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Invitasjon til parallelloppdrag
Nesodden kommune inviterer med dette til parallelloppdrag for utvikling av vårt sentrum på Tangen.
Kommunen skal lage en områdeplan for Tangen sentrum og parallelloppdraget skal blant annet være
med på å danne grunnlaget for dette planarbeidet, både som prosessverktøy og for å få frem ulike
ideer og konsepter.
Vi ønsker å drøfte overordnede spørsmål som Nesodden sin rolle i Osloregionen og Tangen sin rolle
som senter, men først og fremst ønsker vi å få innspill til hvordan Tangen, helt konkret, bør utvikle
seg videre. Sentrale temaer kommunen er opptatt av er hvordan vi skal skape et bærekraftig
sentrum, sett i lys av Tangens sosiale, miljømessige og økonomiske utviklingspotensial. Blant tidens
utfordringer kan også nevnes trangboddhet, større andel små husholdninger, økt antall eldre,
ensomhetsutfordringer, den teknologiske utviklingen, klimaendringer og en næringsstruktur der
fysiske butikker i sentrum utfordres av netthandel og større bilbaserte kjøpesentre.
For at samfunnet både skal få mer ut av sine investeringer og bli mer inkluderende og sosialt ønsker
vi å se spesielt på muligheten for sambruk og flerbruk, og hvordan fritidsaktiviteter, ulike offentlige
funksjoner og boliger kan brukes til å skape liv i sentrum utenom arbeids- og skoletiden.
Nesodden skal få en moderne tettstedsstruktur tilpasset gange, sykkel og kollektivtransport.
I dag pendler ca. 50 prosent av de sysselsatte ut av kommunen med buss og ferge til Oslo og Lysaker.
Nesodden har som ambisjon å styrke den lokale verdiskapningen, næringsvirksomheten og
sysselsettingen, og vil gjerne ha innspill og forslag til hvordan dette kan skje.
Kommunen eier store deler av arealene som skal utvikles, og vi ønsker at teamene skal belyse
kommunens rolle i sentrumsutviklingen og mulighetene som kommunen har som grunneier. I tillegg
skal teamene foreslå en trinnvis strategi for gjennomføring av tiltak.
I tillegg til boliger har kommunen behov for å legge flere funksjoner i sentrum. Ny ungdomsskole eller
utvidelse av eksisterende ungdomsskole, barnehage, næringslokaler og kulturarenaer. I tillegg er det
et ønske å få plass til svømmehall og flerbrukshall. For å få plass til flere funksjoner ønsker
kommunen at det legges opp til bygninger med flere funksjoner samlet. Disse konkrete prosjektene
vil være viktige brikker som teamene kan spille med i parallelloppdraget. En god fortetting vil være
avgjørende for at verdifulle friområder og kulturlandskap skal kunne bevares.

Oversikt over kulturlandskap og historiske veifar på Tangen, sirkel viser sentrumsområdet
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I dag preges Nesodden i stor grad av en bebyggelse bestående av eneboliger og tomannsboliger, men
ambisjonene for framtiden er at sentrum på Tangen skal ha et rikt og sammensatt botilbud med ulike
grader av fellesskapsløsninger som en naturlig del av kommunesenteret. God folkehelse er et
nøkkelord her, både fysisk og mentalt.
Vi ønsker at Tangen sentrum skal utvikles og bygges med god arkitektur som verktøy. Med dette
mener vi god, stedstilpasset form, relevante forbindelser, materialitet og romlige sammenhenger. Vi
skal fortsette å bygge et sted der vi skal høre til og virke, både i hverdagen og til fest, og som er
inkluderende og attraktivt for besøkende.
Det skal velges ut tre team som gjennom tverrfaglig kompetanse og kreativitet skal få utforske egne
plangrep og innovative løsninger for en bærekraftig utvikling av Tangen sentrum. Kommunen
forventer gjennom parallelloppdraget å motta konkrete, gjennomførbare og kreative forslag.
Forslagene skal vise hvordan vi kan bygge et fremtidsrettet sentrum på Tangen, med sambruk av
funksjoner og gode løsninger som fanger og videreutvikler Nesoddens egenart.
Sammen skaper vi det gode livet
Parallelloppdraget er viktig for å skape engasjement og oppmerksomhet blant politikere, innbyggere,
utbyggere, næringsliv og kommunens administrasjon. Vi ønsker å bruke parallelloppdraget til å skape
reell involvering i arbeidet med å utvikle kommunesenteret gjennom at det utvikles ulike forslag som
kan drøftes lokalt, og vi vil bruke parallelloppdragene som inspirasjon og til modning av ideer.
Kommunens visjon «Sammen skaper vi det gode liv» kjennetegnes ved verdiene:
•
•
•
•

