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FORORD 
Hver t år arrangerer Sweco og Aspelin Ramm et tverr faglig 
sommerstudentprosjekt innen byutvikling, arkitektur- og 
ingeniørfag. I år har fem studenter fra ulike fagmiljøer sett på 
hvordan Nedre Akerselva-Grønland fra et teoretisk perspektiv 
kan bli selvforsynt og selvforsterkende med bruk av sirkulær 
økonomi. Den sirkulære modellen har ti l hensikt å kunne g jøre 
samfunnet bærekraftig g jennom å endre måten vi benytter oss 
av ressurser.

Vi sommerstudenter vil gi en stor takk til Sweco og Aspelin 
Ramm for å iverksette dette spennende prosjektet og for all 
støtten dere har gitt oss g jennom sommeren. Deres høye 
ambisjoner og proaktive holdninger er virkelig inspirerende. 
Vil spesielt takke Mar te Toresen, Julie Irgens, Maren Bjerkeng, 
Vanessa Vindvik og alle som har veiledet oss g jennom prosjektet. 
Prosjektet hadde ikke blitt det samme uten dere. Vi vil også takke 
Norsk Gjenvinning, Vollebekk Fabrikker og Landbrukskvar talet 
Utvikling for deres innsats for en bærekraftig fremtid, samt 
muligheten for å komme på spennende befaringer. Takk til Lise 
Sakariassen og Lars Jørgensen for deres hjelp med il lustrasjoner.

TEAMET

Teamet består av - sett fra venstre - Sara Græsli, Erik Sjøvold Aune,   
Marthe Bjella, Ingvild Høgseth og Micael Mebrahtu Hailemicael. 

Sara har bachelorgrad innen bygg og tar en mastergrad innen 
bærekraftig arkitektur (NTNU), Erik har bachelorgrad som 
elektroingeniør og tar master innen elkraftteknikk (NTNU), Marthe 
har bachelorgrad innen fornybar energi og mastergrad som 
naturforvalter (NMBU), Ingvild har bachelorgrad i samfunnsøkonomi 
og tar master i arkitektur (NTNU) og Micael har bachelorgrad innen 
bygg og tar master innen bygg og miljøteknikk (Oslo Met og NTNU).



Gjennom seks uker har vi utforsket hvorvidt området fra Nedre 
Akerselva til Grønland kan fungere som en egen “planet”, og hvilke 
grep og strategier som behøves for å gjøre området til en sirkulær 
bydel.  Under stedsanalysen påpekes store sosiale og miljømessige 
utfordringer området står overfor. Blant annet er en relativt høy 
andel av innbyggere vanskeligstilt med dårlige levekår, bomiljøet er 
ustabilt, området er preget av gatekriminalitet, mobilitetsnettverk for 
myke trafikanter er usammenhengende og blå-grønne områder er 
sparsomme. Bydelen er i sterk vekst med ambisiøse reguleringsplaner 
og interessante pågående prosjekter.

Vi har undersøkt flere tiltak for å gjøre bydelen til en selvforsynt 
“planet” samt løse de overnevnte sosiale utfordringene. Alle 
foreslåtte tiltak er basert på bærekraftens tre pilarer : miljø, samfunn 
og økonomi. Ved å ta utgangspunkt i eksisterende funksjoner og 
pågående planer for bydelen foreslår vi etablering av tre sentrum.

Miljøsentrumet,  plassert rundt Landbrukskvartalet, fungerer som 
bydelens matfat og energikilde. Næringssentrumet, plassert i området 
rundt Oslo City, fungerer som ryggraden i bydelens økonomi. 
Vitensentrumet, plassert i området rundt Elgsletta park, fungerer 
som bydelens innovasjons- og administrasjonssentrum som bidrar 
til å gjøre bydelen bærekraftig og holde ressurser i kretsløpet. Mat 
og energi produseres lokalt og deles innad i bydelen. Trafikkerte 
hovedårer omgjøres til sykkelnettverk, blå-grønne elementer utvides, 
og lukkede bakgårder åpnes for offentligheten. Vi presenterer også 
noen konkrete forslag, som ressursflyt i bygg, gjenbrukssenter, Oslo 
Sentralstasjon (Oslo S) og sambruk på Landbrukskvartalet.

Likevel har vi kommet frem til at enkelte funksjoner holder større 
samfunnsøkonomisk verdi i større skala og utenfor «planeten». 
Matproduksjon, energiutnyttelse og materialgjenvinning i bydelen er 
høyst mulig og vil redusere behovet for import, men er trolig ikke nok 
for en selvforsynt bydel.

Basert på funnene har vi kommet til konklusjonen at det mest praktiske 
og bærekraftige valget er at “planeten” blir en del av et solsystem der 
ressurser og funksjoner deles både internt på “planeten”, men at det 
også ses på synergier og koblinger mellom “planetene”.

SAMMENDRAG 
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I menneskets moderne tid har en overflod av 
ressurser og lite hensyn til klodens økosystem ført 
til en lineær økonomisk vekst. Ressurser utvinnes, 
forbrukes og kastes. Dette kan av hensyn til klodens 
bæreevne ikke fortsette. I denne forbindelsen har 
«Sirkulærbyen» forkastet den lineære modellen og 
en sirkulær modell innføres. Alt har en verdi.

Kan Nedre Akerselva-Grønland bli en egen “planet”, 
og hvilke grep og strategier behøves for å gjøre 
dette området sirkulært?

Studieområdets geografiske avgrensning danner 
utgangspunktet for hvilke grep og alternative 
løsninger som kan utforskes. Kjernen strekker 
seg  fra bydel Sentrum til bydel Gamle Oslo, og 
omfatter området fra Akerselva til Grønland, med 
Tøyen i nord og Bjørvika i sør.

Analogien til en planet peker i retning 
av et selvforsynt og selvforsterkende 
område der varer og tjenester forblir i et 
kretsløp. Produksjon og bruk av energi, 
mat og materialer vektlegges for å sikre en 
selvforsynt “planet”. Sosiale aspekter, byrom, 
mobilitet og kunnskapsformidling prioriteres 
for selvforsterkende utvikling. Bærekraftens 
tre pilarer ; miljø, økonomi og sosiale 
forhold, vurderes gjennomgående. Områdets 
eksisterende funksjoner, infrastruktur og 
pågående planer er grunnlaget for arbeidet, 
der de videreutvikles og nye løsninger 
utforskes og introduseres. Konseptuelle 
muligheter og grep vies større fokus enn 
rent tekniske beskrivelser av løsningene. 
Som en videre avgrensning skal “planetens” 
funksjoner dekke befolkningens hverdagslige 
behov. Rent praktisk ønsker vi å synliggjøre 
muligheter for hvordan et dynamisk område 
kan utvikles bærekraftig og miljøvennlig, og 
samtidig være et attraktivt og trygt sted å bo 
og leve for alle.

