
1

FORMINGSVEILEDER

DEL I

nye Nittedal sentrum

Vedtatt av Nittedal kommunestyre 16.12.2013.



2

© Nittedal kommune 2013
Vedtatt av Nittedal kommunestyre 16.12.2013

Utarbeidet av: 
Nittedal kommunes planavdeling. Prosjektleder: Julie Buschardt.

Layout: Julie Buschardt.
Foto: Nittedal kommune s. 6, 17, 18, 20, 21, 43. Shutterstock.com, hvor ikke annet er oppgitt

Trykk: OKPrintShop
Opplag: 200

1. utgave

Denne publikasjonen er tilgjengelig hos Servicetorget, Nittedal rådhus og på www.nittedal.kommune.no 
Besøksadresse:	Moveien 1, 1482 Nittedal
Postadresse: 	 Postboks 63, 1483 Hagan
E-post:		 postmottak@nittedal.kommune.no
Telefon: 	 67 05 90 00



3

FORMINGSVEILEDER FOR NYE NITTEDAL SENTRUM

Del l



4

Formingsveilederen er utarbeidet av planavdelingen i 
Nittedal kommune, for å sette fokus på kvalitet i ut-
viklingen i nye Nittedal sentrum. Formingsveilederen 
har til hensikt å klarlegge hvordan vi kan til-
rettelegge for vekst, byliv og uterom i nye Nittedal 
sentrum med fokus på kvalitet - og samtidig ivareta 
områdets atmosfære. 
Attraktiviteten til sentrumsområdet skal økes på en 
måte som bidrar til en stolt nittedalsidentitet. Dette 
skal blant annet skje på bakgrunn av en rekke hel-
hetlige prinsipper for utforming. Alle tiltak skal skje 
igjennom lokal forankring og med henblikk på nye 
Nittedal sentrums stedsspesifikke kvaliteter.

Formingsveilederen er todelt og fremstår som to 
separate trykksaker, hvorav Del l består av en fagdel 
og Del ll består av en rekke formingsparametre. Del 
II skal legges til grunn for utarbeidelse av fremtidige 
planer og byggeprosjekter.FO
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«Det er viktig å forstå
at kultur og natur og gode forhold
for mennesker
–det er ikke en utgift for et samfunn,
det er en investering for et samfunn.
Det vi har lært i Skandinavia er
at man blir rik av å lage gode samfunn.
Det skal vi huske og
det skal vi videreutvikle istedenfor
å være gjerrige og skjære ned
på kultur og natur
og alt det der!»

Sagt av Tor Nørretranders (dansk forfatter og vitenskapsjournalist), 
på Citisense 08.
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Emnene bærekraftig og universell utforming bør 
omhandle alle aspekter i tettsteds- og samfunnsplan-
legging. De vil derfor ikke bli behandlet som selv-
stendige kapitler, men derimot være gjennomgående 
temaer gjennom hele formingsveilederen.

Bakerst finnes en begrepsliste med forklaring av fag-
uttrykk. 
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Målet med formingsveilederen

•	 Å bli et felles verktøy for å vurdere 
	 kvaliteten i den videre utviklingen av nye 
	 Nittedal sentrum

• 		 Å skape et livskraftig sentrum, som bidrar  	 	
       til økt livskvalitet for kommunens innbyg-	 	
	 gere

• 		 Å sikre at nye Nittedal sentrum bidrar til en 	 	
	 stolt nittedalsidentitet

Del I skal danne felles forståelsesgrunnlag for den 
kommende utviklingen av nye Nittedal sentrum. 

Del II skal sikre at nye Nittedal sentrums identitet blir 
lokalt forankret og kommer til uttrykk i arkitektur og 
uterom samt sikre at uterommene blir attraktive	
møteplasser som danner rammer om aktivitet hele 
året rundt.

Del II skal ligge til grunn for all plan- og byggesaks-
behandling innenfor nye Nittedal sentrum.
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Avgrensning
Som kartet viser omfatter planområdet bl.a. Nit-
tedal ungdomsskole, sentralidrettsanlegget, Bjertnes 
videregående, Bjertnestangen, Mo gård, Mølleparken, 
samt fremtidige og eksisterende byggeområder. Disse 
områdene har hver sin typologi og ulike forutsetnin-
ger for videreutvikling. Med nye Nittedal sentrum 
menes her Sentrumskjernen, Rådhuskvartalet og 
boligområdet B3, som er markert med en mørkebrun 
strek, og skal ha sin egen mer urbane karakter, så 
det blir tydelig for enhver som står i området, at de 
befinner seg i sentrum. Ved utvikling av nye bolig-
områder andre steder i kommunen, i likhet med de 
øvrige boligområdene innenfor planområdet, vil det 
ikke være krav om å følge formingsveilederen, da 
disse arealene ikke nødvendigvis skal utbygges med 
samme karakter som i sentrumsområdet. Delelemen-
ter vil imidlertid kunne brukes om ønskelig (se mer 
om dette i Del ll).   
Formingsveilederen begrenser seg dermed til å om-
fatte utsnittet, markert med en mørkebrun strek. 

Fig. 1 
Sentrumsområdet, med avgrensning av virkeom-
rådet for formingsveilederen 
(Nittedal kommune).

Bjertnestangen

Nittedal ungdomsskole

Sentralidrettsanlegget

Bjertnes vidregående

Mo gård

Mølleparken
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Den menneskelige skalaen 
Innenfor byforskning har det i mange år vært allment 
kjent at folk ikke kun kjøper boligen – de kjøper 
omgivelsene (Nielsen 2012). Derfor betyr attraktivitet 
alt. Over hele Skandinavia blir utvikling av attraktive 
steder derfor bevisst brukt som politisk strategi for 
å oppnå vekst.  Og det er ikke kun innbyggere som 
velger bolig etter hvor det er godt og spennende å bo, 
det gjør virksomheter også (Gehl Architects 2012). 

Ut fra et folkehelseperspektiv handler et godt sted 

fremdeles om at det finnes gode rammer for at et 
sosialt nettverk kan oppstå og trives (Fyrand 2005). 
Disse rammene består blant annet av de fysiske 
omgivelsene og hvordan de offentlige rom arrangeres 
så det er mulighet for både å møtes og å se på. Det 
handler imidlertid også om å føle trygghet og ha en 
tilhørlighet til stedet. Hilde Danielsen skriver om 
viktigheten av at et sted har en identitet som per-
sonene (eller virksomheten) kan relatere seg til, da 
egen identitet i høy grad er stedsbasert (Danielsen 
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Plass til å møtes...

...plass til å se på...
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...plass til å se på...

ger på å etablere byrom etter sansene våre. Fra 0 - 7 
meter er alle sanser i bruk og vi kan oppfatte detaljer 
i mimikk. Opp til 25 meter kan vi oppfatte følelser 
(det er typisk denne avstanden vi har når vi er ute 
blant folk i byen, eller innenfor denne avstanden de 
beste setene i teateret er). For å oppfatte bevegelse, 
må avstanden være mindre enn 100 meter (det er 
blant annet denne maksimale avstanden selv de 
største stadioner rundt om i verden har fra plenen til 
bakerste stolrekke) (Gehl 2010).

2006). Å ha det godt på et sted handler derfor i stor 
grad om man kan relatere et steds identitet til ens 
egne verdier. Å føle seg veltilpass på et sted avhenger 

...plass til å leke...

... og plass 
til å få være alene - sammen.

imidlertid i følge Jan Gehl i like stor grad av stedets 

generelle bykvaliteter. 

Arkitekt Jan Gehl har i 40 år forsket på den gode 
byens kvaliteter og hvordan man kan planlegge for å 
skape den. Resultatene viser at det gode stedet først 
og fremst er et sted som har en menneskelig skala, så 
man kan få overblikk over rommene og orientere seg 
etter det.
En menneskelig skala handler om å kunne forholde 
seg til et byrom når man står i det. Prinsippene byg-

...plass til å gå...

Innenfor byforskning har det i mange år vært 
allment kjent at folk ikke bare kjøper boligen – de 
kjøper omgivelsene. Derfor betyr attraktivitet alt.
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I forhold til bygg er kommunikasjonen fra de to 
nederste etasjene uproblematisk, mens det fra 3 - 4 
etasjer blir mer vanskelig. Fra 4. etasje kan man fort-
satt følge med i byens liv: Høre rop, se armbevegelser 
og aktivitet og oppfatte tale. Over 5. etasje endrer 
situasjonen seg imidlertid drastisk. Fra 6. etasje og 
over kan folk på bakken ikke kjennes igjen og det er 
vanskelig, om ikke umulig, å komme i kontakt med 
dem (Gehl 2010).
I tillegg viser undersøkelser at jo høyere opp i en byg-
ning man bor, jo mindre kommer man ned og ut. Det 
vil si at voksne bruker byen i langt mindre grad og 
at også barn blir mer inne og kommer mindre for å 
leke, fordi det føles utrygt å sende dem ut alene
(Bundesen 2012).

Uterom 
I tillegg til å ivareta den menneskelige skalaen er det 
gode byrommet et sted hvor aktivitetene er samlet 
og integrerte. Det er også viktig at det er et område 
som inviterer folk inn og åpner opp for at en mulig 
aktivitet kan oppstå. I Gehls mangeårige forskning ses 
det tydelig at gode uterom tiltrekker valgfrie aktivi-
teter i langt høyere grad enn dårlige uterom: Hvis et 
sted gjør det attraktivt å gå, sykle, stå, sitte, se, høre 
og snakke, er det i seg selv viktige kvaliteter, men det 
betyr også at et bredt spekter av andre aktiviteter vil 
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ha en god basis for å kunne utvikles (Gehl 2006). 
Dette er illustrert i figur 3. Her fremgår det at 
mengden av nødvendige aktiviteter i det offentlige 
rom stort sett er liten i dagens samfunn. Nødven-
dige aktviteter vil oppstå uavhenging av kvaliteten på 
uterommene. Tidligere foregikk de fleste aktiviteter i 
offentlige rom (vaske klær, gå til torget for å handle, 
hente vann, tenne gatelyktene, etc). I dagens samfunn 
er det svært få aktiviteter man må gjøre ute. Nød-
vendige aktiviteter i dag kan f.eks være å stå og vente 
på bussen, eller å gå fra parkeringsplassen til ens 
destinasjon. De valgfrie aktivitetene derimot er aktivi-
teter vi gjør fordi vi har lyst (gå en kveldstur, sitte på 
en benk i solen, spille ball, møtes i parken etc.). De 
valgfrie aktivitetene som er markert i midten på figur 
3, vil kun oppstå hvis uterommene er av høy fysisk 
kvalitet. Hvis det f.eks er dårlige forhold for gående 
eller uinteressante fasader, velger man å gå en annen 
vei når man skal lufte hunden, eller man velger et an-
net sted å sette seg på en benk.
Av valgfrie aktiviteter er det både aktive og sosiale 
aktiviteter som oppstår når folk interagerer, snakker 
sammen, leker sammen og hilser på hverandre - og 
passive aktiviteter når folk ser på hverandre, passerer 
hverandre på gaten og oppholder seg i nærheten av 
hverandre. Hvis man vil at også aktive, valgfrie aktivi-
teter skal forekomme krever det at uterommene blir 
designet slik at de kan oppstå. Hva figuren ikke viser, 
er at tiden man bruker på de nødvendige aktivitetene 

også øker jo bedre de fysiske omgivelsene er (Gehl 
2006,). Figuren viser tydelig hvor viktig det er å prio-
ritere en høy kvalitet i de fysiske omgivelsene hvis 
man ønsker aktive uterom.

Gehl har i samarbeid med Lars Gemzøe utviklet en 
rekke konkrete kriterier man må ta hensyn til hvis 
man vil oppnå en høy kvalitet på uterom. 
Ifølge teorien deres er det 12 kriterier som innordner 
seg under 3 temaer: beskyttelse, komfort og x-faktor. 

Disse 12 punktene vises på skjemaet på neste side. 
Det er utviklet som et redskap til å beskrive, vurdere 
og fremme kvaliteten på eksisterende og fremtidige 
parker, uterom og forbindelser.
Skjemaet utgjør en tretrins rakett, der kriteriene 

Uterom av høy 
fysisk kvalitet

Nødvendige 
aktiviteter

Valgfrie 
aktiviteter

Sosiale 
aktiviteter

Uterom av lav 
fysisk kvalitet

Fig. 3
Figuren viser hvor ofte en aktivitet vil 
forekomme i uterom, i hht aktivitet og 
uterommets kvalitet. 
Grafikk etter Jan Gehl (Gehl 2010)

«I en samfundssituation, hvor større og større 
dele af dagliglivet foregår i private sfærer, i 
private huse, ved private computere, på pri-
vate arbejdspladser og i stærkt kontrollerede 
og privatiserede indkøbscentre, er der tyde-
lige tegn på, at byen og byens rum har fået 
en ændret og betydningsfuld position som 
offentligt rum og mødested. (…) Her tilbydes 
en direkte kontakt med andre mennesker og 
det samfund man er en del af.» 
                                                    (Gehl 2001, s 20)

Fig. 2 (på venstre side)
Figuren viser hvor stor avstand til bakken 
det er fra ulike etasjer, og hvordan denne 
avstanden fysisk ser ut og oppleves. Over 
5 etasjer opphører kontakten med bakken/
beboerne. 
(Gehl 2010, s. 50) 
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BESKYTTELSE KOMFORT X - FAKTORER

Beskyttelse mot 
TRAFIKK / ULYKKER

Opplevelse av 
beskyttelse mot 
KRIMINALITET

Beskyttelse mot 
UBEHAGELIGE 

KLIMAFAKTORER

Mulighet for å 
GÅ

Mulighet for 
Å STÅ / OPPHOLD

Mulighet for å
SITTE

Mulighet for å
SE / SNAKKE / HØRE

Mulighet for 
LEK / UTFOLDELSE / 

AKTIVITET

Hensyn til
DAG / NATT

SOMMER / VINTER

SKALA

Mulighet for å
NYTE DET 

GODE VÆRET

ESTETISKE 
KVALITETER 
/ POSITIVE 

SANSEINTRYKK

• Universell utforming, så 
barn, eldre og handikap-
pede er trygge i trafikken

• Gode, brede fortauer
• Sikre gode forhold for 

syklister

• Levende byrom
• God belysning
• Uhindret sikt

• Vind/trekk
• Regn/snø
• Kulde 

• Plass til å gå komfortabelt
• Gode overflater
• Ingen hindringer
• Interessante fasader å gå 

langs
• Universell utforming

• Oppholdssoner
• Støttepunkter å stå ved
• Fasader med gode detaljer 

som inviterer til opphold
• Utsikt til aktivitet

• Sittesoner
• Gode sitteplasser
• Gode sittemøbler
• Godt lokalklima
• Gode sittematerialer
• Le / sol
• Utsikt til mennesker / 

aktivitet
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• Uhindret sikt
• Interessant utsikt
• Belysning kveld/natt
• Lavt støynivå
• Samtalevennlige sitte-

fasiliteter

• Invitasjon til fysisk akti-
vitet / lek / utfoldelse / 
underholdning

• Midlertidige aktiviteter

• 24-timers tettsted
• Forskjellige funksjoner
• Lys i vinduene
• Beboere
• Belysning
• Sesongaktiviteter
• Ekstra beskyttelse mot 

ubehagelig klima 

• Dimensjonering av byg-
ninger og rom i henhold 
til den menneskelige skala

• Sol
• Varme
• Le

• God design og gode de-
taljer

• God utsikt
• Vann 
• Gode materialer
• Beplantning, blomster
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til venstre (”beskyttelse”) er de viktigste å få eta-
blert hvis man vil skape et bra sted. Som illustrert i 
Maslows behovspyramide (fig. 5), er det også slik her, 
at man først og fremst må ha beskyttelse på stedet: 
Som gående må det føles sikkert å bevege seg rundt. 
Det handler i tillegg om tilstrekkelig beskyttelse mot 

Når de basale forhold er sikret, kan man fokusere 
på neste steg: Sikre en god komfort i uterommene. 
Gode uterom er kjennetegnet ved at de inviterer til 
aktivitet, opphold og mulighet for sosial interak-
sjon: Gå, sitte, stå, se, snakke, høre, fysisk utfoldelse 
og lek. Hensyn til dag og natt samt bruk av uterom 
på forskjellige årstider må også inngå som naturlige 
vurderinger i arbeidet med å skape gode uterom. 

De siste tre kriteriene som omfatter arbeidet med 
x-faktorene handler, som i Maslows behovspyramide, 
om å ha overskudd til å fokusere på å oppfylle drøm-
mene. Mer spesifikt for uterom dreier det seg om 
at skalaen i uterom må være tilpasset menneskelige 
sanser, mulighet for å nyte stedets positive aspekter 
ved klimaet samt tilbud om estetiske opplevelser og 

Fysis
ke behov

Sikkerhet
Sosia

le behov
Presta

sjo
n

Selvrealise
rin

g

mat   søvn  helbred  varme

trygghet  stabilitet  beskyttelse

kjærlighet  påskjønnelse  
tilhørighet

anerkjennelse
respekt  ansvar  status

mål
drømmer

Beskyttelse

Komfort

Opplevelse av trygghet mot:

ulykker   kriminalitet   ubehagelig klima   trafikk

gå   se   sitte   stå
snakke   høre   fysisk utfoldelse

X - faktorer
skala
estetikk

X-faktorene bør omfatte alle aspekter ved 
uterommene for å klare å skape det gode 
stedet.

ulike typer risiko, fysisk overlast, utrygghet og nega-
tive klimafaktorer. 

positive sanseinntrykk. I motsetning til Maslows be-
hovspyramide bør imidlertid de siste tre rubrikkene 
(og spesielt den som omhandler estetikk) i skjemaet 
omfatte innsatsen på alle øvrige områder og dermed 
tilføre ekstra kvalitet til de tidligere omtalte kriteri-
ene (Gehl 2010).

