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David Brasfield
• Architect / building engineer
• Urban planning background
• Urban sustainability policy 

development
• Oslo Fremtidens byer (project lead for 

energy and climate change adaptation)
• Environmental Manager at Sunnaas 

Rehabilitation hospital since 2013
• Active promotion of green roofs & GI 

since 2005. 
• Chairperson, Norwegian Association for 

Green Infrastructure (NFGI)
• Board member and secretary, World 

Green Infrastructure Network



Standard for bokvalitet
for aper

Vi trenger å se på sykehus 
på samme måten som 

disse her ser på dyrehager, 
spesielt hvor pasienter er 

innlagt over lengre tid.



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fysisk miljø
totalt sett

Det er et godt
fysisk miljø

(luft, lys, støy,
støv,

vibrasjoner, og
lignende.)

Her arbeides
det godt med

brannvern

Her
tilrettelegges

arbeidet slik at
muskel- og

skjelettplager
forebygges

Her blir alle
godt beskyttet
mot skadelige
kjemikalier og

biologiske farer

Her arbeides
det godt med

smittevern

Her arbeides
det godt med

strålevern

Her er
sikkerheten ved

bruk av
maskiner,
tekniske

hjelpemidler,
eller utstyr godt

ivaretatt

Her arbeides
det godt med å
unngå negativ
påvirkning på

det ytre miljøet

Fysisk miljø Sunnaas 2018 - 2022 og HSØ 2021

2018 2019 2020 2021 2022 HSØ 2021 Fysisk miljø totalt sett





Handlingsplan for HMS og ytre miljø 2022
Sunnaas utvikler helsefremmende omgivelser og 
naturverdier

Administrasjons- og organisasjonsavdelingen - handlingsplan 2022

Nr.
Beskrivelse/ konkretisering

 (Mål for perioden)
Forventet resultat? Hvordan skal vi gjøre det?

Hovedmål
S1.)   Sunnaas utvikler helsefremmende omgivelser 

og naturverdier

Tiltak S1.1 Fokus og integrering i BT3

Helsefremmende 

omgivelser holdes 

frem i bevisstheten i 

BT3 arbeidet

Bl.a. ferdigstille plan for forvaltning og bruk av 

naturverdier på sykehuset

Tiltak S1.2

Oversikt over Sykehusets herligste steder 

ferdigstilles og gjøres tilgjengelig for pasienter og 

pårørende

Pasienter  trives 

bedre og er mer klar 

over at det er en viktig 

del av eget 

behandlingsforløp.

Grafisk arbeid og finnpuss på tekst/bilder på utkast 

som ble laget i 2019. Publisering. Formidle til 

pasienter.



Hva har helsefremmende omgivelser å gjøre med 
miljøledelse?

Den samme type indirekte virkning som god 
ernæring, redusert antall helsetjenesteassosierte 
infeksjoner osv. Helsefremmende omgivelser kan 
redusere sykehusopphold og et gi et bedre og mer 
effektivt arbeidsmiljø.



Roger Ulrich – evidence based design

Ulrich R. View from a window may influence recovery from surgery.
Science 1984;224:420-1

Photo credit – Sven Schulz

https://wrrc.arizona.edu/sites/wrrc.arizona.edu/files/Ulrich-View%20through%20a%20window.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/43df/b42bc2f7b212eb288d2e7be289d251f15bfd.pdf
https://wrrc.arizona.edu/sites/wrrc.arizona.edu/files/Ulrich-View through a window.pdf
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Sunnaas Budget 2018

Bedriftsøkonomi – hvorfor investere i 
"wellness" på arbeidsplassen?



Hvilke kostnader medføres av en for snever fokus på produksjonseffektivitet?







Photo credit: Presidencia de la República Mexicana under CC 2.0

https://www.flickr.com/photos/presidenciamx/20503993770/


Photo credit: Animal Freedom under CC 2.0

https://flickr.com/photos/45650247@N08/4186777549




Patients often come
to hospitals:

• Due to a traumatic
experience

• With pre-existing
levels of stress.



