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VISJONEN OM VENNEBO

ET BÆREKRAFTIG BOOMRÅDE- det beste stedet å vokse opp i Norge

skape møteplasser for alle 

aldersgrupper- de eldre og de yngre 

har ofte en dagrytme som passer 

sammen...  

bli kjent! trygghet skapes 

gjennom relasjoner til de du bor 

med og i nærheten av. Sosiale 

boformer som fremmer naboskap 

og bekjentskap

kontakt med naturen

trygge leke- og 

oppholdssoner

trafikksikre forbindelser til og fra 

skole og aktiviteter

variasjon i aktiviteter- noe for 

alle- ikke ekskluderende

ikke glem ungdommene!

skape “hangouts” hvor 

man kan være litt i fred..

Et inspirerende bomiljø- leken 

arkitektur og inspirerende 

fargebruk



Venneboplassen- 
barnehage, dagligvare, 
påkobling til 
omliggende områder

“tun”
ca et tun pr 100 boliger
300 mennesker pr tun

grønne forbindelser
- fra marka ned til Åsvegen.

INTERNVEIEN(VEIEN SOM FORBINDER TUNENE

“SETRA”
nabolagene nabolagene

MARKA

“TUNET”

nabolagene

nabolagene nabolagene

nabolagene

VEIEN
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INSPIRASJON: VI URBANISERER ORGANISERINGEN FRA DALFØRENE I NORGE!

PRINSIPPSNITT AV OMRÅDET

N

ORGANISERINGSPRINSIPPER



NABOLAGENE1.

TUNENE2.

JORDENE3.

bilfrie tun med rom for lek

godt naboskap og trygghet

“drivhusene”

“stabburet”- 
matskap/matlagring

garasjen- bildeling

barnehager?

“våningshuset”-
felles middag og arrangement

“kårboligen”- 
bokollektiv for eldre

“hønsegården”- 
driftes av kårboligen

låven- fleksible arbeidsplasser 
og “hjemmekontor” for 
Venneboområdet

hvert tun består av mellom 20-30 
boenheter, og utformes med 
egen identiet.

Passe antall enheter for å bli 
kjent= økt trygghet og godt 
naboskap= økt trivsel!

grøntkorridorene som binder 
sammen området oppover og 
nedover- transportlinjer, turveier, 
samlingssteder og trafikktrygge 
grøntårer med lek og morro.

“mjølkerampa”
- hangout for
 de større kidsa

knytter seg på gang- 
og sykkelnett

frodighet!

grilling

kobling til
lekearealer

tilknytning til 
kollektivt

turløyper til marka
- knytte seg på turveier/løyper
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Nabolagene organiseres 
i mindre ansamlinger av 
konsentrert eller frittliggende 
småhusbebyggelse. Det 
fokuseres på en tunstruktur, 
der bilfrihet og trafikktrygghet 
skal være førende. Naboskapet 
og samholdet styrkes ved 
henvendelse til samme felles  
uterom i form av et tun.

Slik som jordene i distrikts- Norge 
binder sammen veien nederst i 
dalføret  med teigene øverst, lager 
man grønne forbindelser nedover 
dalsiden. Jordene  forbinder 
lekearealer og oppholdsssoner, 
fungerer som rekreative 
transportårer opp til marka, og 
er oppholdssoner preget av 
tilfeldige møter og mindre og større 
samlingssteder for beboere. 

Tomten strekker seg over et 
stort område og har store 
terrengforskjeller. Grepet med 
tunene sørger for møteplasser som 
fungerer som samlingssentrum for 
nabolagene. 

Det ses på som realistisk å etablere 
rundt 600 boliger innenfor området. 
Om man etablerer 6 tun fordelt 
i området, vil dette gi ca 100 
boenheter per tun, eller ca 300 
personer per tun. 

Funksjonene i tunet er beregnet på 
alle aldergrupper, og skal få folk til å 
møtes på tvers av aldersforskjell og 
interesser. 
Kanskje eldrekollektivet i kårboligen 
kan fungere som ettermiddagspass 
for de mindre skolebarna?



BÆREKRAFTIG STEDSUTVIKLING

SIRKULÆR PLANLEGGING

MILJØVENNLIGE TRANSPORTMIDLER OG TRANSPORTSYSTEMER

HØY GRAD AV MEDVIRKNING

VENNEBO

VERKTØY

Boligområdet skal utvikles over flere år, og trender og muligheter 
innenfor bærekraftighetsutfordringer kan forandres. Et fint mål 
er at hvert eneste nabolag som utvikles skal være mer 
bærekraftig enn det forrige! 

Noen fellesnevnere bør være med fra start, derfor er det landet 
på noen ambisjoner:

- bruk av kortreise byggematerialer, gjerne gjenbruksmaterialer?
- jordvarmeanlegg- egen energisentral?
- bruk av egen kompost for oppvarming?
- bør ha inn noe mer helhetlig.

Å plante små frø kan få store positive ringvirkninger! Sirkulær 
planlegging er å legge til rette for at prosessene innenfor 
området skal ses på som en helhet. Om noen av tunene har 
dyrehold kan avfall herfra brukes som kompost i nyttevekstfelt 
eller drivhus. Produkter fra egendyrkingen kan forsyne beboere 
med grønnsaker, og skaper trivsel rundt fellesprosjekter. Etter 
hvert kan kompost eller matvarer selges på lokalmarkedet med 
Vennebo- logo og dette kan igjen brukes som markedsføring i 
senere byggetrinn. 

Vennebo ligger et stykke unna kollektivknutepunkt, men på en 
elsykkel kan man nå til Gardermoen på 30 min! Her er det ikke 
bare mange arbeidsplasser, men også kort vei til Oslo/Lillestrøm/
Kjeller. Noen miljøvennlige transportmål:

- innenfor området legges det til rette for gode lademuligheter 
slik at det er mulig å kun ha bilpark på strøm
- når du kjøper bolig på Vennebo får du med elsykkel på kjøpet.
- det legges til rette for egen miljøbuss som kjører i rushtid og til 
og fra skole. 

Hva skal til for å skape det beste stedet å vokse opp? Gå rett 
til kilden! Ved å arrangere workshops med lokale skolebarn og 
ungdommer kan man verdifull informasjon i prosessen i å skape 
det beste oppvekstedet. 
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