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OLE CHRISTIAN NEBB
› Projektrolle:

ENERGI -SMART GRID 
OG MIKRO GRID

› Stilling:
RÅDGIVENDE 
INGENIØR ELEKTRO 

› Års relevant erfaring: 
7

› Utdanning: 
MASTER I ELEKTRISK 
ENERGIOMFORMING 
ELEKTRO  - NTNU

NØKKELKVALIFIKASJONER                                                                                                 CV
Ole Christian har erfaring innenfor prosjektering og rådgivning av elektro og 
automatiseringssystemer, konseptutredninger for byutvikling med fornybare 
energisystem med smarte bygg i et smart-by miljø. I tillegg har han erfaring med 
roller som ITB koordinator, PGL, prosjektleder og disiplinansvar elektro. 
Fra tidligere har han erfaring med prosjektering og koordinering fra komplekse 
offshore oppgraderingsprosjekter, og arbeidserfaring fra bygg og anlegg. 
Ole Christian er koordinator for nasjonalt COWI fagnettverk: Smartgrid, PV og 
lagring. Nettverket omfatter nye elektriske teknologier (solceller, vindmøller, 
batterier, styresystem etc.) for mikrogrid i bygg og byer, opp mot et 
smartgridsystem. I tillegg er han interessert i teknologier som omhandler Internet of 
Things i smarte byer og IT sikkerhet. Han er aktivt medlem i norsk elektrisk komité 
(NEK) for elektrisk Energilagringsystemer (NK120/21). I forbindelse med 
hovedoppgave har han og bidratt med to proceedings til IEEE for elektrisk 
energilagring.

Fokusområde i hans arbeid er å tenke et helhetlig system for menneske og funksjon.

PROSJEKTREFERANSER - ENERGI -SMART GRID OG MIKRO GRID

PROSJEKTNAVN: Konseptutredning av energi- og klimaløsninger Laksevåg verftsområde
Projektrolle:Rådgiver elektro
Entreprisemodell: Konseptstudie Enova
Omfang: Areal på ca 216 daa. Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem - i forbindelse med transformasjon av 
Laksevåg verftsområde. Enova-støttet utredningsarbeid i samarbeid med Nordic Architects. Konsepter med smartgrid, lokal elektrisk produksjon, mikrogrid 
distribusjon, automatisering i et smart by konsepter. Vurdering av ulike fornybare kilder til elektrisk kraft (sol, vind, bølge etc.) og elektriskenergi lagring med 
batterier. Det var og foretatt beregninger for effekt og energiproduksjon av ulike typer fornybar energi og strømbelastninger.
PERIODE 2018-2019
KUNDE Marin Eiendomsutvikling AS
KONTAKT Asbjørn Algrøy asbjorn@marin-as.no

PROSJEKTNAVN: Elnett 21
Projektrolle: Rådgiver elektro
Entreprisemodell: Forprosjekt med detalj og oppfølging. 
Omfang: Elektrifisering av havn. Utvikle pilot for egenproduksjon og lagring av energi/effekt inkludert smart styresystem. Beskrivelse av prosjektet, og 
mikrogrid av hybrid form (tilkoblet Lyse Elnett), hvor mikrogridet i hovedsak skal bestå av solceller og batteri med både AC og DC 
distribusjon til forskjellige laster og ladepunkt. Dette mikrogridet skal være integrert i et lokalt styresystem og EOS {Energi Oppfølging 
System) for hele havneområdet og de tilhørende byggende. Dette skal igjen kommunisere med Srnartly's toppsystem for Lyse smartnett, 
som også skal kommunisere med et tilsvarende fremtidig system hos Avnior og Forus Næringspark. COWI har erfaring fra området og 
har tidligere utarbeidet landstrømmsanlegg til stavangerregionen havn IKS med egen høyspentforsyning. Dette landstrømmsanlegget 
skal og kunne tilknyttes det lokale styresystem så det kan overvåkes via Smartly's toppsystem omfang. Vi benytter VDC-metodikk i 
prosjektet (Virtual Design and construction).