Skal vi skape helbredende arkitektur?

eller

Slutt å lage arkitektur som gjør oss syk?



https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wEEvaL/kvalme-av-kulturrom

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wEEvaL/kvalme-av-kulturrom


Biophilic design – et element i helsefremmende omgivelser 



Biophilia (biofili)
• Først kjent bruk av ordet i 1964* – Erich Fromm. Kjærlighet for livet, 

som oppstår når en individ får dekket basisbehov for sikkerhet, 
rettferdighet og frihet. I motsetning til necrophilia. Perspektiv –
individets personlig utvikling

• Oppfunnet igjen i 1984** uavhengig av Erich Fromms arbeid                     
- Edward O. Wilsen. Utviklingsteoretisk perspektiv. Vi har en naturlig 
legning til naturen fordi vi som en dyreart har utviklet i naturen.

* Fromm, Erich. (1964) The Heart of Man: Its Genius for Good and Evil.
** Wilson, Edward O. (1984) Biophilia



Edward O. Wilson
Biophilia

Edward O. Wilson, 1984

Biophilia: "…the innately
emotional affiliation of
human beings to other living
organisms. Innate means
hereditary and hence part of
ultimate human nature."--

E.O. Wilson



Over flere millioner år med genetisk utvikling 
i naturen har vi blitt «biophilic by design»



Nature deficit disorder

https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_deficit_disorder


Biophilic design
ANIMALS

AQUARIUMS
ANIMAL ASSISTED THERAPY

PLANT AROMAS
BIOMIMICRY
VEGETATION

A hospital should
be both a well
designed
human
zoo
habitat…

…and an
efficient
industrial
production line



LHL Gardermoen Campus



Stanley Kubrick 1968. 2001 a Space Odyssey



Afar Region in Ethiopia





OMG! What kind of
corner have we painted

ourselves into??





About 195 000 years ago we started in the 
Afar region of Ethiopia

"civilization"



The last 
27 000 
years



The last 27 000 
years with the 
industrial age 
shown in red



If the development of mankind is compressed down 
to 2 years, the industrial age is about 2 minutes





Birgit and Rolf Sunnaas
(Hospital founders)

Sunnaas Hospital – a partially
self sufficient eco-society for:
- Economic survival
- Well being





Mid 1950's

• Poultry, eggs

• Pork

• Fish farming

• Fruits, vegetables

• 1 doctor

• 17 gardeners



Ca. 1960



2013



2013



Innendørs grønt anlegg - gangveier



Kilde: David Brasfield



Design: Darren Saines



Green roof at Sunnaas newly installed fall, 2018



Grønne tak på Sunnaas (Strakstiltak nr. 5 )





Vestre møbelfabrikk, Magnor, Norge
Ferdigstilles våren 2022
Bjarke Ingels Gruppe arkitekter
marksikring, biosolar tak, BREEAM outstanding



Location: Magnor, Norway

Landscape Contractor: SveinBoasson

Green roof: Mattak

Environmental certification: BREEAM Outstanding

Architect: Bjarke Ingels Group



Artipelag kunstgalleri ved Stockholm



Artipelag kunstgalleri ved Stockholm



Risiko knyttet til klimaendring
& klimatilpasning



World Economic Forum
Global Risks Report 2022



COP26 Helseprogram (Undertegnet av 8 
Europeiske land, inkludert Norge. Gjelder for både 
den primære og sekundære helsetjenesten.)

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-launches-climate-
commitments-in-the-health-field/id2885909/

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-launches-climate-commitments-in-the-health-field/id2885909/


COP26 Helseprogram (undertegnet av 8 
Europeiske land, inkludert Norge)



COP26 Helseprogram (undertegnet av 8 
Europeiske land, inkludert Norge)



Likelydende innhold for alle RHF

Oppdragsdokument til HFene



Copenhagen flood 2011

Foto: Bax Lindhardt

En måte å oppnå fossilfri 
virksomhet innen 2030?



