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UTVIKLING AV ØRNES SENTRUM 15. JANUAR 2010:

TEAM MELØY-GRUPPEN SUS:
OPPDRAGSGIVER:

UNO design & arkitektur as

N

Solhauggruppen as

ARKITEKT:
UNO design & arkitektur as v/
Unni Furfjord og Tove Ovesen
Unni Furfjord eier og er daglig leder i UNO design & arkitektur as. Hovedbasen er på Halsa i Meløy kommune, og
jobber med prosjekter i Bodø-Meløy-området.
Tove Ovesen er pr nu ansatt i Bodø kommune, og er innleid til UNO design i dette prosjektet. Samarbeidet er
basert på et tidligere 3-årig samarbeid i Bodø kommune om Sentrumsplanen for Bodø, med intensjoner om
videre samarbeid i de kommende år.

KONSULENT:

Miljøekspertise samt kontakter mot kjøpesenterutvikling er etablert i løpet av de siste år, og vil bli benyttet videre framover.
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På overordnet nivå har fagrådgivere vært konsultert i forbindelse
med integrering og nytenkning rundt energiløsninger

IDEKONKURRANSE OM UTVIKLING AV ØRNES SENTRUM - OPPGAVE
Konkurranse:
Meløy kommune inviterer til idekonkurranse for Ørnes sentrum.
Det ønskes forslag til utbygging av kjøpesenter/ forretningsbygg og leiligheter,samt kai- og parkanlegg.

Kommunen vektlegger kvalitet, pris og kompetanse. Nyskapende
arkitektur, estetikk, miljø og universell utforming er viktige
kvaliteter som vektlegges ved bedømmelsen av utbyggingsforslagene.

UNO design & arkitektur as

N

Kommunen har ambisjoner om å utvikle Ørnes til et regionsenter mellom Bodø og Mo i Rana, og håper utbyggingskonkurransen vekker interesse hos aktuelle utbyggere, som
vil være med å videreutvikle Ørnes til en attraktiv kystby langs
den nasjonale turistveien.
Utfordringer:
Ørnes Sentrum består i dag av et 2- delt sentrum, sentrum I og
sentrum II. Det er etablert nærigsvirksomhet og boliger i begge
deler av sentrum, selv om hovedtyngden i de senere år har
blitt etablert i nordligste del, Sentrum II.
Tettstedet Ørnes har en fantastisk sjølinje, vendt mot sør og
vest. Det er ikke etablert noen kontinuerlig havnepromenade
med vesentlige uteplasser og kontakt med sjøen.

Målsetning:
Prosjektet Den Stille Fjæring, er å gi Ørnes sentrum I og II en helhetlig
identitet, binde sammen det 2-delte sentrum og skape
generatorer som vil tiltrekke både lokale, regionale folk og
turister til Ørnes.
Arkitektonisk og estetisk kvalitet vektlegges høy i all bygningsmasse og ved både nye og etablerte uterom.
Kontakten med sjøen ønskes framtonet sterkt, aktive næringsområder og boliggrupper etableres. Aktivitetsområder for alle
befolkningsgrupper dannes i varierte uterom med høy kvalitet
og høy tilpasning til universell utforming.
Ørnes skal i framtiden framstå som et tettsted med ETT sentrum,
hvor næringsaktivitet og boforhold skal gi mulighet for ALLE å
ønske å være på Ørnes.
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Næringsvirksomheten i de 2 sentrumsdelene er varierte, og
viktige bidragsytere til næringslivet på Ørnes på ulike måter.
Fergeleiet er et viktig trafikknutepunkt til omlandet, samtidig
som hurtigrute-/hurtigbåtkaia er et aktivum som må tas vare på.

SAMMENHENGENDE GATENETT
Sammenhengende gatenett som skaper helhet og tilgjengelighet.
Miljøgata knytter seg på eksisterende fortau og skaper sammenheng
med resten av Ørnes. Havnepromenaden går langs hele sjøfronten
og blir Ørnes ansikt utad.
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ANALYSE:

TVERRFORBINDELSER
Tydelige tverrforbindelser knytter miljøgaten sammen med Havnepromenaden. Sentrum knyttes sammen og gir mulighet for aktivitet
ved sjøen.
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MILJØGATEN OG HAVNEPROMENADEN
Disse gatene utformes med høy kvalitet. Viktige gater på hver
side av riksveien .
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ANALYSE:
HAVNEPROMENADEN
Ørnes vender ansiktet ut mot havet og legger grunnlag for
aktivitet langs sjøen.

