Darnūs
Šiaurės šalių
miestai
Pastaruoju metu viso pasaulio miestai susiduria
su didelėmis plataus spektro problemomis: nuo
pagyvenusių žmonių vienišumo iki miestų taršos ir
potvynių.
Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje
iki 2030 m. siūlomas sisteminis daugelio šių
problemų sprendimo planas. 11-asis šios
darbotvarkės darnaus vystymosi tikslas skirtas
miestų ir bendruomenių vaidmens stiprinimui,
tačiau labai svarbu suvokti, kad darnaus miesto
kūrimo sprendimai vien šiuo tikslu neapsiriboja.
Šiaurės šalys ir jų vyriausybės skiria daug
dėmesio Jungtinių Tautų darbotvarkei ir šiuo metu
gali pasigirti daugeliu sprendimų, padedančių
įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus.
Šioje parodoje pristatomi Šiaurės šalių architektų
ir inžinierių urbanistiniai projektai, siūlantys
sveikatos ir darnaus judumo, atsparumo klimato
kaitai didinimo bei anglies dioksido emisijų
mažinimo sprendimus, prisidedantys prie žiedinės
ekonomikos principų įgyvendimo.
Šiaurės šalys jau pradėjo kelionę darnaus
vystymosi link, o mes tikimės, kad jų laimėjimai
paskatins sekti jų pavyzdžiu!
Parodą finansuoja organizacija „Nordic Innovation“, o sukūrė „Danish Architecture Center“ Danijos
architektūros centras), „Design and Architecture Norway“ Norvegijos dizainas ir architektūra), dizaino
centras „ArkDes & Form“ Švedija), „Iceland Design Center“ Islandijos dizaino centras) ir „Archinfo“ Suomija).

Šiaurės šalys yra Šiaurės Europos
regione; joms priklauso Švedija,
Norvegija, Suomija, Islandija ir Danija,
įskaitant susijusias teritorijas –
Grenlandiją, Farerų salas ir Alandų
salas.

Sveikas
miestas

Photo: R. Hjortshøj

fizinė ir
emocinė
miestiečių
gerovė

Photo: R. Hjortshøj

Sveikas miestas

Kaip automobilių
stovėjimo aikštelę
pavertėme
patrauklia
viešąja erdve?

„ParkʼnʼPlay“ – tai ne tik automobilių stovėjimo
aikštelė, bet ir vieta aktyviam laisvalaikio leidimui.
Laisvalaikio zona įkurta ant automobilių stovėjimo
aikštelės stogo, 2 metrų aukštyje, nuo kurio
atsiveria puikus vaizdas. Paprastai tokiu vaizdu gali
grožėtis tik privilegijuotieji.
Miestuose vis labiau trūkstant vietos, projektuojami pastatai
turi būti universalūs ir daugiafunkciniai. „ParkʼnʼPlay“ nėra
įprasta automobilių stovėjimo aikštelė – ji atlieka ir žaidimų
aikštelės, ir sporto salės po atviru dangumi funkciją.
Žaismingo ir spalvingo dizaino pastate siūloma pajudėti tiek
vaikams, tiek suaugusiems, rengiamos specialių treniruočių
programos. Kildami įspūdingu frizu lankytojai gali susipažinti
su Kopenhagos uosto istorija, o nuo stogo pasigrožėti
kvapą gniaužiančiais vaizdais!
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

„Parkʼn’Play“ / Konditaget Lüders
„By & Havn“
Kopenhaga, Danija
20142016
„JAJA Architects“, „5e byg“, „Søren Jensen ingeniører“, „Rama Studio“
www.ja-ja.dk

Nemokama
sporto salė
vilioja miesto
gyventojus ir
svečius

Grindinio gamybai
buvo panaudoti
seni „Nike“
sportiniai bateliai
bei automobilių
padangos

Daugiafunkciai
pastatai leidžia
geriau išnaudoti
brangiai
kainuojančią
žemę

Photo: Magnus Glans

Sveikas miestas

Kaip mažiname
pagyvenusių
žmonių
vienišumą?

Švedijoje yra daugiausia vieno asmens
namų ūkių pasaulyje ir kartu didžiulis
gyvenamųjų patalpų poreikis. Ši
iniciatyva padeda studentams už
prieinamą kainą rasti būstą senjorų
namuose.
„Dvi kartos po vienu stogu“ – tai nauja skaitmeninė
paslauga, orientuota į 55 metų amžių perkopusius
asmenis, savo namuose turinčius laisvų kambarių, ir
studentus, ieškančius, kur apsigyventi netoli mokymo
įstaigos. Rezultatas - abiems pusėms naudingi
sprendimai, suburiantys skirtingų kartų žmones.

Projekto pavadinimas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

„Ett tak två generationer“
Švedija
2018
„Ett tak två generationer“
https://etttak.se

Padeda miestui taupyti
neinvestuojant į
naujo būsto statybą ir
infrastruktūrą
Efektyvesnis
gyvenamojo ploto
panaudojimas,
dalijimasis būsto
patogumais
Mažina rizikos grupėms
priklausančių žmonių
socialinį vienišumo
jausmą ir tuo pačiu
suteikia galimybę
jauniems žmonėms
rasti būstą už prieinamą
kainą

Photo: Ragnar Th Sigurdsson

Sveikas miestas

Kaip padedame
vietiniams miestų
gyventojams ir turistams
atsipalaiduoti?

