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Innledning
Denne mulighetsstudien er gjort på oppdrag fra
Sandefjord kommune i perioden september 2014 til
mai 2015. Mulighetsstudien er utført av et tverrfaglig
team bestående av Lala Tøyen AS, Eriksen Skajaa
arkitekter og Rambøll. I tillegg har Tine Aagesen
i Civitas og Anders Often kommet med verdifulle
innspill på henholdvis arealplan og biologisk
mangfold.

Ortofoto med områdeavgrensning, målestokk 1:5000

Om mulighetsstudien
Studien viser et overordnet konsept for plassering av
bebyggelse, bebyggelsestyper og sammenhengende
grøntstruktur.
I studien har vi etterstrebet en bebyggelsesstruktur som tar
vare på viktige landskapskvaliteter, der det er tilrettelagt for
attraktive boliger med nærhet til natur og trygge omgivelser.
Arbeidet har tatt utgangspunkt i eksisterende kartlegginger
og møter med Høgenhalls innbyggere. Det har vært
avholdt arbeidsmøter med planleggere ved bygnings- og
arealplanseksjonen i Sandefjord kommune og et dialogmøte
med potensielle utviklere. På bakgrunn av disse møtene har det
vært vår intensjon å vise muligheter som ivaretar innspill fra
stedets brukere i dag, samtidig som man tilrettelegger for en
fremtidig utvikling.
Vår vurdering er at hensyn til eksisterende kvaliteter er mulig
å ivareta også i en fremtidig utvikling, under forutsetning
om at detaljregulering og prosjektering har fokus på god
landskapstilpasning.

Bebyggelsesstruktur
En utbygging på 200-250 nye enheter i denne regionen ses på
som stor og bør deles opp i flere etapper og flere salgstrinn i
hver etappe. Byggeområdenes plassering er i stor grad bestemt
av hvor det er mulig å føre frem en vei og av hvor det er mulig
å bygge hus uten alt for store og omfattende terrenginngrep.
Naturkvalitetene er viktig del av attraktiviteten til Høgenhallog Lahelleområdet, og det er derfor viktig å ta vare på disse
selvom man skal fortette med boliger. De foreslåtte typologiene
er hovedsakelig basert på mindre bygg som eneboliger, kjedete
eneboliger (atriumshus), rekkehus og firemannsboliger. I de
større byggeområdene blandes typologiene for å tilby variasjon.
I område F helt nord i planområdet kan man tenke seg noe
høyere punktbebyggelse. Her vil man kunne få spektakulær
utsikt uten at det trenger å oppfattes som en stor innvirkning i
landskapsbildet.
Grønnstruktur
Prosjektet viser en stor og tydelig grønnstruktur som områdets
hjerte. Denne innebefatter eksisterende sportsanlegg, stier og
veier i området og Seileråsen med utsikt og historisk verdi.
Tursti vil gå gjennom sentralparken og koble ny bebyggelse til

parken og videre til brygger, småbåthavn og badeplass. Hver
utbyggingstomt vil ha et felles nærlekeområde som et viktig
fellesrom. Det etterstrebes at nærlekeplasser er synlige fra
så mange boliger som mulig og samtidig ligger i tilknytting til
naturområdet. Lekeplassene kan være både opparbeidede
med lekestativer etc., men også naturlekeplasser som ”steder i
skogen”.
Overvannshåndtering
På Høgenhall er det bart fjell på høydedragene og dette
overvannet bør håndteres før det når boligområdene i form av
dreneringsgrøfter, infiltrasjonsbed og regnbed. Det er viktig
å tenke på overvannshåndtering når man bygger tett inntil
brattere skrenter. Les mer om dette under i eget kapittel lengre
bak i heftet.
Infrastruktur
Området kan tilby en landlig og trygg atmosfære samtidig som
det ligger sentrumsnært. Studien viser en bevisst tilrettelegging
for alle transportformer; gange, sykkel, kollektivtransport og bil.
Gjennom bevisst samfunnsplanlegging, tilgjengelighet til viktig
sosial infrastruktur som skole, barnehage, sport og trening kan
mange av de hverdagslige aktivitetene skje uten å generere
unødvendig biltrafikk internt og på eksisterende veier. Starter
dagen uten bilen, er det stor sannsynlighet for at bilen får stå
hele dagen.

