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LandskapLCA

Hva blir følgene?

Asplan Viak ved landskapsarkitekt 
og regionleder Analyse, Plan og Landskap
Espen Evensen Reinfjord
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Klimakrise - nok til å redde verden?

Helårssykling med elsykkel:

Ca. 100 ltr diesel spart/år

Helgetur for mor og 

stefar til Madeira:

ca. 450 ltr flybensin/tur

Hva med jobben som 

landskapsarkitekt?
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Paradoks for planleggingsfaget:

Sertifisering av 

bygninger:

Powerhouse

Plusshus

0-utslippshus

Svanemerke

Energimerking

BREEAM

+++

Sertifisering av 

infrastruktur:

Ceequal

Sertifisering av 

landskap:

?



Powerhouse-
samarbeidet: 

• Asplan Viak
• Snøhetta
• Skanska
• Zero
• Entra

Foto: Ivar Kvaal 

Gode på bygg: 
Powerhouse Telemark



+
PLUSS   landskap   



Utvikler et verktøy: LandskapLCA
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NS 3720 «Metode for klimagassberegninger for bygninger»



• Kostnadsoverslag fra 

skisseprosjektet som 

utgangspunkt 

(«standard prosjekt»)

• Beregning av alle 

elementer gir samlet 

utslipp ved etablering

• Gir grunnlag for 

bearbeiding av 

prosjekt

Buvika aktivitetspark Skaun kommune
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39 % reduksjon potensielt

27 000 kg co2/ekv. 

Tilsvarer: 

• ca. 10 000 liter diesel, 

• 100 000 km sykling eller 

• 100 år elsykling for Espen! 

Resultat Buvika aktivitetspark



• Utfordrer bransjen til å utarbeide 

EPD-er (Environmental Product 

Declaration) 

• Utarbeider bransjemetodikk og 

standard for sammen med 

FutureBuilt.



Ombruk

Klimagassutslipp kan teoretisk reduseres 

80-90 % ved massivt gjenbruk.

Reinventing cities – teoretisk regneøvelse:

- Alt av møbler, masser og materiale gjenbrukes 
fra donorprosjekter sentralt i Oslo

- Så lite bearbeiding som mulig

- Bruk av ombruksjord

Prosjektert av Asplan Viak/MAD arkitekter



Ombruk av gulvet fra Dronning Eufemias gate 8 (Barcode)

Fasade fra Drammensveien 134 blir terrassegulv

S KA13

Foto Janicke Ramfjord EgebergFoto: Kjell StangelandFoto: Mad arkitekter, Kyrre Sundal

LABORATORIER FOR UTVIKLING AV BYØKOLOGI // PROSJEKTER

SIRKULÆRT LANDSKAP // UNIKT BLÅGRØNT TAK // 50+ NORSKPRODUSERTE ARTER FOR POLLINERENDE INSEKTER

ENTRA

Vinner av

DOGAs

hedersmerke for 

design og arkitektur 

Statens pris for 

byggkvalitet

mm.



Ombrukskartlegging i sterk utvikling.



Vegetasjon



Klimagassutslipp - Pluss?

• Karbonopptak som akkumuleres 
over tid

• Mye grønt, variert beplantning og 
rikt jordliv vesentlig

• Kan opptak overstige utslippet 
ved etablering?

Prinsippgraf for opptak og lagring av karbon over tid.
Akkumulert opptak av karbon i jordsmonn (blå). 
Utslipp ved etablering (oransje).



Biomangfold - Pluss

Vega Scene

• Kino- og teaterbygg sentralt i Oslo

• Blågrønt tak med over 20 arter 

hjemmehørende i Osloområdet

• Bestillingsproduksjon av planter basert på 

innsamlede frø fra indre Oslofjord

• Håndterer 200 års regnhendelser

Foto: Åse Holte



Overvannshåndtering - Pluss

Deichmannsgate

• Sprette opp gatene og 

etablere grønt

• Arealer som svamp – forsinker, 

fordrøyer, infiltrerer - hindrer 

flom og erosjon

• Renser vann for partikler og 

forurensing

• Stabiliserer grunnvann, 

gjenskaper naturlige systemer



Lokalklima - Pluss

Vegetasjon bidrar til bedre byluft 

og klima

• Jevnere temperaturer

• Færre partikler og svevestøv 

(skog 1:200, bypark 1:5, bygate 

med trær 1:3)

• Redusert vindeffekt etc.