X-faktorene bør derfor omfatte alle aspekter ved 
uterommene for å klare å skape det gode stedet. 
Omvendt kan man heller ikke kun fokusere på de 
siste kriteriene (og spesielt estetikk), og så forvente 
at uterommene blir gode. Hvis ikke man tar hensyn 
til beskyttelse og komfort fra starten vil man ende 
opp med pene, men høyst sannsynlig kjedelige og 
ubrukte uterom.

Fig. 5
Figuren viser hvordan byromskriteri-
ene (høyre del) kan sammenstilles 
med maslows behovspyramide 
(venstre del).
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Introduksjon
I en norsk reklame fra 50-tallet lyder slagordet ”et 
hjem er ikke et sted - det er en følelse” (Butenschön 
2012). Dette var toneangivende for sin tid og en helt 
ny måte å tenke på. Det er like aktuelt i vår tid, hvor 
by- og tettstedsplanlegging i høy grad handler om å 
skape unike opplevelser og en troverdig atmosfære, 
som kan styrke historiefortellingen om stedet og dets 
identitet. Man skal føle stedet - om man er fastbo-
ende eller besøkende, om man blir rørt, provosert, 
nostalgisk, overrasket, fornøyd, eller forundret. 
Nittedal ligger på kanten av storbyen i naturskjønne 
omgivelser. Identitetsbyggingen og den fremtidige 

og metode for å sette ord på steders identitet. Hans 
teoretiske forståelse av et steds karakteristikk som en 
helhetlig sammenheng mellom landskap, sted og be-
byggelse – stedets ånd (genius loci) – er forløper for 
alle moderne byanalyser og er stadig aktuell den dag 
i dag. Forståelse for denne helhetlige sammenhengen 
er derfor et essensielt utgangspunkt for stedsutvik-
ling.
For å få en nyansert forståelse for et steds identitet 
må man ifølge Norberg-Schulz undersøke tre ulike 
faktorer:
•	 Stedets ånd (genius loci)
•	 Romstrukturen
•	 Karakteren
Han poengterer at et sted ikke bare er bygninger, 
landskap og infrastruktur, men i like så stor grad alle 
sosiale relasjoner, alle følelsesmessige opplevelser og 
alle sanseinntrykk (Norberg-Schulz 1979).

For å tydeliggjøre stedsidentiteten i nye Nittedal sen-
trum, benyttes Norberg-Shulz sin teori. 

Overordnet sett eksisterer det i Nittedal tre ulike 
identiteter (søndre, midtre og nordre), i kraft av 
kommunens geografiske spredning. I analysene her 
vil det imidlertid bli fokusert på kommunen sin 
samlede identitet, samt identiteten i det spesifikke 
området for nye Nittedal sentrum. 

ST
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profilen utad bygger her på hvordan man utvikler en 
landbrukskommune så den bevarer sin særegne iden-
titet, og samtidig støtter en positiv utvikling og vekst 
som presskommune nær Oslo. 

Den norske arkitekturteoretikeren Christian Nor-
berg-Schulz var den første til å utarbeide en teori 

Nittedal ligger på kanten av storbyen i tråd med na-
turen. Helt sentralt er problemstillingen om hvordan 
man utvikler en landbrukskommune så den bevarer 
sin særegne identitet og samtidig støtter en positiv 
utvikling og vekst. 



17

Stedets ånd i dagens sentrum
Stedets ånd avspeiler hele atmosfæren på stedet 
og går derfor ut over «grensene» til det området vi 
har definert som nye Nittedal sentrum. Historiske 
mursteiner er med på å forme stedets ånd og opp-
fattelsen av nye Nittedal sentrum som en del av en 

Det grønne landskapet er et viktig særegent trekk 
for sentrumsområdet

De grønne åsene, ridesenter og langrennsløyp-
ene ligger kun et steinkast unna sentrum.

helhetlig sammenheng med kulturlandskapet rundt. 
Området relaterer seg bl.a. til de omkringliggende 
gårdsbrukene og til historien på stedet. Også det 
grønne landskapet er et viktig særegent trekk, både 
historisk sett og på måten det er benyttet inne i det 
nåværende sentrum, som bl.a. Ørfiskebekken, som 
renner gjennom sentrumskjernen. Rv4 er et mar-
kant trekk i kulturlandskapet og fungerer både som 
en barriere ut mot rekreasjonsområdene, og som 
en livsnerve som minimerer avstanden til Oslo og 
binder regionen sammen. Og nettopp den relativt 
korte avstanden til Oslo spiller en avgjørende rolle i 
forhold til stedets ånd, da det gjør kommunen til noe 
annet og mer enn ”bare” en landbrukskommune. 
Som besøkende får man inntrykk av et naturskjønt 
og hyggelig tettsted, hvor potensialet i dagens sen-
trum ikke er blitt maksimalt utnyttet. Et tettsted 
som på godt og ondt har mer fokus på de nærlig-

Endene, bekkens risling og de grønne løvtrær-
ne hører sommeren til.
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Bruk av jordfarger i sentrumsbebyggelsen
Rød tegl på rådhuset med brune vindusdetaljer

Solid, bombastisk og jordnært kjen-
netegner en del av sentrumsbebyggelsen

Vakre mørkbeisede trebroer over Ørfiskebekken, 
med de grønne åsene i bakgrunnen

Nyere punktbebyggelse mellom rådhuset 
og Mosenteret holder fargeskalaen

Ørfiskebekken som naturlig bek-
keløp, før den går under Rv4
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Solid, bombastisk og jordnært kjen-
netegner en del av sentrumsbebyggelsen

Ørfiskebekken er et viktig karakteristisk trekk 
i sentrum, og fremstår som det viktigste 
enkeltelement for den fremtidige utviklingen 
i nye Nittedal sentrum.

gende grønne skogkledde åsene, enn et bynært 
sentrumsmiljø. Paradoksalt nok fremstår Nittedal 
sentrum også som et sted hvor det er bilene som er i 
fokus fremfor menneskene som kjører dem (dette er 
utdypet nærmere på s. 42).

For Norberg-Schulz handler stedsutvikling og karak-
ter om hvordan det menneskeskapte kan komplimen-
tere, eller fremheve, det naturskapte på en menings-
full måte.

I nye Nittedal sentrum er det spesielt Ørfiskebekken 
som skaper en særegen identitet for kjernen. 
Ørfiskebekken er, som tidligere nevnt, et viktig karak-
teristisk trekk i sentrum, og fremstår som det viktig-
ste enkeltelement for den fremtidige utviklingen i nye 
Nittedal sentrum. Den har en atmosfære og intimitet 
som ikke mange andre tettsteder har. Andre steder 
har store elver, som deler tettstedet eller byen i to. 
Ørfiskebekken derimot samler sentrum om et intimt 
miljø med mulighet for enda større grad av rekreative 
arealer.

De grønne åsene rundt tettstedet danner et natur-
skjønt bakteppe til stedets liv. Om sommeren ser 
man ofte at det blir hengt opp blomsterkasser på en 
del av fasadene på tettstedets mest sentrale plasser, 
noe som er med på å understreke den hyggelige land-
lige følelsen og nærheten til naturen. Nærheten til 

naturen avspeiles også i bruken av teglstein, natur-
farger, treelementer og i vid omfang bruken av natur-
lige materialer i sentrumsområdet. Dette ble bevisst 
benyttet på 90-tallet for å understreke den landlige 
følelsen. Sentrumsbebyggelsen er relativ ny, og har 
blitt bygget ut over få etapper heller enn som en 
gradvis utvikling, noe som kan være en av grunnene 

til at uttrykket er såpass entydig i dag. 

Omkringliggende gårdsbruk har hatt en stor historisk 
betydning for utviklingen av området, og man ser 
klare referanser til dem i den moderne arkitekturen. 
Dette gjelder spesielt for Mosenteret, hvis arkitektur 
er sterkt inspirert av de nærliggende låvene. 

Bilens dominans er dessverre også et karakteristisk 
trekk ved dagens sentrum. Som beskrevet nærmere 
på s. 42 er det mange store parkeringsarealer på de 
mest sentrale stedene i sentrumsområdet. Dette er 
en uheldig tendens som bør begrenses så langt det er 

mulig, så bilene ikke tar over og spolerer det poten-
sialet som ellers finnes i sentrumsområdet. 
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Romstruktur i dagens sentrum
Romstrukturen er den samlede betegnelsen for et 
spesifikt steds romlige og bygningsmessige kjenne-
tegn.
På tross av en landlig beliggenhet er landsbystemnin-
gen kun ivaretatt få steder i sentrum. De fleste rom i 
sentrumskjernen er generelt store og åpne og do-
minert av biler. Bygningene har generelt sett en god 
skala, men fungerer ikke optimalt som generator for 
et allsidig byliv: De fleste fasadene i 1. etasje er stengt 
på lange strekninger (eks. bank, vinmonopol, etc.), 
og tilbyr ikke interessante visuelle opplevelser. Det 
er en åpenlys mangel på sitteplasser og små byrom 
hvor det er enkelt å bli værende. Som utgangspunkt 
er bygningens første etasje i Mosenteret gjort trans-
parent og inkluderende, med store glasspartier og 
mulighet for mange inn- og utganger.  Fasadene i 
gateplan er imidlertid stengt og dermed kjedelige 
å gå forbi i sin ensartethet. Dette gir lite attraktive 
gaterom, som ikke oppfordrer til opphold og som 
direkte motvirker bylivet i å oppstå. Og som tilfellet 
dessverre ofte er med kjøpesentre, lukker bygningen 
seg om seg selv, og tilfører lite liv til det omkringlig-
gende sentrum. 
De få plassdannelsene som finnes er små og intime, 
og har en god skala som passer til tettstedets stør-
relse. Prøysentorget, f.eks., er en liten oase i sen-
trumskjernen. Optimalt sett kunne plassen imidlertid 
vært bedre innredet, for et mer allsidig bruk – men 
bare det at den er der er et pluss i seg selv.

Også plassdannelsen foran Mosenteret, overfor 
Prøysentorget, har stort potensiale til forbedring. 
Her sitter en del folk når det er godt vær, enten på 
kafeens stoler, på benkene langs Ørfiskebekken eller 
på steintrappen ned mot bekken. Den enslige stein-
trappen ned til bekken er ytterst populær på tross av 
store trinn. Det kunne med fordel skapes små rom, 
og flere muligheter for opphold, som ville styrke 
plassens egenskaper som offentlig rom. 
Ørfiskebekken, som renner gjennom sentrumskjer-
nen, har stort rekreasjons potensiale med ikonisk 
signalverdi. I dag fungerer bekkeløpet imidlertid 
ikke optimalt fordi skrentene er så bratte at barna 
ikke kan leke på dem og folk ikke kan sitte på dem. 

Vinmonopolets lukkede fasade ut mot Ørfiskebekken

Prøysentorget 

Torget foran Mosenteret

Ørfiskebekken har stort rekreativt potensiale med 
ikonisk signalverdi.

Konsekvensen er at den direkte kontakten til vannet 
er begrenset. På plussiden er de hyggelige trebroene 
plassert med jevne mellomrom som optimaliserer til-
gjengeligheten på tvers. Med sin snorrette form og de 
grønne skrentene plasserer Ørfiskebekken seg et sted 
mellom å være et urbant, bearbeidet byromsinventar 
og et naturlig bekkeløp som skjærer seg gjennom det 
bebygde sentrum. Resultatet er et flott grøntelement 
i sentrum, som dessverre ikke er så brukervennlig. 
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Ørfiskebekken har dermed et stort potensiale for 
forbedringer som kan gi innbyggerne enda mer glede.

Det store, identitetsløse området mellom Mosen-
teret og rådhuset fremstår som et overskuddsland-
skap uten markerte grenser, og kan derfor neppe 
betegnes som et byrom. På tross av det, er området 
karakteristisk for sentrumskjernen og er i høy grad 
med på å forme inntrykket av dagens sentrum som 
usammenhengende. Området fungerer i dag som 
parkering – og, i kraft av sin størrelse, som barriere 
mot rådhuset. 
Rekken med sammenhengene punkthus som dan-
ner en fysisk kant ut mot parkeringsplassen, skaper 
et bindeledd mellom dagens sentrum og rådhuset. 
Denne husrekken er imidlertid ikke nok til at man 
oppfatter området som en sammenhengende helhet. 
Tvert i mot er de lange, horisontale fasadene med på 
å understreke avstanden.
Rådhuset ligger derfor isolert på kanten av sen-
trumskjernen. Som besøkende er det ikke logisk hva 
som er hovedinngangen og hvordan man kommer seg 
dit. Den store parkeringsplassen ut mot Rv4 og veien 
bak bygget, skaper stor forvirring. Rent romstruktur-
messig er det ikke noen klare indikatorer på hvordan 
man skal bevege seg gjennom rommet og komme 
frem til målet, noe som er en stor svakhet i seg selv. 
Byrommet mellom de to rådhusbyggene er kanskje 

et av de mest livlige av byrommene i sentrum i kraft 
av de ansatte og besøkende som går mellom bygnin-
gene. Dette viser hvor viktig det er å skape program-
mer i forskjellige bygg som supplerer hverandre, for 
å oppnå liv i gatene. Byggenes plassering fungerer 
imidlertid dessverre som en vindtunnel: Istedenfor 
å danne le og skape mulighet for et godt uteklima, 
er det et uterom som ikke oppfordrer til opphold. I 
tillegg er det, som i resten av sentrum, en mangel på 
sitteplasser som besøkende og forbipasserende kan 
benytte seg av. Konsekvensen blir at på tross av at 
uterommet har en god skala og programmeringen er 
helt riktig i forhold til å skape liv, blir det et byrom 
man skynder seg gjennom. Dette kan med fordel 
utbedres da det ellers har alle de riktige forutsetnin-
gene i romstrukturen for at det kunne være et popu-
lært og benyttet uterom med gode urbane kvaliteter. 

Byrom ved Rådhuset

Ørfiskebekken

Overskuddslandskap mellom Mosenteret og 
Rådhuset
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Medvirkning
Som et ledd i å få mer fokus på brukerne i sentrum 
avholdt planavdelingen 26. februar 2013 en workshop 
om identitet og sentrumsutvikling, hvor representan-
ter for beboere og aktører fra hele kommunen deltok. 
Her ble hver av deltakerne bedt om å sette ord på 
hva de forbandt med Nittedal kommune. Deltakernes 
utsagn ble deretter inndelt i overordnede kategorier 
(som f.eks. de positive utsagnene ”nærhet til natu-
ren” og ”gode turmuligheter” som kom i kategorien 
”Naturnærhet”). Grafikken i fig. 6 representerer 
de negative utsagnene - de tingene som deltakerne 
syntes mangler, fungerer dårlig eller var dårlig utført. 
Grafikken i fig. 7 representerer de positive utsagnene 
- de tingene som deltakene syntes var bra eller funge-
rer godt (wordle.net). De to grafiske fremstillingene 

kan ses opp mot hverandre. Det vil si at ”frivillighet” 
som positivt utsagn, og ”kirkemangel” som negativt 
utsagn, står med like stor skrift og er derfor nevnt 
like mange ganger.

Av den positive grafikken, ses det at Naturnærhet er 
det som tydelig står sterkest i deltakernes oppfat-
ning av kommunen sin identitet. Sentralitet (nærhet 
til Oslo) er nevnt like mange ganger som landlig, noe 
som tyder på at de to aspektene av Nittedals geogra-
fiske plassering, generelt sett, er like viktige å bygge 
videre på. I tillegg betyr det mye at Nittedal kom-
mune har et godt oppvekstmiljø for barn, og at det 
er trygt å ferdes ute for alle. Ut fra dette bildet ser 
det ut til at idrett betyr mye for folks selvforståelse, 

herunder er skiløyper, alpinanlegg og idrettsliv høyt 
rangert. Deltakene rangerte imidlertid også kommu-

Fig. 6

Naturnærhet er det som tydelig står sterkest 
i deltakernes oppfatning av kommunen sin 
identitet, og sentralitet (nærhet til Oslo) er 
nevnt like mange ganger som landlig, noe 
som tyder på at de to aspektene av Nittedal 
sin geografiske plassering er like viktige å 
bygge videre på. 

nens kulturtilbud som svært positivt. De menneske-
lige ressursene som i kommunale tjenester, frivillig-
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Fig 7 viser de positive faktorene i Nittedal Kom-
mune sin identitet. Ordenes størrelse avspeiler 
hvor mange ganger hver kategori ble nevnt. 