„Guðlaug“ natūralaus vandens
baseinai traukia vietinius miesto
gyventojus bei turistus paplaukioti
vandenyne, pasimėgauti šiluma ir
atgauti jėgas.
„Guðlaug“ baseinai – tai uolomis atitverta užtvanka,
besidriekiant išilgai paplūdimio. Pagal senovės Islandijos
maudynių karštųjų versmių vandenyse kultūrą sukurti
baseinai darniai įsilieja į aplinką. Karštas vanduo į baseinus
patenka tiesiai iš natūralių versmių. Baseinams išlaikyti
nereikia didelių sąnaudų, todėl jais gali mėgautis kiekvienas
visiškai nemokamai.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

„Guðlaug“
Akraneso miestas
Langisandur, Akranesas, Islandija
2018
„Basalt“, „Mannvit“ ir „Liska“
www.basalt.is

Mažos energijos
ir eksploatavimo
sąnaudos, nes
naudojami natūralūs
gamtiniai
ištekliai
Įrengta
atsižvelgiant į
natūralios gamtos
išsaugojimą
Puoselėjama
vietinė kultūra
kuriant socialinį
centrą

Photo: Jussi Tiainen

Sveikas miestas

Kaip
suburiame
žmones?

Pirtis ežero pakrantėje yra kone
natūrali gyvenimo Suomijoje dalis.
Urbanizacijos laikais pirties kultūra
persikėlė ir į miestą, tačiau vėliau buvo
pamiršta. Viešųjų pirčių atgimimas
Helsinkyje suvienija dvi tradicijas.
Dar visai neseniai mažytė Lonos sala šalia Helsinkio
priklausė Suomijos armijai. Armijai pasitraukus iš
salos, ten pradėjo veikti nauja viešoji pirtis. Nagingai
suręstas rąstinis namas yra neatsiejama Suomijos
viešųjų pirčių tradicijos dalis, kuri sėkmingai
puoselėjama atgimstant miesto pirčių kultūrai. Iš
Lonos saloje įkurtos pirties atsiveria nuostabus miesto
vaizdas su istorinio uosto ir į atvirą jūrą nusidriekusio
salyno panorama. Ši pirtis tapo įvairaus amžiaus ir
socialinių sluoksnių žmonių traukos centru.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

Lonos salos pirtis
Sveaborgo valdžia
Helsinkis, Suomija
2017
OOPEAA / Anssi Lassila
www.oppeaa.com

Pirtis skatina
aktyvų miesto
gyvenimą, kuria
smulkaus verslo
galimybes
Ji tapo žmonių
susibūrimo
vieta

Didesnis medienos
naudojimas
pastatams - didesnis
neutralizuotas CO
emisijų kiekis

Photo: Sindre Ellingsen

Sveikas miestas

Kaip mažiname poveikį
aplinkai, spręsdami
socialines problemas?

„Vindmøllebakken“ yra pirmasis praktiškai
įgyvendintas „Gauti duodant“ projektas.
Jis suteikia gyventojams galimybę ne tik
sumažinti asmeninį CO pėdsaką, bet ir
įtraukia juos į socialinį dalijimosi tinklą.
Architektūros įmonės „Helen & Hard“, „Indigo Vekst“ ir „Gaia
Trondheim“ sukūrė naują komercinį „co-living“ (bendro
gyvenimo) modelį, pagrįstą dalijimosi principu. Jame
nustatyti griežti energijos sąnaudų standartai, skatinamas
medienos bei kitų aplinkai palankių medžiagų bei
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas. Pagal šį modelį
Stavangeryje buvo pastatyti 5 mediniai namai, 0 iš jų
skirti „co-living‘o“ projektui. Jame gyventojai supažindinami
su dalijimosi modelio vertybėmis bei jų teikiama nauda
sprendžiant tokias socialines problemas kaip vienišumas.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

„Vindmøllebakken“
„Kruse Smith“
Vakarų Stavangeris, Norvegija
2018
„Helen & Hard“, „Indigo Vekst“, „Gaia Trondheim“ ir „Future of The Fjords“
www.helenhard.no

96 proc. „coliving‘o“ modelį
pasirinkusių žmonių
teigia, kad jų
gyvenimo kokybė
pagerėjo

„Co-living‘o“
gyvenamasis plotas
vidutiniškai 30 m²
mažesnis lyginant su
įprastu gyvenamuoju
plotu

Optimizavimus
gyvenamojo ploto
poreikius, įvedus
dalijimosi automobiliu
ir kitas paslaugas,
investicijų kaina vienam
namų ūkui sumažėja
850 000 NOK

Atsparus
miestas

Photo: Pyry Kantonen

prisitaikymas prie
klimato kaitos

Photo: Kevin Sanouiller

Atsparus miestas

Kaip į miestus
galime sugrąžinti gamtą?

Senoji vandens sistema tapo
vešliu miestą su gamta jungiančiu
koridoriumi, pavertusiu nualintą
Iladaleno pramoninę zoną puikiai
veikiančia poilsio vieta.
Ilabekeno upė Trondheime, Norvegijoje,
00 metais buvo izoliuota vamzdynuose po
žeme. Tik 0 metais, prireikus naujo kelio,
savivaldybė ėmė svarstyti upės vagos atstatymo
projektą ir su juo susijusius privalumus. Šalia upės buvo
sukurtos įvairios zonos – vandens kanalai vedantys į
miesto centrą, žalieji parkai ir miškai. Teritorijoje
padidėjo biologinė įvairovė, sumažėjo triukšmo lygis,
išaugo atsparumas karščio bangoms bei kritiniams
temperatūros pokyčiams.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

