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Å bygge bro mellom biologi og 
prosjekteringsfagene 

Elin T. Sørensen. Mine spørsmål 
til deg er farget av min yrkesfag-
lige bakgrunn innen landskaps-
arkitektur og byutvikling. Kan 
du derfor først si litt om hvordan 
du entret feltet «naturhermende 
prosjektering» («eco-enginee-
ring») – en anvendt forskning som 
befi nner seg i skjæringspunktet 
mellom biologi og byggekunst?

Louise Firth. Svaret er ganske 
enkelt: Etter å ha gjennomført min 
doktorgrad på kystøkologi («rocky 
shore ecology») – der jeg gikk inn på 
interaksjon mellom arter og virkninger 
av klimaendringer – lette jeg etter et 

Landskapsarkitekt Elin T. Sørensen har 
møtt marinbiolog Dr. Louise Firth, School 
of Biological and Marine Sciences, Ply-
mouth University . Firth er en av de ledende 
skikkelsene  innen anvendt biologi og så-
kalt «ecological engineering». Hun forsker på 
inter nasjonalt nivå med base i Plymouth – 
Englands  «Ocean City» som huser en rekke in-
stitusjoner med lange tradisjoner innen marin-
biologisk og marin forsk ning. 

Kunstige bølgebrytere gjør tidevannso-
nen til ørkener, og løsningen er enklere 
enn vi tror sier Dr. Louise Firth, Plymouth 
Universitet. Her er hun ute ved Mutton 
Island Galway på Irskekysten der det gjøres 
eksperimenter med å gjenskape tidevanns-
basseng og mikrohabitater. Foto: Joe 
O’Shaughnessy.
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fungere som tidevannsbasseng. Dette 
grepet optimaliserte for en del marine 
organismer som ellers ikke kunne slå 
seg ned på det kunstige bygnings-
elementet. Forelesningen var til stor 
inspirasjon – lenge før jeg endte opp 
med å jobbe i samme retning selv. 
Chapman er pensjonert nå, men hun 
er en inspirator for mange økologer.

ETS: Når man arbeider innen 
landskapsarkitektur og byplan-
legging må man forholde seg til 
utbyggere og entreprenører som 
ikke nødvendigvis er veldig opp-
tatt av biologiske eller biofysiske 
aspekter – som de fysiske omgi-
velsenes virkninger på biologisk 
materiale. Hvorfor bør vi enga-
sjere oss i dette?

LF: Min største personlige bekym-
ring akkurat nå er antall mennesker 
på jorda. Jeg kikke jevnlig innom en 
hjemmeside som viser sanntidsstati-
stikk over verdens befolkning: Vi er 
oppe i rundt 7,6 milliarder mennes-
ker – og tallene stiger stadig. Jeg har 
alltid vært opptatt av befolknings-
vekt, men da jeg nylig kom over et 
diagram – en såkalt hockey-kølle-graf 
– ble jeg mer alvorlig bekymret. Vi 
streber alle etter høy livskvalitet – og 
en stor andel av oss bosetter seg i 
kyststrøk. Vi to bor begge ved kysten. 
De fleste stedene der jeg har bodd 
og arbeidet har til stor grad bestått 
av hardt utbygde kystlandskap. Vi 
mennesker har i lang tid sett på land-
skap og naturmiljø som noe vi bare 
kan «bruke» – vi bygger ut og «tar 
for oss». Denne utviklingen kan ikke 
fortsette som før – uten å tenke på 
økologi og naturgoder. Da er det fare 
for at vi ender opp med at storparten 
av de naturlige kystsonene erstattes 
av kunstige bygningselementer. Dette 
har blitt spesielt tydelig for meg etter 
flere opphold i Malaysia – der jeg har 
arbeidet siden 2015. Her har vi gjort 
en forskningsstudie som ser på kunn-
skap- og planstatus for utvikling av 
alle statene i Malaysia. To av dem lig-
ger ved kysten, og her har regjeringen 
planer om å bygge ut hele kystsona. 
I Europa gjorde vi dette i forrige 
århundre, og jeg tror ikke vi gjør helt 
i samme skala lenger. Oppholdene i 
Malaysia har vært en viktig del av 
min læring, og ikke minst gitt en økt 

bevissthet om hvor sentralt det er å 
ta hensyn til økosystem og naturmiljø 
generelt sett.

