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yen din er helt  forandret. 
Aret er 2050, og du ser ut av 
vinduet. Mellom bygningene 
ligger myrer og innsjøer. 
Støyen fra den tette trafik- 

ken som en gang fylte gatene,  h a r  
forstummet. Og forstedene i det fjerne er 
overgrodd med skog. 

Det føles kanskje underlig at stedet 
du vokste opp, er så forandret, men det 
er helt nødvendig. 

Slik vil virkeligheten antagelig se ut 
for en stor del av verdens befolkning om 
noen få tiår.  I dag bor 55 prosent av 
jordens åtte milliarder mennesker i byer. 
I 2050 vil tallet ifølge FN være 68 prosent 
- og byene vil ha 2,5 milliarder flere 
innbyggere enn i dag. 

Utviklingen skaper utfordringer fordi 
levekårene i byene blir dårligere etter hvert 
som klimaendringene setter fart på varme, 
nedbør og havnivåer. Men den skaper også 
muligheter. Større og tettere bebodde byer 
høres kanskje ut som oppskriften på mer 
forurensning, men slik trenger det ikke å 
være. I stedet gir framtidens storbyer 
oss en gyllen mulighet for å rette på de 
skadene vi har påført planeten. 

Byer kjemper mot varmen 
Klodens temperatur stiger, og ifølge en 
FN-rapport fra 2022 vil den stigningen gå 
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ekstra hardt ut over storbyene. I rappor- 
ten beskriver forskerne hvordan byene 
blir utsatt for den såkalte varmeøyeffek- 
ten ,  som legger oppti l  to grader på 
toppen av den temperaturstigningen på 
fire-fem grader som den globale oppvar- 
ming kan forårsake fram mot år 2100. 

Varmeøyeffekten er et resultat av at 
asfalt suger til seg varme fra solen. Samti- 
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6,7 
milliarder mennesker 

vil bo i byer i 2 0 5 0 ,  
ifølge FN. 
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dig skaper bygningene le som hindrer at 
vinden tar med seg den varme luften. 

Klimaendringene gir dessuten mer 
nedbør, noe som også rammer  byene 
hardt. De høye husene forsterker nemlig 
den uroen i luftmassene som har  de 
kraftigste bygene. Og fliser, betong og 
asfalt forhindrer at vannet  forsvinner 
ned i bakken. Vannet slipper bare unna 

gjennom avløpssystemene, som ofte 
ikke har kapasitet til å håndtere de store 
vannmassene,  og resultatet er ødeleg- 
gende oversvømmelser. 

Problemene med varme og vann kan 
imidlertid møtes med en enkel løsning: 
parker. I en kinesisk studie fra 2021 kom 
forskerne fram til at parkene i storbyen 
Wuhan var kjøligere enn byen rundt.  
Noen steder lå temperaturforskjellen på 
over sju grader. 

Velplasserte grønne områder kan 
altså hjelpe med å avkjøle byene. Samti- 
dig gjør de det enklere for regnvann å 
forsvinne ned i bakken, slik at vi unngår 
oversvømmelser. I parkene kan den store 
mengden regnvann dessuten utnyttes til 
å forsterke den avkjølende effekten. 
Store innsjøer senker nemlig temperatu- 
ren ytterligere, ifølge studien i Wuhan. 

Prinsippet bak parkenes kjølende effekt 
kan ikke bare utnyttes på bakkenivå. I byg- 
ninger kan loddrette hager på bygningenes 
utside senke temperaturen innendørs med 
opptil fire grader. Som en ekstra gevinst 
renser hagene luften for forurensning, 
blant annet nitrogenforbindelser fra eksos. 

Alle kan gå til alt 
Nettopp forurensningen fra biler vil bli 
et stadig mindre problem i framtiden 
hvis det er er opp til forskerne. Fossile 
drivstoff som diesel og bensin må nemlig 
helt ut av metropolene. 

Målet er ikke bare å øke luftkvalite- 
ten,  men også å senke utslippene av 
drivhusgasser slik at klimaendringenes 
skadelige virkninger kan bremses. 

Et viktig skritt mot mindre utslipp er å 
redusere behovet for transport. Byene 
skal utformes slik at alle nødvendige 
funksjoner, som jobb, handling, helsetil- 
bud, utdanning og kulturtilbud, dekkes 
innen 15 minutters gangavstand. 

Samtidig må forstedene vekk, for 
den spredte bebyggelsen betyr større 
transportavstander. 

Når forstadsboerne pakkes sammen 
på et mindre areal i storbyene, trenger de 
mindre transport - og samtidig frigjøres 
de store arealene i forstedene til natur- 
områder som fjerner drivhusgasser fra 
atmosfæren. 

Elbiler lagrer energi 
Den gjenværende transporten skal baseres 
på grønn energi. Omstillingen til elektrisk 
transport er allerede i gang, blant annet » 

Bykartet blir grønt 
Inn med myr og innsjøer og ut med 
forstedene - framtidens bykart 
vil se helt annerledes ut enn 
det vi er vant til .  
SHUTTERSTOCK & MALENE VI NTH ER 

Byen deles opp 
i minibyer 
A BIitrafikk står for en femte- 
V del av klodens klimabelast- 
ning. En by satt sammen av små 
lokalsamfunn minimerer behovet 
for transport når både handling, 
Jobb og fornøyelser er noen få 
minutter unna til fots, på sykkel 
eller med offentlig transport. 
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