Ilabekenas, rekreacinė paupio zona
„Statens Vegvesen“, Trondheimo savivaldybė
Ila, Trondheimas, Norvegija
20052008
„Multiconsult AS“, „Asplan Viak AS“, „Reinertsen Anlegg AS“,
„Reinertsen Anlegg AS“, Solrunn Roness, Stefan Christiansen
www.multiconsult.no

Atvira vandens tėkmė
padėjo išspręsti
kintančio vandens lygio
problemą ir išvengti
galimų potvynių

Į teritoriją grįžo
paukščiai ir
upėtakiai

Mažiau triukšmo
ir atsparumas
kritiniams
temperatūros
pokyčiams

Photo: Carsten Ingemann

Photo: Rasmus Degnbol
Photo: Rasmus Degnbol

Atsparus miestas

Kaip prisitaikant prie
klimato kaitos galima
sukurti miestus, kuriuose
būtų gera gyventi?

Kokedalio miestelis Kopenhagos šiaurėje
nuolat susiduria su staigių liūčių problema.
Įgyvendinus didžiausią prisitaikymo prie
klimato kaitos projektą Danijos istorijoje, ne
tik išspręsta potvynių problema, bet ir sukurta
patrauklesnė miesto infrastruktūra.
Kokedalio prisitaikymo prie klimato kaitos programoje –
daug kraštovaizdžio projektų lietaus nuotekoms tvarkyti.
Pagrindinė strategija yra visuomet ieškoti dvigubos
naudos – susidoroti su gausiu vandens kiekiu lyjant ir
sukurti žaidimo bei laisvalaikio erdves šviečiant saulei.
Vanduo surenkamas iš potencialiai užliejamų miesto dalių
per baseinus, kuriuose jis išvalomas ir panaudojamas
bendruomenės sodams ir žaidimų aikštelėms. Projektas
nominuotas 208 metų Pasaulio architektūros festivalio
apdovanojimui.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

„Klimatilpasning Kokkedal“
Fredensborgo savivaldybė
Kokedalis, Danija
20112018
„Schønherr“, „Rambøll“
www.klimatilpasningkokkedal.dk

Paviršinis vandens
tvarkymas yra
pigesnis nei
naujų vamzdynų
infrastruktūros
diegimas
Didesnė
biologinė
įvairovė

Daugiau saugumo
ir geresnės
gyvenimo sąlygos
mieste

Atsparus miestas

Photo: BSK Arkitekter

Kaip universiteto
miestelis gali prisidėti
prie miesto atsparumo
klimato kaitai didinimo?

Universitetų miesteliai užima didelę miesto
dalį. Stokholme statomo naujojo 70 000 m
miestelio koncepcija - darnumas ir atsparumas
klimato kaitai. Ji įgyvendinama ne tik
pastatuose, bet ir visuose urbanistiniuose
sprendimuose.
Albano miestelis Stokholme – tai vartai tarp miesto ir
parko, kuriame gausu paukščių bei kitų migruojančių
gyvūnų. Todėl būtina miesto plėtrą suderinti su
gyvybiškai svarbių ekosistemų ir žaliųjų zonų tausojimu.
Projektu siekiama išsaugoti ir plėtoti bioįvairovę
ypatingą dėmesį skiriant bitėms, vabzdžiams ir
paukščiams. Teritorijoje sukurtos naujos vandens
sistemos, leidžiančios pasirūpinti paviršinio vandens
tvarkymu ir kokybe bei pagerinti augalų ir gyvūnų
augimviečių mikroklimatą.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

Albano miestelis
„Akademiska Hus“
Stokholmas, Švedija
20152021
COWI, „Cedervalls arkitekter“, „BSK arkitekter“, „Nivå Landscape AF“ (instaliacijos),
„Christensen & Co architects“, „Arkitema Architects“
www.cowi.dk

Patraukli aplinka
restoranams,
parduotuvėms ir
gyvenamiesiems
rajonams

Sukurti vartai tarp
miesto ir parko
Įvairiapusis pastatų
panaudojimas
pagyvina miesto
gyvenimą

Photo: Pyry Kantonen

Atsparus miestas

Kaip apželdiname
tankiai apgyvendintas
miesto erdves?

Vis daugiau žmonių besikeliant gyventi
į miestus, šie tampa vis kompaktiškesni.
Šiai problemai spręsti reikia inovacijų,
užtikrinančių žaliųjų zonų egzistavimą
miestuose. Viena iš tokių inovacijų – „Žaliausio
daugiabučio“ projektas su ant stogų įrengtais
sodais ir apželdintais fasadais.
Helsinkio Jätkäsaari rajone įgyvendinant „Žaliausio daugiabučio“
eksperimentą buvo ieškoma būdų, kaip žaliosiomis zonomis ir
sodais papuošti daugiabučių namų stogus ir fasadus. Panašių
idėjų įgyvendinimas palankiai veikia miesto vandens sistemą,
leidžia taupyti energiją, gerina miestiečių nuotaiką ir gyvenimo
kokybę. Beje, šio projekto galutinius rezultatus nėra paprasta
prognozuoti, nes augalai auga, keičiasi, todėl ir pastatų išorinis
vaizdas bus dinamiškas ir kintantis.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

„Žaliausias daugiabutis“
„TARakennuttaja Oy“
Helsinkis, Suomija
2017
„Talli Architecture & Design“, „LOCI Landscape Architects“,
Helsinkio miesto ekologijos tyrimų grupės universitetas
www.talli.fi

Didina
atsparumą
klimato kaitai

Stogo terasos ir
sodai yra puiki
erdvė socialinėms
veikloms

Švaresnė oro
kokybė, mažiau
taršos

Atsparus miestas

Kaip galime
sumažinti CO
emisijas, atkurdami
natūralias šlapynes?

