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Sentrumsutvikling

Flaskebekk grendehus:
Kiwi, apotek, bistro, Lunsj og 
vinstue, jernvare og fargehandel, 
sushibar, bensinstasjon, dyreklinikk 
og blomsterhandel.

Granholt grendehus:
Bar, pizzarestaurant, frukt og grønt 
samt kjøreskole.

Skoklefall grendehus:
Extra, Jafs, Posten og kirke.

Tangen 
Brygge

Hellviktangen

Hellvik
Brygge

Kyststien

Ursvikbukten

Gislestranden

Oksval
Brygge 

Flaskebekk 
Brygge

Hornstranden

Sjøstrand
Brygge

Kavringen

Nesoddmarka

Skoklefall

Flaskebekk

Granholt

Utviklingspotensiale
Tangen sentrum har potensiale til å bli et unikt sted som senter for 
Nesodden. Befolkningens sammensetning, kunnskaper, ferdigheter og 
engasjement gjør stedet unikt. Identiteten knyttes både til det landfaste 
omlandet sørover, men reelt sett sterkere som en alternativ forstad til 
Oslo, i umiddelbar nærhet, men der fjorden og fergeforbindelsene 
skaper en tydelig distanse. Tangen sentrum er ikke et typisk 
forstadsknutepunkt, og bør derfor få en helt stedegen form, tilpasset til 
både omgivelsene og kulturen på Nesodden.
Tangen sentrum og Fagerstrand er begge fortettingsområder som skal 
ta Nesodden sin del av befolkningsveksten i Osloregionen. Samtidig 
er utviklingsområdet i sentrum (i rød skravur), kun en liten del av 
det definerte utviklingsområdet i triangelet Granholt, Flaskebekk og 
Skoklefall (grå skravur). For å ivareta befolkningsveksten, men like 
viktig, for å kunne etablere en befolkningstetthet som skaper et levende 
sentrum, er det viktig med videre vekst i hele utviklingsområdet. I et 
langsiktig perspektiv er det Skoklefall som har størst potensiale for en 
fremtidig utvikling.
Sentrumssonen alene er for liten, og har for lite tilgjengelig areal til å 
kunne ivareta en generell boligvekst.

Triangelet 
Tangen sentrum må sees i sammenheng med de omkringliggende 
grendene som lokalsentre, og omkringliggende boligområder.
Fra Tangen sentrum er det god kommunikasjon til Flaskebekk og 
Granholt langsmed fylkesveien. Skoklefall er på sin side kun forbundet 
via gangvei gjennom skogen.
Vi ser at man med relativt enkle grep kan videreutvikle gange og 
sykkelforbindelser som forbinder grendene uten at man må ferdes 
langs hovedveiene.
• Fra Granholt skal det litt tilrettelegging til ved rundkjøringen før 

man er oppe i Konvallveien og videre mot Blåbærstien og det nye 
sentrum.

• Fra Flaskebekk kan man ta Bekkeblomveien opp mellom skog og 
boliger, og fortsette en ny snarvei langs skogen inn i Liljeveien.

• En sykkelforbindelse opp bak dagens barneskole vil knytte 
forbindelsen til Skoklefall gjennom Blåbærstien for de som ikke 
ønsker å ferdes på en til tider mørk skogsvei.

Sentrumsutviklingen blir slik et prosjekt som ikke bare utvikler innefra 
og ut, men trekker trådene sammen fra omgivelsene, og slik er med på 
å styrke grendenes posisjon, halvere avstanden mellom knutepunktene 
ved å strekke sentrum ut mot senteret i triangelet.

Skogen
Skogsområdet og naturtypene som spenner fra Skoklefall til Flaskebekk 
Brygge er et unikt naturelement i sentrum. Ved å videreutvikle 
sammenhengen i sentrum og på tvers av vestveien med de ulike 
naturtypene, skapes ikke bare et levende og aktivt sentrum, men et 
sentrum som integrert i Nesoddens unike kvalitet som grønt og frodig. 
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Tangen Sentrum idag

Områdets turstier og grønne forbindelser Barneskolens naturtomt

Barneskolen Ungdomskolen

Sentrums to bygg KongleveienDet er muligheter for mer sentrum i 
sentrum

Åpne plasser 
Samtidig er skolenes utearealer idag preget av store åpne flater som 
ikke er like mye i bruk som naturområdene.
Barneskoleelevene leker hovedsakelig i skogen, og 
ungdomskoleelevene går sjeldent ut i friminuttene.
Disse uteområdene utgjør et stort potensiale til å utvikles til et mer 
attraktivt sentrumsområde, både for Nessoddens befolkning og for 
barne- og ungdomskoleelevene.

Grønne forbindelser
Det unike med Tangen sentrum er nærheten til skog og turstier både i 
nord og sør for sentrum. Skogen er hele tiden til stede gjennom hele 
sentrumsområdet.
Spesielt barneskolens naturtomt utgjør et fantastisk uteområde som 
lekeplass for barna.

Det urbane
Sentrum idag er fylt med aktiviterer som skole, kulturtilbud i 
Tangenten, og et variert handelstilbud i Tangen Senter.
Idag er sentrumet konsentrert i to større bygningskomplekser omkring 
Vestveien. 
Vi ønsker å skape et sentrum med større dybde, ta i bruk Kongleveien 
og og gi sentrum en større variasjon i bygninger og byrom.
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BEGRENSET BYLIV INTENSIVERT BYLIV

TYDELIGE TYPOLOGIERÉN BYGNINGSTRUKTUR

VERKSTED

SVØMMEHALL

KONTOR

MARKED

TYDELIGE VARIASJONERETT PLASSROM

MELLOM UNDER

VED SIDEN OVER

Dagens samhandling mellom funksjoner 
innenfor én bygning

Fremtidig samhandling mellom 
bygninger

Strategier for utvikling

Typisk skala for Nesodden Tangen sentrum

Eneboliger

Tangen Senter

Tangenten

Tomannsboliger

Firemannsboliger

Rekkehus

Grendehus

EGNE INNGANGER

Sykkelparkering

Undervisning

Opphold

Aktivitet

Samhandling mellom bygninger
Samling av funksjoner, som i Tangenten i dag, skaper møteplasser der 
ulike grupper treffes på tvers av interesser.
Samtidig blir det mindre aktivitet ute og mellom bygningene. Vi ser for 
oss at fremtidig sambruk tar i bruk en større del av sentrum mellom 
mindre bygninger, og slik bidrar til mer aktivitet utendørs.

- Dynamikken i en by kjennetegnes ved at man går ut og inn av dører.
Leon Battista Alberti (1404 – 1472)

Det spesifikke og det varierte 
Ved at både bygninger og landskap formgis rundt sin spesifikke funksjon 
dannes en større variasjon i opplevelsen av sentrum. 

Skala
Tangen sentrum defineres idag av kun to bygningsvolumer.
Den typiske skalaen for Nesodden er eneboliger og rekkehus, 
med grendehus som mindre handelsknutepunkt.
Vi ønsker å utvikle Tangen sentrum videre med en bebyggelse 
som er mer typisk for Nesoddens skala.

