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STEDSANALYSE

STEDSANALYSE

BELIGGENHET
Tomten har en sentral plassering både for beboere på Nesodden og for 
besøkende fra Oslo. Den ligger på spissen av Nesoddtangen, kun få minut-
ters gange fra Nesoddtangen brygge. Fra bryggen kan man ta Nesoddbåten 
over til Aker brygge på kun 24 minutter, og det går også båter til Lysaker, 
Blylaget, Midtveien og Fagerstrand. Nærheten til Oslo gjør at Nesoddtan-
gen er et godt utgangspunkt for utreise fra Oslo, og flere bruker derfor Nes-
odden som reisemål i helger og ferier. 

TOMT
Tomten for mulighetsstudien (gnr/bnr 4/1) har et areal på 15 643 m2, og 
er dermed den nest største eiendommen på nordspissen av Nesoddtangen, 
like etter eiendommen for Nesoddtangen brygge. Den grenser til eiendom-
mene 4/134 i vest, 4/136, 4/78,123,375, 4/32 og 4/64 i øst og Tangenveien 
(32/16) i sør. Tomten eies av Nesodden Kommune og deles i to av Lagveien 
i sørøst. Denne delingen danner to utviklingsområder; Nesoddtangen gård 
(NTG) i nordvest, og Lagvei-tomten i sørøst.

Flyfoto over tomten (fra 1881.no)

NESODDTANGEN GÅRD

LAGVEI-
TOMTEN

REGULERING
Nesoddtangen gård er i den nye kommuneplanen 2014-2026 regulert til 
Landbruks-, natur- og friluftsformål med krav om felles planlegging.

“§ 11 Landbruks, natur- og friluftsområder (pbl. § 11-11)

1. Det følger av loven at i områder som i arealdelen er utlagt til LNF-om-
råder, er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den 
som har direkte tilknytning til landbruksdrift/stedbunden næring.“

Lagvei-tomten er regulert til boligformål i reguleringsplan for RV 156, 
Tangen - Granholt, 1980. I tillegg sier den nye kommuneplanen 2014-2026 
at tomten er regulert til fremtidig offentlig eller privat tjenesteyting. 

Kart over Nesodden i Oslofjorden

NESODDEN

OSLO

Reguleringsplan fra 1980

Kommuneplanens arealdel 2014-2026
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SEFRAK-registrerte bygg på tomten

BEBYGGELSE RUNDT NESODDTANGEN BRYGGE
Nordspissen av Nesoddtangens bebyggelse består, med noen unntak, av 
boliger. De fleste boligene er relativt store eneboliger, men Nesoddtangens 
bebyggelse består også av en del mindre rekkehusbebyggelse. Nesoddtan-
gens nordøstlige side domineres derimot av store eneboliger. 

Nesoddtangen, og spesielt nordspissen ved Nesoddtangen brygge, har en 
relativt lav tetthet. Området er med sitt utgangspunkt for reiser med båt 
og buss, et kollektivt knutepunkt, og har et stort potensiale for en videre 
utvikling. 

Eiendommer / boliger i området

På Nesoddtangen gård er det en kafé som er åpen flere dager i uken, og 
flere av lokalene leies ut til ulike aktører. Hovedhuset og annekset dispo-
neres av Dagsenteret - psykisk helse på dagtid. Annekset brukes til ulike 
gruppeaktiviteter og maleverksted. Foreninger, organisasjoner, institusjon-
er, private personer og bedrifter har også anledning til å leie Nesoddtangen 
gård. Kystledhytta “Rødstua” leies ut av Oslo friluftsråd, og den lille hytten 
brukes i dag til utstillinger for de aktive kunstnerne på Nesoddtangen. 
Potetkjelleren og det falleferdige bygget ved siden av står i dag ubrukt.

BEBYGGELSE PÅ LAGVEI-TOMTEN
Tomten er i dag ubebygd, med unntak av en liten teknisk installasjon plas-
sert i det nordøstre hjørnet av tomten.

STEDSANALYSE

TEGNFORKLARING TEGNFORKLARING

BEBYGGELSE PÅ NESODDTANGEN GÅRD
Tomten er i dag bebygd med åtte bygninger; Nesoddtangen gård med 
tilhørende toalettbygg, anneks og eldre laftebygg, Kystledhytta “Rødstua”, 
en gammel potetkjeller, et falleferdig bygg med eldre grunnmur og en liten 
hytte. Flere av byggene er SEFRAK-registrert. 

Nesoddtangen gård, med tilhørende eldre bygg, har i dag stor historisk 
verdi både for området og for beboerne på Nesodden. Hovedbygget er fra 
1820 og har gjennomgått en del oppussing de siste årene. Låvebygningen til 
Nesoddtangen gård er revet, og i dag er det kun låvebrua som står igjen. 

 



MULIGHETSSTUDIE FOR
NESODDTANGEN GÅRD / LAGVEIEN / KYSTSTI

DATO 23/01/2018
STEIN HALVORSEN ARKITEKTER ASSIDE 4

OMRÅDETS TOPOGRAFI
Nesodden har en karakteristisk topografi med et svært kupert terreng, 
variert vegetasjon og god tilgang til kystlinjen over hele odden. Det bratte 
terrenget heller i retning ned mot sjøen, og setter stor krav til fremkomme-
lighet, da særlig for universell utforming.

