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I Lohavn skal nabolaget utvikles på beboernes premisser,
og landskapet leges på naturens premisser. Med sirkulære
prinsipp og strategier skal TEAM HABITAT lage gode habitater
for alt liv. Nabolaget skal slik bidra til både sosial og økologisk
bærekraftig utvikling. Her skal et levende bygulv med gode
møteplasser forenes med naturbane landskap. «Livet i
Lohavn» skal gi begge verdener et ansikt ut mot Grønlikaia
og Oslofjorden.

GRØNLIKAIA LOHAVN

Lohaavn
v skal bli ett levende nabolag, og vil med sin særegne
arkitektur
u og sitt varierte bygulv bidra til å lage en unik og
sjarmerende bydel. Det offentlige rom er vår demokratiske
arena, som tilhører alle og kan brukes av alle, det er vårt torg,
vår lekeplass og vår park. Tilretteleggelse for gode nabolag
med et sterkt fellesskap står sentralt når man skal etablere
et levende byområde, og er slik en viktig suksessfaktor for
utviklingen av Grønlikaia.

PROSESS
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FASE 1

FASE 2

FASE 3

ANALYSE/INNSIKT

MIDTVEIS

VALG AV KONSEPT OG FOREDLING

I perioden frem til midtveis har et entusiastisk, tverrfaglig team jobbet sammen for å kartlegge
hva slags kompetanse og lidenskap de ulike deltarne sitter på og hvordan denne kan forenes
rundt felles ambisjoner for Lohavn
Vi har hatt et spennende og allsidig tilfang av ideer og sett sammenhenger som vi har tatt med
oss videre i prosessen.
Teamet har hatt et sterkt ønske om å ﬁnne en logikk og en identitet for Lohavn med forankring
i fjordbyens store og lille skala. I tillegg til stedsanalyser, er det gjort kartlegging på landskap,
økosystemer, geologi demograﬁ og historie som har gitt teamet strategier for veien videre.

Til midtveis hadde teamet jobbet frem to konsepter, som begge baserte seg på tanken om
et” storkvartal” som forsterker havnebassenget mot Sørenga og” overprøver” geometrien
den diagonale kaikanten tegner gjennom feltet. (se presentasjon fra Midtveis på Interaxo)

I perioden etter midtveis har hele teamet vært involvert i valg av konsept for videreutvikling.
De to grepene vi presenterte er blitt vurdert opp mot relevante parametre og kompetanse hos
de ulike partene i teamet. Visjon og målsetting for prosjektet er blitt styrket gjennom gode
diskusjoner, vurderinger og nytt idetilfang som har matet prosjektet inn i en videre prosess.

BIOLOGISK
MANGFOLD

Det ene konseptet hadde tette og høye vinkler mot nordøst for å kunne løse seg mer opp
mot sjøen. Det andre var mer urbant og” fast i ﬁsken”, og deﬁnerte en tydelig innside og
utside i prosjektet. Det tematiserte også overgangene fra eksisterende landskap til nytt ved
å foreslå en portal ved det første kvartalet.
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Ett samlende storkvartal

Utvalgte tilbakemeldinger fra evaluering- midtveis
Hovedgrep
Teamet undersøker en storkvartal-struktur som kan gi tydelig avgrensing mellom by og
nabolag. Denne idéen ønskes videreutviklet og forsterket.
Oppdragsgiver ønsker derfor å overlate til teamet å beslutte hvilket konsept (eller en
hybrid?) som skal legges til grunn for videre utvikling.

Kjerneteamet gikk inn i arbeidet med en
ambisjon om å forene kunnskap og interesse
for sosialt bærekraftig nabolagsutvikling med
tilretteleggelse for naturbane og regenerative
landskap. Dette for å kunne legge til rette for
gode habitater for mennesker, planter og dyr,
over og under vann.

Byrom og landskap
Idéen om å forsterke vannrommet mot Sørenga er god.
Veiskillet mellom indre/ytre promenade er et svært viktig punkt. Hvordan kan indre og
ytre havnepromenades forløp deﬁneres i dette punktet.
Hva er konseptet for indre og ytre Havnepromenade? Bør forskjellen forsterkes?
Hvordan påvirkes uteområder og byromsammenheng av kjellere?
Paléet
Paléhagen
Pavillonen