Innganger og overdekninger
Fremtidige funskjoner bør ha direkte utgang til det fri, hvor 
overgangen mellom inne og ute graderes i overdekkede mellomsoner, 
som kan inneholde forskjellige aktiviteter og styrke sambruk.
Fremtidige klasserom kan også ha direkte inngang utefra. Slik kan 
undervisning foregå både inne og ute i løpet av skoledagen, og 
klasserommene blir mer attraktive for annen bruk om kvelden og i 
helgene.
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Skolene i lokalsamfunnet

Idrettshall

Klasserom

Spesialfag

Admin.
Gruppe

Svømmehall

Sambruk mellom kultur, næring og skole
Idéen om sambruk ikke bare muligjør, men reelt sett styrker prosessene 
rundt sentrumsutviklingen på Tangen: I en synergi mellom en mer 
lokalt forankret undervisning og et mer levende sentrum fullt av byliv 
til alle døgnets tider.
Spesialrom utgjør omtrent 30% av skolens basisfunskjoner.
For skolene samlet utgjør klasse- og grupperom 30%, spesialrom 20%, 
og idrett 20% av skolenes samlede areal. 
Dermed er over halvparten av skolenes areal egnet til forskjellige 
former for sambruk med andre sentrumsfunksjoner, til bruk av 
befolkningen, lokalt næringsliv og kunstnere.

Klasse- og grupperom

Musikkrom
Aula/scene

Gymsaler

Mat og helse kjøkken
Kantine

Tegningsrom
Syrom

Keramikkrom
Sløydrom

Teknologi- og designstudio
Naturfagslaboratorie

Allrom

Skolens basisrom
Atelierer
Verksteder
Øvingsrom
Scene (Musikk, teater, film)
Utstilling

Kunst

Kafé/restaurant
Kurs/konferanse
Utdanning (eks. Språkopplæring)
Håndverksbedrifter
Teknologibedrifter
Matmarked

Næring

Idrett
Kurs (eks. konfirmasjon)

Idrett og frivillighet

Konferanse
Kveldskurs
Helsetjeneste
Møter

Kommunalt

Aulabygget

Mat-huset

Verkstedsbygget

Skolens spesialrom

Flerbrukshallen

Svømmehallen

Fritidsklubben

Skolehagen

Mer byliv gjennom sentrumsskolene
Skolens ulike funksjonsarealer skaper forskjellige forbindelser til 
sentrum. 
Idrettsfunksjonene henvender seg tydligere som fritidstilbud for 
lokalbefolkningen, mens spesialrommene retter seg mer mot næring 
og kunstproduksjon.
Å virkelig tenke Tangen sentrum som et sted der næring og fritid, 
dannelse og utdannelse kan tre ut av sine lukkede kategorier og inn i 
en lokal forankring, utgjør en unik pedagogisk mulighet. Fundamentalt 
sett handler det om læring gjennom en lokal forankring, hvor praktisk 
såvel som teoretisk - kropslig såvel som kognitiv læring aktualiseres i 
relasjon til det lokale.

Skole som drivkraft for 
sentrumsutviklingen
Skolenes og idrettsaktivitetenes program vil fylle det meste av sentrum. 
Skolestrukturen vil derfor i stor grad forme selve sentrumstrukturen.
Dette representerer en enestående mulighet, hvor kommunen, 
gjennom en ny skolestruktur, kan styre sentrumsutviklingen. 
Slik kan Tangen sentrum tenkes som et helt unikt sted, som et sentrum 
bundet sammen av dannelsesnivåer. 
I så måte blir både læring og næring, produksjon og rekreasjon, kultur 
og natur, forbundet i nye Tangen Sentrum.
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BOLIGER

FLEKSIBILITET I SENTRUM

BOLIGER

TANGEN 
SENTRUM

Skoklefall

Granholt

Flaskebekk

Tange

Sentrum 

Utviklingsgrep

U.SKOLE
BIBLIOTEK

MATTORG

TRENING

SVØMMEHALL

GYM/SCENE
MUSIKK

FLERBRUKSHALL

HANDEL

HANDEL/
BOLIG

HANDEL/
BOLIG

HANDEL/
BOLIG

NÆRING/
BOLIG

NÆRING/
BOLIG

VERKSTEDER/
NÆRING

UTSTILLING

KANTINE/
RESTAURANT

RESTAURANT/
BOLIG

KOMMUNE/
HELSE

FRITIDSKLUBB

B.SKOLE

SPEIDER/GÅRD

BARNEHAGE

BARNEHAGE

Funksjoner Allmenning

En porøs struktur fra sentrum mot 
Skoklefall
Hovedgrepet er å strekke sentrum fra Tangen Senter til 
Skoklefallskogen i en serie plassrom, en gradering mellom byliv og 
naturopplevelser fra Vestveien til Skoklefallskogen. Planen er porøs, og 
forbinder både på langs og på tvers, både innad og mot omgivelsene.
Det skapes tre parallelle hovedløp nord-sør retning som på hver sin 
måte med ulike opplevelser binder sentrum sammen:
• I vest får Kongleveien preg av en grønn bygate med tydelige 

gatefasader og en attraktiv møteplass med Vestveien.
• Sentralt forbinder allmenningen en serie plassrom, fra nordsiden av 

Tangen Senter og sør til barneskolen. Her utvides dagens sentrum 
med nye skole- og verkstedbygninger, flerbrukshall og svømmehall. 
En gradering av offentlige rom som åpner opp for et bredt spekter 
av bylivsaktiviteter der de relaterer seg til de ulike skole- og 
sentrumsfunksjonene.

• I øst ligger furuskogen langs åsen som en ryggrad som infiltreres i 
planen og forsterkes i krysningen over Vestveien opp til Vanntårnet.

En skjæring gjennom Tangenten og en utvidelse av ungdomskolen 
både mot Vestveien og mot sør skaper en mer urban krysning til 
senteret og integrerer skolegården i allmenningen, fra en bymessig 
bakside til et aktivt plassrom forbundet med sentrum.
Det bygges en ny barneskole som utnytter kvalitetene i naturtomten 
visuelt og i læring. Den er plasser samme sted som dagens barneskole, 
både for å utnytte eksisterende kjeller, og slik at planen ikke er 
avhengig av et nytt skolebygg.
Dagens barnehage flyttes inn mot Røtterskogen, og dagens 
barnehagetomt blir et nytt boligområde i skogen som avslutter 
boligbebyggelsen langs hele vestsiden av Kongleveien.
Hele sentrumsstripen holdes fri for boliger for å sikre at sentrum kan 
videreutvikles også i fremtiden, i spennet fra Senteret til barneskolen.

