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BY PÅ KONNERUD 
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Sportsparken  ligger i kanten av byen og..........
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Analysedigram - boligby møter
 grønnt drag på tvers

KONNERUD
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Innledning 

OMRÅDET OG BOSETNINGEN

Skap en utvikling som 
bygger videre på Konne-
ruds styrking av sentrum.
Styrk Konneruds iboende 
kvaliteter

  

UDVIKLING

OSLO

KONNERUD

2016

Analysedigram - boligby møter
 grønnt drag på tvers

sentrumsutviklin
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Utsnitt Drammen nordmarka
Målestokk 1:20000

Drammen kommune
Plankart, målestokk 1:100000

Innledning 

KONNERUD I BYEN OG REGIONEN 
bydelsfortetting 

I et 40 årsperspektiv 
vil Konnerud kanskje være 
en by på størrelse med 
Lillehammer. 
Denne mulighetsstudien 
bygger opp undere utvik-
lingen av Drammens nye 
bystrategien frem mot 
2036 og Kommunepla-
nens utpekning av byde-
ler som satsningsområder. 

Naturbania sklir nå over i en fase med 
fortetting og styrking av bystrukturen 
gjennom utvikling av bynoder. 

Konnerud

Komuneplanen med strategi om å styrke bydelene
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Parademarsj fra det gamle hotellet
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Innledning 

BY PÅ KONNERUD 
Sosial infrastruktur

Balanse er et høyst per-
sonlig begrep. Balanse 
mellom jobb og fritid. 
Lek og alvor. Aktivitet 
og restitusjon. Natur og 
kultur. Hvor finner du 
din balanse?

Drammen byr på Kon-
nerud, og Konnerud blir noe 
helt eget.  

Konnerud har til nå stått for en 
livsstil som benytter, men dess-
verre ikke bevarer naturen. Spesi-
elt stedets avhengighet av per-
sonbil har vært årsaken til dette. 
Fremtidens Konnerud må rette 
opp denne skjevheten, uten at 
det som gjør Konnerud attraktivt 
mistes av syne.

Samtidig risikerer vi å ta for gitt 
at fortetting ved eksisterende 

kollektivknutepunkt er fremti-
dens løsning? Er det kun plass-
effektive passivhus i bysen-
trum som er forsvarlig i 2040? 
Eller kan moderne teknologi 
innen kommunikasjons- og 
transportsektorene innebære 
at steder som Konnerud kan 
tilby en vel så bærekraftig 
boform? 

Vi tror på det siste. På kort sikt 
tilrettelegger planforslaget for 
en økt grad av miljøvennlighet 
i hverdagen, med boenheter 
og korte avstander som frigjør 
både areal og tid til å dyrke 
en aktiv livsstil. Planforslaget 
inneholder konsepter som 
sportell og arrangørskole, til-
tak som vil kunne gi skole- og 
arbeidsplasser forenlig med 
Konneruds sjel. Slik forsterkes 
bydelens egenart og særpreg. 
Den umiddelbare muligheten 
til å trekke inspirasjon fra na-
turen inn i hverdagen, som er 
Konneruds varemerke, fored-
les. 

På lang sikt vil teknologiske ny-
vinninger sørge for å føre Kon-
neruds styrker videre mot 2040.

Fremtidens Konnerud blir et 
bomiljø der aktivitet og natur 
er vektet høyere enn fysisk mu-
lig i et tradisjonelt bysentrum. 
Men samtidig som Konnerud 
tilbyr naturen som lekegrind, er 
også urbane kvaliteter integrert 
i marka

På toppen av dette, kommer 
noe helt unikt for Konnerud. 
Skisprinten i Drammen sen-
trum viser hvor fantastisk 
kombinasjonen av idrett og 
bystruktur kan være. Konnerud 
er skisprintarrangøren, og ved 
videreutvikling av Konnerud 
bydelssentrum er det innly-
sende at boenheter må flettes 
sammen med sport og stadion. 
Intensiteten ved hallidretter, 
samholdet fra fotballbaner, 
stemningen, entusiasmen, 

enten som deltaker eller tilskuer, 
blir dermed innenfor umiddelbar 
nærhet – for alle. På fremtidens 
Konnerud er hver dag en event.