Terrenget på tomten er variert, og flere steder er det veldig bratt, noe som 
illustreres i vedlagt terrengkart og foto. Gjennom tomten beveger det seg 
et karakteristisk terreng-strekke, og dette er med på å danne ulike områder 
med ulike egenskaper. Dette kuperte terreng-strekket har i tillegg en grønn 
karakter, noe som er ønskelig å beholde. Dette er karakteristisk for Neso-
ddens natur, og det er derfor viktig å utvikle tomten uten å måtte gjøre for 
store inngrep i naturen.

Den delen av tomten som inkluderer Nesoddtangen gård har en lang 
kystlinje med flere båtplasser og badeplasser. Lagvei-tomten har ingen 
kystlinje, men ligger kun få meter fra stranden som tilhører Nesoddtangen 
gård.

Hele tomten ligger særdeles fint til på nordspissen av Nesoddtangen med 
utsikt utover Oslofjorden og Oslo by. Tomten har gode solforhold, og grun-
net det bratte terrenget som bygger seg oppover mot sør, skjermes også 
tomten fra trafikkstøy fra Tangenveien.

Kart med terrengkotene for tomten. Den blå streken illustrerer terreng-strekket.Oversikt over dagens tilbud i området rundt Nesoddtangen brygge Foto som viser tomtens kystlinje og det bratte terrengfallet ned mot vannet

DAGENS TILBUD PÅ NESODDTANGEN
I dag er det flere tilbud for alle aldersgrupper på Nesoddtangen. Tilbudene 
er svært varierte, og eksempler på disse er idrett, friluftsliv, musikk, kunst 
og kultur. De fleste ligger samlet rundt Nesoddtangens “sentrum” på 
Flaskebekk, sammen med kjøpesenteret Tangen og Nesoddens kommune-
senter Tangenten.

På nordspissen av Nesoddtangen, i området rundt båtterminalen, er det 
derimot få tilbud. Her finner man en Mix kiosk ved båtterminalen og Nes-
oddtangen gård med tilhørende utleiehytte “Rødstua” og en liten hytte som 
i dag brukes til utstillinger. Etter rivingen av restauranten “Signalen”, er det 
også planer om å åpne en ny restaurant ved båtterminalen innen sommer-
en 2018. I tillegg er det en kyststi-trasé som knytter seg på flere strender 
langs kystlinjen hvor man kan bade, grille og bruke båt. Med tanke på 
områdets attraktive beliggenhet og potensiale er dette relativt få tilbud, og 
det er naturlig å tenke at dette ikke øker sjansen for mulige nye beboere og 
besøkende.

Det er også mangel på barnehager i nærheten av Nesoddtangens båttermi-
nal. Dersom man bor nært båtterminalen og pendler med båten til Oslo, 
må beboerne først reise sørover mot Flaskebekk for å levere i barnehage, 
noe som forlenger reiseveien og reisetiden betraktelig. Dette minimerer 
også mulighetene for å leve bilfritt på Nesoddtangen, noe mange ønsker, da 
busstidene er knyttet opp mot avreise for båten.

STEDSANALYSE

NY RESTAURANT 2018

“RØDSTUA”

BÅTTERMINAL

MIX KIOSK

BUSSHOLDEPLASS

NTG KAFÉ/UTLEIE

UTSTILLING
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SKRÅFOTO (fra 1881.no)

Tomten sett mot nord Tomten sett mot sør

Tomten sett mot vestTomten sett mot øst
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DEL 1 - KYSTSTI

DEL 1- KYSTSTI

Nesodden kommune har fine turmuligheter langs hele kystlinjen, både i 
Bunnefjorden og langs Oslofjorden. Stadig større del av stiene blir blåmer-
ket og regulert til kyststi. På grunn av det varierte terrenget er noen strek-
ker mer utfordrende å få utviklet, spesielt med tanke på universell utform-
ing, og kyststien får dermed noen “hull” som gjør at stien ikke kan sies å 
være fullstendig. 

“Kyststiprosjektet, i et kommunalt, regionalt og nasjonalt perspektiv, utgjør 
en svært viktig motvekt til utbygging og privatisering som stadig truer fri 
ferdsel langs kysten, også på Nesodden.”    
Akershus Amtstidene, 16. mars 2016

Ved en eventuell etablering av kyststi er det viktig at det blir tatt hensyn 
til vegetasjonen i området, og at stien følger terrenget uten å måtte gjøre 
for store inngrep i naturen, noe som også er spesifisert i kommuneplanens 
arealdel 2014-2026. I tillegg er det eksisterende brygger og båtplasser man 
må forholde seg til.

Nesodden kommune ønsker å se på muligheter for å etablere en adkomst 
mellom båtterminalen og Nesoddtangen gård. En slik trasé vil da måtte 
legges over privat eiendom Gnr./B.nr 4/134. Det er også ønskelig å se på 
muligheten for universell utforming av både adkomsten og badestranden 
Odden - Nesoddtangen gårds badeplass.

Med utgangspunkt i områdets analyse er det sett på fire mulige alternativer 
for adkomst mellom båtterminalen og Nesoddtangen gård.

Ny kyststi-trasé

Eksisterende kyststi

Kart som viser eksisterende kyststi-trasé (oransje) med forslag om ny trasé (blå) på nordspissen av NesoddtangenKart som viser eksisterende kyststi-trasé på Nesoddtangen, http://www.oslofjorden.com

Foto tatt fra båtterminal mot Nesoddtangen gård
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DEL 1 - KYSTSTI

ALTERNATIV 1 - INGEN ADKOMST MELLOM BÅTTERMINAL OG 
NESODDTANGEN GÅRD
Om man ønsker å bygge opp rundt en eventuell utvikling av område på 
Nesoddtangen gård, mener vi det er avgjørende å få etablert en adkomst 
mellom båtterminalen og Nesoddtangen gård. Ved å tilgjengeliggjøre om-
rådet og satse på utvikling på tomten, vil området ha gode forutsetninger 
for å bli brukt av alle. Et eksempel på et område som har satset på en li-
knende utvikling er Bærums Verk. Dette var tidligere et lite brukt område, 
som manglet en helhetlig plan. Området er nå transformert, og fungerer 
utrolig godt nettopp fordi det har vært en tydelig og helhetlig utvikling 
som er tilpasset alle brukergrupper. 