Fleksibilitet i sentrum
Sentrum må også i fremtiden kunne utvikle seg, både 
næring og skolestrukturen vil være i kontinuerlig 
utvikling.
Vi foreslår derfor at stripen gjennom sentrum holdes 
fri for boligutvikling. Boliger vil låse både strukturen 
og arealbruken i lang tid fremover.
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Alternative utviklingsscenarioer

Skoklefall

Granholt

Flaskebekk

Tange

Sentrum 

Skoklefall

Granholt

Flaskebekk

Tange

Sentrum 

A - Sentrum og Vestveien
Alternativet styrker dagens sentrum omkring Vestveien, og antyder en 
videre utvikling i retning Flaskebekk.
Flerbrukshall, svømmehall, gymnastikk- og scenebygg legges alle 
omkring Vestveien, og danner sammen med biblioteket og Tangen 
Senter et gatestrekk med et rikt aktivitetstilbud.
Dagens barneskole flyttes inn mot ungdomsskolen og danner 
en kompakt skole fra trinn 1 til 10 omkring en felles skolegård og 
verkstedsbygning.
Den tidligere gatestrukturen gjenetableres slik den var før 
rundkjøringen ble anlagt. Dermed vil kollen i sør knyttes direkte på 
sentrum, et sentrum som kan utvikle seg videre langs Vestveien mot 
Flaskebekk.
Ballbaner, og videre barnehagen og en ny økologisk bondegård 
etableres på naturområdet sør på tomten.
I stedet for dagens barnehage kan boliger utvikles på 
barnehagetomten i nærhet til både sentrum og naturen.

B - Bygate mot nytt idrettssenter
I dette alternativet legger et nytt idrettsenter seg som et tyngdepunkt 
mellom dagens grender, og strekker sentrum i retning Skoklefall. 
Utviklingen vil dermed sentreres rundt Kongleveien som en ny 
sentrumsgate.
Flerbrukshallen og svømmehallen legges som et nytt idrettssenter 
der barnehagen ligger i dag, og skaper dermed et tyngdepunkt sør i 
området som har aktivitet dag og kveld, ukedag og helg, til hverdags 
som i ferier.
Kongleveien utvikles som en bygate med næring og boliger fra 
Vestveien til idrettssenteret.
Skolene legger seg mot en allmenning som strekkes seg diagonalt 
gjennom sentrum fra idrettssenteret til bussholdeplassen og videre 
mot vanntårnet, som en parallell til den mer urbane Kongleveien.
Barnehagen og en ny økologisk bondegård etableres i naturområdet i 
sør.
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Skoklefall

Granholt

Flaskebekk

Tange

Sentrum 

Skoklefall

Granholt

Flaskebekk

Tange

Sentrum 

Alternative utviklingsscenarioer

C - Sentrum omkring to sentrale plassrom
Alternativet styrker både sentrumet om Vestveien, og forbindelsen til 
Skoklefall.
Det dannes to sentrale plassrom. Det første i spennet mellom 
Senteret og Tangenten, og det andre i spennet mellom skolene med 
idrettshaller og verksteder. Plassene er generøse grønne rom som 
styrker og intensiverer bylivet.
Dagens ungdomsskole utvides innenfor Tangenten, og danner et 
storkvartal mot Vestveien. Dagens barneskole rehabiliteres og danner 
med et nytt gymnastikk-, aula- og scenebygg et storkvartal i sør.
Flerbrukshallen og svømmehallen legges inn mot skråningen i øst, 
mens skolens verkstedbygning legges mot Kongleveien som ny bolig 
og næringsgate.
Slik skapes et nytt stort plassrom som samler de to skolene og alle 
fellesbygninger. Sentrum fokuseres om to ulike steder, rundt Vestveien 
for handel og service, og mellom skolene i fritidstilbud og aktiviteter.
Allmenningen strekker seg diagonalt gjennom sentrum, fra gangveien 
mot Skoklefall, gjennom den nye plassen, til en grønn krysning i nord.
En ny økologisk bondegård avslutter naturområdet i sør.

D - Sentrum som et forløp av plasser 
Som i alternativ C, styrkes både sentrumet om Vestveien, og 
forbindelsen til Skoklefall.
Det dannes en serie plassrom som strekker seg fra Senteret og til 
Skoklefallskogen. En gradering av offentlige rom som åpner opp for et 
bredt spekter av bylivsaktiviteter der de relaterer seg til de ulike skole- 
og sentrumsfunksjonene.
En skjæring gjennom Tangenten og en utvidelse av ungdomskolen 
både mot Vestveien og mot sør skaper en mer urban krysning til 
senteret og integrerer skolegården i allmenningen.
Nye skole- og verkstedsbygninger, flerbrukshall og svømmehall legges 
langs en diagonal allmenning og danner en serie ulike plassrom fra 
Vestveien til Skoklefallskogen.
Bygningsvolumene brytes ned og det dannes flere typer passasjer 
mellom dem. Slik blir allmenningen mer et felt enn en bevegelse 
gjennom området. Dagens barneskole rehabiliteres, åpnes opp i sør 
og knyttes på allmenningen.
Barnehagen og en ny økologisk bondegård etableres på naturområdet 
sør på tomten. Også her foreslår vi å utvikle barnehagetomten til 
boliger.
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Mobilitet

Skoklefall

Granholt

Flaskebekk

Tangen 

Sentrum 

Oslo

Ski

Fagerstrand

Nasjonaltheatret

Stortinget

Oslo S

Nedre 

Grünerløkka

Nesodden Oslo

Mobilitetshub

Til Flaskebekk

Til Skoklefall

Til GranholtTil Bryggen

Mobilitetshub

Skoklefall

Granholt

Nesoddtangen

Brygge

Flaskebekk

Tangen

Sentrum 

Gange- og sykkel
Grendene i nordre del av Nesodden ligger alle i gangavstand til 
hverandre, hvor trianglet Granholt, Flaskebekk og Skoklefall har 
lignende utstrekning som det sentrale Oslo mellom Nasjonaltheateret, 
Oslo S og Nedre Grünerløkka, med Tangen Sentrum liggende ved 
Stortinget. 
Dette er avstander man lett kan gå, og som nås svært enkelt på sykkel.
Vi legger tilrette for:’
• Tydelige og trygge gange- og sykkeforbindelser.
• Fartsreduserende forgjengeroverganger i sentrum.
• Overdekninger foran alle bygninger med sykkelparkering.

Mobilitets-hub’er
For å øke bruk av sykkel, foreslår 
vi mindre mobilitetshub’er 
plassert strategisk i nordre del av 
Nesodden.
De inkluderer sykler og 
sparkesykler, vanlige og elektriske 
samt stativ for sykkelreparasjon.

Hovedtraséer for sykkel og gange
Vi videreutvikler dagens løsning med kombinert fortau og sykling 
langs hovedveiene. Det opparbeides et bredt fortau på østsiden av 
Kongleveien som styrker forbindelsen til Skoklefall. Videre etableres en 
ny trasé i sør som forbinder det lokale veinettet på tvers av sentrum, 
og knytter Granholt, Flaskebekk go Skoklefall sammen via småveier i et 
lokalt nettverk.
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PARKERING I KJELLER

GATEPARKERING

PORTAL

SØNDRE 

PORTAL

Mobilitet

46 p.p. i 
eksisterende 
P-kjeller 

176 p.p i 
eksisterende 
P-kjeller

+ 100 p.p.

80 p.p.

80 p.p.

Inng. 
P-hus

43 p.p.

