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A. STRANDVEIEN
Strandveien strammes opp til en gate med langsgående
fortau på én side. Det kan legges til rette for tosidig fortau i en
framtidig situasjon. Kjørebanen på 6 meters bredde kan på
sikt vurderes redusert til 5 meters kantsteinsbredde.

•

Fortau med bredde minimum 3,5 meter opparbeides
langs kjørebanens østre side. Langsgående kantstein med
vis (høyde) 10 cm mot kjørebanen.

•

Det etableres gangfelt med universell utforming ved
alle avkjøringer. Det vurderes å opparbeide disse
som opphevede gangfelt, for gåendes komfort og
fartsdempende tiltak.

•

En grønn rabatt skal fungere som regnbed og grøft til
snølagring mellom fortau og kjørebanen. Rabatten
beplantes med robust vegetasjon tilegnet formålet.

•

Private forhager er noe opphøyet i forhold til fortauet.
Det skal sikres mulighet for plantedyrking og opphold i
forhagene.

•

Det skal legges opp til belysning for å sikre tilgjengelighet,
orientering og attraksjon også i mørke.

Overvannsgrøft mellom fortau og kjørebane
Kong Håkon 5s gate, Oslo

Snitt Strandveien

Overvannsgrøft med vannplanter
Bo01, Malmö
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B.BYGATA

16,0
4,5

2,0

5,0

FORTAU

P

KJØREBANE

2,0

2,5

Bygata ivaretar adkomsten til torget, forretninger/næring i
området samt adkomst til barnehage og boliger. Gaterommet
utformes som toveis gate med kantparkering. Kjørebanen er
maks 5 m.

P FORTAU

NÆRING
BOLIG/NÆRING
DAGLIGVAREBUTIKK

PARKERING

Uteservering langs sentrumsgate
Rådhusgata, Årnes, Nes

•

Kantparkering kan også benyttes til varelevering. Bruken
kan evt reguleres ved skilting.

•

Gata opparbeides med tosidig, beplantet fortau. Deler av
fortauet kan benyttes til uteservering eller annet opphold.

•

Det skal legges opp til møblering med benker og
sykkelstativ langs gata.

•

Gata beplantes med oppstammede gatetrær enten på en
eller begge sider.

•

Det skal legges opp til belysning for å sikre orientering og
attraksjon også i mørke.

PARKERING

GATEBEPLANTNING

FORTAU MED
MØBLERING

Gateparkering og vegetasjon
Hammarby Sjöstad, Stockholm

PARKERING

KJØREBANE

SYKKELPARKERING

GATEPARKERING /
LEVERING
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C. GATETUN
16,0

Mellom boligkvartalene opparbeides det gatetun der
kjøreadkomst til eiendommene og fremkommelighet for bil
nedprioriteres i forhold til gående, lek og opphold i gatetunet.

•

Gatetunene opparbeides med sammenhengende og
enhetlig dekke fra vegg til vegg, dvs uten kantstein.
Det opparbeides «øyer» med vegetasjon, møbler eller
annet utstyr som samtidig fungerer som fartsdempende
elementer som bilene må svinge mellom.

•

Det opparbeides private forhager på begge sider, hevet
over det offentlige arealet. Det skal sikres mulighet
for plantedyrking og opphold i forhagene. Forhager
avgrenses ved hjelp av hekker. Nedgang og port til det
offentlige arealet sikres.

•

Det skal legges opp til offentlige møteplasser i gatetunene,
for eksempel med møblering i grupper; sykkelparkering,
benker og potter eller annet utstyr.

•

De ulike gatetunene kan gjerne opparbeides med ulike
preg som kan gi dem karakter og identitet, for eksempel
i kraft av vegetasjonstype, farge, materialitet eller utstyr,
eller kombinasjoner av dette.

•

4,0

8,0

4,0

FORHAGE

GATETUN

FORHAGE

Typisk “woonerf”, Nederland

+107,5

+106,5

PARKERING

Det skal legges opp til belysning for å sikre orientering og
attraksjon også i mørke.

+103,5

PARKERING

Snitt av Bygata

FORHAGE

Typisk “woonerf”, Nederland
GATETUN MED FELLES GULV
MØBLERING

POTTER
SYKKELPARKERING
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D. GÅRDSROM
Gårdsrommene omsluttes av boliger og ligger høyere enn
omkringliggende gater og gatetun. Gårdsrommene ligger over
parkeringskjellere (underliggende dekke). Gårdsrommene
har halvoffentlig eller halvprivat karakter.

Solrik bygård med vegetasjon
Slussholmen, København

Aktiviteter i gårdsrom
Christian Krohgs gate 39-41, Oslo
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•

Det opparbeides private forhager på bakkenivå. Disse
kan eventuelt være noe hevet over det øvrige arealet i
gårdsrommet. Det skal sikres mulighet for plantedyrking
og opphold i forhagene. Forhager avgrenses ved hjelp av
hekker. Nedgang og port til det offentlige arealet sikres.

•

Gårdsrommene skal fremstå som frodige, grønne
rom. Det må sikres nok jord over parkeringskjeller for
plantevekst. Gårdsrommene opparbeides med frodig
vegetasjon - både bunndekkende planter, busker, trær og
klatreplanter.