INTRODUKSJON

Oslo S

Oslo City

Oslo

Grønland torg

BotsparkenBjørvika

PROBLEMSTILLING

INNLEDNING

GEOGRAFISK AVGRENSNING

OPPGAVEAVGRENSNING



Et inkluderende, 
åpent og attraktivt 

byrom for alle 
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Ingen ressurser 
skal gå til spille 

Alt gis en 
funksjon og verdi 

Et økt biologisk 
mangfold i bybildet 

Byrom og bygninger 
utformes slik at de kan 

tilpasses bruksendringer og 
fremtidige utviklingsbehov 

VISJON

MÅL

Å gjøre Nedre Akerselva-
Grønland til en varm, 
sirkulær og selvforsynt 

bydel.

Sirkulærbyen har blitt utarbeidet gjennom 
fem mål, syv delmål og en visjon. Sirkularitet, 
funksjonalitet, fleksibilitet, biodiversitet og 
mangfold er fremhevet som nøkkelord for 
de fem målene. For et enda mer rettet fokus, 
ligger også syv delmål til grunn for arbeidet, 
med matproduksjon, energiforsyning, 
ressurser og materialbruk, avfallsutnyttelse, 
delingsøkonomi og naturlige elementer som 
uthevede nøkkelord. Nabolaget skal være 

selvforsynt på urbant landbruk og økologisk 
drift, samt fornybare og lokale energikilder. 
Alle ressurser og materialer skal holdes i 
kretsløpet, utnyttes og resultere i null avfall. 
Nabolagets beboere og bedrifter skal dele 
eller låne alle forbruksvarer. Alle beboere skal 
også være inkludert i et mangfoldig samfunn 
der alle trives. En blå-grønn struktur med 
biologisk mangfold skal oppstå.

SIRKULARITET FUNKSJONALITET

FLEKSIBILITET BIODIVERSITET MANGFOLD

MÅL OG VISJON
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Året er 2050. Dette er Ida på 55. Stedet er 
Nedre Akerselva-Grønland, og her har Ida 

bodd hele sitt liv. 

Ida er engasjert i nabolaget, hun produserer 
sin egen mat og hun reparerer alt som blir 
ødelagt. Ida nyter morgenkaffen sin med 
utsikt over et grønt bylandskap, med algevegg 
på balkongen og deilig larvepostei på 
knekkebrødet. Som mange andre av hennes 
generasjon har hun de siste 20 årene jobbet 

med innovasjon og utvikling.

For et sted! Men har det alltid sett slik ut 
for Ida? Svaret er nei. Vi spoler tilbake i tid. 
Tilbake til 2020, og ser på dagens situasjon.

IDA 2050
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Avisoverskrifter som omhandler Grønland 
bærer preg av sosiale utfordringer i området. 
Det er mye biltrafikk som skaper støy og 
forurensning. Brede trafikker te bilveier 
og smale for tau gjør det også vanskelig å 
bevege seg rundt som myk trafikant. Lukkede 
kvartaler gjør bakgårder utilg jengelig. 
Bakgårdene som ikke er rammet inn av 
lukkede bygningskropper, er ofte avstengt 
ved et gjerde der kun beboere har tilgang. 

Under en tur i området kan en observere 
narkotikabruk, som også vises i søppel som 
ligger strødd langs flere av gatene. Flere 
steder på Grønland oppleves det utr ygt å gå, 
selv på dagtid. Mange av bygningene bærer 
preg av mangel på vedlikehold, og har ofte 
en fasade delvis dekket av tagging.

Jernbanesporene ved Oslo S skaper en 
barriere i området. En bro fører deg fra 
Grønland til Bjørvika. Her er bygningene 
vedlikeholdt og bærer arkitektoniske uttrykk. I 
gatene er det lite søppel å se, til stor kontrast 
fra observasjoner av Grønland.

STEDSOPPFATNING
“PLANETENS” STATUS 2020
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STEDSANALYSE
“PLANETENS” STATUS 2020

Togskinner
Brede veier
Sykkelveier

Kontorlokaler
Store kulturlokaler
Spisesteder

 
Skole
Næringslokaler

Oslo S

Oslo City
Grønland 
torg

Botsparken

Bjørvika

Ak
er

se
lva

Christian 
Frederiks plass

Jernbanetorget

Oslo S

Oslo City
Grønland 
torg

Botsparken

Bjørvika

Ak
er

se
lva

Christian 
Frederiks plass

Jernbanetorget

Området er preget av en gjennomgående lukket 
struktur, med harde asfalterte flater, stengte byrom 
og lukkede bakgårder.  Nabolaget, som har ca. 
10 000 innbyggere, er sterkt preget av sosiale 
utfordringer som dårlig levekår, barnefattigdom, 
gatekriminalitet og synlige rusproblemer. Bomiljøet 
er ustabilt med ca. en tredjedel av beboere på 

flyttefot hvert år (Ingar Brattbakk, 2017).

Området knytter seg på Oslo sentrum med 
Akerselva som renner tvers gjennom området 
og danner en sentral blå akse. Her er det tett 
bebyggelse og sterkt påvirket av menneskelig 
aktivitet, med kjøpesentre rundt Oslo S, som også 
er det største kollektivknutepunktet i Oslo. Videre 
er det preget av matservering og butikker langs 
Grønlandsleiret. Boliger er spredt rundt i bydelen. 
Vegetasjon danner grønne lunger i spredte byrom, 

langs elveløp og rundt Botsen i øst.



6

“PLANETENS” STATUS 2020

Oslo S

Oslo City Grønland 
torg

Botsparken

Bjørvika

Ak
er

se
lva

Christian 
Frederiks plass

Jernbanetorget

Det finnes i dag en rekke  utviklingsplaner 
i området. Gjennomgående for flere av 
planene  er publikumsrettede førsteetasjer, 
samt planlagte boliger og næringslokaler. 

Det finnes også en plan for utvidelse av 
sykkelnettverket. Innen 2025 skal nye 
sykkelveiene vist på kartet være på plass.

nordisk lys 1

Urban Mountain

Oslo S

Biskop Gunnerus gate 14B

Ny bussterminal1

2

3

4

Spektrumskvartalet

Plaza

5

6

Guneriuskvartalet

Christian Kroghs gate 2

7

8 Schweigaards gate 41-51

Landbrukskvartalet

Galleri Oslo

Urtekvartalet

Oslo Solar

Sykkelveier 2020

Nye sykkelveier 2025

10

9

11

12

13

1
2

3 4

5

6

7
89

10

11

12

13

PÅGÅENDE PLANER
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PRINSIPPER I SIRKULÆRBYEN

SIRKULÆRØKONOMI I PRAKSIS

BYUTVIKLING ØKOSYSTEMTJENSTER  OG 
NATURVERDIER

I en sirkulær økonomi forblir ressurser i økonomien 
så lenge som mulig, med høyest mulig verdi til 
enhver tid. Ressurseffektivitet er sentralt og et lavere 
forbruk er en forutsetning.  Ombruk, resirkulering 
og reparasjon sørger for verdiskapning av 
eksisterende ressurser slik at de forblir i kretsløpet. 
Råvarer, avfall, utslipp og energiforbruk reduseres 
til et minimum. Den tradisjonelle lineærøkonomien, 
bestående av kjøp, bruk og kast, endres til en 
“lukket” sirkel der ressursene forblir i kretsløpet, 
også etter at produktet ikke kan utnyttes slik det 
opprinnelig var tenkt. 