Biltrafikk
Økt biltrafikk i området som genereres av utbygging er
arealkrevende, vil utløse utvidelser av eksisterende veisystem og
står i direkte konflikt med et rolig og trygt bo- og oppvekstmiljø.
Plassering av samleveier bestemmes av topografien og hvilke
traseer som faktisk er mulige i dette landskapet. Adkomst/
samleveier er trukket frem til byggeområdet og parkering
foreslås i utkanten av hvert av disse for å ikke komme i konflikt
med trygghetsfølelsen og bokvalitet.
Parkeringsnorm
Parkeringsnormen er i mulighetsstudien satt til 2 for eneboliger
og atriumshus, og 1,5 for rekkehus og leiligheter. Denne kan med
fordel settes lavere om det tilrettelegges mer for syklende og
gående.
Parkering er stort sett skissert inn over bakken men kan også
tenkes løst i kjeller der hvor det er store høydeforskjeller,
først og fremst aktuelt i område F og I ved bygging av fire-fem
etasjes boliger. Ev. kan parkering på bakkeplan erstattes av
parkeringskjellere i et neste byggetrinn, og man kan da bygge
flere boliger over parkeringskjelleren.

1. Nærturområder
2. Rik natur og rikt dyreliv
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Randsone
Det er hovedsakelig i randsonen av området det etableres
nye utbyggingsområder for bolig. I tillegg kan man vurdere
fortetting på eksisterende boligtomter.
Å bygge i randsonen styrker friområdet i midten fremfor å
bevare små områder, som mister verdi med tanke på biologisk
mangfold.
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Sentralt friområde
Ved å fortette i randsonen kan man bevare og utvide
det eksisterende friområdet. Dette vil da inneholde
idrettsanlegget GØIF, Høgenhallåsen og Seileråsen. I tillegg
bevarer man mesteparten av den dyrka marka innenfor
områdeavgrensningen.
I tillegg innlemmer man en del biologisk verdifulle områder:
alm/lindeskog, blåbærskog og lavurtskog i tillegg til områder
man antar at det er rådyrtråkk i. Slik bevarer man verdier for
dyr og mennesker, og også økologiske verdier i seg selv.
Alm- og lindeskogen er en rik, biologisk skogtype med mange
arter og den bør bevares! Før man tar eventuelt tar en avgjørelse
om å bygge i dette området må det biologiske mangfoldet
kartlegges!

det sentrale friområdet
ivaretar menneskelige behov
og ulike biotoper

Turvei, gang sykkel, interne forbindelser

Dalstrekk nord-sør og viktige tverrforbindelser øst-vest
Det er viktig å bevare ett sammenhengende grønt område for å
unngå ”restarealer” av grønt. Om man ikke regulerer det i kartet
bør det hvertfall ligge i bestemmelser at viktige forbindelser
skal bevares. Dette gjelder rådyrtråkk, eksisterende turstier,
ikke minst er tverrforbindelsene viktige, spesielt sør for område
A der den lille kollen i vest kan forbindes til friområdet, en
tverrforbindelse mellom fotballbanene og en forbindelse sør for
boligområde E og eksisterende boligfelt.

Alternativ 1.