PERIODE 2019-dd
KUNDE Stavangerregionen Havnedrift AS
KONTAKT Asta Vaaland Veen aasta.vaaland.veen@stavanger.havn.no

PROSJEKTNAVN: Mobilitetsplan Bodø kommune
Projektrolle: RIE for byutvikling 
Entreprisemodell: Konseptstudie
Omfang: Utarbeidelse av 2050 fremtidsvisjon for mo-bilitetsplanen til Bodø hvor nullvekst av tra-fikk er et krav. Dette sett i sammenheng med pågående 
utvidelsesplaner i kommunen om ny flyplass, ny bydel, ny havn og tog sta-sjon. I tillegg må Bodø sin smartby plan iva-retas og øvrige masterplaner fra Avinor, Bo-
dø havn og NSB ivaretas. Kartlegging av eksisterende bygg og infrastruktur. Konsepter med fornybar energi (sol og vins) via smart-grid/mikrogrid og IoT for 
samhandling mellom smart by's behov for mobili-tet, transport og logistikk behov. RIE for byutvikling
PERIODE 2018-2019
KUNDE Statens veg-vesen region nord.
KONTAKT Navn ingrid.noren@bodo.kommune.no
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TEAMET
KALEIDOSCOPE + COWI

TONE   BERGE  
Arkitekt   MNAL,   utdannet   ved   Bergen   Arkitekthøgskole   (2010)   
+47   402   23   019,    tone@kaleidoscope.no  
 
Tone   Berge   (f.1982)   er   er   Arkitekt   MNAL   og   partner   i   Kaleidoscope   Nordic.   
De   siste   ni   årene   har   Berge   ledet   planprosesser   og   arkitekturprosjekter   i   alle   faser.    Hun   er   involvert  
i   brukerdeltagelse   og   medvirkning   i   byplanlegging   gjennom   Kaleidoscope   si   medeierskap   i   det  
internasjonale   selskapet   Nordic   Works.   Berge   har   undervist   og   veiledet   diplomstudenter   ved  
Bergen   Arkitekthøgskole   ved   forskjellige   anledninger   fra   2011   -   2017   og   er   brukt   som  
foredragsholder   på   konferanser   og   seminarer.   Gjennom   Kaleidoscope   leder   Berge   også  
sekretariatet   for   Europan   Norge,   verdens   største   internasjonale   arkitektkonkurranse,   hvor   innova�v  
byutvikling   sees   i   fokus.   Arbeidet   i   Europan   innebærer   te   dialog   og   samhandling   med  
vertskommuner,   grunneiere   og   lokalbefolkning,   og   gir   kontoret   god   kjennskap   �l   u�ordringer   og  
strategier   i   testeds-   og   byutviklingsprosesser   i   norsk   kontekst,   som   diskuteres   og   ses   i  
sammenheng   med   tendenser   og   trender   i   et   europeisk   forum .    I   2019   og   2011   har   Berge   få  
Statens   kunstners�pend   for   sin   mangfoldig   virksomhet.   

 
NÅVÆRENDE   STILLING  
Arkitekt   MNAL,   Partner    /   Kaleidoscope   Nordic   AS   
Arkitekt,   Partner    /   Nordic   Works   (NW),   [Uusi   Kaupunki   Kollek�ivi   Oy]  
Sekretariat,   daglig   leder    /   Europan   Norge   

UTVALGTE   PROSJEKT  
2020 Ny   Bystrand   og   Lungegårdspark    /   prekval.   konkurranse   /   Bergen   kommune /   Kaleidoscope  
2019 OBOS   Living   Lab       /   prekval.   innovasjonskonkurranse   /   OBOS   /   Oslo /   Kaleidoscope  

Bioregion   Vestland    /   innovasjonsprosjekt,   sirkulære   verdikjeder   /   DRB   /   Bergen /   Kaleidoscope  
Fyllingsdalen   Teater,   ny   sal   og   foaje   /    rehabilitering   av   publikumsarealer /   Kaleidoscope  
Utomhus   Nordeidstraumen   /    utomhusplan /   Kaleidoscope  
Enebolig   Tomtegata    /   nybygg   enebolig /   Kaleidoscope  
DOGA-merket   for   design   og   arkitektur   /    jurymedlem /   Kaleidoscope  
Vågen    /   prekvalifiseringskonkurranse   /   byrom   og   helårstorg   /   Bergen   kommune /   Kaleidoscope  
Pop   Up   Os    /   brukermedvirkning   /   kartundersøkelse   og   rapport   /   Os   kommune /   Kaleidoscope  
Teaterfoaje    /   ombygging   /   Fyllingsdalen   teater   /   Bergen /   Kaleidoscope  
Kjelesmien    /   gründerpark   og   cirkusskole   /   Pro   Ark,   Søk   /   Marin   Eiendom /   Kaleidoscope  

2018 S�elsen   Europan   Norge    /   sekretariat  /   Kaleidoscope  
Munkebekksmuget    /   forprosjekt   og   søk   /   privat   oppdragsgiver /   Kaleidoscope  
Rauland    /   mulighetsstudie/   Vinje   kommune   /   Rauland /   Kaleidoscope  
Tun   i   Øyell    /   boligtun   /   ARK   detaljprosjekt   og   byggeplassoppfølging/   Vinje /   Kaleidoscope  

