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Paralelloppdrag om utviklingen av Tangen sentrum.
Plansjene inneholder en forkortet og illustrert versjon av den 
fullstendige beskrivelsen til prosjektet.

1. VÅR FORSTÅELSE AV OPPGAVEN

En unik situasjon
Osloregionen inneholder mange mindre og større sentra innenfor 
en drøy times reiseavstand fra metropolens midtpunkt. Stedene er 
alle, i løpet av de siste årene, forsøkt planlagt med høy tetthet og 
intensjoner om bymessighet. De er blitt planmessig avgrenset av 
«en grønn grense». Utstrekning av fremtidige byggeområder er i 
stor grad bestemt av avstand til kollektivknutepunkter.

Målene for Nesodden kommunes ønske om sentrumsutvikling på 
Tangen er de samme som i de øvrige tettstedene: et attraktivt og 
vakkert sentrum med gode boligkvaliteter, som også kan spille en 
rolle i regionen. Men forutsetningene på Nesodden er unike:
• Bebyggelsen på Nesodden er vokst fram som et teppe av boliger 
og hytter, bestemt av terreng, eiendomsgrenser og mindre 
reguleringsplaner. Historisk sett hadde kommunen ikke et senter.
• Det viktigste kollektivknutepunktet, som de fleste skal nå, er 
fergeleiet ytterst på Nesoddtangen. Reisen oppfattes i stor grad 
som positiv av de som pendler til arbeidsplasser i byen.  
Fra Tangen sentrum kan båten nås til fots, med sykkel, og snart 
med alle fremtidens hybride små transportmidler. 

Utfordringer og fordypningstema
Byplanlegging på Tangen kan ses som sammensatt av to ulike 
utfordringer: 
- å utvikle og illustrere et konsept for den fysiske utformingen, 
arkitekturen, for det sentrale bymessige tettstedet på Nesodden, 
- og å diskutere hvordan planmaterialet skal utvikles og settes 
sammen for å kunne fungere som et prosessverktøy som 
klarlegger strategier for utbygging, rekkefølge og prinsipper for 
ansvar og finansiering.

Ideene vi bygger på

Den strekker seg fra den nye barneskolen sør i furuskogen og 
møter fylkesvegen ved Tangenten.  Fylkesvegen gjennom Tangen, 
Vestveien, foreslås bearbeidet til et gatesteinsdekket felt som 
forbinder krysset med Kongleveien og torget foran kjøpesenteret. 
En bør vurdere å flytte stasjon for kollektivtransport inn i dette 
feltet.
For å oppnå byliv – og ikke en monokultur av kommunale 
institusjoner – ønsker vi å blande programmer og å fremme 
sambruk og flerbruk. De offentlige programmene strekkes 
gjennom hele området. 

Ungdomsskole ligger i dag på Tangenten og kan eventuelt, uten 
at dette har stor innvirkning på byplanen, utvides i høyden og 
med en ny fløy i nord-øst. Ny barneskole legges i furuskogen i 
sør, sammen med eksisterende barnehage, ny barnebondegård 
og skolehager.  Skolene har sine egne utearealer, men området 
mellom skolene inneholder også funksjoner som betjener skolene. 

Idrettsbygg med svømmehall legges nord for den gamle 
barneskolen, og ny kulturarena i første etasje i kvartalet 
nærmest Tangenten. Et boligprosjekt med publikumsrettet 
førsteetasje legges ved krysset mellom Konglegata og Vestveien. 
Boligprosjekter, med førsteetasjer reservert for mulige 
næringsprogrammer (eventuelt kombinasjon bolig og egen næring) 
legges i vest langs kanten av Konglegata på de tomtene som er 
tilgjengelige for transformasjon.  

3. STRATEGISK STEDSUTVIKLING
KOMMUNEN SOM GRUNNEIER OG SAMFUNNSBYGGER

Intensjonen er at Tangen skal bygges ut over relativt kort 
tid. Nesodden kommune har tatt initiativ til utbyggingen og 
hovedtyngden av utbyggingssakene dreier seg om offentlige bygg 
og institusjoner. Samtidig er utvikling av Tangen avhengig av 
kommunale inntekter ved tomtesalg. Privat eiendomsutvikling vil 
i hovedsak dreie seg om boligbygging, men det kan også være 
interessant å vurdere privat/offentlig partnerskap i utbygging av 
enkelte av institusjonene, som den foreslåtte Plommen kulturarena.