CO2

Šlapynių atkūrimas miestuose yra vienas
iš būdų padedančių mažinti CO emisijas.
Reikjavikas pradeda projektą, kuriame
00 futbolo stadionų dydžio teritorija bus
panaudota šlapynių atkūrimui.
200200 metų Reikjaviko savivaldybės plėtros plane
vienas iš numatomų tikslų - priemiesčio teritorijos
Úlfarsárdalur šlapynių atkūrimas. Šis projektas padės
sumažinti išskiriamo CO kiekį, nes tokios teritorijos
absorbuoja anglį. Tuo tarpu nusausintos šlapynės jį nuolat
išskiria. Šlapynių atkūrimas taip pat bus naudingas vietos
biologinės įvairovės išsaugojimui.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

Pelkynų melioravimas
Reikjaviko miestas
Úlfarsárdalur, Reikjavikas, Islandija
2018
Reikjaviko miestas, „Verkis“
www.reykjavik.is

Photo: Snorri Sigurðsson

O2

CO2

Illustration: Studio Studio Graphic Design

O2

Lengvesnis
lietaus nuotekų
valdymas

Poilsio zona
vietiniams
gyventojams ir
turistams

Palankesnės sąlygos
natūraliai augmenijai ir
gyvūnijai; iki 400 tonų
per metus sumažintas
išskiriamo CO
kiekis

Judus
miestas

Photo: Chen Zo

saugus ir
aplinkai palankus
transportas
visiems

Judus miestas
Photo: Supercykelstier Region Hovedstaden

Kaip regione
populiarinamas
dviratis?

Kopenhagoje automobilių spūstyse praleistas
laikas prilygsta 22 000 darbo dienų per metus.
Norėdama sumažinti automobilių spūstis,
jų keliamą triukšmą ir taršą, Kopenhagos
savivaldybė ieško sprendimų, kaip dviračiu iš
priemiesčių lengviau pasiekti miesto centrą.
Nors Danija garsėja kaip dviratininkų šalis, kelionių dviračiu
skaičius šalyje mažėja. Atsižvelgiant į tai, 2 Danijos savivaldybės
ir Kopenhagos regionas suvienijo jėgas ir įrengė vadinamąsias
dviračių autostradas. Tokiomis autostradomis gyventojai gali
lengvai, saugiai ir patogiai nuvažiuoti dviračiu iki darbo vietos ir
atgal. Tai vienas iš sėkmingų maršrutų optimizavimo pavyzdžių:
pasirūpinta, kad kelias būtų kiek įmanoma tiesesnis, su mažiau
sustojimų sankryžose bei turėtų patogias jungtis su kitais takais.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

Dviračių autostrados (www.supercykelstier.dk)
Danijos sostinės regionas ir 23 savivaldybės
Kopenhaga, Danija
2009
„Sekretariatet for Supercykelstier“, „Dissing+Weitling architecture“, COWI
www.supercykelstier.dk

Socio-ekonominė
pridėtinė vertė 765 mln. eurų
Automobilį pakeitus
į dviratį CO emisijos
sumažėja 92 proc

61 proc. padaugėjo
žmonių važinėjančių
dviračiais; 40 000
dienų sumažėjo
nedarbingumas dėl
ligų

Judus miestas
Photo: Hannu Vallas

Photo: Lundén Architecture

Kaip planuojame
automobilių
perteklių turinčius
miestus?

Pagrindinė Vantos mieste esančio Kivistö rajono,
turinčio daugiau nei 50 000 gyventojų, infrastruktūros
atnaujinimo idėja – darni viešojo transporto plėtra. Tankiai
apgyvendintame mieste kuriamas rajonas, kuriame
bus užtikrintas patogus visų objektų pasiekiamumas
pėsčiomis ar dviračiu, o automobilių stovėjimo problema
sprendžiama įrengiant centralizuotas bendrojo
naudojimo automobilių stovėjimo aikšteles.
Vantos mieste aktyviai vystoma ir diegiama darnaus
transporto koncepcija, pavyzdžiui, oro uostas su Helsinkio
centru sujungtas nauja žiedine geležinkelio linija. Ši
linija paskatino naujo Kivistö rajono plėtrą. Jame visa
infrastruktūra pagrįsta išmaniosiomis inovacijomis, tarp
kurių ir inovatyvi atliekų surinkimo sistema.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonė:
Nuoroda:

Vietinis Kivistö centras
Vantos miestas
Vanta, Suomija
2015
Vantos miestas, HSL Helsinkio regioninė transporto tarnyba), NCC
www.vantaa.fi

Dviratininkai ir pėstieji
dažniau užsuka į
parduotuves, lyginant
su automobilių
vairuotojais

Gyventojai aktyviai
dalyvauja kuriant
darnias veiklas bei
gerinant aplinkos
kokybę