Mobilitet

Geologi

Paléhagen

Middelderparken
Losæter
Sørengabad

Ekebergparken
Hovedøya

Sadelmakerhullet

Borkehullet

Parksystem

Fjordkanter og sjøbunn

Alnas munn som utgangspunkt

Sadelmakerhullet

Bærekraftig byggeri:
Teamet bør jobbe videre med hvordan konstruksjon/formgivning/materialbruk kan
optimaliseres/reduseres med tanke på klima- og miljøpåvirkning.
Forslaget bør drøfte konsepter for energi- og ressursstrøm optimalisering.
Vi setter pris på at teamet undersøker temaer/elementer gjennom bruk av de ﬁre
bærekraft-linsene, og er nysgjerrige på om dette har informert prosjektet på en god måte.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skille seg ut som et eget nabolag blant de øvrige feltene, og samtidig inngå i en helhet
Skape avklarte og differensierte uterom, med hierarki og lesbarhet.
Dyrke frem forskjellige konsepter for ny og gammel kaikant
Skape faste rammer for ﬂeksibel bruk, ute og inne
Svare ut ønsket utnyttelse uten at ryggen mot Ekeberg blir for høy
Tilføre sjel og egenart
Skape en indre beboerverden og en ytre offentlig verden
Innfri på byggbarhet, rasjonalitet og klimaavtrykk
Løse overgang fra hevede gårdsrom med p-kjeller under, mot tilgrensende byrom

HELHETLIG PLANGREP
FJORDBYEN FOR ALLE
EKTE NABOLAG
GODE HABITATER
STEDET LOHAVN

LIVET I LOHAVN - GRØNLIKAIA

Byens blå lunger - nye Marka

Nabolag og boligkvalitet
Teamet er godt i gang med å undersøke boligtypologier, innhold i 1. etasjer, møteplasser,
nabolagsutvikling osv., og oppfordres til å fortsette på dette spennende arbeidet.
Kan felles- eller bydelsfunksjoner bidra til å aktivisere overgangssonen mellom private og
offentlige byrom?
Hvordan utformes 1.etasjer mot Kongshavnveien?

Teamet konkluderte med at alternativ 2,” Ett samlende storkvartal” var beste utgangspunkt for
et prosjekt som kan innfri målsettingene i prosjektet. Vår samlede vurdering var at konseptet
hadde beste forutsetninger for å:

HOLISTISK BÆREKRAFT
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N

PORTALER OG KOLONNADER - Lohavn får et særpreget uttrykk, som
både er klassisk og moderne, og er forankret både i Oslos historiske

SITUAS
UAS
ASJON
SJO
O SPLAN
N

Paléet

Ett stortkvartal legger seg
parallellt med Sørenga og
deﬁnerer havnebassenget

Fasadene speiler Sørenga
og slipper siktlinjer
mot Ekebergskrenten
gjennom.

Et historisk miljø rammes inn og
forsterkes gjennom kolonnader på
langs og to portaler som binder nytt
og eksisterende landskap sammen.

En gradering av uterom fra
offentlig havnepromenade,
til lokalt nabolagsmiljø, til
private gårdsrom.

En sammensetning av
varierte uterom, med ulike
kvaliter og tilbud for beboere Paleet.
og besøkende i alle aldre.

Sadelmakerhullet.

Tollboden fra 1790 (revet). Foto:
RAs fotoavrkiv.

Oslo Havnelager, 1923. Oppført i 1916–1920.

Paléhagen med tollboden.

Kolonnadene ved Sjømannsskolen.

GREP
Konseptet for Lohavn er tuftet på et ønske om å skape ett
samlende og lesbart «dobbeltkvartal,» som rammer inn en rik
verden på innsiden, og som bidrar positivt til alle situasjoner
det henvender seg mot. Med ideen om storkvartalet som
utgangspunkt ønsker vi å tilføre Lohavn en identitet og
atmosfære som skiller seg fra de andre feltene på Grønlikaia.

ET VEIVALG - Den ytre havnepromenaden eller inn igjennom
portalen til den indre nabolagsgaten?

Vi ser et spennende potensial i å forsterke henvendelsen
mot Sørenga og tror at en speiling av bryggekant
og bygningsvolumer, som slipper siktaksene mot
Ekebergsskrenten gjennom, kan gi en romlig intensitet og
gjensidighet over havnebassenget.

”Lohavns arkitektur er tuftet på overskudd
og generøsitet - ikke rettet mot den
enkelte beboeren, men mot fellesskapet.”

IDENTITET
I stedet for å repetere landskapets geometri med
bygningsvolumer, rammer storkvartalet den gamle kystlinjen inn
i store gårdsrom og gir plass for at miljøet rundt den diagonale
steinblokkkaia kan dyrkes frem som en identitetsskapende
nerve gjennom nabolaget.