En mulighet er at kyststien forblir sånn som den er i dag. Da vil besøkende 
til Nesoddtangen gård og eventuelle andre kulturtilbud måtte følge 
riksveien for så å ankomme via Lagveien. Dette vil sannsynligvis føre til en 
status quo i forhold til antall besøkende.

ALTERNATIV 2 - STI OVER PRIVAT EIENDOM
Det er mulig å etablere en gangadkomst mellom båtterminalen og Nesod-
dtangen gård. For at gangadkomsten skal følge kravene for gangadkomst 
til byggverk med krav om universell utforming i byggteknisk forskrift, må 
gangadkomsten ha en minimum fri bredde på 1,8 meter og en stigning 
på maksimum 1:15. For å innfri disse kravene ligger det en utfordring i å 
komme seg fra bryggekanten og ned på terrenget. En mulighet er å holde 
høyden på gangadkomsten fra båtterminalen til man treffer riktig kote, for 
så å følge denne koten langs sørsiden av Rødstua og inn til Nesoddtangen 
gård. Dette vil være den enkleste måten å etablere kyststi-traséen gjennom 
den private eiendommen. 

I tillegg til terrengfallet er det også en utfordring ved oppstarten av adkom-
sten, da det er etablert et høyt gjerde mellom båtterminalen og den private 
tomten. Her vil det bli nødvendig å lage en tydelig åpning i gjerdet som 
inviterer til bruk av adkomsten til Nesoddtangen gård.

For å få etablert en slik gangadkomst må deler av adkomsten legges over 
den private eiendommen med gnr./bnr. 4/134. Her må kommunen forsøke 
å utarbeide en avtale med grunneier for eiendommen. 

MULIGHETSSTUDIE NESODDTANGEN GÅRD OG LAGVEIEN STEIN HALVORSEN ARKITEKTER ASNESODDEN KOMMUNE kyststi snitt gangsti 1:500   SIDE A1034

MULIGHETSSTUDIE NESODDTANGEN GÅRD OG LAGVEIEN STEIN HALVORSEN ARKITEKTER ASNESODDEN KOMMUNE kyststi gangsti 1:1000   SIDE A14

HC-parkering
for badeplass

Foto fra utviklingen av Bærums Verk

Snitt av alternativ 2, 1:500

Plan av alternativ 2, 1:1000
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ALTERNATIV 3 - BROFORBINDELSE 
Forbindelsen kan alternativt være med broforbindelse. For dette alterna-
tivet er det også behov for en avtale med grunneier. 

Fra båtterminalens platå og ned på terrenget for den private eiendommen 
er det et terrengfall på over 1 meter. Dette er et fint utgangspunkt for en 
brokonstruksjon som fører forbindelsen over den private eiendommen og 
“lander” på kommunens eiendom. På denne måten vil den private eien-
dommen opprettholde adkomsten til sin egen brygge uten å måtte krysse 
den offentlige kyststien.

Ved etablering av en bro vil selve brodekket ligge på omtrent samme 
kote som en eventuell stiforbindelse. Forskjellen på de to alternativene er 
dermed ikke stor med tanke på innsyn på tomten.

ALTERNATIV 4 - FLYTEBRO
Et siste alternativ kan være å komme seg rundt den private eiendommen 
og bryggen med en forbindelse på vannet. Dette medfører flere ut-
fordringer med tanke på ferdsel i båt til og fra privat brygge, og muligens 
også for Nesoddbåten. Det ligger også en utfordring i å få denne etablert 
universelt utformet, da det er flere meter fra bryggekanten til båttermina-
len og ned til vannet. 

DEL 1 - KYSTSTI

MULIGHETSSTUDIE NESODDTANGEN GÅRD OG LAGVEIEN STEIN HALVORSEN ARKITEKTER ASNESODDEN KOMMUNE Snitt kyststi rampe 1:500   SIDE A1032

MULIGHETSSTUDIE NESODDTANGEN GÅRD OG LAGVEIEN STEIN HALVORSEN ARKITEKTER ASNESODDEN KOMMUNE kyststi flytebrygge 1:500   SIDE A1033

Plan av alternativ 4, 1:1000Plan av alternativ 3, 1:1000

Snitt av alternativ 3, 1:500

Snitt av alternativ 4, 1:500

MULIGHETSSTUDIE NESODDTANGEN GÅRD OG LAGVEIEN STEIN HALVORSEN ARKITEKTER ASNESODDEN KOMMUNE kyststi rampe 1:1000   SIDE A12

HC-parkering
for badeplass

MULIGHETSSTUDIE NESODDTANGEN GÅRD OG LAGVEIEN STEIN HALVORSEN ARKITEKTER ASNESODDEN KOMMUNE kyststi flytebrygge 1:1000   SIDE A13

HC-parkering
for badeplass
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DEL 1 - KYSTSTI

KYSTSTI-TRASÉ LANGS SJØEN

Ved en eventuell omlegging av kyststi-traséen, er det behov for å se på stien 
som en helhet. Kyststi-traséen ligger hovedsakelig langs sjøen, og byr på 
mange fine opplevelser ved vannet. Det er også flere steder hvor stien ikke 
beveger seg helt nede ved vannet, noe som kan være en fin variasjon. Når 
det gjelder den delen av kyststien som går forbi Nesoddtangen gård, vil det 
være en stor fordel om denne trekkes gjennom området og at det etableres 
en adkomst mellom Nesoddtangen gård og båtterminalen. Ved å lede 
besøkende gjennom tunet vil flere bevisstgjøres utviklingen av området, og 
området vil dermed bli hyppigere brukt. Det anbefales derfor at kyststien 
ikke legges langs sjøen nedenfor Nesoddtangen gård. 