Inng. 
P-hus

Parkeringstrategi
Flateparkering erstattes med parkeringsgarasjer og gateparkering. 
Parkering på store flater er ikke forenlig med et levende sentrum. 
Kortidsparkering på bakkeplan bør underordne seg bybildet som i 
langsgående gateparkering, mens parkering for lengre opphold bør 
legges under bakken.
Vi har sett på ulike løsninger for parkeringshus og kjellere, og mener at 
å utvide parkeringskjelleren i Tangenten har klare fordeler. Den ligger 
sentralt i sentrum, og man trenger ikke å etablere en eksta innkjøring 
til et nytt parkeringsanlegg.
Vi foreslår en kombinasjon av utvidede parkeringskjellere og 
langsgående gateparkering på Kongleveien.
Totalt vil det være behov for i overkant av 100 nye P-plasser for det 
nye sentrum.
- Tangen senter kan erstatte sin uteparkering med parkering under 
torget.
- Parkeringen ved rundkjøringen kan legges under bakken og dele 
rampe med Tangenten.
- Parkering ved barnehagen og Samsunnshuset erstattes i en utvidet 
P-kjeller nord for Tangenten, som også vil romme behovet for nye 
plasser.

Avvikling av biltrafikk
Dagens trafikksituasjon virker fornuftig og begrenser kjøring internt i 
sentrum. Samtidig kan nye og eksisterende bygninger nås med bil.
Innkjøring til parkeringskjellere ligger nær Vestveien, og 
sentrumsutviklingen vil derfor ikke skape mye ekstra biltrafikk inn 
Kongleveien.
Vi legger dagens løsning til grunn for videre utvikling, men mener at 
rampen til P-kjelleren i Tangenten må flyttes nærmere rundkjøringen 
for å kunne utvikle Kongleveien som bygate i møtet med Vestveien.

Grønne byporter
Som et fartsreduserende tiltak, integrert i landskapstrategien, 
omkranses rundkjøringen og bussholdeplassen av vegetasjon som 
grønne byporter i hver ende av sentrum.
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Nye Tangen Sentrum
Grepet bygger opp omkring allmenningen som et forløp av mindre 
plassrom, der hvert enkelt programmeres i forhold til tilliggende 
funksjon. Dette er grønne frodige steder med varierende størrelse og 
stort innslag av vegetasjon, som inviterer til opphold og aktiviteter 
for alle brukergrupper, til ulike tider på døgnet gjennom fire årstider. 
Noen er små og intime, andre større og mer åpent. Rommenes 
størrelse henger sammen med målestokken og befolkningsantallet 
på Nesodden, og skaper gode rammer rundt hverdagslige møter. 
Samtidig er de store nok til å romme større møter, forsamlinger 
og arrangementer. Her er det rom for uteservering, lek, dyrkning, 
utstillinger, stevnemøter, små konserter, ballspill, skating, avslapning, 
se og bli sett, naturopplevelser, læring, 17. mai arrangementer. 
Under trekroner, mellom hekker, i gresskledde amfier, på ballbaner, 
på trappetrinn, under takutstikk, på plenen, foran verksteder, i 
plaskepytter, på scenen: et mangfold av romlige situasjoner som 
inviterer til et rikt (små)byliv.
Plassrommene flettes sammen til en frodig grønn allmenning som 
skaper en langsgående samlende forbindelse mellom Tangen senter i 
nord og ny barneskole i sør, der naturen inviteres inn i Tangen sentrum 
og gradvis endrer stemning underveis ved å reagere på de funksjoner 
den akkurat passerer forbi. Tydelige grønne forbindelser på tvers 
knytter allmenningen sammen med grøntdragene på hver side og 
videre med boligbebyggelsen omkring.
Omkring Vestveien skapes en mer urban overgang som forbinder de 
to sidene av gateløpet, og Tangen Senter blir en del av bevegelsen 
gjennom sentrum. Et lunt torg med formiddagssol inviterer til å selge 
lokal produserte mat- og forbruksvarer. Dette blir et naturlig møtested 
i tilknytning til kjøpesenter og bussholdeplassen. Herfra går det 
tydelige gangforbindelser gjennom skogen til vanntårnet og videre 
mot Flaskebekk.
Den tverrgående Vestveien oppgraderes fra en gold transportetappe 
til et frodig grønt byrom som knytter sammen handlevirksomheten i 
Tangen senter og aktiviteter i forhold til Tangenten.
På sørsiden av Vestveien legges en bygning som danner nye plassrom 
inn mot Tangenten, trekker bylivet på tvers av gaten og videre inn i 
skolegården.
Allmenningens karakter endres i en gradvis sekvens fra et merurbant 
sentrum, til verksteder og flerbrukshall, og videre til svømmehall og 
aktiviteter integrert i naturen omkring barneskolen. Barneskolen er 
tenkt som en skole i tett kontakt med naturen, der alle klasserom har 
direkte utganger til skolens uteområder, som videre er knyttet både 
til naturområdene i furuskogen med sitt store lekepotensiale, og 
dyrkningsområder i skolehagen.
Nye Tangen Sentrum dannes av en sammenhengende serie av plasser 
og forbindelser. Alle skolenes aktiviteter, fra undervisning til idrett, 
kunst og håndverk, henvender seg mot allmenningen i større og 
mindre uterom av ulik karakter.
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Nye Tangen Sentrum

Mellom og igjennom skolene, langs nye klasserom, verksteder 
og idrettsbygg, samler allmenning sentrum fra Vanntårnet til 
Skoklefallskogen.

Terreng
Terrenget faller fra øst mot vest. I den solrike lia i overgang mot 
furuskogen skaper terrengtrinn lune sitte- og oppholdsplasser i det 
grønne og frodige rammer rundt kultur- og idrettsscener, der en kan 
sitte og følge med på livet i byrommene.
Regnvannet renner gjennom Tangens sentrums plassrom og fordrøyes 
og infiltreres i renner, pytter, bassenger og bed før overskuddet samler 
seg langs områdets vestside, der det fanges opp og infiltreres i frodige 
regnbed i ask-snelleskogen langs gaten og i rundkjøringen.

Vann og overvann som
attraksjon og aktivitet
Klimatilpasning og håndtering av overvann utnyttes estetisk, både i 
rundkjøringen og mot Kongleveien, og som elementer for aktivitet 
og læring fordelt over hele allmenningen. Regnvann, snø og is 
utnyttes til å skape visuelle og lekne attraksjoner som sammen med 
variert og frodig beplantning blir til sanselige, spennende og lærerike 
opplevelser av prosesser i naturen og klimaet. Vannet integreres både 
i plantefeltene som regnbed eller vadi, der det håndteres ved store 
regnskyll og infiltreres i grunnen, og i form av renner, fordypninger 
og pytter som både forsinker avrenningen, og gjør regnværsdager til 
lekearenaer. Is og snø utnyttes til skøyting, akebakke og skulpturer.
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Sentrum nord - mot Vestveien

Omkring Vestveien skapes en mer 
urban overgang som forbinder 
de to sidene av gateløpet. Tangen 
Senter blir en del av bevegelsen 
gjennom sentrum, og foreslås 
utvidet med et overdekket 
matmarked på torget.
Motstående legges et signalbygg 
for sentrums nye innhold, med 
skolens kantine i sambruk med 
en restaurant og mosteri der 
allmenningens fruktproduksjon 
foredles.Bygningen danner nye 
plassrom inn mot Tangenten, 
trekker bylivet på tvers av gaten 
og videre inn i skolegården.
Ungdomsskolen får en tydelig 
front mot Vestveien, og torget 
forbindes opp til vanntårnet i et 
sørvestvendt sitteamfi.