Fremtidens Konnerud er stadion-
bydelen integrert i marka. 

Konnerud er sport in, 
sport out.
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For å gi regionen et tilbud hvormangfoldet på Konnerud økes og sammensetningen tilpasses fremtidens Konnerud blir variasjonen i boligtilbudene 
sentrale på kort og på lang sikt. 
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Visjonen 

BYGG EN LEVENDE OG BLANDET BY
Et samlet torg med mange kvaliteter

5 minuttersbyen. 
Det har for planområdet 
Konerud sentrum vært et 
mål å utvikle en " 5 minut-
tersby" dvs er mangfoldig 
bymiljø med korteavstas-
nder samt nære relasjo-
nermellom boliger og for-
skjellige daglige gjøremål.
Det åpne landskapet med 
tett på skogen har store 
opplevelses kvaliteter og 
en sterk identietet å byg-
ge videre på. Målet er:

- bo urant
- bo grønt
- bo aktivt
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Den nye festplassen på Konnerud blir et naturlig møtested for alle. Rundt plassen vil det være boliger, idrettsgymnas, sportsbutikk, lokal baker og 
eksisterende ungdomsskole. Festplassen vil være et naturlig endestasjon for 17-maitoget.     



13                                BY PÅ KONNERUD | 07. OKTOBER 2016

Visjonen 

BYGG EN FANTASTISK OG GRØNN SPORTSBY
Fra grend og natur til en grønn naturby 
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Boliggata slynger seg gjennom sentrum og blir byens kant mot sportsparken. 
På den ene siden en aktiv park, på den andre boliggatens hverdagsliv, med gode kantsoner 
som åpner opp og utvider boligen med et ekstra oppholdsrom
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Visjonen 

BYGGE EN KLIMATILPASSET OVESKUDDSBY
Klimatilpass og gjør byen et posetivt sted å være!

BY

NATUR
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Svensedammen

Areana

Ishall

Klubbhus

Spikerbua

Festplassen

Konnerud
Senter

Kids 
parken

Barnebyen

Kirken

Konnerudhallen 

Sportsparken

Idretts-
gymnas

Sportell

Buss

Buss

Buss

Skoleutvidelse

Fremtidig nabolag

Barneskole

Barnehage

Spa

Klubbhus

JORDBREKKSKOGEN

VERKENSELVA
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Strategi 

HELHETSPLAN
Tre strategier for en samlende

Flett, Forbind og Fortett

FORBIND MED BYGATER! FORTETT MANGFOLDIG!FLETT BY OG LANDSKAP!

INNKJØP

BOLIG 

BOLIG 
BOLIG 

SKOLE

SPORT FRITID ETC...

BUSS

BUSS

BUSS

BUSS

ARBEID

ARBEID

SKOLE
WIENERBRØD

BOLIG 

3 STRATEGIER:

Vi foreslår tre strategiske grep 
som til sammen vil kunne danne 
en helhetlig og bærekraftig utvik-
ling på konnerud frem mot 2040. 

Dette er tre oppfordringer til de 
innvolverte parter. Med dette me-
ner vi alt fra kommuner, utviklere 
til brukere og beboere. 

Vi tror det er viktig å samles rundt 
disse, for å sammen kunne trekke 
i samme retning. Sentralt for den 
forestående planprosess blir der-
for å svare på følgende spørsmål -
hvordan flette by og landskap - 
hvordan fortette mangfoldig og 
hvordan forbinde området med 
gode og tilgjenglige gater for alle 
på Konnerud.     
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LANDSKAPSELEMENTER // 
OVERVANN

GATESTRUKTUR PARKERING

Parkeringshus

Store parkeringskjellere
Boliggata

Hovedgata

Sidegata
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Strategi 

PLANENS LAG
Overordnet prinsipper for helhetsplanen

GAMMELT OG NYTT

22+24

22

24

22 Gammelt

Nytt 

BUSS

Bussruter

Stopp _ r:300m
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Landskap 

SPORTSPARKEN 
Overgangen mellom byaksen og museumsparken

Sport, play og leisure
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skiløype

ishall

leisure

play
sport
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Landskap

SPORTSPARKEN
en god blamding aktiviteter

En mangfoldig sportspark

Konneruds nye bystruktur omkranser det 
store, grønne område som i dag har kvali-
teter som Svendsedammens naturskjønne 
plassering, et av Norges største nettverk 
av skiløyper og mange flere 
sportsfasiliteter. 

