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«Arkitektur: bygningskunst, byggekunst, utformingen av ting, byggverk og anlegg i landskapet, sett 
enkeltvis eller samlet, med den betydning at de forskjellige miljøers praktiske og åndelige behov 

derved er tilfredsstilt og samordnet på en overbevisende måte, alt sett på bakgrunn av tilgjengelige 
ressurser og rådende teknisk ferdighet»

Store norske leksikon

Som eiendomsutvikler er det Møller Eiendoms ambisjon å til enhver tid opptre 
som en tillitsfull, langsiktig og profesjonell aktør som tar by- og stedsutvikling - og 
menneskene det berører på alvor.

Vi ønsker å bevise at vi er eiendomsutviklere som evner å levere solide prosjekter, 
og dermed sette et positivt preg på omgivelsene vi bor og lever i.
Derfor er kvalitet, lokal tilpasning og lysten til å oppføre djerve arkitektoniske ob-
jekter veiledende i vårt arbeid.

I denne interne veilederen har vi definert et sett med prinsipper som skal bistå oss 
i det daglige arbeidet med arkitektur og by- og stedsutvikling. Videre er det viktig 
for oss å kommunisere disse prinsippene til våre samarbeidspartnere, for økt gjen-
sidig forståelse av vår utviklingsfilosofi.

Vi skal realitetsbehandle prosjektene vi igangsetter opp mot arkitekturstrategien, 
for å tidligst mulig avdekke omstendigheter som kan begrense bruk av prinsip-
pene. Der vi ikke klarer å møte våre egne ambisjoner på prosjektnivå, skal vi ta 
lærdom og forsøke neste gang. Hundreårsarkitekturen er en ønsket retning som 
skal motivere og ikke profetere våre fagkyndige, leverandører, kunder eller oss selv.

Vi setter pris på arkitekt- og fagmiljøer som deler, men også utfordrer våre hold-
ninger, og tror de beste prosjektene skapes gjennom å tidlig definere målsetninger 
og ambisjoner – og dermed skape eiendommer som står seg godt i fremtiden.
Vi ønsker at neste generasjon av Møller Eiendom skal være stolte av våre bygg om 
hundre år.

Derfor har vi kalt vår arkitekturstrategi for hundreårsarkitektur.

Hundreårsarkitekturen er vår filosofi i by- og stedsutvikling.

Bakgrunn 
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1. Demokratisering av byutvikling
Vi mener at de beste ideene og løsningene kommer når man arbeider sammen og 
lytter til brukerne. På denne måten utvikler vi gode verdiforslag.

2. Vår del av samfunnsoppdraget
Vi påtar oss et ansvar når vi bygger by. Vi skal tilrettelegge for gode møteplasser, 
fasader som forskjønner byen, gater som føles trygge å ferdes i - og innhold som 
gir steder herlighetsverdier.

3. Inntrykk, uttrykk og omgivelser
Våre prosjekter skal være gjennomtenkte og stedstilpassede. Byggene og rom-
mene mellom dem skal utgjøre verdifulle elementer. Vi ønsker å fremme trygge, 
sunne og levende omgivelser

4. I balanse med historie og tradisjon
Vi ønsker å bygge fremtidens kulturminner og ikke dagens glansbilder. For å op-
pnå dette, vil vi søke god dialog med antikvariske myndigheter og kulturminneek-
sperter som kan vise vei i arbeidet med bevaring, vern og utvikling

5. Arkitektur og fleksible strukturer
Vi mener at det å bygge i solide materialer, og utforme bygg på en såpass robust 
og fleksibel måte, at de tåler endringer i funksjon over tid, uten enorme ombyggin-
ger eller riving, er bærekraft i praksis

6. Kunnskap og gode materialer
God arkitektur bør være laget av kvalitetsmaterialer. Kvalitetsmaterialer er material-
er som tåler nye funksjonskrav og som kan gjenbrukes mange ganger

7. Teknologi
Vi skal være nysgjerrige på eksisterende teknologi og alltid vurdere om den kan 
effektivisere og optimalisere våre prosjekter, eller gi informasjon om behov og bru-
keradferd som et ledd i å utvikle bedre eiendommer

8. Kunst, kultur og ornamentikk
Byrommene og byggene vi skaper, og ellers ferdes i, er alle potensielle lerreter for 
opplevelser. Vårt mål bør alltid være å ikke etterlate oss en fattig arkitektur – vi må 
skape begeistring og kontinuerlig utfordre etablerte sannheter.