Rundkjøringen blir et frodig 
element som avslutter sentrum 
mot vest.
Et nytt boligbygg med handel, 
galleri med mere i 1. etasje 
danner en myk overgang fra 
Senterets nye inngang og videre 
ned Kongleveien.
Ute på pynten i fortsettelse av 
betongmuren legges rekkehus 
opp skråningen fra Kongleveien. 
Muren blir dermed en del av 
bygningenes fasade, og ikke 
lengre et sår i landskapet.

Gjennom et strategisk kutt i 
Tangenten fristilles biblioteket, 
ungdomsskolegården tar del 
i allmenningen og styrker 
forbindelsen fra sentrum mot 
Skoklefall.
Ungdomskolen får en ny tydelig 
hovedinngang og stedet blir et 
samlingspunkt for ungdommene 
på dagtid.
Ungdomsskolen utvides på 
taket av Tangenten, og på 
bakkeplan inkluderes ny 
aula, ungdomsbibliotek og 
ungdomsklubb. 
Skolegården blir et aktivt 
oppholdssted for ungdom og 
del av den gjennomgående 
allmenningen.

Bakkeplan - mål 1:800
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FESTPLASSEN - FRA UNGDOMSKOLEN TIL BARNESKOLEN OMKRANSET AV IDRETT, VERKSTED OG 
PRODUKSJON, MUSIKK OG SCENEKUNST

Skoler, idrettsaktiviteter, dans, teater og musikk, verksteder og 
produksjon rammer inn plassen og fyller den med ulike aktiviteter. 
Både ungdomskolens utvidelse i Tangenten og barneskolens nye 
gymsal og aula blir fondmotiver mot plassen.
Dagens overdekkede skolegård aktiviseres og tar del i plassrommet.
Flerbrukshallen åpner seg og blir en del av plassrommet, der gulvet 
trekkes ut på plassen, og fasaden er løfteporter i glass som sikrer 
transparens om vinteren, og mulighet for full åpning om sommeren.

Gjennom å legge svært varierende funksjoner inn mot plassen sikres 
byliv på plassen gjennom hele døgnet, uken og året.
Bibliotek og ungdomsbibliotek henvender seg til de leselystne. 
Flerbrukshallen til de som er glad i idrett. Barneskolens gymnastikksal 
bygges som et scenerom som sammen med øvingslokaler under 
danner en arena for alle musikkinteresserte. Og Verkstedsbygningen 
blir samlepunktet for alle som er interessert i å skape noe med 
hendene.

28 29TANGEN SENTRUM - PARALLELLOPPDRAG - 2020 06 05SPOL ARCHITECTS / ATSITE / RAMBØLL / KREUTZ & CO



Sentrum midt - omkring 
plassen

Kongleveien utvikles som bygate 
i møte mellom bolig, næring og 
skole, der det private møter det 
offentlige.
Mot øst får gaten en mykere side 
med beplantning, verksteder 
og svømmehall, mot vest en 
gatefasade med boliger og 
næring. Her foreslås rekkehus 
med produksjons og salgslokaler 
som del av boligen på gateplan.

Taket på Flerbrukshallen blir en 
offentlig tilgjengelig ballbane, 
rammet inn av en konstruksjon 
som holder baller inne og 
klatrevekster oppe. Ballbanen 
knyttes til naturstien over åsen, 
og får slik et mer offentlig preg 
som del av gangnettverket 
gjennom sentrum.

Et amfi tar opp nivåsprangene 
på tomten og forbinder 
Flerbrukshallen med gym- og 
scenebygget, og plassen med 
åsen.
Her er det utescene i tilknytning 
til sceneteknisk utstyr inne i gym/
scenebygget, her vises film på 
storskjerm eller feires 17. mai, da 
også Flerbrukshallen kles til fest.

Verkstedsbygningen blir et nytt 
samfunnshus for hele nordre 
Nesodden. 1. etasje rommer 
skolens verksteder og laboratorier 
som også er tilgjengelig for 
lokalbefolkningen, 2.etasje 
private kontorer, verksteder og 
atelierer samt et fagbibliotek. Slik 
blir bygningen et møte mellom 
profesjonelle og amatører, unge 
som eldre. Sentrum av bygget 
danner en uformell møteplass og 
utstillingsarena.

Bakkeplan - mål 1:800
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KONGLEVEIEN SOM NY BYGATE - FRA NY PLASS MOT VESTVEIEN NED LANGS VERKSTEDER OG 
SVØMMEHALL TIL BARNESKOLEN OG ET NYTT BOLIGOMRÅDE

Ved å flytte nedkjøringsrampen til P-huset inn i et nytt boligbygg 
på hjørnetomen fristilles et plassrom som en bilfri avslutning av 
Kongleveien som tar imot handelspassasjen vis a vis over Vestveien.
Arkitekturen er myk i form og materialer, der tre dominerer som 
miljøvennlig byggemateriale. Verkstedbygningens fasader kles i 
gjenbrukt teglstein.
Gaten vil kunne vise frem den lokale kunstproduksjonen, i et 
profesjonelt drevet galleri i boligblokken og med amatørutstillinger i 
Verkstedsbygningen.

Ask-snelleskogen trekkes nedover Kongleveien og ut i Vestveien, som 
sammen med fjellknauser og bed for overvannshåndtering danner et 
grønt og frodig gatebilde.
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Sentrum sør - mot Skoklefall-
skogen

Allmenningens karakter endres 
i en gradvis sekvens fra et mer 
urbant sentrum, til verksteder 
og flerbrukshall, og videre 
til svømmehall og aktiviteter 
integrert i naturen omkring 
barneskolen.
Klimatilpasning og 
overvannshåndtering utnyttes 
estetisk, og blir samtidig til 
elementer for aktivitet og læring 
ved barneskolen.
Ved svømmehallen går ask-
snelleskogen over i terrasserte 
regnbed mot allmenningen, og 
vannet videreføres som tema i 
svømmehallen.
Svømmehallen reiser seg i 
fjellknausene med en kompakt 
utforming, med inngang både 
oppe fra barneskolens forplass og 
nede fra Kongleveien.

Den nye barneskolen avslutter 
allmenningen i sør i et plassrom 
for samlinger og ballspill.
Undervisningsbygningene 
blir paviljonger rundt et indre 
gårdsrom der dyrking står i 
fokus, der læring om planter, 
matproduksjon og insektliv 
inngår naturlig i skolehverdagen i 
sommerhalvåret.
Det som høstes brukes til 
skolekjøkken, eller elevene selger 
det de har produsert i mosteriet 
mot Vestveien.

Sentrum avsluttes i sør i et 
møtepunkt mellom nye gangveier 
som danner forbindelser til både 
Granholt og Flaskebekk, såvel 
som til Skoklefall.
Barnehagen flyttes over 
Kongleveien og får uteplass i 
Røtterskogen, som deles halvt om 
halvt med barneskolen.
Barnehagens tomt utvikles med 
boliger, som en rekke enkeltbygg 
der skogen trekkes inn mellom 
bygningene. 

