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«Mars ain't the kind of 
place to raise your kids. 
In fact it's cold as hell. 
And there's no one 
there to raise them if 
you did» 
– Rocket Man by Elton John (1972)

BehindFuture 







En framtid  
bedre enn vår  

fortid



of environmental impacts are  
determined in the design stage 

US National Research Council (1991) 

80%



Det beste  
innovasjonsmiljøet  

FOR verden





Forbi bærekraft 
Bærekraft i seg selv er ikke 
nok. Vi skal videre. 
Til en framtid hvor man 
skaper mer enn man 
forbruker,  
godt innenfor planetens 
tåleevne.



Business Architects 
Vår mål er alltid å skape de 
mest attraktive og relevante 
løsningene for menneskene, 
selskapene og samfunnet.

Business school 

Planet school

Design school



«Vi må frigjøre 
oss fra tyranniet 
å måtte servere 
gjester hele 
tiden» 
– Ferran Adria, El Bulli

BehindFuture 

«Det viktigste er 
ikke hvor gammel 
du er, men hvordan 
du er gammel. Bare 
spør mora di» 
– Joacim Lund (2016)



«Vi må frigjøre 
oss fra tyranniet  
å måtte servere 
gjester hele 
tiden» 
– Ferran Adria, El Bulli

BehindFuture 



Hvordan gjøre 
samfunnsutfordringer om til 

innovasjonsmuligheter



Sesong 1 - 2015 
Matfloken  

Matsvinn

Sesong 2 - 2016 
Bærekraftig mote

Sesong 3 - 2017 
Demografifloken

Sesong 4 - 2018 
Plast i Havet

Sesong 5 - 2018 
Byggfloken

Sesong 6 - 2018 
Friluftsparadokset

Sesong 7 - 2018 
Circular Cleanup

Sesong 9 - 2019 
Mobilitetsfloken

Sesong 8 - 2018 
Matfloken 

Hva spiser vi i morgen?

Hvordan gjøre dagens samfunnsutfordringer  
til morgendagens innovasjonsmuligheter?



Byggfloken





Byggebransjen

Lineær verdikjede v1

Planlegging  SaneringRehabiliteringDriftUtbyggingDetaljering 

PRODUKSJON DISTRIBUSJON FORBRUKER

Lineær

Fritt etter Bygg 21 Byggfasenorm



Sirkulær



For å gi fremtidige generasjoner 
mulighet til å bo og leve godt må vi 
lage løsninger som begrenser bruk av 
jomfruelige råvarer, eliminerer avfall 
og reduserer klimaavtrykk. 

Det betyr at vi må utfordre dagens 
relasjoner mellom markeder, kunder 
og naturressurser. 

Hvordan skal vi flytte oss fra en 
”bygg og riv” mentalitet - til å lage 
forretning ut av produkter, 
materialer og resurser som er 
tilgjengelige i dagens bygg og 
avfallstrømmer?

Utforming  
for ombruk

Bærekraftig 
drift

Bedre  
bestilling



Det finnes endringsagenter over alt…



www.reformater.no

http://www.reformater.no




Eie eller leie?



Alle bygningskomponenter



Foto: Pål Asdal, Einn





Takk .
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