Velkommen til «Toppen», Senter for arkitektur og moderne byutvikling.
Et knutepunkt for bærekraftig by- og tettstedsutvikling
Av Adrian Sellstad

Ifølge SSB bor det ca 5,3millioner innbyggere i Norge per 2019, derav bor 685.811 av disse i Oslo
kommune.
SSB opplyser at Hele 20,7% av Oslo kommunes innbyggere bor trangt.
Totalt i Oslo kommune er det registrert 271.483 boliger.
Innen 2040 forventes befolkningstallet i Oslo kommune å være 815.514, og hele 6. millioner på
landsbasis.

På bakgrunn av disse tallene ser vi at befolkningstallet i Oslo kommune bare vil fortsette å
stige og stige. Det er derfor ikke så rart at vi ser en bolig- og byutvikling i Oslo, som går
fortere enn noen gang.
Den hurtige utviklingen kommer dog med en bismak, mener noen, og flere stiller seg kritiske
til de faktiske motivene bak utviklingen. En «bygge billig, selge dyrt» mentalitet, kan se ut til
å prege mye av utviklingen, og det er stadig voksende miljøer som uttrykker sin bekymring
for konsekvensene en slik utbygging kan ha på bylivet og miljøet.
Det kan derfor argumenteres for at vi nå er inne i en kritisk periode, der et overordnet blikk
på by- og tettstedsutviklingen er høyst aktuelt og nødvendig. Hva er da bedre enn å bruke
Oslos beste lokale til dette?

HVA skal øverste etasje romme?
Et senter for Arkitektur og moderne byutvikling, selve smørøyet for de siste og mest
innovative løsningene og idéene innen bærekraftig by- og stedsutvikling.
Med kjerneverdier sentrert rundt «en by for alle» og natur- og menneske mangfold, brukes
øverste etasje av KLP bygget som en møteplass mellom mennesker og moderne
byutvikling.
På denne møteplassen vil det utforskes hvordan vi alle kan være med på utviklingen av Oslo;
på en bærekraftig måte. Vi vil bringe tilbake «Byarkitekten» og se på planlegging av byer på
et mer overordnet nivå, med fokus på samspillet mellom by og byliv,- eller mennesker og det
fysiske miljøet.
Rommet vil være åpent for befolkningen og besøkende, og tilrettelegge for
samfunnsdeltagelse og en rekke aktuelle aktiviteter året rundt, derav:
- Grønn innovasjon.
- Informasjonssenter for miljø og klima i byer.
- Forskning
- WorkShops.
- Konsept Konkurranser.
- Prisutdelinger.
- PropTech lab.
- Inkubatorer.
- Faglige foredrag.
- Utstillinger.
- «By-Konsepter» – modeller som viser Overordnede og visjonære konsepter av Oslo i
fremtiden.
- Kurs.
- Og masse mer.

HVEM kan man se for seg drive eller samarbeide om dette innholdet?
Det finnes flere organisasjoner som opererer innen dette feltet, og man kan se for seg et
samarbeid her om å skape noe helt nytt og bedre sammen.
For at formålet til senteret skal fungere, så trengs det organisasjoner som jobber tett med
kommunen og næringsliv. Vi kan derfor bringe inn representanter fra både kommune og
næringsliv, og danne et godt faglig miljø.
Eks:
-

Bylivsenteret - http://bylivsenteret.no/
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune
Kvadraturen - https://kvadraturen.no/om-kvadraturforeningen/hva-gjoer-vi/
Oslo Handelsstand Forening - https://www.ohf.no/handelsstanden-er-glad-imennesker-og-byliv/
Byfolk - https://byfolk.no/?p=5000
Levende oslo - https://www.oslo.kommune.no/politikk-ogadministrasjon/byutvikling/levende-oslo/

-

NAL - https://www.arkitektur.no/
Og mange fler.

HVORFOR er dette viktig? I dag? I fremtiden?
Det finnes mange grunner til hvorfor det er viktig å sette fokus på moderne byutvikling.
Det er viktig i dag, nettopp fordi vi ser stor utvikling av bolig og byer. Vi må derfor forsikre
oss om at det skjer på riktig verdigrunnlag, og rette oppmerksomheten mot en helhetlig og
god by- og stedsutviklings praksis. Dette for å sørge for et bærekraftig fremtidig bymiljø.
Dette blir det høyeste bygget i Oslo, og med en sterk miljøprofil vil symbolikken også bli
sterk. Et fyrtårn for kunnskap om by-og stedsutvikling, som skal guide oss til en by vi kan
overlate stolt til de neste kommende generasjoner- med gode kjerneverdier og et symbiotisk
forhold til natur og mennesker.
Hvorfor akkurat Oslo S?
Jo fordi: Et knutepunkt! ikke bare for byen fysisk, men også et knutepunkt for utvikling av
byens fremtid. Oslos hjerte, som pumper liv til resten av byen, og stimulerer til en sunn
utvikling.

Om meg
Mitt navn er Adrian Sellstad. Jeg er 22 år gammel, og brenner for
byutvikling som gir plass til byliv og enkeltmennesket. Jeg mener dette er
viktig å fokusere på av miljømessige, men også helsemessige årsaker.
Jeg studerer nå design og arkitektur ved designinstituttet i Oslo, og
planlegger en videre mastergrad i arkitektur og byutvikling ved
arkitektskolen i Oslo eller København.
Mitt MÅL er å en gang være en frontfigur for bærekraft og innovasjon i
byutvikling.
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