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Hvorfor skal naturen inn i byen?

Det er flere sammenvirkende årsaker til at det har blitt fokus på å få 
inn natur i byen

• Miljøutfordringer
• Internasjonalisering
• Økonomi



Miljøutfordringer
• Artsmangfoldet forsvinner 

• Klimaendringer  

Mer natur i byen er en del av løsningen på disse 
miljøproblemene.

Dette må gjøres på en miljømessig riktig måte 

Foto: Naturarkiv.no



Internasjonalisering

Kværnerbyen Foto: Gry Ellen Ringstad Lurie Garden Chicago Foto: hentet fra www.gardenindelight.com

Mangel på lokalt særpreg



Økonomi

Ønske om å redusere utgifter til skjøtsel

Dette har medført fokus på å skape beplantinger som krever mindre skjøtsel. Her har man i de siste 
årene sett til naturens stabile økosystemer med stortartsmangfold og flere sjikt. 

High Line, Foto hentet fra oudolf.com Bekman plaza, Foto hentet fra oudolf.com



Hvordan skal vi få naturen inn i byen?
Definisjon av natur i by - bynatur

Stabile økosystemer med stort artsmangfold og en akseptabel estetikk.
Beplantinger som kan fylle naturens funksjoner

Sheffield Grey to Green,Foto: Nigel Dunnet på twitter Moorgate Crofts, Foto hentet fra nigeldunnet.com



Hvordan skal vi få naturen inn i byen?
Hvordan skal vi oppnå plantinger med naturens funksjoner i byen?

Situasjonen i byen er ofte ekstrem med lite jord og lys. Areal er et knapphetsgode. Dette medfører at 
det ofte må plantes på svært utfordrende steder som på tak over parkeringskjellere og på vegger. 
Regnbed er en del av overvannsløsningen og vi trenger planter som tåler både å stå i vann og også 
tørke ut.

Behov for robuste planter som er tilpasset  alle disse forholdene. 
-planter fra norsk natur
-planter av norsk herkomst

Kværnerbyen felt B. Foto: åse Holte



Hvordan skal vi få naturen inn i byen?
Hvordan skal vi oppnå plantinger med naturens funksjoner i byen?

Godt utvalg i planter til flere sjikt 

Planter med naturlig vokseform

Spiselige planter som er enkle å dyrke

Planter som tiltrekker seg fugler og innsekter særlig villbier 

Frø til tørrbakkeeng og slåtteng med norske arter

Jord tilpasset plantene 

Riktig skjøtsel

Vi opplever at det blir mer og mer aksept for bynatur hos byggherre. 



Vega scene
Eksempel på prosjekt med bynatur



Bakgrunn

Vega scene er et film og teaterhus på den gamle sirkustomta mellom kulturhuset Hausmania og 
Elvebakken videregående skole i Oslo. 

Huset er under bygging og utbygger er Urbanium AS.

Byøkologisk regulering

Breeam

Modig oppdragsgiver

Modige leverandører 

Foto: Asplan Viak Foto: Asplan Viak



Taket
Vekstforholdene på taket

Plantevalg

Jord

Overvannshåndtering

Etablering i 2019

Foto: Gry Ellen Ringstad

Plantevalg – eksempel på samensetning



Taket
Planteplan og snitt

Åpen grunnlendt kalkmark

Åpen kalkmark

Åpen kalkmark med buskvegetasjon



Taket
Årstidsvariasjon



Taket
Årstidsvariasjon



Veien videre
Samarbeid

Illustrasjon: Asplan Viak for Urbanium