FORANKRING
Disse arkitektoniske virkemidlene tilfører stedet sjel og
identitet, og deﬁnerer romlige forløp og overganger myntet på
alle som besøker og bruker stedet, fremfor den enkelte beboer.

To generøse portaler binder nytt og eksisterende landskap
sammen, markerer skillet mellom en ytre og en indre vandring
gjennom Grønlikaia, og inviterer inn til en rolig, men levende
nabolagsverden preget av historiske spor og nærhet til vannet.
En rekke åpne og buede kolonnader markerer overgangen
mellom den offentlige vandringen og de mer private
gårdsrommene, samtidig som kontakt til vannet opprettholdes.

Formspråket er forankret i bygg og bygningsmiljøer som har
vært og er i området, men som er fraværende i ny bebyggelse
som er oppført ved Oslos fjordby. Vi mener dette formspråket
vil stå godt mot Ekebergåsen og silhuetten av Sjømannsskolen
og at portalene og kolonnadene vil signalisere et overskudd og
en generøsitet som blir til glede for byen og fellesskapet, og
som vil gi tilhørighet for beboeren.

LIVET I LOHAVN - GRØNLIKAIA

Tilnærmingen bygger på ﬂere hensyn; Lohavn er plassert
mellom Verket, som er tiltenkt en urban og tung utnyttelse i
nord, og øvrige felter lenger sør på Grønlikaia, som løser seg
mer opp i volum og høyde. Med utfordringer knyttet til støy
fra Mosseveien som tilleggspremiss, mener vi at kvartaler som
typologi vil fungere godt som mekler mellom disse verdenene.

Ved inngangen til Lohavn skiller ny og gammel havnepromenade
seg fra hverandre. Mens den nye sporer av fra eksisterende
kant og deﬁnerer en ny kystlinje for offentligheten, løper den
gamle steinblokkkaia diagonalt gjennom nabolaget.
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LEVENDE BYGULV

”Arenaer for fellesskap bør ikke
være overprogrammerte, men
tilrettelagt for ﬂeksibel bruk”

Sirkulært
overvann
Felles
takhager

Lotorget
Ytre havnepromenade
Sykkelverksted

Bokaler
Portal

Dyrking på tak
Bystuer
Indre havnepromenade

Regenerativ
fjordhage
Lys til vekstﬂater
under vann

TRE FORBINDELSER PÅ LANGS
Med ulik karakter og funksjon.

GRØNNE OG BLÅ BYSTUER
Katalysatorer for økt byliv og sosialt fellesskap.

Den ytre havnepromenaden er fulgt
opp som Grønlikaias offentlige arena,
med åpne fasader og publikumsrettede
funksjoner i førsteetasjene og
romslige arealer for uteservering, lek
og opplevelse på det øvre nivået.
I tillegg foreslår vi et nedtrappet
bryggeamfi mot vannkanten med
en generøs oppholdsflate mot
vannskorpen hvor byens barn og
ungdom kan henge på solfylte dager.

Grønligata bidrar til å realisere
intensjonene i planinitiativet med
hensyn til mobilitet, variasjon og
programmering. Utadrettede hjørner,
grønne fellesrom og mulighet for bokaler
i kollektivform kan bidra til gjøre sonen
levende og aktiv.

Langs den indre havnepromenaden
og langs deler av Grønligata er det
ønskelig å tilføre aktivitet og tilbud på
1 etg, uten å tilrettelegge for næring.
Ved å kombinere boligfunksjonen med
arbeid/eksponering mot gate innenfor
et og samme lokale, kan man svare
på behovet og samtidig tilby en ny
måte å bo på som Oslo mangler i dag.
For å stimulere til aktivitet, liv og
møteplasser gjennom hele året i Lohavns
”indre del”, uten å regulere for næring,
foreslår vi å tilrettelegge for felles grønne
og blå “bystuer” på gateplan. Disse er
plassert ved områder folk vil passere og
i tilknytning til gårdsrommene. Arealene
kan gi en positiv effekt for det sosiale
livet og bli et naturlig sted å møtes for
beboere i alle aldre.
I Lohavns første leveår vil bruk og
eksponering av fellesarealene mot
omkringliggende byrom kunne fungere
som katalysatorer for økt byliv. Tilgang
til grønne, helårshager vil ikke minst
bidra til å forlenge utendørssesongen for
beboerne og til å heve bruksverdien på
de øvrige utearealene.

