
HVORFOR?
Migrasjon inn til byen er et aktuelt problem, som i
følge aktuell forskning vil foregå i mange år
fremover. Nærhet til natur og livsstilsmuligheter er i
dagens samfunn sterkt etterspurt, hvorpå
endringer i bykjernestrukturen blir et viktig fokus i
fremtiden. Kombinasjonen pionerteknologi og
hollistisk design kan være en god retning mot en
bedre fremtid.
Dagens matvare import er ikke bærekraftig særlig
med henblikk på miljøet. Import bidrar til økning i
transport og logistikk, noe som påvirker folks
livskvalitet på mange måter, inkludert:
luftforurensning, trafikksikkerhet og støy. Den
økende befolkningen med synkende dyrkbar jord
rundt Oslo er et alvorlig problem. Derfor trenger vi
et signal bygg midt i hovedstaden som
symboliserer den riktig og mer bærekraftige måten
å leve på. Det blir et sted hvor man kan lære mer
om lokal matproduksjon og samtidig forsterke
bildet av Grønland distrikt som et av Norges storste
multikulturelle mattorg.

Med sin fa’ntastiske utsikt, sentrale beliggenhet,
bærekraftige teknologi vil KLP bygget forsterke
byens miljø kompass og bli en møteplass hvor
man kan ta en pause midt i Oslo sentrum.
Bygget tilbyr en flukt fra dagens dynamiske livsstil
og fungerer som en attraktor for lokale innbyggere,
brukere av bygget såvel som reisende gjennom
Oslo S.
Toppetasjen blir tilgjengelig “24/7” med fokus på
fysisk og mental balanse, fine spa opplevelser og
god sosial omgang. En oase i urban sammenheng.
HVEM?
Dette er et sted drevet av våre lokale bybønder og
private trenings- og velværeaktører (feks. HiYoga,
SALT, eller bedriftstrening). Bybøndene har
inngående kunnskap i hydroponic dyrkning og
drivhussystemer .
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HVA?
Konseptet er et urbant jordbruk drevet av
bybønder hvor besøkende får mulighet til å
oppleve den unike kombinasjonen av velvære og
urban farming. Dette skaper en arena hvor
mennesker møter hverandre men også en unik
kontakt med naturen.
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Viktige bærekraftige prinsipper implementerte i konseptet.
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Illustrasjon. Drivhussystemet.
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