
Kroloftet
Sosialt orienterte produksjons- og 
arbeidslokaler for kulturnæringen 
og kunstfeltet.



   

Puplikum i Fabrikken
Hele fabrikksbygget, untatt areal holdt av til syverksted og 
innspillingssatudio, skal bli et åpent kulturhus for å fremme 
skaperevne og bærekraftige verdier. Her skal vi tilgjengeliggjøre 
lokalproduksjon, kunnskap og inspirasjon gjennom kurs og 
seminarer, nabolagsmiddager og musikkarrangementer. 

Produksjon i Industribygget
I dette bygget er fokuset på produksjon og praksis. Kroloftets 
virksomhetsprofil er bygget på tverrfaglighet og samarbeid. 
Vi bygger opp verksteder og utvikler resten av arealene etter 
behov fra forskjellig mennesker og praksis. Med gode 
produksjonsfasiliteter skal vi gjenbruke og forvandle bygget på 
en ressursbesparende og treffsikker måte over tid.  

I april 2020 overtar Foreningen Kroloftet to bygninger i Arnljot Gellines vei og 
skal arbeide med langsiktig utvikling av tilbud for kulturnæringen og kunstfeltet 
gjennom å skape inkluderende og sosialt orienterte produksjons- og 
arbeidslokaler.



Et sted i praksis

It’s quickly apparent that Kroloftet is an 
extraordinary store of invention and a site 
of unexpectedly diverse production - from 
large scale theatrical puppets and ceramic 
wares made from waste material extracted 
from the site of one of Oslo’s major cultural 
projects to hand-whittled spoons and 
lightweight machine-milled kayaks clad in a 
beguiling material cultivated in petri dishes. 
Like similar spaces in many other large 
cities it occupies a building which has little 
pretensions. It is a practical working space 
on the margins, that isn’t sited or designed 
to serve or invite any public use. But its a 
place which a community of professionals 
and a wider public can come together, share 
resources and develop projects, generating 
unexpected and imaginative things which 
enrich the city’s cultural life.

“

-  James Binning, Assemble Architects

Industribygget i Arnljot Gellines Vei gir en 
enestående mulighet å vise hvilken uttelling 
gode arbeidsfelleskap for menneskelig praksis 
kan ha for nærmiljø og bærekraftig 
eiendomsutvikling.

Fra 2. etasje i Industribygget
I Arnljot Gellines vei
30. mars 2020



Skaperglede i Praksis

Aktiviteten på Kroloftet defineres av 
utveksingen kunnskap og mulighetene 
fellesressurser og infrastruktur gir. For 
å bygge en ny type næringsøkologi har 
vi bevisst forsøkt å skape et miljø der 
flest mulig oppnår mestring og kan 
føle at de bidrar til felleskapet. 

Gledeskaper i Praksis

Vi tilbringer store deler av våre liv på 
jobb og store deler av samfunnet 
knyttes til alt mer krevende vekst-
uttellingsfaktorer. Kroloftet skal bli et 
sted der andre uttellingsfaktorer som 
lykke, mestring og tilknyttning kan 
vokse. Vekst skal ikke bare regnes ut 
på et Excel ark. 

Profesjonelle 
Næringsdrivende
Bidrar med stabilitet og erfaring fra 
hvert sitt område og drar nytte av 
skjult kunnskap og muligheter fra nye 
sosiale nettverk og fagkretser

Oppstartarena
For personlig engasjement, 
visjoner og tolkninger av 
fremtiden som drar nytte av 
fellesressurser og kunnskap.

Mestringsarena
Gir plass der fellesressurser og 
kunnskap kan spres utover faste 
brukere på Kroloftet, gjennom kurs 
medvirkningsprosesser

Vedvarige løsninger
Kroloftet ligger i et urskogs 
område. Vi vil snu på 
menneskets tradisjon for å 
kontrollere naturen og jobbe 
for å la naturen veilede oss. 