9. Integrering av god mobilitet
Effektiv og god mobilitet er en viktig faktor for trivsel. Det skal være enkelt for men-
nesker å komme seg til og fra våre prosjekter. Vi skal tilrettelegge for klimavennlige 
mobilitetsløsninger, og ikke vente på kommunale og statlige prosjekter.

Hundreårsarkitektur 
Oppsummert 
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Selv om demokratiets opphav kommer fra antikkens Hellas, må vi huske at kun 
menn som eide land hadde stemmerett, og alle de historiske byggene vi liker å 
besøke, ble stort sett bygget av slaver. Dette har heldigvis endret seg.

Møller Eiendoms filosofi for arkitektur og byutvikling er enkel, og bygger på å tid-
ligst mulig i enhver prosess samle de beste aktørene og kunnskapsmiljøene med 
demonstrert evne innenfor sine respektive fagkategorier. Vi mener at by- og sted-
sutvikling krever tidlig samhandling mellom beboere, flinke arkitekter, erfarne plan-
leggere, solide kunnskapsprodusenter, ambisiøse innovasjonsmiljøer og driftige 
kommersielle aktører som ser fremover og forstår omgivelsenes behov og reelle 
muligheter.

Vi mener at de beste ideene og løsningene kommer når man arbeider sammen og 
lytter til brukerne. På denne måten utvikler vi gode verdiforslag.
I våre prosjekter skal vi søke samskaping med kunder, myndigheter, rådgivere og 
andre interessegrupper. Samtidig skal vi tørre å utfordre og diskutere.
Vi ønsker en dialog som er preget av velvilje, åpenhet og samarbeid, og målet er 
alltid å finne gode løsninger.

Vi skal være opptatt av lokalpolitikk og lokalmiljøet - og andre som bor eller ar-
beider i våre by- og stedsutviklingsområder i forbindelse med nybygg og rehabi-
literinger.
Møller Eiendom skal ha som mål å tilrettelegge for bedre inkludering av alle sam-
funnslag, og skal ha dette med fra starten av i våre prosjekter.
Riktig start med de riktige menneskene er starten på arkitektur som holder i hundre 
år.

1. Demokratisering av byutvikling

“For å skape, må man først stille spørsmål ved alt”

Eileen Gray
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2. Vår del av samfunnsoppdraget

Som en integrert del av hvordan vi driver langsiktig og lønnsom forretning gjen-
nom vår virksomhet, påtar vi oss vår del av et samfunnsansvar når vi bygger by. I 
denne sammenheng skal vi alltid forsøke å gi merverdier tilbake til omgivelsene 
når vi utvikler prosjekter.

Vi skal tilrettelegge for gode møteplasser, fasader som forskjønner byen, gater som 
føles trygge å ferdes i - og innhold som gir steder herlighetsverdier. Vi bør strekke 
oss lenger enn myndighetskrav for å gjøre byen bedre. Programmering av førstee-
tasjer som bidrar med liv til gaten og motsatt, er essensielt i vår utviklingsfilosofi.
Vi er opptatt av å fremme kultur og sosialt entreprenørskap og kan eksempelvis 
bistå med rimelige lokaler og fasiliteter der forutsetningene er på plass. Vi setter 
pris på miljøer som kontakter oss fordi de kjenner eller har hørt om vår filosofi 
knyttet til dette.

Begrepet folkehelse har fått en sentral posisjon i vår filosofi og vi tror at eiendom-
sutvikling som evner å stimulere til en bruk som virker positivt på kropp og sjel vil 
bli viktigere med tiden.

Det enorme og økende tilbudet av smart- og komforteknologi er hovedsakelig et 
positivt tilskudd til bransjen, samtidig gir det oss grunnlag for å reflektere over hva 
som er faktisk er bra for kunden og hva som kan virke mot sin hensikt, sett i et folke-
helseperspektiv. Vi ønsker å gi våre prosjekter og kunder de samme kvalitetene vi 
ville gitt våre nærmeste, en enkel, men ikke lett filosofi vi jobber etter i hverdagen.
Vi vil tilrettelegge våre eiendommer for at mennesker skal leve i minst hundre år 
med god trivsel og helse.

“Arkitektur er en veldig farlig jobb. Hvis en forfatter skriver en dårlig bok, blir den ikke lest. Men hvis 
du lager dårlig arkitektur, pålegger du stygghet på et sted i hundre år “

Renzo Piano
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Utgangspunktet skal alltid være mennesket, og menneskets inntrykk av det bygde 
miljø. Til dette trenger det bygde miljø et uttrykk.