2017 Dolvik    /   invitert   konkurranse   /   forprosjekt   leilighetsbygg   /   BOB   BBL   /   Bergen /   Kaleidoscope  
Ecotopia    /   edutainment,   konsept   /   samarbeid   med   Pink   Zebra   Film   /   Bergen /   Kaleidoscope  
Live   Balc   Campus   /    ideutvikling   og   strategi   /   workshop    /    Riga /   Uusi-Kaupunki  
Y   pavilion    /   installasjon   /   samarbeid   Y-team   /   Helsinki,   FI /   Y-team,   NSG  

2016 Nye   Dikemark    /   oppfølging   E12,   brukermedvirkningsprosess,   uts�lling   /   Asker /   Kaleidoscope  
Hallhjemsmarka    /   Reguleringsplan   og   skisseprosjekt   /   Os   kommune  /   Faaland   Arkitekter  
Villa   Milde    /   bolig   /   ARK   detaljprosjekt   og   byggeplassoppfølging    /   Bergen /   Faaland   Arkitekter  

2014 WG   Nygårdsviken   1    /   transformasjon   av   næringsbygg   /   Bergen  /   Faaland   Arkitekter  
Sandsliåsen    /   reguleringsplan   næring/   Bergen  /   Faaland   Arkitekter  

2014 Phantom   Pain    /   Open-call,   uts�lling,   Høyblokka   /   Oslo /   Kaleidoscope  
2013 Kaleidoscope    /   1   premie,   Europankonkurranse   E12   /   masterplan   /   Asker /   Kaleidoscope  
2012  Nesunstranden    /   skisseprosjekt   -   detaljprosjekt   /   Bergen  /   Faaland   Arkitekter  

Hye   Fitjar    /   Fitjar   skisseprosjekt   -   detaljprosjekt   /   Faaland   Arkitekter  
Sandsliåsen   40   -   Framo   Engineering    /   forprosjekt    /   Bergen  /   Faaland   Arkitekter  

SILJE   KLEPSVIK  
Arkitekt   MNAL,   utdannet   ved   Bergen   Arkitekthøgskole   (2011)   
  +47   936   76   783,    silje@kaleidoscope.no  
 
Silje   Klepsvik   (f.1983)   er   er   Arkitekt   MNAL,   daglig   leder   og   partner   i   Kaleidoscope   Nordic.   
Silje   er   en   ambisiøs   formgiver   og   en   krea�v   problemløser.   Hennes   styrke   ligger   i   å   utarbeide   solide  
konsepter   og   nyskapende,   visjonær   arkitektur   som   u�ordrer   konvensjonelle   tankemønstre.   Hun   har  
prosjektledererfaring   i   alle   faser   innen   planarbeid   og   byggprosjektering,   og   hun   er   god   på   strategi  
kny�et   �l   en   skånsom   transformasjon   av   bybildet.   Silje   har   et   forpliktende   engasjement   for   sosial  
og   ressursmessig   bærekra�,   og   er   en   av   grunnleggerne   bak   OPEN   transforma�on   som   jobber   for   å  
fremme   utviklingen   av   inkluderende   arkitektur   og   sosialt   bærekra�ige   bomiljøer.   Klepsvik   har  
erfaring   fra   en   mengde   medvirkningsprosesser   i   urbane   transformasjonsområder,   flere   av   disse  
gjennom   eierskapet   i   Nordic   Works   [Uusi   Kaupunki   Kollek�ivi   Oy]   som   leverer   visjonsarbeid   og  
skreddersydde   prosesser   for   samskapende   byutvikling,   og   har   vunnet   priser   for   innovasjon   i  
byggebransjen.   Flere   av   Nordic   Works’   prosjektet   er   u�ørt   i   samarbeid   med   stordatapla�ormen  
Map�onnaire,   som   er   et   digital   kartbasert   verktøy   for   å   hente   befolkningens   innspill   og   ideer   i  
forbindelse   te�steds-   og   byutviklingsprosesser.   
 

