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SEQUOIA

LITT OM OSS OG VÅR IDÉ
Vi i Sequoia jobber med utvikling av eiendom. I prosjektene våre forsøker vi
å jobbe smartere og grønnere for å skape nye og bedre boliger – men også
en bedre verden. Vi ser på eksisterende areal og bebyggelse for å utnytte
den mer effektivt enn i dag. Hvorfor bygge nytt, når man kan gjøre det som
eksisterer i dag, bedre?
Vi har den siste tiden jobbet med et prosjekt som vi synes er svært spennende,
og som vi tror vil være fremtidens måte å utnytte en ressurs som til nå har stått
ubrukt: nemlig byens tak. Vi har mange flate tak i verdens byer, så også I Oslo.
Her ligger uante muligheter for å skape små takparker, med grøntarealer og
fellesarealer som er til glede for beboerne, og som samtidig tar hand om
mange viktige miljøaspekter.
I denne presentasjonen forteller vi litt om våre idéer, og som kan gi en
pekepinn på hvordan taket deres potensielt kan utvikles videre til en grønn
oase til glede for beboerne - og miljøet.
Vi håper på videre samarbeid!
Mvh
Sequoia

Takhage i Paris, Frankrike
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SEQUOIA

UTNYTT TAKETS FULLE POTENSIALE
Taket deres er en ubrukt ressurs - hvorfor ikke omgjøre det til en
grønn og sosial oase, til glede for alle beboerne?
• Møteplass for beboere på dagtid og kveldstid
• Etablere aktiviteter på taket – fra middagslaging til ballspill
• Planter og grønne vekster øker trivselen
• Tilgang til din bygnings beste utsikt

Østergro, København - Danmarks første takfarm
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Zinco hovedkvarter, Nuertingen, Tyskland

SEQUOIA

ETABLER FANTASTISKE TAKTERRASSER OG NYT UTSIKTEN

Den beste delen av bygget ditt står i dag ubrukt. Hvorfor ikke etablere terrasser
og felles sittegrupper, til felles utnyttelse og glede for beboerne? Her kan man
nyte solen fra morgen til kveld, og gå glede av den beste utsikten bygget har
å by på.
Det er mange muligheter for hvordan man utnytter taket: man kan lage én
stor terrasseavdeling, eller flere, litt mindre terrasser, kanskje med forskjellig
bruksområde og som reflekterer solforhold til ulike tider på døgnet. Man kan
også avgrense små, private parseller til byggets beboere. Kun fantasien (samt
takets størrelse, selvsagt!) setter grensene!
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SEQUOIA

DRØMT OM Å BLI (TAK)BONDE?
Taket byr på mange rekreasjonsmuligheter – hva med å plante
dine egne urter, og servere persille, basilikum og gressløk dyrket på taket?

Brooklyn Grange Farm, NYC
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Tak for Maten, Oslo

SEQUOIA

VŒR MED Å BIDRA TIL ET SUNNERE OG GRØNNERE OSLO
CO2
• Hver nordmann produserer i dag 2.19 tonn CO2 per år
• 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2
Nye planter -> Renere og friskere luft!
Solcellepaneler
• Norge ligger på høyde med London og Berlin i forhold til antall soltimer per år, og har
gode forutsetninger for bruk av solenergi.

Solceller og sedumtak på Münchner Technologiezentrum
I Munchen, Tyskland

• Et flatt tak egner seg perfekt for etablering av solceller og sedumplanter i kombinasjon.
• Solcellene er med på å gi grønn og miljøvennlig energi til bygget.
• Payback time is around 17 years
Overvannsproblematikk
• Vi har sett en dramatisk økning i nedbør de siste tiårene, og Oslo har tidvis store
utfordringer med overvann.
Maridalsveien, Oslo

• Grønne tak tar til seg store mengder vann ved nedbør, og er et viktig tiltak for å
bekjempe overvannsproblematikk.
Støyreduksjon
• Mange planter har støydempende egenskaper, som igjen er med på å bidra til økt trivsel.
Reduserer løpende kostnader gjennom miljøvennlig energi
• Ved etablering av solcellepanel vil strømforbruket og felleskostnadene reduseres, og
bygget får renere energi.
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Grønnvegg

SEQUOIA

OSLO KOMMUNE ER POSITIVE TIL FORGRØNNING AV BYENS TAK

Faksimile fra Estate Media - juni 2018
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SEQUOIA

GRØNNE TAKHAGER OG UTNYTTELSE AV TAK ER EN GLOBAL TREND ...

BARCELONA
New York er urbanismens
testmiljø. De har brukt
takene sine i flere år, og
utnyttelse av eksisterende tak til ulike formål er
blitt normen.

Selskapet La Casa por el
Tejado (Huset på taket)
utnytter Barcelonas gamle
bygninger ved å etablere
husmoduler på toppen,
sammen med en grønn,
felles takterrasse.

NEW YORK
PARIS
En global trend
for et bedre
bofellesskap og
en bedre by

Engelskmenn elsker
hagene sine, men i en
av verdens dyreste
byer er der bare en
mulig plassering - på
taket.
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LONDON

BERLIN

Franskmenn er kjent for sin
lidenskap for mat, men
matauke for urbane franskmenn var umulig - inntil nylig.
De siste årene har parisianere
flyttet bondegården til byen,
og hvor la de produksjonen?
På taket, selvfølgelig.

Berlin er en av verdens mest
innovative og fremoverlente
byer. Da er det kanskje ikke
så overraskende at man i
denne byen finner noen av
verdens mest revolusjonerende takutviklingsprosjekter
her.

SEQUOIA

…OG DET ER KANSKJE PÅ TIDE AT VI NORDMENN OGSÅ FORNYER OSS LITT…?
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SEQUOIA

VI HÅPER DERE VIL VŒRE MED Å BYGGE FREMTIDENS OSLO!

2021
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2030?

SEQUOIA

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Vi ser frem til godt samarbeid

Sequoia AS
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Møllergata 4
0169 Oslo
E-post: post@sequoia-as.no
www.sequoia-as.no
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