
Mot nord med utsikt g s
FRØET. En mezzanin over denne delen gir muligheter for å utny . Her tenkes i hovedsak 
kontorplasser i åpent landskap.
I møtet mellom øst og vest planlegges en mellomsone med . Små og mellomstore moduler kan se
sammen og kombineres på ulike måter. Små bokser kan brukes , s l l , og de
største kan utvides .

Mot sør og med utsikt utover g s , både for interne og besøkende.
Her n l s -produsert mat, små samtalerom og et modulært am .
Uts l , forelesninger eller andre store arrangementer holdes her.

HVEM?
Organisasjoner, selskaper eller enkeltpersoner som
arbeider for bærekra , både på miljømessig, klima
sosialt plan. I et samfunn med stadig økende forskjeller og
polarisering ønsker vi å etablere en arena der 
i samme retning.
Miljøagentene og Besteforeldrenes Klimaaksjon er
ini e e , og ønsker 
inn. Ved å ta de viser disse to
organisasjonene, på hver sin ende av generasjonsskalaen,
at det er gjennom samarbeid vi kommer lengst.

Det vil være behov for en liten administrasjon som tar seg
av prak FRØET for både interne
og eksterne brukere. Både Miljøagentene og BKA er
veldrevne organisasjoner som har apparater som er godt
egnet FRØET. Sam s
vekst, og som i stor grad drives på frivillig basis. Det betyr
at de har et stort behov for egnede lokaler for å utvikle si
arbeid.

FRØET skal være åpent og l , og ikke minst
alle som besøker og jobber i BG14B. Vi ønsker å lage et
møtepunkt som kan inspirere og begeistre, et
uts l
sine besøkende.

Sist men ikke minst, FRØET er for hele byens, og landets
innbyggere. FRØET skal bli en naturlig arena for
kunnskapsutveksling på tvers av generasjoner, i regi av
organisasjonene som er del av FRØET.

HVORFOR?
Fordi kampen for et bærekra n - bokstavelig talt - høyeste prioritet.
Og fordi vi mener den bare kan vinnes gjennom samarbeid.

Klimaendringene er her allerede, og de har vidtspennende konsekvenser for blant annet innvandring, fa ,
matsikkerhet og naturmangfold. I følge FN vil de neste 10 årene være avgjørende for om vi klarer målene fra
Paris-avtalen. FRØET kan være den symbolske spydspissen i Norges innsats. Forankret i grasrota og med poli
handlekra . Med omgivelser som gir en følelse av begeistring, handlekra .
Symbolsk plassert i hjertet av Oslo - i det som kan bli Norges høyeste hus.

Plasseringen ved Oslo S er imidler k . Et sted som FRØET bør være så ,
for så mange som mulig. Ingen steder er det le t. Det gjør det enkelt både for barn, eldre
og n- og utland å delta i det arbeidet og engasjementet som deles her.

FRØET kan være miljøets li . Når det først er etablert vil alle spørre seg hvordan man klarte
seg uten .  Akkurat som et frø, så kan det spre seg. Snart har alle de store byene i Norge sine
egne FRØ.
Et frø har en iboende sprengkra . Men det vokser alle best når noen tar vare på det og gir det vann,
lu . Det trenger at vi gir det plass.

Ini e:
Besteforeldrenes Klimaaksjon og Miljøagentene - barnas
miljøvernorganisasjon. Forslaget er utviklet i samarbeid med
Enerhaugen Arkitektkontor AS for å sikre prosjektets konsept
og gjennomføringsevne.

Besteforeldrenes Klimaaksjon er en landsdekkende og par -
poli 3000 medlemmer og
10 lokallag. BKA ser global oppvarming som en e r
og vil bruke sin generasjons erfaringer e t .
Grunnlovens §112 (miljøparagrafen) er re
arbeid.
Mo : Barnas klima - vår sak!

Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon med
10 000 medlemmer og 55 lokallag. Miljøagentenes mål er å
skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og
miljøvern hos ,
fram  .
Mo : Med re  i !

HVA?
FRØET er en samarbeidsarena for de vik .
Et knutepunkt, en møteplass på tvers av generasjoner og poli . Et sted for innovasjon, utvikling og nyvinning.
En læringsarena for byens - og landets - innbyggere.

FRØET skal både huse faste arbeidsplasser og temporære møteplasser og publikumsarealer. Her skal miljø-
organisasjonene både kunne ha sin daglige dri , arrangere kurs og lokallagssamlinger og holde store arrangementer
som landsmøter. En dag kan Barnas Internasjonale Klimapanel samles her!

Vedlagt , og
illustrerer et s
og møtearenaer.

Bærekra n l . Både innredning
og byggematerialer skal planlegges ut fra Cradle-to-Cradle
prinsippet. Alt fra fast innredning 
produsert av CO2-nøytrale materialer og skal designes for
ombruk og demontering. Utstrakt bruk av grønne vekster
skal bidra både - og temperaturregulering, rom-
deling, støydemping, solavskjerming og ikke minst - 
dyrke etasjens mat. Man skal aldri undervurdere verdien av
symboler.

Å jobbe i og å komme på besøk n n s
på hva vi jobber for.

FRØET skal også være åpent for publikum. For skoleklasser på temadag, bedri , pensjonister som har noe å
lære - og å lære bort. Lokalene tenkes n e , alt e
behov. Her kan det være fes r , forelesninger og fester - gjerne i samarbeid med de andre
bedri 14B.
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