OS LO BI OH UB

En romlig bevisstgjøring av kritisk truet naturmangfold
“Menneskers påvirkning på naturen gjør at vi utrydder
arter 1000 ganger raskere enn normalt. En natur med mindre
mangfold av arter og naturtyper er mer sårbar for naturlige
miljøendringer, som for eksempel klimaendringer.”

HVORDAN
PROGRAM: Utstillingsrom

ELEMENTER

HVEM

Interaktive installasjoner
INTERNE BRUKERE

Kunstige økosystemer
Galleri av truede arter

“Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av
økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe
ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt
stanse tap av artsmangfold”

Ønsketre
Felles plantebed

aktualiserer, problematiserer og engasjerer
mennesker i alle aldre til å bli bevisste om
viktigheten av naturmangfold.

Besøkende, kokk, barista, resepsjonist, vakt,
omviser, gartner

I BLANT

Renhold, forelesere, botanikere, skoleklasser

SJELDENT Teknikere, snekkere, spesialister

Frøstasjon

EKSTERNE AKTØRER: Forslag

Skilt
Dette krever rom og plattformer som

ALLTID

VR
Scene
Kafé
Sitteplasser
Toaletter

HVORFOR HER
PLASSERING

Plasseringen av BG14B er ideell for å tiltrekke
mange besøkende til OSLO BIOHUB og dermed
formidle budskapet til tusenvis av mennesker.
Den hektigste opplevelsen av området krever et
sted der mennesker kan samles og koble av.

KONTEKST

Den urbane konteksten bidrar gir en tydelig
kontrast til programmet, og forsterker dermed

GRØNN
HOVEDSTAD

OSLO BIOHUB vil være et viktig ledd i å
opprettholde Oslo som grønn hovedstad.

LYS

Toppetasjens glassfasader gir gode lysforhold
for trivsel av planter.

SVALBARD
FRØHVELV

OSLO BIOHUB kan bli et viktig bindeledd
mellom folket og Norges storsatsning på
bevaring av naturmangfold, Svalbard Globale
frøhvelv, samt en relevant arena for dem.

PLANS

KISSE

1:400

e

FØR
Se på planter og plakater i heis
(Ta med egne planter)

UNDER
Oppleve interaktiv installasjon
Få info fra resepsjonist

Skrive lapp på ønsketre

Vandre gjennom økosystemer

Plante i felles bed

Prøve VR

ETTER
Vandre i periferien
Spise på kafé

EN REISE GJENNOM OSLO BIOHUB

Ta med gratis frø

Sitte og diskutere planter

Besøke botanisk hage
Fortelle venner