Etter en vurdering av topografien på Nesoddtangen, er det også tydelig at 
en kyststi-trasé langs sjøen på nordsiden av Nesoddtangen gård ville blitt 
svært krevende å etablere. Terrenget stuper bratt ned mot vannet, og alter-
nativet med å trekke traséen gjennom Nesoddtangen gård er derfor også et 
betydelig rimeligere alternativ.

UNIVERSELL UTFORMING AV BADESTRAND/BADEPLASS

Et forslag til utforming av brygge ved Nesoddtangen gårds badeplass ble 
levert til Nesodden kommune 19.09.2017. Her er bryggen universelt ut-
formet, og forslaget legger opp til grilling og hygge nede ved stranden for 
alle brukere. Dersom man skal se på en mulighet for å etablere en uni-
verselt utformet adkomst til bryggen, ser vi at det krevende terrenget gjør 
dette utfordrende. Et alternativ vil være å få etablert en HC-parkering så 
nært stranden som mulig. Slik unngår man å ende opp med en rampe som 
er veldig lang, plasskrevende og upraktisk. 

Fra HC parkeringen er det også fint å kunne koble seg på området med 
en universelt utformet sti som trekker seg fra strandområdet og gjennom 
Nesoddtangen gård. Vi ser for oss at den omlagte kyststi-traséen kan ligge 
langs med denne stien. Dette vil også gjøre at hele traséen som beveger seg 
gjennom tomten er universelt utformet, noe vi mener er et fint utgang-
spunkt for den videre bruken av området.
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DEL 2 - LAGVEIEN

DEL 2 - UTVIKLING AV LAGVEI-TOMTEN

Lagvei-tomten er regulert til boligformål i reguleringsplan for RV 156, 
Tangen - Granholt, 1980. I tillegg sier den nye kommuneplanen 2014-2026 
at tomten er regulert til fremtidig offentlig eller privat tjenesteyting. Vi ser 
det som lite gunstig å utvikle næring på tomten, da området er preget av 
eneboliger og hovedtyngden av næringen ligger samlet på Flaskebekk/nært 
Tangen senter. Vi mener det heller vil være fornuftig å forsterke “sentrum-
kjernen” på Flaskebekk med fremtidig næring. Vi anser det også som lite 
sannsynlig at de som bor i Oslo jobber på Nesodden, og det vil derfor ikke 
være stort behov for næring på et av de viktigste knutepunktet på Nesod-
den.

Etablering av nye boliger på Nesoddtangen er med på å fortette et viktig 
knutepunkt på Nesodden. Området har i dag relativt lav tetthet, og den 
dominerende bebyggelsen er eneboliger. Ved å tilføre flere boliger øker 
potensielle brukere av både kyststi-traséen, Nesoddtangen og mulighet-
sområdet Nesoddtangen gård.

Nesodden kommune ønsker å se på tre mulige alternativer for utviklin-
gen av Lagvei-tomten, hvor alle tre alternativene vurderer regulering for å 
maksimere nytteverdi/økonomisk verdi:

Alt 1 - Kommunalt formål (kommunal investering)
Alt 2 - Kombinert kommunalt formål og slag av eiendom til   
 boligformål (utgift lik inntekt)
Alt 3 - Salg av eiendom til boligformål (kommunal inntekt)

Foto fra Lagvei-tomten

Foto fra Lagvei-tomten Foto fra Lagvei-tomten
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DEL 2 - LAGVEIEN

ALTERNATIV 1 - KOMMUNALT FORMÅL

- Kommunale boliger 
- Barnehage 

Ved å dele tomten i to kan man tilrettelegge for både barnehage og kom-
munale boliger. Laveste del av tomten, i nord, blir satt av til kommunale 
boliger, og den høyereliggende delen av tomten, i sør, settes av til barne-
hage. En slik fordeling gjør at barnehagen får gode solforhold og at den 
ikke påvirkes av boligdelens høyder. Ved en slik todeling vil barnehagen få 
utsikt mot fjorden i nord fra deler av bygget og fra uteoppholdsarealer. 

KOMMUNALE BOLIGER 
For å få maksimalt ut av tomten, legges bebyggelsen i rekke. Bebyggelsen 
består av fem bygninger der fire har BTA = 100 m2 og en har BTA på 50 
m2. Med et gjennomsnitt på 2 etasjer gir dette en total BTA på:

Total BTA 450 m2 x 2 etasjer = 900 m2
BRA = 900 m2 x 0.8 (brutto-/nettofaktor) = 720 m2
Antall boliger = 10 stk.

Inngangsparti legges mot felles gangvei i sør med utvendig svalgang, og 
parkering legges over bakken utenfor inngangsparti. Dette bidrar til å sen-
ke byggekostnadene.