Hurricane Harvey
16 hospitals closed in 

Houston



An aerial photo taken on July 15, 2021 shows the clinic and hospital 

Mutterhaus Ehrang surrounded by flood water, in Trier, Germany. (AFP/DPA)



Sykehuset i Sørlandet 2014
26 millioner i skader
11 millioner til klimatilpasning 

61



Flomvann bryr seg ikke om 
eiendomsgrenser





Survey on climate change risk 
assessment and adaptation at 

4 Norwegian hospitals
Omfang: bygg, eiendom, 

infrastruktur
(sykdomsvektorer, demografiske endringer, klimaflyktninger, 

matsikkerhet osv. ikke tatt med)

David Brasfield, Environmental Manager

Sunnaas Rehabilitation Hospital

July 18th, 2019



Participation – 4 hospitals in the
Southeast Norway Health Region

Respondents:
• Department head, Property management and 

development

• Director for property management

• Project leader and energy leader, Department of
properties

• Unit leader for buildings and technical operations





Comment:
2 of 4 responding hospitals installed cooling equipment during/after the
extreme heat wave of the summer of 2018. The hospital that reported
flood damage answered "no" to this question because they were unsure
whether the extreme precipitation event could be attributed to climate
change rather than weather.



Comment:
The hospital that reported climate change adaptation measures
mentioned disease vectors in relation to consideration of risk for mass
migration.



Hvor enig er du med følgende utsagn?

Sykehusets økonomi, driftssikkerhet og kvalitet bør 
ivaretas ved gjennomføring av profesjonelle 
vurderinger av risiko knyttet til klimaendring.



Hvor enig er du med følgende utsagn?

Sykehuset ville ha fordel av å motta veiledning 
innrettet mot sykehus om vurdering av risiko 
knyttet til klimaendringer, og klimatilpasning.



Statens forventninger om klimarisiko og -tilpasning 
• Meld. St. 33 (2012–2013) Klimatilpasning i Norge, side 35. 

Å tilpasse seg klimaendringene er uløselig knyttet til det området og 
den oppgaven som skal løses. Et grunnleggende prinsipp for arbeidet 
med klimatilpasning er derfor at ansvaret for klimatilpasning ligger 
hos den aktøren som har ansvaret for en oppgave eller funksjon som 
blir berørt av klimaendringer

• Meld. St. 8 (2019–2020) Statens direkte eierskap 
i selskaper – Bærekraftig verdiskapning, side 7



Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning - 4.3 Krav til 
planprosess og beslutningsgrunnlag – Lovdata

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469/KAPITTEL_4-3#KAPITTEL_4-3


ISO 14091 standard om klimatilpasning
Norsk språk
Noe HFene burde bruke?



Vår ny bibel for bærekraft 
i byggeprosjekter

Kvantesprang fra 
Byggrapport II mht. 

biologisk mangfold og 
klimatilpasning



4.1 Lokalmiljø og klimaendringer

• Klimaendringene gjør at bygninger kan bli utsatt for skred- eller 
flomfare. Tomten kan også utnyttes til å gi økt artsmangfold.

• Tomtens mangfold og naturverdier skal bevares så godt som mulig. 
Ved nyplanting skal man også søke å øke det biologiske mangfoldet, 
og velge landskapsløsninger som er stedsegnet, klimatilpasset og 
ressurseffektivt i drift. Det er viktig å unngå spredning av fremmede 
arter, for eksempel gjennom tilkjørte masser eller beplantning.

• Som grunnlag for valg av tomt skal det gjennomføres en naturfare-
vurdering, og bygg skal ikke plasseres i ras- eller flomutsatte områder. 
Det skal tilstrebes tiltak som sørger for lokal overvannshåndtering 
og verktøyet Blågrønn Faktor (Standard Norge, 2020) skal benyttes.



4.1.3 Viktige myndighetskrav og føringer

• Byggeteknisk forskrift §§ 9-1, kap 7: Sikkerhet mot naturpåkjenninger

• T-1442 Retningslinje for behandling av støy

• Forskrift om fremmede organismer

• Forurensningsforskriftens kap 2: Forurenset grunn

• Naturmangfoldloven

• Standard for Blågrønn faktor (Standard Norge, 2020)



4.1.4 4.1.4 Hovedgrep for lokalmiljø og 
klimaendringer

• Eksisterende vegetasjon og dyreliv skal i størst mulig grad tas vare 
på og forhindre spredning av fremmede arter. Man skal unngå å 
bygge på jomfruelig mark.

