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DARK Fredrikstad AS har av Salutaris 
Eiendom AS fått i oppdrag å utarbeide en 
mulighetsstudie med skisser til en tenkt 
fremtidig bebyggelsesplan på området 
Skaubo, i Hamar kommune. Arbeidet skal 
ta utgangspunkt i boligbebyggelse, der 
det legges opp til en miks av typologier 
i form av eneboligtomter, rekkehus og 
flermannsboliger. Det legges vekt på å skape 
et konsept med god stedstilpasning, gode og 

varierte bomiljøer, rikelig med grøntarealer 
og fellesområder med lekeplasser og rom for 
aktivitet. Videre presenteres hensiktsmessige 
inndelinger i byggetrinn, der konseptet viser 
en bærekraftig utvikling som ivaretar kvaliteter 
og funksjoner på en god måte, for hvert enkelt 
trinn. Mulighetsstudien viser en visjon for 
Skaubo, der stedets egenart legger rammer 
for områdets utnyttelse og karakter

INTRODUKSJON
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ANALYSER
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Tomten Skaubo ligger på kommunegrensen 
mellom Hamar og Stange. Skaubo ligger i 
randsonen til et stort friluftsområde der blant 
annet  Ilsengstiene befinner seg.  Et attraktivt 
stiforløp i fine naturomgivelser. 

Fra tomten er det nærhet til både togstasjon 
og bussforbindelser, ca 10 min til fots.

Det er planlagt en ny og trygg skolevei fra 
Skaubo til Breidablikk skole.

SITUASJON

Ortofoto av Skaubo og Ilseng
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Tomten på Skaubo har bestått  av 
produksjonsskog av hovedsaklig gran. I dag 
er mesteparten av dette trevirket hogget og 
landskapet fremstår åpent. 

På tomten er det noen mindre bekkedrag/
dreneringer, som krysser området fra 
nord til sør. Disse er landskapstrekk det vil 
være naturlig å videreforedle som et åpent 
fordrøyningsprinsipp, og som et fint element i 
vegetasjonsbeltene.

Tomten består også av en eksisterende tursti 
som kobler seg på det tilstøtende stisystemet 
i friluftsområdet. 

Eksisterende situasjon 1:2000 i A3

Skog

Dreneringslinjer og bekkedrag

Eksisterende stier

TOMT
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Det  legges  tilrette for at flere grønne 
korridorer kan passere gjennom tomten 
og de nye boligfeltene. Dette forsterker 
nærheten til naturen, i tillegg til å skape 
noen naturlige inndelinger av byggefeltene. 
I de grønne korridorene foreslås det videre 
at de eksisterende dreneringslinjene og 
bekkene utnyttes som del av den funksjonelle 
overvannshåndteringen, og som blå/grønne 
rekreative områder.

Det er ønskelig å flette inn det resterende 
omfanget av den eksisterende skogen 
og naturbunnen, og videre beplante med 
stedsegne arter for å bidra til å legge til rette 
for et økt biologisk mangfold på tomten.

Grønnekorridorer 1:2000 i A3

GRØNNE KORRIDORER
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Konvensjonell organisering Organisering i klynger og tun
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Tomten deles inn i områder med klyngetun og 
eneboliger.  Mellom bebyggelsen etableres 
det felles områder for lek og rekreative 
aktiviteter. 

Intensjonen er at det dannes felleskap på 
tvers av bebyggelsene, der det oppstår flere 
naturlige møtesteder for naboer. Dette vil 
tilrettelegge for høy grad av sosial bærekraft.

Inndeling av boligområder 1:2000 i A3

INNDELING AV BOLIGOMRÅDER
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Det foreslås å etablere en infrastruktur 
bestående av en samlevei og mindre 
adkomstveier. Samleveien vil ligge som en 
sløyfe sentralt i området, og følger topografien 
på en naturlig måte, slik at større inngrep i 
form av skjæringer og oppfyllinger unngås. 
Adkomstveiene ligger under i hierarkiet, er noe 
smalere og skal håndtere et lavere trafikktall. 
En slik adkomstvei forbinder klyngetunene 
og samtidig tilgang til eneboligtomtene i den 
nordøstlige delen av området.

Internt i klyngetunenene vil det videre være en 
en-veiskjørt vei rundt hvert tun, hvor formålet 
er sporadisk tilgang til boenhetene.