Bærekraftig
Fremtidsrettet
Likeverdig
Åpen

Verdiene som kjennetegner visjonen, legger også viktige føringer for hvordan Tangen sentrum skal
utvikles.

Kommunen ønsker å motta forslag som er ambisiøse og kreative, samtidig som vi ønsker strategier
som er gjennomførbare og konkrete nok til at de kan følges opp i videre arbeid.
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Parallelloppdrag er ingen konkurranse, det kåres ingen vinner og kommunen kan bruke materialet fra
de ulike konsulentene slik en måtte ønske i stedsutviklingsprosessen.
En tverrfaglig vurderingsgruppe internt fra administrasjonen i kommunen settes sammen. For å sikre
lokal forankring og gjennomføringskraft skal vurderingsgruppen kalle inn andre relevante faggrupper
og interessenter underveis til medvirkning og møter. Denne gruppen skal utarbeide rapporten fra
parallelloppdraget med utgangspunkt i parallelloppdraget og innspill fra befolkning og ulike
fagmiljøer.
Nesodden kommune benytter Norske arkitekters landsforbund (NAL) som prosessveileder i
gjennomføringen av parallelloppdraget.
Parallelloppdraget er delfinansiert av Akershus Fylkeskommune.

1. Tangen sentrum i går og i dag
Nesodden kommune ligger på en halvøy syd for Oslo, og er hjem til i underkant av 20 000
innbyggere. Kommunesenteret Tangen, som er lokalisert nord på Nesodden, skal utvikles som
hovedsentrum og styrkes som kommunens administrative, kulturelle, handels- og servicemessige
tyngdepunkt.