Gjennom å videreutvikle, og samtidig for-
sterke eksisterende 
karekterer, rendyrkes ulike parkområder, 
og som samles i den store sportparken. 
Basert på hva som allerede er på stedet, 
og gjennom å utvikle det, finner man i 
sportsparken tre særlige bruksområder; 
sport, play og leisure - det kan lett tilføyes 
forskjellige aktiviteter til de mange for-
skjellige brukerne. Hele Sportsparken er 
koblet sammen som en samlet helhet, og 
henter sin styrke ikke bare i de tre delom-
rådene, men også i sin samlede størrelse, 
som i seg selv er en 
fantastisk kvalitet.

1:3 Koneptet

Gjennom å forsterke og samle stedespesi-
fikke kvaliteter, kan den store sportspar-
ken tilby ulike karakterer og forskjellige 
områder. 

Sport samles ved de store sportbanene, og 
konsentreres ved hjelp av den nye ishallen, 
og muligheter for flere ballbaner og andre 
sportsareal. 

Play åpner opp for nye, sosiale møtesplas-
ser med en ny aktivitetsloop som løper 
parallellt med den mest sentrale traséen
til rullskiløypen. Her samles aktiviteter 
som trampolinelek, hinderløype, tuftesta-
sjoner og chill-områder. Svendsedammens 
natursskjønne plassering utnyttes til et 
nytt rekreasjonsområde, 

Leisure, som samler aktiviteter som well-
ness-anlegg med tur-stier, fuglekikking og 
poetiske  kunstopplevelser.

   
SPORT PLAY LEISURE
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post /lys

ny ishallbane for bueskyting

fotballbane

ski

ski

beachvolley

tribuner

mulige sportsbaner

mulige sportsbaner

klubbhus

Konnerudhallen

bandy

BALLBANER IDRETTSHALLTRIBUNER

KLUBBHUSGARDEROBER

LYSMASTER

KIOSK

BEPLANTNING TRÆR

PLASS TIL SPORT
Det nye sportsområde samler og organiserer 
forskjellige sportsarealer på Konnerud
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Landskap

SPORT

Idrett er viktig på Konnerud. 
Gjennom å samle framtidige 
sportsaktiviteter med den 
eksisterende kunstgressba-
nen og bandybanen, sørger 
man for en god synergi.

 I et ‘cluster’ rundt de eksisterende 
sportsarealene, foreslås det en ny ishall, 
en bueskytterbane og muligheter for en 
framtidig utbygning med flere sportsba-
ner. Tribuner, lysmaster og trær sørger 
for et godt samlingssted og 
letter orienteringen i landskapet, som 
også knytter seg til 
Konnerudhallen, den nye bydelen og øv-
rige parkområder.

Sportsidentitet
Sportselementer med helt spesifike bruksområder 
kan gi et morsomt og uventet uttrykk 

Kombinerte funksjoner
Dette er gode eksempler på hvordan tribuner kan 
bygges sammen med en kiosk eller et lite klubbhus

PLASS TIL SPORT
Det nye sportsområde samler og organiserer 
forskjellige sportsarealer på Konnerud

PUBLIKUMSVENNLIG AKTIVITET
Tribuner og lys løfter sportsområdet, og gir det en spesifik 
identitet, men kobler det også logisk sammen med den 
øvrige byen.



26

asfaltbane

trampoline zone

tufte-stasjoner

hinderbane

tribune/kiosk

lys
- indikerer avstander 
  langs banen

Skole

tribune/lagerplass

trerekke

tribune
tribuner

skiløype vinter

PLAYTATIONS SOM AKTIVISERER
Parallellt med den eksisterende asfaltsbanen plasseres en serie av aktivitets-

elementer - det blir plass til både leke- og sportsaktiviteter som trampoline-
park, hinderløype og tuftestasjoner. I parken er det også plassert ut tribuner og 

kiosker, som fungerer som oppholds- og tilskuerplasser. 

aktivitetsloop skiløyper
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Landskap

PLAY

Den mest sentralt belig-
gende, og offentlige del av 
parken ved skolen, er den 
såkalte “play-areaen”. 