Fig 6, på venstre side, viser de negative 
faktorene i Nittedal kommune sin identitet. 
Ordenes størrelse avspeiler hvor mange ganger 
en kategori ble nevnt. 

het, ungdomsaktiviteter og folkehelsearbeid var nevnt 
forholdsvis mange ganger som positivt. 
På den andre siden viste workshopens negative 
utsagn også hvor deltagerne mente det burde set-
tes inn en innsats. Her ble kollektivtilbud nevnt som 
det absolutt største problemet, hvilket avspeiler de 
positive utsagnene om at det er svært positivt med 
naturnærheten og de landlige omgivelsene, men at 
man ønsker en tettere forbindelse til spesielt Oslo, 
Lillestrøm og Ahus. I tillegg oppleves søppel, mangel 
på møteplasser og for lite handelstilbud som proble-
matisk. Som grafikken viser blir det også direkte sagt 
i workshopen at sentrum kunne vært bedre. Siden 
kommunen overordnet sett oppleves som å ha gode 
idrettsfasiliteter, er dette ikke nevnt så mange ganger 

Fig. 7

på den negative figuren. Til gjengjeld ser det ut som 
om det er et ønske om å få flere kulturelle tilbud i 
kommunen.
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Utvikling av stedets karakter
Som beskrevet i avsnittet om stedsidentitet bru-
ker vi ordet ”stedskarakter” om de følelsene som de 
bebygde omgivelsene skaper i oss. For å få en sterkt 
synlig nittedalsidentitet i det nye sentrumet, bør de 
bebygde omgivelsene derfor avspeile den særegne 
identiteten. Dagens sentrum er tildels vellykket i den 
forstand. Stedets karakter kan imidlertid forsterkes 
ytterligere. 

I COWIs handelsanalyse for Nittedal kommune, berø-
rer de emnet om stedets karakter. De skriver at for å 

vinne terreng i forhold til de veletablerte storsentrene 
rundt Nittedal kommune må nye Nittedal sentrum 
kunne tilby noe annet. Det bør fokuseres på å skape 
hyggelige områder og intime miljøer med små plasser 
og et flott sentrumsmiljø. Og det bør skapes en høy 
konsentrasjon av butikker, for å få sentrum til å bli et 
sterkt knutepunkt (Cowi 2012).
At COWI spesifikt nevner stedets karakter som viktig 
i forbindelse med handel, avspeiler viktigheten av å 
skape meningsfulle steder basert på stedets identi-
tet. Ved å satse målbevisst på kvalitet i uterom, med 

respekt for stedets identitet, skaper man også et sted 
som i langt høyere grad er attraktivt for investorer, 
handelsfolk, virksomheter, butikkeiere, etc.

For å få en sterkt synlig nittedalsidentitet i 
det nye sentrumet, bør de bebygde omgivel-
sene avspeile den særegne identiteten.

Gjennom identitetsworkshopen ble det klart at det 

Tre Tre Betong Betong
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del av nittedølenes selvforståelse. Det er derfor ikke 
kun de grønne og naturskjønne omgivelsene som 
skal trekkes inn i det nye sentrumet, men også funk-
sjonen som randkommune til Oslo. 
I nye bygg og byromsinventar kan det med fordel 
refereres til historisk kontekst og de omkringliggene 
gårdsbrukene, for å bevare stemningen av å være 
på et historisk sted i nært samspill med naturen. 
Det nye sentrum skal imidlertid også ha en mental 
sammenheng med storbyen. Derfor kan nybygg og 
byromsinventar f.eks. designes som nytolkninger av 

tradisjonel byggekunst, eller med bruk av tradisjonel-
le materialer som tre, smijern og stein, så disse får et 
moderne uttrykk. Det kunne også være en ny vri på 
måten man tradisjonelt har brukt bygda, og gjennom 
det skape en ny, moderne utgave av f.eks. den tradi-
sjonelle gårdsplassen, danseplassen eller bytorget.
Som nevnt tidligere er det imidlertid særdeles viktig 
å være bevisst på at det ikke er en ny landsby som 
skal bygges, men et moderne tettsted, og derfor er 
det viktig å understreke at det skal være en nytolk-
ning av det gamle.

særlig er nærhet til naturen innbyggerne forbinder 
med Nittedal. I sentrum er det benyttet jordfarger 
og naturmaterialer som tegl, stein og tre, som alle 
er materialer som understreker og refererer til den 
omkringliggende naturen. Ørfiskebekken er gitt en 
sentral passering og bygningsvolum, skala og høyder 
understreker at det er et mindre tettsted. Disse his-
toriske byggesteinene kan det bygges videre på, blant 
annet ved å fokusere på å gjøre områdene nær Ørfis-
kebekken til attraktive byrom. I identitetsworkshopen 
kom det også frem at nærheten til Oslo var en stor 

Betong Tegl Tegl
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Utbygging av nye Nittedal sentrum
I årene fremover vil behovet for flere boliger i utkan-
ten av stor-Oslo bare øke. Nittedal kommune er en 
av de omkringliggende presskommunene, med en 
estimert befolkningsvekst på ca. 8.000 nye innbyg-
gere over de neste 20 årene. 
Det er en politisk målsetning at 60-70 % av disse 
boligene skal plasseres i Rotnesområdet. Derfor er 
det nødvendig å bygge tett i utbyggingen av nye Nit-
tedal sentrum. Også på andre nyutlagte arealer rundt 
i kommunen må man imidlertid tenke arealeffektivt i 
fht hvor tett man bebygger tomtene.
 
Jf. tabell 1, som er utviklet av Dyrvik Arkitekter, kan 
en svært høy tetthet nås med relativ lav bebyggelse. 
Hvis 70 % av arealet i sentrumskjernen i nye Nit-
tedal sentrum blir bebygd med 3 etasjer, vil man få 
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 8.550

11.400

14.250

17.100

19.950

Tabell 1 
Fremhevet med gult er antall m2 som svarer til en bebyggelsesprosent på 200 %. 
Skjemaet er utarbeidet av Dyrvik Arkitekter. (Dyrvik 2010)

rundt 60.000 m2 bebygd areal. Dersom man velger å 
bygge 5 etasjer på hele området, trenger man kun å 
bebygge i overkant av 40 % av arealet for å oppnå til-
svarende antall m2. Det må imidlertid nevnes at dette 
er en meget høy tetthet. Bebyggelsestetthet på 200 % 
tilsvarer de tettest bebygde områdene i København, 
Stockholm og Oslo.
Siden nye Nittedal sentrum ikke er en storby men en 
landlig forstad, vil det være nærliggende å basere sine 
beregninger på en lavere bebyggelsesprosent, som er 
mer tilsvarende tettstedets størrelse for øvrig. 
Hvis man derfor i stedet kalkulerer med en bebyg-
gelsesprosent på 100 %, som også er en høy tetthet, 
og bruker Dyrvik sitt fotavtrykk, ser virkeligheten litt 
annerledes ut. Jf. tabell 2, fremgår det av de nye be-
regningene at et gjennomsnitt på 3 etasjer er tilstrek-
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TILLEGGSAREAL 
DERSOM SOKKEL

kelig for å få en bebyggelsesprosent på 100%.
På de to små prinsippskissene helt til høyre, ses det 
hvor stor andel av en prinsipiell grunnflate, hhv. 70% 
og 30% bebyggelse utgjør. Det fremgår at hvis man 
velger å bebygge et areal med 70 % vil man få et 

Tabell 2 
Fremhevet med gult er antall  m2 som svarer til en bebyggelsesprosent på 
100 % (den samlede mengde bebyggelse i fht. arealet). (Dyrvik 2010)
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19.950 39.900
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22.800
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35.625

28.500

21.375

51.300

42.750
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25.650

Fig. 8
Prinsippskisse av hvordan 
70 % bebygget areal kan 
se ut.

Fig. 9
Prinsippskisse av hvordan 
30 % bebygget areal kan 
se ut.

stort, sammenhengende volum, med nisjer og indre 
gårdsrom. Det kan fungere bra på en mindre tomt, 
når man skal bygge en større sammenhengende 

institusjon, eller et kjøpesenter hvor man også gjerne 
vil ha dagslys inn og utemiljøer til f.eks cafeer. Som 
sentrumskjerne, kan dette imidlertid ikke anbefales.
30 % lyder ikke mye, men som prinsippskissen viser 
vil det kunne fungere godt, avhenging av hvordan 
man plasserer bygningene i forhold til hverandre, 
slik at det ikke blir store tomme rom. Størrelsesfor-
holdene spiller imidlertid inn, og hvis dette er en hel 
sentrumskjerne/kvartal må avstanden mellom byg-
ningene vurderes, slik at det ikke blir for luftig.
Helt presis hvor stor utnyttelsesgraden kan bli i sen-
trumskjernen, tas det stilling til i områdeplanen.

Svært høy tetthet nås med relativt lav 
bebyggelse.
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Tetthet
Det har de seneste årene vært et økende fokus på at 
tetthet har stor positiv effekt på sosiale og kulturelle 
muligheter. Hvis man, som i nye Nittedal sentrum, 
ønsker å skape et sentrum med høy kvalitet i ute-
romsmiljøene, er det derfor viktig å ha fokus på tett-
het, siden tettbebygde steder skaper forutsetning for 
dynamiske bymiljøer. Tetthet i bebyggelse er ytter-
ligere en forutsetning for en rekke bærekraftige løs-
ninger, som for eksempel avfallshåndtering (ressurs-
besparende) og kollektivtransport (miljøfremmende). 
Tette bystrukturer minimerer avstander og støtter 
dermed gang- og sykkeltransport, fremfor bruken av 
bil. I tillegg har tetthet effekt på helse og sikkerhet, 
med potensiale for færre ulykker og mindre utslipp 
av helse- og miljøskadelige gasser. En større bebyg-
gelsestetthet kan også skape le og dermed redusere 

avkjøling av bygninger og byrom, noe som kan føre til 
utvidet bruk av byens rom (Center for byplanlægning 
2009). 
Tetthet dreier seg imidlertid ikke kun om fysisk tett-
het, men også om å avklare hva en god tetthet er for 
dette området. Som det ses på eksemplene over, er 
det store kvalitative forskjeller på områder som viser 
samme tetthet i grunnflaten. Først og fremst er de 
fleste av byggene på det venstre diagrammet meget 
høye i fht. menneskene som oppholder seg mellom 
dem. I tillegg vil en dominering av bygg på over 5 
etasjer virke ute av proporsjoner i forhold til resten 
av dagens sentrum. Videre skaper store bygg store 
skygger, noe som minimerer andelen av gode uterom 
for opphold. Ønskes det en tett bebyggelsesstruk-
tur med mange mindre uterom, vil det derfor være 

hensiktsmessig å holde gjennomsnittshøyden nede. 
Nye Nittedal sentrum sin geografiske plassering taler 
også for at bygningsvolumer ikke blir for store, men 
derimot bygninger som respekterer den menneske-

Fig. 10
Prinsippsnitt av en gjennomsnittshøyde på 6 
etasjer.

6 etasjer

Å bygge tett dreier seg ikke kun om fysisk 
tetthet, men også om å avklare hva en god 
tetthet er for nye Nittedal sentrum. 

lige skala og det omkringliggende tettstedet. Hvis 
det er ønskelig å bygge opp til 8 etasjer, bør et slikt 
bygg bli et signal bygg, som stikker opp over resten 
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Fig. 11
Prinsippsnitt av en gjennomsnittshøyde på 3 
etasjer.

3 etasjer

av sentrumsområdet. Dette for ikke å ende med et 
sentrum i skygge eller bestående av en rekke frittstå-
ende lameller eller gigantkareer. Målet er et intimt 
tettstedsmiljø, hvor det er godt å være.

Det er også verd å overveie hva god tetthet er, statis-
tisk sett. Arup Integrated Urbanism har utviklet pro-
gramvare til å vurdere den miljømessige virknings-
graden på alt fra enkelte bygninger til hele byer. I 
deres forskning kom de bla. frem til at en tetthet på 
7,5 enheter (bolig/handel/kontor/service) pr. dekar 
gir en optimal balanse mellom virkningsgrad og ”liva-
bility» (Center for Byplanleging 2009). 
En lignende undersøkelse som Center for Byplanleg-
ging i Danmark har utført, peker på at den nedre 
grensen for et godt og dynamisk bymiljø er 6,5 

enheter pr. dekar. Rapporten påpeker videre at i små 
tettsteder eller mindre byer, vil effekten kunne utebli. 
De konkluderer med at det må være minst 4.000 – 
6.000 personer for å oppnå et dagligliv i full utfol-
delse (Center for Byplanlegging 2009). 
Det bor i dag i underkant av 6.000 personer i Rot-
nesområdet, og det er derfor potensiale til å fortette 
og dermed oppnå ønsket effekt.
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Rykkin Asker
Til høyre ses fem ulike eksempler på tetthet i områ-
der nær Nittedal kommune. Områdene er eksempler 
på hvordan ulike typer bygningsstrukturer har behov 
for forskjellige areal, alt etter hvordan parkering er 
løst, hvilke funksjoner som er i bygget, hvor landlig/
urbant det ligger, osv. 

For hvert eksempel viser kartet øverst til venstre det 
avgrensede området (mørkebrun strek). På samme 
kart er bygningsstrukturen markert. På kartet ned-
enfor er parkeringsarealer markert med rødt (stiplet 
linje er parkering under terren). De hybride sonene 
(se s. 46) er markert med gult.

Areal: Grunnflaten i det markerte område.
Fotavtrykk: Grunnflaten på bebygd areal.
BYA: Hvor stor andel bebygd areal utgjør av det sam-
lede arealet.
Bebyggelsesprosent: Den samlede mengde bebyggelse 
i fht. arealet (oppgitt i %). Eks. Ammerud: 
5.200 (fottavtrykk) * 9 (etasjer)  = 46.800 m2 

(46.800 * 100) / 58.700 (areal) = 80 %
Enheter: Antall boliger, butikker, barnehager etc.
Enheter pr da: Eks. Ammerud:
58.700 m2 (areal)  = 58,7 dekar
320 (enheter) / 58,7 (dekar) = 5,5

• Areal:  69.200 m2

• Fotavtrykk: 14.500m2

• BYA:  21 %

• Etasjer:  3 - 4
• Bebyggelse %: 75 

• Enheter:  468
• Enheter pr. da:  6,8

• Parkering: Under ter-
reng og på utearealer

• Hybride soner: Små 
private terrasser/bal-
konger og offentlig 
tilgjengelig vei gjen-
nom området danner en 
hybrid sone     

• Areal:  41.700 m2

• Fotavtrykk: 16.800m2

• BYA:  40 %

• Etasjer:  4 - 5
• Bebyggelse %: 145 

• Enheter:  436
• Enheter pr. da:  10,5

• Parkering: På tak, på 
utearealer, i bygninger

• Hybride soner: Handel 
i underetasje med store 
glasspartier, og noen-
steder to trinn opp til 
en bred trappeavsats, 
danner hybridesoner

Parkering

Hybrid sone

Parkering

Hybrid sone

Fig. 12 Fig. 13
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Romsaas Jessheim Ammerud Torshov Oslo 

• Areal:  29.400 m2

• Fotavtrykk: 8.700m2

• BYA:  21 %

• Etasjer:  3 - 5
• Bebyggelse %: 118 

• Enheter:  336
• Enheter pr. da:  11,4

• Parkering: Langs vei 
og under terreng

• Hybride soner: Små 
private hager med lav 
hekk, åpne og invi-
terende uteraealer 
mellom bygg samt stier 
danner hybride soner

• Areal:  58.700 m2

• Fotavtrykk: 5.200m2

• BYA:  9 %

• Etasjer:  9
• Bebyggelse %: 80

• Enheter:  320
• Enheter pr. da:  5,5

• Parkering: I p-hus,  
på utearealer og langs 
vei

       
• Hybridesoner: En 

gangsti på vestsiden 
av de to byggene samt 
altaner, danner hybride 
soner  

• Areal:  47.000 m2

• Fotavtrykk: 17.500m2

• BYA:  37 %

• Etasjer:  4 - 5
• Bebyggelse %: 167 

• Enheter:  617
• Enheter pr. da:  13,1

• Parkering: Langs vei 
og i en enkelt gård

• Hybridesoner: Store 
private gårdssrom som 
er offentlig tilgjenge-
lige, samt butikker 
med store glasspartier 
skaper hybride soner 

Parkering

Hybrid sone

Parkering

Hybrid sone

Parkering

Hybrid sone

Fig. 14 Fig. 15 Fig. 16
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Asker i Nittedal sentrumRykkin i Nittedal sentrum
Volumstudie 
De fem tetthetseksemplene fra forrige side er her 
lagt inn i kartet for sentrumskjernen i nye Nittedal 
sentrum, i samme skala. På eksempelet fra Rykkin 
er to av bygningene flyttet lengst sør i sentrumsom-
rådet. Typologien (stokkbebyggelse) er fortsatt den 
samme og bygningsmassen er uforandret. Denne 
stokkbebyggelsen kunne fungere bra omkring en 
hovedgate for å understreke forløpet.
På eksempelet fra Asker er den opprinnelige planen 
snudd, men ellers ikke endret. Typologi (moderne 
middelalder) og bygningsstørrelser passer fint til det 
eksisterende sentrumet. På eksempelet fra Romsaas, 
er planen også snudd. Det fremgår tydelig her at 
denne planløsningen ikke tar opp mye plass, på tross 
av at mange av uterommene er såpass store. Denne 
typologien (brudte karreer) ville fungere fint bak et 
hovedgatestrøk. På eksempelet fra Ammerud, ses 
det tydelig at tetthet i høy grad ikke kun handler om 
antall enheter og høyde på bygget, men også om kon-
teksten. Med et så stort bygg på 9 etasjer i nye Nit-
tedal sentrum, med de nødvendige uteromsarealer, 
vil området ikke fremstå som et sentrum.  På eksem-
pelet fra Torshov er den ytterste karreen flyttet opp 
under Mosenteret for å få plass i sentrumskjernen. 
Disse karreene virker ganske massive i fht. resten av 
bebyggelsen i dagens sentrum. 
Generelt fremgår det at jo høyere man bygger, jo mer 
utomhusareal er det behov for og jo mindre tett blir 
bebyggelsen. I tillegg ses det også hvor forskjellige 
områdene blir alt etter hvordan parkeringen er løst.

