
Det sirkulære
Paradis

Verksted 16.sept 2021

Paradisplanen
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Velkommen til et fysisk arrangement!

Husk smittevern! 

Hold meteren selv om du er vaksinert og 
sprit hendene ofte.
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Økt kunnskap

Inspirere til nye tanker og 
løsninger

Drøfte konkrete muligheter 
for Paradis
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Program:

9:30-10:45 Del 1: Velkommen og foredrag

10:45-11:00        Pause

11:00-12:30         Del 2: Verksted

12:30-13:00         Lunsj

13:00-14:00       Frivillig guidet vandring
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Kort presentasjon rundt bordet

1) Arbeid/rolle

2) Interesse for Paradis

3) Fun fact

NB: 1 minutt hver
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DEL 1 
Foredrag
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Per F. Jørgensen er grunnlegger og daglig leder i Vill 
Energi. Han har lang erfaring med rådgivning innen energi 
og miljø, og har vært rådgiver på flere prosjekter med 
sirkulær økonomi på områdenivå



Sirkulære Paradis

Workshop

16. September 2021

Per F Jørgensen



Per F. Jørgensen

• Spesialrådgiver energi og miljø

• Etablerer og daglig leder www.villenergi.no

Noen sirkulære prosjekter: 

• Kriteriesett sirkulære nabolag FutureBuilt

• Med-initiativtaker til Grønn Plattform www.sirktre.no

• Sirkulære Kinn kommune

• Planprogram Flytårnet Fornebu og Hopsfossen i Bergen

• “Recipe for Future living”  på vinnerteamet av Reinventing cities C40
konkurransen 18800 m2 bolig/næring Stovner, Oslo, Ineo Eiendom

http://www.villenergi.no/
http://www.sirktre.no/


Klimatrusselen Tap av artsmangfold

Tre kriser – eller tre sider av samme krise?

Ressursknapphet



- Uttak av ressurser er tredoblet 
siden 1970 og uttaket øker

- Kun 9% av ressursene inngår i et 
kretsløp – resten blir avfall

- I Norge har vi brukt opp vår årlige 
andel av ressursene i verden i 
mars/april

Ressursuttak i verden



Aftenposten 11.09.2021



Verdens dyrebestander halvert på 40 år!  - ref. Dag O. Hessen På Vippepunktet



Enhver utbygging medfører klimagassutslipp vi hittil 
ikke har allokert til det enkelte utbyggingsprosjekt.

Ressurseffektivitet og sirkulære løsninger kan bidra til 
å dempe presset på felles infrastruktur.



Bygging av Fornebubanen Oslo



Hva betyr dette for byutvikling?

Det settes gjerne krav til nullutslippsbygg, -biler, -områder, -
anleggsplasser

MEN hva er «nullutslipp»?
- og er det tilstrekkelig for en grønn omstilling? 



Nullutslippsbygg, -områder, -
biler, -anleggsplasser?

Da må man benytte 0 gram CO2/kWh for energiforsyning

• Europeisk el-miks som brukes i ZEB/BREEAM er 132 
gCO2/kWh

• Norsk el-miks var i 2019 iht. NVE 17 gCO2/kWh

Da medtas ikke indirekte utslipp i regnestykkene

• Tilvirkning av kjøretøyene og anleggsmaskinene

• Utslipp til borttransport av masser

• Bygging og forsterkning av infrastruktur: elforsyning, 
vann og avløp, varme, veier, T-bane, avfallssystem, osv.



Byggefase
Inkl. infrastruktur

Materialer
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Byggets levetid
60 år

?

Relativ størrelse 
ukjent

Lokalprodusert 
fornybar energi,

akkumulert

Akkumulert over levetiden  

KLIMAGASSUTSLIPP FOR ET TYPISK BYGG/OMRÅDE OVER LIVSLØPET

År 0



Hva er et sirkulært nabolag?



Kostnad vs. påvirkning



Mortensrudsutbyggingen i 
Oslo

Vi har utredet konsekvenser av et krav om nullutslipps
bygge- og anleggsfase

Opprinnelig plan for bortkjøring av lavkvalitetsmasser og
tilkjøring av nye kvalitetsmasser tilsvarte 13500 lastebillass!