Om vinteren er det full aktivitet i skiløy-
pene - om sommeren forsterkes områdets 
muligheter til lek og bevegelse med en ny 
aktivitets-loop. Parallellt med rullski-
banen plasseres et område med play-
stasjoner inndelt i ulike tema; tuftepark, 
trampoline-park og hinderløype. Et antall 
tribuner, som også kan fungere som lag-
ringsplass eller kiosk, skaper naturlige 
møtesplasser i den nye offentlige parken, 
og kan også brukes om vinteren. Det er 
også en mulighet for å bruke den bearbei-
dede asfaltsbanen på en mer differensi-
eret måte - for eksempel til inliners og 
kitesurfing. 
De eksisterende trærne kompletteres og 
kontrasteres av en rekke 
ensartede trær, som gir en retning mel-
lom den nye bydelen og det 
fornyede parkområde.                                                                    

Multifunksjon
Eksempel fra Tempelhofer Freiheit i Berlin viser hvor-
dan en uprogramert asfaltbane kan åpne opp for en 
rekke forskjellige aktiviteter, og videre bli et element å 
forholde seg til - en aktiv sone der det skjer noe.

Karakterfull lek og bevegelse
Enkle tema-inndelinger av playstations åpner opp for 
en rekke forskjellige aktiviteter med mer eller mindre 
bestemtet bruksområder. Tuftepark, hinderløype og tram-
poliner kan med fordel koordineres og sammen skape et 
arkitektonisk uttrykk i parken.



28

lys

tursti

vei til spa spa

utkikkstårn

utkikkstårn
badestamper

bro

bro

Svensedammen retreat
Langs med Svensedammen gir nye turstier adgang til våtområ-
der og vann. Stiene og to nye broer kobler sammen Konneruds 
ulike boligområder med de eksisterende gang- og sykkelstiene. 
Lengst ut på odden finner vi badestamper, utkikkstårn, spa og 
restaurant. 
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Landskap

LEISURE

Med flott beliggeneht i da-
lens laveste punkt, finner 
man Svensedammen, om-
gitt av vill natur og fuglerike 
våtområder. På det halvøy-
lignende området på motsatt 
side av play-arenaen, som 
på to sider er omgitt av vann, 
foreslås det et naturnært 
wellnessanlegg med tilhø-
rende restaurant. 

Med nærhet till spa-anlegget og utsikt 
over sjøen er vedfyrte badestamper plas-
sert. De kan bruges sommer som vinter. 
Rundt på halvøya løper turstier langs 
skogen og sjøkanten, og forbindes yt-
terligere av en ny gangbro, som forbedrer 
tilgjengeligheten til de omkringliggende 
boligområdene.

Konnerud natur-spa
I skogen rundt den nye spabygningen, er 
vedfyrte badestamper med utsikt over fugle-
områder plassert ut. Turstien kobler seg til 
den nye gangbroen, som forbinder spa’et med 
Jordbrekksskogen i sørøst. 

Badekultur
Eksempler som viser hvordan natur og de bygde 
elementer spiller sammen og muliggjør naturnær 
kontemplasjon.

Kontraster
Turstiene kan med fordel utformes på forskjellige 
måter; et stykke av stien kan være noe arkitekto-
nisk og konstruert, mens en annen del kan være 
en enkel grussti. Variasjonene skaper spenning og 
tilpasser seg fint etter landskapet.
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Tilgang til vannet
Flotte broer kan gi en ny opplevelse av Svense-
dammens natur, samtidig som det gir en bedre 
sammenkobling mellom Konneruds forskjellige 
boligområder.
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Landskap

LEISURE

Ved gangbroen er det to 
utkikkstårn, derfra er en fin 
utsikt mot natur og fugleliv. 
Halvøyas vakre naturstier 
har mulighet for å tilby en 
kombinasjon av friluftsliv 
og bevegelse med en mer 
poetisk dimensjion; langs 
turstierne foreslås det steds-
spesifike kunstinstallasjo-
ner.        

utkikkstårn
Svensedammens fugleliv kan studeres fra oven i et 
av de to utkkkstårnene som blir plassert like ved 
den store broen. Herfra er det også mulig å skaffe 
seg et landskapelig overblikk over Konnerud, med 
sin plassering i dalen.