Skala 1:4000 i A3

A Lilledalen
Mellom to små koller ligger Lilledalen. Her er det først og fremst rekkehus, men også noen
leilighetsbygg. Her ligger også Blåbærskogen barnehage, med plass til 50 barn. Alternativet
til barnehagen er eneboliger og leilighetsbygg. En felles lekeplass og oppholdsrom knytter
bebyggelsen til kollene og landskapet. Adkomstveien er fra ny vei som kommer fra
Blåsteinveien, eller så tar du snarveien med sykkel via barnehagen og lekeplassen.
Her er det viktig å ikke plassere bebyggelsen altfor langt vest, men holde en liten distanse
til kollen for å sikre gode solforhold. Men må også vurdere om adkomsten kun skal være
fra den nye veien som kommer fra Blåsteinveien. I trafikkvurdering ligger det til grunn at
denne trafikken kommer fra Vokterveien slik at man kan bevare et bilfritt fellesområde og
lekeområde i midten.

B Gjekstad hageby
I Gjekstad hageby er det atriumshus, rekkehus og eneboliger og også rikelig med muligheter
for å dyrke sine egne grønnsaker. En felles lekeplass og oppholdsrom vender ut mot
fotballbanen i sør. Det er også en hemmelig lekeplass i lavurtskogen i nord. Og til og med en
liten streetbasketkurv! Bilene kan i atriumshusene parkere helt inntil boligen, ellers finnes
også to større parkeringsplasser ved adkomsten til området. Adkomsten er via en ny vei
anlagt med adkomst fra Blåsteinveien. Med sykkel kan du komme via Vokterveien og forbi
fotballbanen.
Det er en gang/sykkelvei og tursti helt nord i området som går i åkerkanten, der det er
bevart en buffersone med vegetasjon. Her er det flatt og fint å sykle og bevege seg og det går
lynraskt å sykle ned til Lahelleveien og til sjøen!

C Vestadhellinga
I Vestadhellinga er det både rekkehus, atriumshus og noen større fire- og seksmannsboliger.
Har du bil, ankommer du via ny vei fra Blåsteinveien. Skal du besøke naboen i hagebyen, kan
du gå på turveien som ligger ut mot jordet, eller ta snarveien gjennom skogen.

D Vestadtoppen
På Vestadtoppen er det rekkehus og eneboliger. Her har du kort vei inn til sentralparken og
du kan rulle ned til idrettsområdet på null komma niks, eller slenge deg på sykkelen og ta deg
en dupp i sjøen. Det er litt tyngre på vei tilbake, bare! Kommer du hit med bil, kjører du inn
på ny vei fra Blåsteinveien.
Her er det meget kupert, og selve boligområdet er derfor stort for å gi fleksibilietet nåd det
skal bygges. Det anbefales allikevel å ikke bygge alt for tett her og bevare karakteristiske
landskapstrekk og naturlig vegetasjon for å ivareta landskapskvalitetene - det er jo de
kvalitetene som gjør det så fint å bo her.
Man bør vurdere å koble eksisterende eiendommer i Vestadåsen på den nye adkomstveien,
slik kan man også få plass til noen nye boliger øst for veien.

E Vestaddalen
I Vestaddalen er det rekkehus tett i tett, med kort vei til omkringliggende natur og
hemmelige lekeplasser i skogen. Kommer du hit med bil, kjører på ny vei med adkomst fra
Blåsteinveien.
Det anbefales å legge boligene så langt mot øst som mulig for å gi best mulig solforhold og
ikke bygge inntil kollen mot vest, men heller legge for eksempel parkering her.

F Knausskogen
For en utsikt! Her ser du langt utover fjorden. Her finnes rekkehus, atriumshus og
eneboliger og også Høgenhalls eneste høyhus - men de er bare fem etasjer. Her har du
kort vei til den daglige joggeturen i skogen. Kommer du med bil kjører du på ny vei fra
Blåsteinveien. Kanskje kan du til og med parkere bilen din i en parkeringskjeller og ta heisen
opp i leiligheten?
Her bør parkeringskjellere vurderes, både på grunn av topografien, men også på grunn av
tettheten. Det ligger i mulighetsstudien til grunn at noe parkering ligger under bakken her.
Her gjelder samme prinsipp som for område D; boligområdet totalt er raust for å kunne gi
fleksibiltet ved detaljplanlegging og bygging, men også her anbefales det sterkt å la koller og
naturkvaliteter bli bevart - det er jo en del av bokvaliteten i området.