ETS: Det er utfordrende å jobbe 
med holdningsendringer over-
for ulike mennesker og i ulike 
kulturer. Da er gode eksempler 
basert på konkrete situasjoner og 
erfaringer nyttig.

LF: Som landskapsarkitekt 
forholder du deg til byggherrer og 
entreprenører i Nord-Europa, og 
hvilken oppfatning man møter på 
avhengig av måte folkene man møter 
ser saken på. Under forberedelsene 
til en «TED-talk», inkluderte jeg et 
bilde fra «Palmeøyene» i Dubai. Fra 
et ingeniørperspektiv anses dette 
som et fantastisk byggverk – det 
er visuelt slående og mektig. Men 
fra et miljømessig ståsted er det en 
«katastrofe». 

ETS: Ja, det fremstår som et ho-
mogent og særs kunstig landskap.

LF: Palmeøyene er en konstru-
ert øygruppe i De forente arabiske 
emirater. Byggverket ble startet i 
2001 og er verdens største kunstige 
øy. Landskapet har økt Dubais 
kystlinje med 130 prosent i lineær 
utstrekning, og representerer økolo-
gisk sett et fattig habitat. Da vi øvde 
fikk jeg en kommentar fra en i salen 
som ikke er biolog eller arbeider in-
nen miljøvitenskap. Hun så ikke det 
problematiske med «Palmeøyene». 
Hennes kommentarer hjalp meg til å 
forstå hvor sentralt det er å tydelig-
gjøre de miljømessige poengene. Alle 
leser en sak forskjellig i lys av ståsted 
og yrkesbakgrunn. 

ETS: Det er også derfor jeg er 
opptatt av å føre ulike perspek-
tiver og fagfelt sammen. Det er 
åpenbart at vi oppfatter ting for-
skjellig – her kommer vi tilbake 
til det med å bygge «bro» mellom 
fagdisipliner. 

Eksempelvis er det ikke uvan-
lig å møte holdninger om at det 
er mer effektivt å bygge ut etter 
konvensjonelle, standardiserte 
metoder. Hva er så poenget i å 
streve etter kompleksitet og va-
riasjon i overflater og strukturer 
– som kan være mer kostbart – på 

postdoktorstilling. Det som dukket opp 
var en oppgave som omfattet biologi 
i tilknytning til kunstige menneske-
skapte strukturer. Dette tiltalte meg 
fordi det var et skritt videre fra ren 
økologi. Det å gå inn i en avendt fors-
kningsretning der økologi var grunn-
pilaren appellerte til meg. Her var det 
masse nytt å lære. 

ETS: Du etablerte deg først som 
en ekspert på kystsonas naturlige 
økosystem – før du beveget deg 
over i studier av kunstige miljø. 

LF: Det er en naturlig gang i dette. 
Med postdoktorstillingen befant jeg 
meg i Florida, med en spesialisering 
på en type kystøkologi som ikke er 
tilstede her. Det nærmeste jeg kom 
hardbunnsamfunn var de kunstige 
menneskeskapte miljøene. Studien 
tok for seg den fremmede muslingar-
ten grønnskjell (Perna viridis) som ko-
loniserer harde substrater, og jeg tok 
for meg brygger, bropilarer og pong-
tonger. De kunstige miljøene var altså 
det nærmeste jeg kom det økosyste-
met jeg kunne mest om – dessuten 
var det ikke forsket på denne arten 
akkurat her. På dette tidspunktet 
hadde jeg ingen anelse om hvor min 
framtidige karriere ville bringe meg. 

ETS: Har du noe prosjekt som 
virkelig inspirerte deg under-
veis – også før du kom inn i dette 
forskningsfeltet?