Svensedammens kunst-tur
I kontrast til det naturnære landskapet, kan kunst-
installasjoner som er tilpasset 
situasjon og konteksten tilføre en ny dimensjon av 
hvordan man beveger seg og 
opplever landskapet.

koreografert bevegelse
Arrangementer som night-run-trails, er et spen-
nende eksempel på hvordan idrett kan prege land-
skapet på en uventet måte. Refleksene er interak-
tive på sin helt egen måte, og virker i samspill med 
den som beveger seg langs med stien. 
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tribuner

trerekker

lysmast - mega

lysmast - medium

lysmast - mini

lysmast - maxi

LYS

Strategi:
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trerekker

farge

tribune

Strategi: lys Strategi:

Strategi:

Strategi:

Tribuner blir et gjentagende landskapselement som 
plasseres ut i parken, for at skape noen sosiale 
møtesplasser; et gjenkjennelig element og et uventet 
innslag. Tribunene kan variere i utforming og størrelse 
og noen ganger ha en ekstra funksjon som lagerplass 
eller kiosk. 

Samlende for de forskjellige inventar-ele-
mentene som plasseres ut, er en ensartet 
signalfarge som skaper en karakterfull 
identitet på 
Konnerud.

Som en kontrast til den ville naturen, plantes rekker med like, høy-
stammede trær, som skaper  linjer i landskapet. Trerekkene plantes 
som ‘stopplinjer’ som avgrenser ved 
strategiske steder, som mellem sportsbanene og skogen. Trærne kan 
også tjene som siktlinjer, som understreker landskaplige relasjoner.

Lysmaster i én samlende farge, men i forskjellige modeller og høyder, plasseres ut i 
sportsparken og langs med Snarveien. Lysmastene skaper en sammenheng og ori-
entering i landskapet.  Modeller i mega, maxi, medium og mini-størrelser plasseres i 
forskjellige områder med tilsvarende skala. Mega foreslås i 
sportsområdet, maxi ved play, medium langs Snarveien og mini i leisureområdet. 

Landskap

INVENTAR//KULTUR
Å finne en felles typologi
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Landskap

GENERELL STRATEGI FOR BEPLANTNING //NATUR
Skru opp for naturen

På Konnerud finnes det fantastiske natur-
områder. For å skape den nye sportspar-
ken, foreslås det en landskabsstrategi 
med 2 elementer: 1 - skru opp for natu-
ren! og 2 - kontrastér naturen kvalitativt. 
Gjennom en ny naturstrategi, hvor man 
ved hjelp av drift og utvalgt fellning og 
beplantning, skaper et 
kulturlandskap hvor man plasserer tyde-
lige urbane elementer, som gir kontrast 
og retning.

Skru opp for naturen!

Naturen er bynær på Konnerud, og alltid 
til stede. Gjennom å 
arbeide strategisk med hva man kan kalle 
en “kreativ drift”, er det gode muligheter 
for å skru opp for opplevelsen av “natur”. 
En meget stedespesifikk strategi som 
arbeider med både hva som er på plass 
allerede, og samtidig ser på potentialet 
for et villere uttrykk, skaper spenning 
og balanse. Å fjerne og beplante er to 
ytterligheter som kan skape både et mer 
åpent landskap der det er bruk for det, 
og et villere landskap som kontrasterer 
med det kultiverte urbane landskapet - alt 
for å maksimere det opplevelsesbaserte 
landskapsuttrykket.
 

FJERN!
Skog som omslutter særlig 
intressante partier, bør tyn-
nes ut; for eksempel rundt 
visse partier ved vannet.

Fjerning av trær skjer gjen-
nom selektering på plassen.

BEPLANT!

