MILJØPROGRAM FOR HAUSKVARTALET
UTARBEIDET VÅREN OG HØSTEN 2017
Endelig utkast 18. januar 2018

Midlertidige tiltak i friområdet i Hauskvartalet. Foto EBY, Oslo kommune
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SIDE 2

0

INNLEDNING

0.1

BAKGRUNN

Hauskvartalet er i reguleringsplan S-4387 regulert til spesialområde - byøkologisk kulturkvartal. Det fremgår av
reguleringsplanen at det skal utarbeides et miljøprogram for hele kvartalet. Eierne i kvartalet, Urbanium og Oslo
kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har på bakgrunn av dette invitert til en medvirkningsprosess for å
utarbeide et helhetlig miljøprogram for Hauskvartalet.
I utarbeidelsen av miljøprogrammet har de sentrale aktørene i kvartalet deltatt; Kulturhuset Hausmania, Vega
Scene, Arbeids- og bosamvirket Vestbredden Vell Vell (beboere i Hausmannsgate 40), Urbanium og Eiendoms- og
byfornyelsesetaten. Disse aktørene har bidratt med innholdet i miljøprogrammet som deretter er sammenstilt og
ført i pennen av Pir II og Asplan Viak.
Dette programmet skal:
- Konkretisere felles ambisjoner for eiere og brukere for videre utvikling og drift av Hauskvartalet
- Være forankret hos de aktørene som skal følge opp og etterleve ambisjonene
- Være et verktøy for eiere og brukere i realiseringen og driften av det byøkologiske kulturkvartalet

0.2

OM KVARTALET

Hauskvartalet består av flere eiendommer regulert til ulike formål: kultur, boliger, fellesområde/ gårdsplass, lek,
opphold og friområde. Kvartalet skal blant annet utvikles i en kombinasjon av nybygging og rehabilitering av dagens
bygningsmasse. Dette muliggjør ulike tekniske løsninger og forutsetter samtidig ulike miljøambisjoner for utvikling av
den enkelte eiendom i kvartalet.
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0.3

AKTØRENE I KVARTALET

Aktørene i kvartalet er per utarbeidelse av miljøprogrammet:
•
Kulturhuset Hausmania - leier av Oslo kommune
•
Vega Scene - leier av Urbanium
•
Arbeids- og bosamvirket Vestbredden Vell Vell - beboere i Hausmannsgate 40
•
Urbanium - eier alle boligeiendommene (Brenneriveien 1, Hausmanns gate 40 og 42)
og eiendommen Hausmannsgate 28 med kulturbygget Vega Scene
•
Oslo kommune ved EBY - eier eiendommene Kulturhuset Hausmania leier (Hausmannsgate 34 – 38), samt
friområdet (Vestre Elvebakke 12 og 14)
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Ved bruk av begrepet aktørene videre i dette programmet menes ovennevnte eiere, leietagere og beboere, men også
fremtidige beboere og brukere av kvartalet.
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0.4

MEDVIRKNINGSPROSESSEN

Miljøprogrammet er utarbeidet med utgangspunkt i en medvirkningsprosess som har pågått i perioden mellom april
og september/oktober 2017. Det har vært avholdt totalt fem møter underveis i prosessen. Prosessen er ledet av Lent
AS, mens Pir II AS og Asplan Viak AS har hatt det faglige ansvaret og deltatt på alle medvirkningsmøterne. Pir II har
vært hovedforfattere av miljøprogrammet og Asplan Viak har kommet med innspill og hatt rolle som kvalitetssikrer.
Utover dette har Urbanium hatt en egen medvirkningsprosess for Vega Scene og boligeiendommene fra og med
august 2016. Viktige innspill som har kommet frem i denne prosessen er tatt inn i arbeidet med miljøprogrammet.
Denne prosessen ble ledet av henholdsvis Context AS, Form & Arkitektur AS og Lent AS. Prosessen har tatt utgangspunkt i dagens situasjon for hele Hauskvartalet, og gjenspeiler det komplekse bildet av aktører og enkeltpersoner
innenfor området. Videre har prosessen bygget tillit og gitt rom for meningsytringer og diskusjon.
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for plan S-4387 ble det utarbeidet et utkast til miljøprogram for Hauskvartalet. Temaene fra dette utkastet er videreført i dette miljøprogrammet, mens miljøambisjonene er søkt avstemt og
tilpasser dagens situasjon.
Arbeidet med miljøprogrammet er lagt opp rundt en medvirkningsprosess med aktørmøter og åpne møter. I disse
møtene har man jobbet videre med å definere hva et byøkologisk kulturkvartal skal bety for Hauskvartalet, hvilke
målsettinger en skal strekke seg etter og mulige tiltak for å oppfylle disse målsettingene. Det er også invitert eksterne
innledere til å belyse byøkologi sett fra ulike faglige ståsteder.

Bilder fra medvirkningsprosessen vår- 2017.
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0.5

INTENSJONENE TIL MILJØPROGRAMMET

Miljøprogrammet bygger videre på målene og intensjonene forankret i reguleringsplanen fra 2008. Området er regulert til spesialområde - byøkologisk kulturkvartal. Reguleringsplanens formålsparagraf sier blant annet:
«Det avgrensede planområdet skal behandles som en helhet hvor målet er å legge til rette for bevaring og utvikling
av Hauskvartalet som et levende lokalsamfunn og kulturhus med følgende hovedmål:
•
•

Å legge til rette for utvikling av et byøkologisk kulturkvartal der utviklingen er basert på LA21 prinsipper med stor
grad av brukermedvirkning. Det skal utarbeides et miljøprogram i samarbeid med «Hauskvartalet» og eierne
Å legge til rette for enkel standard og dermed gunstige rammevilkår for nyetablering av kunstrelaterte virksom
heter og bolig».

Reguleringsplanens formål og intensjon stiller krav til en byøkologisk utvikling basert på brukermedvirkning.
Et hovedmål i reguleringsplanen er at utviklingen skal baseres på LA21- prinsippene med stor grad av bruker
medvirkning. Arbeidet med miljøprogrammet, samt videre oppfølging og bruk av miljøprogrammet skal søke å oppfylle dette målet.
Målsettingene og forslag til tiltak i miljøprogrammet må sees i sammenheng med gjeldende rammebetingelser
knyttet til eierforhold og økonomiske strukturer såvel som til økonomiske, kommunale- og offentligrettslige føringer.