Sosial Bærekraft
Kroloftets miljø er bygget på 
sosiale arrangementer som fører 
folk sammen på tvers av fag, 
alder, bakgrunn og erfaring.

TIlfeldighetens tid
Kroloftet har takhøyde for 
tilfeldigheter. Med stor variasjon av 
folk og erfaring har vi evnen til å 
gripe lykkelige sammentreff.



Sosial utveksling

“

Den gamle fabrikken i Arnljot Gellines vei blir 
Kroloftets eget samfunnshus. Med et 
århundre av forskjellig aktiviteter og 
bruksområder bak seg, skal Kroloftet 
fortsette den historien. 

Flerbruk, utveksling og fellesaktiviteter skal 
fylle hovedarealene med alt fra servering til 
musikkinspilling. Et areal blir satt av til 
tekstilgjenbruk tekstilverksted for 
profesjonelle og entusiaster. Dette var en av 
de første næringsvirksomhetene i bygget. 

Utenfor fabrikkbygget i 
Arnljot Gellines vei
30. mars 2020



Byøkologisk 
næringsutvikling
Fellesfunksjoner aktiviteter og 
arenaer der folk kan møtes og 
samarbeide i et sted med et 
bredt ressursgrunnlag.

Historie
Tradisjonelle nærings-
virksomheter er et viktig 
erfaringsgrunnlag, både som 
veiviser og for å identifisere 
forbedringspotensial

Håndtverk
Håndverk skaper og deler med 
konsentrert handling. Det bidrar 
sir gjennomføringsevne og 
skaper mestringsfølelse.

Kulturnæring
Alle næringer som jobber mer 
eller mindre jobber for å bedre 
menneskers liv. For oss er 
definisjonen betinget på 
næringer som jobber for sosial, 
økonomisk, og økologisk 
bærekraftighet

Kunst
Kunst gir nye perspektiver og 
opplevelser som bidrar til bedre 
livskvalitet og bærekraftig 
næringsutvikling

Nettverk for bærekraftig 
praksis
Kjernefunksjonene kroloftet har 
for forskjellige grupper og fag. 
Med bredde i fag og sosiale 
nettverk bygger vi forutsigbarhet 
for menneskelig praksis

Verktøy, rom og 
fellesresurser
Gode verksteder og mulighetsrom 
gir gjennomføringsevne til 
samarbeidsprosjekter, 
tilfeldigheter og innovasjon

Møteplasser
Vi bygger forskjellig typer 
møteplasser. Steder der folk kan 
reflektere og diskutere og 
stederfor felles handling. Den 
beste møteplassen legger til rette 
for begge deler.

Elementene i Kroloftet



Industribygget i Arnljot Gellines vei
30. mars 2020 



“ Bydel Gamle Oslo stiller seg svært positive til at 
det kommer nye aktører til bydelen som kan 
skape gode arenaer for kunst og kultur, samt 
møteplasser på tvers av generasjoner og sosiale 
lag. Kroloftets idé om å skape en møteplass for 
kulturproduksjon og kunst mener bydelen kan gi 
permanente ringvirkninger for området, og 
skape liv i en del av bydelen hvor det til nå har 
vært avstengt og lukket. Kroloftets nye 
lokalisering kan bidra til å skape et nytt senter 
som kan sørge for økt kontakt mellom Etterstad 
og Kværnerbyen, og bidra til å åpne opp for nye 
samarbeid mellom ulike aktører. 

-Vigdis Tvedt, BGO  

Byøkologisk Stedsutvikling



Båtbyggerdugnad på Kroloftet, 
Sommer 2018



På taket
Takhagen
Her er det tilrettelagt for dyrking av 
grønnsaker og sosiale arrangementer 
som nabolagsmiddager og utekino. Vi 
ønsker å bruke takhagen som et 
samlingssted for formidling av 
permakulturell praksis. Vi vil søke om å 
bygge et kombinert drivhus og kjøkken 
på taket til å supplere denne 
aktiviteten.