Oslo er en by i vekst og befolkningen øker gradvis. 
For at økosystemet som eksisterer rundt oss skal 
ivaretas må effektiv arealutnyttelse med grønne 
løsninger tas i bruk. Dette er en del av en fremtidig 
bærekraftig byutvikling.

Naturens ressurser er viktige for varer, 
tjenester og funksjoner vi daglig drar nytte 
av. Særlig i endrede bymiljøer har naturen, 
med dens bekkeløp og grønne arealer, stor 
påvirkning og opplevelsesverdi. Flere sentrale 
økosystemtjenester som bekkeløp og grøntarealer 
gir blå-grønne elementer i landskapet, der 
mengde, størrelse og sammensetning har 
betydning for verdi og effekt. Ivaretakelse av 
grønne lunger og blå årer er avbøtende tiltak 
mot klimaendringer og utfordringer i bybildet. 
Rent praktisk kan overvannshåndtering ved økt 
hyppighet av kraftig nedbør trekkes frem, mens 
sammenhengende grøntstruktur har stor verdi 
for biologisk mangfold og pollinering, rekreasjon, 
folkehelse og mobilitet. Økosystemtjenester kan 
tilby avbøtende løsninger, og konkrete tiltak kan 
implementeres for å hindre videre forringelse 
og press på naturens bæreevne.

ÅPNE OG AKTIVE BYROM
Skal den sirkulære byen fungere i praksis, må den 
være en “planet” der mennesker i alle generasjoner 
og samfunnsgrupper kan bo og trives. Gateplan 
med blå-grønne elementer og et bredt utvalg av 
funksjoner og fasiliteter bidrar til aktivitet, skaper 
møteplasser og fungerer som verktøy for trivsel 
i en dynamisk by. Aktivitet i bybildet bidrar til et 
felleskap og trygghet. Alle de pågående planene 
gir en unik mulighet til å tenke nytt og kreativt til 
hvordan dette kan utformes på nye, innovative og 
sirkulære måter.

Gatenettverket skal skape en naturlig sammenheng 
mellom ulike områder og tilrettelegge for trygg 
ferdsel der myke traffikanter prioriteres. Transport 
er ressurskrevende og kan skape forstyrrelser 
i bybildet. Ved å strategisk plassere lokasjon for 
produksjon og bruk vil det effektivt redusere 
transporteringen av varer og tjenester. 

MOBILITET OG NETTVERK
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REDUKSJON

GJENBRUK

REPARERE

RESIRKULERE

ENERGIUTNYTTELSE

DEPONERING

Konseptet “Yte for å nyte” belønner gode 
handlinger i samfunnet, som for eksempel 
gratiskonsert for å plukke søppel eller gratis 
grønnsaker for å bidra til landbruksarbeid. Dette 
er et tiltak for å få med alle beboere til å bidra 
positivt til fellesskapet og miljøet, samtidig som 
det skaper en holdningsendring blant beboere.     

For å utnytte alle ressurser i bydelen, må vi 
legge til rette for oppsirkulering og gjenbruk av 
materialer, og effektivt bruk av tjenester. Dette kan 
gjøres ved bruk av en digital samarbeidsplattform 
der alle tjenester og materialer i bydelen er 
kartlagt og tilgjengelig for alle. Materialpass 
er et nyttig verktøy til dette formålet. Dette er 
et digitalt dokument med teknisk og kvalitativ 
informasjon om materialer som skal gjenbrukes 
eller resirkuleres.

Innenfor samfunnets sosiale forhold er prinsippet 
om deling både aktuelt og nødvendig dersom 
sirkulærøkonomiens prinsipper skal ivaretas. 
Varer kan i langt større grad deles på tvers av 
husholdninger, nabolag og bedriftsvirksomheter. 
Flere tjenester og verdier kan leies, noe som gjør 
bærekraftige valg økonomisk gunstig. I stedet 
for å forsøke å gjøre fortjeneste på produktsalg 
vil driftsresultatet reflektere holdbarhet. Økt 
samarbeid på tvers av aktører skal tilrettelegges 
for langt mer bærekraftige løsninger og økt 
ressurseffektivitet. 

Helt sentralt i sirkulærøkonomiens tankegang 
står prinsippet om at ingenting skal gå til spille. 
Kretsløpet er evig, det finnes ikke søppel og alt 
har en verdi. Ødelagte og slitte gjenstander 
skal fikses og oppsirkuleres, alt “avfall’’ skal 
sorteres og gjenvinnes. Dette forutsetter også at 
produksjons- og distribusjonssystemer omstilles 
for å oppnå en høy grad av ressursutnyttelse 
og fjerne materialsløsing. Det oppstår et hierarki 
av prioriteringer for håndtering ressurser og 
materialer som illustrert over.

HIERARKIET

DIGITAL SAMARBEIDSPLATTFORM

LEIE, DELE, SAMARBEIDE

YTE FOR Å NYTE

FLERBRUK, FUNKSJONALITET 
OG FLEKSIBILITET

Skal byen med sine bygg utnyttes optimalt må 
prinsipper som flerbruk og multifunksjonalitet få 
større fokus i prosjektutvikling. Dette kan også 
være på tvers av prosjektene og ses på for hele 
bydelen i sammenheng. Et gitt areal bør tilpasses 
flere brukergrupper, og være utformet for å dekke 
samtlige aktuelle funksjoner. Bruksbehov kan endres 
over tid, og fleksibilitet i både bygningsstruktur og 
bruksområde er relevant.
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I 2021 var ikke disse tankene like fjerne som i dag, 
men de passet fremdeles ikke helt inn i Idas livsstil 
og hverdag. Sirkulære løsninger var vel og bra, 
ressursflyt innad i bygg ja-ja, det hadde nå for 
så vidt lite med hennes liv å gjøre. Og hvor gikk 

egentlig grensa mellom idealisme og realisme? 