HAUSKVARTALET. VESTRE ELVEBAKKE 10, 12 OG 14, HAUSMANNSGATE 28, 30, 32, 34, 40
og 42 OG BRENNERIVEIEN 1. Gnr.208 bnr.60, 180,181, 182, 295, 297, 299, 300, 303 og 304.

Se endret reg.best. vedt.02.10.2014
Små endringer i reguleringsplan for Brenneriveien 1 m. fl., S-4387, vedtatt 18.6.2008, slik at
maksimalt tillatt bruksareal i reguleringsplanens § 3.1 fellesbestemmelse for byggeområder endres til
10510m2, og maksimalt tillatt bruksareal i § 3.2 byggeområde for bolig endres til 1860m2.
§ 1. Avgrensning
Det regulerte området er vist på plankart merket kartnummer OP2-200413216-1, datert 23.01
2007 og revidert 02.01 2008.

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene vedtatt 18.06.2008

§ 2. Formål og intensjon
Området reguleres til spesialområde- byøkologisk kulturkvartal i kombinasjon med:
- Byggeområde for bolig
- Byggeområde allmennyttig formål (kultur, sirkushall/flerbrukshall)
- Spesialområde- bevaring (bolig, forretning)
- Fellesområde- gårdsplass, lek, opphold
Friområde- park, lek

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Det avgrensede planområdet skal behandles som en helhet hvor målet er å legge tilrette for
bevaring og utvikling av Hauskvartalet som et levende lokalsamfunn og kulturhus med følgende
hovedmål:
- Å legge til rette for utviklingen av et byøkologisk kulturkvartal, der utviklingen er basert på
LA21 prinsipper med stor grad av brukermedvirkning. Det skal utarbeides et miljøprogram i
samarbeid med ”Hauskvartalet” og eierne.
- Å legge til rette for enkel standard og dermed gunstige rammevilkår for nyetablering av
kunstrelaterte virksomheter og bolig.

S-4387
Saken
gjelder: Reguleringsplan med reg.best. for Brenneriveien. 1 m. ﬂ. (Hauskvartalet).

§ 3. Byggeområder
3.1 Fellesbestemmelser
2
Tillatt bruksareal = 11 450 m . Bruksareal der avstand mellom himling og gjennomsnittlig
terrengnivå rundt bygning er mindre enn 0,5m, tas ikke med i beregningen. Bruksareal der
avstand mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygning er mellom 0,5 og 1,5m, skal
arealet regnes med 50 %. Det er tillatt med maks. 2 underetasjer, hvor overkant gulv på nederste
etasje har minimum kote 2.
Bygningene skal plasseres i henhold til byggelinjer, byggegrenser og gesims- og mønehøyder
som angitt på plankartet. Fra 2. etasje og opp kan det oppføres balkonger på fasader inn mot
felles gårdsrom. Balkonger kan gå maks.1,2m utover de på planen viste byggegrenser. Eventuell
fundamentering av balkonger må ikke legg beslag på regulert fellesområde. Det skal tilstrebes
lette, åpne konstruksjoner.
Takene skal vurderes som del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets
samlede arkitektoniske uttrykk. Ved nybygg og ombygginger skal tekniske anlegg som
heisoppbygg og ventilasjonsanlegg m.m. integreres i den arkitektoniske utformingen. Påbygg over
angitt gesimshøyde kan tillates for nødvendig heis- og trappehus og i forbindelse med hageanlegg
på tak med maks høyde = 3m, og inntil 20% BYA av takareal.

Vedtaksdato: 18.06.2008
Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning
Lovverk: PBL 1985
Høydereferanse: OSLO LOKAL
Merknader:
Knytning(er) mot andre planer: V021014, 200413216

Saken består av 3 inkludert denne.

3.2 Byggeområde for bolig.
2
Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA = 2800m .
Leilighetene mot Hausmannsgate skal være gjennomgående.
Uteareal pr. boenhet skal være 20 % av boligens BRA. Maksimum 1/3 av uteoppholdsarealet kan
godkjennes som takterrasse eller balkong.
Plan- og bygningsetaten

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00
Telefaks:23 49 10 01

Organisasjonsnummer:
971 040 823 MVA

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Internett: www.pbe.oslo.kommune.no

3.3 Byggeområde allmennyttige formål - (kultur, sirkushall/flerbrukshall)
2
Tillatt bruksareal for Hausmania kulturhus skal ikke overstige BRA = 3 900 m .
Det tillates oppført heisekran tilknyttet sirkusaktiviteter.
Sirkushall/flerbrukshall tillates oppført på hjørnet av Hausmannsgate og Vestre Elvebakke.
2
Tillatt bruksareal for sirkushall/flerbrukshall skal ikke overstige BRA = 4 750 m .
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0.6

BRUK AV MILJØPROGRAMMET

Dette miljøprogrammet skal være et verktøy for eiere og brukere i realiseringen og driften av det byøkologiske kultur
kvartalet. Miljøprogrammet er organisert med delmål under hvert tema som hele kvartalet skal strekke seg etter.
Under hvert tema er det listet opp en rekke mulige tiltak som kan benyttes for å oppnå delmålene. Noen steder er
det overlappende mål og tiltak fordi samme tiltak kan svare på ulike mål. Listen med mulige tiltak kan anses som en
verktøykasse ved prosjektering og bygging/ rehabilitering samt for fremtidig drift og bruk. I den videre planlegging og
prosjekterings-fasen vil hvert enkelt prosjekt kunne velge både fokusområder og aktuelle tiltak.
0.6 Oppbygging av miljøprogrammet
Miljøprogrammet er organisert rundt 5 hovedtemaer:
1.
Ledelse og medvirkning
2.
Sosial og økonomisk bærekraft
3.
Ressurser og energi
4.
Økologi og landskap
5.
Transport og mobilitet
6.
Innovasjon
Hovedtemaene tar utgangspunkt i «BREEAM communities» sine hovedtemaer (Governance, Sosial-economic wellbeing, Ressources and energy, Land use and ecology og Transport and movement). Itillegg er det lagt til et hovedtema,
innovasjon. Siden flere bygg i kvartalet skal prosjekteres med BREEAM-NOR sertifisering er miljøprogrammet organisert slik at man kan finne igjen BREEAM-NOR emnene under hovedtemaene.
Det er benyttet en kombinasjon av «BREEAM communities» og «BREAM-NOR» for å fange opp kvartalet som helhet.
BREEAM communites er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger, mens BREEAM-NOR er et sertifiseringsverktøy for bygg.
Det er viktig å påpeke at BREEAM er brukt som et rammeverk, mens det er både tilført og unnlatt flere temaer.
Vedlagt følger en liste av BREEAM-NOR kategoriene og hvor de ligger i miljøprogrammet:
BREEAM-NOR Miljøprogammet for Hauskvartalet
BREAM- NOR

