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STRANDVEIEN 1

1.20 - Vurdering av
byggehøyder mot elva

Husene mot vannet - hvorfor tårn- og bryggehus?
Det har fra starten av planprosessen vært en omforent holdning mellom tiltakshaver og myndigheter at
Strandveien skal ha forholdsvis høy tetthet - gitt nærheten til Lillestrøm stasjon, Lillestrøm sentrum og inngrepet
en utfylling i Nitelva medfører. Den riktige tettheten er vurdert å ligge i intervallet 180-190% utnyttelse, noe som
innebærer minimum 140 000 kvm BRA. Utfra dette premisset er bebyggelsen primært organisert i klassiske,
urbane kvartaler, med unntak av bebyggelsen nærmest hhv elva og vika. Mot elva splittes kvartalet opp, og
bebyggelsen samles i fire tårnhus(delt i hovedhus på 8 etasjer, og tårn på seks – til sammen 14 etasjer over
Strøket, 15 etasjer over promenaden), mot vika trappes bebyggelsen ned med en rekke lavere trehus. Disse
grepene motiveres av de klare fordelene vi mener oppnås.

Tårnhusene

Hovedfordelen ved bryte opp kvartalene mot elva er at dette gir flest mulig av bydelens boenheter utsikt til elva
– både ved å samlet mange leiligheter i tårnene og ved å åpne siktlinjene mellom dem, ulikt situasjonen med et
klassisk bykvartal. Omfattende studier i Stockholm(1) har vist at nærhet og utsikt til vannelement større enn fem
dekar, er den enkeltfaktoren som gir størst utslag i boligprissettingen, over andre attraktive faktorer som urban
kontekst og kvartalsbebyggelse.
Videre sikrer en oppsplitting av kvartalene best mulig solforhold for elvepromenaden – ved at sola ettermiddagstid
skinner mellom tårnene.

Understående komparative sol- og skyggestudie (1.mai) redegjør for en annen stor fordel ved denne
organiseringen av bebyggelsen. Den viser hvordan en alternativ plassering av de ca 7 000 kvm de øverste seks
etasjene av tårnene representerer vil slå ut mtp skygge på utearealene. Akkumulert over dagen - kl 9, 12, 15 og
18 - kaster 7 000 kvm lagt på kvartalssturkturen - de fire kvartalene langs Strandveien - ca 80% mer skygge på
bakken enn 7 000 kvm samlet i tårn langs elva. Gjennomsnittet per tidspunkt er 532 kvm for tårnhusene og 959
kvm for kvartalene. Dette kommer av den gunstige plasseringen av tårnhusene – i øst/nordøst av planområdet,
grensende mot elva – men aldri nærmere enn 160 fra nærmeste bebyggelse på sentrumssiden av elva i øst.

Skygge av 7 000 kvm samlet i tårn over 8. etasje mot elva - i Skygge av 7 000 kvm samlet i tårn over 8. etasje mot elva - i
oransje - eller lagt på kvartalsstrukturen - i rødt - 1.mai kl 09 oransje - eller lagt på kvartalsstrukturen - i rødt - 1.mai kl 12

Skygge av 7 000 kvm samlet i tårn over 8. etasje mot elva - i Skygge av 7 000 kvm samlet i tårn over 8. etasje mot elva - i
oransje - eller lagt på kvartalsstrukturen - i rødt - 1.mai kl 15 oransje - eller lagt på kvartalsstrukturen - i rødt - 1.mai kl 18

Vindanalyser utarbeidet av Sweco viser for øvrig at tårnhusene ikke utgjør noen kritisk faktor for vindforholdene
langs bakken, og at enkle tiltak som beplantning og møblering langt på vei avhjelper de negative effektene som
oppstår.

Attraktive boliger

Tiltakshaver og myndigheter har sammen vært opptatt av å utvikle en mangfoldig bydel, med boliger for alle, og
med et bredt tilbud av forskjellige hus- og leilighetstypologier. I paletten av boligtyper hører tårnhuset naturlig
med.
«I perioden 1970-90 hadde høyhuset som boligform en lav status i Norge og var for det meste assosiert med
sosial boligbygging, mens det i dag bygges eksklusive boliger i sentralt beliggende høyhus, noe som gir en
helt annen assosiasjon til kvaliteten ved å bo i høyden og høyhuset som boligtypologi.» Nye boliger i storbyene
– NIBR 2012;31

I masteroppgaven «En vurdering av måloppnåelse og bokvalitet på Ensjø: En kvalitativ studie av to nye
boligprosjekt», trekkes høyhuset på Marienfryd på Ensjø eksplisitt fram som et godt eksempel på kvalitetsboliger,
både for beboerne og for området. Dette prosjektet figurerer også i Oslo kommunes eksempelsamling for god
fortetting.
En studie fra Oslo* viser en klar sammenheng mellom etasjetall og pris på leiligheter. På Strandveien vil omtrent
5% av boligmassen være å finne i tårnene - de øvre seks etasjene på husene langs elva. Dette er hus med en
relativt liten etasjeplan som vil egne seg godt til fire hjørneleiligheter – altså til sammen ca 100 tårnleiligheter.
Tidligere omtalte studie fra Stockholm har vurdert prissetting langs sju akser - nærhet til sentrum, tilgjengelighet
til park, nærhet til stasjon, tilgjengelighet til gatenett, tilgjengelighet til urbant nettverk, kvartalsform og nærhet
til vann. Den åttende faktoren er som trekkes fram er den såkalte «sosioøkonomisk index», dvs innslaget av
høyt utdannede og høyinntekstshushold. Denne faktoren gir relativt høyt utslag på boligprissettingen, og det
virker naturlig at en ny bydel som Strandveien bør tilby et visst antall boliger i de øverste prissegmentene, noe
spesielt tårnleilighetene og bryggehusene vil tilby. Dette vil løfte bydelens attraktivitet, og vil være med på å sikre
Lillestrøms posisjon i markedet for spektakulære boliger, og således også i konkurransen om høyt utdannet,
attraktiv arbeidskraft – i samsvar med Lillestrøms strategi om utvikling av Kunnskapsbyen.
Utsikt sørover langs Nitelva