Typologien kan gi muligheter for de som
ikke har råd til både bolig og leie av
lokaler i kreative yrker, eller fylles med
tjenester som underbygger behovene
i et nabolag, som helse, innkjøp av
dagligvarer, digital hjelp og barnepass.
En boligtypologi som tiltrekker seg folk
som bor og driver virksomhet fra samme
sted, vil bidra til at tilbudene forankres
i nærmiljøet.

LEVENDE NABOLAG
Lohavn skal bli et levende nabolag, hvor det er naturlig og
lettvint å dele på areal, varer og tjenester. Tilretteleggelse
for fellesskapsløsninger, bokaler og tiltud drevet av lokale
krefter skal gjøre nabolaget unikt og ekte. En slik utviklling vil
ta tid, og må skje på beboernes premisser, så midlertidighet i
programmering og ﬂeksible førsteetasjer blir viktig.

REGENERATIVE HABITATER
Lohavn skal bli et godt sted for dyr, insekter og planter, på land
så vel som i vann. Ved å styrke lokale økosystem kan vi legge
til rette for økt biologisk mangfold i Oslofjorden og Grønlikaia,
og slik reversere den destruktive utviklingen som har pågått i
tiår. I Lohavn skal et levende og ”naturbant” landskap være til
glede for både mennesker og naturen selv.

• Lohavn får en gradering av uterom, fra private gårdsrom til
halvoffentlig nabolagsstrøk, til heloffentlig kystpromenade.
Dette gir varierte byrom og tilbud for ulike brukere.
• Generøse offentlige og halvoffentlige byrom av ulik karakter
gjør Lohavn attraktiv for besøkende fra alle deler av byen.
• ”Blå Bystuer” er helårs oppholdsrom som tematiserer
kontakten med vannet, åpne for offentligheten hele året.

• Fleksible førsteetasjer med ekstra takhøyde muliggjør
et bredt spekter av funksjoner, som bokaler, pop-ups og
næring som kan endres over tid.
• Fellesfunksjoner som takhager, bystuer og verksteder vil
bidra til at lokal aktivitet kan vokse frem og til delekultur
• Naturen er også en aktiv del i det levende nabolaget, og
gir muligheter for lokal matproduksjon samt lek og aktivitet.

• Lokale plantearter i bed, på tak og i vannet tilrettelegger for
lokale kretsløp i Oslofjorden og Ekebergåsen.
• Sirkulær overvannshåndtering bruker regnvann til vannlek
og grøntareal. Samtidig renses vannet før utslipp i havet.
• Konstruksjoner i vann gis lysnedslipp og danner vekstﬂater
for livet under vann, som alger og muslinger.

SIRKU
ULÆRT NABOLAG
Blågrønne
taksystem

Vanning av
dyrkningsareal
og takhager

Råvarer fra
takhager

Råvarer fra
fjordhagen

Filtrering i
grøntareal

Vannlek på
bygulvet
Filtrering i
regnbed

Råvarer
fra havet
Utplanting av
muslinger og
restaurerende planter

Ombrukt av
knust tegl
på tak

Vanning av
bakgård

Lokal produksjon
av matvarer

Ombruk
av stål fra
oljeplatformer

Overskuddsmaterialer
fra tidl. byggetrinn

Nasjonalt
ombruksmarked

Solceller tak

Ombruks-HUB for
lagring og testing

Ombrukt tegl
i fasader

Vanning via
kolonnadene

Balansert
ventilasjon

Smart
energistyring

Resirkulert stål i
konstruksjoner
og fundamenter

Solceller
fasade
Optimaliserte
vindusﬂater

Vannbåren
varme

Ombruk av stein
og tre i landskap
Delekultur og
fellesfunksjoner

Overvann ut
i fjorden

OVERVANNSHÅNDTERING
• Behov for en overordnet, sirkulær plan for overvann på Grønlikaia.
• Blågrønne taksystem med vannlagring for å slippe, eller redusere,
behov for magasinering av overvann under bakken.
• Gjenbruk av overvann til dyrkningsarealer og felles takterrasser.
• Vannet slippes videre ned på bygulv for vanning og vannlek.
• Alt overvann ledes til ﬁltrering i grønne arealer for å redusere
forurensning fra E6, før det slippes i åpne ﬂomveier ut i fjorden
• Muligheter for tilkobling til sirkulære avløpssystemer.