NÅVÆRENDE   STILLING  
Arkitekt   MNAL,   Partner   og   Daglig   leder    /   Kaleidoscope   Nordic   AS   
Arkitekt,   Partner    /   Nordic   Works   (NW),   [Uusi   Kaupunki   Kollek�ivi   Oy]  
Partner,   Styreleder    /   OPEN   Transforma�on  
Sekretariat    /   Europan   Norge   

UTVALGTE   PROSJEKT  
2020 Ny   Bystrand   og   Lungegårdspark    /   prekval.   konkurranse   /   Bergen   kommune /   Kaleidoscope  
2019 OBOS   Living   Lab       /   prekval.   innovasjonskonkurranse   /   OBOS   /   Oslo /   Kaleidoscope  

Bioregion   Vestland    /   innovasjonsprosjekt,   sirkulære   verdikjeder   /   DRB   /   Bergen /   Kaleidoscope  
Malmi   Visions    /   mulighetsstudie,   illustrasjon   /   NW   /   Helsinki   kommune,   FI /   Kaleidoscope  
Vågen    /   prekvalifiseringskonkurranse   /   byrom   og   helårstorg   /   Bergen   kommune /   Kaleidoscope  
Pop   Up   Os    /   brukermedvirkning   /   kartundersøkelse   og   rapport   /   Os   kommune /   Kaleidoscope  
Fyllingsdalen   Teater,   ny   sal   og   foaje   /    rehabilitering   av   publikumsarealer /   Kaleidoscope  
Kjelesmien    /   gründerpark   og   cirkusskole   /   Pro   Ark,   Søk   /   Marin   Eiendom /   Kaleidoscope  

2018 S�elsen   Europan   Norge    /   sekretariat  /   Kaleidoscope  
Vannbyen   Bergen    /   eventarrangør   og   crowdsourcing   /   Nordic   Works   /   Bergen /   Kaleidoscope  
Porvoo   2    /   mulighetsstudie   /   Nordic   Works   /   Porvoo   kommune,   FI /   Kaleidoscope  
Sensor    /   diplom-   og   bacheloreksamen   /   Bergen   Arkitekthøgskole   /   Bergen /   Kaleidoscope  

2017 Dolvik    /   invitert   konkurranse   /   forprosjekt   leilighetsbygg   /   BOB   BBL   /   Bergen /   Kaleidoscope  
Ecotopia    /   edutainment,   konsept   /   samarbeid   med   Pink   Zebra   Film   /   Bergen /   Kaleidoscope  
Forkommune    /   eksempelsamling   /   NTNU   /   Bergen,   Trondheim /   OPEN   transformaon  
Y   pavilion    /   installasjon   /   samarbeid   Y-team   /   Helsinki,   FI /   Y-team,   NSG  

2016 Lähio   2100    /   frem�dsscenario,   illustrasjon   /   Helsinki   kommune   /   Nordic   Works /   Kaleidoscope  
Nye   Dikemark    /   oppfølging   E12,   brukermedvirkningsprosess,   uts�lling   /   Asker /   Kaleidoscope  
Hesjhaholten    /   leilighetsbygg   /   ARK   mulighetsstudie   /   MAD   Arkitekter   /   Bergen /   Kaleidoscope  
Oksla    /   reguleringsplan   /   mulighetsstudie   /   Tysseland   Arkitektur   /   Arna /   Kaleidoscope  

2015 OPEN   transformaon    /   konkurranse   /   OAT   /   Oslo /   OPEN   transformaon  
Møllestranden   60    /   leilighetsbygg   /   Pro   Ark,   Søk   /   Storbergen   /   Bergen  /   Tippetue   Arkitekter  
Storebøportalen    /   næring,utomhus   /   ProArk,   Søk   /   Sentrum   Eiendom   /   Austevoll /   Tippetue   Arkitekter  
Storebø   Havn    /   leilighetsbygg,utomhus/   ProArk,   Søk/   Storebø   Mari�m/   Austevoll /   Tippetue   Arkitekter  

2014 Phantom   Pain    /   Open-call,   uts�lling,   Høyblokka   /   Oslo /   Kaleidoscope  
2013 Kaleidoscope    /   1   premie,   Europankonkurranse   E12   /   masterplan   /   Asker /   Kaleidoscope  

Vi er et vestlandsk superteam med arkitekter og urbanister fra det 
norsk-finske, bergensbaserte KALEIDOSCOPE og det verdensledende 

rådgivermiljøet COWI. Kaleidoscope har en bred portefølje av tverrfaglige 
prosjekter på tvers av skala, med et spesielt fokus på visjonsarbeid 

og deltakende urbanisme. Cowi sine fagspesialister bidrar med 
spisskompetanse på næringsutvikling, mobilitetsplanlegging, energisystem 

og bærekraft. 