Gatene 1.2000 i A3

GATENE

Ankomst fra Linjeveien
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Boligfeltene deles inn i områder med 
eneboliger og klyngetun. Klyngetunene består 
av typologiene rekkehus og flermannsboliger.

Hvert tun har et felles uteområde sentralt 
mellom boligene, men har også mindre private 
hager. Fellestunet fungerer som en felleshage 
og oppholdssted for tunene. Her vil det være 
mulig å ha for eksempel grønnsakshager, 
lekeområder, drivhus, felleshus, verksted og 
sykkelparkering.

Boligene 1.2000 i A3

BOLIGENE
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Fellesskap og tun 1.2000 i A3

Det legges opp til at alle boligområdene vil 
være forbundet med hverandre for å skape 
gode og trygge felleskap og naboskap. På 
tvers av Skaubo skal man kunne bevege seg 
på stier og snarveier i de rekreative grønne 
korridorene, fra lekeplass til lekeplass. Stier og 
tråkk gjennom naturbunn, noen tilrettelagt ved 
utbygging, andre kommer naturlig til etterhvert. 
Et finmasket nettverk av forbindelseslinjer på 
kryss og tvers legger til rette for aktivitet og 
fellesskap. 

Det etablers også et fellestun, ”Skaubotunet”, 
med forsamlingshus, drivhus, bålplasser og 
lignende. 

FELLESSKAP OG TUN

Skaubo tunet
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Stier og lekeplasser 1.2000 i A3

Stisystemet følger linjeføringen til de 
opprinnelige dreneringslinjene i landskapet, 
og danner et nettverk der man kan ferdes trygt 
i de grønne omgivelsene. 

Dette stisystemet kobler seg på stiene i 
friluftsområdet på nordre del av tomten og er 
ment å koble seg på de eksisterende stiene i 
sør. 

Stien mot sør-øst knytter seg til den nye 
skolevegen som skal etableres. 

STIER OG LEKEPLASSER
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Parkeringsplasser 1:2000 i A3

Hver enebolig har én til to parkeringsplasser, 
enten som garasje integrert i bygningen eller 
som frittstående garasje på tomten. 

Klyngetunene har felles parkeringsplasser,  
der det  også er tenkt  at  deler av plassene kan 
avsettes til bildeling. Disse foreslås overdekket 
i form av carporter med tørreng på tak. Det 
etableres mange låsbare sykkelskur til hvert 
tun.

Det foreslås også en bildelingsplass ved 
ankomsten til området.

PARKERING
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Situasjonsplan 1:2000 i A3

Situasjonsplanen med inndeling av klyngetun, 
eneboliger, grønne korridorer, lekeplasser og 
stiforløp.

SITUASJONSPLAN
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UTVIKLINGSFASER

Det er tenkt at tomten kan utvikles i flere 
faser, der hver enkelt av disse skal fungere 
som fullverdige områder, uavhengig av 
utviklingstakten. Hvert delområde vil 
være et komplett område, bestående 
av en miks av boligtyper, nødvendig 
infrastruktur samt grøntarealer med 
rekreasjon- og aktivitetstilbud. Det vil 
være naturlig at hovedsløyfen av 
infrastrukturen etableres i sin helhet i første 
fase, og at boligene bygges ut i den 
sørøstlige delen av området først.

Faseinndeling 1:2000 i A3
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Landskapsnitt 1:1000 i A3

1

1

2

2
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Aksonometri av forslaget
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Enebolig

Rekkehus

Skaubo arealoversikt:

Typologi       ant. enheter BTA bolig BRA bolig

 

Enebolig   26  7 124  6 055

Rekkehus   78  11 700  9 945

Tomanns-   34  12 036               10 230  
bolig

SUM    138  30 860                26 231

AREALER BTA og BRA

Tallene er et estimat basert på de skisserte volumene som er 
vist i mulighetsstudien. Tallene må kun leses som en indikasjon 
på mulig utnyttelse av området, og skal ikke benyttes som 
grunnlag for andre beregninger.
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Dengejorden bofælleskap, Link ArkitekterGarden city av Effekt
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Reiulf Ramstad Arkitekter Reiulf Ramstad Arkitekter
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Holscher Norberg Vandkunsten
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Nygaardsgata 33
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