Planprogram Flytårnet Fornebu

ZEN – område

Oppdragsgiver: Bærum kommune 

Prosjektgruppe: LPO arkitekter, Grindaker, Rambøll, NIKU, 
Byantropologene og Vill Energi

Planområdet er drøyt 100 000 m2 – bolig, næring, kultur, 
skole, barnehage



Forslag til hovedgrep -
Flytårnet

• Bevare alle eksisterende bygg

• Minimum p-dekning

• Fjerne alle nedgravde p-kjellere - 2-3 p-hus med bildeling

• Innkjøring til bygg via eksisterende veier

• Veier internt på området for HC og utrykning 

• Overskuddsmasse håndteres lokalt

• Overvannshåndtering lokalt

• Fjernvarme + solceller

• Søppelsug og varehub

Skisse LPO-arkitekter





Styrk bynaturen!
Her Vega Scene





Parsellhager/
andelslandbruk her?

www.fornebu-s.no



18 800 m2 bolig og næring 
kun brukte materialer



Hva nå Paradis?

Beskriv hva man ønsker å oppnå gjennom parallelloppdragene 
og hvorfor

Sett konkrete og etterprøvbare mål 

• Det kan være mål for klimagassutslipp, sirkularitet, natur, 
osv.

Sentrale temaer i parallelloppdragene

• Dele, sirkulere, produsere
diskutere mulighetene og samhandlingen mellom: 
bygg og konstruksjoner, mobilitet og veisystem, 
natur, overvann, trivsel og matproduksjon, osv.



Redusert ressursbruk



Noen viktige temaer for Paradis - planprogram

• Bevar/transformer eksisterende bygg og konstruksjoner

• Ombruk av materialer og konstruksjoner 

• Minimal p-dekning - bildeling/kollektive løsninger

• Gode forbindelseslinjer til omkringliggende områder for gang/sykkel

• Reduser varetransport

• Smarte grep for avfallshåndtering 

• Massehåndtering i planområdet

• Overvannet håndteres innenfor planområdet

• Lokal energiproduksjon

• Styrk biologiske mangfold  – fotosyntesen er gratis karbonfangst

• Lokal matproduksjon



De gode nyhetene

Oppgaven trenger ingen ny kunnskap – men eksisterende kunnskap 
må brukes annerledes for å endre konvensjonell tilnærming og 
tankegang

Forbedret ressurseffektivitet gir gjerne både klima- og 
kostnadseffektivitet   



Kriteriesett for 
sirkulære nabolag

Til inspirasjon



Målet er å 
redusere fotavtrykket!

TAKK FOR MEG!

www.villenergi.no

http://www.villenergi.no/
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Nicolay Schreuder er prosjektdirektør i Bane Nor 
Eiendom med ansvar for utviklingsporteføljen i 
Stavangerregionen og Kristiansand, og har lang erfaring med 
transformasjonsoppgaver og utvikling i bybåndet.



Det sirkulære Paradis
Noen perspektiv fra utbygger

16 september 2021

Nicolay Schreuder
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 Eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge.
 Har en rekke store eiendomsutviklings-prosjekter ved knutepunkt i norske byer
 Er landets ledende knutepunktutvikler og en viktig steds- og byutviklingsaktør. 
 Forvalter alle jernbanens stasjoner, holdeplasser, verksteder, terminaler, driftsbygg og 

infrastruktur-eiendommer. 
 Har som ambisjon å få flere til å bruke jernbanen/offentlig transport 
 Utviklingsprosjekter som bidrar til fortetting rundt knutepunkt og skaper trafikkvekst for toget
 Eier eiendommer med ca. 3 millioner kvm i utviklingspotensial, ca. 10% i Stavanger/Sandnes
 Utvikling i egen regi, eller gjennom SP-selskaper sammen med andre profesjonelle 

eiendomsaktører
 250 aktive prosjekter og er med i hele verdikjeden

Bane NOR Eiendom
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Flere boliger og 
arbeidsplasser i 
knutepunkter og 

sentrum Betydelig reduksjon av 
unødvendige bilreiser.

Flere velger å gå, 
sykle og reise kollektivt

Bedre bykvaliteter
og lokalt 

kollektivtilbud

Knutepunktutvikling = bærekraftig byutvikling:



Enkle, trygge og effektive/sømløse 
bytter mellom ulike reisemidler!Enkle, trygge og effektive/sømløse 
bytter mellom ulike reisemidler!

God tilgjengelighet og framkommelighet 
for fotgjengere, syklister og annen 

kollektivtrafikk! 

Stor andel arbeids- og besøksintensive 
virksomheter tett på stasjonen! 

Byutvikling med høy areal-
utnyttelse i 500 meters radius 
fra stasjons-punktet!

