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Områdets hovedattraksjon er en kileformet sjenerøs vik
som kuttes inn i området, og avsluttes mot torget innerst i
kilen. Kilen og torget skaper et pusterom - et hjerte - og et
samlingssted for nabolaget, Gamle Oslo og hele byen. Her
møtes bevegelseslinjene til den ytre og indre promenaden,
og det oppstår et intimt bymiljø omfavnet av bebyggelsen og
fjorden. En solfylt promenade langsmed kilen gir variert kontakt
til vannet og inviterer til opphold og uteservering. Herfra får
man utsikt forbi Sørenga og ut i Oslos unike fjordlandskap.
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På østsiden skjermer bebyggelsen mot støy, mens
nedtrappingen sørger for en visuell og romslig kontakt mellom
viken, hovedplassen og Ekebergskråningen. En åpning i
bebyggelsen danner adkomst fra Kongshavnveien.
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På den indre og ytre promenaden foreslår vi å formidle havnas
historie gjennom å bygge broer over kanalene til tillliggende
delområder, venteskur, møbler og leke- og kunstinstallasjoner
av resirkulerte elementer fra havneindustrien. Den gamle
kaikanten indikeres på bakkeplan med et vannelement som
følger bevegelsesaksen i nord – sør-retning.
verklov
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7
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Arkitektfirma Helen & Hard AS,

Bebyggelsen i prosjektet tar utgangspunkt i en menneskelig
skala og egner seg godt for trebyggeri. Husene er organisert
langs kystlinjen i bølgende og avtrappete rekker, som
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PROGRAM
skaper intime oppholdssteder mellom dem. Sett fra sjøen
og kaipromenaden skaper bebyggelsen en karakteristisk og
inviterende silhuett med et rikt, innbydende og opplevelsesrikt
bymiljø.
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Vi drar inspirasjon fra den finmaskete, porøse og mangfoldige
trehusbebyggelsen man kan oppleve i norske kystbyer.
Med en tett og lav struktur, samt trearkitektur, refererer
prosjektet også til bebyggelsestruktur og byggemåter i Oslo
middelalderby.
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For å oppnå områdets målsetning, har vi utarbeidet en
overordnet visjon med 7 temaer, som kompletterer og bygger
på hverandre.
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Grønlikilen skal være et levende samlingspunkt på GrønlikaiaØstkantens fjordby. Med sin karakteristiske kil, nær kontakt til
vann og natur, samt en finmasket bebyggelse, vil Grønlikilen
vise vei mot en grønnere fremtid.
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Aktiviteter og boligtilbud
Vi foreslår et stort spenn av boligtypologier for ulike
beboergrupper samt et mangfoldig programtilbud for både
fastboende og besøkende.
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Vi foreslår et finstemt vev av sosiale møtesteder. Torget og
promenaden vil ha en offentlig karakter, mens gårdsrom
og fellesskapsrom mellom bebyggelsen får en mer privat
karakter.

Fasadekonsept 1:200// Grønlikilen // Tiltakshaver // 17/09/2022
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Prinsippsnitt lengde 1:400 1:400// Grønlikilen // Tiltakshaver // 18.09.2022
Levende bygulv
Lokalene langs havnepromenade med gode solforhold mot sør
og vest vil egne seg godt til uteservering- og andre aktiviteter
utendørs. Her kan det ligge et fleksibelt og romslig flerbrukshus
med aktiv og livlig fasade ut mot fjorden - Fjorden, baby!
Badstuer og paviljonger kan koble seg på havnepromenaden
og vannparken, og utvide byrommet ytterligere vestover for
pop-up utsalg og rekreasjon. Spesialbutikker, fisk og halal,
servicetilbud, verksteder og læringsarenaer kan plasseres
videre rundt kilen. På torget kan det settes opp mobil scene
eller installasjoner for konserter, loppemarked, bondes
marked osv. Langs den indre promenaden kan man tenke seg
dagligvarebutikk, apotek, kiosk, døgnåpent treningssenter
osv. Funksjoner som bidrar til nærhetsbyen og som også er
lett tilgjengelig fra Kongshavnveien. Areal i etasjene over kan
inneha kontorformål med co-working fasiliteter, produksjon
og studioer.
Deler av bebyggelsen mot kanalene i sør og nord kan brukes
som fellesarealer for boliger (allrom, kjøkken, verksted,
bibliotek osv.) Her kan nabolagets eget sted vokse frem.