•

Det skal legges opp til regnbed, kanaler og/eller dammer
til fordrøying av takvann inne i gårdsrommet. Dette kan
kombineres med lek.

•

Det skal tilrettelegges for opphold og lek med møblering
i solrike soner.

•

De ulike gårdsrommene kan opparbeides slik at de får
ulikt preg og karakter. Dette kan gjøres for eksempel med
ulike typer vegetasjon, materialvalg, fargevalg eller utstyr.

•

Det legges opp til kjørbare gangforbindelser fra gatetun
til gårdsrom. Disse skal være universelt tilrettelagt i størst
mulig grad. Det legges videre opp til gangbare forbindelser
(stier) mellom Strandveien og gårdsrommene. På denne
måten vil et nettverk av ulike smarte gangforbindelser
oppstå - dette kan stimulere til at flere vil gå.

•

Det skal legges opp til belysning for å sikre tilgjengelighet,
orientering og attraksjon også i mørke.
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E. STRØKET
Strøket er et langsgående, urbant utformet parkdrag mellom
boligkvartalene og som forbinder alle kvartalene i den
nye bydelen. Strøket skal utformes med møteplasser, lek,
kunstneriske installasjoner og uteromsmøblering slik at
strøket blir en attraktiv møteplass for mennesker i alle aldre.
Strøket ivaretar også nødvendig kjøring til eiendommene.
All adkomst og motorisert kjøring nedprioriteres i forhold til
hensynet til de gående, syklende, aktiviteter og øvrig bruk av
dette byrommet.

•

Strøket opparbeides med «øyer» med vegetasjon,
møbler eller annet utstyr. Forøvrig er det fast dekke som
dominerer. Type dekker kan variere ut fra funksjonelle
forhold:
belegningsstein/natursteinsdekke,
grus,
fallunderlag etc. Antall materialer i dekketypene som
velges skal ikke være mer enn 3.

•

Det opparbeides private forhager langs vestre side, hevet
noe over det offentlige arealet og adskilt fra øvrig areal av
en «gate» med hardt dekke.

•

Det skal sikres mulighet for plantedyrking og opphold
i forhagene. Forhager avgrenses ved hjelp av hekker.
Nedgang og port fra forhagene til det offentlige arealet
sikres.

•

Det skal legges opp til mange sosiale møteplasser, for
eksempel med møblering i grupper; sykkelparkering,
benker og potter eller annet utstyr.

•

Det skal legges opp til belysning for å sikre tilgjengelighet,
orientering og attraksjon også i mørke.

•

Det skal legges opp til mulighet for mindre arrangement
innen kultur og idrett langs strøket.

•

Det skal legges opp til egne elementer for barn og unge,
for eksempel lavterskel lekeapparater, treningsutstyr,
interaktive kunst-og designelementer.

•

Det skal legges opp til kunstnerisk utsmykking i strøket.
Dette kan integreres på ulike måter: Det kan eksempelvis
være romdannende installasjoner, skulpturer som
appellerer til lek/aktivitet, lys eller lyd, kunstnerisk
utsmykking som en del av dekket, en del av beplantningen
etc. Valg av kunstnerisk retning og innhold skal gjøres
tidlig i prosessen, slik at det kan inngå som en naturlig
del av helheten.

8

Gangstrøket med overvannshåndtering
Hammarby Sjöstad, Stockholm

Lavterskel lek og aktiviteter
Sofienbergparken, Oslo
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F. TORGET
Det nye torget blir bydelens nye sentrale møteplass, like ved
butikken og barnehagen. Torget fungerer som samlingssted i
sosiale sammenhenger.

Torg med felles gulv og myke trafikanter
Skvallertorget, Norrköping, Sverige

•

Et sammenhengende, hardt dekke definerer plassen og
skiller den fra øvrige gater/gatetun.

•

Varelevering til forretninger skal kunne snu på plassen.
Møbleringen av plassen må hensynta dette.

•

Det skal etablereres gatetrær i rekker eller lunder rundt
plassen, slik at plassen får et grønt preg. Trærne stammes
opp slik at man kan ferdes under trærne og det skapes fri
sikt. Det kan i tillegg benyttes busker eller bunndekkende
planter.

•

Det opparbeides sitteplasser på solrike, lune plasser

•

Annen møblering eller utstyr skal vurderes

•

Det legges opp til belysning for å sikre tilgjengelighet,
orientering og attraksjon også i mørke

•

Det etableres et grunt vannspeil (vassebasseng) på et
solrikt sted

Sambruk torg med myke trafikanter
Sloane Square, London

Parkour lekeplass
Tøyen, Oslo
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G. SENTRALPARKEN
Sentralparken blir et samlende byrom med hovedsakelig grønt
preg. En barnehage inngår i parken. Utenfor barnehagens
åpningstider vil utearelene til barnehagen fungere som
lekeareal i parken og være enkelt tilgjengelig.

•

Overvannet ivaretas som grunt basseng eller regnbed med
egnet beplantning. Bekken eller kanalen videre nedover
mot Nitelva synliggjøres også. Overvannshåndteringen
skal gis en parkmessig utforming og inngå som ett av
parkens hovedelementer.