For parallelloppdraget Ulsteinvik - Ulshaugen - Holsekerdalen har 
vi komponert et team med unge og fremadstormende arkitekter 
i Kaleidoscope og spesialister med lang erfaring og faglig tyngde 
fra Cowi. Teamet vil levere inspirerende visjoner og realiserbare 

g jennomføringsstrategier for utviklingen av Ulsteinvik sentrum i det neste 
ti-året, og sette standarden for de neste 100 år! 
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OPPGAVEN

Teamet ser frem til å jobbe med Ulsteinvik om å utarbeide framtidsrettede 
utviklingsgrep for utvidelsen av Ulsteinvik sentrum. Vi foreslår at 

områdene skal utvikles med en målsetning om å lage regenerative 
fysiske miljø som reparerer og gir merverdi til innbyggere og natur. Vår 

ambisjon er å identifisere strategier for hvordan Ulsteinvik kan bli et 
foregangseksempel på bærekraftig fortetting som fremkaller engasjement 

og begeistring. Strategiene skal fremheve stedets særegenhet og 
landskap, bidra til å styrke eksisterende næringsliv, den maritime klyngen 

og nyetableringer, og tilrettelegge for et attraktivt, og inkluderende 
regionsenter. 

Nåtidens stemmer og behov er en viktig ressurs i dette arbeidet, da 
befolkningen sitter på en uvurderlig kunnskap om sine egne lokalmiljø. 

Fortidens forming av stedets kultur og historie er også viktig, ved å bære 
med seg nyttig kunnskap om lokale forhold.

ULSTEINVIK - ULSHAUGEN - HOLSEKERDALEN
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KOM MED INNSPILL!
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FRA LINEÆRT TIL SIRKULÆRT
BÆREKRAFTIG STEDSUTVIKLING

Det som nå bygges skal handle om verdikjeder og energikilder, og vi må 
tenke en ny måte å etablere produktiv kapasitet og skape grønn vekst 
i Ulsteinvik. Dette betyr å bruke sol, vind, vann og bergvarme, ta i bruk 
overskuddsvarme, og bygge gode fundament for å etablere sirkulære 

systemer og utslippsfri mobilitet. 

For å skape synlighet rundt lokale kretsløp og g jøre innbyggerne delaktig 
i prosessene vil vi se på muligheter for urbane gårdshager i veksthus som 

tar inn matavfall og omdanner dette til næringsrik matjord. Tiltak hvor 
barn og unge, eldre og enslige, kan finne felles gleder i å lære om om 
kildesortering, g jenvinning, klima, energi og matproduksjon i sin egen 

bydel, og g jennom økt kunnskap om byens økosystem oppnå økt eierskap 
og tilhørighet til sine nærmiljø.

Med bakgrunn i FNs bærekraftsmål vil vi etterstrebe en stedsutvikling som 
representerer en overgang fra lineært til sirkulært, med en målsetting om 

å oppnå lokale verdikjeder og globale holdningsendringer. 
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Omfang: Elektrifisering av havn. Utvikle pilot for egenproduksjon og lagring av energi/effekt inkludert smart styresystem. Beskrivelse av prosjektet, og 
mikrogrid av hybrid form (tilkoblet Lyse Elnett), hvor mikrogridet i hovedsak skal bestå av solceller og batteri med både AC og DC 
distribusjon til forskjellige laster og ladepunkt. Dette mikrogridet skal være integrert i et lokalt styresystem og EOS {Energi Oppfølging 
System) for hele havneområdet og de tilhørende byggende. Dette skal igjen kommunisere med Srnartly's toppsystem for Lyse smartnett, 
som også skal kommunisere med et tilsvarende fremtidig system hos Avnior og Forus Næringspark. COWI har erfaring fra området og 
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skal og kunne tilknyttes det lokale styresystem så det kan overvåkes via Smartly's toppsystem omfang. Vi benytter VDC-metodikk i 
prosjektet (Virtual Design and construction).

PERIODE 2019-dd
KUNDE Stavangerregionen Havnedrift AS
KONTAKT Asta Vaaland Veen aasta.vaaland.veen@stavanger.havn.no
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Omfang: Utarbeidelse av 2050 fremtidsvisjon for mo-bilitetsplanen til Bodø hvor nullvekst av tra-fikk er et krav. Dette sett i sammenheng med pågående 
utvidelsesplaner i kommunen om ny flyplass, ny bydel, ny havn og tog sta-sjon. I tillegg må Bodø sin smartby plan iva-retas og øvrige masterplaner fra Avinor, Bo-
dø havn og NSB ivaretas. Kartlegging av eksisterende bygg og infrastruktur. Konsepter med fornybar energi (sol og vins) via smart-grid/mikrogrid og IoT for 
samhandling mellom smart by's behov for mobili-tet, transport og logistikk behov. RIE for byutvikling
PERIODE 2018-2019
KUNDE Statens veg-vesen region nord.
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BIOREGION VESTLAND
KALEIDOSCOPE, BERGEN, 2019-2020