Måten omgivelsene blir utformet på og bygningers plassering i forhold til hveran-
dre, har innvirkning på menneskers hverdagsliv, på trivsel, livskvalitet og trygghet.
Vi skal grundig vurdere uttrykkene vi etablerer og i hvilke omgivelser, før vi bygger 
noe. Er det kvaliteter i området som er verdt å ta vare på og bygge videre på? Det 
kan gjelde landskap og terrengformasjoner, naturelementer, vernehensyn, bymil-
jøer, identitetsskapende aktiviteter eller detaljer. Bygninger som ikke passer inn i 
sine omgivelser vil fort oppleves formet av trender. Bygninger som uttrykker steds-
relasjon og skaper paralleller mellom funksjon og sinnsstemning hos mottakeren, 
kan rettferdiggjøres.

Våre prosjekter skal være gjennomtenkte og stedstilpassede. Byggene og rom-
mene mellom dem skal utgjøre verdifulle elementer. Vi ønsker å fremme trygge, 
sunne og levende omgivelser, sosiale møteplasser og en opplevelse av tilhørighet.
Å ta vare på og videreutvikle grøntstrukturer er viktig for helse og trivsel - og for å 
skape gode og inkluderende miljøer. Gode solforhold er alltid en prioritet. En mørk 
gate kan føles utrygg, og en plass som skal virke samlende kan virke fremmed om 
den er for stor. Gode dimensjoner er harmoniske og ikke ubehagelige.
Bygger vi godt i tråd med omgivelsene, skaper gode inntrykk og uttrykk, skaper vi 
hundreårsarkitektur.

3. Inntrykk, uttrykk & omgivelser

“Musikk er flytende arkitektur; Arkitektur er frossen musikk”

Goethe
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I arbeidet med arkitektur og by- og stedsutviklingsområder, må vi alltid forsøke å 
ta med oss den historiske arven på det aktuelle stedet. Vi må ta ansvar for å fortelle 
vår del av historien ved å bygge på kulturhistoriske kvaliteter i et område, samtidig 
som vi tilfører nye.

Der det gir mening og lar seg gjennomføre, ønsker vi å bevare og foredle i kombi-
nasjon med å tenke nytt.

Vår arkitektur skal alltid representere samtiden, dog med forståelse for tradisjoner 
og byggeskikk som grunnlag for vårt bidrag til den arkitektoniske evolusjonen.
Som byggherre og eiendomsutvikler er det alltid et mål at våre prosjekter gjens-
peiler nåtiden og vår kunnskap om fortiden og fremtiden – samtidig som vår lang-
siktighet skal gjøre oss oppmerksomme på kortsiktige og forførende trender som 
kan blende våre prinsipper om en hundreårsarkitektur. Vi ønsker å bygge frem-
tidens kulturminner og ikke dagens glansbilder. For å oppnå dette, vil vi søke god 
dialog med antikvariske myndigheter og kulturminneeksperter som kan vise vei i 
arbeidet med bevaring, vern og utvikling.

Ved å investere i det holdbare, med både utforming og materialer, vil hundreår-
sarkitekturen være det mest tidløse.

4. I balanse med historie & tradisjon

«Moderne arkitektur skal vær en prosess i evolusjon, ikke revolusjon»

I.M. Pei
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Hensynet til klimaet er ikke godt nok ivaretatt i vår bransje, og har et stort rom for 
forbedring. Dette rommet byr også på noen spennende muligheter som Møller 
Eiendom ønsker å ta del i. Vårt mål er å skape levende og levedyktige bygg som er 
varige for brukeren og samfunnet.

I tillegg til dagens konvensjonelle «grønne» tiltak som solceller, energioptimaliser-
ing, gjenbruk og mobilitetsløsninger, ønsker vi å bygge bygg som står seg i hundre 
år – og dermed faktisk bidra mer enn de andre kjente tiltakene. Vår enkle tilnærm-
ing er at lang levetid trumfer «grønne bygg» som rives etter 30 år for så å bygge 
nytt igjen.

Vi mener at det å bygge i solide materialer, og utforme bygg på en såpass robust 
og fleksibel måte, at de tåler endringer i funksjon over tid, uten enorme ombyggin-
ger eller riving, er bærekraft i praksis. Skal vi bygge fremtidens kulturminner, må vi 
ikke bare bygge solid, robust og med høy kvalitet i materialene, men vi bør også 
bygge vakre bygg. Dette er åpenbart subjektivt, men en rekke erfaringer viser at 
bygg som skiller seg ut fra andre til det bedre, blir bedre tatt vare på og sjeldnere 
gjenstand for riving.