•

Det plantes store og mellomstore trær som har en
romdannende effekt. Det skal legges opp til en variasjon
i beplantningen, som vårblomstring, høstfarger og vakre
vintersilhuetter.

•

Større, sammenhengende grønne flater egnet for lek og
spill anlegges her.

•

Det skal opparbeides sitteplasser på solrike plasser.
Annen møblering eller utstyr skal vurderes. Det legges
opp til arealkrevende aktiviteter på passende steder.

Åpen park som er innrammet av tett bebyggelse
Byparken, Ørestad, København

Tilrettelagt plasskrevende lek
Sandtor park, Hafencity, Hamburg
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H. RENSEPARKEN
Det er lagt opp til en naturlig rensing av overvannet i
forbindelse med det sentrale torget og vassedammen, i nordre
del av området.

Beplantet overvannskanal i gårdsrom
Bjølsen studentby, Oslo

•

Regnvann fra tak og harde flater ledes ut i renseparken.
Tanken er at biologisk rensing av overvannet kan inngå
som et synlig og pedagogisk element i dette byrommet.
Høydeforskjellen tas opp i ulike terskler der vannet
ledes gjennom. Ulike planter med rensende egenskaper
benyttes.

•

Tersklene omsluttes av myke/skrå kanter og harde/
vertikale kanter.

•

Vannet dramatiseres i tersklene, slik at dette blir en
attraksjon

•

Det legges til rette for sitteplasser i de mest solrike
delene av plassene. Lange benker kan fungerer for hele
skoleklasser/ store grupper.

•

Mot bebyggelsen i sør og nord plantes oppstammede
trær. Tretypene kan gjerne ha tilhørighet til vann, som
for eksempel pil- eller svartorkultivarer.

Regnbed i offentlig park
Parc du Trapeze, Paris
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I. ELVEPROMENADEN
Hovedprinsippet er at den delen av strandsonen langs
Nitelva som bygges ned, gjenskapes i møtet med elva langs
den nye bydelens yttergrense. Strandparken / Elveparken
skal utformes slik at den blir en attraktiv møteplass for
befolkningen i bydelen og resten av sentrum.

•

Strandparkens totale bredde er på 15 meter mellom fasade
og elvekant ved normalvannstand. Sør for Renseparken
har promenaden et gjennomgående grønt preg. Nord
for Renseparken har promenaden et mer urbant eller
bygget preg. Bredden på det grønne arealet varierer.
Strandparken skal fremstå som variert.

•

På delen nord for Renseparken: Det legges opp til
nedtrapping og terskler mot elva. Beplanting som
trær, busker og bunndekkende planter benyttes for å gi
frodighet og variasjon til området. Det skal opparbeides
sitteplasser for komfort og sosialt liv.

Sittetrapp eller amfi mot vann
Bo01, Malmö

1:20 RAMPE

STRØMSVEIEN
+102,5

•

•

På delen sør for Renseparken: Høydeforskjellen mellom
vannet og gateplan tas opp i vegetasjonskledte skråninger
med fall 1:3 eller slakere. Skråningen tilplantes med lokal,
stedegen vegetasjon som er tilpasset den varierende
vannmengden og hindre erosjon. Vegetasjonen skal være
varierende og kan bestå av ulike typer gras, stauder,
busker og noe trær. Sonen skal stelles slik at det ikke gror
helt til.
Det etableres en bordgang tilpasset ferdsel til fots, ca 1 m
over normal vannstand, i strandsonen. Bordgangen kan
ha et slyngende forløp. Bordgangens bredde kan tilpasses
lokalt og variere mellom 1,5 – 3,0 m. Bordgangen forankres
med stolper eller som utkraging, avhengig av underlag.
Det vurderes behov for rekkverk eller håndløper i forhold
til sikkerhet. Kantavviser skal vurderes. Bordgangen
opparbeides hovedsakelig av treverk med lang levetid.

•

Langs bebyggelsen opparbeides det kjørbare gangveier
(kote 106,5 – 103,5). Utformingen her skal ha en urban
karakter, med fast dekke og fine avslutninger/overganger.
Det skal tilrettelegges for sosiale møteplasser og
aktiviteter. Benker, trapper og ulike type utstyr plasseres
der dette er naturlig.

•

Det etableres ulike forbindelser mellom gate og bordgang
langs strekningen, slik at det skapes mange gangveier og
turmuligheter.

•

Det skal legges opp til aktiviteter langs bordgang og
elvepromenade. Dette kan være uteservering, plass til
vannaktiviteter (for eksempel kajakk) og egne elementer
for barn og unge. Aktiviteter skal være lavterskel og lett
tilgjengelig til alle.