Utvikling av kommunal boligpolitikk/kommunale boligprogrammer 
bør ses i sammenheng med strategien for Tangen. En av flere mål 
i denne politikken er å skape et større mangfold i boligtilbudet. 
Kommunen er grunneier, byggherre for flere av prosjektene, 
og bør ta rollen som samfunnsbygger da dette nye senteret på 
Nesodden skal bygges ut. 

Kapasiteter
Beregningene av kapasitet bygger på prosjektet som er 
illustrert i vårt tegningsmateriale datert 5.6.2020, følger de 
reguleringsprinsippene som vi redegjør for nedenfor, og gir tall 
for maksimal kapasitet.  Økning av utnyttelse – først og fremst 
høyder – vil selvfølgelig gi økt kapasitet, men dette er ikke vår 
anbefaling. Vi understreker at beregningene først og fremst bygger 
på byplanvurderinger og vil bli utdypet/endret ved en dypere 
tilnærming til prosjektet.

Samlet boligkapasitet

Barneskolen b.l.  8500m2 BTA   120 boliger
Plommen     3600m2 BTA  35 boliger
Kanten a-b-c  5600m2 BTA  45 boliger
Porten     2500m2 BTA    40 boliger

Sum:                           20 200m2 BTA  240 boliger           
 

Om få år vil også offentlig transport gjennom digital, robotisert 
teknologi være ytterst fleksibel.
• Nesodden har et velfungerende boligmarked, men tilbudet 
er altfor ensidig, både sett i forhold til typologi, organisering 
og tilgjengelighet. Over halvparten av alle boliger på Nesodden 
er eneboliger. Tilbud av leiligheter og former for rekkehus i 
varierte størrelser er ikke godt nok til å favne alle alders og 
inntektsgrupper.
• Kommunen har, målt i forhold til mange «landkommuner» i 
Viken, en svært ressurssterk befolkning som føler sterk identitet 
til stedet og som gjennom plan- og utviklingsprosesser kan 
mobiliseres slik at de bidrar til å utvikle et attraktivt og funksjonelt 
sammensatt sentrumsområde i kommunen.

bakkeplanet. Planen legger ikke opp til leiligheter organisert langs 
svalganger.

• Trebyen, modell 2025: Nye bygg oppføres med tre som 
hovedmateriale (fasademateriale, bruk av massivtre) på grunn av 
ønske om lavt karbonavtrykk og lokalt preg. Sokkel/fasade i første 
etasje i mer slitesterke materialer (stein, betong eller murverk). 
Det bør, som del av reguleringsplanen, utformes forslag til en 
materialpalett og fargebruk. 

• Tidsspenn: Eksisterende bebyggelse  gjenbrukes, ombygges 
og bygges på. Dette er begrunnet med bærekrafthensyn, tidsspenn 
i arkitekturen og intensjonen om felles hukommelse/stedlig 
tilhørighet. Unntak fra dette er bygninger som rives på grunn av 
behov for ny typologi.

• Tak i bruk: Prosjektet skal utvikles med et variert 
taklandskap. Flate tak er grønne, tilsådd med stedegne 
frøblandinger (Oslofjord-blanding av lokale arter) og er en del 
av det pollinerende beltet gjennom sentrum. Takene tas i bruk 
som oppholdsarealer og brukes til å ta ned himmellys nordfra 
(atelierer). 

Reguleringsplanen som skal styre utviklingen av Tangen kan 
være generell og klarlegge arealbruk og utnyttelse. Formgiving 
overlates da til arkitektene og byggherrene for de enkelte 
prosjektene. Arkitekturen blir prosjektstyrt ved hjelp av et grovt 
reguleringsverktøy.

I dette forslaget ses derimot Tangen som «ett prosjekt» som 
skal utvikles over en tiårsperiode og som gis et helhetlig preg. 
Reguleringsplanen bør derfor bestemme og gi retningslinjer for 
formgiving. Vi anbefaler derfor at parallelloppdragene følges 
opp av arbeid med en detaljert regulerings- og illustrasjonsplan. 
Planredskapet kan utvikles på ulike måter. En mulighet er å 
en variant av det som i Oslo kalles VPOR (=veiledende plan for 
offentlige rom). 

Kommunal utbyggingspolitikk og boligpolitikk
Kommuneplanen gir noen boligpolitiske signaler under 
overskriften «Godt boligsosialt arbeid»:
 «Kommunen tilrettelegger aktivt i det boligsosiale arbeidet, og 
legger til rette for at ingen skal være bostedsløse.
Kommunen har differensierte boliger tilpasset ulike behov.
Kommunen utarbeider en strategi for «fra leie til eie».»

