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[RE]MADE IN GRØNLIKAIA

Tre hovedtema for Grønlikilen
I utformingen av vårt forslag for Grønlikilen 
har vi lagt vekt på tre hovedtemaer (teksten er 
organisert tematisk etter disse temaene):
1. Variasjon og rikdom. Grønlikilen må ha 

stor bredde i bygningsutforming, boligtyper, 
kommersielle og kulturelle funksjoner og i 
landskapsrom. Det må være et sted for alle

2. Smultringøkonomi eller «business as usual». 
Hvis prosjektets ambisjoner om å leve innenfor 
planetariske og sosiale grenseverdier skal 
etterfølges, kreves radikale grep.

3. Rasjonelt og byggbart. Kaikonstruksjonene, 
bygningene og landskapsformene må utformes 
på en måte som sikrer at prosjektet er realiserbart 
innenfor fornuftige kostnadsmessige og 

karbonmessige rammer.

1. Variasjon og rikdom
Et viktig suksesskriterium for utviklingen av Grønlikaia 

er at området fremstår som en variert, inkluderende 

og attraktiv del av byen. Grønlikilen er delt inn i fire 

delområder, hvert med sin egen særegne identitet, 

mens landskapsplanen binder områdene sammen til 

en helhet. Planen har beholdt hovedprinsippene fra 

illustrasjonsprosjektet som ligger til grunn, men med 

noen mindre justeringer:

• «Kilen» har fått en litt annen form, som henvender 

seg mer mot utsikten og solen.

• Noen bygninger har fått en delt sokkel for å skape 

større og mer fleksible kommersielle og kulturelle 

arealer på bakkeplan.

• Vi har fjernet broforbindelsen og øyen i munningen 

av kilen, og til fordel for  midlertidige, fleksible og 

flytende brokonstruksjoner som kan binde sammen 

kilen og eventuelt forbinde Sørenga.

• Vi har også foreslått en fleksibel tilnærming til 

fordelingen mellom bolig og næring, med bygninger 

som kan forandre funksjon over tid.

• Landskapsplanen legger opp til to rause offentlige 

rom, et i sentrum av planen og et som vender ut mot 

fjorden og en serie med mindre sekundær-rom.

2. Smultringøkonomi 
eller Business as Usual
Var tilnærming representerer et paradigmeskifte i alle 

faser, fra planlegging og utføring til når området er i bruk. 

Ved å gjøre kloke valg, kan vi vi få prosjektet «innenfor 

smultringen». Vi har tatt utgangspunkt i mulighetsstudiet 

DEiG, og utviklet dette videre. Hav Eiendoms ambisjoner 

er prisverdige, men krever at utfordringene tas på alvor, 

snarere enn grønnvasking og «business as usual». Temaet 

er noe som engasjerer Oslos beboere, og Grønlikaia har 

mulighet til å bli et forbildeprosjekt som lever opp til 

ambisjonen om å bli østkantens fjordby.

• Vi har satt som mål at Grønlikaia skal være et eksemplarisk 

distrikt, hvor man kan leve gode liv «innenfor 

smultringen». Et sted hvor innbyggerne har et tydelig 

forhold til sitt klimaavtrykk og kunnskap til å kunne bo 

og leve på en samarbeidsbasert og regenerativ måte. Et 

sted hvor den økonomiske optimaliseringen er balansert 

mot en optimalisert tilpasningsdyktig, bærekraftig og 

sosial infrastruktur.

3. Rasjonelt og byggbart
Vi lagt vekt på å lage enkle og kompakte bygningsformer, 

som kan realiseres på en rasjonell måte. Grønlikilen består 

av tre distinkt forskjellige bygningstyper som er utformet 

med egne logikker og mtp. rasjonell og effektiv bygging 

og sirkulærøkonomi. Alle bygningene sitter på toppen 

av en stålplatform som er understøttet av pæler som er 

forankret til fjell. Pælene er foreslått som oppsirkulerte 

stålrør fra off-shoreindustrien (1.2m diameter, 6m 

senteravstand). Det er god tilgjengelighet på denne typer 

rør i det sekundære off-shoremarkedet. Noen av pælene 

står i vannet, mens andre går i bakken på den originale 

kaikanten. For å effektivisere størrelsen og tykkelsen på 

stålrørene er de forbundet i dekket og forankret tilbake til 

land under bebyggelsen på land.