Miljøprogrammet Hauskvartalet

Ledelse

Ledelse og medvirkning

Helse og Innemiljø

Sosial og økonomisk bærekraft

Energi

Ressurser og energi

Transport

Transport og mobilitet

Vann

Økologi og landskap

Materialer

Ressurser og energi

Avfall

Ressurser og energi

Arealbruk og økologi

Ressurser og energi

Forurensning

Økologi og landskap

Innovasjon

Innovasjon
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0.7

DEFINISJON AV BYØKOLOGISK KULTURKVARTAL FOR HAUSKVARTALET

VISJON

H
K

auskvartalet skal være et byøkologisk kulturkvartal, som bidrar til at Oslo blir en mer mangfoldig og
inkluderende by, og et foregangssted for bærekraftig byutvikling.

vartalet skal ivareta og videreutvikle eksisterende kultur- og kunstmiljø og utvikle et nærmiljø og lokalsamfunn
som legger til rette for et forbruksmønster og en livsstil som tar miljøutfordringene på alvor.

Visjonen om et byøkologisk kulturkvartal defineres gjennom følgende målsettinger kvartalet skal strekke seg etter:
Utviklingen av Hauskvartalet bygger videre på det som finnes i dag og gjødsler eksisterende kvaliteter
Hauskvartalet er i dag et unikt sted i Oslo og bidrar til en mer mangfoldig og inkluderende by. Kvartalet har en egen
identitet og særpreg. Den nye utviklingen skal bygge videre på det som finnes og som det tar lang tid å bygge opp.
Kvartalet skal styrkes som fristed for kreative uttrykk der beboere og brukere har høy toleranse overfor hverandre og
der en kan møte mennesker med ulike interesser.
Hauskvartalet tilbyr boliger som bidrar til en mangfoldig beboersammensetning i sentrum
Mange av de sentrumsnære boligene som bygges i dag er rettet mot det øvre prissjiktet på boligmarkedet. Dette
kombinert med økende boligpriser i sentrum av Oslo, vil kunne føre til en mindre inkluderende og mangfoldig by.
Kunstnere og kulturarbeidere er nødvendige for en kreativ og levende by. Dette er en gruppe som henger etter i
lønnsutviklingen og er i en særlig målgruppe for boliger i et helhetlig kulturkvartal. Målet er at kvartalet skal tilby
boliger til mennesker som ønsker en byøkologisk livsstil, og i tillegg romme mennesker som ellers vanskelig kommer
seg inn på boligmarkedet i denne bydelen.
Hauskvartalet tilbyr en bredde av kulturtilbud og tilbyr lokaler for kunst- og kulturproduksjon
For å bidra til en mer romslig og inkluderende by også kulturelt sett, trengs det en større bredde av kulturarenaer i
Oslo. Hauskvartalet skal representere et kulturelt fristed hvor det er tilgang på produksjonslokaler som atelier, øvingslokaler, skrivestuer og visnings- og framføringslokaler. Det skal etterstrebes langsiktige og forutsigbare rammevilkår
for kunstnere og kulturarbeidere.
Hauskvartalet legger til rette for kretsløpsbaserte løsninger og en byøkologisk livsstil. Målet er å utvikle et nærmiljø
og lokalsamfunn som legger til rette for et forbruksmønster og en livsstil som tar miljøutfordringene på alvor. Hauskvartalet skal søke å tilby miljø- og ressursvennlige boliger, der fellesskapsløsninger prioriteres. Kvartalet skal være et
foregangssted for overgangen fra lineære til sirkulære systemer.
Sosial bærekraft vektlegges med stor grad av brukermedvirkning og samskaping
Den sosiale bærekraften skal vektlegges i utviklingen til Hauskvartalet. Sentralt i sosial bærekraft ligger utviklingen
av nabolag der aktørene bygger relasjoner, føler tilhørighet, trygghet og felleskap. Det skal legges opp til størst mulig
grad av brukermedvirkning. Aktørene skal involveres i planlegging, gjennomføring og drift av nye prosjekter for å få
eierskap til og ansvar for lokalmiljøet.
Hauskvartalet representerer en mulighet for eksperimentering og innovasjon
Som spesialområde byøkologisk kulturkvartal representerer Hauskvartalet en mulighet for eksperimentering og innovasjon. En helhetlig byøkologiskutvikling er noe som i liten grad er utprøvd i Oslo. Både nasjonalt og internasjonalt er
det et stort behov, og interesse for, nye byøkologiske løsninger. Hauskvartalet representerer en mulighet for å utvikle
ny kunnskap og prøve ut nye løsninger innenfor byøkologi. Eksperimentering og innovasjon i Hauskvartalet trenger
ikke å handle om teknologiske innovasjoner, men kan også være sosial innovasjon der man finner nye løsninger for
medvirkning, samskaping, organisering og finansiering.
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1