Bakkeplan - mål 1:800
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DEN NYE BARNESKOLEN SETT FRA RØTTERSKOGEN I SØR. OPP TIL HØYRE GÅR NY GANG- OG SYKKELVEI 
SOM FORBINDER LANGS SMÅGATER VIDERE TIL GRANHOLT

Den nye barneskolen byges som forbundne paviljonger i skogen, i 
interaksjon mellom naturen omkring og det dyrkede rommet i sentrum.
Trinnene får hver sin etasje i sitt eget bygg, med utgang til verandaer 
eller direkte til naturen. Skolen innbyr til undervisning både ute og 
inne, til læring i tilknytning til både lokal kultur og natur.
For å minimere nye sår i landskapet ligger skolebygningene der 
dagens barneskole ligger i dag, og dagens utgravde kjeller danner en 
sammenhengende korridor som forbinder alle skolens funksjoner til 
administrasjon og lærerværelse i det ombygde samfunnshuset.

Skolen bygges i et rammeverk i tre som løfter den lett over knausene 
og skogbunnen. Rammene skaper et system i fasadene som holder på 
plass en collage av ulike gjenbruksmaterialer, det som kan skaffes til 
veie når skolen skal bygges.
Røtterskogen bevares som det fantastiske lekeområdet det er i dag.
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Fra Skoklefallskogen til 
Vanntårmet

Terrengsnitt gjennom allmenningen - mål 1:400
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Sosialt mangfold og bærekraft

Medvirkning
Vi tenker at det bør legges til rette for å utforme allmenningen slik 
at flest mulig elementer kan produseres lokalt: alle kan plante og 
bygge, fra skolebarn til eldre, og både næringslivet og ungdommene 
som vokser opp har på denne måte vært aktive i skapelsen av 
fellesrommet, hvor medansvar, tilhørighet og mestringsfølelser kan 
styrkes. Snekkere kan lage benker, metallarbeidere sykkelstativer, 
steinarbeidere vanninstallasjoner osv.
Dette er unike muligheter for å vise frem det kreative potensiale 
på Nesodden, og som igjen kan bidra til synergieffekter mellom 
utdannings- og omsorgsinstitusjoner og profesjonelle (kunst-)
håndverkere, og møter på tvers av aldre og kulturer. Og slik kan 
kommunen som innkjøper aktivt bidra til at oppstartbedrifter får fylt 
ordrebøker og vist frem hva de kan. 
Med andre ord, inneholder idéen om allmenningen klare muligheter 
for ikke bare å symbolisere, men faktisk reelt å være og å styrke 
Nesoddens verdier. Et aktivt politisk rom i stand til å skape rammen om 
det åpne, fremtidsrettede, likeverdige og bærekraftige liv.

En allmenning for hele Nesodden 
Allmenningen må være i stand til å romme hele Nesoddens befolkning, 
gi rom for ulike aktiviteter, skape et mangfold av naturopplevelser og 
sosiale aktiviteter.
En åpen allmenning for alle må være is stand til å fylles med 
undervisning, fritidsaktiviteter, arbeid.
En likeverdig allmenning rommer hele spekteret av det offentlige liv, 
fra barn til eldre og fra fritid til arbeidstid.
En fremtidsrettet allmenning tar vare på hele Nesoddens mangfold, 
mennesker og naturen.
En bærekraftig allmenning er den som skapes sammen.

På tur med de godt voksne
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ET MARKED AV IDEER

HANDEL, FREMVISNING, 

SALG AV LOKALE PRODUKTER, 

NÆRING, UNDERVISNING M.M.

UTØVER

BETRAKTER

KULTURELLE PRODUKSJONER

MUSIKK, SCENE, LITTERATUR, 

NÆRING, UNDERVISNING M.M.

IDRETTENS KUNNSKAPER 

TURN, BALLSPORT, VANNSPORT, 

STYRKE, KLATRING, LEK, UNDERVISNING M.M.

BIOLOGISKE PROSESSER

SKOLEHAGER, PARSELLER, GÅRDBRUK, 

DRIVHUS, POLINERENDE BED, 

NÆRING, UNDERVISNING M.M.

VANNETS LANDSKAP

OVERVANN, VANNAKTIVITETER 

TERRENGLEK, UNDERVISNING M.M.

Sosialt mangfold og bærekraft

En allmenning for betraktere 
og utøvere 
Allmenningen skapes som et inkluderende byrom, der både aktiv 
deltakelse såvel som soner for rolige aktiviteter legges side om side. 
Dette samler unge som eldre, jenter som gutter, og næring såvel som 
undervisning. 

På tur med de unge
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Lab. Sløyd Søm Tegning Musikk

AllromSkolebibliotek

KeramikkMat

Klasserom 

ungdomskole

Klasserom 

barneskole

Kantine

Flerbrukshall

Næring

Fritid

Svømmehall Gymnastikk

Design

Kulturarena

Sosialt mangfold og bærekraft

En allmenning for hele Nesodden 
Allmenningen må være i stand til å romme hele Nesoddens befolkning, 
gi rom for ulike aktiviteter, skape et mangfold av naturopplevelser og 
sosiale aktiviteter.

Et fellesverksted for lokalsamfunnet 
Vi foreslår en ny type samfunnshus, der produksjon og kreativitet 
står i sentrum. I planene har vi utviklet dette som en samlet 
produksjonsbygning som kan romme både næringsliv og kunstliv, 
læring, fordypning og utstilling.

Idrettsbygg som del av sentrum
Når større haller og anlegg skal skape byliv, stå i relasjonen til sine 
omgivelser og berike også uteområdene, blir plassering og design 
viktige virkemidler.
Idrettsbygg som flerbrukshall og svømmehall, såvel som mindre 
saler for gymnastikk, inneholder klare muligheter for sambruk med 
kulturaktiviteter. En flertydighet og fleksibilitet, permeabilitet og 
åpenhet i bebyggelsen blir derfor viktig for å oppfylle byggenes 
potensiale som kulturarenaer for hele Nesodden.

Kulturarena
Vi trekker alle skolens spesialrom ut av skolebygningene, og åpner 
dem for samhandling med befolkningen, på samme måte som det er 
vanlig for idrettsbyggene.
Gjennom å åpne opp skolene og idrettsbyggene, ved å legge til 
rette for ulike funksjoner, samhandling og sambruk, ved å skape en 
design som ikke sier at en bygning bare kan brukes eller fremstår som 
anvendelig til bare ett formål, kan hele sentrum bli en kulturarena.
En kulturarena i en bred forståelse av begrepet, ikke kun for 
opplevelser, men for å dyrke frem det skapende i mennesket.

Utstilling/
fellesrom

Bibliotek

Verksted/
undervisning

Lab/
undervisning

KunstNæring

På tur med de yngste
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regn

biotop

forsinkelse av
ekstrem regnvann

regnbed

opplevelse av 
naturens prosesser

blomstrende frukttrær

ASK/SNELLESKOG
RIK SUMPSKOG

vannopptak 
i beplantnning

regn

BIOLOGISK MANGFOLD

pollen

FATTIG FURUSKOG

biotop

innfiltrasjon

fordampning

fordrøyning

permeable dekker

innfiltrasjon
 i jorden

ALLMENNING

regn

opplevelse av 
naturens prosesser

opplevelse av 
naturens prosesser

solrike sittetrinn 
i terreng

lun sørvent skråning

mangfoldig feltsjikt

overvanns-
håndtering

Hovedgrep
Vårt grep tar utgangspunkt i naturtyper på stedet, og drar disse 
videre og aktivt inn i byrommene. Utvidelsen av disse naturtypene 
vil styrke både de biologiske mangfoldet og identiteten til Tangen 
sentrum. I tillegg etableres en ny vegetasjonstype i den pollinerende 
allmenningen. 
Vegetasjon brukes målrettet til å skape gode leveområder for 
mennesker og dyr i Tangen sentrum. Dyrkning og stell skaper sosialt 
samhold og tilknytning og tett kontakt med lokal natur hjelper til å 
forstå naturens prosesser, en forutsetning for å kunne ta vare på den.

