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HOVEDBUDSKAP
Livsløpsanalyse 

(LCA) for landskapUTFORDRINGER
TANKER OM 

FREMTIDENS LANDKAP HVA KREVES AV OSS?
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UTFORDRINGEN



I lengre tid har vi koblet
naturen fra våre byer og 

tettsteder –
det var ingen god ide



Økosystemene våre kollapser i kjølvannet av klimaendringer, befolkningsvekst og urbanisering. Globalt snakker vi om Den sjette utryddelsen, to tredeler av dyrene og 
fiskene som fantes i verden i 1970 vil være borte i 2020. I Norge er 70-80 % av grønnstrukturen i norske byer og tettsteder nedbygd siden 1950-tallet

ØKOSYSTEMENE VÅRE KOLLAPSER

https://www.nrk.no/nordland/forsker-om-denne-grafikken_-_-ikke-snakk-om-at-ting-roer-seg-na-1.14863473

https://www.nrk.no/natur/ny-rapport-om-naturens-
tilstand-far-fn-til-a-sla-alarm_-_-vanvittig-
skummelt-1.14538875

https://www.weforum.org/agenda/2020/01/top-global-
risks-report-climate-change-cyberattacks-economic-
political/

https://www.nrk.no/nordland/forsker-om-denne-grafikken_-_-ikke-snakk-om-at-ting-roer-seg-na-1.14863473
https://www.nrk.no/natur/ny-rapport-om-naturens-tilstand-far-fn-til-a-sla-alarm_-_-vanvittig-skummelt-1.14538875
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/top-global-risks-report-climate-change-cyberattacks-economic-political/
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TANKER OM FREMTIDENS 
LANDSKAP



Ved å betrakte våre byer og tettsteder som økosystemer, og oss som en del av 
systemet skal vi å skape landskap som bidrar til å løse vår tids største utfordringer 

knyttet til klima, ressursbruk, sosial bærekraft og økologi



En byøkologisk tilnærming kan bidra til å hjelpe oss 
ut av klima- og naturmangfoldskrisa

Vi skal bygge opp økosystemene igjen



Vi må derfor utvide vår faglige verktøykasse for å 
kunne skape landskap fylt med mer mening og 

flere funksjoner enn noen gang tidligere

VI KAN ALTSÅ BIDRA VED Å UTVIKLE 
FLERFUNKSJONELLE LANDSKAP SOM 

OPTIMALISERER BYENS ØKOLOGI



Ny flerfunksjonell natur bidrar til klimatilpasning, utvikling av 
naturmangfold og et mangfold av økosystemtjenester 



Så hva bør være fokuset når vi bygger 
fremtidens landskap?



RESSURSBRUK

Lokalt og sirkulært, transformasjon og 
produserende landskap

FLERFUNKSJONALITET

Økosystemtjenester

Del
kunnskapen

SAMSKAPING

Utfordringen er stor –
dette må vi løse sammen

Fremtidens landskap skal selvfølgelig være vakre, meningsfulle og bidra til rikt folkeliv.. 
men vi må i større grad rette fokuset mot: 

NYSKAPING

Innovasjon i hvert prosjekt –
utvid den faglige verktøykassa

LANDSKAPET FØRST

Områder må utvikles på landskapets premisser 
med fokus både over og under vann

KLIMAGASSUTSLIPP

Klimagassreduksjon, fangst og lagring

VANN SOM RESSURS
3(4) trinnstrategien for håndtering av 
overvann, rensing, fangst og lagring

TEKNOLOGI
GIS/GIM/BIM –

smarte informasjonssystemer og 
teknologiske løsninger



&





Solceller

Gråor-heggskog (lokalt naturmangfold)

Verdifull engvegetasjon for pollinerende insekter

Fangst og lagring av vann til 
vegetasjon i tanker og under gulv 

og vekster

Styres med smartteknologi hvor 
sluk blant annet kobles mot YR

Kortreist sirkulær jordblanding 
som fanger karbon

Fundament, gulv og møbler lages av ombruksmateriell

Sammenhengende takpark

Matproduksjon

Flersjiktet

Landskapet som fellesarena



Landskap+ &



HVA KREVES AV OSS?



http://images5.fanpop.com/image/photos/30200000/Quote-seinfeld-30216403-1065-800.png

https://www.staytrue.dk/wp-content/uploads/2016/02/20160208-pippi-hest.jpg

https://www.facebook.com/giftvedforsteblikk/photos/a.811774145600171/2179930858784486/?type=3&is_lookaside=1



BRUK 
PISK & GULROT

Still krav & premier 
bærekraft

VÆR 
SUPERAMBISIØS

Ditt prosjekt skal bidra 
til å løfte omgivelsene 

og løse klima- og 
naturmangfoldskrisen

Det er ingen grunn til 
at vi ikke skal ta en 

global lederposisjon i 
det grønne skiftet

TENK SIRKULÆRT 
OG 

VARIG

Bygg & landskap

DEL 
KUNNSKAPEN

VÆR 
TRANSPARENT

GIS/GIM//BIM
som dokumenterer or 

landskapsgrepet

Utfør en LCA-analyse: 
for landskap

Slipp forskerne til!

FOKUSER PÅ 
TRANSFORMASJON 

&
FORTETTING

Ha en høy terskel for å 
bygge ned verdifulle 

blågrønne strukturer og 
karbonholdig jord

Bidrar ditt prosjekt til å løse klima- og naturmangfoldkrisen?



SOM VI SKAL STYRKE – DET BLIR EN FANTASTISK REISE!