G Lahellestien
Rundt disse tre små tunene ligger det eneboliger og i nærheten har de en stor
kvartalslekeplass. Her er det fint å bo for familier! Lahellestien er adkomstvei om du
kommer med bil.
Det er ikke nødvendig med tanke på estimert årsdøgntrafikk, men det anbefales å vurdere
en gang- og sykkelvei som kobler seg på turveinettet sentralt i området, som blir en snarvei
mellom tunene og ned til sjøen.
Den tilgrensende alm- og lindeskogen har stor verdi for biologisk mangfold og må tas vare på
og hensyn til i byggeperioden.

H Myreknausene
På disse små knausene ligger det i nord en klynge med leilighetsbygg på to-tre etasjer. De
har både markterrasser og takterrasser. I sør er det et klyngetun med eneboliger og felles
uteområder. Liker du å jogge er det kort vei til joggerunden! Ankommer du med bil, kjører du
opp på ny vei fra Myreskauen. Går eller sykler du er det mange flere muligheter!
Nord i området er det en buffer med vegetasjon mot idrettsplassen. Under
parkeringsplassen i dette området kan man vurdere fordrøyningsanlegg for overvann.

I Høgenhalldalen
I dette område finner du samme typologi som nord i område H: leilighetsbygg med både
takterrasser og markterrasser, i tillegg til felles uteområder. Her er det lunt og godt og
man har fin utsikt. Det er mange fine lekeområder i den tilgrensende skogen og de beste
akebakkene på vinteren!
Her bør man også vurdere parkering under bakken, da det likevel er mye grunnarbeider og
kollete terreng.
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UTBYGGINGSOMRÅDER ALT 1
Utbyggingsområde
Område m2 Bolig fotavtrykk
Bolig m2 (BTA) Antall boenh. Enebolig/atriumRekkehus Leilighet Utnyttelse %
A Lilledalen
12200
1364
2938
23
0
11
12
24
B Gjekstad Hageby
14000
2036
4072
26
12
10
4
29
C Vestadhellinga
9100
1480
3380
25
5
6
14
37
D Vestadtoppen
17200
1548
3096
19
11
8
0
18
E Vestaddalen
5500
840
1680
12
0
12
0
31
F Knausskogen
21800
3438
8820
61
5
23
33
40
G Lahellestien
6000
1056
2244
11
11
0
0
37
H Myreknausen
10400
2368
5118
20
4
0
16
49
I Høgenhalldalen
10400
520
4492
36
0
0
36
43
SUM TOTALT BOLIG
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34

UTBYGGINGSOMRÅDER ALT 2
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Alternativ 2.

Alternativ 2
Med barneskole (6000 m2) og flerbrukshall (1800m2, spilleflate 45x25)

UTBYGGINGSOMRÅDER
b ALT 1
hall
Utbyggingsområde
Område m2 Bolig fotavtrykk
Bolig m2 (BTA) Antall boenh. Enebolig/atriumRekkehus Leilighet Utnyttelse %
A Lilledalen
12200
1364
2938
23
0
11
12
24
lnfHageby a
B Gjekstad
14000
2036
4072
26
12
10
4
29
skole
C Vestadhellinga
9100
1480
3380
25
5
6
14
37
D Vestadtoppen
17200
1548
3096
19
11
8
0
18
E Vestaddalen
5500
840
1680
12
0
12
0
31
F Knausskogen
21800
3438
8820
61
5
23
33
40
G Lahellestien
6000
1056
2244
11
11
0
0
37
H Myreknausen
10400
2368
5118
20
4
0
16
49
skole og flerbrukshall
får denne
skole og0hall erstatter
I Høgenhalldalenskole og hall bygges på disse
10400
520
4492
36
0
36 dyrka mark, 43
områdene
plasseringen
boligområde a og og delvis b
SUM TOTALT BOLIG
106600
14650
35840
233
48
70
115
34
UTBYGGINGSOMRÅDER ALT 2
Utbyggingsområde
Område m2 Bolig fotavtrykk
Bolig m2 (BTA) Antall boenheteEnebolig/atriumRekkehus Leilighet Utnyttelse %
A + LNF Skole
28000
0
B Flerbrukshall*
10000
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0
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* 4000 m2 blir til flerbrukshall