+103,5

TERSKEL

+101,5

3,0
4,0
RAMPE

5,0
BRO

PROMENADE
8,0

15,0

PLANTEFELT

PROMENADE

Situasjon A: 4m rampe til Strømsveien, 8m beplantet skråning,
3m nedre promenade med myk/beplantet kant mot Nitelva

Situasjon B: 5m bro og vannrensingelement

Myke kanter mot vann fra promenade
Charles River Esplanade, Boston

1:3 BEPLANTET
SKRÅNING
PARKERING

+103,5

+102,5

+103,5

PARKERING

+101,5

5,0

10,0

3,0 2,0

ARKADE PROMENADE BE- PROMENADE
PLANTET
KANT

Situasjon C: 10m øvre promenade, 3m beplantet skråning, 2m
nedre promenade med myk/beplantet kant mot Nitelva
12

RENSEDAM

+101,5
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+101,5

5,0

15,0

ARKADE

PROMENADE

Situasjon D: 15m øvre promenade med hard/vertikal kant mot
Nitelva
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I. ELVEPROMENADEN

SYKKELPARKERING

SKRÅNING 1:3

BORDGANG

SKRÅNING 1:3

BORDGANG

SYKKELPARKERING

Snitt C

Snitt C
situasjon a

ARKADE

PROMENADE

Snitt C

Snitt C
situasjon b

ARKADE

PROMENADE

snitt
7.40

3.00

2.60

2.00

10.00

7.40

C

situasjon c

3.00

2.60

2.00

10.00

Snitt C (1:100)

situasjon d

BORDGANG

PROMENADE

SKRÅNING 1:3

ARKADE

BORDGANG

PROMENADE

+103.5 - 10 års flom

+103.5

SKRÅNING 1:3

ARKADE
7.40

2.00

+103.5

+102.5
+101.5 - normalvannstand

0.60

+103.5 - 10 års flom

10.00

3.00

2.00

+102.5
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0.60

+101.5 - normalvannstand
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BORDGANG

I. ELVEPROMENADEN

SKRÅNING 1:3

10.60

Snitt D

Snitt D

1.80

BORDGANG
SKRÅNING 1:3

10.60

Snitt D

Snitt D

1.80

ARKADE

PROMENADE

AMFI

5.40

9.00

ARKADE

PROMENADE

AMFI

5.40

9.00

1.80

2.00

7.40

10.00

tD

it
sn

2.40

3.00

2.60

1.80

2.00

7.40

10.00

2.40

3.00

2.60

Snitt D (1:100)

PROMENADE

ARKADE

BORDGANG

SYKKELPARKERING
PROMENADE
+103.5

TRAPP

+103.5 - 10 års flom
+102.5

ARKADE

+103.5
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SYKKELPARKERING
2.00

7.40
10.00

BORDGANG

0.60

TRAPP
2.40
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2.60

+102.0
+101.5 - normalvannstand
3.00

+102.5

+103.5 - 10 års flom
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0.60

+101.5 - normalvannstand

BORDGANG
SKRÅNING 1:3

I. ELVEPROMENADEN
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SKRÅNING 1:3
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Snitt E

Snitt E
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PROMENADE
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2.00
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Snitt E (1:100)

PROMENADE

BORDGANG

ARKADE
AMFI
PROMENADE
+103.5

+103.5 - 10 års flom
+102.5
BORDGANG

ARKADE
7.40

+103.5

2.00

0.60

10.00

3.00

2.00

3.00

+102.5
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J. BORDGANG OG BRU
Det anlegges en ny gang- og sykkelforbindelse over Nitelva,
som leder fra sentrum til den nye bydelen. Denne gangbrua
vil bli et nytt element i Lillestrøm som vil forbedre gangog sykkelforbindelsen, samtidig som det vil knytte bydelen
sterkere sammen med resten av sentrum. Brua er en kobling
av eksisterende turvei fra sentrum over elva, via den nye øya,
til turveien som finns sør fra Nitelva. Brua og bordgangen vil
kunne oppleves som en interessant friluftssti gjennom disse
nye landskapsrommene og velkomst til den nye bydelen.
Eksisterende gangbru langs jernbanen beholdes som en rask
gangforbindelse direkte til stasjonen.

•

Bruforbindelsen anlegges som en bordgang
naturopplevelsen langs Nitelva er i fokus.

der

•

Brua/bordgangen kan ha et slyngende og mykt
forløp. Bordgangens bredde kan tilpasses lokalt og
variere mellom 3,0-5,0 m. Bordgangens forankring/
fundamentering tilpasses forholdene på stedet. Det
vurderes behov for rekkverk eller håndløper i forhold
til sikkerhet. Kantavviser skal vurderes. Bordgangen
opparbeides hovedsakelig av treverk med lang levetid.
Bordgangen skal kunne være kjørbar.

•

Brua eller bordgangen tilrettelegges for universell
utforming med maks stigning 1:20. Høyden varierer slik
at man på deler av strekningen kommer nær vannflaten
mens det andre steder vil være høyt ned. Bordgangen
legges ikke over 200 årsflomnivå.

•

Det skal vurderes å legge belysning i bordgangen, som
innfelt i konstruksjonen.

•

På egnet sted legges det til rette for seilingshøyde for båt
på Nitelva - fortrinnsvis langs elvas dypål.

•

På egnet sted legges det til rette for et utkikkstårn eller
–plattform på øya.

•

På egnet sted legges det til rette for badekulp eller badstu
i Nitelva. Mudring skal vurderes for å få til dette.