1.1

Litt historikk

Kommunen har en rik kulturarv med menneskelig aktivitet i over 9000 år. I tidligere tider sto vannet
60 meter høyere, og Nesodden var en øy. De første menneskene som kom til øya var veidefolk som
levde av jakt og fiske. Etter hvert som jordbruk ble mer utbredt, begynte folk å bosette seg
permanent på Nesodden.
Som følge av at folk begynte å bosette seg fast, skjedde det en omfattende nyrydning av jord lengst
sør i kommunen. Gårdsdrift, skogdrift og sjøfangst var viktige næringer. Skogdriften gav tømmer til
hus og båtbygging, og mesteparten av trelasten gikk til Oslo. I tillegg var utvinning av myrmalm og
produksjon av tjære viktige næringer. Det ble også drevet saltutvinning langs kysten. Til tross for
dårlige vilkår var jordbruket hjørnesteinen i næringslivet fram til 1900-tallet.
Rundt 1900-tallet var det spesielt to typer industrivirksomhet utbredt på Nesodden, isskjæring og
oljelagring. Norge var en viktig eksportør av is til det engelske markedet, og Nesodden var blant de
største produsentene av is. Isdriften endret hele landskapet på Nesodden med nye veier, renner,
ishus, kaianlegg, arbeiderboliger, smier og staller. Selve terrenget ble endret i form av at en rekke
kunstige isdammer ble anlagt. Senere ble det etablert fire oljeimportanlegg. Oljeimportanleggene var
store og viktige arbeidsplasser som gav fast arbeid, god lønn og sosiale goder.
Nesodden var et kjent feriested for Oslobeboere fra 1900-tallet. Både over-, middel og
arbeiderklassen hadde sine feriehus med tilhørende badehus langs kysten. Det var først etter andre
verdenskrig at Nesodden ble en forstad til Oslo som følge av boligpresset etter krigen. Det var først
og fremst Tangen-området, fra Granholt-krysset og opp mot Tangenåsen, som ble utbygd. Disse
områdene har fremdeles tidstypisk boligbebyggelse fra etterkrigstiden.
På 1960-tallet kunne Nesodden karakteriseres som en bygd med et folketall på ca. 6 000. Tangen var
allerede da en viktig havn og et kommunikasjonsknutepunkt for trafikken til og fra Oslo.
Senterdannelsen på Tangen er av relativt ny dato og man kan ennå ikke snakke om en ferdig utviklet
senterstruktur. Her ligger det et stort utviklingspotensial.
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2. Parallelloppdraget skal vise veien videre
2.1 Avgrensning av området
Oppgaven skal drøfte og analysere Nesodden og Tangen i et regionalt perspektiv og Tangen som et
senter for hele kommunen. Måten Tangen kan forholde seg til sjøen og de kvaliteter det
representerer er også et viktig tema i analysen som skal lede frem til hovedoppgaven: Hvordan
utvikle Tangen sentrum? Kjerneområde og avgrensingen av områdeplanen er foreslått som vist i
kartet under.

Planens avgrensning

2.2

Fra bygd til et fremtidsrettet tettsted

Å bygge et tett og godt sentrum er en forutsetning for videre utvikling av Nesodden. Ved å
konsentrere veksten og bygge kompakt skal vi styrke grunnlaget for å skape et godt sosialt miljø,
gode tjenester og økt bruk av kollektivtransport, sykkel og gange.
Tangen er i dag kommunens største tettsted. En strategisk, klimavennlig og bærekraftig fortetting og
videreutvikling av sentrum skal skje «innenfra og ut». Tangen sentrum skal være hele kommunens
hovedsenter og skal styrkes som kommunens sentrale møtested og administrative, kulturelle,
handels- og servicemessige tyngdepunkt. Målet er et attraktivt kommunesenter der kommunehuset
Tangenten, skoler, barnehager og handelstilbudet er motorer for sentrumsutviklingen.

2.3

Grønn mobilitet

Siden Nesodden er et nes i Oslofjorden så er kollektivtransport til Oslo med buss og ferge svært
konkurransedyktig. I tillegg er fergene i ferd med å elektrifiseres. God kollektivdekning og effektiv
reisevei over fjorden til Oslo gjør at Nesodden har en høy andel som reiser kollektivt, 50 prosent.
35 prosent av alle reiser i kommunen skjer ved gange eller sykkel etter arbeidstid. Hvordan kan dette
tilbudet videreutvikles og andelen gående og syklende økes? Fremtidig parkeringsløsning bør samles
og fungere som beboerparkering, innfartsparkering og «kiss`n ride» for skoler og barnehage.
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Nesoddens lange kystlinje vil få økt betydning, både som rekreasjonsområde og som naturkvalitet. Vi
tror også at den teknologiske utviklingen innen elektrisk/hydrogenbaserte motorer vil kunne
revitalisere persontransporten på sjøen. Å videreutvikle Tangen sentrum, slik at gange, sykkel og
kollektivtransport blir de naturlige transportformene er en viktig målsetting.

2.4

Klimatilpasning, grønne forbindelser og bærekraftig byggeri

Det grønne skal binde folk og sted sammen. Vi ønsker at sentrum bindes sammen av en grønn,
pollinerende allmenning som går fra vanntårnet i vest til Skoklefallskogen i øst.