En kampanje for green-nudging vekket henne. 
Yte for å nyte. Sa hva? Jo, for å plukke litt søppel 
langs Akerselva kunne hun få gratis inngang på 
flere kulturarrangement. Ved å bidra i de små 
landbruksflekkene i Botsparken, fikk hun gratis 
grønnsaker hele høsten. Når det ble tilrettelagt 
for det, ble det jo egentlig både ganske artig og 
lønnsomt og fint å leve mer trendy og grønt. Men 
det var jo åpenbart at igjen, om det virkelig skulle 

nytte, måtte jo alle bli med. 

“YTE FOR Å NYTE”
IDA 2021
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Prinsippet om selvforsyning står sterkt i 
utviklingen av den sirkulære byen. Trengs samme 
tilbudsmangfold som er tilgjengelig i dag, eller 
klarer vi oss med lokalproduserte ressurser? 
Hvor mye kan produseres midt i byens kjerne? 
Kanskje kan økt fokus på matproduksjon i 
bybildet også bidra til flere arbeidsplasser og en 
positiv holdningsendring til matproduksjon og 
tilknyttede verdier? Kanskje et nærmere forhold 

til energiproduksjon gir oss et mer realistisk 
bilde av vårt eget forbruk? Dette er sentrale 
spørsmål i Sirkulærbyen. Våre forslag er basert 
på både teknologisk innovative løsninger. Noen 
av teknologiene er per dags dato ikke ansett 
som økonomisk gjennomførbare, men med 
proaktive virksomheter, og en god del innsats, 
kan disse teknologiene bli sentrale i vår hverdag.

PRODUKSJON

REFERANSEPROSJEKT  MAT- OG ENERGIPRODUKSJON

Buoyant Airborne Turbine av Altaeros Energies 
er en helium-fylt vindturbin som kan nå en høyde 
på 600 meter og kan produsere energi til et 
dusin boliger, samt wifi til området. I tillegg kan 
«Ballongen» installeres på kun 24 timer (National 
Science Foundation, 2015).

I Landbrukskvartalet i Oslo er urban dyrking 
allerede en realitet. Nede i den fuktige 
kjelleren dyrkes urter som videre selges til 
lokale restauranter. Taket er også tildekket med 
plantekasser for dyrking, hønsehus og oppdrett 
av bier.

Byinstallasjonen The Algae Dome av Space10 kan 
dyrke enorme menger supermat i tettbebodde 
byer. Denne supermaten er alger. I løpet av kun 
tre dager på Chart art fair i København produserte 
den 450 liter algevekster (The Algae Dome: A 
Food-Producing Pavilion, 2017).

BIQ er verdens første bygning som er forsørget 
av energi fra algeproduksjon. Her er det brukt 
mikroalger i fasaden som produserer biodrivstoff. 
I tillegg til å produsere energi, fungerer 
algefasaden støydempende og varmeisolerende. 
(Architonic, 2013)

Foto: Gerhard Kemme

Foto: Altaeros Energies

Foto: David Hugo Cabo
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En kort nordisk vekstsesong og åpenbare 
arealbegrensninger skaper klare utfordringer. 
Ny teknologi og dyrkingsmetoder utover 
tradisjonelt landbruk åpner likevel for stort 
produksjonspotensial. Ubrukt areal i kjellere 
og nye fasiliteter kan anrettes for storskala 
innendørsproduksjon i kontrollerte miljøer. I 
tillegg kan fasader, tak og harde utendørsflater 
utnyttes i vekstsesongen. Mindre utforskede 

kilder som algevekst og insektoppdrett kan også 
øke produksjonsmengde og kapasitet, så vel som 
å skape variasjon i næringskilder. Av de aktuelle 
teknologiene ansees storskala hydroponisk 
dyrking, vertikale vekster samt algeproduksjon 
og insektsoppdrett som innovative løsninger 
som ikke er fullt utviklet.

HYDROPONISK 
DYRKING

Oksygenrikt vann kan erstatte 
jord som næringskilde og 
reduserer vannforbruket med 

70%

PALLEKASSER
Fleksible kasseinstallasjoner 
kan etableres omkring i byens 

parker

VERTIKAL VEKST
Dyrking i fasader er en ypperlig 
måte å utnytte arealer. Det kan 
være utfordrende i det norske 
klimaet, så gode varme- og 
vedlikeholdsløsninger må 

implementeres

VEKSTHUS
Veksthus vil gi dyrkbare 
arealer gjennom hele året

ALGEPRODUKSJON, 
INSEKTSOPPDRETT

Alger og insekt kan brukes til 
å produsere store mengder 

supermat

MAT-TAK
Tradisjonelt landbruk kan også 

utføres på bygningens tak

MATPRODUKSJON
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ENERGIPRODUKSJON

I likhet med mat må “planeten” produsere 
og forsyne energi lokalt. Her angriper 
vi problemstillingen på to fronter, 
forbruksreduksjon og fornybare energikilder. 
Energi eksisterer i flere former og det er viktig 
å tilpasse energiutvinningen etter bruk. Norske 
husstander benytter 80% av sitt forbruk til 
oppvarming, noe vi må ta til etterretning (NVE, 
2020). Vi må heller ikke glemme at elektrisk 

energi brukes til essensielle samfunnsfunksjoner. 
Av de aktuelle teknologiene ansees vertikale 
vindturbiner, flyvende vindturbiner og 
mikroalger som innovative teknologier som ikke 
er fult utviklet. Mikroalger i fasader krever også 
en estetisk utvikling.

VERTIKALE 
VINDTURBINER

GEOTERMISK ENERGI
Geotermisk energi vil kunne tilføre 
varme og kjøling etter behov, samt 
være en lokal energi-lagringsenhet

Enkle biogassanlegg vil kunne 
omdanne mat- og planterester 
til elektrisitet og fjernvarme, samt 
tilføre naturlig gjødsel for dyrking

BALLONGTURBIN
Ballongturbiner, flyvende flere 
hundre meter over bakkenivå 
der vinden er sterkere, vil 
kunne forsørge energi nok til 
å drive tung industri. Dette er 
fleksibelt og krever minimalt 

med landareal

BIOGASSANLEGG

MIKROALGER I FASADE
Termisk og elektrisk energi fra 
alger vil kunne gjøre eksisterende 
teknologi langt mer effektiv 
og bærekraftig. Fra silisium til 
kiselalge-skall i solceller. Dette gir 
varme- og biodiesel-produserende 

algefasader. 