Allmenningen
Allmenningen begynner ved Tangen senter i nord og avsluttes 
ved ny barneskole i sør.
Allmenningen preges av blomstrende frukttrær, både ville og 
domestiserte, kombinert med frodige bunndekkende feltsjikt av 
stauder, prydgress og bregner. Leveområder som legger til rette 
for pollinerende insekter så som humler, bier og blomsterfluer. 
Et levende sentrum i samspill med dyr.

Biologisk mangfold
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Ask snelleskog og rik sumpskog
På sørsiden, ved den gamle barnehagen finnes det en ask-
snelleskog, en sjelden vegetasjonstype i Norge. Kombinert 
med en forekomst av rik sumpskog sør for barneskolen. Disse 
fukttålende plantesamfunn dras inn til barneskole og videre 
langs Kongleveien, inn i rundkjøringen og rundt i Vestveien og 
kombineres med fordrøyning og infiltrasjon av regnvann.

Fattig furuskog
Langs nordsiden av Tangen sentrum befinner det seg i dag en 
fattig furuskog. Denne danner et tydelig og frodig drag langs 
hele sentrumsområdet, fra vanntårnet i nord til friluftsområdet 
i sør, og et tydelig skille mot boligbebyggelsen i nord. 
Furuskogen byr på flotte naturopplevelser og et rikt dyreliv, 
og denne typen vegetasjon dras inn mot allmenningen i rause 
tverrgående smug.
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Plassering av funksjoner
Bygningene er plassert slik at de funksjonene man vet kommer 
i forbindelse med skoleutviklingen er tilstrekkelig til å forme 
sentrumsgrepet. Større volumer med ensidig henvendelse er lagt inn 
mot åskammen i øst for å minimere eksponeringen av lukkede fasader.
Svømmehallen er det mest usikre elementet i planen, og ligger på 
dagens kolle langs Kongleveien som bevares som romdannende 
element frem til svømmehallen skal bygges.

Tidlige tiltak
I første fase starter planting av trær og grøntanlegg der det ikke skal 
være byggeprosjekter slik at de får tid til å vokse seg høye.
Mobilitetshub’er opprettes på to steder for å legge bedre tilrette for 
sykkelbruk og redusere biltrafikk til barneskolen og barnehagen.
Uterommet i ungdomsskolen, beplantning og sittemuligheter 
på plassen tar form, såvel som at det legges tilrette for dyrking i 
barneskolegården og som diverse midlertidige felt, for å starte en 
pollinerende allmenning.
Lokalbefolkningen involveres tidlig slik at flere får et eierskap til 
prosjektet Tangen Sentrum: Kunstnere i amfi og kunststi opp til 
Vanntårnet, lokale håndverksbedrifter i sittemøbler, belegning og 
installasjoner, og skoleelever og beboere i dyrking og planting.

Funksjoner og utviklingsfaser

Fase 1 
- strakstiltak for allmenningen 

Amfi
- lokal kunst

Mobilitetshub

Mobilitetshub

Dyrkning

Grønn 
furuportal

Kunststi til 
Vanntårnet

Grønn 
rundkjøring

Husker ved
holdeplasser

Sittegrupper
- lokalt håndverk

Læringstrapp

Hengehusker

Midlertidige
Dyrkningsfelt

Fase 2
- Sentrum konsolideres

Mat-torget
Mat-
huset

Utvidet 
p-kjeller

Utvidet 
p-kjeller

Ny p-rampe Verksteds-
bygget

Flerbruks-
hallen

Helse/
trening

Kontor-
påbygg

Trappeamfi

Plassen

Bolig/
næring

Fase 3
- Sentrum forbindes og styrkes 
gjennom skolestrukturen

SFO

5.-7. 
klasse

3.-4. 
klasse

1.-2. 
klasse

Barnehage

Tangenten 
åpnes

Utvidet 
ungdomskole

For-plassen

Aula-
bygget

Fase 4
- Kongleveien fullføres

Svømme-
hallen

Barnehagetomten
fase A

Kongleveien ferdigutbygges

Barnehagetomten
fase B
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Tangenten og Mat-huset
Tangenten reorganiseres i 1. etasje slik at skolegården tar del i 
allmenningen, skolen får en tydelig inngang og ungdommene tar over 
den sydlige delen av bygget med ungdomsbibliotek, der de også kan 
prate og henge uten å forstyrre andre, og en ungdomsklubb mot 
Kongleveien. Kommunens sal må da finne samme funksjon gjennom 
sambruk av haller og saler i sentrum.
De fleste spesialrom trekkes ut til Verkstedsbygget og Mat-huset og 
frigjør dermed plass i 1. etasje til de nye funksjonene.
Mat-huset blir både et serveringssted og kantine i sambruk, med 
mosteri for lokal innhøsting samt skolekjøkken i 2. etasje.

Utvidelse av ungdomsskolen
Tangenten er forberedt på en ekstra etasje på taket. Planen viser 
hvordan det er plass til 18 nye klasserom i den nye etasjen slik at 
skolen kan økes fra 3 til 9 paralleller.
Taket bygges ut som en projeksjon av 1. etasje, slik at høyden mot 
plassen i sør beholdes som i dag, og det kommer sol og dagslys inn i 
skolegården.
Taket vil slik også bli et attraktivt uteareal for kortere pauser, med store 
terrasser mot sør og nord.

Arealer
1. et. Mat-huset: 510 m2 BTA
2. et. Mat-huset: 350 m2 BTA
Totalt Mat-huset: 860 m2 BTA

3. et. Tangenten: 3 450 m2 BTA

Etasjeplaner av byggene

1.  Etasje
SKALA 1 :500 i  A3

3. Etasje
SKALA 1 :500 i  A3

2. Etasje
SKALA 1 :500 i  A3

1.  Etasje
SKALA 1 :500 i  A3

52 53TANGEN SENTRUM - PARALLELLOPPDRAG - 2020 06 05SPOL ARCHITECTS / ATSITE / RAMBØLL / KREUTZ & CO



Svømmehallen
Svømmehallen er kompakt i planen og rommer kun bassenger og 
lobby i hovedetasjen, med garderober og vannbehandling liggende 
under bassengene. Hovedplanet for bassenger ligger med inngang 
fra barneskolen på kote +92, mens garderober og inngang fra 
Kongleveien ligger 5m lavere på kote +87. Bygget har derfor to 
bakkenivåer.

