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Konklusjon

Området må utvikles med de nat urgitte forhold som en av de viktigste premissgiverne.
Dette vil være en av suksesskriteriene for prosjektet og det vil også sikre at boligene
forholder seg til naturen og til hverandre på et harmonisk og sympatisk vis. Utsikts - og sol
forholdene kan best ivaretas fra hver enkelt bolig ved at topografiske forhold i en vesentlig
grad bestemmer beliggenhet og byggehøyder.

Også valg av boligstørrelser og et arkitektonisk helhetlig preg vil kunne styrke område ts
kvaliteter og tilby boligkjøperne attraktive boliger med en forutsigbarhet med hensyn til
hvordan nabobebyggelsen blir utformet. Det samme gjelder innsynsproblematikk og
uteoppholdsarealer, som her kan utformes slik at de oppleves som skjermede og priva te,
for den enkelte bolig.

Et boligområde av et format som vi her snakker om må også avsette og legge til rette for
friområder, lekeplasser og rom/plasser for sosialt samvær utendørs.

At vårt forslag til utforming skiller seg fra andre boligprosjekter vil utvilsomt være til fordel
for både kjøpere, besøkende og for lokalsamfunnet som helhet. Vi har bevisst forsøkt å
forme stedet med omtanke i forhold til å skape et levende fellesskap mellom de som vil
flytte til Svinndal og gjøre dette til sin nye hjemp lass. Det vil vi gj øre på en slik måte at man
kan føle «stedets egenart», kjenne roen i stedes mange forskjellige «byrom», i friområdene
og i de naturgitte gateformasjonene son veien utgjør gjennom landskap og bebyggelse.

Vi har med vårt forslag SÆBY`N f orsøkt å komme frem til en bærekraftig
«samfunnsmodell», formet med det for øyet å modulere et levende lite lokalsamfunn i
tilknytning til Svinndal.
Vi har ønsket å tegne det som skal bli det «hjemstedet» mange helt sikkert føler et ubevist
savn imot!

Fotnote

Det er uvanlig å se nye boligområder som innehar en så stor variasjon i forho ld til å møte
markedet og omgivelsene. Denne blandingen av ulike botilbud, beliggenhet og størrelser vil
være med på å sikre en mer variert beboersammensetning enn boligområder flest.

Dette vil komme alle til gode og medvirk e til at den tilvekst som SÆBY ̀N representerer er
mere tilpasset beboerstrukturen i dette lille lokalsamfunnet. Det vil sikre kontinuiteten og
også medvirke til å opprettholde eller til og med styrke de fellesfunksjoner og tilbud som
man har i Svinndal og Våler kommune i dag!
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Stand punkt vis t med pil og bokstav.
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Foreløpig antall og arealoversikt, basert på eneboliger, rekkehus,
leiligheter og 2 - mannsboliger. Boligene har her en stipulert størrelse som
vil variere fra leiligheter på rundt 80 m2 til eneboliger fra 120 til 1 80 m2.

Område
Type

bebyggelse
Antall
etasjer

Antall
enheter

1 Tun 1 - 2 8
2 Grend 1 - 2 10
3 Grendetun 1 - 2 10
4 Frittstående 1 - 2 4
5 Frittstående 1 - 2 7
6 Tun 1 - 2 8
7 Grendetun 2 12
8 Torgkvartalet/leil. 3 - 4 24 - 28
9 Tun 1 - 2 6
10 Tun 1 - 2 7
11 Grend 2 5
12 Tun 1 - 2 6
13 Grend 2 3 - 4
14 Tun 1 - 2 5
15 Tun 1 - 2 7

16/1 7/1 8 Grend/Tun 1 - 2 20 - 23
19 Grendetun 1 - 2 10
20 Grend 2 6

BH Barnehage 1 - 2 1

P
Gjesteparkering ,

ved barnehage og
adkomst

30 - 40
plasser

Total t antall boenheter , område 1 - 20: 1 5 8 - 166

Vi viser også til Planstrategi 201 2 - 2015 for Våler kommune, som redegjør for
utviklingstrekk og behov i årene fremover.
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