LEDELSE OG MEDVIRKNING

1.1

LEDELSE

Mål: Miljøprogrammet skal være et levende, fremoverlent dokument som alle aktørene har eierskap til.
Aktørene skal i størst mulig grad involveres i prosjekter i kvartalet.
Tiltak som iverksettes raskt:
Det er ønskelig å opprette en kvartalsgruppe (jfr. Punkt 1 under Mulige tiltak).
Arbeid med å undersøke juridisk rammeverk egnet for å lage en forpliktende samarbeidsplattform, avklare hvordan
gruppen skal organiseres, hvordan aktørene i kvartalet kan forpliktes til deltakelse i gruppa, samt hva kvartalsgruppen kan medvirke i av beslutninger (sett opp mot den enkelte aktørens rett til å ta egne beslutninger om forhold som
angår eiendom/leieforhold/drift).
Mulige tiltak:
1. Opprette en kvartalsgruppe med representanter fra de ulike aktørene i kvartalet som sørger for etterlevelse og
videreføring av miljøprogrammet. Gruppen kan på sikt også ha ansvar for evaluering og revidering av miljøprogrammet. Det bør vurderes om representanter til kvartalsgruppen skal rullere for å sikre nye tanker og fremgangsmåter. Det kan vurderes å:
- opprette undergrupper med ulike ansvarsområder
- lage en 4-årig tiltaksplan med fokusområder med konkrete mål og tiltak.
- opprette en fellesgruppe for kvartalet som skal jobbe med tiltak for å styrke det sosiale miljøet i kvartalet.
- lage en aktivitetsplan med fellesarrangementer, for eksempel årlig kvartalsfest.
2. Nye prosjekter og innføring av nye tiltak skal beskrive hvordan det svarer til en helhetlig utvikling av Hauskvartalet og hvordan det følger opp miljøprogrammet.
3. Lage en plan for organisering av daglig drift og en plan for hvordan man skal sikre helheten i kvartalet. Konkrete
tiltak kan være:
-Synliggjøre resultater gjennom for eksempel en nettside, informasjonsplansjer i kvartalet etc.

1.2

BRUKERMEDVIRKNING

Mål: Kvartalets brukere og beboere skal føle eierskap til kvartalet som helhet og eierskap til nye prosjekter i kvartalet. De skal involveres i planlegging og gjennomføring av aktuelle delprosjekter for å sikre
utveksling av kunnskap, tilhørighet til og ansvar for lokalmiljøet.
Mulige tiltak:
1. Aktørene skal gå sammen og definere hvordan reguleringens krav til stor grad av brukermedvirkning basert på LA
21 prinsipper skal realiseres for de ulike prosjektene i kvartalet. Kvartalsgruppen skal følge nye prosjekter i planleggingsfasen for å sikre at innspill og kunnskap utveksles før et prosjekt har kommet for langt.
2. Opprette forumer for felles diskusjoner om innhold og bruk av lokaler, for eksempel hvilke næringer, hvilke kulturelle rom kvartalet skal romme, hva skal være felles/ åpent osv.
3. For å lette medvirkning, skal nye prosjekter formidles og visualiseres på en mest mulig realistisk og ærlig måte.
For eksempel skal sol/ skygge studier utføres for de tidspunktene og årstidene utbyggingen kaster skygge på
eksisterende bygg og utearealer.
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1.3

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Mål: Alle aktørene føler tilhørighet til og ansvar for kvartalet og deltar i den daglige driften og vedlikeholdet av kvartalet. Aktørene har kunnskap om hvordan valgene de tar påvirker omgivelsene.
Tiltak som gjennomføres raskt:
1. Opprette en gruppe som lager en plan for drift og vedlikehold for kvartalet som helhet og sikrer at driften av
kvartalet er både sosialt og økonomisk bærekraftig. Gruppen må avklare en tydelig fordeling av roller i den videre
driften av kvartalet, der hver aktørs ansvar for de ulike delene av driften tydeliggjøres og plasseres.
Mulige tiltak:
1. Legge til rette for at aktørene i kvartalet involveres i driften av kvartalet.
2. Informasjon og kunnskapsformidling til beboere og brukere om ansvar og plikter.
3. Nye prosjekter og tiltak skal utrede konsekvensene for drift og vedlikehold, både økonomisk, tidsforbruk og ansvarliggjøring.

Takhage og restaurang Op het dak, Schieblack Rotterdam.

Østergro, København, Byggros.com.
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2

SOSIAL OG ØKONOMISK BÆREKRAFT

2.1

Funksjonsblanding, møteplasser og byliv

Mål: Hauskvartalet skal søke å være et funksjonsblandet kvartal med sosialt liv gjennom hele dagen.
Kvartalet skal ha gode, trygge og inkluderende møteplasser både for de som bor og bruker kvartalet og
for nabolaget og byen.
Mulige tiltak:
1. Tilrettelegging av flere små utleielokaler på gateplan og fellesrom som sikrer et mangfold av mindre aktører.
2. Fasadene skal utformes med stor grad av åpenhet og kontakt mot gaten.
3. Differensiering av utleiepriser for å sikre mangfold og lavterskeltilbud med lave priser.
4. Ulike leiekontrakter både langtids- og korttidskontrakter.
5. Krav til midlertidig utleie/lån/pop-up når lokaler står tomme, eller i overgang til nye leietakere for å sikre at
lokalerikke blir stående tomme.
6. Tilrettelegging for funksjoner for hele byen: Bydelshus a la Tøyen, byverksted, lokal frivillighetssentral, gratis
butikk, folkekjøkken, folkebad eller lignende.
7. Utforske hvordan det kan være flere brukere av samme lokale. For eksempel ved deling av noen funksjoner eller
ved at det er ulike brukere til ulike tider.
8. Lage en aktivitetskalender som innehar tiltak for å skape variasjon i kvartalets åpenhet og lukkethet. Eks på
tiltak: kvartalets fellesarealer/ indre gård er åpent en dag i uka ellers er det mer lukket, forbeholdt de som bor og
jobber der.

Dælenenggata 36 i Oslo, mindre næringslokale i første etasje av boligbebyggelse.
Element arkitekter. Foto: Finn Ståle Felberg/Aspelin Ramm

Drudenfuss, Århus. Aktiv første etasje mot gaten med nabolags café.
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2.2

KUNST OG KULTUR

Mål: Hauskvartalet skal søke å være et kulturelt og kunstnerisk fristed der det er tilrettelagt for både
produksjon og visning av ulike kultur og kunstformer. Kvartalet skal søke å tilby et mangfold av tilbud,
både lavterskel og noe for alle, men også noe for de med smale interesser. Både etablerte og nyetablerte
kunstnere skal ha plass i kvartalet.
Mulig tiltak:
1. Tilrettelegge for atelierer, øvingslokaler, skrivestuer, gallerier, scener og utescene.
2. Tilrettelegge steder for utskiftbare kunstutstillinger.
3. Etablere kunstnerboliger der bolig og atelier kombineres.
4. Etablere internasjonale residens- boliger for kunstnere (korttids-leie)
5. Kulturaktørene og næringsaktørene i kvartalet går sammen om å lage en plan for å sikre samarbeid på tvers av
kvartalet. For eksempel felles arrangementer og aktiviteter. Planen bør inneholde tiltak for å sikre samarbeid på
tvers av kunstfag og samarbeid med andre aktører i nabolaget (strykejernet, Elvebakken videregående skole etc).
6. Differensiering av priser for arrangementer, for eksempel nabolagspriser, beboerkort, lavere priser for noen
brukergrupper etc.
7. Bruk av kunst i de offentlige rommene. Det oppfordres til å samarbeide med Koro for å sikre kvalitet.