Utsiktspunkt nær vannet - Hammarby Sjöstad, Stockholm

Gangbro - Pedreira Campo, Vila do Porto, Portugal

+106.5

Bordgang med kontakt til vann
Hammarby Sjöstad, Stockholm

Gangbro / Jinhua City, Zhejiang Province, China

Sivøyer
Plum Island, Massachusetts, USA

Bro og bordgang over sivlandskap - Point Pelee Park, Canada

+106.5

+105.9 - 200 års flom

+103.5 - 10 års flåm

GATETUN

+103.0

+101.5 - normallvannstand

GANGBROA

16

BYROMSPROGRAM STRANDVEIEN

DRONNINGA LANDSKAP | HRTB ARKITEKTER | SWECO

J. ØYA
Som en del av kompensasjonen for «tapt» elvebredde/
strandsone som følge av den nye bydelen, etableres det en
ny øy som er løsrevet fra øvrige strandsoner. Ved normal
vannstand i elva skal øya være fullstendig omgitt av vann
(elv). Målsettingen med øya er å reetablere og forsterke det
stedegne lokalmiljøet i elva. Det skal ikke tilrettelegges for
menneskelig ferdsel bortsett fra der det er bordgang, bru eller
utsiktspunkt.

3.00

6.00

4.50

•

Øya opparbeides av stedegne masser og med terreng
tilpasset det ønskede naturmangfold. Øya har en smal
og avlang form, slik at det blir flest mulig løpemeter
strandsone.

•

Øya tilplantes med lokal, stedegen vegetasjon som er
tilpasset den varierende vannmengden og for å hindre
erosjon. Vegetasjonen skal være varierende og kan bestå
av ulike typer gras, stauder, busker og noe trær. Øya skal
fremstå som mest mulig uberørt. Det må vurderes over
tid om en viss grad av skjøtsel skal utføres.

•

Oppbyggingen av øya utgjøres av lokale masser i størst
mulig grad.

•

Øya beplantes med lokale/stedegne planter tilpasset
formålet.

•

Øya utformes slik at elvas ulike vannstander kommer
tydelig fram.

6.00

Prinsipp av ulike utforming av
bordgang og bru. Varierende
bredde lage plass til utsiktspunkter,
sitteplasser og spennende
muligheter over Nitelva og øya.

+106.5

+106.5

+105.9 - 200 års flom

+103.5 - 10 års flåm

GATETUN

+103.0

+101.5 - normallvannstand

GANGBROA

+103.5 - 10 års flom
+101.5 - normalvannstand

Prinsipp av utforming av
utsiktspunkt som scene.
Forskjellige nivåer gi lett kontakt
med vannet.

+107.5

+105.9 - 200 års flom

+103.5 - 10 års flåm
+101.5 - normallvannstand
+100.0
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J. BORDGANG OG BRU
•

sn

itt

Økologiske krav og premisser for etablering øya (Sweco)

F

Helning
< 1:5
< 1:5 (mudderbank) <1:2 (sump)
< 1:5

Snitt F : Støket - Gatetun - Bro/Bordgang (1:200)

SONE 3

SONE 2

SONE 1

GRASMARK

GRUNNE PARTIER

ÅPENT VANN

BORDGANG / BRO 1:20

+106.5

+106.5

+105.9 - 200 års flom

STRØKET

18

GATETUN
GATETUN

SKRÅNING 1:3
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+103.5 - 10 års flom

+103.

+101.5 - normalvannstand

+101
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 Helning: < 1:5
Driftsfasen
 Flerbruk: Ingen. Gangsti på pæler (boardwalk) for å unngå ferdsel gjennom vegetasjon.
 Vedlikehold: Antageligvis ingen. Beitefugl unngår gjengroing og holder vegetasjon kort.
Hvis ikke, må grasmark slåttes om høsten.

J. ØYA

Figur 0‐2. Sone 1: åpent vann.

Anlegg
 Vannstand: > 0,5 m ved gjennomsnitts lavvannstand (bunn > kote 99,0)
 Helning: < 1:5

SONE 3

SONE 2

SONE 1

GRASMARK

GRUNNE PARTIER

ÅPENT VANN

Driftsfasen
 Flerbruk: Nitelvas hovedløp er tilgjengelig for småbåter, kajakk, bading og fiske. I sideløp
+106.5
mellom øya og planområdet skal bare fiske
tillates.
 Vedlikehold: Mudring hvert 10. år er sannsynligvis nødvendig for å opprettholde nok
dybde.
memo01.docx 2012-03-28

SONE
Sone 22

NOTAT
STRØKET
12.12.2015
Beskrivelse

+106.5

3 (3)

GATETUN
GATETUN

SKRÅNING 1:3

Beskrivelse
Sone
2 dekker både vegetasjonsfattige mudderbanker og vegetasjonsrike sumper. Overgang mellom de to er både i
Sone
2 dekker
både /vegetasjonsfattige
rom
(hhv.
veldig grunn
dypere) og i tid (vår mudderbanker
/ sensommer). og vegetasjonsrike sumper. Overgang
mellom
de
to
er
både
i
rom
(hhv.
veldig
grunn
/ dypere)
og i tid
/ sensommer)
Mudderbanker kjennetegnes av pionervegetasjon med
pusleplanter.
Mer(vår
frodige
deler består av sumpplanter som
Mudderbanker
av pionervegetasjon
med pusleplanter. Mer frodige deler består av
takrør,
elvesnelle,kjennetegnes
dunkjevle og ulike
store starr- og grasarter.
sumpplanter
som takrør,
elvesnelle,
dunkjevle og ulike store
starr-mangfold_karel
og grasarter.
KF p:\141\256261 strandveien
22 - planprogram\08
rapporter\konsekvensutredning\naturmiljø
og biologisk
grootjans\memo økologiske krav

BORDGANG / BRO 1:20

snitt G
+105.9 - 200 års flom

+103.5 - 10 års flom

+103.