• Ingen bygg skal plasseres i flomutsatte områder. Overvann skal 
håndteres lokalt, med infiltrasjon, fordrøyning og regnbed. Blågrønn 
faktor skal brukes. Man skal unngå å bygge på dårlig grunn, og det 
skal søkes å oppnå massebalanse.

• Takflatenes muligheter for økt arealeffektivitet og bærekraft skal 
utnyttes, for eksempel til solenergi, grønne tak, urbant landbruk, 
rekreasjon osv.



Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter
Bl.a. – unngå bygging på naturmark

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

04. Unngå spredning av 

fremmede arter

2-

4

Forskrift om fremmede 

organismer

Difi-KV-296.307-1

1. Det skal gjennomføres en undersøkelse av fremmede arter (i 

sommersesongen) for å kunne gjøre en kvalifisert vurdering av avbøtende 

tiltak.

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

05. Naturfare-vurdering 1-

2

TEK17 kap. 7 Sikkerhet mot 

naturpåkjenninger

1. Gjennomføre en naturfare-risikovurdering (ROS) i forprosjekt (flom, 

havnivå, skred). Spesifisere avbøtningstiltak ved behov.

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

10. Utendørs 

beplantning

1

c

1. Beplanting skal utelukkende være avhengig av nedbør. 

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

11. Utrede hva 

takflatene kan benyttes 

til

1

f             

_

_

Eiendomssektorens veikart 

mot 2050 krav 5

1. Overvannshåndtering (fordrøyning), mat- eller energiproduksjon, 

rekreasjon, birøkt

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

13. Unngå å bygge på 

dyrka eller ubebygd 

mark

1 1. Beliggenhet på tidligere brukt areale skal velges i størst mulig grad, 

utbygging på uberørte arealer skal i størst mulig grad unngås. Eksisterende 

terreng skal utnyttes best mulig (massebalanse).

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

14. Eksisterende 

vegetasjon: Biologisk 

mangfold

1-

2

Naturmangfoldloven

Kapittel 2 Bestemmelser 

om bærekraftig bruk og 

generell aktsomhets plikt, 

§§8-12                   

1. Det skal senest i forprosjekt engasjeres en økolog som kartlegger det 

økologiske mangfoldet på tomten (Økologisk utredening). Tiltaket skal 

ivareta områdets biologiske mangfold ved å verne om verdifull økologi. 

Gjelder kun for tidligere ubebygde tomter.

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

15. Ny vegetasjon: 

Biologisk mangfold

1-

6

TEK17 §9-4 Utvalgte 

naturtyper:                                                      

________________________ 

Naturmangfoldloven

Kapittel 4 Fremmede 

organismer, krav til 

aktsomhet                                                             

1. Økologen skal anbefale tiltak for å forbedre tomtens biologiske 

mangfold, og etablere sunne, bærekraftige økosystemer. Tiltaket skal 

gjennomføres i størst mulig grad. 

2. Planter som tilføres skal være stedegne, hardføre og kreve lite stell. 

3. Trær skal plasseres slik at de ikke vil gripe inn i bygget og infrastruktur 

når de vokser til.

4. Tiltaket skal ikke bidra til innføring av svartelistede eller andre 

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

16. Forvaltningsplan for 

utomhusanlegg

3 1. Det skal utarbeides en forvaltningsplan for landskap og habitat for 

tomten – herunder påvirkning fra bygget både under bygging og bruk som 

omfatter minst de fem første årene etter at prosjektet er ferdigstilt. Denne 

planen skal overleveres til brukerne og omfatte 

• forvaltning av alle vernede elementer på tomten 

• forvaltning av alle nye, eksisterende eller forbedrede habitater 

• en henvisning til aktuelle eller fremtidige lovkrav (lokale, regionale eller 

nasjonale) som gjelder for tomten vedrørende vern av arter og habitater 

(og dersom det er relevant, også handlingsplaner/strategier for 

artsmangfold) 

• bekreftelse fra økolog på at alle relevant aspekter ved økologien er 



3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

13. Unngå å bygge på 

dyrka eller ubebygd 

mark

1 1. Beliggenhet på tidligere brukt areale skal velges i størst mulig grad, 

utbygging på uberørte arealer skal i størst mulig grad unngås. Eksisterende 

terreng skal utnyttes best mulig (massebalanse).