Fig. 17 Fig. 18
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Torshov i Nittedal sentrumAmmerud i Nittedal sentrumRomsaas Jessheim i 
Nittedal sentrum

Fig. 19 Fig. 20 Fig. 21
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Urbanitet
Debatten i Nittedal omkring utbygging av sentrums-
kjernen, er tydelig preget av at mange oppfatter 
urbanitet som et uttrykk for å bygge høyt. Jo mer 
urbant, jo høyere bygg. Ser man på betegnelsen ur-
banitet er det ingen fagretninger som sammenkobler 
urbanitet med hvor høyt et område er bebygd. Til 
gjengjeld har det stor betydning hvor tettbygd et sted 
er, siden tetthet medfører flere mennesker og aktivi-
teter innenfor et gitt område (jf. Tetthet s 28 - 29). 
”Graden av urbanitet styres av menneskelig aktivitet 
i et avgrenset område. Det er ikke nok at området er 
tett bebygget eller tett befolket, dersom de yrkesakti-
ve arbeider innen primærnæringene. Summen av tett 
bebygget, tett befolket og aktivt benyttet areal øker 
den subjektive opplevelsen og dermed også graden 
av urbanitet for et område” (wikipedia.org). 

Urbanitet handler om friksjon - om de uformelle 
møter, der vi møter andre som er ulik oss selv. Denne 
definisjon støttes av flertallet av dagens by- og regi-
onforskere, som tar utgangspunkt i byer som sosialt 
konstruerte steder (Berg & Lysgård 2004). Urbanitet 
handler altså i høy grad om mengden av de bykultu-
relle fenomener på stedet. Det vil si at ”kaffe-latte-
segmentet” i seg selv ikke er urbant, slik det oppfat-
tes, men derimot kun en liten del av en større helhet. 
Hele kaffe-latte kulturen er et produkt av at mange 
mennesker bor tett og gjerne vil møtes, se på hveran-
dre og selv bli sett.

I artikkelen ”Ruralitet og urbanitet - bygd og by” 
diskuterer Lysgård og Berg forholdet mellom de to 
begrepene. De konkluderer med at det er to domine-
rende forestillinger om bygda og byen. Forestillingene 
er satt på spissen og stillt opp som motpoler. Den 
ene forestillingen (som ofte blir brukt til å forklare 

Den andre forestillingen går på bygda som ren idyll 
og byen som fæl: ”I bygda er det ro, ren luft, trygg-
het, sosial omsorg, og i det pene, grønne landskapet 
kan man drive med sunne aktiviteter som friluftsliv, 
jakt og fiske. I dette bildet av bygda har tradisjoner 
positivt fortegn. Den fæle byen derimot er bråkete, 
forurenset, farlig, preget av sosial isolasjon, og i friti-
den driver man med usunne aktiviteter som å gå på 
pub eller restaurant, og man ferdes generelt i stygge, 
grå omgivelser” (Berg 2004, s 25). 

Essensen av denne forenklede forestillingen er for-
søkt demonstrert på figuren til høyre. 

Ved utviklingen av nye Nittedal sentrum er det en 
målsetning å kombinere det beste fra fra begge 
forestillingene om byen og bygda. Dette innebærer en 
utvikling med kvaliteter fra den idylliske bygda hvor 
det er godt, hyggelig og trygt å være, samtidig som 
stedet favner alle, byr på interessante aktiviteter og 
gir muligheter for sprell, som i byen. Med andre ord 
et norsk tettsted med urbane kvaliteter. 

Urbanitet handler i høy grad om mengden av 
de bykulturelle fenomener på stedet, da det 
er den subjektive opplevelsen av aktivitets-
nivået på et bestemt sted, som er avgjørende 
for hvor urbant man opplever stedet.

flytting fra bygd til by), omhandler den tradisjonelle 
bygda og den moderne byen. Bildet av bygda som 
tradisjonell er gjennomgående negativ, mens bildet 
av byen som moderne er gjennomgående positiv. 
”Den tradisjonelle bygda har et smalt vare- og tjene-
stetilbud, kanskje bare S-lag, bensinstasjon, video-
utleie, frisør og kafe (skrevet med k). Den moderne 
byen har på sin side et bredt vare- og tjenestetilbud, 
eksempelvis teater, gallerier, spesialbutikker, restau-
ranter og cafeer (skrevet med c). I den tradisjonelle 
bygda er det kjedelig, likhet og sterk sosial kontroll, 
mens det i den moderne byen er spenning, forskjeller 
og «stor takhøyde.” (Berg 2004, s 25) 
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DEN MODERNE BYEN
Bredt vare- og tjenestetilbud

Spennende
Mangfold

Stor takhøyde

DEN 
TRADISJONELLE 

BYGDA

DEN MODERNE 
BYEN

DEN 
IDYLLISKE 

BYGDA

DEN FÆLE 
BYEN

DEN IDYLLISKE 
BYGDA

Ro 
Rent
Trygt 

Sosial omsorg 
Pent, grønt 

Sunt liv 

NYE NITTEDAL 

SENTRUM

Fig. 22
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Møteplasser og parker
Første skritt i en kvalitetssikring er en vurdering av 
hvem målgruppen er. Forestillingen om livet som skal 
leves i et uterom eller en park henger sammen med 
vurderinger av, hvem som naturlig vil ta i bruk stedet 
og hvem man ønsker å invitere.
Som illustrert ovenfor må det tas stilling til hvem 
som naturlig vil bruke stedet når det er ferdig bygget, 
hvilke aktiviteter som vil forekomme, hvilket aktivi-
tetsnivå som det skal legges tilrette for, og hvordan 
bruken av uterommet er i forhold til årstider og 
forskjellige tider på døgnet. 
Vurderinger av den innbyrdes relasjonen mellom 
byrom, parker og den bymessige sammenheng de 
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inngår i, er også sentral for forståelsen av det poten-
sielle livet. Et byrom i et boligpreget område vil og 
skal spille en annen rolle enn et byrom i tilknytning 
til f.eks et handelsstrøk - dette må naturlig avspeiles i 
rommets innredning: For det bolignære hverdagslivet 
kan det f.eks. være viktig med le-kroker, oppholds-
muligheter med god solorientering, møtesteder og 
en lekeplass for de minste. For å tilgodese forskjellige 
former for aktviteter kan det være gunstig både å 
tenke på ”myke” arealer (gress til ballspill, avslapping 
o.l.) og delarealer med hard belegning (gåtur med 
barnevognen, rulleskøyter o.l.).
For det eventpregede bylivet med høyt aktivitetsnivå 

Hvem vil naturlig bruke stedet? Hva slags aktivitet ser vi for oss?
Barn

Voksne

Unge

Eldre

Besøkende

Besøkende til begivenheter

Fotgjengere

Faste daglige brukere
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Fotgjengere

Faste daglige brukere

og mange besøkende er det viktig å skape romslige, 
robuste og multifunksjonelle byrom og parker. En 
større byscene eller amfiteater kan være gode å ha i 

avholde midlertidige arrangementer av både formell og 
uformell karakter.
Sammenheng og nærhet til andre byrom og parker har 
således stor betydning når det skal tenkes program. 
Det legges vekt på å fremme mangfoldigheten i de re-
kreative mulighetene i de enkelte områdene. Byrom og 
parker skal så langt det er mulig supplere hverandre 
heller enn å konkurrere om de samme brukerne.
Her er også tilgjengeligheten sentral. Attraktive og 
trygge gå- og sykkelruter til og fra et område øker 
den potensielle brukerskaren, mens barrierer (f.eks 
en større trafikkert vei) kan gjøre fasilitetene på den 
andre siden vanskelig tilgjengelig og dermed irrelevant 

for den gående.

I tillegg skal et velfungerende sentrumsområde av-
speile alle alders- og brukergrupper med aktiviteter 
for alle. I et velfungerende sentrum kommer folk ikke 
kun for å handle, men også for avslapping og opple-
velsens skyld. Derfor er det viktig å skape både små 
og store gater, samt oppholdsrom i ulike størrelser 
og av forskjellig karakter. «Attraktiviteten til Mo-Rot-
nes [kan] øke betraktelig dersom samspillet mellom 
handel, service, rekreasjon, kultur og aktiviteter blir 
forbedret» (Cowi 2010, s 39).

Bruk av uterom i forhold til døgnet?Hvilket aktivitetsnivå ser vi for oss? Bruk av uterom i forhold til året?
Mindre begivenheter

Masse ulike aktiviteter

Avslapping & rekreasjon

Svært høyt aktivitetsnivå

Dag

NattKveld

Morgen

Vinter

Sommer 

Høst

Vår

Byrom og parker skal så langt det er mulig 
supplere hverandre heller enn å konkurrere 
om de samme brukerne.

forbindelse med et kulturhus, så det er mulig å flytte 
aktivitetene utendørs når været tillater det, samt 

Fig. 23
Forestillinger om 
livet i uterommet
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Fig. 24
På kartet ses det av den stiplede 
linjen at gåavstanden fra den ene 
enden av sentrum til den andre er 
500 m.
B står for sitteplasser i betal-
ingssoner.
Tallene illustrerer hvor mange of-
fentlige tilgjengelige sitteplasser 
som finnes i sentrumsområdet.

B

12
6

6B

B
3 3

3
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Gående 
Statens vegvesen har nylig utarbeidet en gåstrategi 
for å sette fokus på viktigheten av å tilrettelegge for 
myke trafikanter i byområder. De skriver bla.: ”Å 
legge til rette for gående og økt gåing gir en rekke 
gevinster både for samfunnet og for enkeltmennes-
ker” (Statens vegvesen 2012, s 45). Å satse på myke 
trafikanter når nye veier skal anlegges og eldre veier 
skal fornyes/renoveres er viktig for å få mer miljø-
vennlig transport. Samfunnsmessig bidrar det til mer 
inkluderende lokalmiljø og til færre ulykker. I tillegg 
bidrar flere gående til mer levende og bærekraftige 
nærmiljøer med større trygghet og færre ulykker. 
(Statens vegvesen 2012) 
Mange næringsdrivende i bysentre er skeptiske til å 
legge mer tilrette for gående på bekostning av bilen, 

fordi de er engstelige for nedgang i omsetningen. 
Erfaringer fra området viser imidlertid at det er 
mer lønnsomt å tilrettelegge for myke trafikanter og 
opphold over tid, enn for bilbrukere og parkerings-
felt. Bysentre som er mer tilpasset fotgjengere, fører 
til et høyere økonomisk overskudd enn i bilbaserte 
forsteder (Plannytt.  2/2012). Dette ses bla. i Asker, 
hvor omsetningen har økt markant etter ombygging 
og utvikling av sentrum, med fokus på fotgjengere og 
aktivitet i gatene (Olsen 2005, akershus.no). Denne 
type overskudd kalles: ”place making dividend”: Folk 
blir lenger, kommer tilbake oftere og bruker mer 
penger på steder de trives i (Statens vegvesen 2012). 
I tillegg viser studier fra England at tilrettelegging for 
fotgjengervennlige gater fører til en økning i boligpri-
sene (Statens vegvesen 2012).

I tillegg er det essensielt å respektere at fotgjengere 
legger opp sine ruter etter direkte og logiske gang 
linjer. Ganghastigheten er lav sammenlignet med 
andre transportformer, og derfor er omveier langt 
mer tidkrevende for gående enn for andre trafikanter. 
For noen gående blir omveier og lite hensiktsmessige 
gangveier så besværlige at de velger andre transport-
former. Det er derfor viktig å tilrettelegge på gåendes 
premisser, slik man gjør når man tilrettelegger for 
biltrafikk. Det må gjøres attraktivt, enkelt, sikkert og 
effektivt å gå for alle. 

500 m

0 m
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Normalt er ca 500 meter den aksepterte radiusen for 
gangavstand, men for barn, eldre og mennekser med 
nedsatt funksjonsevne er det ofte betydelig mindre 
(Gehl 2006, s 137). Center for byplanlægning skriver 
imidlertid at den absolutte maksimale avstand er 
1200 meter (Center for byplanlægning 2009).
Det er imidlertid stor forskjell på den opplevde av-
standen og den egentlige avstanden. Den aksepterte 
gangavstanden er subjektivt vurdert og avhenger i 
høy grad av kvaliteten på ruten (Gehl 2006).
Som fig. 24 viser, er det en gåavstand på 500 meter 
fra den ene enden av dagens sentrum til den andre. 
På over halvparten av strekningen er det imidlertid 
ikke noe interessant å se på, støy fra Rv4 samt dårlige 
gangforhold. Det gjør at mange vil oppleve denne 
strekningen som lengre enn den egentlig er, og i ver-
ste fall opplever den som uoverkommelig.
Det er derfor ikke bare den konkrete fysiske avstan-
den det handler om, men også opplevelsen av den 
enkelte strekning. Underveis på ruten eksaminerer 
man bevisst og ubevisst de nærmeste omgivelsene 
som er i øyehøyde. Man ser på vinduene, lukter på de 
nyutsprungne syrinene og hører andre folks tale og 
latter. Hvis inntrykkene fra en gate er gode inntrykk, 
husker man stedet og har lyst til å vende tilbake 
(Glaser 2012).
 I Cowis handelsanalyse for nye Nittedal sentrum 
skriver de bla. at avstandene mellom butikker og 
attraksjoner ikke må bli for store så det blir en god 

sirkulasjon i området (Cowi 2010).

Mennesker som haster av gårde gjennom byrom-
mene er ikke i seg selv et tegn på et ”levende byliv”.
(Gehl 2010). For at folk skal få lyst til å gå igjennom 
byen, i stedet for å bruke bilen, må det planlegges 
med fokus på de myke trafikantene: Omgivelsene må 
totalt sett gi tilstrekkelig med opplevelser for å være 
attraktive for mennesker å ferdes i. Forskning viser at 
vår hjerne har behov for 1000 stimuli pr. time, hvil-
ket betyr at vi har behov for rundt regnet 1 stimuli 
pr 4 sekunder, når vi beveger oss rundt i byen. Disse 
stimuliene omfatter summen av inntrykk fra byrom-
met: Det sosiale livet, infrastrukturen og grøntstruk-
turen samt det bebygde miljøet. Det er derfor viktig 
å ha menneskelige sanser med som en viktig plan-
leggingsfaktor, hvis folk flest skal synes at det er gode 
uterom (Gehl 2006).

Sist, men ikke minst, er det viktig å legge til rette 
for opphold på ruten. Fig. 24 viser at det er svært 
få oppholdsmuligheter i dagens sentrum, og mange 
av disse er i forbindelse med busstoppesteder - og 
er derfor ikke steder man setter seg for å slappe av 
og hygge seg. Langt størstedelen av de sitteplassene 
som er på de trivelige stedene er bare tilgjengelige 
hvis du er kunde, og betaler for å sitte der (f.eks. 
kjøper en kopp kaffe eller en sandwich). For å skape 
gode forhold for myke trafikanter og danne grunnlag 

for et allsidig byliv, må det være forskjellige typer 
sitte- og ståplasser som er gratis å benytte. Det er i 
særdeleshet viktig å tilrettelegge for gratis plasser, 
da det skaper grobunn for demokratiske byrom, som 
alle har mulighet til å bruke. Byrom med offentlig 
tilrettelagte sitteplasser eies av alle, ingen har mer 
fortinnsrett enn andre til å bruke dem, og ingen kan 
utelukke andre. Dette skjer ofte ved betalingssteder 
(cafeer, puber, etc), hvor det kun er de som vil og kan 
betale for en plass i solen som får sitte.
Det skal derfor både legges tilrette for å komme seg 
enkelt rundt, og minst like viktig, at det skal være 
enkelt å sitte og hvile seg på ruten.
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Syklende
Statens vegvesen skriver ytterligere i sin gåstrategi at 
gåing og sykling er viktig for kommunen sin økonomi. 
Det er en mulig velferdsgevinst på 250 mill. kr. per 
år hvis 10.000 innbyggere i en kommune øker sitt 
fysiske aktivitetsnivå med 10-15 min daglig gange/syk-
ling av moderat intensitet (Statens vegvesen 2012).
For å få folk til å gå og sykle mer, må det imidlertid 
som tidligere nevnt være gode forhold for det.
Å planlegge for syklister dreier seg både om kvalitet 
på sykkelvei, parkeringsmuligheter og opplevelser 
på ruten. I dagens sentrum er det ikke tatt særlige 
hensyn til syklistenes behov. Det sees bla. av kartet 
til høyre, der antall sykkelstativer er registrert. I hele 
sentrumsområdet er det bare to steder, som er tilret-
telagt for sykkelparkering. Langt de fleste som bruker 
sykkelen som transportform vil kjøre så nært destina-
sjonen sin som mulig. Hvis ikke det er sykkelstativer 
jevnt fordelt i sentrumsområdet vil konsekvensen 
være at syklistene enten vil parkere syklene sine der 
det passer dem, eller la være å sykle.
I tillegg må det tilstrebes at sykkel- og gangvei i hele 
sentrumsområdet, så vidt det er mulig, er atskilt fra 
kjørebanen: alene av sikkerhetsmessige grunner bør 
syklistene gis et eget ferdselsareal på større bygater 
(Cycling Embassy of Denmark 2012).
For å få flere til å sykle er en sammenhengende syk-
kelinfrastruktur av høy standard nødvendig. Dessuten 
er kombinasjonsmulighetene med kollektivtransport 
viktig, siden det kan forbedre begges konkurranseev-

ne overfor bilen (Cycling Embassy of Denmark 2012).