Fortetting gir et sterkere behov for å beskytte og forsterke grøntområder og 100-meterskoger. Disse
er viktige for lek, rekreasjon og folkehelse. Grøntområder bidrar til overvannshåndtering,
flomdemping, ren luft og biologisk mangfold. Sentrumsutviklingen skal styrke disse verdiene gjennom
grønne forbindelser og ved å legge til rette for lek og annen aktivitet.
Visjonen er en grønn, pollinerende allmenning som meandrerer gjennom sentrumsstrukturen fra
torget utenfor senteret mot Skoklefallskogen. Allmenningen inngår som en viktig del av det offentlige
arealet og skal ha en samlende funksjon som knytter forskjellige aktiviteter og funksjoner sammen. Vi
mener at visjonen om allmenningen konkretiserer kommunens verdier om at utvikling skal være
bærekraftig, fremtidsrettet, likeverdig og åpen.
Hvordan en slik allmenning beplantes og møbleres vil være viktig for hvordan sentrum opplevelses.
Kanskje kan ungdomsskolen for eksempel ha sin skolehage i parseller langs allmenningen
Vi mener det er et sentralt premiss at bebyggelsen skal ha aktive sider både mot allmenningen og
mot gater. Sentrum skal virke inviterende og levende også for de som kommer med buss og bil. Det
skal være et senter for hele kommunen.
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Vi ønsker at parallelloppdragene skal vise eksempler på god overvannshåndtering, klimavennlig
materialbruk og driftsmodeller. Klimavennlig energisystemer skal omtales.
Kommunen skal være en pådriver for bærekraftig utvikling. Vi ønsker at dere drøfter hvordan
kommunen kan påvirke utviklingen gjennom å utvikle og bygge i egen regi, og legge til rette for
biodiversitet og overvannshåndtering i dagen. Vi ønsker at oppdraget skal belyse hvilken rolle
kommunen kan ta som grunneier, sentrums- og samfunnsutvikler.

2.5

Sentrumstruktur

Tangens bystruktur skal videreutvikles gjennom at det legges til rette for bymessig fortettingsom er
romslig og raus. Solforhold og støy er viktige parametere i planlegging og utformingen av sentrum og
kvaliteten og anvendbarheten av offentlige rom skal prioriteres høyt. Det er svært viktig at
bebyggelsens 1. etasjer, som vender seg ut mot allmenningen og andre gater, aktiviseres.
Det må jobbes med balansen mellom utsikt og sol fra private arealer og behovet for offentlige
områder. Balansen mellom livskvalitet for barn og unge i sentrum, samt beboere og besøkendes
behov, må veies mot hverandre slik at de samlet sett skaper et attraktivt byliv hele året der folk bor,
leker og møter andre mennesker.
Vi har mange familieboliger nær sentrum og ønsker at sentrum skal være barnevennlig. Er sentrum
godt for et barn, er det godt for alle!
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2.6

Inkluderende arkitektur

Kommunehuset Tangenten er et flerbrukshus, med bibliotek, ungdomsskole, kafe, helsestasjon og
administrativt senter med stor grad av sambruk. Rett over veien ligger Tangen senter, som er det
største kjøpesenteret på Nesodden. Både kjøpesenteret og Tangenten er viktige oppholdssteder for
befolkningen. Byggene har relativt høy standard på utførelse og arkitektur, det er byrom og
plassdannelser i tilknytning til byggene og veiløpet mellom dem er rustet opp som miljøgate.
Vi ønsker ideer til hvordan gatekarakteren på veiene i sentrum kan styrkes og barrierevirkningene
reduseres ytterligere. I tillegg må ny bebyggelse utnytte potensialet som ligger i sambruk og flerbruk
både internt i byggene og med eksisterende funksjoner i område.
Etablering av offentlige anlegg som barnehage, allmenning og skole skal gi gjensidig nytteverdi. Stor
grad av sambruk gir mange tilgang til de samme arealene og bidrar til at flere får nytte av de samme
kvalitetene. Barnehager kan for eksempel være lekeplass utenfor barnehagens åpningstid, og skolens
kantine kan fungere som kafé eller møtelokale på kveldstid og i helger. Allmenningen er bindeleddet
mellom det hele. Slik sambruk omfattes av begrepet «inkluderende arkitektur».
Vi ønsker at sambruk skal være et fokusområde i sentrumsutviklingen, med allmenningen som et
bindeledd.