Tangen representerer en mulighet for å nå disse politiske 
målsettingene. Samtidig er intensjonen å realisere normale 
tomteinntekter, ikke påføre kommunen større risiko enn nødvendig 
og også benytte sosiale ordninger som samarbeid med Husbanken 
og kompenasjon av merverdiavgift ved oppføring av boliger 
særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål. 

Infrastrukturen bygges ut og finansieres av Nesodden kommune 
med delfinansiering fra de private boligprosjektene. Nødvendige 
tilpasninger til den nye utbyggingen ved fylkesvegen (kryssløsning 
med gangvegen fra Kongleveien, utvikling av fylkesvegen 
som fellesareale, flytting av bussholdeplass) finansieres av 
fylkeskommunale midler.

Den nye barneskolen, ungdomsskolen og idrettsbygget ses som 
offentlige prosjekter som bygges og finansieres av Nesodden 
kommune. 

Bymessig:Tangen skal utvikles til et sted som blir et tilskudd til 
hele Nesodden ved å tilby noe annet enn hva vi finner ellers i 
kommunen. Tangen hverken er eller blir noen by i tradisjonell 
forstand, men for å utvikle stedet vil det være fornuftig å gjøre det 
mer bymessig. Dette dreier seg dels om arkitekturen og hvordan 
stedet er ordnet, men i like stor grad om stedets innhold. For å 
få til bymessig liv på Tangen, må vi organisere bebyggelsen med 
gode offentlige byrom, urbane bygningstyper og med høyere 
tetthet enn det vi finner de øvrige stedene på Nesodden. Vi må 
tilrettelegge for mange ulike grupper av mennesker, utvikle 
møtesteder og blande programmer; skoler, boliger, kultur, idrett 
handel og næring. Mangfold gir bymessig kvalitet, Tangen må gi 
rom for friksjon og tillate møter mellom situasjoner som er ulike. 
Folk skal oppsøke Tangen også helt uten nødvendige ærender. Her 
kan det, i tråd med overordnede planer, legges boliger av andre 
typer enn de som finnes i området i dag. 

Servicetilbud kan blandes med skoler og næring og vi kan oppnå 
en meningsfull flerbruk av skolearealer, idrettshall, kulturarena og 
andre møteplasser.

Boliger distribueres gjennom hele området for å sikre aktivitet og 
liv, også utenfor skoletid. Beboere vil ha «øyne på gata» også når 
institusjonene er stengt. Boligbygging i området retter seg mot 
flere ulike brukergrupper og bør ses som en del av kommunens 
boligpolitikk. Planen viser fire ulike boligprosjekter, som kan 
utvikles hver for seg:

Den gamle barneskolen utvikles til boliger. Deler av skolen bygges 
om og deler rives og erstattes med nye boligbygg.

-Kulturarenaen planlegges med offentlig tilgjengelige arealer 
direk te inn fra Konglegata og med boliger omkring et hevet indre 
atrium.

-Boligprosjekter i kanten langs Kongleveien med inngang fra gata 
og uteplasser mot vest

-Boligprosjektet på hjørnet av Kongleveien/Vestveien er tredelt 
og inneholder publikumsrettede funksjoner og fellesfunksjoner i 
første etasje med leiligheter over.
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Før
Nå

I naturen: Prosjektet viderefører og kultiverer de viktigste 
naturkvalitetene som finnes på Tangen idag. Dette gjelder 
furuskogen og blandingsskogen i området, og grøntstrukturen i 
nord-syd-retning gjennom Tangen – den planlagte Allmenningen. 
De aller fleste på Nesodden bor sjønært og skognært, og lever vel 
med det. Den lokale kulturen for hager, kultivering og bevaring 
er entusiastisk. På Tangen er vi sjelden i øyekontakt med fjorden, 
furuskogen omslutter og blir blandingsvegetasjon der det er 
tilgang til vann. Dels er den parkmessig opparbeidet, noen ganger 
til hager og plantefelt. Det grønne er en premiss for utforming av 
det nye stedet. 

Gjennomførbart: I Osloregionen finnes mange tettsteder som 
i løpet av det siste tiåret har blitt tilført mange boliger og høy 
tetthet, men liten grad av bymessighet. For å få til et godt resultat 
må kommunen ha gode planer, drive kvalitetskontroll av det 
som planlegges og bygges, og utvikle strategier og verktøy for 
gjennomføring. 

2. KONSEPT FOR STEDSUTVIKLING

Vårt hovedgrep er å bruke hele området som er definert for 
utbygging, men å gjøre dette på en måte som både kultiverer 
landskapet og tilfører bymessighet.

Allmenningen blir både et pollinerende grønt belte i øst og et 
pollinerende grønt nett kommer fra to ulike økologier, furuskogen 
og hagene.