Mažiau
automobilių –
mažiau CO kiekio
patenka į aplinką

Judus miestas
Reikjavikas siekia iki 200 metų tapti CO
neutraliu miestu. Šis tikslas paskatino palyginti
nedidelę miesto bendruomenę ieškoti
alternatyvų esamoms transporto priemonėms
ir sistemiškai išanalizuoti kultūrines bei
praktines kliūtis, trukdančias miestiečiams ir
miesto svečiams naudotis viešuoju transportu.
Savivaldybė žinojo – kad Reikjaviko gyventojai atsisakytų
kasdienio komforto keliauti savo automobiliais, reikia aukštos
kokybės viešojo transporto sistemos. Įkūrus „Borgarlína“
miesto autobusų liniją, kurioje autobusams suteikiama atskira
eismo juosta ir pirmenybė prie šviesoforų, kelionė miestu tapo
greitesnė. Be to, prisitaikant prie atšiaurių gamtinių sąlygų,
autobusų stotelėse įrengtas šildymas, keleiviams suteikiama
galimybė vežtis savo dviračius.
Projekto pavadinimas: Miesto linija
Klientas:
Sostinės regiono savivaldybių asociacija
ir Kelių bei pakrantės administracija
Vieta:
Sostinės regionas, Islandija
Metai:
20232024
Nuoroda:
www.reykjavik.is

Illustration: Sveinn Bjarnason

Illustration: KANON Architects

Kaip pasiekėme, kad
viešasis transportas taptų
patraukliausiu pasirinkimu
automobiliams skirtame
mieste?

Greitas, patikimas
ir saugus
transportas

Iki 2030 metų
kelionių asmeniniais
automobiliais
skaičius sumažės
maždaug
300 proc.

Naudojama atsinaujinanti
energija, mažinama
įtaka klimato kaitai bei
transporto keliamas
triukšmas ir tarša

Photo: Sverre Hjørnevik

Judus miestas

Kaip darniai prisidedame
prie laukinės gamtos
turizmo vystymo?

Nuo laivo „Future of The Fjords“ denio,
kuris yra pilnai varomas elektra, 00
keleivių gali grožėtis įspūdingais fjordų
vaizdais žinodami, kad neprisideda prie
iškastinio kuro deginimo daromos žalos.
Jūreivystės sektorius išskiria apie 2,5 proc. visų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų. „Future of the Fjords“ yra lengvas
greitaeigis keleivinis laivas iš anglies pluošto. Pasaulinio
paveldo objektams priskiriamuose Nerėjaus ir Gudvangeno
fjorduose laivas plaukia naudodamas tik akumuliatorių
energiją. Su  800 kWh akumuliatoriumi šis laivas gali plaukti
2,5 valandos  mazgų greičiu; akumuliatorius įkraunamas
sustojimo metu per 20 minučių. Modernus korpuso dizainas
slopina bangavimą, todėl daro mažesnę įtaką jautrios
pakrantės erozijai.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonė:
Nuoroda:

„Seasight“
„The Fjords AS“
Nerėjaus ir Gudvangeno fjordai, Norvegija
2018
„Brødrene Aa AS“
www.braa.no/seasight

1 800 kWh
akumuliatorius
veikia 2,5 val. 16
mazgų greičiu
Akumuliatorius
visiškai netaršus

80 proc. išorės
atvira keleiviams

Photo: Volvo

Judus miestas

Kaip kuriame
darnesnį miesto
transportą?

Geteborge Švedijoje) 5 partnerių iš
pramonės, mokslo ir visuomenės sričių
suvienijo savo jėgas, kad sukurtų,
išbandytų bei įdiegtų naujus ateities
judumo sprendimus. Ši bendradarbiavimo
iniciatyva pavadinta „ElectriCity“.

Eksploatacijos
sąnaudos yra mažesnės
nei standartinių
dyzelinių autobusų

„ElectriCity“ neapsiriboja viešuoju transportu ir ketina iš esmės
pakeisti visą miesto transportą, įskaitant ir sunkųjį transportą
(pavyzdžiui, atliekų surinkimo mašinas, savivarčius). Elektrifikuotas,
tylus ir netaršus sunkusis transportas leistų surinkti atliekas arba
pristatyti siuntas ir prekes nakties metu ir taip sumažintų transporto
srautus dieną. Pirmasis šio bendradarbiavimo rezultatas  55-as
autobusų maršrutas, kurį techniškai prižiūri visiškai elektrifikuotas ir
prie elektros tinklo jungiamas hibridinis transportas.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuorodos:

„ElectriCity“ – bendradarbiavimas vystant darnų viešąjį transportą
Geteborgo miestas
Švedija
2013
„Volvo Group“, „Västtrafik“, Västra Götalandsregionen, Chalmerso technologijos universitetas,
Švedijos energijos agentūra, Johanebergo mokslo parkas, „Göteborg
Energi“, „Keolls“, „Akademiska Hus“, „Chalmersfastigheter“, „Ericsson“
https://www.electricitygoteborg.se

Mažesnis
triukšmas
autobusuose

Elektra varomi
autobusai
yra 80 proc.
ekonomiškesni

CO2 emisijų
mažinimas
mieste

Photo: Kirstine Mengel

plėtra
nedidinant
taršos

CO2 emisijų mažinimas mieste

Photo: JAKOBMACFARLANE / T.ARK

Kaip dėmesys
ekosistemoms gali
pagerinti gyvenimo
kokybę mieste?

Užterštą pramoninį rajoną „Living
Landscape“ planuojama transformuoti
į modernią mišraus naudojimo
zoną, kurios tikslas – tapti darnia
ekosistema.
Projektas „Living Landscape“ yra vienas iš Miestų klimato
kaitos valdymo grupės C0 organizuojamo konkurso
„Reinventing Cities competition 20“ nugalėtojų. Projekte
didelis dėmesys skiriamas ekosistemoms, o CO emisijų
mažinimas buvo analizuojamas kiekvienu jo įgyvendinimo
etapu. Pavyzdžiui, statybos metu projekto komanda
įsipareigojo išvengti dyzelinės technikos, o vietoj jos
naudoti elektrinę.

Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

„Living Landscape“
HEILD / UPPHAF / KLASI / ARNARHVOLL
Árbær, Reikjavikas, Islandija
Dar nepastatyta
JAKOBMACFARLANE / T.ARK, LANDSLAG,
„EFLA Consulting“ / „Eckersley O’Callaghan“ (statyba)
www.jakobmacfarlane.com

Nenaudojama
pramoninė zona
transformuojama
į patrauklius
gyvenamuosius
rajonus
Žaliosios zonos užima
75 proc. teritorijos,
įskaitant apželdintus
stogus ir didžiulį
centrinį sodą
Socialinių ryšių
stiprinimas kuriant
kokybiškas
viešąsias erdves,
pvz., kolektyvinius
šiltnamius

Photo: Moelven

CO2 emisijų mažinimas mieste

Kaip statome
daugiaaukščius ir aplinkai
palankius pastatus iš
statybinės konstrukcinės
medienos?

Aukščiausias medinis pastatas pasaulyje
– „Mjøstårnet“ – yra puikus ateities
miestų plėtros pavyzdys, įrodantis,
kad mediena puikiai tinka ateities
daugiaaukščiams statyti.
„Mjøstårnet“ statybai ne tik naudotos vietinės kilmės
medžiagos, bet ir taikytos vietos ekspertų techninės
kompetencijos. 85, m aukščio ir  00 m naudingojo
ploto pastatas ant Mjosos ežero kranto yra vienas pasaulio
rekordininkų. Septynis pastato aukštus užima gyvenamieji
butai, keturis – viešbutis, biurai, restoranas ir baseinas.
Pagrindinė statybinė medžiaga – klijuotoji sluoksninė
mediena, iš kurios suformuotos stiprios kolonos ir sijos.
Laikančiosioms konstrukcijoms pasirinkus medieną,
mažinamas neigiamas poveikis aplinkai.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

„Mjøstårnet“
„AB Invest“
Briumiundalis, Norvegija
Baigtas 2019
„Moelven Industrier“, „Voll Architects“, „Hent“
www.moelven.com

Didžiulė nauda
ekonomikai įsigyjant
vietos medžiagas
ir naudojant darbo
išteklius šalies
viduje

CO išlieka
medienoje visą jos
gyvavimo ciklą

100 proc.
atsinaujinantys
medžiagų šaltiniai

CO2 emisijų mažinimas mieste

208-aisiais atidaryta Midelfarto rotušė
yra darniausias Danijos visuomeninis
pastatas, kuriame unikaliai suderinti
energetiniai sprendimai – saulės elementai,
medienos atliekos ir išmanioji vėsinimo
sistema.
Midelfarto rotušė yra ne tik gražaus, bet ir darnaus
visuomeninės paskirties pastato pavyzdys. Jame
pritaikyta daug išradingų sprendimų: vėsinimo sistemos
funkcionavimui naudojama ant stogo įrengtų 700 m
saulės baterijų sugeneruota elektros energija; sienos
ir lubos pastatytos iš triukšmą mažinančių ir optimalią
darbo aplinką sukuriančių medžiagų; žmonių ir
kompiuterių sugeneruota perteklinė šiluma naudojama
miesto namams šildyti. Net valgyklos atliekos
paverčiamos gamtinėmis dujomis!
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

Midelfarto rotušė
Midelfarto savivaldybė, „Kulturøens Bycenter“, „Hexagon Ejendomme“
Midelfartas, Danija
20142018
„5E Byg“, „Henning Larsen Architects“, „Rambøll“, „LIW Planning“
www.henninglarsen.com

Photo: Kirstine Mengel

Photo: Torben Eskerod

Kaip didieji
visuomeniniai
pastatai gali būti
neutralūs CO
emisijų atžvilgiu?

Sutaupoma iki
5,5 mln. DKK
per metus, pvz.,
transportui ir techninei
priežiūrai
Pastatas įvertintas
DGNB Vokietijos
darnių pastatų
tarybos) platininiu
apdovanojimu

Miesto rotušė
vakare tampa
kultūros centru

Photo: Stockholm Vatten och Avfall

CO2 emisijų mažinimas mieste

Kaip sutvarkyti
vis didėjantį
atliekų kiekį
miestuose?

Atsižvelgiant į tai, kad klimato kaita yra viena
didžiausių šių laikų grėsmių, Stokholmas
iki 200 metų siekia tapti iškastinio kuro
nenaudojančiu miestu. 80 proc. Švedijos
sostinės gyventojų teigia norintys aktyviai
prisidėti prie kovos su klimato kaita. Projektas
„Biochar“ padeda įgyvendinti šį tikslą.
Gyventojai miestui teikia žaliąsias sodo atliekas, kurios pirolizės
metu paverčiamos bioanglimi. Tai puikus vandens ir maistinių
medžiagų kaupiklis dirvožemyje, biologinė trąša, ženkliai didinanti jo
derlingumą ir žemės ūkio produktyvumą. Šis produktas naudojamas
dirvožemiui tręšti visuomeninėse ir privačiose teritorijose. Šalutinis
bioanglies gamybos produktas - pirolizės dujos. Jos tiekiamos į
miesto katilines ir naudojamos miesto šiluminės energijos gamybai.
Daug pasaulio miestų seka šiuo pavyzdžiu.
Projekto pavadinimas:
Vieta:
Klientas:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

Stokholmo projektas „Biochar“
Stokholmas, Švedija
„Bloomberg Philantropies“, „Stockholm Vatten och Avfall“
20132020  bandomasis etapas
„Stockholm Vatten och Avfall“, Trafikkontoret,
„Stockholm Exergi“, „Bloomberg Philantropies“
https://mayorschallenge.bloomberg.org/ideas/
biochar-for-a-better-city-ecosystem/

Galimybė
miestiečiams
prisidėti prie
klimato kaitos
mažinimo

Plėtojama
energijos gamyba
iš atsinaujinančių
šaltinių

Mažinamos sodo
atliekų tvarkymo
sąnaudos

Images: AOR Architects

CO2 emisijų mažinimas mieste

Kaip naudojame
medieną didelės
apimties projektams?