Alternativ 2 foreslår barneskole der det i dag er LNF-område.
Vi har vurdert at dette er det mest logiske stedet å plassere
en skole, både med tanke på areal og trafikkbelastning i
planområdet på Høgenhall.
Konsekvensen blir da altså at LNF-området innenfor
planområdet bebygges, og boligområde A og delvis B i alternativ
1 forsvinner. Skolens uteareal erstatter boligområde A og
en flerbrukshall erstatter deler av boligområdet B. Således
forsvinner 21 daa tomt med boliger, som i dette alternative
tilsvarer ca 4500 m2 boligareal.

Skolen deles inn i et skolebygg for små barn (1.-4. trinn) og store
barn (5.-7. trinn), disse skjermes fra hverandre ved en liten kolle
og danner to naturlige uterom for hver av gruppene.
Gang- og sykkelvei blir ekstra viktig med en skole i området
og vi foreslår også å utbedre gang- og sykkelveinettet utenfor
planområdet.

Skala 1:4000 i A3

Boligene i landskapet.

Fjernvirkning fra sjø

Fjernvirkning fra sjø uten fem etasjes bygg

Nærvirkning, fra Blåsteinveien mot sør: hagebyen

Prinsippsnitt boliger.

Eneboliger på terreng

Eneboliger på terreng

Rekkehus på høyde

Rekkehus på høyde

Atriumshus i skrånende terreng

Atriumshus

Rekkehus, felleshus, firemannsbolig

Rekkehis - felleshus - 4-mannsbolig

Leiligheter (2-5 etasjer) Område H og I

Miljø, energi, overvann.

Miljø: energivennlig transport

Høgenhall og koblingen til Sandefjord sentrum
Høgenhall er et område som ligger 3-5
km øst for Sandefjord sentrum. Fra
Høgenhall barnehage til Sandefjord
stasjon er det 3,7 kilometer - altså en
meget sykkelvennlig avstand.

- Gode buss- og kollektivforbindelser.

Sjekkliste tilrettelegging for gående og
syklende:

På Høgenhall har man muligheter for å
legge tilrettet for dette alt dette!

- Bilpool/bildeling
- El-sykkelanlegg/bysykler
- Korte avstander (bolig - barnehage skole - idrett-/fritidsaktiviteter).
- Et godt og trygt sykkelveinett - da vil
flere sykle!

- Om det er barnehage og skole i området,
desto viktigere er det med gode gang- og
sykkelforbindelser.

Hovedsykkelveinett Sandefjord
Hvordan
kobler man best
områdene? helt inn til sentrum
Oppgradering
avsammen
gang-disse
og sykkelvei
Tilrettelagt sykkeltrasé

tilrettelagt sykkeltrasé
Dette Ikke
diagrammet
viser
Planlagt sykkeltrasé i hovedsykkelplan (2009)
hovedsykkelveinettet
i Sandefjord. Rødt
viser utbygd sykkelvei, mens gul viser
planlagte utbygginger.

Vi ser at Gjekstadveien er hovedsykkelåre
østover og således den som kobler
Høgenhall til resten av nettverket. Fra
Høgenhall og inn til sentrum er det to
muligheter, i nord via Heimdalvegen og
303 og via Hegnaveien og Fv260. Blir det

en stor utbygging på Høgenhall anbefaler
vi opprustning av gang- og sykkelveinettet,
ikke bare lokalt i området, men også
inn til byen og andre viktige målpunkt
som barnehager, skoler, matbutikken,
treningsarenaen osv.