2.3

BEBOERVARIASJON

Mål: Hauskvartalet skal søke å ha en variert beboergruppe som bidrar til å styrke kvartalets identitet og
mangfold. Kvartalet skal tilby boliger med enkel standard for å redusere kostnader.
Mulige tiltak:
1. Legge opp til variasjon i boformer blant annet med ulike typer bokollektiv, kunstnerleiligheter, studioleiligheter,
minimumsboliger etc.
2. Variasjon i boligenes størrelse.
3. Det skal jobbes for eksperimentelt byggeri og undersøkes om det er noen krav man kan fravike for å oppnå et
mangfold av beboere.
4. Undersøke muligheten for å utvikle bygningstypologier som tilrettelegger for en stor grad av egeninnsats og
dugnadsarbeid: selvbygging, salg av leiligheter som råbygg, fleksible strukturer som kan videreutvikles av frem
tidige beboere osv.
5. Vedtekter som bidrar til stabile boforhold for beboerne og som bidrar til å hindre oppkjøp av leiligheter fra boligspekulanter og oppkjøp i investeringsøyemed.
6. Tiltak som kan sikre kjøpere/ leietagere som bidrar til å styrke kvartalets identitet og mangfold. For eksempel:
-Utforme vedtekter som oppmuntrer og forplikter til dugnadsarbeid og en byøkologisk livsstil.
- Valg av boligmodell og fastsettelse av vedtekter som favoriserer lavinntektsgrupper, nyutdannede, kunst og
kulturarbeidere etc.
-Stille andre krav til kjøpere/leietagere om tilhørighet, engasjement i nabolaget, alder, yrke og inntektsnivå.
-Klausuler som forhindrer at boligene går ut på det åpne markedet ved videresalg.

Illustrasjon: Ulike mennesker, kilde: uu.difi.no
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2.4

SAMBRUK, DELING OG AREALEFFEKTIVITET

Mål: Fellesskapsfølelsen skal stå sentralt i Hauskvartalet gjennom en ustrakt grad av deling og sambruk.
Kvartalet skal ha en best mulig utnyttelse på tvers av eiendommene. En reduksjon av kvadratmeter per
person skal oppnås gjennom deling av funksjoner og infrastruktur.
Mulige tiltak:
1. Undersøke ulike former for bokollektiv. Bokollektivet som boform, der flere boenheter deler infrastruktur, fører til
betydelig reduksjon av kvadratmeter og ressurser. Det bør vektlegges større fellesarealer med fokus på arkitektonisk kvalitet som øker bokvaliteten.
2. Undersøke funksjoner som kan deles, for eksempel felles vaske- og tørkerom, verksted, kantine/kjøkken, oppholdsrom, gjesterom, skismørebod, sykkelverksted, felles idrettsbod osv. Felles funksjoner bør utformes som
sosiale møteplasser.
3. Undersøke ulike typer minimumsboliger.
4. Sambruk av funksjoner på tvers av kvartalet.
5. Etablere et forum/ organ som forvalter fellesarealer, fellesaktiviteter.
6. Etablere en fleksibel sambrukshall/ rom / plass som et lokale som kan forandre seg fra dag til dag og fra år til år.
7. Etablere et samarbeid med f. eks. KHIO, Elvebakken skole, nabolaget, skoler og barnehager. Undersøke sambruksmuligheter, fellesaktiviteter osv.
8. Undersøke tilleggstjenester kvartalet kan tilby, for eksempel å sette opp innkjøpssamvirker for å kjøpe lokalprodusert mat, samarbeid med kooperativet osv.

«Wohnprojekt Wien”, Co-housing Vienna, utforsker det å bo i byen med en kombinasjon av private og fellesarealer. wohnprojekt.wien.

Bofelleskap på Svartlamoen. Brendeland & Kristoffersen architects AS, Foto: Jeroen Musch, Nederland.
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2.5

STEDSIDENTITET OG ARKITEKTUR

Mål: Den videre utvikling av kvartalet skal søke å ta
vare på områdets mangfold og særegenhet, bygge
opp under kvartalets identitet og utnytte lokale fortrinn og forutsetninger.
Mulige tiltak:
1. Utføre en studie som videre definerer identiteten til
kvartalet og hvordan man kan bygge videre på kvalitetene og ressursene som er der i dag.
2. Bevare eksisterende bygningsmasse som gir kvartalet
identitet og særpreg.
3. Nye bygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse. Nabobygg skal hensyntas spesielt med tanke på lys og skygge.
4. Vektlegge å bygge et godt nabolag ved å prioritere
bebyggelsens fellesareal, uteområder og forholdet til
gaten.
5. Salgsprospektet skal gi en beskrivelse av kvartalet som
byøkologisk kulturkvartal.
6. Involvere dagens beboere og brukere for å utnytte lokal
kompetanse samt lokale fortrinn og forutsetninger.
Gartenhof BIGyard i Berlin, tegnet av Sanderroth architekten og
landskapsarchitekten. Prosjektet viser kvalitative felles utearealer og forhold mellom bygg og uterom i en tett bysituasjon som kan bidra til å skape
et godt nabolag. Foto: Michael Feser.

