
Vi ser nå et tap av naturmangfoldet uten sidestykke, sa Ivar Baste fra Miljødirektoratet under frokostmøte om naturmangfold 6.
september..
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- Vi må bygge opp igjen byer som
økosystemer

- Vi må bygge opp igjen byene som økosystemer, og det trenger ikke være
spesielt vanskelig.

Det sa Rune Skeie fra Asplan Viak da Grønn Byggallianse og FutureBuilt
inviterte til frokostmøtet «Kan vi bygge oss til mer natur i byene?» 6.
september. 

Skeie la frem sine erfaringer med en byøkologisk tilnærming i arbeidet med



Vega Scene i Oslo.

- Mitt hovedbudskap er enkelt: Byer er økosystemer. Økosystemene kollapser,
og vi må bygge dem opp igjen, sa Skeie.

Et tap uten sidestykke

Ivar Baste fra Miljødirektoratet la frem hovedfunn fra FNs naturpanels
rapport, som viser at tap av naturmangfold er en like stor trussel som
klimaendringene.

- Naturen er vårt livsgrunnlag. Vi ser nå et tap av naturmangfoldet uten
sidestykke, sa Baste.

Han forklarte blant annet noen av de viktigste direkte driverne bak tapet av
natur. Disse er arealbruk som fordriver vill natur, direkte utnytting av
naturressurser (for eksempel som mat), klimaendringer, forurensing og
spredning av fremmede arter.

Hvordan lykkes vi?

- Å tenke flerfunksjonell natur er lønnsomt, sa Rune Skeie.

Han oppsummerte syv kriterier for suksess fra arbeidet med Vega Scene.

• Høye krav og ambisjoner (BREEAM-NOR-sertifisering)
• Samskaping på tvers av firma
• Nyskaping
• Tenke sirkulært
• Tenke flerfunksjonelt
• Gjør livsløpsanalyse for landskapet
• Del kunnskapen

Her kan du se opptak av frokostmøtet.

Du kan også se Henriette Jordheim fra Drammen kommune sin presentasjon
om biologisk mangfold og etterbruk av sykehusområdet på Bragernes, og
panelsamtalen.

https://byggalliansen.no/frokostmote-06-09-19-hvordan-skape-mer-natur


Under frokostmøtet var det også en panelsamtale.

Det grønne skiftet på Oslos tak

Grønn Byggallianse jobber videre med naturmangfold utover høsten. Blant
annet kan du få med deg konferansen Det grønne skiftet på Oslos tak 7.
oktober.

Vi utforsker byens såkalte femte fasade og spør hvordan eksisterende tak i
Oslo kan bidra til å gjøre byen enda mer levende, vakker og samtidig løse
urbane utfordringer.

På konferansen deles løsninger og erfaringer for å raskt skalere opp volumet
på grønne tak i Oslo.

Konferansen vil ha særlig fokus på transformasjon av takflater på
eksisterende bygg.

Grønn Byggallianse er arrangør, i samarbeid med Nabolagshager og Norsk
institutt for naturforskning. 

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i
bygg- og eiendomssektoren. 

Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og

https://byggalliansen.no/oslostak


eiendomssektoren. 
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