Overskuddsenergi
fra Verket +
næringslokaler

Teknisk anlegg
Lokal
energi-sentral

Strømnett

Fjernvarme

MATERIALER, VARER OG TJENESTER
• Ombrukte og gjenbrukte materialer, som tegl i fasadene,
resirkulert stål i konstruksjoner og fundamenter og belegning
og masser til landskap.
• Overskuddsmaterialer og -masser fra tidligere byggetrinn.
• Lokal produksjon og lokalt tilbud av varer og tjenester.
• Delekultur - fellesvaskeri, festlokaler, takterrasser, verksted,
gjesteleilighet, arbeidsplasser og bil-pool for deling.
• Endringsdyktighet - tilrettelegging for fremtidig ombruk.

ENERGI
• Energieffektivitet iht nZEB og BREEAM Excellent på
34 kWh/m²/år.
• Smart energistyring og bevisstgjøring av forbruk for beboere.
• Fleksibelt energisystem med vannbåren varme i
boligbyggene, kan tilpasses ulike forsyningskilder.
• Lokal energisentral for Grønlikaia fordeler og optimaliserer
lokal energiproduksjon fra solceller og havvarme,
overskuddsenergi fra Verket/næringsareal og fjernvarme.

LIVET I LOHAVN - GRØNLIKAIA

Miljøet langs den gamle kaikanten er en
sekundær passasje for offentligheten.
Men den er også et viktig element
i Lohavns indre byrom; ”Et tredje
sted” mellom jobb og hjemmet, som
inviteter til uplanlagte møter, lek og
læring. Strekket byr på en blanding av
intime og større byrom, rammet inn av
kurvede kolonnader, samt innvendige
fellesarealer og lokale tilbud (bokaler).

BOKALER
En boligtypologi som kombinerer bolig og arbeid.

FJORDBYEN FOR ALLE
Lohavn skal være et sted for alle - for besøkende fra hele
byen, samt for beboerne i nabolaget. Lohavn og Grønlikaia vil
tilhøre Gamle Oslo, en bydel med ulikheter i inntekt og sosiale
forhold. Grønlikaia kan bli en brobygger, der løsninger og
innhold gir aktivitet og tilhørighet for ﬂere, og kan slik bli et
forbilde for en sosiokulturell bærekraftig utvikling.
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FJORDHAGEN -Her ser vi Fjordhagen og den indre promenaden langs den vernede blokkmurskaia, med
lek og dyrking i vannkanten. Her sees også nabolaget i Lohavn med byliv på beboernes premisser.

SITUASJONSSNITT
+37.3

Viser et tverrsnitt igjennom delområdet, fra Sørenga til Ekebergåsen, hvor man fra venstre til høyre
ser den vestvendte fjordpromenaden, fjordhagen med blokkmurskaia og aktivitetsgaten Grønliveien.

Takhage
+32.3

Takterrasse for beboere

RG
EKEBE

+30.3

Takhage
+24.3

Sykkelvei

+21.3

Bilvei

Råvarer fra takhage

eberg
fra Ek

EN
FJORD

Fjordlandskapet

+4.7

R
Råva
rer
er fra fjordhagen
+3.0
+3.0
-6.0

Havnepromenade
na
nade
na

Restauran
Restaurant
ra
ra

Vannlek
Eplehagen

P-kjeller U2

Inngang

-3.0

Tide
idevannsv
trappen

-5.0

Fjordtorget

+1.0

Eks. kaikant /
intern forbindelse

Grønt fellesrom

Grønt belte

Bilvei E18

LLIVET
LI
IVEET I LOHAVN
LOH
LO
HAAVN
VN - GRØNLIKAIA
G

apet

sk
Land

Togbane
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PROGRAMMERING 1. ETASJE
Aktive fasader
Publikumsrettet virksomhet
Bolig
Bokaler
Grønt fellesrom
Blått fellesrom

ADKOMST SYKKEL / BIL
Adkomst til sykkelparkering fra Lohavngata (shared space).
Separert adkomst for bil til p-kjellerer i Kanalgaten mot Verket

BRANN OG RØMNING
Brannbil benytter seg av områdets tre innkjøringer for adkomst.
Rømning fra boliger på vann løses med doble trappeløp.

N

Kombinert med de samfunnsmessige tendenser som er
kartlagt, dannes grunnlaget for en strategisk plan, som med sin
ﬂeksibilitet skal kunne svare til premisser i endring og utvikling.