Stålplatformen er utformet som et romfagverk 

med HEB bjelker med 6m senteravstand. Dette 

fagverket understøtter betongplanker der hvor det 

er ferdsel med kjøretøyer, og treplanker i resten av 

områdene. Stålarbeidene kan utføres i gjenbrukte 

bygningselementer, og vil dimensjoneres iht hva 

som er tilgjengelig på tidspunktet det skal utføres. 

Elementene er boltet snarere enn sveiset for å 

muliggjøre fremtidig demontering og gjenbruk.

Bakbygningen er i massivtre elementer som er 

understøttet av oppsirkulerte stålrammer med 6m 

senteravstand. Bygningen avstives av kryss-stag i stål eller 

kjerner i massivtre.

Punkthusene er i tradisjonell massivtrekonstruksjon 

med vegger og tak i massivtre og glulam søyler. Siden 

massivtre spenner i to ortogonale dimensjoner, forenkler 

det konstruksjonen av balkonger, særlig i situasjoner hvor 

balkongene er på hjørnene. Akustikk og brann er de 

tradisjonelle hovedutfordringene til bygninger i massivtre, 

men gode løsninger finnes.

Markedshallen har en stålplatform som gir et podium til 

boligene, samtidig som man får et raust og fleksibelt offentlig 

rom under, markedshallen. Podiet er også tenkt som et 

romfagverk i stål med HEB bjelker med 6m senteravstand, 

med diagonal avstivning og sekundærstruktur med 3m 

senteravstand. Stålet vil hentes ut fra andre rivingsprosjekter 

og må dimensjoneres iht det som er tilgjengelig. 

Perspektiv fra Sørenga
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2.1 Helse i fokus
En klimaresponsiv utforming må sikre sunne miljøer 

både inne og ute. Bygningene utføres til passivhus 

standard gjennom en energieffektiv kompakt form, 

velisolert ytterhud og hvor vindusinnsetting og 

orientering er nøye vurdert. Bygningenes plassering 

gir gode vindforhold i både bygningene og i de 

offentlige rommene. Innbyggerne lærer å tilpasse seg 

omgivelsene som en del av det «levende laboratoriet» i 

bakbygningen. De offentlige rommene er dynamiske  

og fleksible og gir mulighet for lek og utforskning til 

alle årstider, både på land og på vann. Natur, kultur og 

kunst og møte med vannet oppfordrer til aktiv bruk 

av de offentlige rommene. DEiG fokusområder: 
Bokvalitet/bomangfold, helse og rekreasjon.

2.2 Gode forbindelser 
Forbindelser til resten av byen og internt på tomten 

sikres gjennom gode sykkelruter og fasiliteter, 

kollektivforbindelser til resten av byen gjennom 

buss- og ferge, og ved hjelp av midlertidige (som 

kan bli permanente) broforbindelser til Sørenga og i 

Grønlikilen. Første etasje i «det levende laboratoriet» 

tilbyr et knutepunkt for micromobilitetløsninger 

som sykkelutleie, varesykler, elektriske sparkesykler 

etc. Varelevering foregår til kontrollerte tider langs 

indre havnepromenade, ideelt sett til en sentralisert 

hub i bakbygningen for videre distribusjon internt 

på Grønlikilen. DEiG fokusområder: Næring og 
sysselsetting, kultur og tjenester. 

2.3 Et sammensveiset 
nabolag. 
En av de største utfordringene i Grønlikaia er å 

tilgjengeliggjøre området for alle beboere, ikke bare 

de mest velstående segmentene. Gruppen har lang 

erfaring med alternative boformer i Storbritannia, 

og vil anbefale på det sterkeste at Hav Eiendom 

utforsker disse modellene nærmere. Delt eierskap 

(delvis kjøp, delvis eierskap, hvor brøken kan 

forandres over tid), bygg-for-utleie (hvor Hav 

Eiendom eier bygget og leier ut leilighetene), 

co-living (små rom, med gode fellesfasiliteter, i 

praksis ikke så ulikt studentboliger), seniorboliger 

(med tilrettelagte tilleggsfunksjoner) er alle 

velkjente modeller. Vi anbefaler videre at mer 

radikale løsninger utforskes, som for eksempel i 

bakbygningen. En «sirkulærstiftelse», hvor man 

kjøper en liten andel i hele bygningen, hvor man 

enkelt kan flytte enhet inne i bygningen, hvor man 

gjennom å betale leie, kan få eierskap i stiftelsen, vil 

kunne tilgjengeliggjøre området for kjøpegrupper 

med mye mindre betalingskraft. Varierte og gode 

fellestjenester, samfunnshuset og markedshallen 

gir også muligheter for en mer representative 

blanding av kommersielle og kulturelle foretak.