Enkle, solide strukturer holder lengst. Et bygg skal kunne konverteres over tid til an-
dre behov gjennom enkel organisering, god avstand mellom bærepunkter, gode 
dagslysforhold og god takhøyde. Struktur og skall er det som skal stå lengst, mens 
bygningsdeler, teknikk og interiør kan byttes ut og repareres uten at mer enn nød-
vendig må røres.

Hundreårsperspektivet er den overordnede bærekraftstrategien.

5. Arkitektur & fleksible strukturer

“Som arkitekt tegner du for nåtiden, med en kunnskap om fortiden, og for en fremtid som man i prin-
sippet ikke vet noen ting om”

Norman Foster
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Vi mener at god arkitektur bør være laget av kvalitetsmaterialer. Vi vet at det ikke 
finnes noen snarvei til hverken god arkitektur eller god kvalitet. Materialer som er 
bestandige og holder seg over tid, lønner seg i lengden. De er lettere å vedlikehol-
de, og holder i hundre år.

Kombinasjonen av fleksibilitet og materialer av god kvalitet gjør at byggene kan ut-
vikles sammen med brukernes framtidige behov. Kvalitetsmaterialer er materialer 
som tåler nye funksjonskrav og som kan gjenbrukes mange ganger.

Våre bygg må dokumenteres på en måte som sørger for at materialer og fleksibilitet 
er tydelig og lesbart for framtidige tilpasninger. I alle prosjekter bør det lages en 
strategi for framtidige ombygninger som demonstrerer fleksibiliteten i byggene.
Der gjenbruk ikke er mulig, skal vi satse på resirkulerte byggematerialer. Dette er 
viktig for å stimulere til og utvikle byggenæringen til å innfase resirkulert råstoff i 
sine prosesser, men også for å sikre at verdiene av materialene i våre bygg styrker 
seg over tid. Vi sikter på en framtid der det ikke finnes bygningsavfall, men kun 
gjenbrukbare eller resirkulerte ressurser.

Materialene vi bruker skal ha minst mulig klimafotavtrykk. Varighet og fleksibilitet, 
og graden av gjenbrukte og resirkulerte materialer vil dermed bli avgjørende fak-
torer når vi utvikler og bygger.

Vi skal være ledende i å utvikle vår bransje til å tenke miljøvennlig, og vi skal kreve 
mer av våre leverandører enn bransjenormen. Vi skal ta en ledende rolle i å bygge 
miljøvennlig og langsiktig, og bruke vår rolle til å endre bransjen over de neste 
hundre årene.

6. Kunnskap om gode materialer

“Forskjellen på god og dårlig arkitektur er tiden man bruker på den”

David Chipperfield

10



Teknologi har alltid spilt en viktig rolle i byutvikling, arkitektur og dens fremstilling. 
Arkitekten Brunelleschi (italiensk ungrenessanse) fant opp teknikken for å tegne 
med sentralperspektiv og kunne dermed formidle arkitektur på en helt ny måte. I 
dag har teknologien kommet så langt at det oftest er arkitektens egen kreativitet 
som forblir begrensingen.

Vi skal være nysgjerrige på eksisterende teknologi og alltid vurdere om den kan 
effektivisere og optimalisere våre prosjekter, eller gi informasjon om behov og bru-
keradferd som et ledd i å utvikle bedre eiendommer. Hos oss er innovasjon ikke et 
mål, men en tilstand vi alltid søker å befinne oss i.

Vi skal bruke teknologi og systemleverandører til å forbedre og supplere arbeids-
prosesser, og være oppmerksomme på at teknologi ikke skal komplisere mer enn 
det forenkler og forbedrer.

Vi står ovenfor et paradigmeskifte i bransjen der kunstig intelligens, tingenes in-
ternett og 3D-printing på sikt vil spille en såpass sentral rolle at dagens arbeids-
prosesser og verdikjeder blir utdaterte.. Dette tar vi på alvor, ved å investere tid i å 
kontinuerlig oppdatere oss selv på hvilke teknologiske nyvinninger som finnes og 
hvilken nytteverdi de gir.

Vi skal være observante og åpne for eksterne forslag til hvordan ny teknologi kan 
hjelpe oss på veien til å utvikle en arkitektur som tåler hundre år med teknologisk 
utvikling.

7. Teknologi

“Enkelhet er det ypperste raffinement”

Leonardo da Vinci
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Arkitekten og Bauhaus-gründeren Walter Gropius sa en gang at en moderne, har-
monisk og livlig arkitektur er et synlig tegn på et autentisk demokrati.