På andre steder kan vegeta-
sjoner få lov til å ta mer plass, 
og gis en villere karakter. 
Gressområder blir spennende 
nær den klipte ballbanen, og  
kontrasteres av vill 
eng.
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Bebyggelse 

KONNERUDBYEN
Mye og by på  

Bebyggelse , delområder og 
utvikling
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Boliger

Skole og barnehage

Sportell
Idrett
Eldresenter

Parkering

Handel



39                                BY PÅ KONNERUD | 07. OKTOBER 2016

Boliger

Skole og barnehage

Sportell
Idrett
Eldresenter

Parkering

Handel

Bebyggelse 

PROGRAMMER

PLAYSTATIONS SOM 
AKTIVERER

En loop med ‘add-on- aktiviteter der løber 
langs med den befintlige rullskibanen 
skaber muligheder  for fler aktiviteter om 
sommarhalvåret. Den centrale placeringen 
og kombinatioen af programert og upro-
gramert gør parken til en af Konneruds 
primære fællesrum.
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0-1

1-2

2-3
3-5
5-9
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8: 
Beplantningen bidrar med adskillige faktorer til en forbedring av byrommets miljømessige 
kvaliteter:

Beplantningen opptar CO2
Forbedrer luftkvalitet – fjerner støv og forurensningspartikler
Forbedrer vannmiljøet – forsinker og opptar regnvann og reduserer risikoen for oversvømmelse
Forbedrer biologisk mangfold i byen
Forbedrer det fysiske miljøet – opplevelsesrike, attraktive rammer for sosial aktivitet
Forbedrer det psykisk miljøet – grønne omgivelser reduserer stress og øker generelt velvære

7: Byrom med godt mikroklima

1: Maks 5-6 etasjer gir god kontakt mellem gate og bolig

3: Opplevelsesmessige skift i kantsoner, 
inngangspartier og fasaden

2: Trygge Byrom (også om natten)

4: Solorientering og bygningshøyder
sikrer gode dagslysforhold og optimale 
forhold for utnyttelse av passiv solenergi

5: Lyse materialer i i byrom og på 
bygninger har stor innvirkning på det 
samlede energiforbruket til belysning i 
bygninger. 

6: Alle leiligheter og kontorer har fasader 
til to sider for å sikre gjennemstrøm-
mende naturlig ventilasjon

Bebyggelse 

TETTHET, HØYDER OG KVALITET
Overordnet prinsipper for bokvalitet 

Skal Konnerud by bygges 
tett og samtidig bli en suk-
sess som et attraktivt sted 
å bo, må det bygges inn en 
god dose bokvalitet, som 
over tid vil kunne bli en god 
ramme for et bærekraftig og 
mangfoldig byliv.

Mulighetsstudien peker derfor på noen 
viktige prinsipper for at en slik by skal 
kunne meisles frem. Her er noen sentrale 
temaer som vil kunne styrke byens mang-
fold og gjøre Konnerud til et, om ikke enda, 
bedre sted å leve, bo og kanskje i fremti-
den jobbe.  

BYGG EN LEVENDE OG BLANDET BY

1: MAX 5-6 ETASJER

2: TRYGGE BYROM

3: AKTIVE KANTSONER

3: AKTIVE KANTSONER

4: INNTRUKEKT FØRSTEETASJE
4: INNTRUKEKT FØRSTEETASJE

4: GODE DAGSLYSFORHOLD

5: LYSE MATERIALER

6: NATURLIG VENTILASJON

7: MIKROKLIMA I BYROM
8: BEPLANTNING

76
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Den nye bydelen har et 
klart hierarki, en bystruktur, 
som sørger for en tydelig 
lesbarhet. Gatene er, som 
utgangspunkt, delt opp i tre 
typer; hovedgate, sidegate 
og boliggate - alle med sitt 
spesifikke, arkitektoniske ut-
trykk. 

Hovedgatens utformning muliggør et godt 
flow mellom det eksisterende og den nye 
bydelen, med hensyn til både sykkel-, kol-
lektiv- og biltrafikk.  

