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«Vi skaper våre omgivelser, 

og deretter skaper omgivelsene oss.»

fritt etter Winston Churchill

Vi vil transformere 

det slitne industriområdet 

til et levende og frodig boligområde 

for folk flest!

Vestre Billingstad



FELT C: «ELVEGÅRDEN»

FERD AS

412 leiligheter

FELT B: «BILLINGSTAD TORG»

JM Norge AS

573 leiligheter

FELT A: «BERGERHAGEN»

AF, Eiendomsplan mfl.

50 rekkehus

148 leiligheter

FELT D: «NESELVA HAGEBY»

Sandekra AS

422 leiligheter
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STRØK OG GATER 

• uformelle møteplasser for nye og 

gamle naboer

• hverdagsrommet

• gatelek

• oppholdssoner for alle



FYSISK AKTIVITET

• ballbane

• sandvolleyballbane

• nærlekeplasser for de minste

• strøkslekeplass på trekantplassen

• tilbud til eksisterende boligområder



«BILLINGSTAD TORG» (FELT B)

573 leiligheter (+ 26 leiligheter i felt L)

122 under 50m2

140 over 80m2 (hvorav 104 er over 100m2)

Gatetun og felleshager er viktige oppholdsarealer

Ulike arkitekter for å skape mangfold og variasjon.

JM Norge AS



TRYGGE TUR- OG SKOLEVEIER

• Ny gang- og sykkelveg til Hvalstad skole

• Enkel adkomst til buss og tog

• Trygge forbindelser i byggeperioden

• God kobling til eksisterende turveinett



«BERGERHAGEN» (FELT A)

50 rekkehus 110 – 130m2

148 leiligheter

AF Gruppen, Klaveness, Eiendomsplan.



BARNEHAGEN

• ca 150 barn fordelt på 10 avdelinger

• fortrinnsrett for Vestre Billingstad, men plass til flere

• åpen for alle etter barnehagens stengetid



Naturområder:

Birøkterkollen

Åkerholmen

Neselva

Akebakken

Parker:

Soltorget

Nærsenteret

Andre grønne områder:

Gatetun

Strøksaksene

Lekeplasser

Felles gårdsrom

Private hager

Takhager

Åpen overvannshåndtering

GRØNTSTRUKTUR



422 leiligheter

66 under 50 m2

147 over 80 m2

Åpne, solfylte og grønne tun..
Asker eiendom, Eiffel eiendom 

«NESELVA HAGEBY» (FELT D)



Enkel uteservering

Kontakt med elva

Markerer overgang til 

boligområde

«SOLTORGET»

OBS: Skissen viser for lite vegetasjon mot elva



NESELVA

• Viktig gytested for sjøørreten i Oslofjorden 

• Behov for reparasjon og avbøtende tiltak

• Mulig å utvikle urbane elvestrekninger hvis vi er bevisst på hva 

vi gjør, og tar nødvendige hensyn

• Pir II har laget en ‘verktøykasse’ slik at vi tar riktige valg



«ELVEGÅRDEN»  (FELT C)

412 leiligheter

86 under 50m2

90 over 80 m2

Takhager

To felt: tre fasadeuttrykk

Stor variasjon av 

leilighetstypre

FERD AS



NÆRSENTERET

Dagligvare

Gjenbruksbutikk

Blomster

Apotek

Café

Sushi

Pub

Sykkelverksted

Frisør

Benker

Amfi mot elven

Lek



GRØNN MOBILITET

• buss

• tog

• bildeling / bilpool

• sykkeldeling / bysykkel

• bilutleie

• taxi

• netthandel

• kortreist handel og aktivitet
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«Vi skaper våre omgivelser, 

og deretter skaper omgivelsene oss.»

fritt etter Winston Churchill

Takk for oss!


