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Arealet ligger mellom Fjellheimveien og Brydedamveien, vis a vis Preståsen psykiatriske 

sykehjem. (Se vedlegg 1) 

Området er spilt inn som nytt boligareal i forbindelse med revidering av kommuneplanens 

arealdel. Etter avtale med grunneier vil vi her foreslå og beskrive hvordan arealet kan 

bebygges på en måte som gir få naturinngrep og bevarer viktige deler av områdets natur- og 

rekreasjonsverdier.  

Vedlagt er vår arealdisponeringsplan (vedlegg 2). Det gule området avsettes til bebyggelse, 

og det grønne til grønnstruktur.  I vedlegg 3 viser kart og noen illustrasjoner hvordan vi 

foreslår å bygge på området. Nedenfor beskrives hvordan naturverdier og overordnede 

føringer kan ivaretas ved dette forslaget. F.eks er turterreng en kvalitet som også er viktig for 

den bebyggelse vi foreslår. 

Vi ønsker å bygge et nytt seniorbolig-konsept (Stjernehus) som, når det plasseres riktig, vil 

passe meget godt inn i dette områdets eksisterende terrengformasjoner. Boligene skal 

bebos av seniorer, enslige og par. Dessuten skal prosjektet benyttes som visningsbygg for 

seniorboliger andre steder i landet. Antallet leiligheter kan være 50 – 80 stk. Vårt foreslåtte  



prosjekt har 74 leiligheter. 24 toroms, 40 treroms og 10 fireroms leiligheter med lett 

adkomst og store, rullestolvennlige rom. Samlet bebygd areal er ca 5.000 m2. 

 

Ideen bak Stjernehuset 

Eldreomsorg har etter hvert blitt en betydelig utgiftspost for kommune-Norge. I Sandefjord 

vil antall pensjonister øke kraftig de neste ti-årene ifølge SSB. Fram til 2050 vil antallet barn 

og unge (0-19år) ikke øke. Det blir heller ikke flere voksne i yrkesaktiv alder (skattebetalere, 

20-64 år). Antallet eldre over 65 år vil derimot øke kraftig. Dette kan gi utfordringer på en 

allerede presset kommuneøkonomi. 

 

 

 

I Stjernehuset skal fellesskapet og de tilrettelagte leilighetene være slik at beboerne kan 

trives og bo hjemme lenger enn om de bor hver for seg i vanlige hus og leiligheter. 

Undersøkelser og forskning viser at eldre som har venner, nettverk og er aktive, de holder 

seg friskere og oppegående lenger enn de som er alene og har lite sosial omgang.  

Danmark har allerede lang og god erfaring med «seniorbofællesskaber». I Stjernehuset vil 

beboerne selv drive en rekke aktivitets- og hobbygrupper, og de vil støtte og hjelpe 

hverandre. De som kan bidra og hjelpe til med noe vil få gleden av å bidra. De som trenger 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

                

                                                     

                                

                       
         

                            



hjelp vil få gleden av at noen i fellesskapet kan bistå, eller at det er tilrettelagt slik at man 

kan klare seg selv eller enkelt kan skaffe ekstern hjelp. 

 

Beste lokalisering av Stjernehus 

Studier viser at eldre gjerne vil bo i nærhet av både butikker og friluftsområde. Nærhet til 

kollektivtransport er også viktig. Tomt B17B ligger i en avstand av ca 500 m fra Kilen og fra 

sentrum. Bygget får grøntområde rundt og ligger i umiddelbar nærhet til turområdet på 

Preståsen.  

Det er i dag ikke offentlig kollektivtransport i nærheten av tomt B17B. Men et av 

aktivitetstilbudene som planlegges i Stjernehuset er «Mekkegruppa», som skal drifte og 

vedlikeholde en minibuss for beboerne. Bussen kan bl.a ha daglige handleturer til byen. 

Dessuten blir det felles el-sykler i Stjernehuset og et par felles-biler i samarbeid med et 

selskap for bildeling. På denne måten vil tomt B17B ha en ypperlig beliggenhet for 

Stjernehuset. 

Nedenfor er vist en forholdvis omfattende studie fra 2020 i Kristiansand, som viser hva en 

stor gruppe eldre (1892 respondenter) svarte på spørsmålet: Hvilke funksjoner ønsker du i 

nærområdet rundt boligen din? 