UTESERVERING

SPRÅKKAFÉ

VERKSTED

MANGFOLD AV AKTIVITETER OG TILBUD

NABOLAGETS TREFFSTED

BAKERI

REKREASJON

FISKUTSALG

SVØMMEKURS

OSLOFJORDENS
LÆRINGSARENA

Helen & Hard

4

17,06
13,00

Pr intet: søndag 18 . sept ember 2022 kl 2 1:2 0 - Filnav n: Gr ønlik ilen hovedf il_ ny

17

20,10

rever skriftlig tillatelse fra arkitekten

38

Intensjonen med prosjektet er å skape opplevelseskvalitet
gjennom en mangfoldig og finstemt bygningsstruktur med
varierte fasader, farger og bruk av naturlige materialer som
tre og stein. Bebyggelsen har små forskyvninger både i plan
og snitt for å bryte ned skalaen, og for å markere hvert enkelt
bygningsvolum.
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OLIGER

Grönlikaias hjärta, där torvet med sitt sötvann möter sjöen med
sitt saltvann, utgörs av en vannpark för mennsker och dyr. En
plass som ändrar utseende och karaktär beroende på om det
är regn eller sol, om det är vinter eller sommar, om det är ebb
eller flo om det är fest eller vardag. Här kan vuxna och barn
lära sig om Oslofjordens ekologiska samband och biotoper
på ett lekfullt sätt, från land via tillgängliga kaier, bryggor
och spänger, från vattenytan via kajak eller från vattendypet
genom att följa dykkestien. Platsen fungerar också som en
”testbed” för hur olika ökologiske processer kan styrkes och
inlemmes i utbyggning av byen.

Vid lavvann rör du dig i ett klipplandskap med vann endast
i bassengbuns, vid höjvann går du istället på vannytan och
endast små öar av stein sticker upp. På så vis blir övergangen
mellom land och vann återigen flytande och föränderligheten
blir väl synlig. Flytande vassöar och konstruerte blötbunnsängar
för ålegräs skapar mykare och mer mångfaldig overgang till
det dype vannet.
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Strandvegetasjon

Illustrasjon fra Sørengkaia / Loallmenningen
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FLOR OG FJÆRE

DYRKING

TILTAK FOR Å ØKE MARITIMT MANGFOLD: vannfiltrering ved hjelp av blåskjell, levende
vegg og kunstige tidevannskulper, hummerhotell og kunstige rev.
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KONTAKT MED NATUREN

Biofilter
Grønlikilen // Midtveismøte // 15.6.2022
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Vannkikkert
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filtrerande dyr. F.eks.
plåskjell og sukkertare

Pilar med
Fjernvirkning NY 1:112,583, 1:118,717, 1:100// Grønlikilen // Tiltakshaver // 16.09.2022
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Mangfoldig strandlinje
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Fjernvirkning NY 1:112,583, 1:118,717, 1:100// Grønlikilen // Tiltakshaver // 16.09.2022
Littoral bassengbunn
kan utvikles

Littoral bassaeng

SNITT VANNPARKEN (illustrasjon)
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Dette vil gi
tilpasning a
man kontrol
oppnå god b

Også på vintern, då träd och planter over vann har tappat
mycket av sina farver, kommer klippformationen vara farverik
med sina alger, laver och blötdyr liksom kaikanten mitt over
kommer lysa grön med sina mossbeklädda leirstenar. Og
nere i sjöen tappar inte alger och dyr sina vackra farver. Över
klippformationen kommer ständigt nya isformationer dyka
upp. Grönlikaias hjerta blir ett landskab i ständig förändring.

Hele prosjek
som egner s
under vann.
Nedtrapping
leilighetene

Regnvann
Overflatevannet hanteras på plass enligt tre prinsipper; att
alltid fördröja och rena vannet innan det släpps i sjöen, att
synliggöra vannet och använda det som ett pedagogiskt och
vackert element och att bevattna planterna för att upprätthålla
långsiktigt hållbara planteringar i bymiljö. Vannet synliggörs
på torget genom renner vilket tillför variation och lekfullhet till
plasserna när det regnar. Langs vannparkens søndre side
synligjørs vannet genom kaikantens moskledde leirskiffer.