Overvannshåndtering
NATUR

BOLIGOMRÅDE
NATUR

Nedbør på bart fjell
Intet jordsmonn

ev. infiltrasjonskammer
drenering før vannet
kommer inn i boligfeltet
vann i åpne kanaler kan
brukes som estetisk element
Skrint jordsmonn

drenering av vann
fra boligfeltet
mest mulig permeable
flater i boligområdene

naturlig
infiltrasjon i bakken

Dypere jordsmonn

Overvann skal først og fremst håndteres lokalt, det vil si internt
på utbyggingsområdet.
På Høgenhall er det bart fjell på høydedragene og dette
overvannet bør håndteres før det når boligområdene i form av
dreneringsgrøfter, infiltrasjonsbed og regnbed. Dette hindrer
vannet som faller på toppene i å oversvømme boligområdene
(se prinsippskisse).
Sumpbed i hage

Åpne fordrøyningsbasseng

Regnbed langs asfaltert vei

Sedum på tak

På bakken
Infiltrasjonsbed og sumpbed fanger opp og infiltrer små
regnskyll, forsinker og fordrøyer større regnskyll samtidligt
som de bidrar til at vannet renses. Gjenom aktiv bruk av
åpne infiltrasjonsanlegg og grønne flater vil området fremstå
frodigere og øke bilogisk mangfold.

Hvert enkelt boligområde bør da også håndtere vann på
sin egen tomt slik at overvannet ikke belaster eksisterende
nett (se prinsippskisse). Overvannshåndteringen bør være
integrert i den overordnede grøntstrukturen på Høgenhall.
Å bevare vegetasjon er effektiv og lite ressurskrevende
overvannshåndtering. Generelt bør man minimere arealet av
harde, grå flater.

På tak
For å avlaste avløpssystemer ved nedbør, kan grønne tak
brukes, dersom boligene har flate eller svakt hellende tak,
som fordrøyningskammer. Vannet blir holdt tilbake slik at
ikke avløpssystemet blir overbelastet. En god plante til grønne
tak, som er mye brukt, er sedum, ev.i kombinasjon med urter.
Sedum (bergknappfamilien) er hardfør, tåler tørke, krever lite
jordsmonn, lite stell og har gode fordøyningsegenskaper (lagrer
vann i bladene).

Permeable dekker er viktige for å hjelpe overvann direkte ned i
grunnen. Denne typen dekker kan med fordel brukes på arealer
der dette er mulig, for eksempel på parkeringsplassene.

Hvert utbyggingsområde må ha en plan for
overvannshåndtering og håndtere vann på sitt eget område før
vann ev. slippes på kommunalt nett.

Overvannshåndtering
Høydebrekk
Dreneringsrør vann fra natur
Dreneringsrør vann fra boligfelt
Eksisterende overvannsledning
Fordrøyning lukket
Fallretning vann

Fordrøyning i
forbindelse med
buffer/lekeplass
Overvann fra
fotballbaner

Eksist. drensledning

Åpen bekk
Fordrøyning naturlig i blåbærskog
Åpen bekk

Fordrøyning
i forbindelse med
lekeplass

Eksist. drensledning

Fordrøyning
Fordrøyning
Eksist. overvannsledning

Eksist. drensledning

Miljø: energi og boligbygging

Hurdal Økolandsby. Små energieffektive boliger med solceller på tak.

Interiør med eksponerte materialer.

Energieffektivt bygg med vinterhage for utnytting av solenergi.

En klimavennlig og økologisk boligutbygging.
Den nye utbyggingen på Høgenhall har mål om å være i forkant
når det gjelder økologisk, klimavennlig boligutbygging. Det
betyr at man må ha en helhetlig ramme rundt utbyggingen der
det stilles klare krav og gjøres prioriteringer fra planlegging til
innflytting og bruk. Som en del av mulighetsstudien foreslår vi
noen hovedpunkter som kan ligge til grunn for en slik utbygging.

nom en kombinasjon av gange, sykling og kollektivbruk vil bidra
til vesentlig utslippsreduksjon. Hyppigere avganger for kollektivtrafikken vil være et enkelt og billig tiltak. Krav i planbestemmelsene til transportløsninger som bildeling el sykkelpool har
vist seg være effektivt i andre utbygginger med klare miljømålsettinger.