De klart avgrensete byrommene og de åpne landskapsrommene 
i planen henter sin karakter fra de to systemene.  Skogen tas inn 
i byen som skogsparker, hagene bringes inn som kultiverte felt 
og skolehager.  Intensjonen er å utvikle en parkmessig og høyst 
brukbar urbanitet som tar sin egenart fra de lokale artene som 
finnes her.

Strategi for bymessighet
Kongleveien utvikles til den nye organiserende gata på Tangen. 

Grønn strategi
Vi ser Tangen som et møte mellom to ulike økologier: Furuskogen 
på fjellgrunn med tynt jordsmonn, parkmessig kultivert omkring 
skolene. Og bolighagene, som er opparbeidet i eneboligområdene. 
Det ene systemet avgrenser Tangen i vest og strekker seg gjennom 
stedet fra syd til nord. Hagene møter Tangen vest for Kongleveien.
 
Både overgangen mellom furuskogen/Tangen og bolighagene/
Tangen ses som en myk grense der økosystemene overlapper 
hverandre. Både plantesystemene i bolighagene og furuskogen 
dyrkes i den nye byplanen og danner grunnlag for bymessige 
grøntstrukturer.

Kulturarenaen (Plommen allsal) kan utvikles som et privat/offentlig 
samarbeid som bygges og finansieres privat, men der kommunen 
inngår langsiktig leieavtale om arealene for kulturformål i første 
etasje av bygget. 
Boligprosjektene utvikles i utgangspunktet privat etter at 
kommunen har solgt tomtene og inngått nødvendige avtaler med 
utbygger. Ett av målene med boligbygging på Tangen er å gi et 
større mangfold til boligtilbudet på Nesodden, både når det gjelder 
bymessig lokalisering, boligtyper og eie-/leieavtaler for grupper 
som ikke er etablert i markedet. Boligbygging på Tangen må derfor 
også ses som et redskap for kommunal boligpolitikk. Kommunen 
kan legge inn føringer ved tomtesalget ut over hva som normalt 
kan besluttes ved reguleringsplan. Flere av boligprosjektene i 
Tangenplanen  kan eiendomsutvikles konvensjonelt i privat regi 
etter offentlig tomtesalg, slik at de kommunale inntektene fra 
tomtesalget vil tilsvare normal markedsverdi. 

A gi stedet liv
I programmet for stedet, organisering av Tangen og ved 
hjelp av arkitekturen på Tangen, tilrettelegges det for byliv. 
Funksjonsblanding, mangfold og gode felles uteplasser er her 
stikkord.

På samme måten som arbeidet med reguleringsplanen dreier seg 
om en videre kultivering av sted og arkitektur, må tiltak som kan 
styrke livet på Tangen også utvikles gjennom en form for arena 
som sikrer vedvarende kuratering. Byliv på Tangen er ikke lett å få 
til, fordi det delvis må bygges fra grunnen av, basert på kjennetegn 
og etablert kultur i Nesodden-samfunnet. 

En utfordring er at Tangen kan få karakter av et offentlig 
institusjonsområde, derfor legges andre funksjoner mellom 
institusjonene. En annen utfordring er at området kan bli reservert 
for svake grupper i Nesodden-samfunnet, derfor er det viktig også 
å utvikle gode boliger for familier og mer kjøpesterke grupper 
innenfor det nye utbyggingsområdet.   

Boligbehov og fremtidig transformasjon
Kommuneplanen forutsetter at måltall for boligbygging i Nesodden 
kommune er fra 60 til 120 boenheter i året. Prosjektet for det 
framtidige Tangen har en maksimalkapasitet på 250 – 300 
leiligheter, avhengig av boligprogrammet. Et program for 60 
boliger i året innebærer at planen har en boligkapasitet for fem 
års boligbygging. Dersom utbygging skal skje på Tangen ut 
over denne størrelsesordenen må det skje innenfor det etablerte 
eneboligområdet som ligger innenfor den tettstedsgrensen som 
kommunen har definert.

De to mulighetene som da foreligger er (1) å åpne for større 
grad av boligbygging andre steder på Nesodden. Et argument for 
dette (som går imot det regionale synet) er at Tangen ikke er et 
kollektivknutepunkt og at folk kan ta bussen til Nesoddfergen 
alle steder langs fylkevegen. Et annet alternativ (2) er planmessig, 
og i samarbeid med beboerne, å legge opp til fortetninger i 
nærområdet til det nye senteret. Gruppen bak dette prosjektet har 
arbeidet mye med denne typen skånsom fortetning.   