Hva kjennetegner et knutepunkt?
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Status
Paradis Sør + Nye Paradis Stasjon

Næring
• Box Office – godkjent regulert

• Paradis Stasjon – godkjent regulert

• K1 – godkjent regulert

• K2 – godkjent regulert

• Sum 72.000 kvm næring

Infrastruktur
• Tomtene er byggeklare

• Gateløp fra syd og nord er i drift

• VA-kapasitet er etablert frem til tomtegrense

• Fjernvarme og fjernkjøling ligger klart 

• Parker og promenade er etablert/planlagt

• Ny kobling fra Lagårdsveien er godkjent

Bolig – neste slide

K1
K
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Boliger i Paradis Sør
• Paradis Brygge - 7 av 11 bygg innflyttet, totalt 130 boliger solgt

• Neste trinn går i salg i disse dager - 125 boliger

• Ytterligere ca 150 boliger klare for lansering

• 44 boliger på Paradis stasjon vedtatt bygget - 20 solgt.

• Totalt 450 boliger i utvikling i Paradis
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Massehåndtering på eiendommen. 
Størst mulig grad av gjenbruk.

Få eller ingen bevaringsverdige 
bygg/anlegg på eiendommen. 

Unntak: Bue-hallene

Nye bygg skal være tilrettelagt for 
annen type bruk i fremtiden. 

Bæresystem, tekniske anlegg mv. 
designes for dette.

Bygulv med fellesarealer både ute og inne (1. 
etasjer), skal tilrettelegges for aktivitet/bruk 

gjennom flest mulig av døgnets timer (08-24)
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Paradis må tilrettelegges med flest mulig fellesarenaer og møteplasser 
der «å dele» er regelen, og ikke unntaket!

Utbyggingen må bidra til å styrke fellesskapsfølelser og stolthet!



Takk for meg!

Paradis/Hillevåg sett fra Strømsvig i 1890
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Trond Simonsen er miljøsjef i Entra. Han har lang 
erfaring innenfor eiendomsdrift, teknologisk utvikling 
og miljøstrategi, og har ledet ulike miljøprosjekt, 
smartbyggprosjekt og vært involvert i Powerhouse og 
Ombruk/Upcycling.



Sirkulær økonomi Entra
 Trond Simonsen, sept 2021



Tullinløkka
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Hvilke ambisjoner skulle vi ha for bygget?
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Foto: MAD Arkitekter



Eksisterende + nybygg

Anskaffelse av brukte byggevarer

Prinsipper for ombruk
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VS

Stålprofil vi har fått tak i Prosjektert profil

Skattejakten – de prosjekterende er gode å ha
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Ombruk i en typisk etasje
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Donorbyggene

• Brukte byggevarer stammer fra 
over 25 forskjellige bygg

• 5 egne bygg hvor vi har hentet 
elementer

• Private bygg
• Offentlige bygg
• Leveranser fra bygg gjennom 

entreprenører
• «Finn» leveranser 
• Restleveranser (ikke en del av 

donorbyggene) 
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Rapporten kan lastes ned fra:

www.entra.no eller 

FutureBuilt.no 

https://www.futurebuilt.no/Nyheter#!/Nyheter/Erfaringsrapport-fra-sirkulaerprosjektet-KA13

http://www.entra.no/
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Sirkulær økonomi for byggenæringen, aktiviteter

Demontering 
bygnings-
deler

Lagrings-
plass

Digital 
markeds-
plass

Prosjekter som 
planlegges for 
og med ombruk

Ansatte som 
kartlegger 
og styrer 
logistikken

Ombruks-
kartlegging og 
registrering
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Sirkulærøkonomi på område Bryn
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Liv på bakkeplan, eksempel fra SOP 5

Lokale med forskjellige 
funksjoner over døgnet:
• Bakeri 
• Arbeidskafe/ kantine
• Pub
• Nattklubb
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Espen Strand Henriksen har lang erfaring fra 
mediebransjen, og er nå mobilitetsutvikler i Kolumbus, 
var med å etablere HjemJobbHjem, og jobber nå med å 
etablere nye konsepter som bildeling og 
mobilitetspunkt
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Trond Furenes er leder for Innovasjon og 
Bærekraft i Lyse Energi AS, og har lang erfaring innen 
teknologi-utvikling, innovasjon, byggautomasjon og nå 
tett på fornybar energi og fremtidens energiløsninger. 
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Sirkulær energi
Forutsetning for energileveranser

Elektrifisering og konsekvenser

Energi i bygg og alternativ til strøm

Lokale mikronett og regulatoriske utfordringer



Fysisk infrastruktur

Distribusjons
nett

Overordnet 
distribusjons

nett

Transmisjons
nett Vannkraft

Vindkraft

Potensielle flaskehalser



 Elektrifisering av 
alt – over alt

 Fokus på å bygge 
smartere nett

 Teknologi for å 
redusere 
nettutbygging

 Nettutbygging har 
et klimaavtrykk og 
koster penger. 