BIGyard, Zanderroth architekten,
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1. Tangenten. 2. Tangen senter. 3. Tangenåsen ungdomsskole. 4. Nesoddtangen barneskole. 5. Kongleveien barnehage. 6. Speiderhytta.

Syd for Tangenten ligger flere kommunale funksjoner som ungdomsskolens utearealer, en eldre
barneskole, barnehage og samfunnshuset. Arealene er kommunens eiendom og det er behov for å
oppgradere mange av lokalene. Kommunen ønsker nå å innarbeide disse funksjonene i et
inkluderende og attraktivt sentrumsmiljø.
Lenger syd ligger Skoklefallskogen, en skog med naturmangfold og stor rekreasjonsverdi. Skogen
strekker seg fra Tangen til Skoklefall, og å styrke forbindelsen mellom disse stedene er fornuftig i et
langsiktig perspektiv. Skogen må ikke betraktes som et transformasjonsområde, men skal bevares
som den er.
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2.7

Et mangfoldig botilbud med vekt på fellesskap

Boligprisene på Nesodden er høyere enn i de fleste andre kommunene i Viken, og boligtilbudet
domineres av eneboliger og rekkehus. Det er utfordrende for enslige og unge å skulle kjøpe en bolig i
kommunen. Kommunen har ansvar for å sikre at boligutviklingen bidrar til sosialt bærekraftige
bomiljøer. Dersom kommunen ikke er en aktiv aktør i boligutviklingen, kan konsekvensen bli store
forskjeller mellom ulike bomiljøer i kommunen. En annen konsekvens kan bli at unødvendig mange
defineres som vanskeligstilte på boligmarkedet på grunn av for liten tilgang på rimelige boliger.
Samfunnet er i endring, både med tanke på klimaet og miljøet og hvordan vi lever. Det er flere som
bor alene, og flere som er ensomme. Dette åpner for å tenke nytt om hvordan vi bor og lever. Vi
ønsker at parallelloppdraget drøfter hvilke virkemidler kommunen kan bruke i boligpolitikken og i
den forbindelse undersøke hvordan nye boformer med vekt på fellesskap kan utvikles og organiseres.

Vindmøllebakken på Storhaug, Stavanger. Helen og Hard arkitekter

Nesodden er en kreativ kommune, og er ofte omtalt som ‘kunstnerkommune’, da det er mange
kunstnere som bor og arbeider her. Dette farger samfunnet, men gjør også at det er behov for gode
arbeidslokaler og verksteder, i tillegg til rimeligere boliger. Vi tror at Nesoddens spennende
befolkningssammensetning kan gjøre dette til et ideelt sted å prøve nye boformer, basert på
felleskap og sambruk. Fellesområder må være oversiktlige og oppleves som trygge.
Vi er usikre på hvor mange boliger som det er plass til å legge i sentrum, og mye vil avhenge av
skolestrukturen og hvordan nye offentlig bygg organiseres.
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BIGyard, Zanderroth architekten, Berlin

Vindmøllebakken på Storhaug, Stavanger. Helen og Hard arkitekter

BIGyard, Zanderroth architekten, Berlin
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2.8

