
Workshop Brokelandsheia - Referat fra gruppe 2 
 
Spørsmål 1 og 2 
1. Hva er god mix av næring og bolig, og hvordan kan vi tilrettelegge for dette? 
2. Hvor bør vi plassere hva og hvorfor? 
Da vi jobbet med disse spørsmålene gikk diskusjonen på forhold som dekket begge 
spørsmålene. 
 
De fleste innspillene gikk på plassering av forskjellige elementer. 
 
Det tydeligste innspillet gikk på at man måtte bebygge fasaden mot E18. Det ble sagt at om vi 
tok noen parkeringsplasser til fordel for et spenstig bygg, så ville det bare være positivt. 
 
Det ble sagt at boliger i nærheten av næringsvirksomhet er positivt i forhold til sikkerhet, vilje 
til orden og at det blir mer liv i gata til alle døgnets tider. Beboerne vil også bli områdets mest 
trofaste kunder.  
 
Å ha lett tilgang til butikkene med gode parkeringsplasser var viktig, og det innebar at 
kundene kjøpte mer.  
 
Det var et innspill som gikk på at man kanskje kunne tilstrebe en viss samling av nogenlunde 
like næringer. 
 
Det ble også sagt at det var viktig at vi tenkte litt på hvilke tiltak som medførte at vi fikk 
forskjellige nye etablerere og kunder/ beboere på Brokelandsheia. Det ble også stilt spørsmål 
om vi skal ha en handelsplass med leiligheter, eller om vi skal ha en ”landsby”. 
 
Når det gjaldt området som ikke er bebygd enda så snakket vi litt om høyder, og de som 
uttalte seg om dette sa at 3 etg var greit, men også 4 etasjer hvis dette var tilpasset terrenget. 
Utformingen var viktig. 
 
Det var litt diskusjon om vi skulle vente med å bygge oss nærmere den fremtidige 
jernbanestasjonen. Hvis vi gjør det må vi i hvertfall tilpasse oss den bebyggelsen vi tror vil 
fungere best sammen med en jernbanestasjon. 
 
 
3. Hvordan kan vi få til en god integrering av alle borgere, boligsosial organisering? 
Det er viktig med variert størrelse på boligene i området, samt at universell utforming ligger 
som en grunnpilar under utbyggingen. Det ble også snakket litt om at de som bor på østsiden 
og vestsiden av E18 måtte få gode løsninger for å kunne komme til hverandre. 
 
4. Hva er gode miljø- og energiløsninger, og hvordan kan vi tilrettelegge for dette? 
Her orienterte Nils Olav Aanonsen om de planene han har for bioenergi på Br heia. Han sa at 
han i samarbeid med kommunen jobbet med å tilrettelegge for fjernvarme i det området som 
ligger sørover fra hans bedrift.  
Tett bebyggelse er nødvendig for å få økonomi i fjernvarmeanlegg. Tre er et miljøvennlig 
byggemateriale. 
 
5. Er det ønskelig å gjøre Brokelandsheia mer intim, med tanke på større følelse av 

nærhet (begrunn svaret), og i så fall hvordan kan vi gjøre det? 



Det er viktig å fortette arealene, og det er spesielt viktig å fortette i områdene rundt Viking, 
slik at hele området henger sammen. 
6. Bør vi ha et torg på Brokelandsheia?  Hvor bør dette i så fall ligge og hva bør torget 

på Brokelandsheia inneha; hvilken funksjon, hvilke kvaliteter etc.? (Det ligger i dag, i 
vedtatt reguleringsplan, et torg plassert i forkant av Viking). 

Det ble lansert forskjellige løsninger for et torg. Noen sa at det var bygningene rundt som 
skapte et torg. Hvem bygger vi torget for? Fastboende, Forbipasserende eller Torghandlere. 
Det ble diskutert forskjellige løsninger. Plasseringen i reguleringsplanen, begge sider av 
bygget til Bandage og Helseservice.  
Det er viktig å ha ”en benk og to trær” litt spredt rundt. Kanskje små piazzaer kunne erstatte 
torg. 
 
7. Hvordan kan man oppgradere og forskjønne det eksisterende Brokelandsheia og om 

mulig;) gjøre stedet enda mer attraktivt? 
Tenk nytt på skysstasjonen. Her ble det både snakket om et vannspeil og muligheter for å få 
utvidet arealet hvor lekeplassen er. Utvidet areal kan brukes til å kombinere torg/ lekeplasser 
etc. Få det til å blomster mer. Planmessig utplassering av benker og søppeldunker. 
8. Hvilke grep bør man gjøre for å gjøre Brokelandsheia universelt utformet; 

tilgjengelig for flest mulig? 
Noe må gjøres ved handicapparkeringene. Husbanken har mye på dette. Det ble også orientert 
om at Vivi hadde en egen video om universell utforming. 
 
9. Hvordan løser vi framtidig parkering? 
Husk å tenke på at vi må ha parkering for fremtidige utvidelser 
Det er viktig med gode P-plasser. Det er et fortrinn Brokelandsheia har.  
Hvis sentrum blir for stort kan vi ha bysykler 
Tenk kreativt i forhold til plassering og antall P-plasser. 
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