Et overordnet mål kan være minst 50% reduksjon av klimagassutslippene forbundet med utbyggingen. Dette er det samme
målet som stilles til FutureBuilts forbildeprosjekter. I tillegg
foreslår vi at man har et mål om at boligene har et lavt energiforbruk - maks 95 kwh/m2. Gjeldende teknisk forskrift gir
anslagsvis et energiforbruk på 170 kwh/m2.
I forbindelse med boligbygging er det en rekke ulike områder der man kan stille krav for å nå målet om en klimavennlig
og økologisk boligutbygging. Vi fokuserer her på områder og
fokusområder som går ut over de kravene som stilles i plan- og
bygningsloven og teknisk forskrift.

Plassering og bygningskropp
Byggets plassering, bygningskropp og planløsning kombinert
med riktig mengde og plassering av vinduer gir et redusert
energiforbruk. Innvendig eksponeres tunge konstruksjoner,
spesielt i tak, slik at man kan nyttiggjøre termisk masse for et
mer effektivt energiforbruk.

Transport
Biltransport er en stor del av husholdningens CO2 utslipp. Å
tilrettelegge slik at store deler av daglig logistikk kan løses gjen-

Produksjon
I bygging av nye boliger må både energibruk i forbindelse med
produksjon av materialer og transport til byggeplass regnes med
i energiregnskapet. Vi foreslår at lokale og energiøkonomiske
materialer prioriteres.

Massivtre er en byggemetode som har mange fordeler i økologiske byggeprosjekter.

Tett-lav modellen, små boliger med relativt høy tetthet.

Materialer
Materialbruk både inne og ute har mye å si for den nye boligens
energibruk og inneklima. Ved riktig materialbruk kan man øke
boligens kapasitet for å magasinere varme og fukt over døgnet
og redusere behovet for kunstig oppvarming og ventilasjon. Naturlige, ”pustende” materialer som tre og puss kan kombineres
med ”tunge” materialer som stein, tegl og betong.
Energikilder
Alternative kilder til energi er en viktig del av en boligutbygging
med lavt enegiforbruk. På Høgenhall foreslår vi at det etableres
varmepumper i sjø - en effektiv og god løsning. Varmepumpene
suppleres med mindre anlegg på det enkelte hus som kan bestå
av solfangere eller solceller. På denne måten vil området i seg
selv ha et meget lite energibehov.
Oppvarming og lufttilførsel
Moderne boliger har lave krav til energitilførsel og høye krav til
lufting på grunn av godt isolerte og lufttette konstruksjoner. Den
enkelte bolig har lite oppvarmingsbehov men det kan av komforthensyn være mulig å varme opp enkelte flater som i bad og
inngangsparti. Vi foreslår at det brukes naturlig ventilasjon som
må kombineres med materialer med høy hygrotermisk kapasitet.

Kvalitetsprogram
Som en del av områdereguleringen, med utgangspunkt i mulighetsstudien, foreslår vi at det utarbeides et kvalitetsprogram
som konkretiserer mål og visjoner. Kvalitetsprogrammet må
inneholde en strategi for hvordan området skal framstå som et
forbilde, og må inneholde mål og tiltak for bla:
• Bygningsmiljø og arkitektur
• Videreutvikling av kollektivforbindelse
• Klimavennlig mobilitet med prioritet for gående, syklende og
kollektivreisende
• Vesentlig redusert bilbruk ( jf bla FutureBuilt parkeringskrav)
• Energieffektiv bygningsmasse
• Høy energistandard i all nybygging i området
• Klimavennlig energiforsyning med bruk av lokal, fornybar
energi
• Bruk av klimavennlige byggematerialer i bygg og utendørs
anlegg

C-tegninger vei

Oversikt nye veier i området
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