Verkstedsbygget
Verkstedsbygget rommer alle skolenes spesialrom i 1. etasje, i tillegg til 
en café som bidrar til at bygningen blir et lokalt samlingspunkt.
I andre etasje har kunstnere og næringsdrivende mulighet til å leie seg 
inn, og de blir slik en lokal ressurs for skolebarn og amatører.
Det sentrale rommet blir møteplass og sørger samtidig for at bygget er 
oversiktlig med kun én hovedinngang når det er lite aktivitet.

Arealer
1. et.:  1 150 m2 BTA
2. et.:  1 150 m2 BTA
3. et.:    215 m2 BTA
Totalt: 2 515 m2 BTA

Arealer
1. et.:  1 550 m2 BTA
2. et.:  1 320 m2 BTA
Totalt: 2 870 m2 BTA

Etasjeplaner av byggene

2. Etasje
 

2. Etasje
 

3. Etasje
 

1.  Etasje
SKALA 1 :500 i  A3

1.  Etasje
SKALA 1 :500 i  A3
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Flerbrukshallen og gym/scenebygget
Flerbrukshallen og Gym/scenebygget ligger begge mot amfiet som 
både er utescene og trapp opp til taket på Flerbrukshallen.
Mindre treningssal og garderober til Flerbrukshallen ligger under 
amfiet.
Gym/scenebygget er delt i 1. etasje mellom foaje og øvingsrom og 
garderober til skolebarna som bruker bygningen til kroppsøving på 
dagtid.
Bygget utformes primært som et fremføringsbygg, og vil slik også 
være attraktivt som gymsal for mer musikkbasert aktivitet, samt 
skuespill med mere.

Arealer
Flerbrukshall 1. et.: 2 030 m2 BTA
Flerbrukshall 2. et.:   290 m2 BTA
Totalt:                   2 320  m2 BTA

Gym/scene 2. et.:   850 m2 BTA
Gym/scene 3. et.: 1 070 m2 BTA
Totalt:                  1 920 m2 BTA

Etasjeplaner av byggene

2. Etasje
 

3. Etasje
 

1.  Etasje
SKALA 1 :500 i  A3
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Arealer
1./U et.: 1 820 m2 BTA
2. et.:    2 040 m2 BTA
3. et.:    1 390 m2 BTA
4. et.:      460 m2 BTA

Totalt:   5 710 m2 BTA

Etasjeplaner av byggene

Barneskolen
Den nye barneskolen ligger på samme sted som dagens skole, og 
utnytter dermed eksisterende kjeller til internforbindelse mellom de 
ulike klasseromsblokkene.
Samfunnshuset blir stående siden dette bidrar til en historisk forankring 
til Kongleveien.

1.  Etasje
SKALA 1 :500 i  A3

3. Etasje
SKALA 1 :500 i  A3

2. Etasje
 

4. Etasje
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Skogsboligene
Boligene ligger som roterte blokker i skogen der vridningen demper 
opplevelsen av repetisjon, skaper en mer oppløst struktur blant 
furutrærne og samtidig reduserer innsyn mellom leilighetene.
Attraksjonen er å bo i skogen, det er derfor lite opparbeidede 
fellesarealer, noe sentrum kan tilby og beboerne vil bidra til liv i.

Barnehagen og speiderhytta
Barnehagen får en sirkulær form som oppløser retningen fra 
Kongleveien i møtet med skogen. Den skjærer inn i Røtterskogen med 
ramper som forbinder inngangsplanet med lekeområdene, og opp på 
taket.
Dagens speiderhytte blir småbarnsavdeling, og en ny speiderhytte 
med rom for dyrehold etableres helt sør i området.

Arealer
Leiligheter BRA:
Leilighetstyper 1.et:
1A: 43 m2  - 3 stk
1B: 61 m2  - 5 stk
1C: 96 m2  - 5 stk
1D: 42 m2  - 2 stk
1E: 100 m2  - 6 stk

Leilighetstyper 2.-4.et:
2-4A: 77 m2  - 24 stk
2-4B: 60 m2  - 24 stk
2-4C: 95 m2  - 24 stk

Totalt 93 leiligheter

BTA:
1. et.:   2 240 m2
2. et.:  2 280 m2
3. et.:  2 280 m2
4. et.:  2 280 m2
Totalt: 9 080 m2 BTA

Arealer
Barnehage i nybygg:
1. et.:    580 m2 BTA
2. et.:    520 m2 BTA
Barnehage i speiderhytta:
1. et.:    150 m2 BTA
2. et.:    150 m2 BTA
Totalt: 1 400 m2 BTA

Etasjeplaner av byggene

1.  Etasje
SKALA 1 :500 i  A3

2.-4. Etasje
SKALA 1 :500 i  A3
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Ovalen boligblokk
Blokken får en oval hovedform som skaper en myk overgang fra 
Vestveien og trekker bevegelsen ned Kongleveien. Avtrapping 
i fasaden skaper ulike perspektiver og reduserer den opplevde 
størrelsen av bygget. Leilighetene er organisert i en U-form så åpner 
seg rett mot sør. Bakkeplan har næringslokaler samt nedkjøring til 
utvidet parkeringskjeller under Tangenten.

Arealer
Leiligheter BRA:
Leilighetstyper 2.-4.et:
2-4A: 77 m2  - 3 stk
2-4B: 76 m2  - 3 stk
2-4C: 54 m2  - 3 stk
2-4D: 84 m2  - 3 stk
2-4E: 42 m2  - 3 stk
2-4F: 43 m2  - 3 stk
2-4G: 95 m2  - 3 stk
2-4H: 122 m2  - 3 stk
2-4I: 85 m2  - 3 stk
2-4J: 67 m2  - 3 stk

Leilighetstyper 5.et:
5A: 120 m2  - 1 stk
5B: 125 m2  - 1 stk
5C: 80 m2  - 1 stk
5D: 80 m2  - 1 stk
5E: 95 m2  - 1 stk
5F: 120 m2  - 1 stk

Totalt 36 leiligheter

BTA:
1. et.:    770 m2 næring
1. et.:    140 m2 bolig
1. et.:    515 m2 parkering
2. et.:    895 m2
3. et.:    895 m2
4. et.:    895 m2
5. et.:    750 m2
Totalt: 4 860 m2 BTA

Etasjeplaner av byggene

1.  Etasje
SKALA 1 :500 i  A3

5. Etasje
 

2.-4. Etasje
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Andre boliger
Innenfor kommunens eiendom er det prosjektert 18 rekkehus:

Rekkehus Kongleveien
6 stk. rekkehus 130 m2 BTA
1. et.: 45 m2 BTA næring/bolig
2. et.: 45 m2 BTA bolig
3. et.: 40 m2 BTA bolig
Totalt 780 m2 BTA

Rekkehus Pynten
9 stk. rekkehus 140 m2 BTA
2 stk. rekkehus 150 m2 BTA
1 stk. rekkehus 200 m2 BTA

Totalt 1 760 m2 BTA



Uteareal Ungdomskolen
8 500 m2 inkl. taket på Flerbrukshallen.
Maks 840 elever - ca. 10m2 per elev.

Uteareal barneskolen
9 000 m2.
630 elever - ca. 14m2 per elev.

Uteareal barnehagen
3 000 m2 inkl. taket på barnehagen.

90 barn over 3 år, 24 m2/barn =  2 160 m2
30 barn under 3 år, 33 m2/barn =  990 m2
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Arealoversikt uteareal
skoler og barnehage
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