2.6

HELSE OG INNEMILJØ

Mål: Det skal tilrettelegges for et godt inneklima i forbindelse med nybygg og rehabilitering. Valgte
løsninger skal være brukervennlige.
Mulige tiltak:
1. Utarbeide en plan for hvordan man skal sikre et godt inneklima. Det skal fokuseres på brukervennlige løsninger.
2. Foreta dagslysberegninger under forprosjektfasen.
3. Belysning skal kunne reguleres og styres av brukerne.
4. Bygget skal oppnå hensiktsmessige termiske komfortnivåer for arealer i aktivt bruk. Unødvendige temperatursvingninger skal unngås ved hjelp av passive tiltak fremfor mekaniske løsninger.
5. Ventilasjonsløsninger som bygger på prinsipper som naturlig/hybrid, årstilpasset og behovsstyrt.
6. Byggematerialer som benyttes i flater med betydning for humaneksponering i rom skal være lavemitterende.
7. Forurensninger i inneklima (svevestøv og kjemiske forbindelser) skal reduseres gjennom krav til materialbruk og
til dokumentert godt byggerenhold.
8. Innarbeide krav til renholdsvennlighet i prosjekteringen på nivå likeverdig med tekniske og økonomiske krav.
9. Utføre systematisk vedlikehold av bygninger og vektlegge inneklimatiske forhold.
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3 RESSURSER OG ENERGI

3.1

ENERGI

Mål: Redusere energibehovet og tilrettelegge for lokal energiproduksjon.
Mulige tiltak:
1. Arbeide mot mest mulig energieffektive bygg i planleggings- og prosjekteringsfasen.
2. Utrede muligheten for lokale energiløsninger (for eksempel strøm fra solceller på tak og fasader, termisk energi
fra Akerselva ved hjelp av varmepumpeteknologi etc.). Kvartalet skal sees som en helhet og det skal vurderes mulige synergieffekter.
3. Installere energieffektive belysningsanlegg (kombinasjon av energieffektive lyskilder og relevante styringssystem).
4. Installere energieffektivt teknisk utstyr.

3.2

MATERIALER

Mål: Redusere påvirkning fra byggematerialer gjennom prosjektering, bygging, ombruk og gjenvinning,
vedlikehold og reparasjon. Velge materialer med lav miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet.
Mulige tiltak:
1. Alle materialer som brukes i kvartalet skal ha lavt fotavtrykk (klimagassutslipp) i produksjon, og ikke inneholde
helse og miljøfarlige stoffer.
2. Undersøke om ombruk/ redesign av bygningsdeler og/ eller andre lokalt tilgjengelige ressurser kan bidra til
kvartalets materialbank. For eksempel ombruk av stålbjelker.
3. Materialer som benyttes skal i størst mulig grad være utformet med tanke på de- og remontering, ombruk og
gjenvinning.
4. Benytte resirkulerte materialer.
5. Bruk av fornybare ressurser og miljødeklarerte byggematerialer
6. Velge robuste materialer med lang levetid og med lite behov for vedlikehold.
Waste house, University of Brighton.

Illustrasjon av fasade med gjenbrukt takstein, rapport: Nordic built
component reuse - Vannkunsten, Asplan Viak, Hjellnes consult, Malmø
tekniske Høgskole - 2016.
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3.3

AVFALL, GJENVINNING OG KOMPOSTERING

Mål: Kvartalet skal søke å ha en bærekraftig håndtering av avfall i både bygge- og driftsfasen. Det skal
tilrettelegges for fellesløsninger for kvartalet med vekt på lokal gjenbruk og utnyttelse av avfall som en
ressurs.
Mulige tiltak for minimering av avfall:
1. Utarbeide en avfallsplan for byggeprosjekter som inneholder tiltak for avfallsminimering og ressursutnyttelse i
rive- og byggeprosessen. Planen skal inneholde tiltak for størst mulig sortering, ombruk og gjenvinning av rive
materialet.
2. Synliggjøre avfall som en ressurs og motivere til kildesortering også i driftsfasen.
3. Tilrettelegge for en felles materialbank og verksted som oppfordrer til ombruk og kreativ oppsirkulering, bytteringer etc. (Oppsirkulering eller upcycling betyr å bruke et bestemt materiale på nytt, men på en annen måte enn
det opprinnelig var ment for).
4. God tilgjengelighet til avfallsbeholdere for brukerne.
5. Praktiske, funksjonelle og hygieniske løsninger.
6. Løsninger som er estetiske, tilpasset omgivelsene og lite arealkrevende
7. Avfallshåndtering må utformes med hensyn til problemer med skadedyr (bla. rotter).
8. Minimal bruk av renovasjonskjøretøy i området.
Mulige tiltak for kompostering:
9. Tilrettelegge for lokal kompostering i lukkede kasser og felles lager for ferdig kompost.
10. Vurdere oppsamling av svartvann lokalt med transport til enten biogass- eller våtkomposterendeanlegg (gjødselproduksjon)
11. Vurdere innsamling av biologisk kjøkkenavfall i kombinasjon med oppsamling av svartvann. For eksempel kan en
biologisk kjøkkenkvern kobles til samme innsamlingssystem som vakuumtoalett-systemet.

Makkompost, kilde: gronerekvardag.no.

Bokashikompost, kilde: gronerekvardag.no.
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3.4

VANN OG AVLØP

Mål: Kvartalet skal søke å ta i bruk nye bærekraftige løsninger knyttet til vann og avløp.
Mulig tiltak for å spare vann:
1. Gjennomføring av vannbesparende tiltak på byggeplassen og overvåkning av disse.
2. Installering av vannbesparende utstyr i nybygg og ved rehabiliteringer (toaletter, kraner, dusjer, oppvaskmaskin
mm).
3. For å redusere forbruket av drikkevann til vanning av planter og uteanlegg bør det ikke installeres automatisk
vanningsanlegg tilkoblet drikkevannsnettet
Mulig tiltak for å utnytte vann og avløp som en ressurs:
4. Bruke varmepumpeteknologi for varmegjenvinning av gråvannet (dusj, vaskemaskiner osv).
5. Vurdere alternative løsninger for å gjenbruke gråvann, oppsamling av svartvann- og gulvann.
Mulige tiltak for å unngå vannlekkasjer:
6. Installering av et lekkasjedeteksjonssystem for å oppdage større lekkasjer i vannforsyningen.
7. Installering av en form for strømningskontrollanordning i alle toalettområder for å redusere risikoen for mindre
vannlekkasjer.
Mulige tiltak ved store arrangementer:
8. Benytte komposttoaletter og tørre urinaler ved større arrangementer og fester.