Som fig. 25 viser er det ikke tilrettelagt for sykkelfelt i 
sentrum i dag. I nye Nittedal sentrum er det ønskelig 
at det blir anlagt sykkelfelt for å gjøre det enklere for 
syklister å komme seg frem i sentrum på en sikker og 
rask måte.
Sykkelfelt kan lages på mange måter - hevet felt gir 
størst sikkerhet, men farget belegg eller ”morsom” 
skilting på vei er også effektive virkemidler. I vinter-
halvåret, kan det imidlertid bli problematisk å ha 
sykkelfelt i samme nivå som vei, da snø og is vil dekke 
over markeringer på veien og dermed gjøre det van-
skelig å se forskjell på sykkelfelt og bilbane.
Ved tilrettelegging for sykling vil det være hensikts-
messig å samtidig tilrettelegge for brøyting i vinter-
halvåret. Hvis man ønsker et godt sykkelmiljø, vil det 
feks. være fordelaktig å brøyte planlagte hovedferd-
selsårer for sykler før kjørebanen blir brøytet.
Tilrettelegging handler om å gjøre det attraktivt og 
enkelt å komme seg frem. Også når det gjelder det 
overordnede rutenettet. Vi kan designe og tilret-
telegge for de best tenkelige steder med fantastiske 
fasiliteter, men hvis man ikke gjør det på brukernes 
premisser, så blir det ikke brukt: Hvis gangveien ikke 
ligger der folk flest har lyst til å gå, så vil den ikke bli 
benyttet. På samme måte vil sykkelfeltet som ikke blir 
plassert der det er interessant å sykle bli liggende øde 
(Glaser 2012).

Innlagt lys, for å adskille gangvei og syk-
kelfelt, kan også ses på vinteren da de vil 
smelte snøen over

Hevet sykkelfelt, så det er 
markant adskilt fra veibanen. 
. dette gir de sikreste sykkel-
ruter

Sykkelfelt i signalfarge, og venteplass 
ved rødt lys foran bilene, for å synliggjøre 
syklistene og dermed gjøre det sikrere å 
ferdes som syklist.
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18

4

Som det lyder på folkemunne: ”man 
kan ikke bygge en snømann uten 
snø.” For å få folk opp på syklene 
må man altså ta utgangspunkt i 
menneskelig atferd og la det danne 
grunnlag for all planlegging som har 
med myke trafikanter å gjøre. 

Klassisk sykkelstativ

Sykkelstativ i høyden, sparer plass

Sykkelstativ som både 
fungerer som kunst-
nerisk installasjon og 
sykkelparkering

Fig. 25
Som det ser ut pr i dag er det 
bare to sykkelparkeringer innenfor 
sentrumskjernen, med plass til 
henholdsvis 4 og 18 sykler, og in-
gen sykkelvei.smelte snøen over
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premisser. Gode urbane kvaliteter er etterspurt. 
Mange tettsteder og småbyer har utarmede, døde 
sentre med få gående. Mange har trodd at nye kjøpe-
sentre og gratis parkeringstilbud kunne brukes som 
medisin. (...) uteromskvalitet i en kommune er ofte 
omvendt proposjonal med parkeringstilgjengelighet 
og størrelse på kjøpesenter” (Brynlund-Lima 2012, s 
25).
Folk flest ønsker å gå, oppholde seg, bo og arbeide 
i trafikksikre, trygge og forurensningsfrie områder 
hvor det er lite støy (Statens vegvesen 2012).

I Statens vegvesen sin gåstrategi skriver de at lav has-
tighet i sentrumsområder er viktig (30 km/t). Dette 
bør fastsettes både ved bruk av skilting og ved at tra-
fikkanlegg utformes slik at det føles naturlig å holde 
lav fart (Statens vegvesen 2012). Også belegningen 
bør markere at det er fotgjengere som har fortrinns-
rett. Det kan bla. gjøres ved å anvende forskjellige 
steinbelegg i stedet for asfalt - også i kjørebanen.

De store parkeringsarealene bør optimalt sett ut av 
sentrumsområdet og områdene avsettes til plassdan-
nelser, oppholdsrom og bygg. 
Det er imidlertid ikke ensbetydende med at bi-
lene må helt ut av sentrum. Tvertimot skriver Jane         
Jacobs at det handler om å finne den gyldne middel-
vei. Leiligheter, kontorer, butikker, rekreasjonsområ-
der og trafikk bør bli blandet så mye som mulig - og 

Biltrafikk
Når man går igjennom dagens sentrum er bilene det 
åpenbare fokus. Sentrumskjernen er generelt domi-
nert av store parkeringsplasser og asfalterte arealer – 
selv de stedene som er beregnet for myke trafikanter. 
Generelt sett er det få oppholdsmuligheter og dårlige 
vilkår for gående. På fig. 26 er de røde feltene by-
rom i dagens sentrum som er avsatt til parkering ol. 
Kartet viser at en stor del av de offentlige arealene er 
avsatt til biler, fremfor bylivsrelaterte formål. 

Der biltrafikken dominerer reduseres kvaliteten for 
fotgjengere, og det er vanligvis ikke et sted som er at-
traktivt å oppholde seg på. Bedre utemiljøer forutset-
ter derfor at biltrafikken foregår på de myke trafikan-
ters premisser.
Plannytt 2/2012 adresserer dette temaet og skriver: 
”Våre fysiske omgivelser både i de større byene og i 
de mindre tettstedene er blitt regulert og utformet 
med motorkjøretøy og funksjonsdeling som sentrale 

Fig. 26
Kartet viser parkeringsområder i 
gateplan, for å illustrere hvor mange 
og hvor store byrom som er avsatt 
til biler. Det er ganske mye. I tillegg 
kommer parkering på tak og i bygn-
inger, som ikke er tegnet inn her.
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bilen hører til i dette miljøet, så lenge den ikke blir 
dominerende (Jacobs 1961).
Det vil derfor være fint å beholde noe gateparkering, 
flytte noen parkeringsplasser under bygg (i f.eks 
p-hus eller p-kjeller) og ellers holde parkeringen 
utenfor sentrumskjernen på den planlagte inn- og 
utfartsparkeringen. Gateparkering har i tillegg til 
bekvemmelighet for de heldige, et sikkerhetsmessig 
aspekt. Gater der bilen er blitt fullstendig utelukket 
risikerer å bli liggende øde, og dermed utrygge og 
potensielle steder for kriminalitet, blant annet fordi 
det ikke er øyne på gaten (Glaser 2012).   
Parkering i nærhet til nøkkelfunksjoner i sentrum er 
viktig, samtidig som vi ikke vil ha et sentrum domi-
nert av biler. En løsning kunne være å bygge et p-hus, 
som bidrar til tettstedsidentiteten og uteliv, og der-
ved visuelt bli et positivt løft til nye Nittedal sentrum. 
Det ville begrense oppfattelsen av bilen som domi-
nerende og frigjøre mye areal. En annen mulighet er 
parkering i fjell.

Ved etablering av p-plasser i sentrum, er det viktig at 
det blir etablert nok ladeplasser til el-biler.

Parkeringshus bekledt 
med trelameller

Parkeringshus i stål, 
glass og betong, med 
vertikal beplantning
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Slik ser det ut uten et busskur hvor man kan søke ly mens man venter på bussen. Dette 
scenariet kan medføre at færre benytter seg av buss.

God skilting og oppdaterte informa-
sjonstavler ved bussholdeplasser er viktig.

Typisk buss-skur

Sitteplasser i forbin-
delse med et stop-
pested er viktig.

Søppelkasser og en 
tydelig markering av 
at dette er en buss-
holdeplass.
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Fig. 27
Matebussens holdeplasser 
i dagens sentrum.

Offentlig transport
Det skal gjøres mer attraktivt å benytte seg av bus-
sen - bl.a. ved å skape gode gangforbindelser til 
holdeplasser, som er effektive og trygge både som-
mer og vinter.
I kommunedelplanen for nye Nittedal sentrum er det 
planlagt en stor innfartsparkering. Den skal ligge i 
nærheten av en kollektivterminal, så det blir enkelt å 
komme seg med bil til bussterminalen og videre inn 
mot Oslo med buss. Den vil i tillegg fungere som ut-
fartsparkering for marka, skiløyper og turstier langs 
Nitelva.
Det bør tilrettelegges for opphold nær 
bussholdeplasser/-stasjoner, så det ikke er direkte 
ubehagelig å vente på bussen.
Det er også viktig med god skilting og informasjon 
på holdeplassene (Statens vegvesen 2012).

I Nittedal finnes i tillegg til de ordinære bussene, 
en matebussordning. Dette er et populært tilbud, 
som spesielt kommunens eldre nyter godt av, siden 
bussene kommer seg rundt i deler av kommunen 
som ellers ikke ville være dekket av kollektivtilbud. 
Matebussen dekker også dagens sentrum fint, så det 
er enkelt å komme seg rundt i sentrum hvis man er 
dårlig til bens - dette er viktig å opprettholde i det 
nye sentrumet.

Søppelkasser og en 
tydelig markering av 
at dette er en buss-
holdeplass.
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Hybride soner 
Som beskrevet i forrige kapittel vil tilrettelegging 
for gåing, uteopphold og aktiviteter gi mer folkeliv. I 
tillegg vil det bidra til at vi tilbringer mer tid ute: Vi 
er følelsesvesener, og har derfor behov for å oppleve 
og føle tettstedets kvaliteter (Glaser 2012). Kvaliteten 
i våre omgivelser og hvordan vi opplever dem har 
derfor betydning for hvor vi går og hvor vi liker å 
oppholde oss (Statens vegvesen 2012).
Byforskere i dag snakker derfor om ”den varme byen” 
(Glaser 2012). Denne betegnelsen viser nettopp til at 
man skal føle seg veltilpass på stedet, og at det skal 
være en sanselig opplevelse å bevege seg rundt til 
fots. I ”The city at eye level” skriver en av forfatterne 
at å få til myke uterom, handler om å skape intime 
gater med modige designelementer, god belysning, 
ulike former for gatemøblement, beplantning, kunst-
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neriske detaljer, forskjellige farger, teksturer og byg-
ningskarakterer. Det handler om personlighet og om 
å skape noe som er unikt for stedet, en særegenhet, 
som passer til stedets identitet. (Glaser 2012)

Det handler om personlighet og om å skape noe som 
er unikt for stedet, en særegenhet, som passer til 
stedets identitet. 
    

I workshopen om identitet og sentrumsutvikling 
(som omtalt på s. 22), ble trygghet nevnt av mange 
som et svært positivt aspekt i kommunen. Siden 
dette er en viktig del av Nittedal kommune sin identi-
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tet, bør det forsterkes ytterligere ved å gjøre gode 
designmessige grep i nye Nittedal sentrum.
 
Kvalitet i uterom handler i like høy grad om pro-
grammering som høy kvalitet i materialer, uteroms 
inventar og gode nærliggende programmer. Gehl 
skriver at første steg for å trives på et sted, er impli-
sitt å vite hvordan man skal forholde seg til stedet. 
Figuren over viser en forenkling av et lett forståelig 
byrom. De hybride sonene er de områdene som har 
privat karakter. Det kan f.eks. være et forhøyet om-
råde foran en butikkfasade, et inngjerdet område til-
hørende en cafe eller mindre forhager. Mange ganger 
er de hybride sonene områder som andre ikke fysisk 
går inn i, men som er tilgjengelig via syn, hørsel og 
luktesans. Og de er derfor ikke så private som mange 

tror. Byens liv er i høy grad avhengig av slike hybride 
soner - folk føler seg mer hjemme og synes det er en 
bedre atmosfære når disse myke kantene blir brukt 
aktivt av deres eiere eller beboere (Glaser 2012). Det 
er typisk i disse rommene at den uformelle kontak-
ten mellom naboer foregår. 

Godt planlagte og designede uterom gir flere bru-
kere, noe som gir en større brukerflate fordi det blir 
et interessant sted å oppholde seg. Omvendt går 
folk mindre og tilbringer mindre tid ute, hvis ute-
områdene er av dårlig kvalitet og med lange mono-
tone gateforløp (Gehl 2010). At et bymiljø brukes av 
voksne er med på å gjøre det trygt for både barn, 
unge og andre voksne å ferdes ute. Voksnes tilstede-
værelse bidrar til sosial kontroll og dermed et tryg-

gere nærmiljø. Godt designede og planlagte uterom 
gjør dermed stedet til et tryggere sted.

Byliv handler i all sin enkelthet om å observere andre 
mennesker og objekter - det er gleden ved å kikke 
på produkter vi oppfatter som vakre, morsomme, 
oppsiktsvekkende, eksotiske og lekre. Vi kan imidler-
tid ikke regne med at bylivet oppstår av seg selv ved 
å plassere små butikker inn i alle 1. etasjene (Glaser 
2012). 
Med et stigende marked for internetthandel, vil det i 
fremtiden høyst sannsynlig bli færre fysiske butikker 
i tettstedene (Holm 2013). Det er derfor  også viktig 
å tilrettelegge for gode boliger i 1. etasjene (Glaser 
2012). Som beskrevet tidligere, skaper små forhager 
og private terrasser hybride soner, som er av største 

Hybrid sone

Privat område

Offentlig område

Privat område

Offentlig domene

Hybrid sone
Fig. 28
Grafikken viser at hybride soner oppstår i overgangen 
mellom de offentlige sonene og de private sonene.
Inspirert av Sander van der Ham.
(Glaser 2012).
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viktighet for fremtidens tettsteder. Disse hybride 
sonene hører til den private boligen og er ikke fysisk 
tilgjengelig for andre folk enn de som bor der. Til 
tross for den private karakteren og fysiske utilgjen-
geligheten er de imidlertid, som tidligere nevnt, 
fortsatt tilgjengelige for sanser som syn, hørsel og 
luktesans. Man kan følge med på hva som skjer, man 
kan f.eks. lukte kaffen som drikkes og man kan høre 
småsnakket og musikk. Og det er alt sammen med 
på å skape liv og sanserike opplevelser. 

Når disse hybride sonene er transparente, med lave 
hekker eller lignende, fungerer disse sonene som 
avgrensninger og ikke som barrierer. Nesten 80 % 
av all uformell kontakt med naboer initieres fra slike 
soner (Glaser 2012).

De myke uterommene oppnås også ved å skape små 
enheter for enkeltmannsforetak som ofte er usyn-
lige, fordi de sitter på hjemmekontorer rundt om-
kring. Slike firmaer har ofte bruk for liten plass med 
basisfasiliteter og en billig husleie. Ved å sørge for at 

de får en plass i sentrum vil det skape en diversitet 
og livlighet i tettstedet som er med på å gjøre stedet 
attraktivt for folk å oppholde seg i.

Som nevnt i forrige kapittel må man kunne hvile seg 
underveis på gåturene, noe som betyr at det skal 
være gode benker, trapper, cafestoler, noe å lene seg 
mot, o.l. til rådighet. Og sitting er ikke kun viktig for 
å kunne hvile seg, men henger også sammen med 
det gode stedet. For folk sitter like mye for å drikke 
kaffe, se på omgivelsene og for selv å bli sett, som for 

Hybrid sone: Store, åpne glassfasader gir innsyn, og 
gjør rommet til en forlengelse av gatemiljøet

Hybride sone: På tross av de lukkede fasadene har beboer-
ne inntatt den nærmeste metern rundt deres egen leilighet.
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å hvile. Det er en kombinasjon, og hvis ikke sitteplas-
sene er i gode materialer for sitting, er dårlig plassert 
eller det ikke er noe interessant å kikke på, setter folk 
seg ikke (Gehl 2010).
For å fungere opptimalt bør sitte/hvileplasser plasse-
res med ca 100 m mellomrom. Hyppighet av fore-
komst er nemlig også en avgjørende faktor for hvor 
stor sannsynlighet det er for at folk vil ta de i bruk 
(Statens vegvesen 2012).
En undersøkelse fra prognosesenteret viser at eldre 
gjennomsnittlig på landsbasis vil etterspørre 51 % 

av alle boliger som bygges i 2020. Planleggere bør 
derfor tilrettelegge for eldre som urbane agenter 
(Brynlund-Lima 2012).
Med flere eldre på gatene er det i enda høyere grad 
viktig å tilrettelegge for sitteplasser rundt om i sen-
trum (Gehl 2006).
Ved å skape attraktive uterom og hyggelige steder til 
uformelle møter, vil sentrum virke mer attraktiv ikke 
kun for kommunens eksisterende innbyggere, men 
også for besøkende og virksomheter.

Til slutt må det nevnes at frihet fra uønsket lyd er 
et absolutt kvalitetskrav til bymiljøer, siden lengre 
opphold og sosial kontakt ikke er attraktivt når bak-
grunnsstøyen er så stor at folk må anstrenge seg for 
å kunne snakke sammen. Dette er sentralt å fokusere 
på i et tettstedssentrum som ligger langs en sterkt 
trafikkert riksvei (Statens vegvesen 2012). For å få et 
vellykket sentrum må det derfor skjermes ordentlig 
mot Rv 4.