Byrommene og byggene vi skaper, og ellers ferdes i, er alle potensielle lerreter. 
Her kan vi formidle og dele opplevelser eller uttrykk. Møller Eiendom og våre eiere 
er opptatt av kunst, som også er blitt en del av hverdagen vår.

Der vi kan, skal vi tilrettelegge for formidling og integrasjon av kunst i våre pros-
jekter – i samspill med eller direkte som del av byggene våre. Vi skal tørre å tenke 
skulpturelt når vi former bygg, og ikke alltid fanges av nåtidens fravær av ornamen-
tikk. Vårt mål må alltid være å ikke etterlate oss en fattig arkitektur – vi må skape be-
geistring og kontinuerlig utfordre etablerte sannheter. Ornamentikk må ikke han-
dle om å vekke nostalgi hos våre brukere, eller ty til overdreven dekorasjon – men 
et forsøk på å forsterke og supplere arkitekturen, med mål om å berike opplevelser 
og inntrykk.

Ved å prioritere byggekunst og dekorativ kunst der det gir mening, vil kunder og 
brukere føle seg prioritert og satt pris på, og dermed også verdsette sine omgivels-
er med fascinasjon og sterkere tilhørighet.

Ved å programmere og detaljere våre prosjekter med kunst og kultur, bruker vi 
også arkitekturen som et fremtidig tidsvitne når dagens kunstscene skal beskrives 
om hundre år. Det er også hundreårsarkitektur.

8. Kunst, kultur & ornamentikk

«Arkitekturen starter der prosjekteringen stopper»

Walter Gropius
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Mobilitet har gjennom århundrer vært en premissgiver for arkitektur og god byut-
vikling. Jernbanen på 1800-tallet bidro til nye utviklingsområder rundt de nye sen-
tralbanestasjonene, og introduksjonen av bilene på starten av 1900-tallet sørget 
for nye planleggingsformer basert på biltrafikk. I dag står vi ovenfor store nyvin-
ninger innen mobilitet som selvkjørende biler og busser, droner og plattformer 
for deletransport og samkjøring. Vi forventer at dette teknologiskiftet vil få like 
stor innflytelse på arkitektur og byutvikling. Teknologien vil kreve nye arealer av-
satt til mobilitet, behovene vil endre seg med en servicebasert delingsøkonomi og 
mulighetene i 3D-printing vil bidra til kortere avstander mellom produsenter og 
konsumenter.

Teknologien vil endre seg i takt med menneskers behov, og vise versa. Dette betyr 
at vedtatte sannheter som parkeringsnormer, behov for nyttetransport og pendler-
avstander må utfordres. Vi må kartlegge brukernes framtidige behov i forsøk på å 
utforme prosjekter som integrerer mobilitet på en klok måte.

Effektiv og god mobilitet er en viktig faktor for trivsel. Det skal være enkelt for men-
nesker å komme seg til og fra våre prosjekter. Vi skal tilrettelegge for klimavennlige 
mobilitetsløsninger, og ikke vente på kommunale og statlige prosjekter. Vi skal tilby 
mobilitetsløsninger på de stedene vi utvikler og sørge for at et bredt og godt tilbud 
av ulike transportmidler alltid er tilg-jengelig, samt enkelt å ta i bruk.

Ved å tilrettelegge for fjerning av unødvendig tidsbruk knyttet til transport, vil men-
nesker få mer kvalitetstid i løpet av hundre år.

9. Integrering & god mobilitet

«Hver gang jeg ser en voksen på en sykkel slutter jeg å fortvile over menneskerasens framtid»

H. G. Wells, 1904
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Dag Alveng
 Palladio Songs, Shoot Gallery Mars 2020

Fotografen Dag Alveng er særlig kjent for sine lyse, nordiske sommermotiver fra 
Koster og Hvasser, men i denne serien har han oppsøkt Italia og Vento-området 
rundt Venezia og Vicenza for å fotografere Palladio-akitektur.  
 
  
I Norge er det flere spor etter Palladio-arkitektur, blant annet Slottet, Deichman, 
Madserud Gård, Hydrobygget på Notodden og mange andre bygninger med
søyler. 
 
 
Bildet inngår i Møllersamlingen.

“Jeg har tatt utgangspunkt i bygninger av Palladio. Han var en helt spesielt fornyende arkitekt på 
1500-tallet, kanskje arkitektenes Leonardo da Vinci. Palladio har hatt betydning for all senere

arkitektur”

Dag Alveng 
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