SOLCELLER,SOLFANGER
Ved å kombinere solceller 
og solfangere kan også 
energiutnyttelse øke per 
areal og solenergien utnyttes 

mer effektivt

De stillegående, skulpturelle 
og arealeffektive vertikale 
vindturbinene kan produsere 
energi lokalt. Den lokale 
fornybare energiutvinningen 

gir et energisk preg
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Akerselva 

Viten-
senter

Samarbeid

Senter for 
gjenbruk

Arbeids- 
plasser

Kultur

Ressursflyt

Miljø
Miljømessig

Mat-
produksjon 

Blå-grønne 
strukturer

Energi-
produksjon

Oslo S

Viten
Sosialt

Næring
Økonomisk

TRE SENTRUM ETABLERES

Ett av våre sentrale grep for å utvikle en 
bærekraftig “planet” er å etablere tre ulike 
sentra for tre ulike hensikter og samfunnsnytter. 
Sentraliseringen er ment for at aktører med lik 
interesse effektivt kan samarbeide innad for å 
nå kortsiktige og langsiktige mål, samtidig som 
sentraene kommuniserer på tvers. De valgte 
sentraene er på grunnlag av bærekraftens 
hovedpilarer; miljø, samfunn og økonomi. 
Sentraene tar også hensyn til de eksisterende 
funksjonene og utvalgte pågående planer for 
det geografiske området. Sentraene er Miljø, 
Næring og Viten.

MILJØ, NÆRING, VITEN

Vitensentrumet er plassert med hensyn til 
eksisterende utdanningsinstitusjoner på 
området, interesse for videre utdanningsutvikling 
og plassering av Oslo kommune Plan- og 
Bygningsetaten. Området bærer sterkt preg av 
blå-grønne elementer  som kan utnyttes som 
en særlig kvalitet for utviklingen av konseptet.

Vitensentrumet skal fungere som et 
innovasjons- og administrasjonssenter for 
bydelen, og involvere alt fra grunneiere, 
beboere og politikere, til næringsdrivende 
og studenter. For å oppnå en sirkulær 
bydel, er en holdningsendring nødvendig. 
Kunnskapsformidling om sirkulærprinsipper 
gjøres tilgjengelig for alle og inspirerer til ny 
livsstil og tilnærming til byutvikling. Midlertidige 
installasjoner og pilotprosjekter kan opprettes i 
nærområdet for å synliggjøre sirkulære grep og 
deres funksjoner i bybildet. Nye bærekraftige 
idèer utvikles her som pilotprosjekter, for å så 
bli implementert i større skala. 

Her vil det også legges til rette for samarbeid 
og kommunikasjon mellom ulike aktører og 
innbyggere slik at de involverte kan bidra i 
byutviklingen og ulike initiativ og prosjekter 
kan sees i sammenheng. Vitensentrumet 
skal også ha en fokus på undervisning og 

ungdomstilbud, og skal være en plattform 
for å engasjere unge. Sentrumet skal være 
en arena for samhold, samarbeid, kreativitet 
og aktivitet der studenter og ungdommer kan 
komme med nye ideer, jobbe i pilotprosjekter 
og bidra aktivt i byutviklingen. Konseptet «Yte 
for å nyte» som belønner gode handlinger er 
et eksempel på tiltak som sentrumet for viten 
tilbyr.

SENTRUM FOR VITEN

Illustrasjon av viten
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Næringssentrumet, ved dagens Oslo City, skal 
fungere som Sirkulærbyens økonomiske ryggrad 
gjennom nærings- og handelsktivitet. Pågående 
planer vil gjøre området til et mer aktivt 
næringsområde. Områdets funksjon videreføres, 
men skifter til bærekraftige alternativ med 
reparasjon, vedlikehold, leie og bytte i fokus. 
Eksisterende kjøpesenter som Oslo City og 
Byporten omstilles til konsepter som Circle City, 
som kan leses om på side 17. For et åpent, aktivt 
og attraktivt skal første etasje være tilgjengelig 
for mangfoldet og fungere som en sosial og 
inkluderende arena.

På den sirkulære “planeten” behøves også 
kontorlokaler for å tilrettelegge arbeidsplass 
for andre yrkesgrupper enn det fysiske 
arbeidet knyttet til produksjon. Kontorlokaler 
vil ha plass på “planeten”, men med en ny vri. 
Disse arbeidslokalene vil stå ubrukte deler 
av døgnet. Her ser vi muligheter til at deler 
av kontorlokalene, slik som kantineløsninger, 
møterom og fellesarenaer kan deles av flere 
bedrifter, samt brukes til en annen funksjon 
tiden disse står tomme. Her ser vi det mer 
realistisk at kun deler av lokalene vil kunne ha en 
multifunksjonell bruk, da bedrifter kan ha behov 
for privat lagerplass. Her kreves det fleksibilitet 
i lokalene for å kunne omstrukturere rom for 
bruk. Arbeidsplasser med lignende behov, som 
tilgang til testlokaler, vil kunne være strategisk 
plassert i forhold til hverandre for å ha tilgang til 
delte lokaler. I tillegg til delte kantineordninger, 
kan disse lokalene brukes av andre brukere på 
kveldstid til for eksempel restaurant eller galleri, 
og som produksjonslokale for bakere på nattid 
som skal ha ferske rundstykker og brød til 
morgenkvisten. I perioder med hjemmekontor vil 
lokalene kunne benyttes som konferansesenter, 
kulturell arena eller midlertidig varelager.

SENTRUM FOR NÆRING

Miljøsentrumet er plassert strategisk rundt 
Landbrukskvartalet med kobling til Botsparken 
og Oslo S. “Planetens” befolkning er sterkt 
etablert i dette området og lokalprodusert 
energi og mat holder størst verdi her. Historien 
med meieriproduksjon i Landbrukskvartalet 
gir området en identitet som støtter oppunder 
dette. Urban matproduksjon er også en viktig del 
av konseptet for utvikling. Miljøsentrumet skal 
fungere som bydelens matfat og energisentral. 
Her skal det dyrkes på tak, kjeller og grønne 
områder, og legges til rette for effektiv 
matproduksjon med flere dyrkeløsninger. Ved å 
dyrke i nabolaget skapes det arbeidsplasser, sikres 
lokalprodusert mat og behovet for matlevering 
reduseres. 

Basert på prinsippet om ressursflyt i bygg, skal 
matproduksjon kobles til utnyttelse av bioavfall, 
kompost og gjødsel. Regnvann og overvann 
skal håndteres og brukes som hovedressurs i 
dyrkeanlegg. Matproduksjon er energikrevende. 
Ved å koble det til miljøvennlig energiproduksjon 
i nærområdet, reduseres karbonfotavtrykket. 
Dessuten kan geotermisk varme brukes til å 
holde temperatur i dyrkekjeller og biogassanlegg 
konstant. Algevekst-installasjoner for produksjon 
av både energi og mat plasseres i tomme byrom 
og fasader.

Illustrasjon av næring, Circle City

Illustrasjon av miljø, Landbrukskvartalet

SENTRUM FOR MILJØ
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REFERANSEPROSJEKT BYGG

Det konseptuelle bygget «The Farmhouse» 
viser hvordan fleksibilitet og funksjonalitet 
kan fungere i praksis. Prosjektet kombinerer 
et høyt dyrkbart areal med menneskelig 
ferdsel (The Farmhouse, 2018). 