+101.5 - normalvannstand

+101

GANGBROA

øya v3.docx

Anlegg
 Vannstand: < 0,5 m ved gjennomsnitts lavvannstand , > 0 m ved høyvannstand / HRV
(bunn på kote 99,0 - 101,5)
 Helning: < 1:5 ved mudderbanker, <1:2 ved sumpvegetasjon

Snitt G : Bro/Bordgang - Øya (1:200)

Driftsfasen
 Flerbruk: Ingen. Gangsti på pæler (boardwalk) for å unngå ferdsel gjennom vegetasjon.
 Vedlikehold: Ingen. Beitefugl og varierende vannstand unngår gjengroing.

memo01.docx 2012-03-28

2 (3)

SONE 1

SONE 2

SONE 3

ÅPENT VANN

GRUNNE PARTIER

GRASMARK

NOTAT
12.12.2015

ØYA

+105.9 - 200 års flom
BORDGANG / BRO 1:20

KF p:\141\256261 strandveien 22 - planprogram\08 rapporter\konsekvensutredning\naturmiljø og biologisk mangfold_karel grootjans\memo økologiske krav
øya v3.docx

+103.5 - 10 års flom

+103.0

+101.5 - normalvannstand
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J. BORDGANG OG BRU

snitt H

Snitt H : Øya - Bro/Bordgang (1:200)

SONE 3

SONE 2

SONE 1

GRASMARK

GRUNNE PARTIER

ÅPENT VANN

+107.0

+105.9 - 200 års flom

+103.5 - 10 års flom

+103.5 - 1

+101.5 - normalvannstand

+101.5 - n

+100.0
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J. BORDGANG OG BRU

snitt I

Snitt I : Bordgang ved bryggehus og promenaden
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J. ØYA

SONE 2

SONE 1

GRASMARK

GRUNNE PARTIER

ÅPENT VANN

sn
itt

J

SONE 3

+107.0

+105.9 - 200 års flom

+103.5 - 10 års flom

+103.5 - 10 års

+101.5 - normalvannstand

+101.5 - norma

+100.0

Snitt J : Bro/Bordgang - forbindelse med sentrum (1:200)

SONE 2

SONE 3

GRUNNE PARTIER

GRASMARK

+105.9 - 200 års flom

+103.5 - 10 års flom
+101.5 - normalvannstand
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K. ILLUSTRASJONSPLAN

snitt

K

tK

snit
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L. ELVESNITT
Snitt K (1:1000)

vei
+105

+105.5

gårdsrom

200-års flom +105.9
10 års flom + 103

gatetun

+107.5

+106.0

øya

+105.9

eks terreng

normalvannstand + 101.5

eks terreng
+106

+106.5

+103.5

vei
+105

+105.5

gårdsrom

+99.5

10 års flom + 103

gatetun

+107.5

+106.0

øya

+105.9

eks terreng

normalvannstand + 101.5

eks terreng
+106

+106.5

+103.5

+99.5

Lengdessnitt bro/ bordgang (1:1000)

10 års flom + 103
normalvannstand + 101.5

Bro/bordgang
+106.5

+103

+104

øya

+105.9

+104

eks terreng

+107.5

+105

+106

+100

200-års flom +105.9
10 års flom + 103

normalvannstand + 101.5

Bro/bordgang
+106.5
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+103

+104

øya

+105.9

+104

eks terreng

+107.5

+105

+106

+100
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A. VEGETASJON

B. GRØNNE TAK

C. MØBLERING

D. BELYSNING

Det skal tilstrebes bruk av mest mulig stedegen og artsrik
vegetasjon. Mulighetene for å etablere habitater for rødlistede
arter i nærområdet anses som positiv. Eksisterende vegetasjon
langs elven skal i størst mulig grad bevares for gjenbruk. Ny
beplantning skal velges ut med skjønn i forhold til lokalitet og
kontekst.

Bygningskonstruksjoner skal dimensjoneres for minimum
0,5 meter jordtykkelse på tak.

Mange - og ulike - møbler tilrettelegger for opphold og dermed
myldring og møteplasser i det offentlige rom.

Dette tilrettelegger for muligheten til å anlegge både ekstensive
og intensive grønne tak, samt takterrasser på takarealer.

Sitteplasser:
Benker og sitteplasser utformes i varige materialer, tilpasset
helårs bruk.

En gjennomtenkt og helhetlig belysning tilrettelegger for at
flere kan ferdes i det offfentlige rom i store deler av
året.

Vegetasjonen skal brukes som et estetisk element i
gaterommene, på møteplasser og langs Nitelva. Vegetasjon
skal, sammen med annen møblering, være med på å definere
og dele soner og oppholdsarealer, og markere overganger
mellom det offentlige rom og andre soner. Det skal vurderes
bruk av vegetasjon med forskjellig uttrykk for å differensiere
områder eller gater i sentrum.
Gatetrær skal stammes opp for å ivareta frisikt der dette er
påkrevet. Det skal benyttes herdige og bestandige trær som
kan tåle forurensing fra trafikk som gatetrær.
Det skal tas hensyn til allergener og det skal gjøres en
økologisk vurdering av planteutvalget som foreslås.