LIVET I LOHAVN - GRØNLIKAIA

1 ETASJE / UTOMHUSPLAN 1:800
Tegningen viser byggenes førsteetasjer sammen med
utomhusplanen, som tar utgangspunkt i omgivelsene, lokal
geologi og stedets historiske ressurser.
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2-ROM
3-ROM
4-ROM
5-ROM

BOKVALITET
Storkvartalet som bygningstypologi er et bra utgangspunkt for
å få til gode boliger. Bebyggelsen skjermer mot støyen i øst og
mot vinden slik at alle boligene får en stille og solfylt bakgård
/hage. Alle boligene har kontakt med gårdsrommene. Vi har
i planen her vist en typisk etasje som tar utgangspunkt i Oslo
Kommunes leilighetsnorm.

Storkvartalet skaper rammene for boliger med ulike kvaliteter.
Noen leiligheter, gjerne familieleiligheter, har nærhet og
direkte adkomst til gårdsrommene. Noen boliger ligger lengst
ute på den ytre havnepromenaden med ﬂott utsikt og med liv
og røre på 1. etasje. For noen vil det oppleves helt spesielt å
bo i portalbygget. Bokalene, som beskrevet tidligere, vil være
en helt unik måte og bo og arbeide i Lohavn.

Storkvartalet sikrer leilighetene gode solforhold. Vi har med
hjelp av Spacemaker utforsket og optimalisert ulighetene
for sjøgløtt fra leilighetene. De støyutsatte leilighetene
i øst er gjennomgående slik at boligene får ekstra gode
kvaliteter. I disse leilighetene får man morgensol og utsikt
til Ekebergsåen og kveldsol og utsikt over havnen i vest og
kontakt til gårdsrom.

AREAL OG UTNYTTELSE

FORELØPIG
FORELØPIG
AREALOVERSIKT
AREALOVERSIKT
Grønlikaia
Grønlikaia

BRAA (m²)
Etasje

BRA Bolig

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totalt

773
3 895
5 638
5 638
5 638
4 146
2 979
2 507
1 415
892
33 520
33 520

BRA Bokale

980
586
0
0
0
0
0
0
0
0
15661566

LEILIGHETSFORDELING

BRA Næring

BRA Parkering,
Bod,
sykleparkering

BRA Blå rom

BRA Grønne
fellesrom

1849
394
0
0
0
0
0
0
0
0
2243

3245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3245

281
281
0
0
0
0
0
0
0
0
561

491
189
0
0
0
240
0
0
0
0
920

Bokale
12
8
0
0
0
0
0
0
0
0
20 20

35-50 m² BRA 51-79 m² BRA
0
21
26
26
24
13
9
7
6
3
135 135

> 80 m² BRA

0
15
20
20
20
9
7
5
4
1
101 101

0
14
24
24
25
24
17
15
11
5
159 159

Totalt leilighet
/ etasje
12
58
70
70
69
46
33
27
21
9
4155 415

Totaltt BRAA forr prosjektet: 42 055
422 055
Totalt BRA Bolig:
33 520
Totaltt BRAA Boligg & Bokale: 35 086
355 086

UTEAREALERR
Veiledende norm / krav

PLAN 3, TYPISK ETASJEPLAN
LAN

N

Bolig BRA
MFUA som % andel av BRA bolig
Andel av MFUA på terreng/lokk
Andel av MFUA på takterrasse

%

m²

16,0 %
60,0 %

5 600
3 360

m²
35 000
5 847
5 847
4 329
1 518

SPACEMAKER

35-50 m² BRA
51-79 m² BRA
> 80 m² BRA

Prosjekt (antall
leiligheter)

34 %
26 %
40 %
min 40 %
Totalt antall leiligheter (untatt bokaler):

395

Totalt antall leiligheter (med bokaler):

415

maks 35 %

135
101
159

MIKROKLIMA

FJORDUTSIKT

STØY

SOL PÅ UTEAREAL

LIVET I LOHAVN - GRØNLIKAIA

PLAN U2

Prosjekt %andel

Krav

MUA-BEREGNING (SKISSE VISER HVA SOM ER TATT MED I MUA-BEREGNING)

SYKKELPARKERING
BODER
TEKNISK ROM
PICKUP RUM
NÆRING
GRØNNE FELLESROM
PLAN U1

LEILIGHETSOVERSIKT

Prosjekt
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DEKORASJON OVER HOVEDINNGANG TIL HAVS
VERKSTED PÅ SJURSØYA

FASADEUTTRYKK SETT FRA SØRENGA

a

FASADEUTTRYKK MOT GRØNLIGATA.

FRA FARGEPALETT FOR GAMLEBYEN, NY VEILEDER FOR
FARGEBRUK I BYOMRÅDER.