Naturbasert gråvannsannlegg i bakgården på Klosterenga borettslag i Oslo, Grindaker landskapsarkitkter.
Foto: Grindaker AS og Damian Heinisch
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4

ØKOLOGI OG LANDSKAP

4.1

UTOMHUS

Mål: Hauskvartalet skal søke å ha utomhusarealer med robust design av høy kvalitet som bidrar til å
skape attraktive møteplasser med rom for endring og tilpasning av brukerne og beboerne.
Mulige tiltak:
1. Det byøkologiske aspektet i utomhus skal søkes ivaretatt ved bruk av permakulturelle løsninger.
2. Felles uteområder utformes for å sikre gode lokalklimatiske forhold.
3. Benyttelse av naturmaterialer i utomhus vil både kunne bidra til lang levetid for anlegget og vil sammen med
gjenbruksmaterialer kunne gi et synlig økologisk signal til brukeren.
4. Vurdere bruk av nedknuste materialer til dekker og gangstier utomhus
5. Utarbeide miljøvennlige vedlikeholdsrutiner.
6. Tilrettelegge for selvdyrking på steder med gode solforhold. Parseller med brukeransvar/ eierskap. Steder for felles hønse-/ og biehold osv.
7. Bruke variert vegetasjon i flere sjikt for å skape ulike opplevelser, rom og aktivitetssoner.
8. Avsette store nok arealer til vegetasjon, bed og kompost.
9. Tilrettelegg for alle aldre, ulike brukergrupper og ulike funksjonsnivå
10. Bruk av kunst i utomhus.
11. Vurdere etablering av en skogshage/ byskog som anvender permakulturprinsipper.

Tilrettelegging av grønne soner på begrenset areal, Oslo.

Takhage Østergro i København. Byggros.com.

Takhage i Stockholm.

Takhage Østergro i København. Byggros.com.
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4.2

BLÅGRØNNE STRUKTURER

Mål: Styrke tomtens blågrønne strukturer og forsøke å inkludere naturlige kretsløp som estiske og funksjonelle deler av den fysiske utformingen av utearealene. Vann benyttes som en ressurs.
Mulige tiltak:
1. Området ned mot Akerselva tilgjengeliggjøres og beplantes for å styrke elven som estetisk og funksjonelt element. Eksisterende bro som er adkomst til hallene i Hausmania vurderes fjernet.
2. Takvann og overvann håndteres lokalt og skal i størst mulig grad benyttes aktivt som miljøelement i utearealene.
3. Alle harde (ikke permeable) flater, inkludert tak utformes for å samle regnvann. Regnvannet vurderes å brukes i
bygget for å minimere vannforbruk (toaletter, vaskemaskiner etc) og til vanning av grøntområder. Eventuelt skal
det etableres grønne tak.
4. Utearealene skal utformes med mest mulig permeable dekker for å forsinke og fordrøye overflatevannet.
5. Rensing av gråvann i biofilter og konstruert våtmark som inkorporeres i uteområdene som estetisk og funksjonelt
element.
6. For å redusere forbruket av drikkevann til vanning av planter og uteanlegg skal det ikke installeres automatisk
vanningsanlegg tilkoblet drikkevannsnettet.
Mulige tiltak for bedring av lokalklima:
1. Bedre lokalklima gjennom planting for å redusere vindtunneller og kaldluftstrekk fra elven.
2. Bruk av luftrensende planter.
3. Planting av løvtrær mot sør og vest som solavskjerming sommertid.
Overvannshåndtering i Tidemannsparken
Hovinbekken.org.

Regnbed i Deichmans gate. Foto: Tone Spieler, kommunikasjonsrådgiver for vann
og avløpsetaten i Oslo kommune.

Overvannshåndtering i Pilestredet park. Foto Alnaelvas venner, alnaelva.no
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4.3

BIOLOGISK MANGFOLD

Mål: Den nye utviklingen skal styrke Akerselva som økologisk korridor og bidra til økt biologisk mangfold
ved å ta i bruk flater på tak, vegger, i bakgård og i friområdet.
Mulige tiltak for vern og forbedring av økologisk verdi som skal vurderes:
1. En sakkyndig økolog skal utarbeide rapport om forbedring og vern av tomtens økologi. Fremtidig utvikling skal i
størst mulig grad gjennomføre anbefalingene i rapporten.
2. Trær med vesentlig økologisk verdi vernes ved hjelp av sperringer.
3. Plante stedlige arter eller andre arter som gagner lokal økologi. Plante arter som tiltrekker seg pollinerende insekter.
4. Utforme kantsonen ned mot Akerselva med særlig hensyn til Akerselvas marine liv og for å styrke Akerselva som
grønn korridor for terrestrielle arter. En eventuell ny gangbro over elva utformes i samarbeid med en sakkyndig
økolog for å fremme det marine livet i elva.
5. Det skal tilplantes variert vegetasjon i flere sjikt.
6. Plante spiselige planter og legge til rette for selvdyrking.
7. Utforme grøntområder som trenger lite skjøtsel og utnytte god hagearbeidspraksis basert på økologiske hagebruksprinsipper (for eksempel ingen eller liten bruk av plantevern- eller insektmidler).
8. Sette opp habitater/hus for pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, insekter osv. på egnede steder på tomten, med
preferanse for truede arter
9. Utarbeide en fullstendig forvaltningsplan for artsmangfold med unngåelse av rydningsarbeid på spesielle tidspunkter av året (for eksempel i hekkesesongen).
10. Grønne tak og vegger med planter som fremmer biologisk mangfold
11. Ikke plante planter fra svartelista til fylkesmannen Oslo – Akershus
12. Belysning som ikke forstyrrer det biologiske mangfoldet (for eksempel slukke lys om natten slik at svermere ikke
blir forstyrret).
Mulige tiltak for å sikre langsiktig ivaretagelse av artsmangfold:
13. Utarbeide en forvaltningsplan for landskap og artsmangfold for tomten både under bygging og fremtidig bruk.
Denne planen skal utarbeides i samarbeid med sakkyndige.

Bruk av planter som tiltrekker seg pollinerende innsekter.

