
Hva? 
Toppetasjen skal omhandle våre klimautfordringer. Inspirert av danske landskapsprosjekter som blir 
støttet av fond hvor man investerer i miljøet. Norge har mye å lære av dette å tanken er at KLP kan bli en 
ledende bank i Norge innenfor klimasatsing. KLP kan gi investorer muligheten til å satse på klima, f.eks 
danne et fond som går videre til landskapsprosjekter som er med på å verne om naturen og skape 
grønnere byer. Tanken er at toppetasjen skal speile disse prosjektene. Et sted hvor folket og investorer 
kan dra for å se prosjekter som utgjør en forskjell. Prosjektene vil bli utstilt her sammen med en 
kunstutstilling rettet mot våre klimautfordringer. En utstilling med store kontraster, som viser hvor vakker 
planeten kan være, men også hvor ille den kan bli om vi ikke fatter tiltak. Det vil også være et sted hvor 
man kan lese historie om klima satsingen i Norge, nyte en god kopp med kaffe blant grønne, frodige 
planter og se utover byens beste utsikt.  

 
Hvem? 
Dette skal være et sted for folket. For alle som har lyst å bidra i å satse på en bedre verden og for de 
som bare er interessert i å se hva denne banken gjør eller bare se på en fin utsikt. Et sted hvor 
investorer kan dra og se på ulike prosjekter. Et sted hvor alle kan komme med sine meninger og være 
med å bidra gjennom elektroniske tjenester.  

      



 
Hvorfor? 
Dette er en tid hvor vi må fatte tiltak for å sikre en levedyktig planet for våre etterkommere. Det er et 
tema i vinden, tall viser at hele 30000 mennesker deltok på klima brølet. SP og MDG har større 
oppsluttning en noen gang. En slik satsing på dette tidspunktet vil få en enorm støtte av folket og god 
mediedekning. Norge er et forbilde for andre land når det kommer til klimasatsing og KLP kan med dette 
spre sitt budskap ut i verden. 
Oslo S er det første stedet tilreisende kommer til, hele 150000 mennesker hver dag. Plasseringen er 
perfekt for å spre budskapet ut til folk fra ulike steder i verden. Det er også med på å underbygge Oslo 
sin identitet som europas/verdens miljøhovedstad.  
Jeg er førsteårsstudent som landskapsarkitekt på AHO å ønsker å gjøre en forskjell, drømmen er å jobbe 
med dette prosjektet på min master. 

  
 