DEiG fokusområder: Bokvalitet/boligmangfold, 
næring og sysselsetting, kultur og tjenester. 
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1.5 BRA distribusjon
Fordelen med vår distribusjon er den innebygde 
fleksen (angitt her som 13%, som er videre forklart 
i 1.6). Fleksibiliteten er forbeholdt bakbygningen, 
slik at både markedshallen og samfunnshuset/
punkthusene kan optimaliseres etter sine formål. 

*grønne tak, det som inngår i denne kategorien er 
MUA, private takterrasser, ulike forretningsmodeller 
for urbant landbruk som eies av sameiet/borettslaget 
men som kan leies ut for allmennyttig formål etter 
ønske osv.

Felles uteoppholdsareal oppfyller kravet til 12% 

av BRA bolig. Totalt MFUA er 33% av BRA bolig 

- oppfyller krav om 20% solbelyst areal 1. Mars og 

1. Mai (3 timer).

**utvidet gulvareal, eller målt utifra utbygget 
areal, dvs. det som bygges i tillegg til kaia.

m2

4.143
15.795

9.429
29.367

5.256
5.738

ønne tak (MUA)*
utvidet**

%
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54%

32%
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1.1 Kommersiell triangulering
Det kommersielle mulighetsrommet i Grønlikaia 

er definert av hva som allerede eksisterer og ikke 

funker i Bjørvika og Sørenga. Datainnsamlingen er 

basert på intervjuer av næringslivs-aktører på stedet 

(OSU, Bjørvikaforeningen). Våre anbefalinger for 
the offentlige rommet:

• Mindre venues (20-150 pers.), for det intime 

og det personlige.

• Fleks/apenhet i programmeringen for å gi rom 

for lavterskel aktiviteter. Gi innpass for barn og 

unge i bybildet.

• Kultur-tilbud som er operasjonelle og tilgjengelig 

for alle (i kontrast til Bjørvika-galleriene).

• Badeområdet som skiller seg ut fra eksisterende 

tilbud: rolige sitteplasser, akvakultur, vannsport, 

og tilgjengelighet med ferge.

1.3 Hovedfunn i utformingen
Vårt designforslag har rot i obervasjonene til OSU 

utviklere. I sine utallige nabolagsprosjekter så har 

de observert en uforutsett høy betalingsvillighet i 

det geografisk urbane, men typologisk skjermede.  

Dvs. de er tett på det urbane, men innehar åpne 

men tilgjengelig gårdsrom. Salget av leilighetene 

i Vannkunsten N. har gått for rekordhøye 

summer, og dataen på tidl. salg i området viser 

samme tendens. De fordelaktige utformingene 

er beskrevet som følgende: “hesteskoen”, “tunet”, 

“romlige mikromiljøer” og hvordan det indre 

gårdsrommet i disse klarer å balansere mellom det 

intime for beboerne men også tilgjengelighet for 

folk flest. OSU bruker prosjektene sine og andres 

til å eksemplifisere dette bl.a. Vannkunsten N., 

Eufemias Hage, -plass & -plass V.

1.2 Kommersielt uforsvarlig
I trianguleringsøvelsen, kan man også si hva 

som er uforsvarlig å foreslå for Grønlikilen (som 

midtpunkt i Grønlikaia). Sagt på en annen måte, 

der Grønlikilen ikke er konkurransedyktig er som 
følgende:

• Nasjonalt kollektivknutepunkt (hub).

• Kulturinstitusjoner i storskala.

• Serveringssteder, bredde i demografi og tilbud.

• Skole og barnehage infrastruktur.

• Større uterom for sport og idrett.

• Badeområder av livlig og offentlig karakter.

?
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2.4 Motstandsdyktig mot 
klimaforandringer. 
Prosjektet er tilpasset klimaforandringer både i 

bygninger og i landskapsrommet. Hovednivået på 

c+3.0m sikrer mot havstigning og stormflommer. 