Det skal sikres tilstrekkelig jorddybde for å tilrettelegge for en
kombinasjon av ekstensive og intensive grønne tak (som vist
i referansebilder under.)
Takene kan ha forskjellig grad av tilgjengelighet, fra
fellesområder til mer private uteoppholdsarealer.
De grønne takene integreres som en del av et større
overvannsystem.
Det skal tilstrebes en variasjon av arter i beplantningen av de
grønne takene.
Norsk Standard “NS3840 Grønne tak” skal legges til grunn.

Gater: En jevn belysning etterstrebes. Krysningspunkt belyses
godt.

Sykkelparkering:
Sykkelstativer brukes som et møbelelement, tilpasset
grafisk profil. De etableres ved hovedinnganger og
kollektivholdeplasser, og en andel skal være under tak/
overbygges. Sykkelparkering skal plasseres i nærheten av torg
og plasser.

Turveier: Turveier belyses med jevnt lys, mer dempet enn
gatebelysning. Det skal velges lys som gir god fargegjengivelse.

Skillende element:
Møblering kan brukes som skillende elementer mellom
forskjellige soner.

På torg og plasser skal lyset brukes som virkemiddel for å
definere rommet. Det må invitere til opphold, dvs. ikke være
for lyst eller for svakt. Det skal etableres en helhetlig lysplan
for området.

Avfallshåndtering:
- Eventuelt avfallsbygg tilpasses øvrige bebyggelse.
Det skal benyttes nedgravde avfallskontainere dersom det
ikke etableres innendørs.
- Det skal etableres avfallskasser ved torg og elvepromenade
med et jevnt intervall.

Lyskilde: Armaturer skal ha en skjermet lyskilde som er rettet
mot de objekter og flater som skal belyses. Blending skal
unngås.

Festbelysning: Det legges opp til utendørs belysning som
kan benyttes ved spesielle anledninger, som rundt juletider,
markedsdager.
Det skal utarbeides en helhetlig belsyningsplan for området.

Trafo:
-Etableres som en del av bebyggelsen.

Eksempel på bunndekkende planter under nyplantede felt.

Det grønne taket på Stavanger Forum, Stavanger består av 13
ulike gress og blomstrende urter.

Sykkelstativ av cortenstål ved Bok & Blueshuset på Notodden
viderefører stedets historie på den tidligere Jernverkstomta.

Eksempel på indirekte belysning i Pildammsparken, Malmö

Eksempel på vertikale planteelementer brukt som romdelere.
Pilestredet park, Oslo.

Grønne ekstensive tak i Dockside Green, Victoria, Canada

Benk som skilleelement mellom soner, Paris.

Belysningen skal være nedadrettet og blending før unngås. Hentet
fra Belysningsplan for oslo sentrum 23.04.2009
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E. MATERIALITET

F. UNIVERSELL
UTFORMING

G. LEK

Det skal brukes materialer som er robuste og har lang
levetid, som f.eks. naturstein og metall. Overganger mellom
belegg skal kantes. (eks: asfalt/brostein, asfalt/gress). Dette
forenkler drift og vedlikehold.

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging
av hovedløsningen i de fysiske
forholdene, slik at virksomhetens alminnelige funksjon
kan benyttes av flest mulig. (Diskriminerings-og
tilgjengelighetsloven § 9, 2008). Byrom og møteplasser
er sosiale oppholdsrom i bybildet. De skal være universelt
utformet og gi høy grad av komfort og kvalitet. Det skal
tilrettelegges for sitteplasser og benker, og utformes med
tanke på fleksibel bruk. Hvor det er mulig, skal utearealer
utformes etter prinsipp for universell utforming. Mindre
turveier og snarveier kan opparbeides uten krav til universell
utforming.

Deler av lekeplassene skal utformes med nødvendig
fallunderlag. Et fint konsept for en lekeplass i «Strandveien»
er bruk av sand. De møbleres slik at de innbyr til opphold,
tilrettelagt for variert lek. Det skal etableres lekeplasser
tilpasset forskjellige aldersgrupper.

Renner:
Ved en eventuell etablering av renner for overvannshåndtering,
kan disse utformes med myke og harde flater. Der hvor
rennene også skal brukes til rensing av vann, skal overflaten
være myk og ha vegetasjon.
Det skal vurderes bruk av lokal stein til kanter og belegg.

Lekearealer skal integreres i torg og parker og skal ha et
estetisk uttrykk som passer til helheten.

Utvendige trapper skal utformes med gode og bestandige
materialer som egner seg for helårs bruk. Ledelinjer
skal utformes ved variasjon i taktil og visuell overflate.
Elvepromenaden skal utstyres med pausesteder underveis
slik at terskelen for bruk blir lavere. Det skal vurderes hvordan
man kan gi opplevelser i offentlige rom, ikke bare visuelt,
men også gjennom lukter, lyder og taktile egenskaper. Vann
og vegetasjon er f. eks. naturlige elementer som stimulerer
sansene og som varierer etter sesongene.