 Satsing på havvind

Energimeldingen 2021 gir litt innsikt i fremtiden… 



Ny nettleiemodeller – effekt blir dyrere



IVAR har nordeuropas mest avanserte 
sorteringsanlegg,
dette sorterer bl.a. ut gjenvinnbare plastfraksjoner!  

Finn.no, byttebu, gjenbruksbutikker… 

Bioavfall blir biogass. 
Restavfall blir grunnlast i fjernvarmenettet. 
Ekstra kalde dager suppleres det med 
forbrenning av biogass fra anlegget på Forus

Paradis er klargjort for fjernvarme

I Stavanger er fjernvarme produsert av kortreist avfall. 



• Kaldt vann tas opp fra 
bunnen av fjorden (8 grader) 
og sirkulerer i bygg som 
kjøling

• Frikjøling er supereffektivt –
man benytter kun pumper

• Virkningsgrad på 2500% - ti 
ganger så effekivt som 
alternativet. 

…og fjernkjøling! 





Mikrogrid-tankegang i næringsbygg? 

• Produsere og bruke energi 
innenfor samme bygg/måler

• Solceller på tak og fasader? 
• 40 MW ny sol i Norge i 2020 
• Solenergi er ikke kontroversielt 

• Batteri – større og billigere
• Fjernvarme og fjernkjøling 

reduserer el-behov
• Lokale energiløsninger
• Styringssystem



Kombibygg og mange leietakere 

• I boligbygg har man ofte en 
fellesmåler og X individuelle 
målere. 

• Strøm produsert og brukt bak 
egen måler = «gratis»

• RME (NVE): 
• Vårt forslag til delingsløsning er 

at nettkunder innenfor samme 
eiendom kan dele på 
produksjonen på eiendommen 
opp til en grense på 500 kW 
installert effekt.



Energiforbruk i bygg

• Næringsbygg bruker i snitt 40% mer energi enn boligbygg
• Næringsbygg bruker mest energi på dagtid
• Oppvarming står for 68% av forbruket

• Hvordan benytter vi arealene?   
• Hvordan vil fremtidens kontorbygg se ut i forhold til 

arealutnyttelse?
• Økt fokus på energieffektivisering og forbruksreduksjon

• Energiproduksjon og forbruk i samspill



Twitter @trofu
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DEL 2 
Arbeidsverksted



Dagens temaer
• Sirkulære bygg 
• Sirkulære byer
• Mobilitet og deleordninger
• Energi 
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• Bruk 2 min til å skrive ned egne tanker fra foredragene

• Bruk 5 min til å diskutere tanker og erkjennelser med sidemann/kvinne

• Skriv inn erkjennelse og spørsmål på menti.com, kode 25950133

Hva tar du med deg fra innleggene?
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Scenarioarbeid

 Sprang til siden, frirom for utforsking

 Mer fleksibel og forberedt for mulige fremtider

 Ser alt i en større sammenheng

 Blitt langt mer verdsatt i det siste
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Scenario skriving

 Ta scenarioarbeid på alvor

 Hent inspirasjon fra foredrag

 Gi rom for fantasi

 Det finnes ingen fasit

 Bygg videre på andre sine historier
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Scenarioskriving for 2040

• Sirkulære bygg: Hvordan bygger vi i en sirkulær økonomi?

• Sirkulære byer: Hvordan bor og lever vi i en by der den sirkulære økonomien er 
rådende?

• Mobilitet og deleordninger: Hvordan beveger vi oss rundt i en sirkulær økonomi?

• Energi: Hvilke energisystemer og deleløsninger har vi i en sirkulær økonomi? 
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Scenarioskriving for 2040

Skriv her, hele setninger
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Muligheter for Paradis
- inspirert av scenariene

Hver deltaker skriver ned muligheter på post-it lapper

 Et poeng/punkt pr. post it lapp
 Mest mulig konkret
 Ingen snakk

 Plasseres på stort ark

Mulighet
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Muligheter og utfordringer for Paradis
- Organisering/strukturering

 Lappene på arket organiseres i klynger etter tema, uten snakk
 Lonely wolf er ok, unngå megaklynger
 Når klyngene kommer på plass – skriv navn til gruppen

 Bli enige om 3-5 mulighet – helst spesifikk
 Skriv dem i mal
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Realisering av muligheter

 Bli enige om et mulighetsområde som dere vil utforske dypere – med 
tanke på realisering

 Fyll inn mal – hva må på plass i kommunens Paradisplan og annet som 
må skje – for realisering

 Om tid gjenta med et annen mulighetsområde

Husk: Alle skal få ordet. Lytt til hverandre
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LUNSJ!

Oppmøte for guidet befaring med 
junior byantikvar og prosjektgruppe

kl. 13:00 utenfor hovedinngang
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