Bebyggelse 

GATEHIERARKI
Overordnet prinsipper for bygater 

BOLIGGATA

HOVEDGATA

SIDEGATA
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Prinsippsnitt, 1:100

Prinsippmessig planutsnitt, 1:200

Prinsipp flexzoner

Flexzonene fordeles på irregulært vis langs boliggatens forløb, og skaper 
liv og variasjon i gatebildet med forskjellige funsjoner og former for 

beplantning.
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Bebyggelse 

BOLIGGATA 
strukturerende for byen og  fremtiden på gata.

Boliggatene har en grønn 
profil, med grønne kantzo-
ner og varierende flexzoner. 
Flexzonen gir plass til be-
plantning og små pause-
steder med benker og lig-
nende, men de sikrer også 
en lav trafikkhastighet gjen-
nom boligområdet. 

FELLESROM
Langs den grønne 
forbindelsen etableres 
mindre fellesrom, med 
lekemuligheter, opphold, 
fellesborder mm. Disse 
rom trekker seg tilbake fra 
stien og kobler seg opp 
på stengene, så eierskapet 
fremstår tydelig.

HAGEROM OG KANTSONER
Bebyggelsen har private 
kanter og hagerom langs 
bebyggelsen.
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Prinsippmessig planutsnitt, 1:200

Prinsippsnitt, 1:100
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Bebyggelse 

SIDEGATENE
strukturerende for byen og  fremtiden på gata.

Sidegatene har også brede 
fortau, og de varierende 
bygningsplasseringene gir 
plass for skiftende, grønne 
kantzoner. Kjørebanen er 
smalere enn hovedgaten, 
men med mindre trafikk er 
det ikke bruk for separate 
sykkelstier. 

Karrébebyggelse 6 etager

Fellesrom

Fellesrom

Karrébebyggelse 4 etager

Kantsone KantsoneLokalgate
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Prinsippsnitt, 1:100

Prinsippmessig planutsnitt, 1:200
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Fellesrom

Kantsone KantsoneStorgataFortau Fortau

3,5 3,5 2,52,52 2

Bebyggelse 

HOVEDGATA
strukturerende for byen og  fremtiden på gata.

Hovedgaten gis et bymessig 
uttrykk, med brede fortau, 
sykkelstier i begge retnin-
ger, parkering på skiftende 
sider av veien og dobbel 
kjørebane. De brede fortau-
ene muliggjør beplantning 
av trær og mulighet for den 
lille caféens 
uteservering eller butikkers 
utstilling.
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Konnerudhallen

skole

shopping

sportell

beach volley

festplassen

plass med benk

plass med benk

bussterminal - plass med benk/LAR-bed

lyktestolper i signal-
farge

betongfliser i forskjellige størrelser og 
strukturer

tribune
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Delområder

SNARVEIEN
en sammenhengende belegning skaper et 

nytt bevegelsesmønster på Konnerud

“Snarveien” er den nye fot-
gjengerveien som skaper et 
tiltrengt, offentlig rom på 
Konnerud. 

Snarveienbinder bussterminalen i nord 
sammen med idrettsarenan i sørvest, via 
Konneruds nye hjerte - festplassen. Langs 
denne nye gåveien finner man flere mindre 
plasser med trær, beplantningsbed som 
opptar regnvann og sittebenker. Snarveien 
markeres gjennom en flott belegning 
i forskjellige betongfliser, som er lagt 
som en vill elv som renner fram mellom 
nye og eksisterende bygninger og binder 
disse sammen. Det bymæssige uttrykket 
forsterkes ytterligere med karakteristiske 
lysmaster langs veien.   

Snarveiens elementer er enkle, men 
effektfulle. 
Benker markerer store og små  plasser, og rammer inn dagvanns-
bedenes beplantning. Langs med gangveien står lyktestolpene som 
har den samme høyden og fargen. 
Belegningens lysegrå betongfliser er i forskjellige størrelser og 
teksturer.

Festplassen på sommeren
Regnvanns-bed med store, eksisterende trær, skaper 
en grønn oase i det urbane området.
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LAR-bed med eksisterende trær
grønne tak

lyktestople

Sportell

boliggate

Sportell

Svensedammen skole

boliggate

belegning betongfliser 

fotgjengerovergang

Planutsnitt, skala 1:500

FESTPLASSEN PÅ VINTERN
Regnvanns-bed skaper fortsatt et sentrum på vinteren, og byr og på 

en ekstra aktivitet. I forbindelse med den store benken foreslås en 
midlertidig skøytebane som løber rundt i en sirkel. 