Krav til parkering regnes ut fra kommunens parkeringsnorm, der krav til 
parkering for kjede- eller rekkehus er satt til 1,7 til 2 for hver boenhet. Krav 
til antall parkeringsplasser er derfor gitt ut fra hvor mange kommunale 
leiligheter som bygges. Setter man et cirkatall på 5 leiligheter per etasje får 
man totalt 10 leiligheter på 2 etasjer. Krav til antall parkeringsplasser er da 
minimum: 

1,7 x 10 = 17 parkeringsplasser

MULIGHETSSTUDIE NESODDTANGEN GÅRD OG LAGVEIEN STEIN HALVORSEN ARKITEKTER ASNESODDEN KOMMUNE Alternativ 1 1:500   SIDE A11
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Parkering
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Parkering kommunal
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Situasjonsplan av alternativ 1, 1:500Illustrasjon som viser inndelingen av tomt for alternativ 1
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BARNEHAGE
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BARNEHAGE
Barnehagen består av tre bygningskropper flettet inn i hverandre, på denne 
måten skapes det ulike rom i flere retninger, som gir le-soner for vær og 
vind og som skaper flere skjermede uterom. Ut fra tilgjengelig uteopphold-
sareal legges det opp til en to-avdelingsbarnehage. 

Bruttoareal for barnehage er ca. 340 m2. Estimert 30 barnehageplasser 
fordeles på to avdelinger. 

Dette gir et uteoppholdsareal behov på:

4 m2 (for barn over 3 år) x maksimalt 30 barn = 120 m2

Og leke- og oppholdsareal ute på:

120 m2 x 6 = 720 m2 

DEL 2 - LAGVEIEN

OPPSUMMERING 
Alternativ 1 legger til grunn en kommunal investering. Tomten er regul-
ert til boligformål i reguleringsplan for RV 156, Tangen - Granholt, 1980. 
Tomten må omreguleres uansett formål.

Tomten gir rom for omtrent 10 kommunale leiligheter på tilsammen 720 
m2 BRA. Utgangspunktet er å etablere rimelige boliger. Bygget er kun 2 
etasjer høyt uten heis, med utvendig svalgang og parkering på bakkeplan. 
Tomten med sin plassering gir en mulighet for høy tomteverdi. Av denne 
årsak vurderer vi at formål som kommunale utleieboliger bør legges til 
mindre “attraktive” tomter for å utnytte det økonomiske potensialet et salg 
av tomten vil utgjøre.

På bakgrunn av areal for både bygning og uteoppholdsarealer, får barneha-
gen en kapasitet på omtrent 30 barn fordelt på to avdelinger.

Snitt av alternativ 1, 1:500

MULIGHETSSTUDIE NESODDTANGEN GÅRD OG LAGVEIEN STEIN HALVORSEN ARKITEKTER ASNESODDEN KOMMUNE Layout 1:500   SIDE snitt
alternativ 1

Ved småbarnsavdeling er krav til leke- og oppholdsareal noe større og vil gi 
noen færre barnehageplasser enn ved en ren storbarnsavdeling. 

Det totale uteoppholdsarealet er større enn krav til leke- og uteoppholdsar-
eal. Men noe av arealet ligger i bratt terreng og medregnes ikke. 

Krav til parkering er satt med utgangspunkt i en parkeringsdekning på 
0.17 p-plass per barn i barnehage. Med et ca. tall på maksimalt 30 barn gir 
det 5 p-plasser tilknyttet barnehage. 

Adkomst med bil legges på østside av bebyggelse med innkjøring fra 
laveste del av tomten i nord. Veien leder både til kommunal bolig og barne-
hage og tilhørende parkeringsplasser til disse. I tillegg legges det opp til 
en gangvei mellom barnehage og bolig som kan benyttes av begge bruk-
ergruppene. Denne gangveien knyttes opp mot Lagveien i vest, og gir en 
passasje til Nesoddtangen gård.
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DEL 2 - LAGVEIEN

ALTERNATIV 2 - KOMBINERT KOMMUNALT FORMÅL OG SALG AV 
EIENDOM TIL BOLIGFORMÅL

- Salg av eiendom
- Utvikling av barnehage

Samme fordeling som i alternativ 1, hvor øverste del av tomten i sør behol-
des av kommunen og det etableres kommunal barnehage, men den rester-
ende delen av tomten selges til utvikling av bolig. I dette alternativet kan 
kommunen finansiere bygging av barnehage i tillegg til utvikling av områ-
det for Nesoddtangen gård ved salg av resterende del av tomt.

På bakgrunn av areal for både bygning og uteoppholdsarealer, får barneha-
gen en kapasitet på omtrent 30 barn fordelt på to avdelinger.

SALG AV EIENDOM
Her kan bebyggelsen legges slik at hvert bygg får best mulig sol- og lysfor-
hold og utsikt mot fjorden. Inngangsparti ligger mot sør og felles gangvei 
til barnehage og vei på østsiden. 

Innkjøring til parkeringskjeller legges fra lagveien i nord, og bilvei inn på 
tomten fortsetter på østside av bebyggelse med innkjøring fra laveste del av 
tomten i nord. Veien kan kobles på både bolig og barnehage og tilhørende 
parkeringsplasser til disse. I tillegg knyttes det gangvei mellom barnehage 
og bolig som kan benyttes av begge bruker-/beboergruppene.  