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

14. Eksisterende 

vegetasjon: Biologisk 

mangfold

1-

2

Naturmangfoldloven

Kapittel 2 Bestemmelser 

om bærekraftig bruk og 

generell aktsomhets plikt, 

§§8-12                   

1. Det skal senest i forprosjekt engasjeres en økolog som kartlegger det 

økologiske mangfoldet på tomten (Økologisk utredening). Tiltaket skal 

ivareta områdets biologiske mangfold ved å verne om verdifull økologi. 

Gjelder kun for tidligere ubebygde tomter.

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

15. Ny vegetasjon: 

Biologisk mangfold

1-

6

TEK17 §9-4 Utvalgte 

naturtyper:                                                      

________________________ 

Naturmangfoldloven

Kapittel 4 Fremmede 

organismer, krav til 

aktsomhet                                                             

1. Økologen skal anbefale tiltak for å forbedre tomtens biologiske 

mangfold, og etablere sunne, bærekraftige økosystemer. Tiltaket skal 

gjennomføres i størst mulig grad. 

2. Planter som tilføres skal være stedegne, hardføre og kreve lite stell. 

3. Trær skal plasseres slik at de ikke vil gripe inn i bygget og infrastruktur 

når de vokser til.

4. Tiltaket skal ikke bidra til innføring av svartelistede eller andre 

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

16. Forvaltningsplan for 

utomhusanlegg

3 1. Det skal utarbeides en forvaltningsplan for landskap og habitat for 

tomten – herunder påvirkning fra bygget både under bygging og bruk som 

omfatter minst de fem første årene etter at prosjektet er ferdigstilt. Denne 

planen skal overleveres til brukerne og omfatte 

• forvaltning av alle vernede elementer på tomten 

• forvaltning av alle nye, eksisterende eller forbedrede habitater 

• en henvisning til aktuelle eller fremtidige lovkrav (lokale, regionale eller 

nasjonale) som gjelder for tomten vedrørende vern av arter og habitater 

(og dersom det er relevant, også handlingsplaner/strategier for 

artsmangfold) 

• bekreftelse fra økolog på at alle relevant aspekter ved økologien er 



Blågrønn faktor! 

3.Lokalmiljø og 

klimaendringer

19. Blågrønn faktor 1               

_

_

_

_

_

_

_

_ 

5

-

7

Blågrønn Faktor – 

Minimumskrav til BGF-

verdi definert i gjeldende 

norm for området eller 

reguleringsplan

Difi-KV-289.290-1

1. Blågrønn Faktor – Veileder byggesak, med Regneark (Vedlegg 1) skal 

benyttes for å optimalisere tiltakets BFG. 

2. Minimumskrav til BGF-verdi er definert i gjeldende norm for området 

eller reguleringsplan, samt i forhold til områdetype.



Norwegian Standard for «Blue-green» factor





Green infrastructure (nature based solutions)
(vs. "grey" technical infrastructure)

Natural amenities and areas, planned or 
existing, delivering a range of ecosystem 
services in rural or urban settings

…and offsetting the need for

…Gray infrastructure – typical infrastructure 
built with technical solutions, based on man 
made and dead materials



Mange økosystemtjenester fra grønn infrastruktur



Grønn infrastruktur leverer mange 
økosystemtjenester – hva skal vektlegges?



Pilars of sustainability:
Environmental

Economic

Social

Healing environment of care
Resilient and climate adapted

healthcare infrastructure
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Sustainability
co-benefits

Green Infrastructure Technology for Resilient
Hospitals and Healing Environments 
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PV + grønne tak = økt strøm produksjon. 
Særlig aktuell med dagens høye energipriser





…and climate smart!
Less material and excavation
intensive production of
stormwater retention yields
reduced carbon footprint



The Objectives

The LIFE RESYSTAL project’s main objective is to increase climate adaptation capacities and resilience of the  
European Health Infrastructure (EHI) and systems and related dependant critical infrastructures.

To achieve this, the project will

• set the basis of a European Network (CoPs, FB, SN)  for the climate adaptation of the European health sector;

• provide science based support for implementing Climate Change Adaptation measures applicable to any EHI

• demonstrate EHI adaptation in diverse climate conditions

• facilitate and promote EHI resilience.