Senterdannelser og fergeanløp før og nå

Overlapp og myke grenser, transplantason mellom skog og sentrum

Almenningen som bånd eller nett

Konglegata som organiserende element

Grønnne tak i bruk og  arealer for hagebruk

Videreutvikling av to økosystemer: furuskog og bolighager

Byrom og landskapsrom

Permeable overflater som bygulv

Ideskisse for nye Konglegata

UTBYGGINGSFASER:

1. NY BARNESKOLE OG OPPARBEIDELSE AV KONGLEGATA
2. UTVIKLING AV BARNESKOLEN BORETTSLAG

3.  IDRETTSBYGGET. SKOLEHAGE.
4. BOLIGER I KANTEN. PORTEN. PROGRAMMER I SKOGEN. UNGSTORGET.

5. PLOMMEN SAMEIE. KONGLETORGET.
6 . EVENTUELL UTVIDELSE AV UNGDOMSSKOLEN

Beltet av furuskog gjennom Tangen sydfra, forbi skolene, opp mot 
Vanntårnet og videre nedover mot Nesoddtangen, avgrenser 
byplanen i øst, men er også en forbindelse både innenfor og til/
fra området. Den kan ses som en «allmenning» som binder Tangen 
sammen. I vårt prosjekt utvides «allmenningen» til å være en serie 
landskapsrom som er forbundet med grønnstruktur. 

Arkitektur og reguleringsprinsipper
Tangen planlegges som et sentrum med et særegent 
preg som bygger på stedets egne forutsetninger (terreng, 
landskapskavaliteter, etablert infrastruktur og eksisterende 
bygningsmasse), men som også kultiveres gjennom en bevisst 
holdning til arkitekturen i nye prosjekter. Prosjektet som er 
illustrert på tegningene bygger på disse prinsippene:

• Innpassning av bygningene i furuskogen slik at trær og 
lokale vegetasjonssystemer ikke ødelegges. 

• Opparbeiding av felles uteplasser med høy materialkvalitet.

• 3-4-etasjersbyen: relativt lav bebyggelse som samsvarer 
med etablerte bygningshøyder på Nesodden. Samtidig gir dette en 
kritisk masse som bidrar til at byrommene får liv. 

• Levende første etasje: Første etasje forbeholdes i all 
hovedsak næring, handel, fellesfunksjoner og programmer 
tilpasset en delingsøkonomi. Bygningsmessig betyr dette at første 
etasje reguleres med større romhøyde enn øvrige etasjer, f eks 
en brutto høyde på 3,6m, for å gi større generalitet og et bredere 
bruksområde.
• Bygningene har hovedfasade mot og inngang fra offentlige 
plasser.

• Leiligheter organiseres om trapperom, eller med inngang fra 

1 2 3 4 5 6
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4. PROSJEKTENE

Landskap og uterom
Det nye Tangen ligger i et åpent parkmessig bearbeidet landskap, 
omgitt av furuskog, et vann og Nesodden-landskapet mot sjøen 
i øst og vest. Denne situasjonen gir utgangspunktet for ideene i 
landskapsprosjektet.  

Furuskogen i øst og den bearbeidete hagevegetasjonen i vest, 
møtes og overlapper hverandre på Tangen. Uterommene er 
ordnet i et sammenhengende romforløp som svarer på den 
ytre konteksten og kompletterer bygningene med et generøst 
landskapsgrep som svarer på de ulike programmene. 

Den urbane figuren gir rom for en variasjon av kultiverte byrom og 
hager. Urbaniteten i det nye Tangen er basert på et mangfold av 
bygningstyper, en – sett i lokal sammenheng – relativ høy tetthet, 
på funksjoner som genererer byliv, og uterom som fungerer som 
møteplasser. 

Infrastruktur 
Konglegata trekkes fra den nye barneskolen og forlenges til 
der den møter Vestveien.. Arealene mellom Tangenten og 
Tangensenteret nord for Vestveien, bearbeides slik at de i større 
grad kan brukes på fotgjengernes premisser. Vi foreslår at 
bussholdeplass (kollektivknutepunkt) vurderes flyttet til dette feltet 
nær Konglegata.

Tangen torg
Tangen torg bør opparbeides som en del av utviklingen av Tangen 
sentrum slik at dette uterommet får en rolle i romstrukturen. I 
prosjektet «transplanteres» en øy av trær inn på torget. Et solfylt 
amfi fungerer som tribune ved arrangementer og som trapp og 
rampe opp mot vanntårn-parken.

Tunet hagebruk
Tunet til Barneskolen borettslag inneholder i tillegg til 
felles uteoppholdsarealer, arealer for hagebruk etter en 
andelslandbruksmodell. 

