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Når vi arrangerer 
verdensmesterskap i idrett, 
inviterer vi også andre land til å delta.

John Cleese



Ill: Asplan Viak



Fase 1

Fase 2

Fase 3

Granåsen 
idrettspark

“Granåsen 
idrettsby”

Utbyggingsfase 1 
▪ Langrennsfasiliteter inkl turstier

Utbyggingsfase  2 
▪ Hopparena og tilliggende anlegg 

Utbyggingsfase 3 
▪ Regulering av området i sivilforsvarsleiren 

“Granåsen idrettsby” inkl fotballhall

Kommunalteknisk infrastruktur 
▪ vei, vann, avløp bygges i alle faser

 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026



Fase 3
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Ill: Pir II



Ill: Pir II

Fotballhall

Komb. 1

Komb. 2



Idrettsbyen og idrettsparken utfyller hverandre.
Den oppleves som en godt integrert del av 
idrettsparken og tilbyr funksjoner som øker utvalget, 
kvaliteten og aktiviteten i hele området.

Målbildet

Ill: Asplan Viak



Idrettsbyen er levende og attraktiv for mennesker og 
næringsliv. Den bidrar til å øke aktiviteten og 
attraktiviteten i Granåsen, og underbygger synlighet 
og merkevare som attraksjon på lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt nivå.

Målbildet

Ill: Asplan Viak



Idrettsbyen er en naturlig portal til marka. Både som 
inngang og utgang. Enkelt og oversiktlig. Den er et 
knutepunkt med god offentlig kommunikasjon.

Målbildet

Ill: Asplan Viak



Idrettsbyen er et utstillingsvindu, og stimulerer til 
samhandling og deling av ressurser og kunnskap. 
Sterk samhandling mellom idrett- og friluftsliv, 
folkehelse, forskning, offentlig og privat virksomhet, 
byens befolkning. Fellesskap, sambruk og 
utveksling. Den gir grobunn for lokale initiativ med 
global impact; teknologihovedstad, ressurser, 
lokalmat og restaurant.

Målbildet

Ill: Asplan Viak



Idrettsbyen bidrar til at Granåsen er et attraktivt 
anlegg for idretten. Den gir gode rammer for 
hverdagsbruk og store arrangement.

Målbildet

Ill: Asplan Viak



Idrettsbyen og parken fungerer som et helhetlig 
bærekraftig system. Den har offensive løsninger for 
økologisk, økonomisk og sosial bærekraft.

Målbildet

Ill: Asplan Viak



“Kombinasjonsbygg 1”
- Et kraftsenter for kunnskap og idrett
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Plan sokkel Plan 1 (inngangsplan)

SmistadvegenEksempel på mulige funksjoner



Plan 2 (og 3) Plan 4 Plan 5

Eksempel på mulige funksjoner



Utleie, kan inndeles

Garderober

Eksempel på 
sokkeletasje



Eksempel på 
næringsetasje

Dagligvare

Utleie

Utleie

Fellesrom, inngang nord

Inngang sør



Eksempel 
flerbrukshall

Hverdagsoppsett, 
tilsvarer 

3 håndballflater



Eksempel 
flerbrukshall

Arenaoppsett



Eksempel 
kontor- og 
halletasjer

Kontor
Kontor

Hallflater for 
ulike behov

Sportell



Hallflater

Kontor

Flerbrukshall

Næringsetasje

Sokkeletasje - utleie

Kontor

Kontor

Kontor

Eksempel på mulige funksjoner



“Fotball- og klatrehall”
- Et regionalt treffpunkt for idretten



Evt disponibelt 
areal kjeller

Plan evt kjeller Plan 1 (hovedetasje) Plan 2





Ambisjonene
Bilder som inspirerer arbeidet fremover
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Science campus at University of Milan
arkitekt Carlo Ratti Associati
https://www.floornature.com/cra-carlo-ratti-associati-designs-new-science-campus-univers-16029/
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Vil du bli med på reisen?

Bli en del av Granåsen Idrettsby - en bærekraftig og 
fremtidsrettet bydel for hverdag og fest.