LF: Under doktorgradsperioden 
foreleste høre professor emeritus Gee 
Chapman en gang i Dublin. Hun er en 
pioner innen denne type anvendt bio-
logi – med en rekke forsøk på moloer, 
bølgebrytere og urbane tidevanns-
landskap i Sydney. Arbeidet hun 
presenterte brente seg fast i hukom-
melsen min: Hun brakte forskningen 
på kystøkologi og hardbunnsamfunn 
ut i den «virkelige verden» – og brukte 
sin økologikompetanse til å «løse pro-
blemer» der ute. Dette var mitt førte 
møte med dette feltet, uten at jeg var 
klar over at jeg fikk del i noen av de 
aller første forsøkene som hadde fun-
net sted. Ett forsøk var i tilknytning 
til en nyetablert bølgebryter, som van-
lig ble bygget med standardiserte mo-
duler. Det Gee Chapman gjorde var 
å fjernet enkelte moduler, og heller 
legge til rette for utspring som kunne 
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kort sikt. Samtidig trenger ikke 
slike tiltak å være fordyrende 
– man må bare tenke litt anner-
ledes. Her kan vi komme inn på
betongbasert marin infrastruktur
vs. marinvennlige bygningsele-
menter. Hva er dine erfaringer
når det kommer til den «materi-
elle verden»?

LF: Her er vel heller Dr. Shimrit 
Perkol-Finkel den rette til å gi svar. 
Hennes fi rma ECOncrete regnes 
som pionerene bak marinvennlige 
betongtyper. De var noen av de 
første til å publisere vitenskapelige 
eksperimenter på dette. Du har også 
The Reef Design Lab, som holder 
til i Sydney – som også designer 
miljøvennlige betongtyper. Her har vi 
et felt i frammarsj – men den mate-
rielle siden av tingene er defi nitivt 
ikke min ekspertise selv om jeg er 
involvert i to prosjekter som handler 
om materialstudier. I ett av dem 
samarbeider vi med en kjemiker om 
å se på tungmetall-lekkasjer fra ulike 
betongblandinger. Sink er et biocid 
som i utgangspunktet tar liv. Og vi 
har derfor blant annet sett på sink, 
som fi nnes i bunnsmøring til båtsk-
rog for nettopp å motvirke begroing. 

I slike materialforsøk er det veldig 
nyttig å kunne understøttes av kom-
petanse på kjemifronten. Det andre 
prosjektet gjennomføres i Singapore: 
«The Singapore Seawall Project» – der 
bølgebryteren også skal fungere som 
«bolig» for det marine livet. Forsknin-
gen ledes av marinøkolog Dr. Peter 
Todd og Dr. Lynette Loke. Dette er 
en slags oppfølger til Perkol-Finkels 
arbeider, der vi ser på om et lavere 
pH-nivå i betongen (rundt pH 8) 
påvirker koloniserende biota. I tillegg 
er jeg bi-veileder for en post doktorsti-
pendiat ved universitetet i Swansea, 
hvor kandidaten undersøker et bredt 
spekter av materialer – ikke bare 
betong.

ETS: Kan du gå inn på noen suk-
sess kriterier og utfordringer i 
dette feltet, eksempelvis knyttet til 
det med ulike verdenssyn. Hvor-
dan får du dine oppdrag innen 
anvendt forskning og i møte med 
utbyggere og entreprenører? 

LF: Kortversjonen er at dette 
avhenger av land, kontekst og kunn-
skapsnivå. Videre spiller det inn 
hvor anerkjent forskningen din er, 
sammen med hvor etablert teamet og 

universitetet er innenfor det aktu-
elle området. I starten av arbeidet 
med Bioblock-prosjektet, hadde jeg 
få forskningsstudier å støtte meg til 
når jeg skulle ut å fortelle entrepre-
nørene hva vi kunne få til på deres 
marine infrastruktur. Gee Chapmans 
publikasjon var en av de få jeg faktisk 
kunne bruke. Og dokumentasjonen 
fra Sydney ble fl ittig brukt for å 
overbevise om at det er mulig å tenke 
annerledes, uten at det går på bekost-
ning av konstruksjonen – som var 
utbyggernes største bekymring. Alt 
avhenger igjen av hvem du snakker 
med. Ingeniørene tenker på struk-
turens tekniske funksjoner. Kom-
munens saksbehandlere fokuserer på 
publikums helse og sikkerhet. Mens 
direktorater og statlige miljøorgan 
er opptatt av vern, som problemet 
med fremmede arter. Perspektiver 
og problemer endres i takt med de 
ulike aktørene som er involvert. Da 
jeg introduserte Bioblock-prosjektet 
ble jeg allikevel overrasket over hvor 
mottakelige aktørene var. Jeg fi kk 
stort sett jobbe som jeg ville, innenfor 
rimelighetens grense. I dette tilfellet 
var det jeg som først kom til dem. Nå 
har jeg jobbet innen dette feltet i ca. 
8 år – og nå kommer utbyggerne til 
meg. Universitetet i Plymouth er etter 
hvert blitt kjente for vår ekspertisen 
innen «naturhermende prosjekte-
ring» – og nå kommer mange til oss 
for rådføring. Slikt sett kan man si at 
«maktforholdet» er snudd. I Malaysia, 
derimot, er vi ikke helt der ennå. Her 
startet også prosjektene med at vi for-
skere kontaktet utbyggerne. Det som 
er annerledes nå er at det er så mye 
større forskningsaktivitet i dette fel-
tet – med en global utstrekning – som 
gjør at vi har langt fl ere eksempler å 
vise til. Min kollega Su Yin Chee og 
jeg har nettopp startet å publisere vår 
forskning, og på den måten bygger 
vi opp et omdømme. Vi opplever at 
dialogen med utviklerne ved et vip-
pepunkt der ting begynner å snu i vår 
favør. Det å introdusere nye måter 
å gjøre ting på, som rokker ved det 
etablerte, krever en masse investerin-
ger i første omgang – en masse møter 
og forhandlinger. Men nå ser det altså 
ut til at dette begynner å løsne, også i 
Malaysia.