Ungdomsskolen
Tangenten er konstruert for en hel etasjes påbygg, og tomten er 
regulert  med både denne ekstra etasjen og et tilbygg mot nordøst 
der det i dag ligger en nordvendt plass uten store kvaliteter. Som 
et volummessig svar på Tangen torg på den andre siden av gaten, 
kan dette påbygget gjøres høyere enn bygget for øvrig. 

Nesoddtangen ungdomsskole har i dag 300 elever. Framtidig 
elevtall er ikke avklart. Dersom Alværn ungdomskole slås sammen 
med Tangenåsen, kan tallet bli 600 elever. 
Kommunen har også signalisert et mulig arealbehov for 
administrative formål. 

Tangenten er bygget for sambruk. Sambruk, mulighetene for 
utbygging og bruk av arealer i bygninger omkring (Idrettsbygget, 
Plommen) gir et stort arealpotensial som kan gjøres avhengig av de 
behovs-spesifikasjonene og de politiske vedtakene som kommunen 
lander på.

Idrettsbygget med sportstaket og mulig svømmehall 
Nytt idrettsbygg er planlagt med mulighet for svømmehall. 
Bygningen er organisert over tre plan, der en hovedhall over to 
etasjer har mål etter håndballbane, og kan underdeles. Hallen 
vender mot Ungstorget og Kongletorget. Andre etasje i bygget 
inneholder mindre spesialhaller. Lagerareal er knyttet til den 
enkelte salen, mens garderobene er fellesanlegg. Utearealer til 
sport og spill er lagt på taket som nåes med heis eller utvendig 
trappeløp i byggets fasade mot Ungstorget. Utvendig trapp gir 
også en kobling til terrenget, og stiene på åsen i øst. 

A

B

Konglegata er kjørbar, men planlagt for fotgjengere og syklister. 
Nye nedkjøringer til parkeringshus er lagt i den vestlige 
forbindelsen til gata. 

Vegetasjon
Det vestlige vegetasjons-systemet består av rødbladete lønnetrær, 
frukttrær (kirsebær og plomme) og spiselige stauder. Dette gir 
frukt og rød, rosa, lilla og hvit blomstring i Konglegata. Det 
østlige vegetasjonsbeltet består av den parkmessige furuskogen 
med rhododendron plantet inn i felt og skorter i skogbunnen der 
terrenget tillater det. Grønne tak utvikles slik at de kompletterer 
det pollinerende beltet. 

Et nettverk av naturlige stier binder Tangen sentrum sammen med 
naboområdene og med lek- og idrettsfunksjoner som er lagt inn i 
furuskogen. 

Bygulv
Konglegata er både et landskapsrom og en struktur som ordner 
bygninger og byrom. Denne ryggraden i prosjektet danner sammen 
med plassene et permeabelt bygulv av smågatestein, beplantet 
med øyer av vegetasjon i belegningen. Plasser for ballspill og idrett 
belegges med sand asfalteres eller får sportsbelegg (alternativer til 
gummibelegg er under utvikling).

Skoleskogen
Ballbaner legges ved paviljongene som utgjør den nye 
skolebygningen, og i skogen. Den nye barneskolen skal ha optimal 
kontakt med skogen. Det legges aktiviteter, utendørs klasserom og 
steder for lek og læring mellom trærne.  

Skolehagen
Skolehagen er en del av barnebondegården, og er lagt nær 
barnehagen. Jordsmonn på bakken gir bedre dyrkingsmulighet og 
naturopplevelse enn dyrking i kasser. Bondegårdsbygget gir rom 
og overdekning for besøkende. 

Byggeprosjektene
Ny barneskole

Dagens barneskole har kvaliteter som arkitektur, men er lite 
effektivt og fleksibelt organisert. Svært omfattende rehabilitering 
er nødvendig om skolen skal kunne benyttes til fremtidens 
pedagogikk.  

Ny barneskole bygges på den sørligste delen av 
utbyggingsområdet omringet av furuskog på tre sider.  Skolen 
er organisert i tre ulike bygg med flere hovedinnganger fra 
Konglegatas sørligste del. Det samlede bruttoarealet er på ca 11 
500m2. 

Det sørligste bygget er det største, og er organisert langs en rygg 
parallelt med Konglegata, med volumer som omfavner ballbaner 
og bearbeidede uteplasser, i tillegg til de utearealene som skolene 
disponerer ute i skogen.

Midtbygget er et mer samlet volum, med større fleksible saler, eller 
en organisering av mer tradisjonelle klasserom på hver side av en 
midtkorridor.