Situasjonsplan av alternativ 2, 1:500Illustrasjon som viser inndelingen av tomt for alternativ 2
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Snitt av alternativ 2, 1:500

BOLIGER

BARNEHAGE

Bebyggelsen består av fem bygninger der fire har BTA = 100 m2 og en har 
BTA på 85 m2. Med et gjennomsnitt på 4 etasjer gir dette en total BTA på:

Total BTA 485 m2 x 4 etasjer = 1940 m2
Maks BRA-S = 1940 m2 x 0.8 = 1552 m2 

Gjennomsnittspris per kvadratmeter for nybygg i Nesodden kommune lig-
ger på omtrent 70.000,-. Ved salg av eiendom på Nesodden kan man regne 
med å få omtrent 10 % av BRA-S per m2. Med en BRA-S på omtrent 1552 
m2 tilsier dette en fortjeneste på:

7.000,- x 1552 m2 = 10.864.000,-

OPPSUMMERING 
Alternativ 2 tar for seg en utvikling der man får en utgift som er omtrent 
lik inntekt. Ved å selge en del av tomten, kan Nesodden kommune bruke 
denne kapitalen på å utvikle resterende tomt til barnehage. 

I alternativ 2 er barnehagen lik som i alternativ 1, med en kapasitet på 
omtrent 30 barn fordelt på to avdelinger.

Ved å vurdere en del av eiendommen for salg til boligformål, vil kommu-
nen kunne selge eiendommen til en totalpris på omtrent 10.864.000,-.  
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ALTERNATIV 3 - SALG AV EIENDOM TIL BOLIGFORMÅL

SALG AV EIENDOM
Ved å legge boliger både i skråningen i sør og på den laveste delen av 
tomta i nord får man utnyttet tomtens areal godt, samtidig beholdt gode 
uteoppholdsarealer og det gir en god avstand mellom de to strukturene og 
dermed redusert innsyn. Bebyggelsen får gode sol- og lysforhold selv om 
de ligger tett. På grunn av tomtens store høydeforskjeller kan man få til 
relativt mange etasjer uten at det virker sjenerende på omgivelsene. Bebyg-
gelsen faller mot nord, parallelt med terrenget. På tak kan det etableres fine 
uteoppholdssoner og takterrasser. Inngangsparti i sørenden av bebyggelsen 
og langs med skråningen. Bilvei legges på østside av bebyggelse med inn-
kjøring fra nord og på laveste del av tomten. Her ligger også innkjøring til 
parkeringskjeller. Gangsti knytter bebyggelsen til Tangenveien i nord. 

Bebyggelsen får en gjennomsnittlig etasjehøyde på 4 etasjer, med et totalt 
BTA areal på 4760 m2.

Totalt BTA er derfor: 100m2 x 11 + 90m2 = 1190 m2 x 4 etasjer = 4760 m2

Maksimal BRA-S er dermed: 4760 m2 BTA x 0.8 = 3808 m2

Gjennomsnittspris per kvadratmeter for nybygg i Nesodden kommune lig-
ger på omtrent 70.000,-. Ved salg av eiendom på Nesodden kan man regne 
med å få omtrent 10 % av BRA-S per m2. Med en BRA-S på omtrent 3808 
m2 tilsier dette en fortjeneste på:

7.000,- x 3808 m2 = 26.656.000,-

Situasjonsplan av alternativ 3, 1:500
MULIGHETSSTUDIE NESODDTANGEN GÅRD OG LAGVEIEN STEIN HALVORSEN ARKITEKTER ASNESODDEN KOMMUNE Alternativ 3 1:500   SIDE A13
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Snitt av alternativ 3, 1:500Illustrasjon som viser inndelingen av tomt for alternativ 3

BOLIGER

OPPSUMMERING 
Alternativ 3 legger opp til salg av tomten til private utbyggere. Tomten er 
i dag regulert til boligformål, men bør likevel omreguleres før salg for å 
redusere usikkerhet hos mulige kjøpere.

Ved å selge tomten vil dette innebære en estimert inntekt på 26.656.000,-.
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DEL 3 - NESODDTANGEN GÅRD

Nesoddtagen gård Gnr./Bnr. 4/1 skal forbli kommunalt formål, og Neso-
dden kommune ønsker å se på muligheter for å åpne området mest mulig 
for offentligheten. Kommunens hovedfokus er på dette tidspunktet;

- Bruk og utvikling av bygningsmassen
- Evt. gjennoppføring av ny låve på gammel grunnmur (kulturformål)
- Evt. innpassing/oppføring av utendørs scene m/amfi

Nesoddtangen gård

Rødt laftet bygg i tilknytning til Nesoddtangen gård “Rødstua” Potetkjelleren
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BRUK OG UTVIKLING AV BYGNINGSMASSEN

PROGRAM
Det er ønskelig at Nesoddtangen gård og området rundt skal åpnes mer 
for offentligheten og brukes av både beboere på Nesodden i tillegg til 
tilreisende. Vi ser av analysen for dagens situasjon at det er manglende 
tilbud for området, og at arealene på nordspissen av Nesoddtangen har et 
stort potensiale. Med sin sentrale beliggenhet og egnede arealer kan derfor 
Nesoddtangen gård med tilhørende eiendom være et utmerket sted for ut-
vikling av et bredere tilbud for organisasjoner i området, i tillegg til kultur-
tilbud som setter Nesoddtangen på kartet.

For å trekke besøkende fra Oslo eller andre nærliggende steder, må om-
rådet også by på noe som folk ønsker å besøke. Ettersom den tidligere 
restauranten «Signalen» er nedlagt og revet, har området i dag ingen andre 
serveringsplasser enn Nesoddtangen gård kafé, som har begrensede åp-
ningstider. Den nye restauranten som åpner innen sommeren 2018 ved 
båtterminalen ønsker å trekke besøkende fra flere kanter, og har som mål å 
sette Nesodden på kartet. Denne utviklingen burde ses i sammenheng med 
utviklingen av Nesoddtangen gård.