Palmeøyene i Dubai – et ingeniørmessig mesterverk eller en miljømessig blindgate? Foto: Google 
Earth, hentet april 2018.
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ETS: Siden jeg først ble kjent med 
ditt arbeide i 2016 har jeg forsøkt 
å fremme slike løsninger her i 
Norge, uten å riktig «få napp». 
Men det er også noe med timing. 
Fordi, når jeg presenterer ideer 
om «naturhermende prosjekte-
ring» og naturbaserte tiltak nå 
opplever jeg et større gehør. Kan-
skje det står i sammenheng med 
all oppmerksomheten rundt marin 
forsøpling og mikroplast i verdens 
elver og hav.

LF: I tillegg har du lovgivningen der 
ute – som i større grad inkorporerer en 
økosystemtankegang. Her i Storbritan-
nia har vi en nasjonal lovgivning som 
krever at det vises hensyn til miljøet 
når man bygger ut. EU lanserte også 
sin strategi for «grønn infrastruktur» 
i 2013 – med fokus på hele og sterke 
kjeder av grønne områder. Slike over-
ordnede retningslinjer bidrar til en økt 
bevissthet om hvor viktig det er å for-
valte naturgodene. Vi vet at sammen-
heng og «grønne korridorer» er viktig, 
vi vet at parker og store trær spiller 
en sentral rolle for biodiversiteten. 
Jeg tror det er et større trykk på slike 
spørsmål generelt sett, som bidrar til 
økt oppmerksomhet på effektene av 
vår massive utbygging – jeg tror at 
den «grønne infrastrukturen» er på vei 
til å strekke seg ut i havet.

ETS: Det er interessant at du sier 
at havmiljøet er på vei inn som 
del av en «blågrønn infrastruk-
tur», bør vi vel si. Ut fra egen 
arbeidserfaring innen byplan-
legging og landskapsarkitektur 
opplever jeg foreløpig en skarpt 
skille mellom land og havmiljø. 
Jeg pleier å bruke et bilde på 
dette; at landskapet stopper ved 
bryggekanten. Vi ser det også 
tydelig i selve kartframstillingene 
– der vann somregel visualiseres 
som en opak flate. Det som finnes 
under overflaten tas ikke med i 
betraktingen. Mens biologer og 
oseanografer kartlegger marine 
habitater, vannkvalitet – vannets 
bevegelse, struktur og dynamikk 
med mer. Jeg opplever manglen-
de kommunikasjon og informa-
sjonsflyt på tvers av kunnskaps-
områder. Jeg pleier å argumen-
terer for at vi (arkitekter) må 

bryte gjennom vannoverflaten og 
inkludere marin flora og fauna 
som en del av et helhetlig bilde – 
den «blågrønne infrastrukturen» 
som du peker på ovenfor. Helt til 
slutt – kan du fortelle litt om The 
World Harbour Project (WHP) 
som du også er involvert i? 