Bygningene gir beskyttelse mot ekstremvarme 

gjennom skyggelegging, det grønne landskapet 

og fornuftig vindusplassering og størrelser. De 

offentlige rommene er skjermet fra vind ved 

hjelp av bygningenes plassering, beplantning og 

den topografiske utformingen av landskapet. For 

å redusere karbon-fotavtrykket etterstreber vi å 

bruke passive løsninger, gjenbruk av materialer og 

med et sirkulært tankesett. DEiG fokusområder: 
Ressursbruk, Biodiversitet på land og i vann. 

2.5 Økologisk regenerering. 
Grønlikilen bidrar til regenerering av det økologiske 

landskapet både over og under vann. Havbunnen, 

utformingen av bærekonstruksjonene under vann 

og tilgang på sollys vil bidra til å skape nye habitater 

under vann. Landskapsstrategien bidrar til å øke 

naturmangfoldet og takflatene og vannet brukes 

til produksjon av mat. DEiG fokusområder: 
Biodiversitet på land og i vann. 

2.6 Ressursbruk. 
Utbyggingen og driftingen av Grønlikilen 

sikrer en effektiv ressursbruk ved å bruke 

riktige materialer på riktig sted, ved en 

intelligent tilnærming til utformingen og 

ved å bruke prinsipper for sirkulærøkonomi. 

Karbonfotavtrykket reduseres dramatisk ved å 

pæle med oppsirkulert maritimt stål og ved bruk 

av gjenbruksmaterialer for kaiene. Bygningene 

utføres i en kombinasjon av oppsirkulert 

stål, massivtre og glulam-konstruksjoner. 

Fasadekledning bør så langt som mulig etterstrebe 

å bruke gjenbruksmaterialer, som kan hentes 

ut, eller til og med produseres i bakbygningen. 

Bakbygningen inneholder læringssenter for 

gjenbruk, utstilling av gjenbruksmaterialer, 

avfallsbibliotek, reparasjonssenter, utleie av verktøy 

med mer. Sammen med andre noder i byen, som 

Construction City, utgjør det levende laboratorier 

for gjenbruk, som kan «mate utbyggingen» på 

Grønlikaia. Kaiområdene kan brukes til lagring 

av gjenbruksmaterialer, inntil de skal bygges ut.

Energiproduksjon kan skje på takflatene, med 

mulighet for batterilagring i bakbygningen. Passiv 

ventilasjon og ventilasjon med varmegjenvinning 

benyttes. Overflatevann samles og filtreres som en 

del av landskapsstrategien. Avfall reduseres ved å 

ha en aktiv tilnærming til gjenbruk. Bygningene 

utformes med tanke på fremtidig demontering og 

gjenbruk, og har samtidig fleksible etasjehøyder 

som gir mulighet for effektiv endring av bruk over 

tid. DEiG fokusområde: Ressursbruk.

3.1 Påkoblet fremfor 
endepunkter
Vi foreslår fleksible broløsninger som en løsning 

som muliggjør forening av delområdene Bjørvika, 

Sørenga og Grønlikaia, men som også mindre båt 

trafikk i indre Bjørvika.

Datainnsamlingen fra 1.1 - 1.2 viser begrenset 

kommersiell nedslagsfelt jo lengre unna du 

kommer Oslo S. Vi mener å tro en av grunnene for 

dette er at alle tre delområder (Bjørvika, Sørenga 

og Grønlikaia) ender opp som endepunkter for 

hverandre og Oslo S. Nåværende bro mellom 

Operaen/Sørenga skal etter planen fjernes.

Hestesko, ref. 
Eufemias hage

Tunet, ref. 
Vannkunsten

Mikromiljøer, ref. 
Eufemias Plass
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3. GRØNLIKAIA

1.1 - Komersiell triangulering 1.2 - Kommersielt uforsvarlig 3.1 - Påkoblet fremfor endepunkter
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1.4 Leilighetsnormen utfordret.
Vår anbefaling for leilighetsfordelingen mellom 

S/M/L er som følgende:

• Large* (L), 33%

• Medium (M), 40%

• Small (S), 27%

Her balanserer vi mellom hva som allerede eksisterer 

i markedet 2016 (økt andel M) og hva som 

etterspørres i leilighetsnormen for indre Oslo(økt 

andel L). Men vi modererer litt på andelene M og 

L. 