Utsikt nordover langs Nitelva

Forholdet til byen
Illustrasjonen over viser ny situasjon i Strandveien 1 overlagt de respektive kommuners kommuneplaner - med
småhusområdene særskilt uthevet. Videre er avstandene til disse målsatt sammen med minste avstand til hus
og bredde på motsatt side av elva.
Kontroverser knyttet til etablering av nye tårnhus i urbane situasjoner er som regel knyttet til tap av utsikt og sol.
Dette er aktuelle problemstillinger i Lillestrøm som over alt ellers. Situasjonen i Strandveien er likevel andeledes
enn i en del av de andre prosjektene med høye hus i Skedsmo, spesielt med tanke på sjenanse for byens
karakteristiske småskala trehusbebyggelse. Tårnhusene i Strandveien ligger i trygg avstand fra disse områdene,
og fra fri- og utviklingsområdene langs motsatt elvebredd og i Depotgata.
Kommuneplanen
I Skedsmos kommuneplanbestemmelser listes følgende kriterier opp som avgjørende for hus som har høyde
utover normen:
-

bygningen tilfører nye strukturerende og identitetsskapende element til byen
bygningen har beliggenhet inntil kollektivknutepunkt
bygningen inneholder bysentrums- og publikumsfunksjoner
gode helhetlige løsninger jf. bestemmelser om estetisk redegjørelse, byromsnorm med mer

Prosjektet viser en bebyggelsesstruktur som svarer til disse kriteriene. Tårn- og bryggehusene er viktige,
strukturerende elementer i planen, og bidrar sterkt til områdets karakter og identitet. Nærheten til
kollektivknutepunktet sikres med ny og attraktiv gangforbindelse til stasjonen, som sammen med bussholdeplass
i Strømsveien og Sagdalen stasjon, vil gi høy kollektivdekning for reisende til og fra Strandveien. Tårnhusene får
utadrettede og publikumsvennlige funksjoner mot elvepromenaden og mot renseparken, og det skal avholdes
arkitektkonkurranse for tårnhusene og for deler av parkarealene.

Marienfryd, Oslo

Svea torn, Stockholm

Bryggudden, Karlstad

Højdpunkten, Helsingborg

Strandveien

Bryggehusene

Mot vika sør i planområdet planlegges en rekke på sju lavere trehus - med én fot på land og én i vannet stående på trepæler ut i vannet. Denne rekka blir områdets ansikt mot gående og syklende som ankommer
over gangbroa og den nye øya.
Småhusbebyggelse mot vika gir flere fordeler, hvorav den viktigste - likt tilfellet med tårnhusene - er at de sikrer
utsikt til vannet for flest mulig av de bakenforliggende boligene. Videre sikres gode solforhold for Bryggetorget,
stedet der ankommende møter det sentrale Strøket. På samme måte som tårnhusene tilbyr en annerledes og
i mange henseende spektakulær boligsituasjon, gjør bryggehusene det - med fokus på den nære utsikten og
den eksplisitte vannkontakten.
Bryggehusene utgjør en liten, men viktig del av boligmassen på Strandveien. Sammen med tårnboligene tilbyr
de noe utenom det vanlige, noe som skal gi Strandveien et en særegen karakter
Bryggetorget

Utsikt over/fra bryggehusene

Fra Henrik Sørenesens vei

Byen møter vannet

Byform

Én klassisk definisjon av begrepet ”by” ble gitt av Louis Wirth i artikkelen ”Urbanism as a way of life” fra 1938.
Ifølge ham kreves:
-

Størrelse
Tetthet
Heterogenitet

Det er av stor betydning for bydelen at den oppleves som nettopp “bymessig”. Gitt planområdets størrelse og
den planlagte tettheten, skapes rom for en relavtivt høy grad av variasjon - i etasjehøyde, leilighetstypologi,
uteromsdimensjoner og spesielt i bebyggelsens forhold til Nitelva.
Hovedgrepet for bydelens møte med vannet er tårnhus mot elva og småhus mot vika - dette gir oss åpne
strukturer som gir sol og utsikt på tvers av bebyggelsen. Mot elva trekkes tårnelementet tilbake fra byggelinjen,
og en sokkel etableres - med lik høyde som promenaden er bred. Denne gir promenaden en egen skala, og
fungerer som en formal megler mellom de to nivåene - promenaden og gården

I direkte kontrast til bebyggelsen langs elva, står småhusene mot vika halvveis uti vannet, og sammen med
den bakenforliggende, mer generelle bystrukturen på 4-6 etasjer, er det prosjektets mål og forventing at de
respektive bebyggelsesstrukturene danner et harmonisk hele