LF: Dette er Peter Steinbergs ini-
tiativ, som blant annet er professor 
ved New South Wales universitetet 
i Sydney. De siste 3-4 årene har han 
jobbet for å fremme økologisk hold-
bare urbane havneområder gjennom 
et globalt nettverk av samarbeidende 
forskere. I 2014 ble min ektefelle 
økolog Antony Knights og jeg invitert 
til å bli med. Slike globale nettverk 
er en trend som startet med «Zostera 
Ecology Network» (ZEN) som er et 
globalt samarbeidsnettverk av for-
skere som studerer ålegrassamfunn. 
Da ZEN dukket opp i 2010, hang 
mange seg på tankegangen med 
samarbeidsnettverk, og med slike 
landsoverskridende samarbeid kan 
vi opparbeide massive datasett. WHP 
er som nevnt relatert til anvendt 
biologi i urbane havneområder, med 
i alle fall 25 partnere på verdensba-
sis til nå – og vi er veldig stolte av 
å delta som eneste britiske partner. 
WHP består av fire «arbeidspakker» 
hvor vi er inne i tre av dem, mens 
jeg er mest involvert i programmet 
«green engineering». Her er det PhD-
kandidat Kathryn O’Shaughnessy 
som står for størsteparten av innsat-
sen. Uten henne på laget hadde vi 
ikke fått det til siden både Antony 
og jeg har fulle stillinger ved uni-
versitetet. Hennes prosjekt «Green 
engineering of coastal infrastructure: 
a design for life», som nylig vant en 
pris, ble overvåket i 12 måneder og 
er nå avsluttet. Forsøksmaterialet 
ble laget av The Reef Design Lab in 
Sydney, shippet over og utplassert på 
to lokaliteter i Plymouth. Her mener 
jeg vi til sammen var 21 partnere 
som gjorde det samme eksperimentet 
på like mange lokaliteter – som i seg 
er ganske fantastisk og det største 
eksperimentet jeg noen sinne har 
vært involvert i. Spørsmålet vi stilte 
var om denne metoden og tilnær-
minger er overførbar til mange ulike 
sammenhenger, og om vi får samme 
resultater – noe jeg ikke regner med. 

Bakgrunnen for initiativet er nemlig 
den sterkeste kritikken av «eco-engi-
neering», som handler om at de fleste 
prosjektene omfatter eksperimentelle 
småskalaforsøk, gjort på enkeltloka-
liteter under kort tid. Slike forsøk er 
gjerne kostbare og somoftest er ikke 
lokalitetene sammenlignbare – det 
er noen grunner for at forsøkene ikke 
er blitt gjort i stor skala. Med The 
World Harbour Project løftes dette 
feltet opp på et globalt nivå. Jeg 
regner med at vi får stor variasjon i 
resultatene fra de ulike stedene. 

ETS: Hvordan blir man som for-
sker inkludert i WHB – hvordan 
fungerer rekrutteringen? 

LF: Igjen, vil jeg tro at det dels 
er knyttet til kontaktnett og dels til 
omdømme – Universitetet i Plymouth 
er blitt kjent for sin forskning innen 
«naturhermende prosjektering». Også 
er Laura Airoldi, professor ved uni-
versitetet i Bologna, en av mine sam-
arbeidspartnere også en drivkraft bak 
The World Harbour Project. Jeg traff 
henne første gang under postdoktor-
perioden ved Bangor universitetet i 
Wales, og siden det har vi samarbei-
det i flere sammenhenger: Eksempel-
vis i THESEUS-prosjektet (Innovative 
technologies for safer European coasts 
in a changing climate).

ETS: Det å bli inkludert i et slikt 
globalt nettverk med mange aner-
kjente størrelser kan nok virke 
både motiverende og overbevi-
sende på byggherrer og entre-
prenører med hensyn til å bruke 
byutviklingsprosjekter som arena 
for miljørettede forsøk. Har WHB 
en slutt eller er det en pågående 
sak? 
LF: Det er et godt spørsmål, jeg tror 
ikke det har et prinsipielt endepunkt 
– men fra Sydney er det ennde når det 
kommer til finansieringen. Planene er 
nok at The World Harbour Project skal 
fortsette. Et av målene er at nettver-
kets deltakere skal kunne komme opp 
med egne ideer til eksperimenter som 
kan gjøres mange forskjellige steder 
på samme gang. Selv om hovedvekten 
av forskerne kommer fra marinøkologi 
jobbes det også tverrfaglig – og jeg tror 
absolutt et bredere perspektiv ønskes 
velkommen.