Mtp. hva boliganalysen vår tilsier (se vedlegg), så 

rangerer Bjørvika som blant Norges dyreste, og 

iht. debatten innledet av OBOS - med andelen L 

på 40% i leilighetsnormen, så tvinges utbyggere 

til å bygge for et marked som ikke finnes. For å 

tilgjengeliggjøre Bjørvika via betalingsevne, så 

er andelen M økt  (fra 25 til 40%) tilnærmet til 

hva markedet dikterer som var på 45% i 2016. 

For å minimere hyppig til- og fraflytting som 

bolignormen potensielt dikterer, så har vi justert 

andelen S fra 35 til 27%. Vi har to former for 
fleksibilitet (fleks) i vår typologi:

• bolig str. har en fleks på 5,6%, der large-

leilighetene kan stykkes opp til flere M eller S. 

Her kan leilighetsfordelingen fremdeles tilpasses 

iht. utbyggers ønske.

• bolig/næring, dette arealet kan konverteres det 

ene eller andre veien over tid, basert på hva 

markedet dikterer eller har behov for. Denne 

formen for fleksibilitet er videre forklart i et 

annet diagram (1.6).

*De største i andelen L er tenkt som mer alternative 

boformer: leie-til-eie, eierskap i bofellesskap, 

studentkollektiv osv.
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2.7 Sirkulært økosystem
Basert på forslagets interne ressurser/forbruk, så kan 

det etableres et kortreist og sirkulært økosystem. 

Med et slikt system, så kan maten dyrkes, 

konsumeres og  komposteres på stedet. Dette 

åpner også opp for et unikt og ikke minst lokalt 

serveringstilbud (motrespons til det sesongbaserte 

i Sørenga). I tillegg til dette, ser vi også på hvordan 

dette økosystemet 

danner en unik 

læringsarena for 

barn og unge 

innen det å 

mekke, dyrke og 

verdsette naturen.

DARK KITCHEN
MARKEDSHALL

KOMBINASJON 1:
id al-adha, bursdag, 
styremøte, familieselskap, 
barnas dag, syklubb, 
forening osv.

KOMBINASJON 2
bruktmarked, 
salsadansing, matkultur, 
break dancing, 
sjakkturnering,
magic-gathering, 
pokemon osv.

KOMBINASJON 3:
forelesning, break-outs, 
festival konferanse, 
workshop, debatt.

1.1
1.2

MARKEDS
HALLEN

Samfunnshus/nabolagscafe
Restaurant/selskapslokaler
Fellesleilighet 
Bruktbutikk
Båthus/naust
Havnekroa/billett

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

SAMFUNNSHUSET/
PUNKTHUSENE

Utstillingsområde, galleri åpent 24/7
Læringssenter, makerspace, produksjon
gjenbruksstasjon, reperasjonssenter
Material/avfallsbibliotek

2.1
2.2
2.3
2.4

BAKBYGNINGEN

3.1

3.2

2.1

1.1
2.2

3.4

3.5
3.6

1.2

2.4

5.

2.3

3.3

2.

2.

1. urbant 
landbruk

1. larve-
oppdrett3 konsum

4. avfall

2. akvakultur

1. urbant 
landbruk

1. nedbør

+ akvakultur

+ filtrering

+ utløp

0. gråvann

+ fordampning

15% fleks

23% næring

62% bolig

Markedshusene over hallen består av fire blokker på 

hver sin kant. Deres private takhage tillater beboerne 

privatliv når de ønsker å trekke seg fra livet i hallen. 

Nabolagets karakter er både skjermet og åpent.

Sentralplassen er Grønlikilens hovedplass som 

kobler og rommer ulike former for byliv på tvers 

av markedshallen, bakbygningen, samfunnshuset, 

og punkthusene.

1.7 Informert programforslag
Vi foreslår et et program som oppmuntrer det 

personlige nabolaget, i tråd med ambisjonene for 

stedet. Basert på tidl. kommersiell triangulering 

(1.1), så foreslår vi denne programmatiske 

tredelingen:

1. Markedshallen + dark-/cloud kitchen. 
Hallen er fleksibel for ulike kombinasjoner. 

Kjøkkenet kan kostnadseffektivt serve ulike 

forretningsmodeller og kombinasjoner. Dette 

åpner opp for innovasjon for mindre aktører.

2. Bakbygningen. Levende laboratorium. 

Offentlig anrettet med verksted-preg, 

sosiale møter, gjenbruk og produksjon.