BIOREGION VESTLAND
KALEIDOSCOPE, BERGEN, 2019-2020

Foto: Bioregion Vestland

Y INSTALLASJON
KALEIDOSCOPE, HELSINKI, 2017

Y team. Foto: Kaleidoscope

Illustrasjon: Kaleidoscope

MARINEHOLMEN MAKERSPACE
KALEIDOSCOPE, BERGEN, 2017

Crafting biopolymer workshop, 2019. Bedriftsbesøk Osterøy, foto av Siv Støldal. Bedriftsbesøk Hillesvåg, foto av Frøydis Linden. Bedriftsbesøk Osterøy, foto av Frøydis Linden.Crafting biopolymer workshop, 2019. Crafting biopolymer workshop, 2019. Crafting biopolymer workshop, 2019.

Bioregion Camp, workshop og seminar 2019. Foto: Bioregion Vestland
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Ole Christian er koordinator for nasjonalt COWI fagnettverk: Smartgrid, PV og 
lagring. Nettverket omfatter nye elektriske teknologier (solceller, vindmøller, 
batterier, styresystem etc.) for mikrogrid i bygg og byer, opp mot et 
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Things i smarte byer og IT sikkerhet. Han er aktivt medlem i norsk elektrisk komité 
(NEK) for elektrisk Energilagringsystemer (NK120/21). I forbindelse med 
hovedoppgave har han og bidratt med to proceedings til IEEE for elektrisk 
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Fokusområde i hans arbeid er å tenke et helhetlig system for menneske og funksjon.
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Laksevåg verftsområde. Enova-støttet utredningsarbeid i samarbeid med Nordic Architects. Konsepter med smartgrid, lokal elektrisk produksjon, mikrogrid 
distribusjon, automatisering i et smart by konsepter. Vurdering av ulike fornybare kilder til elektrisk kraft (sol, vind, bølge etc.) og elektriskenergi lagring med 
batterier. Det var og foretatt beregninger for effekt og energiproduksjon av ulike typer fornybar energi og strømbelastninger.
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System) for hele havneområdet og de tilhørende byggende. Dette skal igjen kommunisere med Srnartly's toppsystem for Lyse smartnett, 
som også skal kommunisere med et tilsvarende fremtidig system hos Avnior og Forus Næringspark. COWI har erfaring fra området og 
har tidligere utarbeidet landstrømmsanlegg til stavangerregionen havn IKS med egen høyspentforsyning. Dette landstrømmsanlegget 
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FRA TEST TIL EFFEKT

Nye mobilitetsløsninger for Ulsteinvik vil handle om adferdsendring 
og delingsøkonomi. Vi vet at autonome busser kommer, og full 

elektrifisering er del av bærekraftsmålene, i tillegg til høyere andel av 
micro-mobilitet. Ulsteinvik er i en skala som gir kommunen muligheter til å 
etablere en egen living-lab for fremtidens mobilitet. Dette vil da tilknytte 

næringsmuligheter der eksisterende maritime tech miljø kan bidra med 
teknologi på ny måte i ny setting, ny innovasjonsmulighet for eksisterende 
bedrifter, testlab for skole og utdanning, fordi nye mobilitetsløsninger kan 

tilknyttes fornybare energikilder.

Teamet vil visjonere for elektrifisering av sjø- og landbasert mobilitet med 
nullutslippshavn og landbaserte ladestasjoner. Dette vil innebære et 

smart grid i sentrum hvor strømmen distribueres g jennom kraftselskapet 
i regionen, og henter effekt fra fornybare energikilder som vannkraft, 
solpaneler, termisk energi, o.a. Strømmen vil også være tilg jengelig for 
ladepunkter i sentrum til elbiler og autonome busser, og sørge for nok 

effekt til industri og bedrifter.

LIVING-LAB FOR FREMTIDENS MOBILITET
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Modellen Cowi presenterte + digitalt projiserte

VISJON 2050, ELECTRIC CITY
COWI, KRISTIANSAND, 2019

Ny terminal Bontelabo. Illustrasjon: COWI

BERGEN HAVN
COWI, BERGEN, 2019

Illustrasjon: Cowi Illustrasjon: Cowi

ELECTRIC CITY
COWI, KRISTIANSAND, 2019

BERGEN HAVN
COWI, BERGEN, 2019
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FRA BLÅTT TIL GRØNT

Teamet vil utforske hvordan byrom, natur, næringsliv og hverdagsliv 
kan styrkes g jennom nye koblinger som g jør hverdagen enklere, g jør 
avstander kortere, g jør handleturen til en berikende opplevelse, og 
som tilrettelegger for nye aktiviteter og sosiale møteplasser. I skålen 

i landskapet, mellom sjø og fjell, skal vi undersøke hvordan et nytt 
nettverk av byrom, gang- og sykkelforbindelser, turstier og parker kan 
frembringe særtrekk og tilg jengeligg jøre kvaliteter i det eksisterende 

landskap, og g jøre tettstedet sammensveiset g jennom prinsipper for god 
tilg jengelighet.