This 4-year project will develop, demonstrate, evaluate and disseminate a framework for climate-resilient health systems
with seven pilot hospitals (site-level) and two pilot regional health systems (system-level).

RESYSTAL
f r a m e w o r  k f o r h e a l t hC l i m a t e c h a n g e R E s i l i e n  c e  

S Y S t e m s a n d h o s p i T A L  s





Upscaling Adaptation Starting Package – UASP
• first product that could be used by a hospital willing to work on its resilience to climate change.

• It will gather methods, processes and tools developed during the project

• experience feedback from the hospitals that will test the tools and the best practices regarding  
implementation of adaptation measures, with a particular focus on easy-to-implement blue-green  
infrastructures

R E S U LT S A NDE X P E C T E D  
O U T P U T S



Toolbox
• would be used by a hospital as the next step for its increase in climate resilience capacities

• The solutions is for site-level climate adaptation of health facilities and operations, and  
composed of

i)a climate vulnerability and risk assessment tool, building on and expanding on WHO guidelines

ii) a tool dedicated to the estimation of economic losses from EHI

iii) a tool for the co-construction of resilience pathways and action plans

iv) an action planning tool

v)facilitation work conducted at the regional system-level to give policy and investment means for site  
level adaptation

vi) a crisis management software package

R E S U LT S A NDE X P E C T E D  
O U T P U T S



Health System Level guidance for health systems to:

• design and implement a climate resilience strategy and
enhance  the resilience of regional and national health 
infrastructures in  Europe.

Guidance documents will focus on key topic areas, such as  
procurement, healthcare management standards,
infrastructure  development and national infrastructure
planning.

RE SU LT S ANDE X P E C T E D  
O U T P U T S



Climate resilient strategies will be designed for

• two pilot health systems (Groupement Hospitalier de Territoire  
de Coordination et de Mutualisation Est-Hérault et du Sud-
Aveyron, France, and Galician Health Service, Spain.)

The strategies will assess CC risks to the health system, map out  
the country/regional health profile and policy environment and  
define CCA objectives and targets and policy recommendations at  
the health system level.

RE SU LT S ANDE X P E C T E D  
O U T P U T S



Blue and green infrastructure interventions

• will be carried out at the seven pilot hospitals.

• Hospitals have identified a number of infrastructure works for
enhancing the resilience of their facilities: green corridors and
walls, rewilding and tree planting.

• Some pilots will also implement grey infrastructure works to  
improve their heating and cooling systems, adapting them to the  
changing climate.

RE SU LT S ANDE X P E C T E D  
O U T P U T S



The Facilitation Board

• composed of advisors and experts on climate change  
adaptation, the healthcare sector, the resilience of infrastructure,  
investors and policy makers at the national and European  
scales.

• The board will be sustained once the project ends.

RE SU LT S ANDE X P E C T E D  
O U T P U T S



The Scaling Network

• gathering representatives of the health sector, federations or  
hospitals that are interested in using the above-mentioned  
outputs to improve their resilience to climate change

• The network will be sustained once the project ends.

RE SU LT S ANDE X P E C T E D  
O U T P U T S



Meander Hospital – Amersfoort, Nederland
2014. Atelier PRO Architects

Kilde: https://www.atelierpro.nl/



Kilde: https://www.atelierpro.nl/

Delta Programme | Delta Programme (deltaprogramma.nl)

Nederland Delta Commission slagord:
Working together with water

https://english.deltaprogramma.nl/delta-programme


Kilde: https://www.atelierpro.nl/

The play between architecture and landscape 
resulted in an interwoven relationship between 
the building, surrounding parkland and the 
landscape beyond. In other words, it’s a place 
that de-stresses, and thereby contributes to a 
healing environment.



Kilde: https://www.atelierpro.nl/
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Kilde: https://www.atelierpro.nl/
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Norsk forening for grønn infrastruktur - kart over grønn infrastruktur prosjekter i Oslo
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1OCJOw8yManHp3kuL_M_H3fv5gqfHZzRx&usp=sharing

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1OCJOw8yManHp3kuL_M_H3fv5gqfHZzRx&usp=sharing