Prosjektet «The Eden Project» i England 
baserer seg på å danne veksthus av prosesser t 
gjenvunnet plast, kalt ETFE. Materialet kan 
benyttes i sekskantet stålgrid for å danne lette 
installasjoner og fungerer som en attraksjon i 
seg selv. (Eden Project, 1998)

Vollebekk fabrikker i Oslo, har fokus på 
bærekraftig virksomhet, sirkulærøkonomi og 
sosialt entrepenørskap. Det er i dag 40 forskjellige 
virksomheter arbeider i et og samlet bygg, der 
de også holder forskjellige arrangementer og 
aktiviteter, deriblant foredrag og inspirasjonskvelder 
med reperasjon, gjenbruk og sirkulær produksjon 
som tema.

DET SIRKULÆRE BYGGET

Ressursutnyttelse i bygg er allerede i høyt fokus, 
og det av god grunn. Potensialet for forbedring 
er stort. Med utgangpunkt i Sirkulærbyens 
intensjon om energibesparende tiltak, fornybare 
energiressurser og produksjon av mat, har 
prosjektet tatt utgangpunkt i et generelt bygg.

Bygget er ikke stedfestet, men tar for seg tekniske 
prinsipper på hvordan sirkulære bygninger i den 
sirkulære byen kan utformes. Arkitektur er ikke 
utformet på det sirkulære bygget.

Illustrasjon: Precht

Foto: Thomas Berman/SoCentral

Foto: Jürgen Matern
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Den sirkulære byen er dynamisk. Dette betyr 
at prinsipielt for «bygget» er at det ikke bare 
skal egne seg for dagens bruk, men må også 
kunne tilpasse seg fremtidig bruk. Dessuten skal 
det tilrettelegges for flerbruk. Modulløsninger, 
grid-systemer og konstruksjoner av fåtall ulike 
materialer for enklere gjenvinning. Dette er alle 
designkrav vi må stille. Bevaring av eksisterende 
konstruksjon gir lavest miljøpåkjenning og er noe 
vi skal etterstrebe. Vi vil bruke demonterbare 
modulkonstruksjoner som enkelt kan tilpasses 
eksisterende bygninger som «add-ons». Lette 
konstruksjonsmaterialer som trevirke egner seg 
spesielt til dette formålet.

I tillegg til smart design av bygg, skal vi etterstrebe 
miljøvennlige materialer basert på gjenbruk og 
ombruk. Resirkulert plast av eksempelvis EFTE 
kan erstatte glassvinduer, eldre trematerialer 
kan benyttes som dørkonstruksjoner og vi skal 
prioritere resirkulert betong fremfor vanlig betong. 
Både små og store tiltak utgjør en forskjell, ikke 
bare på reduksjon av klimafiendtlige avgasser, men 
også på en tilvenning til et sirkulært levesett. Med 
veletablerte materialpass og digitale varebanker 
kan også miljøvennlige konstruksjonsmaterialer 
få høyere fokus som byggkonstruksjon når 
materialkvaliteten er lett å dokumentere.

Bygget utnytter regnvann direkte som 
vanningssystem til vertikal vekst i fasader, tak 
og dyrkekjellere. Her ser vi også potensialet 
til å kunne utnytte vannet til funksjoner innad i 
bygget, for eksempel til toaletter som stiller lave 
vannkvalitetskrav. 

Byggets energiforbruk er delt i dets behov for 
varme og elektrisitet. Fornybare energikilder 
som vertikale vindturbiner, solceller og biogass 
må benyttes. Solceller plasseres på uegnede 
dyrkearealer og biogass produserer elektrisitet 
gjennom CHP-anlegg*. Her kan også batterier for 
elkjøretøy brukes som energilagringsenhet i korte 
perioder for å opprettholde leveringskvalitet. 

Oppvarmings- og nedkjølingsbehov kan også 
dekkes ved å utveksle varme mellom omliggende 
bygg. Solfangerel kan være algefasader, og kan 
kombineres med solceller. Geotermisk energi vil 
tilføye en viktig funksjon; lagring av energien. De 
geotermiske brønnene på noen hundre meters 
dybde kan lagre overskuddsvarme fra sommeren 
og utnytte det til oppvarming på vinteren.

Installasjoner for matproduksjon kan plasseres 
i fasade, tak og kjeller. Mat-  og planterester kan 
benyttes som ressurs i biogassanlegg som kan 
plasseres i egen kjeller, eller felles anlegg for 
nærliggende bygg. Biogassanlegget produserer 
også biogjødsel som kan tilrettelegges for 
matproduksjon.

Ressursflyt kan utføres på flere nivå. Funksjoner 
vil plasseres strategisk i forhold til hverandre. 
Dette er vist gjennom eksempler for et kvartal i 
illustrasjonen over.

KONSTRUKSJON

RESSURSFLYT

*Kombinert varme og elektrisitet (Eng: «Combined Heat and Power»)
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EKSEMPLER PÅ GREP
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For å oppnå sirkulær økonomi er det 
avgjørende at ressurser og materialer i 
“planeten” forblir i kretsløpet, samt at tjenester 
og ressurser deles. Derfor skal tjenester 
for gjenbruk, ombruk og oppsirkulering 
av materialer og tjenester innen dele og 
leie gjøres lett tilgjengelig. Circle City er et 
sirkulært handelssenterkonsept som rommer 
verksteder, bytteplasser, gjenbruksbutikker og 
leiebutikker . Her skal man kunne få reparert 
ødelagte gjenstander, selge eller bytte 
varer, kjøpe brukt og leie både tjenester og 
varer. Ved å koble vareutsalg til gjenbruk og 
reparasjon, senkes terskelen for å kjøpe brukt. 
Sentralisering av varehandel og reparasjon 
åpner også for effektivitet. De ulike aktørene 
kan benytte hverandres tjenester og ressurser 
mer aktivt og i prosessen gjøre fortjeneste på 
sirkulær økonomi.

CIRCLE CITY

CIRCLE CITY

OSLO S - EN GRØNN DRØM

LANDBRUKSKVARTALET
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OSLO S - EN GRØNN DRØM

Oslo S er et viktig knutepunkt for Norges 
infrastruktur og er essensiell for varetransport 
og kollektivtransport. Grunnet tekniske forhold 
har vi forståelse for at dette et utfordrende 
område å utvikle, som har vært diskutert i 
planene om bygging av ny bussterminal. Likevel 
beslaglegger stasjonen og sporområdene 
et meget stort landareal, tilsvarende 10% av 
prosjektets område, som kunne vært bedre 
utnyttet og som i dag er en betydelig barriere. 
Med utgangspunkt i at man også vil ha behov 
for vare- og persontransporten i den sirkulære 
bydelen, har vi valgt å utnytte arealet mer 
effektivt enn i dag. Vi presenterer 3 bærekraftige 
soner for nye tilleggsfunksjoner og koblinger.