Ulsteinvik trenger alternative mobilitetsløsninger for å kunne 
transformere sentrumsaksen til en mer kompakt og sentrert opplevelse 

for beboere, næringsdrivende og besøkende. Fra sentrumsaksen og videre 
g jennom Ulshaugen og Holsekerdalen vil teamet se på hvordan en ny 

blågrønn infrastruktur kan legge gode rammer for de sosiale møtene og 
samtidig gi løsninger for overvannshåndtering.

TILGJENGELIGHET
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FRA GAMMEL TIL NY
INTERGENERASJONELLE BY- OG BOFORMER

Med en økende aldrende befolkning er det behov for produksjon av 
tilpassede boliger for eldre som sikrer god tilgang på urbane fasiliteter, 

servicetilbud og nødvendig logistikk. Interaksjon og sosialt samvær er like 
så viktig, og teamet vil introdusere boligkonsept der beboere i alle livsfaser 

finner sammen i hverdagen for å dele opplevelser, oppgaver, utstyr og 
bruksg jenstander i en meningsfull hverdag som kan tilrettelegge for økt 

trivsel og folkehelse. 

Tilrettelegging for ulik bruk g jennom døgnets tider og g jennom året, 
kan gi beboere rom for ønskede fellesaktiviteter og samtidig tilby lokaler 

til nytte for hele nabolaget. Flerbruk kan bidra til å skape en levende 
by, god økonomi og fremme bedre utnyttelse av arealer og ressurser. 
Samlokalisering av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med annen 

boligbebyggelse er en konkret måte å arbeide med dette temaet i 
Ulsteinvik. Vår ambisjon er at Ulsteinvik plasserer seg i tet av denne 
utviklingen og blir en spydspiss for nye intergenerasjonelle by- og 

boformer. 
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METODE
INNSIKT OG SAMSKAPING

Kunnskap om lokale forhold er en nøkkel for å lykkes med sosial og 
miljømessig bærekraftig, og med utvikling av sirkulære verdikjeder. 
Vi ønsker å samle innsikt, kunnskap og erfaringer, og få en god 

aktøroversikt. 

Gjennom visualiseringer, fortellinger og dialog vil teamet fremme en åpen 
og transparent prosess som oppmuntrer til debatt i Ulsteinvik. Sammen 

kan vi bidra til at innbyggere, utbyggere, politikere, næringsaktører, 
unge og eldre, opplever engasjement og får eierskap til den viktige og 

spennende tettstedsutviklingen kommunen og lokalsamfunnet er inne i.
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utvidelsesplaner i kommunen om ny flyplass, ny bydel, ny havn og tog sta-sjon. I tillegg må Bodø sin smartby plan iva-retas og øvrige masterplaner fra Avinor, Bo-
dø havn og NSB ivaretas. Kartlegging av eksisterende bygg og infrastruktur. Konsepter med fornybar energi (sol og vins) via smart-grid/mikrogrid og IoT for 
samhandling mellom smart by's behov for mobili-tet, transport og logistikk behov. RIE for byutvikling
PERIODE 2018-2019
KUNDE Statens veg-vesen region nord.
KONTAKT Navn ingrid.noren@bodo.kommune.no

Medvirkningsprosess og folketorg. Foto: Kaleidoscope. 

NYE DIKEMARK
KALEIDOSCOPE, ASKER, 2016-2017

Kaleidoscope, Nordic Works. Foto: Nordic WorksKaleidoscope, Nordic Works. Foto: Kaleidoscope, Nordic Works
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KALEIDOSCOPE, , BERGEN, 2018

PORVOO SENTRUMSUTVIKLING
KALEIDOSCOPE, PORVOO, 2017

Illustrasjon: Kaleidoscope, Foto: Nordic Works

PORVOO SENTRUMSUTVIKLING
PORVOO, 2017
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OLE CHRISTIAN NEBB
› Projektrolle:

ENERGI -SMART GRID 
OG MIKRO GRID

› Stilling:
RÅDGIVENDE 
INGENIØR ELEKTRO 

› Års relevant erfaring: 
7

› Utdanning: 
MASTER I ELEKTRISK 
ENERGIOMFORMING 
ELEKTRO  - NTNU

NØKKELKVALIFIKASJONER                                                                                                 CV
Ole Christian har erfaring innenfor prosjektering og rådgivning av elektro og 
automatiseringssystemer, konseptutredninger for byutvikling med fornybare 
energisystem med smarte bygg i et smart-by miljø. I tillegg har han erfaring med 
roller som ITB koordinator, PGL, prosjektleder og disiplinansvar elektro. 
Fra tidligere har han erfaring med prosjektering og koordinering fra komplekse 
offshore oppgraderingsprosjekter, og arbeidserfaring fra bygg og anlegg. 
Ole Christian er koordinator for nasjonalt COWI fagnettverk: Smartgrid, PV og 
lagring. Nettverket omfatter nye elektriske teknologier (solceller, vindmøller, 
batterier, styresystem etc.) for mikrogrid i bygg og byer, opp mot et 
smartgridsystem. I tillegg er han interessert i teknologier som omhandler Internet of 
Things i smarte byer og IT sikkerhet. Han er aktivt medlem i norsk elektrisk komité 
(NEK) for elektrisk Energilagringsystemer (NK120/21). I forbindelse med 
hovedoppgave har han og bidratt med to proceedings til IEEE for elektrisk 
energilagring.

Fokusområde i hans arbeid er å tenke et helhetlig system for menneske og funksjon.

PROSJEKTREFERANSER - ENERGI -SMART GRID OG MIKRO GRID

PROSJEKTNAVN: Konseptutredning av energi- og klimaløsninger Laksevåg verftsområde
Projektrolle:Rådgiver elektro
Entreprisemodell: Konseptstudie Enova
Omfang: Areal på ca 216 daa. Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem - i forbindelse med transformasjon av 
Laksevåg verftsområde. Enova-støttet utredningsarbeid i samarbeid med Nordic Architects. Konsepter med smartgrid, lokal elektrisk produksjon, mikrogrid 
distribusjon, automatisering i et smart by konsepter. Vurdering av ulike fornybare kilder til elektrisk kraft (sol, vind, bølge etc.) og elektriskenergi lagring med 
batterier. Det var og foretatt beregninger for effekt og energiproduksjon av ulike typer fornybar energi og strømbelastninger.
PERIODE 2018-2019
KUNDE Marin Eiendomsutvikling AS
KONTAKT Asbjørn Algrøy asbjorn@marin-as.no

PROSJEKTNAVN: Elnett 21
Projektrolle: Rådgiver elektro
Entreprisemodell: Forprosjekt med detalj og oppfølging. 
Omfang: Elektrifisering av havn. Utvikle pilot for egenproduksjon og lagring av energi/effekt inkludert smart styresystem. Beskrivelse av prosjektet, og 
mikrogrid av hybrid form (tilkoblet Lyse Elnett), hvor mikrogridet i hovedsak skal bestå av solceller og batteri med både AC og DC 
distribusjon til forskjellige laster og ladepunkt. Dette mikrogridet skal være integrert i et lokalt styresystem og EOS {Energi Oppfølging 
System) for hele havneområdet og de tilhørende byggende. Dette skal igjen kommunisere med Srnartly's toppsystem for Lyse smartnett, 
som også skal kommunisere med et tilsvarende fremtidig system hos Avnior og Forus Næringspark. COWI har erfaring fra området og 
har tidligere utarbeidet landstrømmsanlegg til stavangerregionen havn IKS med egen høyspentforsyning. Dette landstrømmsanlegget 
skal og kunne tilknyttes det lokale styresystem så det kan overvåkes via Smartly's toppsystem omfang. Vi benytter VDC-metodikk i 
prosjektet (Virtual Design and construction).
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Hverdagsvågen. Illustrasjon: Studio Gohde/Kaleidoscope og Arkitektgruppen Cubus.

Kaleidoscope, Dikemark masterplan.

Kaleidoscope, Siloette. Illustrasjon: Vegard AarsethKaleidoscope, Lähio 2100. Illustrasjon: Vegard Aarseth

Marineholdemen Makerspace. Illustrasjon: Kaleidoscope Cowi, Bodø. Illustrasjon: Cowi

Y Team, Kaleidoscope. Foto: SWANG Cowi, Electric City. Illustrasjon: Cowi

Cowi, Electric City. Illustrasjon: Cowi

Cowi, Bergen Havn.  Illustrasjon: Cowi

Cowi, Ågotnes Havn.  Illustrasjon: Cowi

17/20


