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    Dreven formidler som han er, bruker Stange 
disse begrepene: det blå, det grønne og det grå.

DET BLÅ
Det blå, vannet, er del av logikken i landskapet, 
både i byen og på bygda. I tiden foran oss kan 
det bli både for mye og for lite av det. Rainer 
mener hvert prosjekt framover må ha en 
vannplan. 

− Vi må gjøre vannet til premiss for 
byplanleggingen, sier han og roser Oslo 
kommune for å ha vedtatt å åpne bybekkene sine.

− I fjor åpnet vi Hovinbekken. Vannet kom 
etter å ha ligget i rør i 50 år, og to dager etter 
kom fisken. Byggeplassen stoppet nesten opp, 
alle var så begeistret for denne fisken, forteller 
Rainer med en glød som må være like stor som 
byggearbeidernes.

I industrialisert jordbruk er også mange 
bekker gravd ned. Svinningbekken i Vestfold er 
en slik bekk. Den går kun i dagen over tomta til 

Stange Gård. Der har Rainer laget fangdammer, 
plantet stedegne trær og satt i gang økosystem 
igjen. 

Rainer sier han er mest opptatt av innholdet 
i prosjektene. Men han understreker at 
innholdet ikke trenger å gå på tvers av form. 
Svinningbekken er ikke naturhermende i 
formen. Den er opparbeidet som et landskaps-
arkitektonisk verk, samtidig som systemene 
fungerer.

DET GRØNNE 
Rainer vil ha trær i bygatene, og parker i 
forstedene og på bygda. Målet er at dyr skal 
innta trær og parker, og at folk skal ha det bra. 

Han forteller at slottsgartneren har 
200-årsperspektiv på trærne i Slottsparken, og 
et evighetsperspektiv på parken. Selv forventer 
han en 100-års syklus på gatetrærne han får 
plantet i Dronning Eufemias gate i Bjørvika,  
og syns det er frigjørende å se lenger en 20 år 
framover og vite at ikke alt er forbruk.

Hans ønske for grøntanlegg framover er at 
vegetasjonen skal være kortreist.

− For 15-20 år siden var vi nesten alene om å sette gående, syklende, kollektivreisende foran bilen i byutformingen. Nå er vi endelig i posisjon, sier Rainer Stange i Dronninga landskap.
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− Vi har en skattekiste av lokale arter.  
Vi trenger ikke hente lind fra Tyskland, når vi 
har verdens vakreste lindetrær i liene våre, 
insisterer han. Han oppfordrer landskaps- 
arkitekter til å etterspørre arter fra stedet. Det 
må til for at planteskolene skal produsere dem.

DET GRÅ
Rainer vil feire hverdagsomgivelsene i gatene 
og på fortauene. Blant vareleveringer og folk 
som går til jobb, finnes bykulturen. Fortauene 
må være brede nok til at livet kan utspille seg der. 

− For 15-20 år siden var vi nesten alene om å 
sette gående, syklende, kollektivreisende foran 
bilen i byutformingen. Nå er vi endelig i 
posisjon, sier han og gleder seg over at veier blir 
til menneskelige gater, og over trenden med å 
integrere bilene i gatebildet. Framover vil han 
jobbe for brede og universelt utformede fortau. 

Han forteller om Dronning Eufemias gate 
hvor fortauene varmes opp av vannbåren 
varme, et returprodukt fra byggene, som ikke 
krever ekstra energi.

Rainer trodde det skulle bli lettere med 
årene. Det har det ikke blitt. Å forstå landskapet, 
de mange lagene som henger sammen, krever 
mye hver gang. 

− Verden er så mangfoldig, konstaterer han. 
− Ingen steder har samme utfordringer.  

Vi må gjøre vannet til premiss for 
byplanleggingen.
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ALF HAUKELAND OM RAINER STANGE
«Det blågrønne» er et begrep som blir mye brukt blant landskaps- 
arkitekter og planleggere for tiden. Hva er «det blågrønne»? Rainer 
Stange viser med sine prosjekter hva blågrønn urbanisme kan være. 
Vann er et sentralt element i flere av prosjektene hans, og brukes på ulike 
måter. Han har også bidratt til utviklingen av en gateplanlegging i Norge, 
og tydeliggjør gatetrær som estetisk element. Stange holder foredrag og 
uttaler seg i media. Han beskriver sine mål med klar tale. Denne profi- 
leringen og den tydelige linjen i arbeidet hans gjør at han utvikler faget. 

Tema: Grunnlovsjubileet Tema: Grunnlovsjubileet

Kjemper for det blågrønne: Rainer Stange har ført en kamp på vegne av vannets 
logikk og fortauets gleder i byen.
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