3. Samfunnshuset + punkthuset.
Her foregår det nedskalerte 

nabolagssyslene og intime møtene.

1.6 Bolig/næring 
I bolig/næringfordelingen så foreslår vi en 

fleksibilitet på 15% som kan tippe begge veier, 

enten/eller.Dette gir utbygger (i dialog med 

kommunen), muligheten til å tilpasse fordelingen 

etter markedskreftene over tid. Dersom vi 

stiller opp vårt forslag side om side med HAV 

Eiendoms  og Oslo kommunes ønsker, ser bolig/

næringfordelingen slik ut (avviker noe fra 1.5):

*Oslo kommune ønsket å utfordre HAV med 

lavere boligprosent. For øvelsens skyld, har vi 

angitt 50/50 på kommunens side.

Vår anbefaling

HAV Eiendom

Oslo kommune

bolig

62%

65%

*50%

næring

23%

35%

*50%

fleks

15%

0%

0%

Transportation Connectedness Reuseability

Sentralplassen

Markedshusene

1. nedbør0. gråvann

3. utløp

2. 
filtrering

4. 
fordampning

2. 
akvakultur

4. avfall

3. konsum

1. larve-
oppdrett

1. urbant 
landbruk

Aksonometri - punkthus
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Bakbygningen dekker to primære behov: støyskjerm 

fra trafikken, men også plasskapende for nabolaget 

internt i Grønlikilen. Den fungerer som en lærings- 

og produksjons arena for barn og unge.

Urbant landbruk, eller takhagene muliggjør 

produksjonen i økosystemet for nabolaget. Her 

kan beboerne ta del i kortreist dyrking og konsum.

Samfunnshuset er der fellesskapet får puste og 

leve. Bygningen kan brukes av beboerne i caféen, 

studierom, coworking, biblioteket. Samfunnshuset 

kan også bookes for spesielle anledninger.

Punkthusene innehar kvaliteten av å både være 

skjermet for nabolaget, men også åpent for folk 

flest, med mindre venues som kan bookes. Boligene 

har en tett relasjon til vannsport og akvakultur.

Fergeterminalen og paviljongen er både de 

nødvendige ventearealene og lagringsarealene for 

beboere og besøkende. Her kan du leie vannsport 

utstyr, kjøpe is, og fungerer som et lett serveringssted.

Kilens sjøområdet er unik fordi den forsøker å fange 

alle sesongene. Med både en raus kaikant og fleksible 

moduler, så kan det bades, spises (inne/ute), danses 

og modulene ryddes helt unna for klar sikt.

Markedshallen er beskrevet tidligere, en hall “fleksibel for ulike kombinasjoner” og hvordan et dark-/cloud 

kitchen åpner opp for “innovasjon for mindre aktører”. Fleksibiliteten ligger i en hall som kan kurateres 

tematisk etter typer liv (se kombinasjonene i avsnitt 1.6). Kjøkkenet i bakhånd kan gjøre to ting: 

1. Muligheter for å serve en hel hall mot ulike formål og flere aktiviteter samtidig. Det kan også serve en produksjon 

for takeaway i nabolaget. Her kan mindre aktører med en god businessidé komme inn og skape et livsgrunnlag.

2. Enkeltaktør kan innovere med lavere risiko. All kjøkkeninventar og “hardware” eies av gårdeier, dette 

senker også terskelen for å inngå generelle og kortere leieperioder.

“Joyful underwater-moment”. Bildet fanger 

mulighetene for vannsport og akvakultur i 

kombinasjon med strukturen under vann. 

Bakbygningen

Urbant landbruk Kilens sjøområdet

Fergeterminalen og paviljongenSamfunnshuset

Punkthusene Joyful underwater - momentMarkedshallen
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Vedlegg 11 Bolig analyse



Vedlegg 12 Studier av bærekonstruksjoner

Studier av fundamentering av kaikant

Plan av konstruksjoner på kaikant

Planer er ikke i målestokk

Studie av typisk etasjeplan i massivtre

Studie av bærekonstruksjoner og funda-
mentering for kaikant og bygninger



Vedlegg 13 Underlag for beregning av Doughnut-diagram

Vedlagte diagram viser metodikken for beregning av målene i dough-
nut-diagrammet, og tiltak for å komme innenfor “smultringen”
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Vedlagte diagram viser metodikken for beregning av målene i dough-
nut-diagrammet, og tiltak for å komme innenfor “smultringen”