Næringsutvikling

Næringsutvikling handler grunnleggende sett om mennesker som ser muligheter i et stimulerende
miljø. Det handler derfor både om kreativitet, kunnskap, ferdigheter, identitet og om tilrettelegging.
Skoler og barnehager bør derfor ha stedsegen karakter og programmer som stimulerer
«gründerånden».
Næringslivet er i endring og tradisjonelle butikker strever. På Nesodden ønsker vi at sentrum skal
inspirere, motivere og åpne for nye virksomheter og markeder. Vi ønsker å legge til rette for mer
næring og et aktivt sentrumsliv, men næringsutviklingen må ikke konkurrere med eksisterende
næring i sentrum.
Det er for eksempel behov for egnede arealer for småskalanæring som verksteder, atelier og systuer
og vi vil gjerne undersøke om synergier kan finnes mellom næringsaktører og bruk av sentrum
gjennom for eksempel sambruk eller sameie. Kommunen, som en stor grunneier i sentrum, har
muligheter til å tilrettelegge for aktiviteter med andre virkemidler enn hva private initiativtakere kan.
Sammen med teamene ønsker vi derfor å undersøke muligheten for framtidsrettet næringsutvikling
som støtter oppunder og komplimenterer dagens næringsliv.

3. Noen nøkkelprosjekter
Her er noen nøkkelprosjekter som Tangens sentrum skal ha, og bør ha, i den videre utviklingen:

3.1

Nøkkelprosjekter vi skal ha

Skole, flerbrukshall og svømmehall, kulturhus
Det er endringer i skolestrukturen på Nesodden. Lokaliseringen av den nye ungdomsskolen er ikke
avgjort. Vi ønsker derfor å bruke denne prosessen til å undersøke ulike alternativ.

Skolen i Sør-Odal

Vi er interessert i å utforske hvordan ungdomsskole i sentrum, dersom kapasiteten utvides til ca. 850
elever, kan bidra til sentrumslivet både i- og etter skoletiden. Det skal også sees på hvor og hvordan
en flerbrukshall og svømmehall kan bygges i sentrum. Hvordan kan sambruk skapes mellom skole,
bading, idrett og andre sentrumsfunksjoner. Vi ønsker en prinsipiell vurdering av ulike strukturer
fram til midtveissamlingen.
Vi ønsker at alternativene viser fordeler og muligheter strukturene i dagens sentrum har, og hvilke
synergier som kan skapes ut i fra dette.
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Alternativ 1: Tangenåsen ungdomsskole utvides til å romme 850 elever ved at flerbruksbygget
Tangenten bygges på. I tillegg planlegges en ny barneskole i sentrum.
Alternativ 2: Vi er også interessert i hvordan en løsere, mer fragmentert bebyggelsesstruktur for
skolens bygg kan fungere i samspill med andre funksjoner i sentrum. Kan en slik bebyggelsesstruktur
bidra til mer bevegelse og flyt i sentrum, og gjøre det enklere og mer naturlig for befolkningen som
helhet å bruke skolens lokaler til ulike tider.
Alternativ 3: Dagens ungdomsskoler beholdes, men det bygges en ny barneskole i sentrum.
Alternativ 4: Dagens skolestruktur opprettholdes, med oppussede lokaler. Hvilke mulighetsrom
finnes da for sentrumsutvikling?

Ulstein arena, Lund+slaatto arkitekter
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Ulstein arena, Lund+slaatto arkitekter

Skolens hjerte kan være et hjerte i bygda i Sør-Odal
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3.2

Nøkkelprosjekter vi bør ha

Mobilitetshus
Vi ønsker at trafikkavvikling og parkering bruker minst mulig areal, men møter behovene tjenestene
har. Plasseffektiv og trygg trafikkavvikling og lokalisering av «kiss & ride» løsning er en sentral del av
oppgaven. Vi ønsker et sentralt lokalisert mobilitetshus som kan betjene både boliger, besøkende og
arbeidsplasser i sentrum. Sentrum bør være mest mulig bilfritt, med unntak av nødvendig levering og
parkeringsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Parkeringshuset kan gjerne kombineres
med andre aktivitetsfremmende funksjoner.