Eksempel på midlertidig skøytebane , Kongens Nytorv København
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Delområder

FESTPLASSEN 
en samlende møteplass 

Konnerud har allerede man-
ge ulike møteplasser, men 
det er ingen som riktig kan 
ta vare på et festkledd 17. 
maitog. 
Den nye festplassen forbin-
der Konnerud på kryss og 
tvers. Både med tanke på 
aktivitet og aldersgrupper. 
Vi har gjort Festplassen til et 
sentralt omdreiningspunkt 
i planen, som en møtested 
for alle. 

Plassen vil både kunne innholde viktige 
funksjoner som skole, eldrehjem, sportell, 
boliger og studenterboliger etc. 
Den er plassert på et av de høyste punk-
tene i sentrum med god utsikt mot syd 
med Skoger i det fjerne og orientert slik 
at solen vil kunne strømme over plassen 
morgen som kveld. 

Festplassen på vintern

Regnvanns-bed skaper fortsatt et sentrum på vin-
teren, og byr og på en ekstra aktivitet. I forbindelse 
med den store benken foreslås en midlertidig skøyte-
bane som løber rundt i en sirkel. 
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Lek

Akebakke 

entré park

Loop

Kirke

eksiterende 
barnehage

ny barnehage

ny ungdomskoleskole

 

boligfortetting

eksisterende boligfelt

 

Barnebyen
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Delområder

BARNEBYE
Stabling og tilpasning til ny bystrategi

Ved Petersvollen vil vi samle 
daginstitusjonene rundt det 
eksisterende grønne areal 
som ligger der. Parken er i 
dag et populært akebakke-
sted, og har kvaliteter som 
høye trær og et stort om-
råde for lek rett ved døren. 

Unntatt akebakke, er det og en 
masse forskellige måter å nytte 
en topografisk bakke; akebane 
og annen lek.
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Skole og barnehage

Sportell
Idrett
student boliger
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Skole og barnehage

Sportell
Idrett

utvikling 

KUNNSKAPSKURVEN
Stedet som den tredje lærer

Utviklingen av Konnerud 
henger nøye sammen med  
skolestrukturen. 

 

student boliger
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Boliger
Parkering

Handel
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Boliger
Parkering

Handel

utvikling 

KONNERUD SENTER 
Innspill til handelsutvikling

Handelen er nøkkelen til en 
en velfungerende by.
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bolig 
parkeringshus 
større/plasskrevende varer
15.340 kvm

FASE 1-5

totalt nybygg 174.625 kvm
ca. 1800 boliger og
rundt 3800 nye beboere 

fase 0

fase 1

fase 1
fase 2

fase 3

fase 4
fase 5

bolig 
parkeringshus 
mindre butikk og noen verksteder
25.400 kvmbolig 

noen verksteder 
off. Institusjoner
Klubbhus
13.500 kvm

Læreinstitusjoner
10.500 kvm

Barneby
2.500 kvm

bolig
studentboliger 
idrettslinje 
noen verksteder 
off. Institusjoner
noe handel og verksteder
hall
25.527 kvm

bolig
omsorgssenter
22.218 kvm

Eldresenter
12.699 kvm

Konnerud senter 
Bolig
off. funksjoner
parkering
20.000 kvm

Ishall 
4.500 kvm
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utvikling 

PROSJEKTBASERT FASEUTVIKLING 
Overordnet bud på utviklingsrekkefølger

Konnerud vil med denne 
planen ha et potensialet 
for utvikling på til sammen 
6000 mennesker. Dette vil 
kunne gi en samlet befolk-
ning på 19.000 mennesker, 
en middels stor norsk by.

FASE 6
- Utvikling av felt i sørøst
ca. 90.000 kvm ink. skole og barnehage
ca. 800 boliger 
ca. 2200 nye beboere

FASE 1-5

totalt nybygg 174.625 kvm
ca. 1800 boliger og
rundt 3800 nye beboere 

FASE 1-5