Hybrid sone: Arealet på gaten som cafeen har 
inntattt med sine bord og stoler.

Hybrid sone: Altan, hvorfra man kan se ned på 
gatenes liv og selv bli sett av de forbipasserende.
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Beskyttelse mot 
TRAFIKK / 
ULYKKER

Beskyttelse mot 
KRIMINALITET 

/ VOLD

Beskyttelse mot 
UBEHAGELIGE 

KLIMA-
FAKTORER

Muligheter for 
å GÅ

Muligheter for å 
STÅ / 

OPPHOLD

Mulighet for 
å SITTE

Mulighet for 
å SE / SNAKKE 

/ HØRE

Mulighet for 
LEK / 

UTFOLDELSE / 
AKTIVITET

Hensyn til
DAG / NATT
SOMMER / 

VINTER

SKALA Mulighet for å
NYTE DET 

GODE VÆRET

ESTETISKE 
KVALITETER 
/ POSITIVE 

SANSEINTRYKK

Fig. 30
Av den horisontale aksen ses det hvordan hvert enkelt byrom er vurdert i forhold til forenklet utgave av Gehl og Gemzøes byromskriterier (se s. 14). Av den vertikale aksen ses det generelle 
bildet på hvilke kriterier som er ivaretatt (feks. 1: beskyttelse mot trafikk og ulykker) og hvilke som må ha et særlig fokus fremover (feks. 5: mulighet for stå/opphold). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uterom 1

    Uterom 2  
Prøysentorget

Uterom 3

Uterom 4

Uterom  5

Uterom 6
Mo Terrasse

Uterom 7
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Byromsanalyse av sentrumsområdet pr. 
2013
Byromsanalysen er utført ut fra de kriteriene som 
er beskrevet på s 14. En forenkelet figur av dette ses 
til venstre. De eksisterenede byrommene i sentrum, 
som er tegnet inn på kartet til høyre, er alle analy-
sert i hht. de 12 kriteriene. Figuren lengst til venstre 
viser resulatet. Av den horisontale aksen kan man 
lese resultatet for hver enkelt plass, og av den ver-
tikale aksen kan man lese resultat for hver kategori. 
Relevansen av byromsanalysen går på vurderinger 
omkring den innbyrdes relasjonen mellom byrom, 
parker og tettsted. Dette er sentralt for forståelsen av 
det potensielle livet (aalborgkommune.dk).
Hvert byrom i analysen er derfor vurdert utfra sine 
gitte rammer, som feks. bolignært, sentrumsformål, 
parkområde etc. 

Ut fra byromsanalysen tegner det seg et bilde på 
et sentrumsmiljø hvor det er god beskyttelse mot 
trafikk og ulykker (1), god beskyttelse mot kriminali-
tet og vold (2) samt gjennomgående en god skala på 
bygg og byrom. Analysen viser i den motsatte enden 
av skalaen at det bør fokuseres mer på muligheter 
for å stå og oppholdsplasser (5) i sentrumsområdet, 
det er stort sett ikke mulighet for dette i dagens sen-
trum. Også mulighet for lek, utfoldelse og aktivitet 
(8) samt mulighet for å nyte det gode været (11), bør 
det tilrettelegges for.

Uterom 2 - Prøysentorget

Uterom 3

Uterom 5

Uterom 6 - Mo Terrasse

Uterom 4

Uterom 7

Uterom 1

Fig. 31
på kartet ses uterommene 
som er blitt analysert.
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Introduksjon
Som overskriften antyder, har bygningers utseende og 
utforming en stor betydning for hvordan vi oppfatter 
våre omgivelser. Bygninger har dermed en innflytelse 
på vårt generelle velbefinnende og på om vi har lyst 
til å oppholde oss et sted.
Statens Byggeskikkutvalg skrev i 1999: ”Hvorfor er vi 
så opptatte av å ha det fint hjemme og tilsynelatende 
lite opptatte av hvordan det ser ut utenfor stuedøra?” 
(Statens Byggeskikkutvalg 1999, s 10).
Det har skjedd mye siden 1999: det har bla. blitt 
fokus på at også småsteder skal ha fine uterom som 
det er pent å kikke på. Her i regionen blir ”Romerikes 
vakreste tettsted” kåret hvert 10. år, og det er et skritt 
i riktig retning. Det er imidlertid stadig et stykke 
igjen, spesielt når det kommer til hvordan vi bruker 
slike uterom. Kanskje er de utført i fine, gjennom-
tenkte materialer, og produsert på en bærekraftig og 
samfunnsøkonomisk måte. Dette er ikke nok: De skal DI
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være rammer om et mer og mer aktivt og allsidig liv 
som leves utenfor hjemmets fire vegger. En moderne 
omskrivning av det gamle spørsmålet kunne derfor 
være: ”Hvorfor er vi så opptatte av at ha det hygge-
lig hjemme og tilsynelatende lite opptatte av om de 
husene vi bygger danner rammer for hyggelig opp-
hold ute?”
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4 sek 4 sek 4 sek 4 sek

Fasader
90 % av vår oppfattelse av et bygg stammer fra vårt 
inntrykk av 1. etasje, og hvordan det oppleves fra 
gateplan. En bygning som er stygg, men har en vel-
fungerende gjennomsiktig 1. etasje, kan være en svært 
positiv opplevelse. Motsatt vil en bygning som er fan-
tastisk vakker i sin helhet men har en lukket 1. etasje, 
høyst sannsynlig ikke etterlate en positiv opplevelse 
(Glaser 2012).

Vi har behov for myke byrom med unike sanseopple-
velser. Av åpne 1. etasjer kan vi f.eks. kjenne duften av 
frisk brygget kaffe, røre ved varer som blir solgt, høre 
musikk, samt se andre folk som handler, skravler, 
leser avis, steller i hagen etc.

Det som må til for å skape suksessfulle 1. etasjer er 
blant annet mange varierte overflater (Glaser 2012).
Gehl Architects, som har spesialisert seg på å skape 

Fig. 32
Figuren viser en lang fasade med 
en vertikal inndeling, og hvordan 
uttrykk/farge/materiale skifter for 
ca hvert 4. sek, når man går langs 
med den.
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rom for mennesker i menneskelig skala, poengterer 
viktigheten av å holde øyet beskjeftiget. I et gatefor-
løp må vi ha ca 1 stimuli pr 4 sek. Når man går langs 
gaten i normalt tempo (5 km/t) vil det tilsvare at 
det må være et nytt inntrykk pr ca 10 meter (Deurs 
2013).

For å få et så variert gatebilde som mulig, er det der-
for viktig at det ikke kommer nye bygg med horison-
tale fasader, men at det derimot sørges for at alle nye 
bygninger har et vertikalt, variert uttrykk.

I tillegg er det viktig med små butikkfronter og 
husfasader, fordi det vil lede til lukkede, døde fasader 
hvis enhetene blir for store, som man f.eks ofte ser i 
supermarkeder, store kjedebutikker eller banker.

Sist, men ikke minst er det essensielt at man har 
en viss gjennomsiktighet i de hybride sonene. Store 
glasspartier er derfor å anbefale. Hvis man planleg-
ger for boliger i 1. etasje, må det naturligvis bygges på 
beboernes premisser, så de ikke blir boende på utstil-
ling. I slike tilfeller kan man bruke gode hybride soner 

Lange lukkede fasader Fasade med mange 
forskjelige enheter i 
1. etasje, og ekstra 
høyde for å fremme 
næringsutvikling
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foran boligen for å skape samspill med folk på gaten. 
Kort sagt skal 1. etasje gjøres allsidig og tilby konstant 
forandring, engasjement og innbydende miljøer, hvor 
det er hyggelig å oppholde seg.

Undersøkelser viser at levende og vellykkede gater 
har en gjennomsnittlig tetthet på 1 enhet pr 10 meter, 
noe som vil si at det må være 8 - 10 enheter pr 100 
meter (Glaser 2012). Dette forskningsresultatet stem-
mer overens med Gehl sine teorier om behovet for 
stimuli i uterom.

Mange bygninger langs en gate med gående gir 
derfor et bedre fotgjengermiljø enn en strekning 
med færre store bygninger (men til gjengjeld lengre 
sammenhengene fasader). Med flere bygninger vil 
det være større sannsynlighet for at det vil være flere 
arkitekter, og derfor flere synsinntrykk, som alle bi-
drar litt til opplevelsen på strekningen (Jacobs 1995).

En enkelt bygning kan være fantastisk designet fra et 
1. etasje perspektiv, men hvis resten av byggene langs 
gaten har blinde/lukkede fasader, vil den ene godt 

designede bygningen ikke kunne fungere alene.
Økonomisk sett er gode 1. etasjer muligvis mer 
kostbare å designe og bygge, men de skaper også 
langt større profitter: Folk blir i lengre tid, føler seg 
mer velkomne, og bruker flere penger - og kommer 
tilbake - hvis fasaden er åpen og inviterende (Glaser 
2012).

Gatemiljø og 1. etasje er altså gjensidig avhengig av 
hverandre. 

Lang sammenhengene fasade med vertikal inn-
deling gjør det interessant å gå forbi
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Kaldluftstrømmer. Foto: Ingarth Skjærstad
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Introduksjon
I de fleste tilfeller vil folk som oppholder seg uten-
dørs være avhengige av sol og beskyttelse mot vind 
for å føle seg veltilpass. Ut over de aller varmeste 
dagene på året vil parker og uterom som ikke er 
skjermet mot vind og kaldluft, eller som ligger i 
skygge, være mennesketomme. Samtidig vil plasser 
som tilbyr sol og le være fulle av mennesker og liv 
(Gehl 2006). 
Med andre ord er lokalklimaet en svært viktig faktor 
for å få skapt et velfungerende sentrumsområde. 

På bildet til venstre ses det hvordan kaldluftstrøm-
mer beveger seg langs en dalbunn, akkurat som 
tilfellet vil være i nye Nittedal sentrum. Man kan ikke 
endre på disse strømmene, men man kan planlegge 
og designe seg til bedre og lunere uterom, hvor kald-
luftstrømmene ikke er så sjenerende.
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Kaldluftstrømmer. Foto: Ingarth Skjærstad



58

Lokalklima
Nye Nittedal sentrum er lokalisert i et kaldluftsdrag, 
noe som gjør det spesielt viktig at man orienterer 
bygg så de fanger solen og skaper små lune lommer. 
Derfor bør man fokuserer på at mikroklimaet om-
kring bygninger gjøres behagelig, så det er godt å 
oppholde seg utendørs - også tidlig vår og sen høst. 
Ny design av et uteområde kan i høy grad forbedre 
eller forverre de lokalklimatiske forholdene. Spesielt 
forholdsregler for håndtering av vind og kaldluft er 
en avgjørende faktor for om det er hyggelig å opp-
holde seg et sted (Gehl 2010).

Som illustrert på fig. 35 har høyde og plassering av 
bygg stor innflytelse på uterommenes klimatiske 
forhold.
I områder med tett, lav bebyggelse har vind en ten-
dens til å fly over, mens den vil fanges og ledes ned i 
områder hvor bebyggelsen står spredt eller har større 
avstand seg imellom. Verst er det ved høye, frittståen-
de bygninger, hvor vinden ledes ned og øker i styrke, 
slik at det dannes kraftig turbulens på gatenivå. 
Avstanden mellom bebyggelsen har dermed også et 
lokalklimatisk perspektiv, i tillegg til å ha konsekven-
ser for bylivet (Westermark 2013).

Et eksempel på dette er Bo01 i Malmö. Her er tidli-
gere tids tankegang snudd opp ned, og i stedet for å 
tegne en masterplan med et modernistisk gatemøn-
ster (rette gatestrukturer) er det hele blitt ”ristet” 

og blitt en moderne form for middelalderstruktur: 
Byggene ligger tett i tett og står skjevt i forhold til 
hverandre. Ut over at det gir en levende og spen-
nende bydel, som er interessant å gå igjennom og 
å oppholde seg i, så skaper det rent klimatisk også 
gode oppholdsrom. Ved lange, rette gateforløp blåser 
vind rett gjennom området, og i stedet for å skjerme 
og danne le, danner bygningene vindtuneller som 
akselererer vindens hastighet og gjør det kaldt å 
oppholde seg ute. Forskjøvet bygg, som er plassert 
tett med skjeve vinkler og umake plasseringer, skaper 
derimot vindstille, lune rom hvor vinden flyr over.

På disse breddegarder må man også planlegge i for-
hold til solen, for å utnytte lys og varme på best mu-
lig vis. Fig. 36 viser at det er stor forskjell på solens 
posisjon og dermed lysinnfallet sommer og vinter. 

For å utnytte solen best mulig ses det av Dyrviks 
diagram (fig. 37), at man blant annet kan lede solen 
inn i byrom ved å variere bygningshøyden i forhold til 
solens plassering. Ytterligere kan man orientere ute-
rommene mot sør, for å få så mye sol inn som mulig.

En annen faktor som det bør tas høyde for i forhold 
til lokalklimaet er støv og trafikkstøy fra Rv 4. Ut mot 
riksveien må det skjermes på best mulig måte, så ikke 
veien blir til sjenanse for sentrumsmiljøet.
Planter har den fordel at de kan filtrere støv og noe 
av den forurensede luften fra Rv 4.

Fig. 33
  Kaldluftkart over Rotnes, hvor den blå fargen 

angir at den kalde luften beveger seg langs 
dalbunnen: Jo mørkere farge, jo kaldere.

(Dyrvik Arkitekter 2011)
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Fig. 35
De tre eksemplene viser hvordan bebyggelsestetthet kan bidra til å skape et lunt klima mellom husene (ved å plassere dem tett og dermed la vinden 
fly over), eller gjøre situasjonen verre (ved å plassere bygg med større mellomrom, eller bygge høyhus som skaper turbulens). (Westermark 2013)

Fig. 34
Bo01 i Malmö (til høyre), er en mod-
ernisering av en middelalderstruktur 
og dermed en modifisering av en 
modernistisk byplan, for å skape 
gode uterom.
(Westermark 2013)
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I Dyrviks utredning av estetikk og høyder foreslår de 
at man anlegger drenasjer for å avlede kaldluften. 
Dette kan blant annet skje gjennom en senkning 
i terrenget i grønne uterom, under bygninger ved 
heving av gårdsrom, eller under vei. 
I tillegg foreslås det at beplantning kan være med på 
å lede den kalde luften vekk og skape gode uterom. 

En utfordring med drenasje mellom bygninger er at 
det ofte blir de grønne områdene som blir de kaldes-
te områdene i byen, noe som ikke er ønskelig.
Drenasje kan muligens fungere godt under bygnin-
ger, men da må man være oppmerksom på at det 
kanskje vil medføre gårdsrom som folk ikke vil bruke 
til opphold.

Fig. 36
Solrose for Nittedal, som viser hvor solen står 
opp og går ned i hht verdenshjørnene. 
(Dyrvik Arkitekter 2011)

Fig. 37
Eksempel på hvordan variasjon i høyder kan 
skape en større lysinnfall mellom hus.
(Dyrvik Arkitekter 2011)

Fig. 38
Vegetasjon i menneskelig skala kan drenere kaldluft 
i riktig retning.
(Dyrvik Arkitekter 2011)
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Oppholdsrom av høy kvalitet (hvor det bla. er    
vindstille,mulig å sitte i solen og hyggelig å være),  

er essensielt for å skape et godt uteromsmiljø.
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Lys i mørket
Som i resten av Skandinavia er det i Nittedal en 
utfordring å skape funksjonelle uterom som er gode 
å bruke alle årstider. Kulden i seg selv er ikke et stort 
problem, men kombinert med vind kan transport 
til fots bli svært ubehagelig og til og med farlig. Her 
kommer bl.a. viktigheten av bruk av lys inn i bildet, 
siden mørket har stor innflytelse på folks lyst til å 
oppholde seg utendørs. Spesielt fotgjengere har det 
med å finne andre transportformer når det blir van-
skelig å se is og lignende hindringer, som kan resul-
tere i fallulykker (cityofhoughton.com). God belys-
ning er også vesentlig for opplevelsen av trygghet og 
kan være et viktig virkemiddel for å få folk til å gå og 
bruke kollektive transportmidler (Statens vegvesen 
2012). 
Også i forhold til sikkerhet er god belysning av gate-
rom essensielt. I en undersøkelse foretattt av Boende-
miljø i Sverige fra 2011, svarer 56 prosent at belysning 
av nærområdet er den viktigste faktoren for å føle seg 
trygg ute (Bundesen 2012).
Og det er ikke uten grunn, siden belysning bidrar til 
å redusere mulige skjulesteder og hjelper folk med å 
se mulige overgripere eller om noe galt er på ferde 
(Det kriminalitetsforebyggende råd 2012).
Der mange tror at det handler om mer lys, skriver 
Hammerfest Kommune i deres lysplan at det handler 
om riktig lyssetting (hammerfest.no): Lys skal ikke 
blende, men målrettet lyse opp det området eller de 
objekter som skal belyses. 