Renne i Bjerkedalen park, Oslo

Benk med rygg- og armlene, Bjerkedalen park, Oslo

Multifunksjonal lekeplass, Slottsskogen, Göteborg

Miljøgata i Drøbak. Bruk av materialer med høy kvalitet

Varseltfelt i kontrastfarge, Dronning Eufemias gate, Oslo

Lekeplass med sterk identitet, Amsterdam, Nederland
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H. VANN
Generelt:
Mesteparten av planområdet ligger over parkeringskjeller.
Vannet kan derfor ikke fordrøyes direkte ned i grunnen, men
må føres ut til utkanten av parkeringsdekke. Vannet føres i
hovedsak til Nitelva i øst og Strandvegen i vest.
Vann fra gater og plasser:
Gangstrøket i nord-sydlig retning gjennom prosjektområdet
ligger på et høybrekk. Vannet fra gatene øst for gangstrøket
føres til Nitelva. Vann fra gater i vest føres til Strandveien.
Vannet fra hovedtorget i nord føres til Nitelva.
Takvann:
Takvann føres først til lokal fordrøyning i de enkelte
gårdsrommene. Dette kan gjøres gjennom regnbed, via
dammer eller kanaler. Når kapasiteten er nådd her (fordi
gårdsrommene ligger over p-kjeller), føres vannet videre til
Nitelva eller Strandveien via flomveier. Dette krever at det er
plass til litt jord over parkeringskjeller. I tillegg vil grønne tak
kunne ta opp litt av vannet fra takflatene.
Overvann til Nitelva:
Overvannet som føres til Nitelva skal renses før det slippes
ut i elva. I nord vil et stort rensebasseng kunne ta i mot vann
fra omkringliggende harde flater, blant annet hovedtorget.
Biologisk rensing av vannet med bruk av ulike typer vegetasjon
kan bli en attraksjon i den nye bydelen og kan utnyttes til
undervisningen. Langs resten av elva kan de grønne, myke
breddene brukes til rensing av vannet. Under bryggehusene i
den søndre delen av området kan den beplantede skråningen
under bebyggelsen terrasseres og utnyttes til rensing av
overflatvann.
Overvann til Strandveien:
Det opprettes en grønn rabatt mellom fortau og kjørebane
som fungerer som regnbed og fordrøyer vannet ned i
grunnen. Rabatten beplantes med hardføre trær, busker og
bunndekkende vegetasjon som tåler å stå fuktig. F. eks. hvitpil,
ørevier og sølvbunke (se prinsippsnitt for flere referanser).
Eksisterende bekk:
Eksisterende bekk ved Henrik Sørensensveg beholdes åpen,
slik som i dag.
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Plantefelt som fungerer som overvannsmagasin
Kong Håkon 5s gate, Oslo

Eksempel på sedumdekke på tak

Grøft med vannrensende planter (bioswale)
Portland, USA

Grøft med vannrensende planter (bioswale)
Portland, USA

Overvannskanal
Lyon

Overvannskanal
Malmö
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I. PLAN FOR OVERVANN
Prinsipp for avrenning av overvann
Utført av SWECO, oktober 2016

4
2
6
2
4
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A. MIDLERTIDIG BRUK AV UTFYLLINGSAREALENE
7

N

1 UTGANGSPUNKT

5

De store og solrike arealene muliggjør også urban
dyrking i form av parsellhager. Barnehager, skoleklasser,
bo- og behandlingssentre etc. kan tildeles arealer og slik
få muligheten til å dyrke frem sine egne blomster og
grønnsaker - pedagogisk, sosialt og kortreist.

14.007

Utfyllingsmassene består av sprengstein fra fjell. Dersom
sprengsteinmassene blir liggende ferdig utplanert i over to år
skal det igangsettes tiltak for å gjøre arealene tilgjengelige for
allmennheten.

PARSELLER

4 KLØVERENG
Ved etalering av eksempelvis kløvereng vil jorden tilføres
nitrogen. Jordkvaliteten vil slik forbedres og forberedes til
seinere planting, for eksempel i forbindelse med gårdsrom
og rekreasjonsarealer i den nye bydelen.

Gjennom muligheten for en slik tilnærming kan
innbyggernes følelse av tilhørighet til den nye bydelen
tidlig etableres.

2 OPPBYGNING
Riktig oppbygning over sprengsteinmassene muliggjør enkle
tiltak som gresslette, kløvereng og parsellhager. Samtidig legges,
allerede med denne oppbygningen, grunnlaget for fremtidig
bygging.

6 BYGGING
Når utbyggingen av området
igangsettes, ligger allerede underlaget
klart. Geotekstilen gjør det enkelt
å skille jorden fra bærelaget.

3 GRESSLETTE
Med et vekstjordlag på 20 cm kan man få til mye. Man kan
så til med gress eller eng - begge enkle tiltak, men med stort
brukspotensial. Ballspill, solbading og beitedyr er bare noen
av aktivitetene som med dette blir mulig.

VEGETASJON
VEKSTJORD

UNDERLAG FOR BYGGING

TØRRSKORPELEIRE
GEOTEKSTIL
BÆRELAG, PUKK

SPRENGSTEINSFYLLING

Beitedyr
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Nitrogenfikserende kløver

Balløkke
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Parsellhage
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