 

 

 

 

 



Konsekvenser ved å bygge Stjernehus på B17B 

Terrenget på tomta er småkupert, og vegetasjonen er voksen skog. Tomta skråner delvis mot 

øst og kan oppfattes som litt mørk. Den er en av få ubebygde områder nær sentrum, men er 

lite brukt som turområde idag.  Den har likevel fine kvaliteter som rekreasjonsområde som 

bør beholdes, både av hensyn til økt befolkning i sentrum og for den beboergruppen som vi 

foreslår å legge til rette for her. Vårt utbyggingsforslag tar sikte på å beholde mye av 

naturkvalitetene og ta vare på turmuligheter. Evt anlegge bedre turveier hvis det er ønskelig. 

Vår plassering av bygningskroppen er slik at det blir få terrenginngrep, og eksiterende koller 

og terrengformasjoner kan i hovedsak beholdes. Den artsrike kalkskogen i den østlige del av 

området blir ikke bebygd. Bebyggelse, trafikkareal og internt grøntareal til boligene vil 

beslaglegge ca 15 daa. På resten av arealet tas det sikte på å beholde skog og vegetasjon.  

Sandefjord kommune har konsekvensutredet arealet for boligbebyggelse, og vi vil her 

gjennomgå de negative (røde) punktene i konsekvensutredningen og belyse hvordan vårt 

utbyggingsforslag vil gjøre disse momentene mindre negative. 

1. Klimakonsekvens:  

Da mesteparten av skogen beholdes (31 av 46 daa), vil tapet av CO2-binding være 

mindre enn konsekvensutredningen beregner. Sannsynligvis har også den velvoksne 

skogen idag lavere CO2-binding enn gjennomsnittskog. 

 

2. Naturmangfold.  

«Den østre delen av området (ca 13 daa) består av den viktige naturtypen kalkskog».  

 

Denne delen blir ikke berørt i vårt forslag og beholdes som grøntområde. 

 

3. Trafikksikkerhet.  

«Det er ingen anlegg for gående og syklende langs Fjellheimveien eller 

Brydedamveien i dag. Fartsgrensen er 30 km/t på begge strekninger. Veiene er 

forholdsvis smale og tilfredstiller sannsynligvis ikke dagens veinormal» 

 

Alderssammensetningen i seniorbygget tilsier at det blir mindre biltrafikk enn fra et 

boligområde med barnefamilier. Dessuten vil elsykkkelutleie og den planlagte 

minibussen med bl.a handleturer til sentrum redusere behovet for bilkjøring til og fra 

Stjernehuset. Det vil også være mulig å fordele trafikken fra Stjernehuset på både 

Brydedamveien og Fjellheimveien ved å anlegge kjøreadkomst fra Fjellheimveien til 

egen parkeringskjeller for de bakre leilighetsbyggene. 

Som g/s-vei til sentrum er det mulig å benytte Liveien som går forbi Preståsen 

Psykiatriske, og videre inn på et lite trafikkert veinett som vil gi gang-, sykkel og evt 

rullestolforbindelse til sentrum. Ved å krysse Brydedamveien fra det foreslåtte 

Stjernehuset kommer man rett inn på Liveien  

 



4. Friluftsliv og rekreasjon. Som nevnt vil to tredjedeler av skogen bli beholdt. Turstiene 

kan beholdes, og den/de av stiene som i dag krysser det foreslåtte bygget kan flyttes 

og tilrettelegges med bedre framkommelighet enn i dag, om ønskelig. 

 

 

Sandefjord, den 12.11.2022 

 

Bent Bergersen, Siv.ing Bent Bergersen, tlf 92014156, bent.bergersen@gmail.com 

Ole Martin Raugland, Raugland Arkitektur, tlf 90108293, ole@raugland.com  

 

  

 

Vedlegg: 

1. Områdets lokalisering 

2. Forslag til arealdisponering 

3. Terrengtilpasning av bygg. 3D-illustrasjoner 
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Vedlegg 1. Områdets lokalisering 

 

 

 



Vedlegg 2. Forslag til arealdisponering 
 

 

 

 

 

 



Vedlegg 3 Terrengtilpasning av bygg. 3D-illustrasjoner 
 

 

 

 

 



 

 