Også håndboken ”Tryggere nærmiljøer”, behandler 
dette emnet og skriver at det handler om å skape en 
jevn belysning, så sterke kontraster mellom lys og 
skygge unngås: ”Generelt bør områder som er sterkt 
belyst grense mot deler med svakere belysning, både 
for å sikre oversikt og for å unngå blending” (Det 
kriminalitetsforebyggende råd 2012, s. 46).
Ut over å redusere ubehag, vil riktig lyssetting gi en 
markant bedre lesbarhet av byens rom. Vinklingen av 
lyskilder og målrettet bruk, i stedet for planløs lysset-
ting som kan oppleves som lysforurensning, er altså 

viktig (Hammerfest Lysplan). ”Et godt mørketids-
miljø øker vår evne til å orientere oss, gir oss en økt 
forståelse av byrommet og derfor en større følelse av 
trygghet” (Ibid, s. 7).

Også fargetemperaturen på lyset har stor innvirkning 
på hvordan vi oppfatter uterommet.
Et blått, kaldt lys gjengir farger og materialer best, 
mens et rødt, varmt lys gir en dårligere fargegjengi-
velse. Mange studier viser at belysning med blått (en 

Mange tror at det handler om mer lys - tvertimot 
handler det om en riktig lyssetting
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god fargegjengivelse) påvirker oss positivt, fordi det 
stimulerer hjernen mer enn det røde lyset (Hammer-
fest Lysplan).
Forskjellen på lysets farger oppfattes imidlertid best 
hvis de opptrer samtidig: F.eks grønt effektlys (kald 
farge) på nedeste del av en kirke og vinduer som er 
opplyst innenfra (som virker gule og varme).

En av de største utfordringene på kveldstid og om 
natten er å skape perspektiv og romfornemmelse.
Her kan en bevisst bruk av fargetemperaturer i ute-
rom være med på å fremheve den romlige organise-
ringen og dermed øke evnen til å orientere oss. Dette 
skaper trygghet fordi lesbarheten forbedres. Samti-
dig kan en god lyssetting være med på å fremheve 
kvalitetene i de enkelte byrommene (Hammerfest 
Lysplan).

I Hammerfest opereres det med tre kategorier for 
lyssetting: 
• Lys for å se (gatebelysning)
• Lys for å fremheve (spesiell belysning)
• Lys til å se på (lysskilt etc)

I dagens sentrum opptrer det foreløpig kun ”lys for å 
se”, men det bør i fremtiden overveies å inkorporere 
de to andre kategoriene i nye Nittedal sentrum. ”Lys 
for å fremheve” kan med fordel brukes på nøkkelbygg 
og særlige elementer i de nye uterommene.

Lys for å fremheve: Bruk av grønt og 
hvitt lys, på historisk bygning med kob-
bertak og statue i front

Lys for å se: Effektlys i trapp, som fore-
bygger fallulykker 

Lys for å se på: 
Skulptur som en del 
av en lysfestival
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Håndtering av vann
Det er et klimaskifte på gang med bla. økt intensitet 
og volum på nedbør. En liten økning i mengden av 
nedbør kan føre til en mangedobling av vannvolum 
på overflater og vanntempo i bekker (nve.no). Sam-
tidig er vi midt i en utvikling med økt urbanisering 
som ikke ser ut til å stanse, hvor flere bor i byer enn 
på landet (regjeringen.no 2). Den økte urbaniseringen 
gir flere tette flater som hustak, asfalt ol. (Norsk Vann 
Rapport 2008).
Disse to faktorene gir tilsammen en massiv økning 
av intensiteten og volumet på avrenning fra veier og 
takflater som forstyrrer den naturlige vannbalan-

BL
ÅT

T E
R 

GO
DT

GR
ØN

T E
R 

SK
JØ

NT
sen. Dette gir bla. hyppigere flomepisoder og større 
spredning av forurensning (Stenberg 2011).
Tar man hånd om problemene gjennom lokal over-
vannshåndtering kan man i stor grad begrense de 
negative konsekvensene ved urbanisering. USA, som 
er foregangsland på dette området, har utviklet et 
konsept de kalder LID (low impact development) 
(Stenberg 2011).

LID bygger på en økosystembasert tilnærming til 
lokal overvannshåndtering. Målet med LID er nett-
opp å redusere urbaniseringens virkning på de lokale 

Iris

Kattehale

Hosta
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hydrologiske forholdene. Mange løsninger innenfor 
LID bygger på å benytte enkle og kostnadseffektive 
løsninger som blant annet utnytter de fysiske, kje-
miske og biologiske prosessene som foregår i naturen 
(Stenberg 2011).

”God overvannshåndtering innebærer at metodene 
skal tilpasses lokale forhold og behov. Løsningene 
skal være bærekraftige og tilføre kvalitet til omgi-
velsene. De valgte løsningene må fungere godt både 
ved vanlig nedbør, ved flom og i tørvær” (Norsk Vann 
Rapport 2008, s 18).

tiske kvaliteter har stor innflytelse på den offentlige 
mening og aksept av stedet (Hoyer 2011).

Overvannshåndtering og terrengutforming henger 
derfor ufravikelig sammen. Akkurat som det er viktig 
å innarbeide grønnstruktur når man skal planlegge 
for opptak av regnvann og håndtering av flom, er det 
viktig å ta høyde for hydrologien når det arbeides 
med landskapsarkitektur. Nedenfor ses et utvalg av 
planter som trives i fuktig jord og derfor er gode i et 
regnbed. Alle eksemplene kan trives i et klima som 
Nittedal har.

Og det er mange ulike tiltak som kan gjøres for å 
oppnå en flomdempende virkning. Det kan bla. anleg-
ges regnbed, flombasseng, grønne tak, rotsoneanlegg, 
grønne vegger, overstrømningsflater, våtmark, vann-
transport i åpne bekker og gjennomtrengelig dekke 
(som f.eks. stein, i motsetting til asfalt som er ugjen-
nomtrengelig). 

En rekke nyere studier viser dessverre at en slik over-
vannshåndtering ofte er blitt organisert uten hensyn 
til sosiale og estetiske kvaliteter. Denne delen er svært 
viktig å ha med, spesielt fordi tilrettelegging for este-

Butomus umbellatus

Typha latifolia

Fragaria vesca

Astratia
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Med de klimaforandringer vi står overfor må vann og 
terrengutforming inn som et av de første punktene 
ved utforming og bearbeiding av grønnstrukturer og 
landskapsplanlegging. Venter man med det til avslut-
ningen på prosjektet er det sannsynligvis for sent å 
skape en god helhetlig løsning (Lindholm et al. 2008).

Grønnstruktur i nye Nittedal sentrum
”Water sensitive urban design” er et interdisiplinært 
samarbeid mellom fagfeltene vann (water mange-
ment), urban design, arealplanlegging og landskaps-
design. Det er design som skal resultere i grønn- 
strukturer som kombinerer behovet for bærekraftig 
håndtering av overflatevann, med kravene og beho-
vene innen arealplanlegging. Tanken bak er å bringe 
den bymessige vannsyklusen nærmere en naturlig 
vannsyklus (Hoyer 2011). Får man dette til, legges 
det til rette for bla. et bedre mikroklima, fremheving 
av vegetasjon, fornyelse av grunnvannet, biologisk 
mangfold, økt forurensningskontroll og stor rekrea-
sjonsverdi.  

I nye Nittedal sentrum skal det etableres en større 
park på opp i mot 3,5 dekar i forbindelse med utea-
realene til kulturhuset, i tillegg til flere mindre grøn-
ne lommer. Det vil være opplagt å integrere regnbed 
som estetisk element i parken ved opparbeidelse av 
vegetasjon.

Regnbed er et lokalt tiltak for håndtering av overvann 
fra hustak, gårdsplasser, p-areal, veier og andre mer 
eller mindre tette flater. Det er forholdsvis små, åpne, 
grønne anlegg, som benytter seg av naturlige eller 
konstruerte forsenkninger i terrenget (ca 5-10 % av 
størrelsen på nedbørfeltets areal) (NVE 2013). Regn-
bed infiltrerer, fordrøyer og renser overvann, uten å 
danne permanente dammer eller våtmarksforhold. 
Disse anleggene gir (når de forekommer hyppig) en 
påviselig reduksjon av flomepisoder, erosjon og foru-
rensning av vassdrag (Stenberg 2011).

Permeabelt/gjennomtrengelig dekke innebærer at 
vannet kan infiltreres i grunnen i stedet for å renne 
ned i avløpsnettet. Lukkede overflater derimot (som 
parkeringsarealer, veier, gårdsrom, etc.) er i bebygde 
miljøer ofte årsak til forsterket flom og økte skader 
(Miljøverndepartementet 2013).
 
I parken og på gangfelt i sentrum kan det med fordel 
anvendes belegningsstein eller annet permeabelt 
dekke, så lenge det tas høyde for universell utforming. 

I de grønne lommene og ved gatebeplantning anbe-
fales det å benytte seg av langsomt voksende trær da 
det minsker behovet for vedlikehold. 

Med klimaendringene de siste tiårene er det, som 
tidligere nevnt, kommet mer nedbør, men også et 

Fig. 39
Vannsirkulasjon i et forstads- eller hoved-
stadsområde. (www.jamestownri)

Fig.40
Vannsirkulasjon i et naturområde.
(www.jamestownri)
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varmere klima med en lengre vekstsesong og en en-
dret utbredelse av skadedyr. Disse aspektene er med 
stor sannsynlighet med på å forlenge sesongen for og 
øke utbredelsen av pollen (Helsedirektoratet 2013).
I henhold til universell utforming er det derfor viktig 
å benytte seg av trær som forårsaker minst mulig 
pollenallergi. Det vil si å unngå de helt store pollen-
synderne som bl.a. bjørk, or og hassel. 

På nybygg i nye Nittedal sentrum kan det anlegges 
grønne tak og evt. grønne vegger. Et tynt lag vegeta-
sjon på takene vil oppta lett regn fullstendig, men vil 
ha en begrenset effekt ved langvarig eller voldsomt 
regn. Sett over et år kan grønne tak imidlertid holde 
tilbake opp til halvparten av nedbøren, og er derfor 
svært effektive til å bremse store mengder nedbør i 
urbaniserte områder (Norsk Vann Rapport 2008).

Det bør på samme måte overveies om det skal være 
spesiel vegetasjon knyttet til ulike byromskarakterer, 
som feks. uterom, kantsoner, bekkesone etc.

Bekkeløp med rekrea-
tiv utforming som kan 
oppta store mengder 
overflatevann

Parkeringsflate med regnbed 
til opptak av overflatevann

Regnbed som 
estetisk element 
ved vei

Permeabelt dekke på parkeringsplass 
for å redusere mengden på avrennings-
vann

Avrenningskanal med 
”forsinkelsesknop-
per” som filtrerer 
vannet og fungerer 
som estetisk element

Grønt tak med ulike typer 
vegetasjon

Grønne vegger kan være en utfor-
dring i et klima med lange kalde 
vintre
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Ørfiskebekken
Ørfiskebekken renner gjennom dagens sentrum og 
har et stort rekreativt potensiale, så vanntransport i 
åpen bekk vil være et opplagt tema å jobbe målrettet 
med.
”Å utnytte eksisterende grøfter og vassdrag for over-
vannshåndtering kan innebære store fordeler. I visse 
tilfeller kan det bli slik at et eksisterende vassdrag 
kan bli et bærende element i en fremtidig økologisk 
strekning. Det brukes da som en felles ressurs for 
fremtidig bebyggelse med hensyn til park, rekreasjon 
og overvannshåndteringsformål” (Norsk Vann Rap-
port 2008, s 66).

Også basseng, vannspeil og overstrømmingsflater kan 
med fordel benyttes som en integrert del av uteom-
råder. Dette kan anlegges både i forbindelse med 
Ørfiskebekken, eller som eget kanalsystem. Utover å 
fungere som rekreative elementer for ulike grupper, 
vil disse overvannsanleggene også synliggjøre og ska-
pe større forståelse for avledning av vann. Ved etable-
ring av et kanalsystem, må det være enkelt å komme 
seg over på den andre siden, og det må derfor sørges 
for at det er en uhindret adkomst til eiendommene 
rundt. Det er også viktig å ha i bakhodet at slike 
kanaler har en tendens til å bli et sted hvor papir og 
søppel havner, så man må regne med at det krever en 
del vedlikehold (Norsk Vann Rapport 2008).

En lignende konstruksjon på en strekning av Ørfiskebekken kan være en god løsning, 
siden det er stor forskjell på vannstanden i bekken i løpet av årstidene. Ved å utforme et 
konstruert landskap av trapper, vil man oppnå nærhet til vannet, uavhengig av om vann-
standen er høy eller lav. I tillegg vil slike trapper være et attraktivt sted å sitte i solen.
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Ørfiskebekken i dagens sentrum ser fin ut, med 
gresskledde kanter, store trær og vakre trebroer, 
men selve utformingen med høye, bratte kanter er 
skummel for barn og andre sårbare grupper. Kantso-
nene bør derfor opparbeides i henhold til universell 
utforming så de gir en større grad av tilgjengelighet 
til vannet for alle brukergrupper. Ørfiskebekken bør, 
spesielt på østsiden av dagens Rv 4, reetableres som 
rekreativt og estetisk element til opptak av omkring-
liggende overflatevann. I forbindelse med et parkom-
råde eller i grønne lommer, vil det være opplagt å 
sørge for litt grønne planter og stein langs bunnen 
av bekken for å øke rensingen av overflatevannet og 
bremse farten (bioforsk.no).

I nærhet til Ørfiskebekken vil det også være mulig å 
etablere en våtmark og areal  som kan oversvømmes 
(eventuelt med  fast flate), for å bremse overflatevann 
og hindre flom. Fordrøyningsareal/-basseng i uterom 
vil også kunne brukes aktivt av barn og unge og kan 
utarbeides på en måte så det er fint både med og 
uten vann i. 

Det er imidlertid viktig at en fremtidig avrenning 
av overvann fra områdene i nye Nittedal sentrum til 
Ørfiskebekken ikke blir ukontrollert, da det kan med-
føre oversvømmelser og erosjonsskader (Norsk Vann 
Rapport 2008).

Bærekraftige materialvalg
Ved oppføring av nye bygg må samspillet mellom 
byggestil, klimahensyn og omkringliggende landskap 
ivaretas. For materialvalg betyr dette bla. valg av 
miljø- og energivennlige byggematerialer med lang 
levetid. Som nevnt tidligere er det også i denne sam-
menheng relevant å tenke grønne tak på nye bygg. 
Energiløsninger følges opp i reguleringsbestemmel-
ser, utbyggingsavtaler og gjennom kommunens klima 
og energiplan, hvor det bla. vises til det ”det nasjo-
nale klimaforliket”.
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Midlertidige installasjoner
I Europa har midlertidighet som strategi mange ste-
der fått  en markant betydning i bypolitikken, og man 
begynner nå å se tendensen til den samme utviklin-
gen i Norge (Jørgensen 2011).  
Flere peker på at man ved å anvende midlertidige 
prosjekter som supplement til byplanleggingsproses-
sen, kan arbeide parallelt med et steds forutsetnin-
ger - dets fysiske struktur, dets anvendelse og dets 
fortelling. Dermed kan man sikre at stedet ikke bare 
omfattes av det fysiske plan (eukn.org).
Det er kanskje ikke mulig å planlegge direkte for det 
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spontane og uplanlagte, men man kan legge ram-
mene for det.
I dag har temporære aktiviteter ofte en betydelig 
kommersiell hensikt - kommune og grunneiere ser 
ofte slike prosjekter som et strategisk virkemiddel til 
å sette fokus på ”døde” områder (Jørgensen 2011).
Midlertidige prosjekter kan imidlertid gjøre mye mer 
for tettstedet enn bare det.

Midlertidige byrom kan i et sosialt perspektiv skape 
integrasjon og engasjement for et lokalt område som 

Stand inn (se s. 72) Impuls (se s. 72)
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Impuls (se s. 72)

få andre prosjekttyper klarer. Først og fremst kan 
slike prosjekter skape nytt liv på et område som ellers 
står tomt. Gjennom prosjektet preger innbyggere 
byutviklingen direkte. Slike prosjekter har også den 
fordel at de kan engasjere folk som ellers har små 
muligheter for å delta (Indenrigs- og Socialministe-
riet 2009). Dermed kan temporære byrom fungere 
som aktiv medvirkning fra innbyggere som et ledd 
i en integreringsprosess, f.eks mellom gamle og nye 
bydeler.
Gjennom kunst, midlertidige installasjoner, program-

mer og bygg, blir byrommene en arena for ytring. 
Prosjektene formidler til politikerne hva som rører 
seg i området, og hva innbyggerne ønsker. Dermed 
kan midlertidige prosjekter medføre mer vellykkede 
permanente prosjekter.
I tillegg kan temporære prosjekter bidra til nettverks-
dannelse blant involverte aktører ved at de møter 
likesinnede. 
Ved å aktivere lokalbefolkningen reduseres NIMBY- 
(not in my backyard!)-aspektet  som ellers ofte opp-
står i forbindelse med bytransformasjoner (Statsbygg 

2011) og også utvikling generelt.
Et viktig poeng er også at ved å initiere midlertidig 
bruk av områdene kommer det et byliv ”før byen”, 
siden aktivitetene bidrar til å skape identitet og 
tilhørighet til et område før det står ferdig. Selv om 
prosjektene er  kortvarige kan de ha en langvarig ef-
fekt (Jørgensen 2011).

Økonomisk sett kan midlertidige byrom brukes som 
markedsføring og ”branding” for et ellers oversett 
område. Typisk ser man at slike prosjekter tiltrekker 

Parasitt (se s. 73)Undergravning (se s. 72) Konsolidering Parasitt (se s. 73) Pioner Parasitt (se s. 73)
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andre virksomheter, og kan dermed brukes som kick-
starter i en transformasjonsprosses (Indenrigs- og 
Socialministeriet 2009). 