Sone A er preget av eksisterende faste 
perronginstallasjoner med tak-dekke. Området 
skal utnyttes bedre og samtidig ivareta 
dens funksjon. Her foreslås lette og fleksible 
dyrkingsstasjoner, gjerne på eksisterende 
perronger og tak. Installasjonen skal være 
godt synlig, i EFTE av oppsirkulert plast. Dette 
for å gjøre det tydelig for forbipasserende om 
matproduksjonsprosessen, samt tilføre grønne 
elementer på et eksisterende grått areal.

Sone B skal bli Oslos grønne drøm, gjennom 
en modulbasert konstruksjon, danne et 
grøntareal mellom Bjørvika og Grønland. Denne 
barrierebryteren skal gi bydelen en attraktiv 
ferdselsåre med mulighet for lek, rekreasjon for 
bedre folkehelse og et klart bydelsløft. Området 
skal kunne brukes til dyrking, aktivitet, samt 
slåtteeng for biologisk mangfold.

Sone C er tenkt som en fleksibel sone for 
fornybar energiproduksjon med hensyn 
til jernbanens dynamiske infrastruktur. 
På området skal solceller plasseres på 
tilgjengelig areal på sviller, signalanlegg, 
ballast og kontaktledningsanlegg. Vertikale 
vindturbiner skal være i flittig brukt innenfor 
området. Eksisterende kontaktledningsanlegg 
er potensielle installasjonsområder hvor 
eksisterende fastinstallasjon kan videreutvikles 
til vindturbinmast. Flyvende vindturbiner skal 
også etableres i sonen, hvor arealet kun består 
av forankring og distribusjonstransformator. 
Sistnevnte energikilde har muligens størst 
energiproduserende potensiale. 

Nylandsveien

Akrobaten

A

B

C



19

Landbrukskvartalet i Schweigaardsgate 34 A-F, 
er et stort kvartal som tidligere ble benyttet 
til meieriproduksjon. I dag benyttes det 
hovedsakelig til ulike typer næringsvirksomhet. 
Aspelin Ramm, Vedal og Norges Bondelag 
har utviklingsplaner som skal transformere 
kvartalet til et åpent og grønt kvartal, med 
boliger, aktive førsteetasjer og tilbud for både 
nye og eksisterende beboere i bydelen. Ved 
å ta utgangspunkt i pågående planer foreslår 
vi  mulige nye funksjoner som kan inngå i 
bygulvet. For å klare å dekke matbehovet i 
bydelen, bør det dyrkes mat på tak og i ubrukte 
lokaler. Arkitektkontoret Transborder studio har 
utarbeidet skisseprosjektet som underlag for 
regulering. 

For å supplere dagens planer, ser vi verdien 
av sambruksmuligheter mellom ulike 
funksjoner. Ved å se ulike nabolagsfunksjoner 
i sammenheng, åpner det for nyttige synergier 
for effektivisering og redusert forbruk. For 
bevertning ser vi potensialet for sambruk med 
eksempelvis bakeri på dagtid og pizzeria på 
kveldstid. En fleksibel mathall sentralt i kvartalet, 
kan kombineres med et pop-up matmarked 
utendørs. Som nabolagsfunksjon kan det 
etableres en ungdomsklubb her. Den kan være 
aktivt engasjert i matproduksjon på området 
og ha tilgang til en mediehub i samarbeid med 
kontorlokalene. For økt aktivitet kan en klatrevegg 
etableres på den gamle industripipa. For 
planlagte kontorløsninger ser vi muligheter for 
sambruk mellom ungdomsklubben og beboere 
i området: silent Kino, leksehjelp, spill-lokale. 
I områder avsatt til forretning og produksjon, 
fremhever vi sambruksmuligheter mellom 
sykkelverksted og sykkelutleie, samt systue for 
egenfiks, kursvirksomhet, utsalg og byttearena.
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KOBLINGER PÅ TVERS AV SENTRAENE

 

Koblinger mellom de ulike delområdene er viktig 
hvis Sirkulærbyen skal være selvforsterkende i det 
lange løp. Her oppstår det mange ulike mulige 
koblinger. Vi har valgt å avgrense fokuset til 
grønne nettverk, vare- og persontransport, sosiale 
koblinger og faglig samarbeid. 

Flyt viten

Flyt næring
Flyt miljø

Sykkelnettverk

Bekkeløp

Bevegelse over togspor

Flyt bygulv næring

Flyt bygulv miljø

Flyt bygulv viten

Algeproduksjon

Her illustreres eksempler på funksjoner som 
vil oppstå ved direkste og indirekte koblinger 
mellom de tre sentraene (miljø, næring og viten). 
Funksjonene bidrar til å skape dynamikk i bybildet 
og forenkler sirkulære løsninger. For eksempel 
ser vi i dette kartet hvordan et testområde for 
algeproduksjon er plassert mellom Vitenarenaen 

og produksjonshuben ved Miljø.

Her illustreres hvor flyt av varer, tjenester og 
bevegelser oppstår, og skaper et dynamisk 
bygulv. Vitensentrumet har direkte tilknytning 
til Akerselva, og det kan oppstå aktivitet langs 
elven. Næringssentrumet vil på bygulvet ha 
byrom tilknyttet eksisterende og planlagte 
publikumsrettede førsteetasjer. Her vil det 
oppstå bevegelse som krysser Akerselva, og 
fortsetter mot Grønland torg. Miljøsentrumet vil 
ha åpne kvartaler med flyt av varer og tjenester 
fra Botsparken, Oslos grønne drøm og andre 

produksjonsområder.
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Innovasjon i praksis kommer ikke av seg selv. For 
at gode løsninger skal se dagens lys må både 
nytenkere, realister og brukere være til stede. 
Dette et grunnlag for Sirkulærbyens faglige 
koblinger. Med Viten-området som en arena 
for innovasjon vil områdets mangfoldige ideer 
inspirere og påvirke realiseringen som iverksettes 
på Næring-området. Miljø-området er et område 
for utprøving og gjennomføring, hvor brukerne 
enkelt kan være med på det sirkulære skiftet og 
gi tilbakemelding om løsningene i praksis.

