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grøntområder?
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Vårt felles utgangspunkt





Hva er grøntområder i juridisk forstand?





Hvorfor skal vi utnytte potensialet
i grøntområdene?





Samfunnsendringer













Har disse endringene påvirket folk sitt 
forhold til nærnaturen?



Medvirkning med lokal ungdom





























Hvordan skal vi utnytte potensialet
i grøntområdene?



FOR UTVIKLING AV GRØNTOMRÅDER 
I LILLESTRØM

FYSISK STRATEGI

Begrenset
utstrekning

Særegenhet

Sentralhet

Samhørlighet

Kjærhet



3-4 etasjer

4-5 etasjer

5-6 etasjer

2-3 etasjer

7-8 etasjer

3-4 etasjer

4-5 etasjer

5-6 etasjer

2-3 etasjer

7-8 etasjer

KJÆRHET - Knytt folk og kjære steder



SOGNA | NATURVERNSOMRÅDE
Grunnlag for kompleks biodiversitet

NITELVA
Grunnlag for kompleks 
biodiversitet

Grunnlag for kompleks 
biodiversitet

LEIRA

ELDRE SKOG | NEBBURSVOLLEN
Grunnlag for ny grønne forbindelser

Muligheter til:

- øker strukturell kompleaksitet
- øke biodiverstitet i området
- forbedre habitat for �ora og fauna
- karbonlager
- �omdemper

trær
busker

urter og stauder
gress arter

Muligheter til:
- produktiv skog
- karbonlager
- ny kompleks biodiversitet

NY REETABLERT VÅTMARK

NY MATSKOG

NY KOMPLETT
VEGETASJONS
STUKTUR

FENOLOGI

SAMHØRIGHET - Økologisk



KJELLER FORSKNINGSPARK

SKOLEOMRÅDET

LOKALE
SKOLER

LOKALE
BARNEHAGER
Kunnskapsparken gir 
grunnlag for 
læring og mestring

Grunnlag for kunnskapsbygging

Grunnlag for 
kunnskapsbygging

SYKEHJEM

IDRETTSARENAER

bruker Kunnskapsparken som 
helbredende landskap og
for rehabilitering.

Eksisterende destinasjon med mange brukere

Eksisterende destinasjon
med mange brukere

Grunnlag for grønn næringsutvikling

Kompetanse innen miljø- og 
klimavennlig næringsutvikling vil være 
nødvendig for at bedrifter skal være 
konkurransedyktige i framtiden

Muligheter til:

- øke grunnlag for læring 
- bedre fysisk og mental helse
- ny sosial arena i Skedsmo

NY REETABLERT VÅTMARK

Muligheter til:

- mat produksjon
- alternativ opplæringsarena
- fremmer ny forskning
- lag og foreninger

NY MATSKOG

NEBBURSVOLLEN FRILUFTSBAD
Kunnskapsutveksling mellom elever og

forskere om tilpassning til
miljø- og klimaproblematikk vil gi konkrete 

og kreative løsninger for framtiden.

SAMHØRIGHET - Sosial



3-4 etasjer

4-5 etasjer

5-6 etasjer

2-3 etasjer

7-8 etasjer

Reetablere historisk våtmark Mennesker og natur knyttet sammen 
gjennom kunnskap

Etablere Kunnskapsløkka

SÆREGENHET



FRA MONO

TIL

MANGFOLD



3-4 etasjer

4-5 etasjer

5-6 etasjer

2-3 etasjer

7-8 etasjer

KJELLER SØR

KJELLER HAGEBYER

BYGG LANGS 
EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR

BEGRENSET UTSTREKNING



3-4 etasjer

4-5 etasjer

5-6 etasjer

2-3 etasjer

7-8 etasjer

KNYTT TIL OMGIVELSENE MED 
GRØNN INFRASTRUKTUR



3-4 etasjer

4-5 etasjer

5-6 etasjer

2-3 etasjer

7-8 etasjer

KNYTT TIL OMGIVELSENE MED 
GRØNN INFRASTRUKTUR



3-4 etasjer

4-5 etasjer

5-6 etasjer

2-3 etasjer

7-8 etasjer

NABOLAGSBLOKKER PÅ 40*40 M 



3-4 etasjer

4-5 etasjer

5-6 etasjer

2-3 etasjer

7-8 etasjer



Urban karakter

3-4 etasjer

4-5 etasjer

5-6 etasjer

2-3 etasjer

7-8 etasjer

SENTRALHET



3-4 etasjer

4-5 etasjer

5-6 etasjer

2-3 etasjer

7-8 etasjer

Gangstier
Gangbro, trestrukturer over våtmark
Gangsti, sykkel og gatetun

Nye forbindelser, nye muligheter...



3-4 etasjer

4-5 etasjer

5-6 etasjer

2-3 etasjer

7-8 etasjer

Mulig t-banetrasé
Busstrasé

Kollektivtransport



3-4 etasjer

4-5 etasjer

5-6 etasjer

2-3 etasjer

7-8 etasjer

































I dag er vi er uforberedt, emosjonelt og intellektuelt, som individer og samfunn, 
til å ta handlinger som er nødvendige for et bærekraftig samfunn. 



Bynære naturområder har potensiale til å skape sterkere forhold 
mellom mennesket og naturen.

Dette er viktig for at folk skal kunne ta de valgene som kreves 
for å oppnå et bærekraftig samfunn. 



Grorudparken



Vestbyparken



Takk for oss.




