
LUND HAGEM ARKITEKTER 
Hollendersvingen- alternativ med  småhus 10.01.2020

1

HOLLENDERSVINGEN
LUND HAGEM ARKITEKTER 

 Alternativt konsept med småhusbebyggelse og flermansboliger
10.01.2020



LUND HAGEM ARKITEKTER 
Hollendersvingen- alternativ med  småhus 10.01.2020

2

Tomta
7006m2

5106 m2
Utgjør ca 73% av tomta

1900 m2
Utgjør ca 27% av tomta

Deler av tomten i sør ligger innenfor villaområder, 
sone A og omfattes av de politiske retningslinjene for 
fortetting, mens et område i nord er avsatt til Kombinert 
formål, bybebyggelse iht. Kommuneplanen.

Rød stiplet linje viser grense mellom de to områdene.

Areal avsatt til Kombinert formål bybebyggelse i 
Kommuneplanen (Utgjør ca 27% av tomta)

Areal avsatt til Boligområde m. tilhørende anlegg i
Kommuneplanen og sone A  hvor Retningslinjer for fortetting 
i villaområdene er gjeldene. (Utgjør ca 73% av tomta)

Områdene har ulike krav til MUA, byggehøyder, 
utnyttelse mm. 
For bedre tilpasning av prosjektet internt på tomta og til 
omkringliggende omgivelser har vi valgt å vurdere området 
sett under ett.

SKISSE SITUASJONSPLAN
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SKISSE SITUASJONSPLAN

Forutsetninger og føringer i politiske retningslinjer:

Ca 73% av tomta ligger i sone A_Villaområde, mens ca 27% 
er avsatt til bybebyggelse.

Iht. føringer i de politiske retningslinjene for villaområdene 
skal tomtestørrelser for flere enn 4 boenheter være min. 
350 m2 per boenhet, tilsier 20 enheter for tomta på 7000 
m2. Da det tillates en høyere tetthet og utnyttelse på del av 
tomta som ligger utenfor villaområdene, foreslås det totalt
fra 20 til 22 enheter.

Parkeringsnormer for bil i sone 2 er min. 0.7 mer bruksenhet 
eller 70 m2 BRA, gir 14 - 16 p.pl for bil
Parkeringsnormer for sykkel i alle soner er min. 2 per 
bruksenhet eller 70 m2 BRA, gir 40 - 44 p.pl for sykkel

For boligprosjekt med ti eller flere boenheter skal sykkel-
parkeringen være innendørs, eventuelt ha tak og tette 
vegger og kunne låses. Det skal være mulig med individuelt 
låsbare plasser. 

Grunnet universell tilgjengelighet bør vi tilrettelegge for 
både bilparkering /sykkelparkering og avfallshåndtering 
oppe på kollen.

Grep:
Vi foreslår en bebyggelse med en variasjon mellom 
rekkeshus og flermannsboliger (vertikaldelt og/eller 
horisontaldelt).

Bebyggelsen i skråningen er tenkt som en lett konstruksjon 
på søyler for å begrense terrenginngrep. Bebyggelsen 
holdes i 2 til 3 etasjer med mulig oppbygg for ekstra 
oppholdsrom og utgang til takterrasse. Bebyggelsen i 
skråningen omfatter i hovedsak rekkehus.

Bebyggelsen med flermannsboliger er lagt lenger inn på 
kollen og knytter seg mer til det etablerte nabolaget med 
grønne hager og frodigere vegetasjon.
I overgangen  mellom de ulike typologiene er deler av 
terrenget hevet (med forstøtningsmur og påfylling av 
terreng)  Grepet gir gode siktforhold for boligene over, 
samtidig som det gir rom for felles sykkelparkering og boder 
under terreng.

Kollen benyttes som uteoppholdsareal med fellesfunksjoner 
som drivhus og lekeareal  mm. Samtidig fungerer 
arealet som en buffer mellom ny leilighetsbebyggelse og 
kulturhistorisk miljø i øst. 

Trafikkavvikling og parkering for bil legges i hovedsak i 
tilknyttning til adkomstvei. Der det er hensiktsmessig kan 
enkelte boliger ha egen carport/ integrert garasje.
For å begrense omfang av p-plasser  inn på området 
er noen plasse lokalisert på nedsiden av tomten. 
Avfallshåndtering er lokalisert ut mot Kirkebakken for enkel 
tilkomst ved tømming. Grepet begrenser videre biltrafikk inn 
på området til fordel for gang-og sykkelforbindelser, mindre 
torg, lek og fellesområder.

 

Hager

Kolle

Torg

Torg

Parkering

Parkering

Avfallshåndteringsykkel p

Boder i dekningsrom i fjell
 

Stiforbindelse/ 
tråkk

Stiforbindelse/ 
tråkk

Stiforbindelse/ 
tråkk
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DIAGRAMMER

Rekkehus

Flermannsbolig 
(vertikaldelt og/ eller horisontaldelt)

2 etasjer (med mulighet for oppbygg for deler av 
bebyggelsen)

3 etasjer

 

ca 54 m2 BRA per enhet i grunnflate.

ca 63 m2 BRA per enhet i grunnflate.
 