Monio yra mokykla ir bendruomenės centras,
pastatytas naudojant stambiąją medieną. Statybos
darbams pasibaigus, pastatas taps vienu didžiausių
tokio tipo pastatų pasaulyje. Medinis pastatas itin
prisideda prie išmetamo CO kiekio mažinimo tiek
statybos, tiek pastato naudojimo etapais. Be to, jis
pasižymi puikia vidaus atmosfera ir akustika.
Suomija garsėja sėkminga mokyklų sistema, o Monio mokykla
neabejotinai prisidės prie šios sėkmės istorijos. Mokykla
reprezentuoja naują mokymosi aplinkos modelį, kuriame didžiausias
dėmesys skiriamas erdvių lankstumui ir daugiafunkciškumui, atviroms
erdvėms ir sąryšiui tarp skirtingų mokomųjų dalykų. Pastatas atlieka
mokyklos ir bendruomenės centro funkcijas. Šis modelis puikiai
pasiteisino kuriant bendrystės jausmą, dalijantis ištekliais ir skatinant
bendravimą tarp skirtingų visuomenės grupių.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

Monio mokykla ir bendruomenės centras
Tūsulos savivaldybė
Tūsula, Suomija
2020
„AOR Architects“
www.aor.fi

Efektyvus visų
erdvių panaudojimas
mokymosi tikslais

Mažesnis
išmetamo CO
kiekis

Stiprėjantis
skirtingų
socialinių grupių
bendradarbiavimas
ir bendravimas

Žiedinės
ekonomikos
miestas

Photo: Ghilardi+Hellsten, White Arkitekter, County of Kiruna

kaip atliekos
virsta vertingais
ištekliais

Photo: Michael Strange

Žiedinės ekonomikos miestas

Kaip statome daugiau
sunaudodami mažiau?

„Upcycle Studios“ - tai pavyzdys, kaip
galima saugoti išteklius naudojant juos
pakartotinai. Remiantis finansiniais
skaičiavimais, pakartotinis panaudojimas
ne tik leidžia taupyti išteklius, bet ir gerokai
atpigina galutinį produktą.
„Upcycle Studios“ gyvenamosiose erdvėse
75 proc. langų yra iš nebenaudojamų pastatų.
 00 tonų nepanaudoto betono atkeliavo iš
Kopenhagos metro statybų atliekų. „Upcycle Studios“
statybų bendrovė „Lendager Group“ taip pat dirba
su nauju didžiulės apimties projektu „UN7 Village“.
Tai pirmasis pasaulyje statybos projektas, kuriame
gyvenamajame pastate sėkmingai integruojami
visi 7 darnaus vystymosi tikslų.

Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

„Upcycle Studios“ ir „UN17 Village“
„NREP & Arkitektgruppen“
Kopenhaga, Danija
20152018
„Lendager Group“, MOE, „Norrecco“
www.lendager.com

Komercinis
projektas pagal
rinkos diktuojamas
sąlygas, skirtas
tolesnei plėtrai

Naujas dalijimosi
koncepcija pagrįstas
gyvenimo modelis su
lanksčiomis erdvėmis,
kurias galima atskirti ir
dalytis

Per 50 metų CO
emisijos sumažės
60 proc.

Photo: MAD

Žiedinės ekonomikos miestas

Kaip statome tai,
ko mums reikia, iš
to, ko nereikia?

Projektas „Recipe for Future Living“ pradeda
naują miestų planavimo erą, kurioje realizuojami
nulinės energijos projektai, mažinama socialinė
nelygybė bei stiprinamas vietinės bendruomenės
vaidmuo. Šie kriterijai tapo kertiniais vertinant
idėjas Miestų klimato kaitos valdymo grupės C0
organizuojamame konkurse „Reinventing Cities“.
„Mad Arkitekter“ kompanija konkursui pateikė komercinių ir
gyvenamųjų erdvių projektą, pagrįstą žiedinės ekonomikos
principais, darnių išteklių vartojimu ir antriniu panaudojimu. Projekto
rengėjai pasiūlė sisteminį statybų pramonės atliekų problemos
sprendimą: vien antrą kartą panaudojant pastatų dalis galima iki 0
proc. sumažinti atliekų kiekį bei naujų medžiagų poreikį. Procesai
bus organizuojami taip, kad būtų visiškai išvengta CO emisijų. 50
proc. teritorijos numatyta skirti viešosioms erdvėms, įskaitant sodus
ir natūralias pievas. Teritorijoje įsikurę modernūs startuoliai pasiūlys
darbo vietų ir prisidės sprendžiant aplinkos išsaugojimo problemas.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

„Recipe for Future Living“
„Ineo Real Estate“ ir Oslo savivaldybė
Fossumdumpa, Stovner, Oslas, Norvegija
2019
„Ineo Real Estate“, „Mad Oslo AS“, „Mad Stavanger AS“ ir LANDSCAPEAS,
„Vill Urbanisme AS“, „Vill Energy AS“, „Léva Urban Design AS“,
„Resirquel AS“ ir „Asplan Viak“
www.mad.no

Gerėjanti socialinė
aplinka, galimybė
ūkininkauti patiems,
energijos sąnaudų
optimizavimas

90 proc. mažiau
atliekų ir nulinės
energijos
sąnaudos

50 proc. objekto
teritorijos, įskaitant
1000 m derlingos
žemės, skirta socialiniam
bendradarbiavimui
viešosiose erdvėse

Žiedinės ekonomikos miestas

Photo: Ghilardi+Hellsten, White Arkitekter, County of Kiruna

Kaip
perkelti visą
miestą?