Det nordligste punkthuset er lokalisert slik at det meste av 
Furutunet som er brukt i flere tiår av barn på skolen – bevares. Nytt 
speiderhus er foreslått i etasjen ut mot Furutunet, mens øvrige 
etasjer kan brukes av skolen eller leies ut, dersom elevantallet 
skulle bli lavere enn maksimalt, eller synke.

Uteoppholdsareal for barn beregnes gjerne til 25m2/elev. 600 
elever krever 15 000 m2 uteoppholdsareal, noe som tilsvarer 
arealet mellom dagens barneskole og Tangenten.
Der skoler ligger i naturnære omgivelser, regnes disse 
bruksarealene inn og tallet justeres. Etter vår oppfatning vil den 
nye Tangen skole kunne oppfylle kravene, og også gjennom 
anlegging av ballbaner og tilrettelegging for bruk av skog og 
byrom, tilby mange bruksmuligheter.
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Sportshallen foreslås konstruert som et moderne trehus med store, 
åpne glassfasader som synliggjør aktiviteten inne.

Plommen
Plommen skal tilby en scene og sal som Nesodden mangler. Den 
skal dekke behovet for et auditorium, festsal/aula, forestillinger og 
konserter. Salen er planlagt for et publikum på ca. 200.  
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Plommen har en høy førsteetasje og henvender seg mot 
Konglegata og Kongletorget mot sør, med velkomstfoajé og 
kafé. Salen er senket i et amfi fra bakkenivå med tekniske rom i 
underetasjen. 

Kanten
Kommunen er i ferd med å sikre seg eiendommene som ligger 
i kanten av boligområdet, langs vestsiden av Konglegata. Vår 
anbefaling er at utbygging skjer på en måte som ikke forringer 
verdien av de etablerte boligene og som fører til at spørsmålet 
utbygging/transformasjon i dette området holdes åpent. 

Prosjektene utvikles på et dekke som gir vestvendte 
uteoppholdsarealer for nye boliger. Under dekket legges 
parkering, både for beboere, for de som må hente på skolene og 
korttidsparkering for besøkende som benytter tilbudene på Tangen 
om kvelden. Sykkelparkering og ladning under tak legges også hit. 
Ett plan kan ta 70-80 biler, og det er mulig å bygge seg ned et plan 
til. 

benyttes av hele sameiet. 

Barneskolen borettslag 
Dette kan bli et pilotprosjekt for kommunal medvirkning, og 
kan virkeliggjøre kommunens ambisjoner om et sammensatt 
bofellesskap med fellesfunksjoner tilpasset mange beboergrupper. 

Eksisterende bygningsmasse er i mur og betong, og danner en 
U rundt skolegården. Bygningene er i 2 til 3 etasjer med saltak, 
og en velproporsjonert repetitiv fasade med store vinduer. 
Konstruksjonen er bærende yttervegger og trolig søyler langs 
korridorene i byggenes langsgående retning. Skolebygget ser ut til 
å ha grunnleggende god teknisk kvalitet.  

Hjørnet i sør åpnes, for å slippe sol inn og gi utsyn fra tunet 
mellom husene. Dette gir mulighet for en bred trapp mot 
Konglegata og skogen i vest. Området suppleres med to nye 
volumer i nord. 

Sydlig fløy organiseres som minirekkehus, med privat inngang 
fra tunet, og en begrenset privat uteplass mot Furuskogen i vest. 
Øvre enheter er tilgjengelige med heis og fra nordkorridor i etasjen 
over. Tanken er små enheter med store kvaliteter. Endevolumet 
mot sørvest har de beste lysforholdene og kan være felles 
oppholdsareal for hele fløyen.

PARKERING

PARKERING

BOLIG

BOLIG

NÆRING

Andre prosjekter
- Vanntårnet ligger i et område som ikke skal gå gjennom 
noen dramatisk transformasjon, men det foreslås et kultur-tilbygg, 
som gjør det mer synlig og mer brukbart. 
- Kongleveien barnehage beholdes som en veletablert 
barnehage sør i planområdet. Det foreslås det at den nordlige 
énetasjers fløyen i barnehagen, erstattes av en ny, toetasjers fløy. 
- Barnebondegården legges nord for barnehagen, og kan 
benyttes av både barnehage, skolene og gjester som kommer på 
besøk. 
- Det foreslås et Bryggerhus, eller bakstehus etter modell av 
Futurefarmers´ Flatbread Society ved Herligheten parsellhage på 
Loenga. Bryggerhuset er planlagt som ett av mange tilbud i første 
etasje ut mot Kongleveien. 
Boligprosjekter
Boligprosjektene er distribuert gjennom hele området, og skal 
bidra til å skape liv gjennom døgnet, ikke bare når skolene er åpne. 
Målsetning er at boligene skal være tilpasset mange grupper, være 
av ulik størrelse og kvalitet/kostnad, og utnytte lokalt landskap og 
lokale muligheter på en best mulig måte.