Når utbyggere eller grunneiere er med på å utvikle 
eller gi tillatelse til temporært bruk av området sitt, 
brukes det ofte som strategi for å heve markeds-
verdien for et lite attraktivt område (Indenrigs- og 
Socialministeriet 2009).

I nedgangstider kan midlertidige aktiviteter brukes 
for å skape liv i et område som blir liggende som 
byggeplass eller ubebygd tomt.

I forhold til et kulturelt aspekt kan temporær bruk av 
uterom skape en ny stedsidentitet i et område gjen-

nom de fortellinger som aktivitetene eller arealbru-
ken skaper. Som nevnt tidligere kan slike prosjekter 
være en rugekasse for inspirasjon, kunst og kultur og 

som bindeledd mellom flere steder i byen og motvir-
ke at ubrukte områder fremstår som barrierer i byen.
På store plasser og områder i byen kan temporære 
prosjekter skape mindre rom i større eksisterende 
byrom og kan dermed være et virkemiddel til å ned-
skalere store tomme byrom.

På fig 41 og 42 vises det forskjellige modeller for mid-
lertidig anvendelse. Her ses det at temporær bruk av 
f.eks et overskuddslandskap, byggetomt, eksisterende 
byrom eller forlatt bygning kan fungere på mange 
ulike måter.

De tre diagrammene på fig 41 viser at den midlerti-
dige funksjon opphører etter en viss tid. Stand inn 
illustrerer midlertidige anvendelser, som ikke har 

”Hvis alle står og klapper i hænderne, så er der
ikke noget ved det … det skal vække uenighed
og debat, før det rykker ved noget i folk!” 

Thorvald Odgaard, lokal kunstner i Nibe

dermed et testlaboratorium for å avdekke områdets 
potensialer (Indenrigs- og Socialministeriet 2009).

Som fysisk funksjon kan midlertidige byrom fungere 

Midlertidig anvendelse som 
opphører etter en gitt tid

Fig. 41 
De grå kassene illustrerer per-
manente funksjoner og de røde 
illustrerer midlertidige funksjoner. 
Pilen angir at det handler om ut-
vikling over tid. 
(Larsen 2007, 151)

Stand inn

Impuls Undergraving
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varige effekter på lokaliteten, men som utnytter tom-
rommet mellom to permanente tiltak. Impuls viser 
derimot prinsippet for midlertidige anvendelser, som 
gir en impuls til lokalitetens fremtidige utvikling ved 
å etablere nye programmer/scenarier for anvendelse.

Diagrammet Undergraving illustrerer midlertidig 
anvendelse, som avbryter en eksisterende ‘primær’ 
funksjon gjennom besittelse. Tross midlertidighet 
forandrer besittelsen den primære funksjon.
På tross av at den midlertidige funksjonen Stand inn 
opphører fullstendig, vil det være en mental prosess 
knyttet til den, både for innbyggere, politikere og ut-
viklere. Dermed vil den midlertidige funksjonen i alle 
tre prinsipper prege lokalsamfunnet og muligvis det 
fremtidige prosjektet, og har derfor større virkning 

enn kun det begrensede tidsrom det fysisk var der.

På fig. 42 ses prinsippene for de midlertidige anven-
delsene som utvikler seg til mer permanente tiltak.
For prinsippet Sameksistens vises det at den midler-
tidige anvendelsen fortsetter (i redusert omfang) selv 
etter etablering av en ny permanent, ‘primær’ funk-
sjon på lokaliteten. 

Diagrammet Parasitt illustrerer en midlertidig an-
vendelse som utvikles i avhengighet av eksisterende 
funksjoner og drar fordel av eksisterende potensialer 
og adgang til plass, som f.eks. et marked som plasse-
rer seg der det er mange fotgjengere.

Diagrammet Konsolidering viser midlertidig anven-

delse som etablerer seg selv på en lokalitet og som 
gradvist utvikler seg til en permanent aktivitet.
Diagrammet Pioner, som kanskje er det mest 
relevante for sentrumsområdet i Nittedal, viser at 
den midlertidige anvendelsen er den første ‘urbane’ 
anvendelse av lokaliteten og etablerer dermed et 
scenario som kan bli permanent (Larsen 2007).

Det kan være nødvendig å sette mange prosesser 
i gang samtidig, hvis man vil utvikle steder med 
mange potensialer, nettverk og kommende bruker-
grupper, og dermed skape tilhørighet for mange
(Indenrigs- og Socialministeriet 2009).

Midlertidig anvendelse som utvikler 
seg til permanente funksjoner

Fig. 42 
De grå kassene illustrerer per-
manente funksjoner og de røde 
illustrerer midlertidige funksjoner. 
Pilen angir at det handler om ut-
vikling over tid. 
(Larsen 2007, 151)

Sameksistens

Parasitt

Konsolidering

Pioner



74

Aktører
De viktigste aktører ved etablering av temporære in-
stallasjoner, kan forenklet sett fordeles i tre grupper: 
midlertidige brukere/urbane agenter, kommunale ak-
tører og eiere/eiendomsutviklere. Disse gruppene har 
ofte ulike kulturer, forutsetninger, rammebetingelser 
og interesser (Statsbygg 2011).

Fig. 44 illustrerer hvordan de tre hovedaktørene 
fungerer etter ulike logikker. Utfordringen ligger i å 
finne og utnytte de overlappende interessefeltene der 
det er en mulighet for synergi mellom de forskjellige 
interessene (byplanlab.dk). Et eksempel er Vulkan-
prosjektet ved Akerselva, der en bygning leies billig til 
PS Hotel, som er et lite foretak drevet som arbeids-
trening for mennesker som trenger hjelp på veien til 
fast arbeid. I følge markedssjef Randi Haugen er dette 
med på å skape mangfold i bydelen, og dermed en 
merverdi for hele området (Haugen 2012). 

Ved etablering av midlertidige prosjekter er den stør-
ste utfordringen oftest Plan- og bygningsloven, siden 
alle midlertidige tiltak i prinsippet behandles som om 
de var permanente (byplanlab.dk). Tiltak som plas-
seres mer enn to år, må anses som permanente.  Hvis 
den midlertidige installasjonen skal stå der lenger 
enn to måneder kreves det en omfattende søknad, og 
installasjonen må leve opp til gjeldende lovgivning for 
bla. brann, universell utforming, etc.

Eksisterende sted

Afventer omdannelse

!

Midlertidig anvendelse = Ny identitet

Nyt sted i byen

MIDLERTIDIGE ANVENDELSER ER AKTUELLE...

For en kommune når: 

En ønsket udvikling af et område er gået i stå.

Det går for hurtigt med at omdanne et område. 

Grundejeren har måske for travlt med at omdanne 

området og kommunen er bekymret for den lokale 

forankring og stedets liv

En offentlighedsfase skal påbegyndes. Her kan 

midlertidig anvendelse tages i brug til at sætte spot 

på en bestemt problematik

Det ønskes at gå i dialog med borgerne om, hvordan 

de forestiller sig deres lokalområde skal udvikle sig

For byrumspionerer når: 

Dit netværk mangler et sted at være. Måske er jeres 

forhenværende lokalitet blevet utilgængelig, eller 

jeres krav til lokalefaciliteter har ændret sig

Der er opstået en idé til et projekt, som I hverken har 

penge eller lokaler til at udføre 

For grundejere når:

Det er ikke det rette tidspunkt at få solgt din grund, 

fx på grund af manglende interesse fra investorer

Udviklingen er gået i stå, og grunden står og 

forfalder. Måske udsættes den endda for hærværk

Du ønsker at øge grundens attraktionsværdi

Du vil gerne bakke gode initiativer op, som bidrager 

til at aktivere din grunds nærområde

1 - Introduktion

Procesdiagram over omdannelsen af et sted over tid. Fra eksisterende 

funktion,  til nedlægning, midlertidig anvendelse og nyt område.  

Anvendelsesskift over tid

9

Ut over å være en lang og tidkrevende prosess skrem-
mes de spontane, uplanlagte og anarkistiske kreftene 
vekk av institusjonalisert planlegging. I lys av dette, 
skriver Friis i artikkelen Midlertidige byrum, at det 
anbefales at midlertidig planlegging bør baseres på 
en åpen, fleksibel, gradvis, eksperimenterende og 
prosessorientert tilgang (eukn.org). Som utgangs-
punkt skal planleggere, grunneiere og politikere gi 
rom og plass til initiativene både fysisk og ved å løsne 
midlertidig på regulativene samt anerkjenne område-
nes potensialer som vedvarende kapitaler (eukn.org).
Videre anbefaler hun at det etableres en planleg-
gingsstrategi som skal sikre de midlertidige aktivi-
tetene institusjonelt, men at man må være svært 
forsiktig:
”Forskere peger på at (...) midlertidige anvendelser 
planlægges under andre præmisser end dem vi ken-
der fra den mere konventionelle planlægning. Således 
tilskyndes til en redefinition af den traditionelle plan-
lægningspraksis, fordi de eksisterende værktøjer ikke 
er i stand til at indfange det uplanlagte og spontane.” 
(eukn.org)

Det vil blant annet si at kommunen også må tørre å 
satse.
Ønsker man slike midlertidige anvendelser av byens 
rom må man også gå på kompromiss med konkur-
ranselovgivning, og tilby billig husleie til de dristige 
og engasjerte aktørene. Det kan f.eks. tilbys leiekon-

Fig. 43
Eksempel på endret anvendelse av et område over tid. 
(Indenrigs- og Socialministeriet 2009, s. 9)
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trakter av kort, mellomlang og lengre varighet for å 
tiltrekke forskjellige aktører (Indenrigs- og Socialmi-
nisteriet 2009).

Til slutt er det viktig å poengtere at midlertidige 
tiltak og prosesser ikke skal erstatte byplanleggings-
arbeidet, men kun være et supplement til dette.
(Indenrigs- og Socialministeriet 2009)

Midlertidige brukere

• utvikle ideer
• billig husleie
• rom for utvikling
• utvikle fellesskap
• prøve ut ideer

Utbyggere

• oppnå verdistigning
• markedsføring
• tiltrekke oppmerksomhet
• gi området en identitet

Kommunen

• skape (bedre) urbant liv
• kulturell utvikling
• utvikling av området
• prøve ut aktiviteter
• skape bred deltagelse i stedsutviklin-

gen

Fig. 44
Diagrammet viser de forskjellige aktører og deres 
interesser i, og beveggrunner for, å utvikle midlerti-
dige prosjekter. 
(Hausenberg 2008)
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Aktør 
En person/firma/institusjon som deltar aktivt i noe. Eks: ”Det var forskjellige aktører på banen da den nye le-
keplassen skulle bygges - den lokale banken som finansierte prosjektet og velforeningen som utførte arbeidet”.

Bebyggelsesprosent
Bebygd areal ganger antall etasjer, i forhold til størrelsen på tomt.
Et bygg på 200 kvm, som er på to etasjer og som står på en tomt som er 400 kvm, vil ha en bebyggelsespro-
sent på 100 %. Samme bygg som plasseres på en dobbelt så stor tomt (800 kvm) vil på denne tomten ha en 
bebyggelsesprosent på 50 %.

BYA, bebygd areal
Bebygd areal er det arealet som bygningen opptar i terrenget (”fotavtrykket”), oppgitt i prosent.
Et bygg på 200 kvm, som står på en tomt som er 400 kvm, vil ha en BYA på 50 %. Samme bygg plassert på 
en dobbelt så stor tomt (800 kvm) vil på denne tomten ha en BYA på 25 %.

Bymiljø 
De fysiske omgivelser på et tettsted/i en by, og det livet som utspiller seg på stedet. Kombinasjonen av disse to 
faktorene og hvordan det påvirker oss som personer, er et uttrykk for bymiljøet. 

Byrom 
Sted i byen/tettstedet som har en form for avgrensning, (eksempelvis i belegning, ved bygg, beplantning eller 
uteromsinventar) så det danner en egen sone. Byrom kan variere i størrelse. De kan være ekstremt små, og de 
kan være veldig store. På mindre tettsteder vil de bebygde miljøene imidlertid være av små dimensjoner. Store 
byrom vil på slike steder bli definert som parker.
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Diagram
”Tegning” eller ”skjema” som er en skjematisk og forenklet tegning eller grafisk fremstilling av informasjon. 
Diagrammer kan benyttes til å fremstille informasjon på en en måte som kommuniserer budskapet lett og ef-
fektivt. Det finnes flere ulike typer diagrammer, og de ulike typene egner seg ofte til ulike formål.

Enhet
Et uttrykk for et enkelt bygg/en leilighet/en etasje etc., alt etter hva det blir referert til.

Fargetemperatur
Fargetemperaturen er et begrep som benyttes for å beskrive synlig lys. En lyskildes fargetemperatur er defi-
nert som den temperaturen det absolutt svarte legemet må ha for å ha samme kulør som lyskilden og er målt 
i SI-enheten kelvin (K). Ofte beskrives farger som varme eller kalde. Varme farger er da ofte i området 2700–
3000 K mens de kalde er i området 5000 K og høyere. Eks:
	 	 	 	 	 	 	 	 2000 K: Stearinlys
	 	 	 	 	 	 	 	 2700–3300 K: Glødelampe
	 	 	 	 	 	 	 	 3000 K: Halogenlampe
	 	 	 	 	 	 	 	 5500–6000 K: Vanlig sollys
	 	 	 	 	 	 	 	 6500 K: Overskyet himmel

Fotavtrykk
Det arealet som en bygnings grunnflate (bruttoareal) opptar av plass, oppgitt i kvm.
Et bygg som måler 20 x 20 m, vil ha et fotavtrykk på 400 kvm.

Hybrid sone
Område mellom en offentlig sone og en privat sone (altså en hybrid mellom disse to). Fremstår ofte privat, 
men er visuelt tilgjengelig for alle, som f.eks forhager, altaner og inngjerdede cafeer.



78

Kaldluftsdrenasje
Kaldluftsdrenasje oppstår i rolig, klart vær, gjerne om natten og om vinteren. Kaldluft siger fra høydene og 
ned mot de laveste punktene i terrenget. Dreneringen kan styres ved hjelp av terrengbearbeiding, bebyggelse, 
beplantning el, men kan også reduseres dersom den møter naturgitte eller bygde barrierer som veianlegg, 
bebyggelse eller terskler i terrenget.

Menneskelig skala 
Uttrykket skala, i forbindelse med bygg og byrom, betegner de størrelsesforhold som det blir bygget i: ”Byrom-
met var i storskala - byggene tårnet seg opp rundt plassen, som var så stor at man følte seg som en maur.” 
Menneskelig skala referere dermed til en skala som forholder seg til de menneskelige sansene. Det vil si av-
stand, utforming og størrelse som er tilpasset vår atferd. 

Mikroklima
Klimaet for et avgrenset område, f.eks relatert til et uterom: ”Mikroklimaet rett uten for døren i blokken var 
kaldt og surt på tross av at det var en solrik og lun dag.”

Overskuddslandskap
Områder som er oppstått som utilsiktede resultater av by-/tettstedsplanlegging. Områdene finnes overalt i 
moderne byer og tettsteder i form av tomme parkeringsplasser eller store ubebygde arealer.

Permeabelt dekke
Gjennomtrengelig dekke, som brostein, fliser, grus, gress, etc. I motsetting til upermeabelt dekke (eller lukkede 
overflater) som f.eks asfalt og betongbelegning.

Programmering
Hvilke aktiviteter som finner sted. Forskjellige aktiviteter kan imidlertid godt havne innenfor samme program-
mering. Eksempelvis kjøpesentre som ikke kun inneholder shopping men også kontorer, cafeer, lekeområder 
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e.l. ”Kulturhuset hadde en allsidig programmering, da det var rom for både formelle og uformelle aktiviteter: 
fest, forestillinger, spisested, bibliotek, teaterkiosk, kveldskurs og undervisning på dagtid.”

Rekreativt område
Et område som inviterer til hvile, avkobling og avslapping.

Typologi
Bygningers karakteristiske utforming og plassering. 
Eksempler på ulike typologier: 
• Stokk-/lamellbebyggelse (lange bygninger, typisk plassert i rekker) 
• Punktbebyggelse (enkeltstående større bygg, som ikke har noen fysisk kontakt med hverandre) 
• Karre (bygninger samlet etter sidene i en firkant eller i en annen fast sluttet form, slik at det oppstår en 

indre gård mellom dem)
• Åpen/brutt karre (en ”sprengt” karrebebyggelse, hvor ikke alle fire sider henger sammen).

Vindtunnel
I denne sammenhengen skal det forstås som innsnevring i terreng eller mellom bygg, som forårsaker en 
økning av hastigheten på vinden. Ved uheldig plassering av bygg, vil slike forhold kunne oppstå og byggene vil 
dermed føre til at det alltid føles kaldere/surere på det stedet, enn det er rundt bygningene. 

Økosystem
Et økosystem er et samfunn (biologi) av organismer (økosamfunn) sammen med de abiotiske (livløse) fakto-
rene i miljøet som omgir dem. Økosystem kan variere mye i størrelse og kompleksitet, som f.eks et hav, et fjell 
eller en grotte. Betegnelsen kan også omfatte hele biosfæren, altså den delen av jorden der levende organismer 
kan eksistere. 
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