Alle illustrasjoner av Johannes Aicher, Asplan Viak

Vegetasjon reduserer 
partikkelinnhold i luft 

Vegetasjon (grønt) har lavere 
overflatetemperatur enn asfalt 

og betong (sort)

Mangel på vegetasjon kan gi 
såkalt ‘varmeøy’ – som hindrer 

bl.a. utskifting av luft.



Folkehelse - Pluss

Grøntområder har viktige 

helsefremmende effekter

• Naturopplevelser har mentalt 

helende virkning

• Urbant friluftsliv er positivt for 

folkehelsa

• Grønne arealer gir grunnlag 

for hverdagsaktivitet
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Overvann

Lokalklima

Folkehelse 



Arealbruk?

‘Verktøyet setter et ubehagelig lys på vårt høye 

forbruk av natur og løfter spørsmålet om forbruk av 

natur bør koste’

Klimapartnere Viken



Illustrasjoner: Bygg.no, Agderposten







60-tallet:
1.139



70-tallet:
3.347



80-tallet:
3.973



90-tallet:
3.462



00-tallet:
7.110



10-tallet:
8.470



I dag:
100.802





Forbruk av areal i Norge

‘Her skal det bygges 400 hytter…

…dette hadde vært naturreservat i 

Sentraleuropa’

Hjertesukk fra vår naturutreder

Dr. rer. nat., PhD Heiko Liebel

Gausta med Gaustatoppen i bakgrunn. 
Foto: Naturutreder Heiko Liebel.



Digitaltmuseum.noBygging av Bergensbanen

1900: Dyrt med terrengendringer



Moderne anleggsdrift er svært effektivt.

2021: Billig med terreng arealendringer



Kan natur gis en pris?



Kan vi sette en verdi på norsk natur?

• Natur er ‘ikke prissatte konsekvens’

Norsk skog; foto Naturvernforbundet Verdisetting av reisetid; Transportøkonomisk institutt

• Tid er ‘prissatt konsekvens’

Vurdering av konsekvensene ved store utbygginger i dag:



• Prinsipp at dagens kvalitet 

ikke skal forringes

• Prinsipp om å betale for å 

ødelegge felles goder

Kan vi ta betalt for natur?



Erstatte natur –

eksempel fra Bayern 

• Tapt kvalitet skal erstattes.

• Arealer verdisettes med 

verdipoeng (0-15)

• Tilsvarende verdipoeng må 

oppnås i gjenskapte arealer.

• Skjøtselsplan skal følges i 25 

år.

Skjema for beregning av arealpoeng. 



Alternativt betales en erstatningssum til 
godkjent ‘naturfond’.

• Pris utenfor Alpene: ca. 3 euro pr. 
verdipoeng/m2 

• Tilsvarer:  0 – 450 kr/m2

Midlene går til bl.a. å:

• Kjøpe opp økologisk verdifulle 
arealer

• Betale bønder for drift av økologisk 
viktige områder

• Skjøtte naturområder som er utsatt 
for å få forringet kvalitet

• Gjenskape naturtyper

Murnauer Moos, Bayern. Økologisk viktig område vernet og 
driftet av midler fra ‘Bayerischer Naturschutzfond’. 



Agder fengsel –

Froland 2020

• Ikke noe natur er tatt vare 

på.

• Alt av grønt (gress) er 

reetablert.

• Etablert på en på forhånd 

flatsprengt industritomt.

• NB: Ikke natur for  

planleggere å spille på



Unngå inngrep: 

Halden fengsel 2015

• Natur ivaretatt også i 
luftegårdene til fengselet 
etter påtrykk fra LARK 
Anna Wathne 

• New York Times: ‘Halden 
Fengsel is often called the 
world’s most humane 
maximum-security prison’.



Overforbruk av ressurser 

og klimagassutslipp

sirkulære og karbonpositive 

landskap

Konsekvenser av 

klimaendringer

klimatilpasset, bærekraftig 

overvannshåndtering

Tap av 

naturmangfold

økt registrering og styrking 

av naturmangfold

1 2 3



Verktøykassa er klar



Espen Evensen Reinfjord
Asplan Viak AS