Kondistaget I København

Økologisk barnebondegård
Tangen sentrum har behov for aktiviteter som trekker til seg både barn og voksne. En idé vi har er at
det kan anlegges en liten bondegård for barn i sentrum. Denne kan for eksempel ligge ned mot
Skoklefallskogen og være en forlengelse av allmenningen. Et referanseprosjekt kan være Kampen
Økologiske Barnebondegård, som er lokalisert i bydel Gamle Oslo.
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Aktivitetspark/Klatrepark
Vi ser for oss at åskammen som ligger nordøst for Tangenten og eksisterende fotballbane kan brukes
som en aktivitetspark/klatrepark for Nesoddens befolkning. Dette mener vi kan være et bidrag til at
Nesoddens befolkning vil tilbringe større deler av sin fritid i sentrum. Vårt tenkte scenario er at
foreldrene tar seg en kaffekopp, mens barna klatrer i toppen av trærne.

Klart-klatrepark

China Fuzhou Jin Niu Shan Trans-Urban Connector

17

4. Styringsddokumenter Kommuneplan 2018 – 2042
Kommuneplanen ble vedtatt med innsigelse i kommunestyret i mars 2019. Innsigelsen til
kommuneplanen gjelder omfanget av foreslått sentrumsutvikling på Fagerstrand, syd i kommunen. Vi
forventer at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal fatte en avgjørelse i løpet av
våren 2020. Utfallet i KMD kan berøre sentrumsutviklingen på Tangen, men sannsynligvis i liten grad.

Det brune området i kartutsnittet til høyre over viser arealet avsatt til sentrumsformål i
kommuneplanen 2018 – 2042. Kommunens eiendommer er markert i blått på utsnittet til høyre.

5. Dagens reguleringsplaner og pågående arbeid
Det er en pågående reguleringsplan i sentrum og et leilighetsprosjekt som ferdigstilles nå.
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1. Tangentoppen
Leilighetsprosjekt med 50 leiligheter, gatetun og næring i første etasje.
2. Tangen centrum
Leilighetsprosjekt med 44 leiligheter, næring i førsteetasje.

Prosjektillustrasjon av Tangentoppen fra utbygger.

6. Sammensetning av team
Vi ønsker ikke at teamene blir for store, men at teamsammensetningen speiler kompleksiteten i
oppdraget. Vi forventer innovative løsninger, og at teammedlemmene har variert og relevant
erfaring innen fagfeltene stedsutvikling, småskala næringsutvikling, inkluderende arkitektur,
skoleutforming, og hvordan man tilrettelegger for naturmangfold og klimatilpasning i det urbane
landskap.

7. Beskrivelse av prosessen av parallelloppdraget
7.1

Arbeidsprosess og frister

Oppdraget skal gjennomføres mellom 03.03.2020 – 08.06.2020, med følgende arbeidsfaser og
seminarer der teamene deltar:
Oppstartsseminar 03. mars
Oppstartsseminaret skal gi en introduksjon til de viktigste problemstillingene
parallelloppdraget skal løse, og gi deltagerne nødvendig informasjon og bakgrunnsmateriale
for å gjennomføre oppdraget. Teamene vil bli presentert for stedet og sentrale aktører, og
det blir en befaring i sentrumsområdet. Seminaret vil også bestå av et åpent møte hvor
innbyggerne inviteres til å delta.
Fase 1 (03.mars – 14. april)
Det enkelte team skal i den første arbeidsfasen gjøre stedlige analyser og drøfte hva som er
spesielle utfordringer. I denne analysen skal teamene vurdere hvordan Tangen sentrum skal
utvikles både i regional sammenheng, som kommunesenter og som nærmiljø. Et av
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fokusområdene skal være løsninger for sambruk og ungdomsskolen i sentrum. Arbeid med
volumstudier vil være en viktig del av denne fasen.
Det forventes at analysematerialet egner seg for presentasjon og medvirkning i
midtveisseminaret.
Midtveisseminar 14. april
Midtveisseminaret vil både bestå av en lukket del og et åpent møte hvor innbyggerne
inviteres til å delta.
Ved midtveisseminaret skal teamene presentere resultatet av den innledende arbeidsfasen
og sine forslag til plangrep. Medvirkning, tilbakemeldinger og innspill vil være en viktig del av
midtveisseminaret og teamene må forberede hva de ønsker innspill på i forkant.
Kunnskapsdeling og synspunkter på tvers av teamene er viktig. Kort etter seminaret vil
vurderingskomiteen gi tilbakemeldinger og føringer for teamenes videre arbeid. I tillegg til
den helhetlige oppgaven som beskrives i programmet kan vurderingskomiteen velge ut deler
av leveransen i fase 1 som fordypningsoppgaver.
Arbeidsfase 2 (15.april – 27. mai)
Teamene konkretiserer og foredler de enkelte plangrepene etter midtveisseminaret.
Det skal utvikles en gjennomføringsstrategi, som også skal inneholde forslag til strakstiltak.
Frist for innlevering av produsert materiale: 27.mai 2020 kl. 24.00.
Sluttseminar 08.juni
På sluttseminaret presenteres teamenes sluttførte arbeid. Det vil både bestå av en lukket del
og et åpent møte hvor innbyggerne inviteres til å delta.
Utstilling
Parallelloppdragene vil stå utstilt på Tangenten fra 08.juni