Død ved er leveområder for mange biller, sopp og truede arter, bevaring av gamle stokker i urbane områder kan feks. også være ypperlige
lekeapparater.
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4.4

FORURENSNING OG KLIMAGASSUTSLIPP

Mål: Redusere kvartalets påvirkning på omgivelsene i form av lysforrurensing, støy og utslipp til luft, jord
og vann.
Mulige tiltak:
1. Klimagassutslipp: Etablere et klimagassregnskap som følges opp fra oppstart til drift av bygningen
2. Påvirkning fra kuldemedier: Utføre tiltak som reduserer utslipp av klima og ozonnedbrytingsgasser fra lekkasje av
kuldemedier fra tekniske installasjoner.
3. NOx-utslipp: Tiltak som minimerer NOx-utslipp, og dermed reduserer forurensning i lokalmiljøet, blant annet fra
rom- og/ eller tappevannsoppvarming. Varmesystemer som bruker energi fra fornybare kilder med nullutslipp
som solpaneler, vind osv.
4. Lysforurensning: Utebelysning skal være konsentrert til relevante områder. Oppadrettet belysning skal minimeres
slik at unødig lysforurensning og energibruk reduseres.
5. Lydforurensning: Velge tekniske installasjoner med best mulig støyklassifiseringsnivå for å redusere støy fra faste
installasjoner som påvirker brukere og naboer.
6. Jord: Utarbeides en plan for massehåndtering og en tiltaksplan for forurenset grunn. Det skal undersøkes hvordan gravemasser kan gjøres fri for tungmetaller og organiske miljøgifter for å kunne gjenbrukes.
7. Vann: Tiltak for å minimere utslipp av tilslammet/ forurenset overvann til offentlig nett og til Akerselva under
anleggsperioden. Dette inkl. blant annet gode løsninger for drenering, samt at det skal sørges for at drivstoff/
oljeutslippsutstyr alltid er lett tilgjengelig.

Belysning langs Akerselva. Foto: Tomasz Majewski.
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5

TRANSPORT OG MOBILITET

Mål: Hauskvartalet skal søke å være et bilfritt område der det er tilrettelagt for grønn mobilitet. Kvartalet og elvebredden skal tilgjengeliggjøres for resten av byen.
Mulige tiltak:
1. Det skal med jevne mellomrom arbeides med å tilrettelegge for tiltak som gjør det mer attraktivt å velge grønne
fremkomstmidler, for eksempel stimulere til deleordninger, tilrettelegge for nye fremkomstmidler osv.
2. Elvebredden tilgjengeliggjøres for kvartalet og byen. Gangforbindelsen langs elven bør styrkes. Riving av eksisterende bro som er adkomst til hallene i Hausmania bør vurderes. Det bør arbeides for etablering av en allmenn
tilgjengelig gangforbindelse langs elven til Blå.
3. Tilrettelegge for attraktive sykkelparkeringer
4. Tilrettelegging for et felles sykkelverksted for boligene.
5. Legge til rette for vasking av sykler, for eksempel med utekran i gårdsrommet.
6. I byggefasen vektlegges minimering av transportavstander, kjøring inne på området og minimal belastning fra
anleggstrafikk for omkringliggende naboer.

Sykkelparkering i Barcode. Foto: Tor Jessen.
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INNOVASJON

Mål: Hauskvartalet representerer muligheten for eksperimentering og innovasjon
Mulige tiltak:
1. Vurdere om prosjekter kan gjøres som FoU (Forskning og utviklingsarbeid), åpne for innovative anskaffelser osv.
for å få større rom til å ta i bruk eksperimentelle og innovative løsninger.
2. Vurdere hvordan prosjekter kan bidra til både teknologisk innovasjon og sosiale innovasjoner som for eksempel
nye løsninger for medvirkning, samskaping, organisering og finansiering.
3. Opprette en innovasjonsgruppe/ plattform med formål å være pådrivere for at tiltak og arrangementer som planlegges og gjennomføres i kvartalet kan kobles til eksterne ressurser/ FoU- initiativ så vel som finansieringsmuligheter. Videreutvikle kontaktnett mot høyskoler, universiteter og forskningsinstitusjoner.

Eksperimentboliger på Svartlamoen, norges første byøkologiske forsøksområde. Eksperimentbolig.no.

SIDE 23

7
•
•
•
•
•
•
•
•

KILDEHENVISNING
Aktørmøte 1: Prosess
Aktørmøte 2 og 3: Temaer i miljøprogrammet
Aktørmøte 4/ Byøkologiseminar med foredragsholdere: Marianne Skjulhaug og Kaj Reaver om byøkologi, 
Rolf Hagen om BREEAM
Aktørmøte 5: Mål og tiltak
Pilotbydel for gode boligsosiale løsninger, Internasjonal eksempelsamling og lokale løsninger for Bydel Gamle
Oslo. Hovedansvarlig for studiet: Sarah Prosser, 2017
Kretsløpsbaserte avløpsløsninger for Hausmania kvartalet i Oslo av Petter Jennsen, Lars Magnus og Tor Lokrheim,
2005
Prosjektrapport - Byøkologiske boliger i Hauskvartalet, Kulturhuset Hausmania, Brukere av Hauskvartalet, Eriksen
Skajaa Arkitekter AS, Husbanken 2015
Miljøoppfølgingsprogram for Pilestredet Park, Statsbygg
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ANBEFALT LITTERATUR

Følgende litteratur anbefales for det videre arbeidet:
• Pilotbydel for gode boligsosiale løsninger, Internasjonal eksempelsamling og lokale løsninger for Bydel Gamle
Oslo. Hovedansvarlig for studiet: Sarah Prosser, 2017
• Kretsløpsbaserte avløpsløsninger for Hausmania kvartalet i Oslo av Petter Jennsen, Lars Magnus og Tor Lokrheim,
2005
• Integrert landskapsdesign/ naturbasert renseteknologi av Elin Sørensen utgitt av Instituttet for landskapsplanlegging, UMB, 2010
• Absolutt passiv energidesign. Passivhusnivå ved utnyttelse av hygrotermiske egenskaper i trevirke. DELRAPPORT
TIL PROSJEKT helTREnkelt Gaia Lista/Asplan Viak/Treteknisk Institutt/Silvinova, desember 2014
• Prosjektrapport - Byøkologiske boliger i Hauskvartalet, Kulturhuset Hausmania, Brukere av Hauskvartalet, Eriksen
Skajaa Arkitekter AS, Husbanken 2015
• 10 økosamfunn på 10 år, 2013 av Frederica Miller, Gaia-Oslo AS Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA
• CO2 emissions in eco-societies, 2009, PÖYRY ENERGY CONSULTING
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