ARKITEKTONISK UTTRYKK
I tråd med tanken om en opplevelse av likeverdighet blant med
beboerne i prosjektet er boligbyggene i kvartalene utformet som
enkle volumer, satt sammen med et variert veggliv og i ulik høyde.
Dette for å skape et rolig bakteppe for viktige arkitektoniske grep
som tilføres for å gi Lohavn sjel og identitet:

•
•
•

Portalbyggene som markerer inngangen til en vandring langs
den gamle kaikanten
De buede kolonnadene som danner et åpent ﬁlter mellom
private utearealer og semiprivate rom langs kaikanten.
Høye og robuste sokkeletasjer som bryter med fargen på
overliggende volum, med store glassﬂater som fremhever livet
og programmet i førsteetasjene.
Bearbeidede gesimser og innramninger rundt vinduer som
knytter byggene sammen.

Hjørnene er utformet som tårnbygg, med høye sokkeler som rammer
inn romlige kolonnader. Over disse dannes det luftebalkonger
som gjør det mulig å trekke grønt opp langs fasaden. En variert og
overordnet komposisjon legger seg over det jevne mønsteret av
små vinduer og etasjeskiller, og bidrar til å forskyve målestokken
på byggene.

FARGER OG MATERIALER
Bebyggelsen er tenkt utført i en kombinasjon av sløret tegl og
eksponert mønstret tegl, i duse farger som går fra det gyllen beige/
okergule til rustikke rødtoner. Disse dempede pastelltonene har mye
sort i seg, som gjør at bebyggelsen vil få et samlet og rolig uttrykk,
til tross for variasjonene. Fargene tar utgangspunkt i bygningsmiljøer
som ﬁnnes i nærheten og i den nylig ferdigstilte fargeveilederen
for gamlebyen.
Tanken om en enkel, men skikkelig utførelse i det generelle og
generøsitet i elementer som tilfaller alle henter sin inspirasjon fra
boligmiljøer i Oslo som alle elsker, men som ikke bygges mer (som for
eksempel Torshov og Lille Tøyen Hageby) .
FARGER OG MATERIALER PÅ BYGG I NÆROMRÅDET.

LIVET I LOHAVN - GRØNLIKAIA

•

FASADEN MOT GRØNLIGATA
Oslo har de siste årene sett mange dårlige eksempler på høy og
støyskjermede boligbebyggelse som fremstår som ”baksider” langs
viktige innfartsårer til byen. Dette skal ikke bli tilfelle for fasaden mot
Grønligata. Vi har jobbet bevisst med å gi denne siden en tydelig
henvendelse mot Ekebergsskråeningen og en aktiv førsteetasje
mot bakkeplan
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MIDT I SMULTRINGEN - Her vises potensielle mangler for
menneskelig velferd og overskridelser for planetens tålegrense
for Grønlikaia, iht. Kate Raworths ”Dougnut Economies” og
sammenført med HAV Eiendoms egne ”DEiG”.

SIRKULÆRE PRINSIPP skal gi gode habitater for mennesker, dyr
og planteliv. Både på land og under vann. Slik inkluderer vi både
sosial og økologisk bærekraft. Vi har deﬁnert ﬁre målsetninger
for å holde oss ”i smultringen”.

40% CO²-REDUKSJON er målet. Her viser vi hvilke tiltak som kan
bidra til å nå denne ambisjonen. Tallene viser kg CO²-ekvivalenter
per kvadratmeter per år, og er regnet ut i fra et referansebygg iht
dagens rammeverk og standarder.

34,4

Ingen ekstra
innsats

(kg CO²-ekv / m² * år)

Naturban livsstil

100%

Optimalisere
konstruksjon og
materialbruk

Varierte boformer
Fellesskaps-løsninger

- 1,5
(kg CO²-ekv / m² * år)

Urban villgjøring

LEVENDE
NABOLAG

94%

Vann som ressurs

Effektivt
energikonsept
- 7,4

Biologisk mangfold

REGENERATIVE
HABITATER

(kg CO²-ekv / m² * år)

74%
- 9,1
(kg CO²-ekv / m² * år)

48%

Demokratiske byrom

Redusere
transportbehov

FJORDBYEN
FOR ALLE

LAVE CO²UTSLIPP

Nettverk og inkludering

- 2,8

Sirkulære
prinsipper

(kg CO²-ekv / m² * år)

40%
Energieffektivitet

13,6
(kg CO²-ekv / m² * år)