For å ta stilling til bruk og utvikling av bygningsmassen på tomten, må 
man se på behov og etterspørsel for ulike tilbud. Det er også et ønske om 
at Nesoddtangen gård skal åpnes mer for offentligheten, og bruken burde 
derfor ikke privatiseres. Tilbud som man kan se for seg på tomten kan for 
eksempel være: 

Friluftsliv 
Tilrettelegging for kajakk, tursti og eventuelt drive primitive utleiehytter 
for korttidsleie

Kultur
Med over 3000 registrerte kunstnere på Nesodden kan disse  tilbys galleri/
utstillingsrom, workshop og eventuelt utleie-atelier for de som trenger et 
sted å jobbe/sove

Læring
Tilbud om kurs for håndverk og workshop, også i sammenheng med en 
eventuell barnehage

Idrett/trim
Bruk av lokaler til tilbud som yoga eller liknende

Kafé/restaurant/bakeri
Et bredere tilbud med lengre åpningstider, som kan fungere som et trek-
kplaster for tilreisende

Dersom man skal vurdere bruken av de eksisterende byggene på tomten, 
ser man at det mange muligheter. Ved å se på hvordan Nesoddtangen gård 
fungerer i dag, er det tydelig at bygget fungerer som et tilbud som er åpent 
for offentligheten. Dette kan gjerne bli enda tydeligere, og dersom man 
etterhvert utvikler resten av tomten vil man kunne vurdere spesifikt hva 
NTG kan inneholde. Dersom man ønsker seg en større kafé/restaurant 
med en mer permanent drift enn det som drives i dag, er det også mulig at 
kjøkken, toalettfasiliteter og eventuelt også resten av lokalet bør gjennomgå 
en oppgradering for å få tilpasset lokalene best mulig ønsket bruk. Dette vil 
også være hensiktsmessig dersom man skal fortsette utleie av NTG til ulike 
arrangement. 

Det røde laftebygget har en historisk verdi for området og Nesoddtangen 
gård, og det er ønskelig å beholde dette som det står i dag. Bygget er ikke så 
stort, men kan fint fungere som et lite overnattingsbygg eller en salgsbod.

Det samme gjelder for den gamle potetkjelleren. Denne er i nokså dårlig 
stand i dag, men har en flott gammel grunnmur som det er ønskelig å gjen-
bruke. Vi ser for oss å rive alt over denne grunnmuren for så å bygge nytt 
oppå. Bygget kan dermed få nytt liv og brukes som et av utstillingslokalene, 
eventuelt leies ut til overnatting eller atelier. 

Når det gjelder “Rødstua”, så er det ønskelig at denne blir stående som 
den står i dag. Rødstua er i dag et populært reisemål, og utleiehytten er 
fullbooket til enhver tid. Tilstanden til Rødstua er relativt dårlig, og det 
er planer om at denne skal pusses opp i regi av Nesodden kommune. Ved 
en eventuell utvikling av området kan man se for seg flere utleiehytter på 
samme sted, noe som etterhvert kan bli en samlet drift som kan drives fra 
Nesoddtangen gård, muligens også i samarbeid med kafé- eller restaurant-
driften.

Resterende bygg som annekset, det falleferdige bygget oppe ved potetk-
jelleren og den eldre utleiehytta er i dårlig stand og har relativt liten verdi. 
Vi mener derfor at disse kan rives til fordel for etablering av nye bygg som 
er mer tilpasset områdets behov, en ny bebyggelsesstruktur og stedets 
historie.

Kart over eksisterende bygninger som vurderes å rives helt eller delvis
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Nesoddtangen gård

Barnehage

Uteområde for
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Eplehage

Eksisterende

låvebro

Kartet viser forslag til utvikling av bebyggelsesstruktur for området

BARNEHAGE
Av analysen fremgår det et sterkt behov for barnehage for området på 
nordspissen av Nesoddtangen. Tomtens sentrale beliggenhet kun få 
minutter fra båtterminalen er et godt utgangspunkt for en barnehage for 
småbarnsfamilier som pendler med båten til Oslo. To alternativer for 
plassering av barnehage på tomten er vist i illustrasjon under. Begge alter-
nativene har gode uteområder med mye lys, utsikt og vegetasjon. De har 
også god tilkomst med bil, men med en så sentral beliggenhet vil nok de 
fleste levere barna gående eller på sykkel. For alternativ 1 er det også gode 
muligheter for flerbruk i tilknytning til utviklingen for Nesoddtangen gård. 
Dette er også mulig for alternativ 2, selv om barnehagen er plassert noe 
lengre unna.

En tilføring av boliger og en eventuell barnehage vil kunne bidra til flere 
brukergrupper og dermed utvide bruken av området både med et mer 
variert tilbud, og ved å utvide åpningstiden fra morgen til kveld. Dette vil 
være en positiv utvikling for området, som i fremtiden kan være et sam-
lingspunkt for beboere og tilreisende. 

Alternative tomter for barnehage

ALT. 1

ALT. 2

BYGNINGSMASSE
Områdets attraktive beliggenhet både for beboere på Nesodden og for 
besøkende fra Oslo tilsier at det både er behov og grunnlag for et mer of-
fentlig tilbud på tomten. Nesoddtangen gård, som har stor historisk betyd-
ning i området, har siden 1820 vært et gjenkjennbart bygg langs kystlinjen 
på Nesodden, og burde få stå som den står i dag uten videre utbygging eller 
flere bygninger i tilknytning til denne. 