Parkeringsplasser for bil (ca 14-16 stk)

Parkering for sykkel (ca 40 - 44 stk)

Avfallshåndtering

TYPOLOGIER ETASJER STØRRELSER TEKNISK INFRASTRUKTUR
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EKSEMPLER PÅ VARIASJON I TYPOLOGI OG STØRRELSER

Rekkehus 2.5 etg

Flermannsbolig 
(vertikaldelt og/ eller horisontaldelt)

Flermannsbolig  
(horisontaldelt i plan 1/ 
vertikaldelt i plan 2 og 3)

 

FLEKSIBILITET I BOLIGSAMMENSETNING

Dagens boligetterspørsel i område tilsier en høyere andel
av mindre leiligheter, men dette kan endres på sikt.

Det legges opp til en fleksibilitet i planen, slik at prosjektet 
kan tilpasse seg variasjoner i markedet med tanke på antall, 
tyopologi og størrelser.

Antall enheter er satt til maks 22 enheter.

EKSEMPEL 1 EKSEMPEL 2 EKSEMPEL 3



MODELFOTO

BEBYGGELSE SETT FRA VEST OPP MOT KOLLEN

BEBYGGELSE SETT FRA NORD OPP MOT KOLLEN

BEBYGGELSE SETT FRA SØRØST UT MOT FJORDEN



MUA BEREGNING
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5425 m2

190m2

251 m2

16 m2

STØRRELSE PÅ UTEOPPHOLDSAREAL  IHT.
KP OG DE POLITISKE RETNNGSLINJENR:

Kommuneplanens arealdels bestemmelse 7.4 om
uteoppholdsarealer gjelder innenfor villaområdene. 
Krav til uteoppholdsareal for boligområde småhus» skal 
gjelde for 3- og 4 mannsboliger, rekkehus og kjedehus.

I boligområde for småhus (leiligheter BRA større enn 50m²) 
skal det avsettes 100 m2 til privat uteoppholdsareal og 100 
m2 felles uteoppholdsareal per boenhet.

PLASSERING AV UTEOPPHOLDSAREAL:

Minst ¾ av privat uteoppholdsareal skal være på
terreng. Alt felles uteoppholdsareal skal være på
terreng.

Uteoppholdsareal skal legges der eksisterende
terreng ligger til rette for det. Solfylte arealer på
tomten bør benyttes til uteoppholdsareal.

Arealer brattere enn 1:3 kan ikke tas med i
beregningen av uteoppholdsareal. 

Det stilles krav om at deler av arealet skal ligge utenfor gul 
støysone. Dette må utredes i videre prosjektering i form av 
detaljerte støyberegninger.

MUA KRAV IHT. PROSJEKT:

20- 22 enheter utgjør 2000- 2200 m2 privat  MUA 
(hvorav 500 - 550 m2 kan være på balkong /takterrasser)

20- 22 enheter utgjør 2000- 2200 m2 felles MUA

I konseptet for uterommene ønskes terrengformasjonen 
med svabergene og fjellformasjonene mest mulig integrert 
og bevart, derfor avvikes det stedvis fra brukbarhetskravet 
med terreng brattere enn 1:3. 

Det er planlagt et større sammenhengende uteareal avsatt 
til lek, opphold, rekreasjon og beplantning på kollen, hvor 
store deler av terrengformasjonene ønskes ivaretatt.

Torg, gårdsplasser og adkomster som i praksis er nesten 
bilfritt inngår i MUA.

2069m2

190m2

251 m2

16 m2

214 m2331 m2

802 m2

236 m2

270 m2

Uteoppholdsareal på terreng inkl. bratt skråning utgjør 5425 m2 
(ca 270 - 247 m2 per boenhet)

Areal avsatt til parkering og avfallshåndtering inkl. kjøreareal
utgjør 457 m2

 Tomta utgjør 7006 m2

Grense mellom Boligområde (utgjør ca 73% av tomta) og bebyggelse 
med kombinert formål (utgjør ca 27 % av tomta) 

Privat uteoppholdsareal på terreng utgjør 1639 m2 + ca 500- 550 m2 
avsatt på takterrasser og på balkonger = totalt 2139 m2 for 20 enheter 
og 2189 m2 for  22 enheter. (Utgjør ca 107-100 m2 per boenhet)

Felles uteoppholdsareal på terreng som omfatter platået på kollen og 
noe areal mellom bebyggelsen og ut i skråningen utgjør 2283 m2 
(ca 114 -104 m2 per boenhet)

Areal avsatt til parkering og avfallshåndtering inkl. kjøreareal
utgjør 457 m2