Det sosiale samspillet i Sirkulærbyen henger tett 
sammen med tilgjengelighet, både den faktiske 
avstanden, men også hvordan avstanden 
oppleves og om koblinger hindres av ulike 
barrierer. Det økte fokuset på grønne flater og 
blå årer setter hele stemningen for bydelen. 
Over tid skal bydelen være dominert av grønne 
arealer, med unntak av veier. Luften oser av natur 
og bekkeløpene skaper en trivsel man kun tenkte 
var mulig i naturen. Det grønne Oslo S. Den 
langsgående parken ved Akerselva. Det bilfrie 
bybildet. Lek og hygge er lett tilgjengelig uansett 
hvor du bor. En lett spasertur gjennom grønne 
omgivelser til innsjøen ved Bjørvika kan være 
den perfekte søndagsturen. 

Materialer skal kunne gjenbrukes, ombrukes og 
resirkuleres. Med lite tilgjengelig areal vil den 
materielle flyten måtte være dynamisk. Den 
digitale platformen og materialpass vil gi en 
oversikt over tilgjengelige materialer, og et samlet 
lokale for lagring vil derfor ikke være nødvendig. 
Utbyggere kan planlegge og kommunisere i en 
tidlig fase for å kunne holde sin ressursflyt så 
direkte som mulig, uten bruk av mellomlagring. 
Ved behov kan også materialer lagres midlertidig, 
for eksempel som en byinstallasjon. 

Oslo kommune har høye ambisjoner for å utvikle 
sykkeltrafikken i Oslo, som vil være prioritert 
fremkomstmiddelet i Sirkulærbyen sammen 
med gange. Likevel ser vi et potensiale til å 
utvide sykkelnettverket ytterligere. De supplerte 
sykkelveiene langs Norbygata og Storgata er 
ment for at ferdselen mellom hvert sentrum 
skal forsterkes, samt skape mindre trafikk 
langs Akerselva. Det blir derfor viktig hvordan 
utviklingsprosjekter ses sammen og hvordan 
infrastruktur for myke trafikanter planlegges. 
Viten, Næring og Miljø ligger i gangavstand til 
hverandre. Dette vil gjøre sentraene tilgjengelig 
for alle og bruken av fremkomstmiddel som bil 
og buss reduseres.

Miljøsentrum sitt grønne fokus vil ekspandere 
gradvis utover bydelen der tak, vegger og 
byrom tildekkes i nyttige plantevekster. De 
pågående planene per 2020 kan implementere 
et slikt grønt fokus, der senere kan utvikle 
seg over resterende områder i Sirkulærbyen. 
Dette vil ikke bare bidra til bydelens folkehelse, 
men vil også være essensielt for bevaring av 
pollinerende insekter og økt biologisk mangfold. 
Åpning av Hovinbekken – som per dags dato er 
forlagt i rør under overflaten – er en fordel for 
overvannshåndtering og samtidig gir bydelen 
et sosialt løft.

GRØNT NETTVERK

MATERIALFLYT

TRANSPORT SOSIALT

FAGLIG

*Illustrasjonen viser en visjon av Sirkulærbyens blågrønne nettverk



22

KONKLUSJON

FRA FRITTSTÅENDE PLANET TIL BÆREKRAFTIG SOLSYSTEM

Det er mange tiltak som kan gjennomføres i 
bybildet for en bærekraftig fremtid. Likevel 
er vår vurdering at bydelen ikke vil kunne bli 
fullstendig selvforsynt med mindre befolkningen 
er villig til å redusere sine vaner betraktelig. 
Konklusjonen er at Sirkulærbyen vil være en 
del av et solsystem, da enkelte behov ikke er 
lønnsomt og realistisk å utføre i en liten lokal 
skala, men bør fungere i en større skala og 
forsyne et større område. Matproduksjon vil 
kunne redusere behovet for import, men vil 
trolig ikke mette hele «planeten». Utnyttelse 
av de fornybare energikildene vil kunne gi 

lokalprodusert energi, men med mindre en 
iverksetter enorme energibesparende tiltak 
– noe som er lite realistisk dersom bydelen 
skal lokalprodusere mat – vil ikke dette 
være tilstrekkelig. Materialgjenvinning og 
-produksjon, samt oppsirkulering, er også 
prosesser som er areaelkrevende, og som derfor 
trolig mer bærekraftig utenfor bydelsbildet. 
Ombruk skal derimot etterstrebes slik at varer 
og materialer kan være en lokal ressurs som 
forblir på «planeten».
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Vi zoomer tilbake til Ida. I 2020 var hun fortvila. Kloden var på vei 
under. Det var ikke håp. Avisene malte dystre bilder over bydelen 
og fremhevet stadig nye utfordringer. Satte politiske mål virket helt 
urealistiske, men hva kunne vel hun gjøre for å bidra? Jo, hun slang 
seg entusiastisk med på trenden, og kan nå i 2050 mimre tilbake 
til områdets utvikling. Fra triste grå flater, heftige trafikkbarrierer 
og ville forbruksmønstre, spaserer Ida nå i 2050 smilende med sitt 

første barnebarn over Oslos grønne drøm.

OSLOS GRØNNE DRØM
IDA 2050
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VEIEN VIDERE

Gjennom prosjektet har vi forsøkt å belyse og 
utfordre dagens byutviklingstrender i lys av 
sirkulære prinsipper. Vi foreslår en rekke tiltak som 
skal bidra til å gjøre bydelen sirkulær, inkluderende 
og attraktivt. Likevel bør det understrekes at 
de foreslåtte tiltakene enkelt kan brukes som 
generelle prinsipper for sirkularitet. Prosjektet 
har satt ganske høye mål og har ikke tatt hensyn 
til en rekke faktorer. Her trekker vi frem noen 
faktorer som er avgjørende for å implementere 
og forsterke de foreslåtte tiltakene:

ØKONOMISK GEVINST

REGULERINGSBESTEMMELSER

SAMARBEID

TILRETTELEGGING OG FLEKSIBILITET
Det er vanskelig å forutsi hvordan vi vil bruke 
bygninger og byrom i fremtiden. For å kunne 
utnytte alle resurser optimalt må prosjektering 
av materialer og bygninger ta hensyn til mulig 
fremtidig bruk. Eksisterende bygninger og 
materialer skal oppsirkuleres mens fremtidige 
bygninger skal kunne demonteres og gjenbrukes.

For å finne varige løsninger for alle involverte, 
må det legges til rette for samarbeid på tvers av 
aktører. Grunneiere, beboere, politikere og andre 
aktører i bydelen må kunne kommunisere og 
jobbe i lag.

 For at fremtidig utvikling av bydelen blir sirkulær 
er det nødvendig med reguleringsplaner som 
tar hensyn til sirkulær økonomi og miljøvennlige 
løsninger.

Per dags dato er sirkulære valg som regel 
ulønnsomme. For å innføre slike løsninger i et 
større skala er det avgjørende at sirkulære valg 
blir lønnsomme. Sirkulære forretningsmodeller 
og stadig innovasjon må til for å oppnå målet.

$
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