Sysselsetting og læring

Ombruk og gjenbruk

Ambisjon for
prosjektet

40%

Klimagassregnskap

SERTIFISERING

KLIMAGASSREGNSKAP
35,0

Energi

30,0

Materialer

25,0
20,0

16,4

16,4

15,0
10,0

0,0

DĂƚĞƌŝĂůĞƌ

KƉƚŝŵĂůŝƐĞƌŝŶŐ н ƐŝƌŬƵůčƌƆŬŽŶŽŵŝ

Grunn og
fundamenter

Lavkarbonbetong klasse A, optimalisering av system.
Resirkulerte stålpeler, stål fra oljeplatformer

0,5

Bæresystemer

Lavkarbon klasse A, optimalisering av bæresystem.
Resirkulerte stålsøyler og stålbjelker

0,6

Yttervegger

Klimavegg med ombrukt teglkledning, trestendere og glassull.
15% overskuddsmaterial fra tidligere byggetrinn.

Innervegg

BæreveggerͲlavkarbonbetong klasse A+Bindingsverksvegg med
resirkulert gips og stålstendere, ombrukt isolasjon, 15%
overskuddsmaterial fra tidligere byggetrinn.
HulldekkerͲlavkarbonbetong klasse A
Plasstøpt lavkarbon kl. A, evt. Futurecem

2,0

13,6
10,6

5,0

* Verdier er oppført i KG CO²-ekv. / m² * år. Prosenter viser
reduksjon iht referansetall, hentet fra OneClickLCA og FBs
klimagassrapport for Nansenkvartalet på Fornebu.

Transport

34,4

Dekker

7,3
3,2

hƚƐůŝƉƉ

0,4

0,5

7,3
2,1

Yttertak

HulldekkerͲlavkarbonbetong klasse A

0,1

Trapp og balkong

Lavkarbonbetong klasse A

0,1
ϰ͕Ϯ

7,4

5,9

4,2

REFERANSE
100%

OPTIMALISERT
- 52%

SIRKULÆRT
- 60%

•
•
•
•
•

”Livet i Lohavn” møter de obligatoriske kriteriene i Futurebuilt:
Klima, Bymiljø og arkitektur, Sosial bærekraft og Miljø.
For innovasjon ser vi muligheter innen særlig overvann,
sirkulære nabolag og plussenergi iht. diagrammet under.
For tilvalgskriterier er sirkulære bygg og nabolag,
naturmangfold, overvannshåndtering og plussenergi mulige.
Prosjektet er videre tilpasset BREEAM-NOR 6.0
Prosjektet bidrar mot ﬂere av FNs Bærekraftsmål.

LIVET I LOHAVN - GRØNLIKAIA

Med utgangspunkt i et referansebygg har vi vist hvordan
optimalisering av systemer og materialer kan gi redusert
klimagassutslipp, og hvordan dette kan reduseres ytterligere
ved bruk av sirkulære prinsipp. Materialer er særlig utdypet, og
fundamenter er medtatt da dette er spesielt viktig på Grønlikaia

40,0

kg CO²-ekv. / m² * år

Klimagassregnskapet er utarbeidet i samarbeid med våre
partnere ITech og Material Mapper, og sammenfatter estimater
for transport, energi og materialer. Vi har sett på hvordan
sirkulære prinsipper kan forbedre FutureBuilts krav på 50%
reduserte klimagassutslipp til 60% reduksjon.
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I tillegg til gode ambisjoner og målsettinger nedfelt i programmet
for Grønlikaia foreslår vi å vektlegge følgende strategier for en
videre utvikling av Lohavn.

En dag
i Lohavn ...
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P

...morgenstund med venner
... på vei mot Grønlikilen

KOMBINERE FJORDEN OG
KYSTLANDSKAPET
FEIRE DE NYE OG GAMLE
KAIKANTENE

AVSLØRE DEN SKJULTE
IDENTITETEN

...læring i fjæra
... en kaffe i solen

PLANLEGGE FOR UTVIKLING OG
ENDRING OVER TID
(FLEKSIBELT )

BLI VERTSKAP FOR NYE
HABITATER PÅ LAND OG VANN

...lek i bakgården

..kontakt med naturen...

ETABLERE SIRKULÆRE
SYSTEMER

SKAPE VAKRE OG TRYGGE
RAMMER FOR FOLKS LIV
..et besøk på bazaren

BRUKE HISTORIE
SOM LOGIKK

INTEGRERE LEK
OG PEDAGOGIKK I
BYROM OG TAK

VEKTLEGGE FELLESSKAP FOR
Å TILTREKKE SEG INDIVIDET

LIVET I LOHAVN - GRØNLIKAIA

... hangout på brygga
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