Konseptet e
En lavere utn
bedre kvalite

Bærek

Biotoptak

Konseptet ha
økologiske o
globalt nivå

Bygningerna forsynnes till stora delar med tjockare biotoptak
innehållande perenner och buskar från Ekebergsskråningen.
Därmed fungerar taken som ”stepping stones” för arter
som rör sig mellom Ekebergsskråningen och öarna utanför.
Takflaterna blir också fredade soner för insekter och fåglar.
Upplevelsemässigt kommer de gröna taken att på håll fungera
som en forlengelse av Ekebergssråningen ner mot sjöen. De
nederste takens vegetasjon kommer upplevas tydligt på nära
håll och bidrar därmed med grönska även i det omgivande
byrummet.
Fra offentlig til privat

Fra Ekebergrestauranten
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I finaste solläge och med utsikt mot öarna trappar kaien ned
mot havet med träterrasser för människor och en konstruerad
klippe med littorale bassengbuns för dyr. Genom ett smalt
men tillgängligt, stålgritt kan du röra dig mitt i klippelandskapet
och studera och känne på de olika biotoperna.

Illustrasjon fra Ekebergrestauranten
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INDELSER

Natur i byen

Illustrasjon fra Mosseveien / sør

Økonomisk

Sommerkveld ved vannparken
Diagrammer // Grønlikilen // Tiltakshaver // 15/09/2022

Prosjektet fo
bruk av pref
mer forutsig

Alle leilighetene har sør og vest orientering og de aller fleste
får dagslys
fra flere sider og//utsikt
mot sjøen.
Grønlikilen
// Tiltakshaver
19/09/2022
Bofellesskap

Hvordan vi bor har stor påvirkning på hvordan vi svarer på
sosiale utfordringer og hvordan vi påvirker miljøet. Vi tror det
å skape rom for fellesskap kan gi store gevinster både miljøsamfunnsmessig. Vi foreslår derfor at deler av bebyggelsen
// Tiltakshaver // 16.09.2022
kan utvikles som bofellesskap.

Fellesrom i bofelleskap

I utviklingen av bofellesskap med delte fellesarealer er det viktig
å tilrettelegge for en inkluderende medvirkningsprosess i
tillegg til den romlige organsieringen. På den måten sørger
man for å gi beboere eierskap til prosjektet, opplæring i hva
det betyr å dele mer og tilpasse prosjektet til beboernes
behov.
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Tilpasningsdyktige strukturer

Vi foreslår en bebyggelsesstruktur basert på et grid med 7x7
meter, organisert i den sørlige og nordlige delen i to rekker.
Dette vil gi rasjonelle bygningsvolum. Modellen muliggjør
tilpasning av prosjektet til ønsket utnyttelse, samtidig som
man kontrollerer parametre som solforhold, utsikt osv.for å
oppnå god bokvalitet.
Hele prosjektet er basert på spennvidder og elementstørrelser
som egner seg godt for prefabrikert bygg og konstruksjoner
under vann. Grunnmodulen kan lett dekkes til under bygging.
Nedtrappingen fra øst mot vest sikrer gode utsiktsforhold fra
leilighetene og skaper en spennende fjernvirkning.

1:400//

Indre havnepromenade

Fjordutsikt over grønne tak
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Gaining by Sharing (GbS) er et bærekraftig boligkonsept
basert på felleskap og deling. Modellen er realisert og utprøvd
i pilotprosjektet Vindmøllebakken i Stavanger. I GbS er privat
boenhet minimert med et lite kjøkken og bad, men med større
felleseide arealer i tett tilknytning til boligen. Slik eier man
mindre, men har tilgang til mer.

Leilighetsmiks
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Modell utviklet av Gaining by Sharing AS
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Konseptet egner seg for en utnyttelse med 27 000 m2 BRA.
En lavere utnyttelse vil imidlertid gi en mer menneskelig skala,
bedre kvaliter for boligene og mer solfylte utearealer.

Vi foreslår et variert tilbud av sosiale møtesteder og miljøer for
forskjellig akitivet og bruk, samt ulike boformer for forskjellige
brukere med satsing på felleskap og deling.
Økonomiske løsninger:
Prosjektet foreslås bygget med et rasjonelt byggesystem og
bruk av prefabrikerte elementer. Dette vil sørge for kortere og
mer forutsigbar byggeprosess.
Arkitektfirma Helen & Hard AS,
kopiere riktig address her i projekt info
kopiere riktig number her i projekt info
hha@hha.no

Konstruksjonsmodell

12

50-80 m2

53

+80 m2

38

+80 m2 dupleks

17

Townhouse +80m2

4

GBS 50-80 m2

49

Total:

< 35%

BRA bolig (alle boligetasjenes
samlede areal inkl trapperom
og fellesarealer): 18 700 m2 (69%)

= 34%

BRA næring:

8 100 m2 (31%)

BRA total: 26 800 m2
Felles uteoppholdsareal:
2500 m2 > 12% BRA bolig

173

Publikumsrettet areal

Privat uteoppholdsareal (estimert
areal for terrasser og balkonger):
1800 m2
Publikumsrettet areal
Fellesareal til boliger
Familieboliger på bakkeplan
Kommunikasjon

Offentlig

Typisk etasje (2. etasje), 1:400
Konstruksjonsprinsipp 1:1000// Grønlikilen // Tiltakshaver // 18.09.2022

Privat

35-50 m2

12

50-80 m2

53

+80 m2

38

+80 m2 dupleks

17

Townhouse +80m2

4

GBS 50-80 m2

49

Total:
Publikumsrettet areal

Arealoppgave
Publikumsrettet areal
Fellesareal til boliger

173

< 35%

= 34%
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Sosialt bærekraft:

35-50 m2
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Overflater skal være grønne og permeable. Det bør vurderes
en energisentral for hele bydelen som produserer fornybar
energi. Det forutsettes satsing på om- og gjenbruk.
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Konstruksjon under vann med peling foreslås utført i
lavkarbonbetong. Treets lave vekt vil kunne redusere
kostnader av fundamentering og pæling. Bygningskroppene
skal være kompakte og med passiv solavskjerming.
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Økologiske løsninger:
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Konseptet har som mål å besvare de sosiale behovene samt de
økologiske og økonomiske utfordringene både på et lokalt og
globalt nivå uten å overbelaste klimaet (smultringsøkonomi).
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Bærekraftstrategi
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Bokvalitet

Diagram solbelyste utearealer - ikke i målestokk!
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Townhouse - plan 2

Townhouse - plan 1

SOLBELYST AREAL 29%
1. MARS KL 15

1 430,4 m2
835,5 m2

243,1 m2
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Dupleks - plan 1
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Dupleks - plan 2
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LEILIGHETSKATALOG

Typiske leilighetsplaner 1:400
35-50 m2
12

50-80 m2
53

+80 m2
38

+80 m2 dupleks
17

Townhouse +80m2
4

GBS 50-80 m2
49

Total:

Offentlig

< 35%

= 34%
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Publikumsrettet areal

Fellesareal

Publikumsrettet areal

Fellesareal til boliger

Familieboliger på bakkeplan

Kommunikasjon

Privat
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GAINING BY SHARING
GbS ble utviklet som en alternativ boligmodell for det
kommersielle boligmarkedet.
Modellen har et helhetlig fokus på bærekraft og målet er å
skape sosiale, miljømessige, økonomiske og arkitektoniske
gevinster gjennom fellesskap og deling.

Fellesareal
GbS boliger

- en romlig organisering som tilrettelegger for fellesskap og
deling hvor alle føler et eierskap til felles arealer til felles bruk.
- inkluderende prosesser der vi samhandler mer i
verdikjeden og prosesser der beboeren kommer tettere på
Prinsippskisse romlig organisering
boligutviklingen.

Gaining by Sharing

Virkemidler som tilrettelegger for fellesskap og deling

AS,
rojekt info
rojekt info

Bakkeplan bofelleskap i Grønlikilen
1:400

Gaining
Gainingbybysharing
Sharing

Bærekraftig konsept basert på fellesskap og deling
Virkemidler
som tilrettelegger for fellesskap og deling

Prinsipplan dupleks

Miljø

Økonomi
Inkluderende prosess

Romlig organisering

Typisk plan bofelleskap i Grønlikilen
1:400

Inkluderende prosess
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Mennesker

Arkitektur
Romlig organisering

Helen & Hard

Etter ferdigstillelse og evaluering av pilotprosjektet
Vindmøllebakken, har vi erfart at de to viktigste
suksesskriteriene er:
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Å bygge fellesskap: en inkluderende prosess der potensielle
beboere deltar fra tidlig fase står sentralt i Gaining by Sharing
modellen og prosjektet. Formålet er å gi informasjon og
eierskap til prosjektet, tilpasse prosjektet til fremtidige brukere
og bygge et sosialt felleskap før innflytting. Det legges opp til
seminar, beboerkurs og workshops parallelt med utvikling av
prosjektet.