Dersom området skal utvikles mer, kan dette ses på i sammenheng med en 
bebyggelsesstruktur som følger terrenget på tomten. Eiendommen, som i 
kommuneplanen 2014-2026 er regulert til Landbruks-, natur- og frilufts-
formål, har i tillegg flere flotte trær og en grønn karakter som er ønskelig 
å beholde. Ved oppføring av ny bebyggelse foreslås det derfor en fragmen-
tert bebyggelsesstruktur med relativt små fotavtrykk. Strukturen følger 
terrenget på tomten, og er med på å fremheve det karakteristiske terreng-
strekket som drar seg gjennom området. 

En slik bebyggelsesstruktur er svært fleksibel og er enkel å utvikle etter-
som behovene melder seg og man har økonomien til å utvide. I starten av 
utviklingen kan man se for seg kun å utvikle de bygningene man allerede 
har på tomten, som for eksempel opprusting av potetkjelleren og det lille 
laftede bygget, for deretter å utvide med nye bygg dersom man har behov 
for flere. Det er viktig at denne utviklingen forholder seg til en helhetlig 
plan over området slik at den eventuelle nye bebyggelsen får en oversiktlig 
helhet, og ikke bare blir satt ut tilfeldig. 

Da behovet og bruken for bygningene fort kan endres, er det også viktig at 
den nye bygningsmassen er fleksibel. Et fleksibelt bygg er et bygg som kan 
være tilpasset ulikt bruk, hvor bygget har store rom, gjerne med løsninger 
som enkelt kan dele opp rommene i mindre rom. Slik kan rommet enten 
brukes til en stor utstilling, eller deles opp for å brukes til mindre kurs i 
håndverk eller yoga. Hvert bygg kan likevel holdes svært primitive, og kun 
inneholde det mest nødvendige. Dersom det for eksempel skal bygges små 
utleiehytter kan disse være veldig primitive, og så kan det tilbys et flerbruk-
shus som inneholder vann, kloakk og liknende.
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INNPASSING/OPPFØRING AV UTENDØRS SCENE 

Tun-strukturen til Nesoddtangen gård avgrenser et relativt flatt område i 
terrenget med tilhørende eplehage. Dette flate området strekker seg bort 
til en skråning hvor terrenget bygger seg opp mot Lagveien i øst. Her har 
naturen selv dannet et godt utgangspunkt for et utendørs amfi, og med 
få midler kan dette bli en flott uteplass som kan brukes til teater, scene, 
undervisning eller liknende. Fra amfiet har man også flott utsikt utover Ne-
soddtangen gård og utover Oslofjorden, i tillegg til sol store deler av dagen. 

Ved å gjøre enkle og relativt rimelige endringer i dekket/underlaget på 
området for scene og amfi, er det ikke så mye mer som skal til for at dette 
området kan ferdigstilles. Det kan være at utescenen burde avgrenses og 
dermed få et underlag å bruke under eventuelle fremvisninger. I tillegg 
burde sitteplassene i amfiet bearbeides, slik at det er plass til mange og så 
man kan sitte komfortabelt på et bekvemt underlag. 

På sikt ser vi for oss at en slik investering kan åpne mange dører for ut-
viklingen av området. Scenen kan for eksempel brukes som en av scenene i 
tilknytning til Øyafestivalen. Her er det lov å tenke stort!

GJENOPPFØRING AV LÅVE PÅ GAMMEL GRUNNMUR

Rundt 1980-tallet ble det oppsatt et nyere bygg på tomten som i dag fun-
gerer som et anneks for Nesoddtangen gård. Dette annekset vurderes å 
ha liten arkitektonisk og historisk verdi, og kan ved en eventuell gjenop-
pføring av låve på gammel grunnmur vurderes å rives. Ved å se på tidligere 
illustrasjonsplan for reguleringsbestemmelser i tilknytning til vegplan for 
RV 156 datert tilbake til 1978, kan man se omrisset av den gamle låven.

En oppføring av ny låve på gammel grunnmur vil være med på å gjenop-
pbygge tunets opprinnelige karakter, i tillegg til at det nye bygget vil ta del i 
den nye planlagte bebyggelsesstrukturen for utviklingen av tomten. Låven 
har en sentral rolle for både tunet og området, og den burde derfor være 
det første byggetrinnet. Den videre utbyggingen kan deretter følge etter-
som behovet melder seg.

Dersom det tas utgangspunkt i den tidligere illustrasjonsplanen fra 1978 
ser man at den opprinnelige låven har et fotavtrykk på omtrent 180 m2 
BYA. Dersom man tenker seg et låvebygg over to etasjer kan man koble 
den gamle låvebroen på bygget slik at man også får en adkomst i bakkant 
av bygget fra vest. Med den sentrale beliggenheten på tomten og nærheten 
til Nesoddtangen gård vil bygget være et godt utgangspunkt for ønskede 
kulturformål på tomten.

Den nye låven bør oppføres som et fleksibelt bygg, med store rom som lett 
kan deles av etter behov. På denne måten kan bygget brukes til ulike aktiv-
iteter enten hver for seg eller samtidig. Det kan være at hele lokalet settes 
av til en kunstutstilling, eller at det deles inn slik at barnehagen bruker 2. 
etasje mens det foregår workshop i 1. etasje. 

Illustrasjonsplan fra 1978 Forslag til utendørs scene med tilhørende amfi
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