
 

 

Sensitivitet: Begrenset 

Min idé til BG14Bs toppetasje  

Min idé er at BG14Bs toppetasje skal være samfunnsnyttig og miljønyttig. Det skal være et 

sted hvor alle kan være og trives, og et sted hvor alle kan være sosiale. Toppetasjen i BG14B 

skal være helt spesiell og kreativ, for det er den høyeste toppetasjen i Norge. Det skal være 

åpne rom, bortsett fra veggen ved kinosalen. Jeg har tenkt at 2. etg ikke skal fylle hele arealet, 

så man skal legge merke til utsikten og takhøyden, og det skal være noen wow faktorer. Jeg 

vil også bygge mest mulig i toppetasjen av bambus, som er et miljøvennlig byggemateriale. 

Hovedtemaene i toppetasjen skal natur og fellesskap. Jeg har tenkt at det skal være mange 

ulike planter, flere i hvert rom. Jeg har også tenkt at det skal være mange bord, stoler og 

sofaer i alle rommene, så alle har plass til å sette seg hvor de vil. Noen av bordene kan være 

hjerteformet, flere hjerter inntil hverandre, opp og ned. Det skal totalt være 5 kraner med 

vann, slik at man kan ta vann og drikke. Ved maskinen vil jeg at det skal være papir eller 

bambuskopper i stedet for plastkopper. Jeg tenker at det skal være mulighet for mange 

aktiviteter og spill rundt omring. Det skal være kikkerter og robåter for at alle skal kunne se 

utsikten og hvordan alt ser ut.  

En av wow faktorene er en iskremmaskin i 2. etasje. Her har jeg tenkt at man kan kjøpe 

vegansk is. En annen wow faktor som det er 3 av totalt, er noen husker rundt i en sirkel med 

et bord i midten. En av huskene har et tak med planter på toppen. Dette er en kreativ wow 

faktor for barn. En til wow faktor er noen trapper som går nesten opp til taket, og går ned på 

andre siden. Dette punktet er knyttet til 2. etg. I 1.etg Jeg har jeg også tenkt å ha en foss eller 

en fontene, et miljøtårn av glasspaneler, og en spiraltrapp opp til 2. etg. I 2.etg skal det være 

to hengebroer. Sist, men ikke minst har jeg tenkt at så mye så mulig skal være bygd av 

bambus eller andre miljøvennlige byggematerialer. 

Aktører som eventuelt kunne være med å bygge og drive denne toppetasjen er: No isolation 

som kunne bygd robåtene, Nordvegan eller Topphem som kunne hatt ansvar for restauranten, 

Statsbygg kunne hjulpet til å bygge. 

Grunnen til at min idé til toppetasjen passer til å ligge rett ved siden av Oslo S, er at temaet er 

natur, miljø og samfunn. Det høyeste punktet i Norge bør ha et tema som er viktig. Oslo S er 

et veldig sentralt punkt, både for lokale mennesker og turister. Norge har en veldig fin natur, 

og det er viktig å få fram midt i byen også. Oslo er en miljøhovedstad og det kan vi vise i 

denne toppetasjen. Akerselven er også like ved. Toppetasjen kan være et forbilde for 

framtiden, for alle menneskene og turistene. Det er viktig å vise eksempler på hvordan vi kan 

gjøre framtiden bedre, og Oslo kan være veldig stolt av denne toppetasjen. Det kan 

overbevise folk om at klimakrisen er alvorlig, og at vi må gjøre noe med det. Det er 

inspirasjon og lærerikt for alle. Også for barna.  

Fargene, tonen og stilen skal passe med hvordan resten av bygget er designet. Toppetasjen 

skal ha lyse farger være koselig og luftig. Møblene skal kunne passe for alle. Trappene skal 

være brede, og Handicappede folk kan bruke heisene. Byggematerialene kan være glass og 

bambus, eller andre miljøvennlige materialer. Jeg tror min idé både er kreativ, original 

samfunnsnyttig, miljønyttig og gjennomførbar.  
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