Porten
Dette prosjektet markerer inngangen til det nye sentrum. Porten 
er satt sammen av tre bygninger på dagens parkeringsplass, 
og danner et hjørne mellom Vestveien og Konglegata. Dagens 
nedkjøringsrampe til p-kjelleren til Tangenten, flyttes til den 
østlige fløyen i anlegget, slik at Konglegata frigjøres i hele sin 
bredde for myke trafikanter. Samme rampe betjener p-kjeller 
under dette nye boligprosjektet. Bygget er planlagt med varierende 
høyder og leiligheter som vender seg med terrasser mot sør og 
vest, og tar opp i seg noe av den lokale geometrien. Første etasje 
er høy og utadrettet, med og supplerer mindre leiligheter med 
fellesfunksjoner. Første etasje kan også haet program koblet til 
nytt kollektivknutepunkt dersom bussholdeplassen flyttes hit.

Ungstorget, sportstaket og Kongletorget

Programmering av skogen

Ungstorget 
Dette er den primære uteplassen for ungdomsskolen og ligger 
mellom ungdomsskolen og idrettshallen. Den skal kunne brukes 
til aktivitet og sport, men underdeles også av vegetasjon. Det går 
en bekk fra skogen i nord som trekkes åpent gjennom plassen og 
danner en dam. 

Sportstaket 
På toppen av idrettsbygget er det planlagt løpetraseer, 
treningsutstyr og tilrettelagt for lek. Det etableres en utvendig 
trapp fra Ungstorget opp til taket og broforbindelse over til skogen 
fra repos i trappen.

Kongletorget 
Det sentrale bytorget er knyttet direkte til romforløpet langs 
Konglegata og forbundet med Ungstorget. Eksisterende 
fjellformasjoner og furustammer bevares, men suppleres 
med nye park-trær. Torget er sydvestvendt, og skal inneholde 
rekreasjonsprogrammer og uteservering.

Furutunet 
Dette området vil fremdeles høre til barneskolen, og bevares som 
furupark på grunnfjell, som en spesielt vakker og åpen del av 
skogen. Området er preget av tiårs spor fra lek som synliggjør den 
skrinne skoggrunnen de store furutrærne kan leve med.

Første etasje reserveres for «åpne programmer», næringsarealer 
eller atelier knyttet til egen bolig. Eksempelvis kan det gis rom for 
småbedrifter, kiosk, selvstyrt ungdomskafé og fellesfunksjoner for 
beboere.  

Boligene i kanten er tenkt som en hybrid typologi av rekkehus og 
leiligheter. med felles trapperom og inngang fra Konglegata.

Plommen boligsameie
Anlegget består av leiligheter som ligger rundt en felles, opphevet 
hage med minst 50 cm jord, egnet for hagebruk. L-volumet mot 
nord er foreslått oppført i fire etasjer (tre mot gårdsrommet), mens 
L mot sør er i tre (to mot gårdsrommet).  Adkomst til boligene 
skjer fra Konglegata og Kongletorget, via heis eller i form av 
vide trappeløp gjennom bygningen og inn til felleshagen, der 
man fordeler seg til flere oppganger. Innganger gjennom felles 
gårdsrom, gir daglige sosiale treffpunkter som bidrar til et godt 
bomiljø. Leilighetene får gode solforhold, stille side og private 
terrasser. Det laveste L-formede volumet får felles takhage som 

Østfløyen er nesten 16 meter dyp, og det foreslås at leiligheter 
organiseres rundt lune hager felles for tre og tre enheter som er 
sparret ut av innhugg i bygningsmassen. Her er boligene større, 
egnet som familieboliger, generasjonsboliger eller kollektiver. 

De to nye volumene er planlagt som leilighetsbygg med 
fellesrom knyttet til adkomsten. Samfunnshuset bygges om til 
atelierleiligheter og fellesrom. Høyden på de eksisterende husene 
endres ikke, men takflaten heves mot én side, enkelte steder med 
arker, slik at loftet blir egnet for leiligheter.
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Mot Kongletorget, med svømmehall i øst og Barneskolen borettslag  i sør

Mot  ny barneskole, speiderhus og barnebondegård med Barneskolen borettslag i nord


