
Idékonkurransen 2019 – Elizabeth Mukendi 

Et grønt paradis på toppen av Oslo! 

 BG14B – skal bli til Oslos første grønne paradis! Dette skal være en god og trygg plass hvor 

mennesker møtes – der natur og miljø er i sentrum. Det skal være en møteplass for alle som vil utvikle 

løsninger for å redde klima og natur. Både arkitekturen, arbeidet, tjenestene og aktivitetene i dette skal 

være bærekraftig, miljøvennlig og samfunnsnyttig.   

1. Interiøret  

Denne toppen skal inneholde ulike akvarier, og utstillinger av dyr og andre klimasymboler. Inne 

miljøet i denne etasjen skal vekke følelse av natur, liv og friskhet. Det kan være for eksempel noe som 

dette: I det ene rommet skal det være mulig å kunne slappe av helt og koble av mens man hører på 

klimapodcast eller naturens musikk. I det andre bildet (venstre) skal det være et stort akvarium med 

flotte havdyr og liknende økosystem. 

 

 

2. Det skal være et rom for systematisk klimaarbeid og et laboratorium: skal både CICERO og 

Naturvernforbundet bidra til omstilling gjennom å 

drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon 

om klimarelaterte globale miljøspørsmål og 

internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe 

kunnskap som kan bidra til å redusere 

klimaproblemet og å styrke det internasjonale 

klimasamarbeidet.  

I dette rommet skal det være moderne 

forskningsobjekter. Her skal det foregå: analyse, 

kartlegging, tiltak, evalueringer og liknende.  

 

 

Relevante aktører: 

 

https://www.bg14b.no/


Naturvernforbundet:  

 Arbeider både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å gjøre løsningene på klimaproblemet om til virkelighet. 

Forbundet påvirker politikere, opinionen og fjerner hindringer for at alle kan leve klimavennlig. De kan etablere et 

grønt tak med bie- og humlevennlige blomster, grønnsaker og solceller.  

CICERO: 

 ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og 

internasjonal klimapolitikk.  

Pan Innovasjon: 

 inkubatoren for grønn industri. De bidrar med kompetanse innen resirkulering, gjenbruk, skog- og 

trebasert næring, landbruk, fornybar energi og bioøkonomi, miljøvern, bærekraftig turisme og grønne 

tjenester. 

Funky fresh food: 

 skal være en cafe i toppetasjen som tilbyr grønn mat til alle besøkende. Bildet ved siden av viser et eksempel på hvordan det 

kan se ut. 

Hvorfor er dette viktig i dag og fremtiden? 

 

Dette konseptet er svært viktig i dag med tanken på at vi er 

midt i en klimakrise som rammer både dyr og mennesker. I 

all hovedsak er det verdens fattigste som rammes hardest. Og 

mange dyr dør på grunn av den globale oppvarmingen som 

tørker ut naturen. Hvis vi ikke kutter utslippene av 

klimagasser raskt vil konsekvensene ifølge 

naturvernforbundet bli langt mer alvorlige i fremtiden.  

Det er derfor viktig å dette stedet står sentralt, da det blir 

tilgjengelig for alle. Med tanken på at Oslo sentrum er stort 

og mangfoldig vil det være gylden mulighet for allmenheten å komme med sitt engasjement. 

Det finnes en rekke organisasjoner som jobber for klima og miljø. Men dette skal være et paradis for ulike miljøaktører som 

skal jobbe med kunnskap -og forskningsbasert miljøutvikling på et helt nytt nivå. Fokuset i dette bygge skal være å kunne 

øke kunnskap til både unge og eldre om hvordan de kan leve et grønnere liv ved å kjøre miljøvennlig transport, spise 

økologisk mat, kle seg i økologiske klær og til og med tilby grønne tjenester. Dette skal være en arena som skal påvirke 

politikere, skoleelever, bedrifter, studenter, turister og mange ulike grupper i samfunnet om å leve mer miljøvennlig.  

Samtidig så skal det være et sted der man kan jobbe systematisk og forske på ulike klimarelaterte fenomener. Med andre ord 

så skal dette være et grønt paradis i sentrum av Oslo.  

Aktiviteter  Kunnskapsbasert praksis  Ulike rom/arenaer  

Utstilling  Forskning > laboratoriet 

Hvilerom Undervisning > Auditoriet 

Debatter  Veiledning/ grønne tjenester> Tjenesterom  

Se på dokumentarer  Kontorarbeid > Kontor 

Café-besøk  Café 

 

 