OFFENTLIGE ROM
De offentlige uterommene gis egen utforming og identitet i
forhold til plassering og innhold.
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SAMMENHENG MELLON GATENETT OG OFFENTLIG ROM
De offentlige rommenes plassering gir mulighet for utvikling av
et rikt sentrumsliv. Dette gulvet gis universell utforming.
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ANALYSE:
GRØNTSTRUKTUR
Trær plantes som visuell sammenheng som er med på å knytte
sentrum sammen.
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BELYSNINGSPLAN
Hvert offentlige rom og alle gågater lysettes slik at de skaper
gode rom gjennom hele døgnet og i mørketiden
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HANDEL/
KAFE

SJØLIV

KULTURHUS/
HOTELL

HAVNEPROMENADE

MUSEUM/
BIBLIOTEK

10 0,0 m²

KULTURGATA

BLACK BOX

ENERGISENTRAL/
RENSEANLEGG

KULTURPARKEN

SCATEPARK

KJØPESENTER

811 ,2 m²

EKSIST NÆRING

09

UNDERGANG

786 ,0 m ²

RÅDHUSPARKEN

1 3 08 ,2 m ²

37 5 ,4 m²

EKSIST NÆRING

07

1 85 7 ,1 m²

EKSIST NÆRING

07

EKSIST NÆRING

06

EKSIST NÆRING

06

TORGET - FJÆRA

1 3 05 ,6 m²

EKSIST NÆRING

08

DAMMEN
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SITUASJONSPLAN:

PARKERING-'
HUS
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HAVNEPROMENADEN SETT MOT MUSEET/ BIBLIOTEKET

HAVNEPROMENADEN VED HANDELS-/ KAFETORGET

DEN STILLE FJÆRING
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Utviklingen på Ørnes forutsettes iverksatt i en
trinnvis utbygging, hvor det i samråd med
kommunen planlegges rekkefølge og
hastighet.
Byggestart kan forventes høsten 2010.

AREAL POTENSIALE:
KJØPESENTER:

9400 m2 (12700 m2)

BOLIGER/ NÆRING:

5000 m2

KULTURHUS/ HOTELL:

6000 m2

MUSEUM/ BIBLIOTEK:

1500 m2

PARKERINGSHUS:

2300 m2

ENERGISENTRAL:

240 m2

MILJØ VED TORGET - FJÆRA (EKSISTERENDE HANDELSSENTRUM)

24 400 m2
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AREAL SUM:
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BYGGETRINN:
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KONTAKTEN MED SJØEN - ÅPENHETEN - DET SKULPTURELLE ØRNES SENTRUM
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KJØPESENTERET
Et sted hvor folk kan møtes, ta en kopp
kaffe, handle, hvile. Et samlingspunkt.
I uværsdager er stedet godt og trygt om sommeren trekkes handelen og kafelivet ut på havnepromenaden eller opp
på torget.
Linjene mellom det eksisternde næringslivet på 'torget' og andre nyetableringer
på kai-fronten, knyttes sammen av det
markante inngangspartiet.
Arkitekturen er modernistisk, med et sterkt
uttrykk fra fjell og breformasjoner. Bygningen
trapper seg slakt ned mot sjøen og sola i syd.
Den formessige tilpasningen utnyttes også
miljømessig, ved at solfangere gir positivt
tilskudd som alternativ energikilde.
Fasadene kles med tungt materiale, med
relieffer av kunstnerlige momenter som
ytterligere bryter opp formen på den langstrakte bygningsformen.

Næringslivet og handelen på Ørnes er en av de
viktigste faktorene for å generere nytt liv og
aktivitet på stedet.
De estetiske kvaliteter sammen med de
funksjonelle perfeksjoner, skaper det sosiale nettverket som kan forankres i ulike steder både ute og
inne. Handelen må også trekkes aktivt ut mot
både havnepromenaden og Torget-fjæra, ved at det
også skapes nyetableringer i sjøhusene v/promenaden.
Kjøpesenterets innhold må avspeiles i det samspillet
mellom ulike typer handel, og som et supplement og
tilskudd til de øvrige handelsnæringer på stedet.
Boliglivet vil også genrere aktivitet rundt handelen
og gi liv til området etter kjøpesenterets stengetid.
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SOSIALT LIV OG HANDEL
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MØBLER
169,1 m²

DATA/ ELEKTRO

10

95,7 m²

KAFE

1 152,1 m²

VINMONOPOL

73,2 m²

340,0 m²

1 114,3 m²

73,4 m²

FIFTY FIFTY

90,0 m²

FRISØR

871,3 m²

298,7 m²

CUBUS/ H&M

SPORT

70,5 m²

51,3 m²

ISBAR

HEIS

667,6 m²

PLAN 2. ETASJE

#13

DEN STILLE FJÆRING

09

295,7 m²

LEKEBUTIKK

528,6 m²

EUROPRIS

09

BOKHANDEL

Bygningens utforming og planløsning
er et utgangspunkt som arkitektonisk
og bærekraftig tilskudd til en helhetlig
stedsutvikling. Arealene kan økes
dersom det etter vurdering vil være
bedre tilpasset utviklingen på Ørnes.

