Karbonfyrtårnet BG14B
- et bidrag til byens klimastrategi

KLP har som mål at BG14B ikke bare skal bli karbonnøytral, men karbon positiv.
Kan KLP bidra til at ikke bare bygninger, men også innbyggere i Oslo evner å nå samme mål? Kan
KLP påvirke besøkende til å reflektere over sitt eget karbonavtrykk og ta grep når man kommer
hjem? Hva om BG14B kunne bli et “grensesnitt” for Oslo´s kollektive reise til å bli karbonnøytral?
En Karbon-Tobias i tårnet?

INNSÆI

Støaåsveien 13
1458 Fjellstrand
ivar@lyngve.no

HVA?
●

En innovasjonshub som skal bidra til at Oslo blir karbonnøytral.

●

Et ´display’ på fasaden, for å vise status og endringene i Oslo sitt karbonavtrykk.

På innsiden
En innovasjonshub innen klima for startups, etablerte bedrifter, interesseorganisasjoner,
forskning og offentlige aktører. En blanding av et coworking space og et war room, der alle
aktører også skal bidra til å gjøre Oslo karbonnøytral. Et viktig element vil være å knytte sammen
data, både fra partene i hub´en og utenfra, som kan gi et granulert bilde av karbonavtrykket i
Oslo (individ/ nabolag/ bydel/ by). Noe som igjen vil danne et datagrunnlag - en Carbon Graph,
egnet for offentlig deling.

Toppetasjen vil også kunne kunne fungere som samlingspunkt, der innbyggere og lokale
bedrifter kan lære hvordan man kan endre sine vaner, samt å kunne bidra med egne idéer.

Aktiviteter kan være workshops, kurs, utstillinger, frivillig arbeid, hackathons, war room som et
‘opplevelsessenter’ for skoleklasser og publikum, etc.

På utsiden
BG14B blir sannsynligvis det høyeste bygget i Oslo, noe som også gjør det synlig for en stor del
av Oslos beboere. Hva om man kunne installere et form for “display” på utsiden av bygget, som
ga tilbakemelding til byens innbyggere, etterhvert som de tok grep for å bli klimanøytrale?

En slik installasjon ville også være synlig for mange av de 1 millioner reisende, som er innom Oslo
Sentralstasjon hver uke.

Estetikk/ design
Displayet kunne utformes for å gi en eksplisitt feedback, i form av tall, bokstaver og grafer, som
f.eks Jenny Holtzer sitt arbeid med LED og projeksjoner. Men det kunne også hatt en mer

symbolsk og ambient utforming, som dette kunstprosjektet jeg var med å utvikle. På dette

punktet er ikke idéen ferdigutviklet og det vil kreve mer arbeid for å finne et format som både
kommuniserer godt i denne høyden og er teknisk mulig å montere på bygget.
Dataundelaget
Innbyggere og næringsliv i Oslo, gjennom å dele sitt strømforbruk (AMS-målere), sin pendling,
reiser i inn- og utland, sin husholdning etc. I det siste har det dukket opp flere aktører, som prøver
å samle data på tvers, for å gjøre oss bevisst på vårt fotavtrykk. Et eksempel på dette er appen
Tomorrow og Electricitymap. Innen BG14B står ferdig så vil det ikke skorte på mulige datakilder.
Det viktigste arbeidet vil nok heller bestå i å få hele Oslo til å dele sine karbondata.

HVEM?
●

Startups, private og offentlige aktører innen transport (TØI, Ruter, Vy, sykkel- og bilutleie,
elbilprodusenter, flyselskap, etc.).

●

Startups, private og offentlige aktører innen energi og arkitektur (NVE, FutureBuilt,
Hafslund ECO, etc.).

●

Startups, private og offentlige aktører innen varehandel (hvitevarer, matvarer, klær, etc).

I tillegg vil det være naturlig at både ulike forskningsmiljøer og Oslo Kommune er involvert.

HVORFOR?
Det meste fremgår over. Utover dette at klima nok er den viktigste utfordringen vi står overfor i
dagens samfunn, samt at mennesker trengs både å motiveres og ´dyttes´ litt for å gjøre det rette.