Arktinis miestas Kiruna pristato vieną didžiausių
mūsų laikų miesto transformacijų. Miestą reikia
perkelti, kol nuolatinė kalnakasyba neįgriovė
po juo esančios žemės. Dėl kylančio jūros lygio
ateityje kai kurių miestų perkėlimas gali tapti
neišvengiamas. Kiruna gali būti puikus pavyzdys,
kaip susidoroti su šia sunkia užduotimi.
Kirunos miesto perkėlimo planavimas ir vykdymas yra
paremtas žiedinės ekonomikos principais. Specialiai šiam
tikslui buvo įkurtas Kirunos portalas – virtualių ir realių
susitikimų vieta. Mieste bus pastatyta gamykla, perdirbanti
statybines medžiagas, likusias sugriovus pastatus. Tai
darnus būdas tvarkyti esamus išteklius atokiame regione,
taip pat galimybė išsaugoti miesto charakterį. Kirunos
gyventojai išrinko 2 pastatą, kurie bus perkelti ir visiškai
integruoti į naująjį miestą.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

„Kiruna 4 ever“
Kirunos savivaldybė ir LKAB
Kiruna, Švedija
20052033
„White Architects“, „Ghilardi+Hellsten“, „Henning Larsen“
www.whitearkitekter.com

Energijos taupymas
panaudojant
kalnakasybos
pramonės sugeneruotą
šilumą

„Kiruna Dialogue“ –
būdas įtraukti
gyventojus

Perdirbimo
infrastruktūra –
atliekų kiekiui ir
transportavimo
išlaidoms mažinti

Photo: City of Lappeenranta

Žiedinės ekonomikos miestas

Kaip panaudojame
antrines medžiagas
miesto infrastruktūrai
kurti?

Projekto „Urban Infra Revolution“
Lapenrantos mieste tikslas – iki 2050
metų visiškai atsisakyti atliekų ir CO
emisijų. Tikslą planuojama pasiekti žymiai
sumažinant statybos pramonės atliekas ir
jas paverčiant naudingomis medžiagomis.
Projektas „Urban Infra Revolution“ diegia inovacijas, susijusias
su betono mišinio sudedamųjų medžiagų pakeitimu pakartotinai
panaudojant statybines atliekas miesto struktūrose. Naujosios
statybinės medžiagos pagamintos iš statybinių atliekų ir
panaudotos kaip rišamoji medžiaga vietoje cemento trimačiu
spausdinimo metodu formuojamuose statiniuose. Vienas iš pirmųjų
projektų – naujasis Lapenrantos riedlenčių parkas.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

Mažesnės
naujų medžiagų
sąnaudos

Mažesni išskiriamo
CO kiekiai
mažinant betono
naudojimo apimtis
Bendruomenės
įtraukimas į klimato
kaitos mažinimo
veiklas

„Urban Infra Revolution“
Lapenrantos miestas, finansuojant iš Europos Sąjungos fondo novatoriškus miestų sprendimus
Lapenranta, Suomija
20172020
Lapenrantos miestas, „Apila Group“, „UPM Kymmene“, Lapenrantos technologijų universitetas,
„Fimatec“, „Outotec“, Imatros regioninės plėtros bendrovė, „Nordkalk“, „Design Reform“,
„Metsä Group“, Saimos taikomųjų mokslų universitetas, „Total Design“, „Stora Eenso“
www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/lappeenranta

Žiedinės ekonomikos miestas

Photo: Spessi

Illustration: Studio Studio Graphic Design

Kaip naudojame
vietinius natūralius
išteklius saugesniam
transportui užtikrinti?

Islandijoje žiemos būna atšiaurios, ir
sniegas bei ledas gerokai apsunkina eismo
sąlygas. Tam sugalvotas sprendimas:
geoterminio vandens, naudojamo
pastatams šildyti, vamzdynai įrengti po
kelių danga ir neleidžia jiems apledėti bei
tirpdo sniegą.
Reikjavike geoterminis vanduo tiekiamas į siurblines iš aplink
miestą esančių šulinių. Iš jų šiltas vanduo pasiekia namų ir
biurų šildymo sistemas. Po panaudojimo vanduo grąžinamas
į siurblines, iš kurių vėliau požeminiais vamzdynais yra
nukreipiamas kelių ir šaligatvių šildymui, užtikrinant sausas ir
saugias sąlygas pėsčiųjų ir transporto judėjimui.
Projekto pavadinimas:
Klientas:
Vieta:
Metai:
Įmonės:
Nuoroda:

Geoterminiu vandeniu šildomi takai ir grindiniai
Reikjaviko miestas
Reikjavikas, Islandija
1951
Reikjaviko miestas, „Reykjavík energy“
www.reykjavik.is

Mažina
miesto skiriamas
lėšas sniego
valymui

Naudojami
atsinaujinantys
gamtos ištekliai
Užtikrina saugų
judumą mieste
visus metus