3. Etg.
Kunst
Førende aktivitet i tredje etasje vil 
være kunst. Hvilken form for kunst 
vil begrenses av logistikk og miljø. 
Det vil si lettere kunstformer. De 
mere økonomisk ressurssterke 
aktivitene på huset skal subsidiere 
kunstnermiljøet på huset.

1. Etg.
Bakkekontakt
Første møtet med 
kulturproduksjonshuset skal være 
samlingstedet for bygget, 
felleskjøkkenet. Resten av arealet 
bakover mot elva vil være 
kunsthåndverksverksted.

U1
Treverkstedene
Første underetasje innholder tre typer 
treverkstedstilbud. Arealet er fordelt på 
et åpent verksted med mindre 
maskiner og et møbelsnekkerverksted 
for profesjonelle. Det tredje tilbudet er 
tilgang til møbelsnekkerverkstedet 
etter arbeidstid. Det tredje tilbudet er 
for folk som har behov for profesjonelle 
maskiner eller kursvirksomhet.

U2
Metall og 
prosjektrom
Andre underetasje vil være tilrettelagt 
for metallarbeid. Resten av arealet vil 
innholde prosjektrom for større kunst 
eller håndtverks prosjekter og 
kursvirksomhet

2. etg. 
Kulturnæring
Førende aktivitet i andre etasje vil 
være coworking og kontor for 
kulturnæring.

*Kulturnæring.
Kulturnæringsektoren favner ganske 
bredt. Våre rammer for kulturnæring er 
betinget på at virksomhetene skal 
jobbe for bedre sosial og økologisk 
bærekraft. Dette medfører at fag som 
arkitektur, scenekunst, forskning mm. 
Kan sitte på samme sted. 

Etasjeplan for 
industribygget

Kroloftet 
2020-2035



Kurs i håndbyggingsteknikker på 
Kroloftets keramikkverksted i Frysjaveien 40
19. januar 2020 



1. Etg.
Kafe og galleri
Kunst, design og håndverk med 
enkel servering skal være det 
første som møter besøkende i 
fabrikken. Entreen skal også 
formidle informasjon om det som 
skjer på Kroloftet og den daglige 
driften organiseres av alle som vil 
stille ut.

U1.
Flerbrukslokale
Hovedhallen i fabrikken skal driftes 
som et eventlokale og utstyres med 
profesjonell opptaksutstyr for musikk 
inspilling. Her vil det kunne holdes 
kurs og konferanser samt innspilling av 
større grupper musikere.

U2 tilbygg
Musikk og servering.
Tilbygget i U2 er et perfekt sted for 
matservering. På grunn av utformingen 
er det også ideel akustikk for 
musikkinnspilling. Dette lokalet vil 
kombinere innspilling og matservering 
og være en kulturscene. 

U2
Tekstil og gjenbruk.
En av de aller første næringene i dette 
bygget var tekstil. Dette skal 
gjenninføres på en ny og bærekraftig 
måte. Profesjonelle skal ha sin daglige 
drift her med fokus på tekstilgjenbruk 
og kurs. I tillegg vil det være et 
deltidsverksted som entusiaster elle 
hvermansen kan benytte til å 
vedlikeholde klær eller sy nye.

( U3 )
Folkehamam.
Det gamle turbinrommet skal 
konverteres til en hamam og badstu 
rom. Dette skal være tilgjengelig for 
alle.

Kroloftet 
2020-2035



Steel Pan konsert på Kroloftets 5 års feiring i 
Frysjaveien 40
Sommer 2019 



Greg Malcolm & Jennifer Ward under
kunstfestivalen Winter Solstice 2019: We 
Dance Alone på Kroloftet i Frysjaveien 40
21. desember 2019 



Kurs i vedlikehold og reperasjon av Haringfele
Et samarbeid mellom NMH og Kroloftet i 
Frysjaveien 40
9. Januar 2019 