7.2

Endelig vurderingsrapport

Kommunen skal utarbeide en vurderingsrapport. Aktuelle representanter og fagpersoner som er
avgjørende for gjennomføring og videre arbeid, involveres underveis.
Representantene vil følge hele prosessen og delta på seminarene. Rapporten vil inneholde
anbefalinger for det videre arbeidet med å utvikle Tangen.
Rapporten skal være ferdig medio september 2020.

8. Krav til innlevert materiale
Teamene skal forberede og levere presentasjoner til midtveisseminaret.
Til avsluttende levering skal hvert team levere følgende:
• 4 - 6 lettleste plansjer stående A1 med minst tre illustrasjoner fra utvalgte byrom og kart. Alle
kart orienteres med nord opp (fysiske plansjer og digitalt) Plansjene viser:
• Tangen i regionen og som kommunesenter
• Tangen og de nære omgivelser (turdrag, strand og herlighetsverdier) skal illustreres
• Hovedgrepet for sentrum og ungdomsskole, sett i sammenheng med omkringliggende
grønnstruktur og forbindelser til tilgrensende områder, gjennom en konseptskisse.
Konseptskissen skal vises i målestokk.
• A3 hefte med fullstendig beskrivelse (3 eks. og digitalt)
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•

•

Presentasjon som fremhever de viktigste grepene i besvarelsene (powerpoint og pdf)
Materialet leveres i pdf-filer både som trykkefiler (høy oppløsning), filer med middels
oppløsning egnet for annen presentasjon/mangfoldiggjøring samt filer for internett.
Materialet skal leveres på norsk.

9. Bruk av resultatene fra parallelloppdragene
Nesodden kommune har materiell eiendomsrett til det innleverte materialet, og disponerer fritt
materialet til eget bruk i forbindelse med hele stedsutviklingsprosessen. Konsulentgruppene skal
krediteres.
Ønsker tilbyder å benytte seg av materialet i andre sammenhenger før offentliggjøring av
parallelloppdraget må det avklares med kommunen.

10. Føringer og bakgrunnsmateriale
Dette programmet er laget som grunnlag for innkjøpet.

11. Kontaktinformasjon
Kontaktpersoner under parallelloppdraget:
•

Marit Askbo, ansvarlig for gjennomføring av parallelloppdraget
marit.askbo@nesodden.kommune.no

•

Mille Astrup Rønning, avdelingsleder plan,
Mille.astrup.ronning@nesodden.kommune

Fysisk materiell leveres til:
Nesodden kommune
Tangenten
Kongleveien 2
Postboks 123
1451 Nesoddtangen

Bilder uten kildehenvisning:
Unsplashed og avdeling plan
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