
BYSKOGEN

Hvis vi tillater oss å tenke nytt,
kontroversielt og innovativt,
da kan vi redusere CO2 utslippet 
og løse klimakrisen.

Et kjernekraftverk midt i byen. 
Galskap eller løsning?
Klimakrisen fortsetter, tiden 
løper fort og vi må tenke i nye 
retninger. I hele dette kaoset 
finnes en energikilde mye 
kraftigere enn vann, vind og 
sol, samt mye renere enn kull, 
gass og olje.
Samtidig er akkurat denne 
energikilden kontroversiell på 
grunn av faren som kan 
oppstå. Menneskelig frykt står 
i kontrast til det kjempe-
potensialet som finnes i 
atomkraft. 
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Norge er kjent og besøkt for det fantastiske landskapet som strekker seg fra nord til sør og øst til 
vest. Den umiddelbare tilknyttingen til blå og grønn natur gjør Oslo til en populær metropol. Som 
et sentral knutepunkt i landet, er det derfor viktig å tilrettelegge et sted som bryr seg om planeten 
vår. Et knutepunkt som tillater innovative ideer og utfordrer grensen av klimakomforten vår. Her 
kan man besøke et senter hvor fremtidige problemstillinger utfordres og kanskje løses?

I høyhuset foreslår vi en lukket sirkel med strømproduksjon 
og -forbruk, som generes via miljøvennlig bruk av ny 
teknologi. I tillegg til solenergi tenker vi et mindre 
kjernekraftverk integrert under høyhuset som kan
produsere nok strøm til hele bygget og all infrastruktur til 
knutepunktet Oslo S. Kjølevann som må til for å drive 
verket kan hentes fra elv eller hav i umiddelbar nærhet.
Vanndampen som biprodukt av energiproduksjonen kan 
skape et klima for en botanisk hage med café på øverste 
etasje. Der kan verdens grønnsaker dyrkes og høstes, for 
å bli servert for cafégjesterne som sitter midt i den grønne 
lungen, på toppen av Oslo! Hvem blir da ikke nysgjerrig til 
å reise til Oslo, for å forstå at atomkraft egentlig ikke er så 
farlig som mange tror?!

Cafégjestene vil bli møtt av 
innovative løsninger, som 
knytter seg til den miljø-
vennlige og enkle bruken 
av ny teknologi som finnes 
i høyhuset. Her bestilles, 
betjenes og betales alt via 
robotteknologi, mens 
dyrkning, høsting og 
matlaging enten kan foregå 
via frivillige eller av lokale 
kokker og botanikere.