TRESATSING

ØKONOMI
OG
ØKOLOGI
ØKONOMI OG
ØKOLOGI

Helen & Hard har mange års erfaring med trebyggeri som vi
mener egner seg spesielt godt for dette prosjektet.
Tre binder Co2, skaper et godt og sunt innemiljø, er et
organisk, fornybart, resirkulerbart
og kortreist
materiale.
ØKONOMI
OG ØKOLOGI
Det kan lett bearbeides og egner seg til prefabrikasjon. I
tillegg er det vakkert, sanselig og forbinder oss med naturen.
ØKONOMI OG ØKOLOGI

TREARKITEKTUR
Grønlikilen // Midtveismøte // 15.6.2022

KLIMATILPASNINGER

TREARKITEKTUR
Innvendig massivtreplate

SYNLIGE TREOVERFLATER

Utvendig trekledning, ubehandlet
Trefiberisolasjon

SUNNE MATERIALER

> Prinsipp for oppbygning av dekke
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Pukk med varmerør

Sperresjikt

50

Trinnlydplate

Innvendig massivtreplate
160

Massivtre

Trefiberisolasjon

SYNLIGE TREOVERFLATER
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KLIMATILPASNINGER

SYNLIGE TREOVERFLATER

Synlige treoverflater

Utvendig trekledning, ubehandlet

Helen & Hard

> Prinsipp for oppbygning av innervegg

> Prinsipp for oppbygning av dekke

PREFABRIKASJON

SUNNE MATERIALER

Parkettunderlag
Pukk med varmerør

Massivtre

Trinnlydplate

10

140

70

1313

Massivtre

TREARKITEKTUR

Baderomskabiner

Luftsjikt

Sperresjikt

Isolasjon
Gipsplate x2

SYNLIGE TREOVERFLATER

Trearkitektur
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Grønlikilen // Midtveismøte // 15.6.2022

Økonomi og økologi // Grønlikilen // Tiltakshaver // 12/09/2022

> Prinsipp for oppbygning av innervegg

Innervegger
> Prinsipp for oppbygning av yttervegg

Massivtre

Massivtre

Luftsjikt

Sperresjikt

6

Pukk med varmerør
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Parkettunderlag

50

Parkettunderlag
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ØKONOMI OG ØKOLOGI
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SUNNE MATERIALER

80

trekledning, ubehandlet
SunneUtvendig
materialer

> Prinsipp for oppbygning av dekke

Trinnlydplate
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140

70

1313

Massivtre
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Innvendig massivtreplate

80

TREARKITEKTUR

SUNNE MATERIALER

Prefabrikasjon

6

PREFABRIKASJON

PREFABRIKASJON

50

Som siste del av utviklingen av fjordbyen mener vi det bør
PREFABRIKASJON
satses på større deler av bebyggelse
i tre.

Utvendig trekledning, ubehandlet

Trefiberisolasjon
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Byggeplassen for et trebygg er renere, mindre støyfull og
byggetiden er kortere.

Trefiberisolasjon

160

Tre er fremtidens miljøvennlige byggemateriale.
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Innvendig massivtreplate

Baderomskabiner

Isolasjon

Isolasjon
21

36

27

240

100

Krysslekting
Kledning, kjerneved av malmfuru

Gipsplate x2

Konstruksjonsdetaljer - prinsipp

> Prinsipp for oppbygning av innervegg

Innervegger
> Prinsipp for oppbygning av yttervegg

Massivtre
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Isolasjon
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Krysslekting
Kledning, kjerneved av malmfuru

Yttervegger

Våronnveien 17 - VÅRONNA NABOLAG
- Konstruksjonsprinsipp
Vossogården
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Yttervegger

UTDYPNING LANDSKAP
Mobilitet:
Det skal være fokus på gode løsninger for mye trafikanter
ved å tilrettelegge for gode forbindelser til kollektivtrafikk i
Kongshavnveien og sykkelparkering i nærhet til boligen.
Lek:
Grönlikilen utformes som ett leklandskab for läring. På de
rolige boliggårdarna finns lek for de yngste men også kanter
och stubber i vegetasjonsyterna där man kan balansere og
löpe. Små stier genom ”rain gardens” lokker till bevegelse og
upptäckarlusta. I vannparken kan man lära, leka och träna
motoriskt. Lite mer organiserte lek finns utanför affären och
för de lite äldre finns en aktivitetsyta på taket for ballbinge,
multiplan og parcour.
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Snitt gjennom Kongshavnveien