GANGAREAL

PARFYME

PLAN 1. ETASJE

134,8 m²

AREALER:
Plan 1.etasje: 3250 m2
Plan 2.etasje: 3250 m2
Plan 3. etasje: 2380 m2
Plan 4.etasje: 570 m2
Bruttoareal: 9450 m2

09

Kiosk og kafe i vestibylen kan ha
lengre åpnings-tider enn de andre
næringene, og vil kunne bidra til et
mer aktivt liv rundt senteret over
større deler av døgnet.

DAGLIGVARE

GANGAREAL

VF

Kafe, isbar, hamburgerbar genererer
det sosiale liv.
Klesbutikker, dagligvare, glassmagasin samt tele/elbutikk, apotek,
bakeri, gullsmed, urmakero.l. vil
være mulige handelsnæringer.

26,7 m²

KIOSK

Skissert utkast viser et forslag til butikkløsning. Endelig avklaring av
leietakere vurderes ut i fra sammensetningen av ulike typer næring og
handelsnæringens behov.

190,3 m²

INNHOLD KJØPESENTER:
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BÆREKRAFTIG KJØPESENTER:

67,9 m²

GLITTER
90,6 m²

TEKNISK ROM

133,1 m²

246,1 m²

09

70,5 m²

SKORINGEN

654,4 m²

GANGAREAL
295,7 m²

09

GLASSMAGASIN

134,8 m²

BURGER KING
498,5 m²

NILLE

09

Et framtidig bærekraftig kjøpesenter!

PLAN 4. ETASJE
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Materialbruk tilpasses mest mulig
lokale ressurser, samt bruk av produkter
som bidrar til minst mulig CO2-utslipp.

09

Tekniske rom er delt i 2, for å ivareta
kanalføringer til ventilasjon på en mest
mulig smidig måte. I tillegg krever
solfangersystemet på tak tekniske
installasjoner for å kunne ta vare på
solvarmen i perioder hvor det er gir
overskuddsvarme.

330,5 m²

PLAN 3. ETASJE

TEKNISK ROM

Energisentralen med varmepumpe
og sjøvannsledning vil også kunne
ivareta kjøpesenterets behov. Det vil
være et absolutt mål å redusere
energibehovet til et minimum,, både
ved å isolere optimalt, i tillegg til
å bygge så effektivt at det ikke
blir nødvendig å bruke energi til
kjøling. Detaljprosjektering og
optimalisering av bygningsens form
og tekniske installasjoner vurderes
på et senere tidspunkt.

PARFYME

Solfangere på tak, tar vare på solvarmen
så langt det er mulig. Sola er en alternativ
energikilde som sammen med
sjøvannsledning og varmepumpe vil
gjøre kjøpesenteret til et forbildeprosjekt for andre miljøriktige kjøpesenter i landet.

URMAKER

Prosjektet søker å bli landets
ledende som ''CO2-nullutslipps' kjøpesenter.
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TEKNISK ROM

NILLE

GLASSMAGASIN/ RESTAURANT

SKORINGEN/ GULL/ UR/ GLITTER/ TEKN.ROM

EUROPRIS

LEKEBUTIKK/ BOKHANDEL

CUBUS/ PARFYME/ FRISØR

SPORT

MØBLER

MØBLER

DAGLIGVAREBUTIKK
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KJØPESENTERET - SNITT OG FASADE

UNO design & arkitektur as

#16

DEN STILLE FJÆRING

UTSIKT FRA HAVNA TIL KULTURHUSET/HOTELLET OG HAVNEPROMENADEN
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BOLIGENE

Boligene vil på lik linje med kjøpesenteret og
kulturhus/hotellet være et forbildeprosjekt for
bærekraftig og miljøriktig byggeri.

Arkitektonisk spiller boligene sammen med den delvis
bevarte bryggestilen på Ørnes, og gir også en
sterk assosiasjon til nordnorsk kystby med bygningsvolum som er varierte og smekre i sin form. Fasadeuttrykket spiller også på variasjon i kontrast til den
langstrakte kjøpesenterformen. Detaljer er enkle.
Bryggeutrykket på boligene mot sjøsiden forsterkes
ved variasjoner i glassfronter og tette fasader.
Solvarmen tas vare på både gjennom solfangere
på tak og klimarom som fungerer som halvklimatiserte soner. Optimalisering iforhold til
energibruk vil hensyntas i utformingen av boligene.
40-50 boliger foran kjøpesenter og i vinkelrekke.
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Beliggenheten til boligene vil gi en unik
muliget til kontakt med sjøen, samtidig som at
de vil bidra sterkt til at det blir liv og røre over
store deler av døgnet. Boligene nærmest havnepromenaden ligger hevet i forhold til dekkenivå
på selve promenaden, for å privatisere dem i
forhold til den offentlige promenaden. Balkonger
og private uteoppholdsrom er også tilbaketrukket i forhold til det offentlige rom.
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BOLIG TIL KULTUR

I dag er det næringsvirksomhet i bryggene ved hurtigrutekaia. Når
XL-butikken flytter våren 2010, vil bryggehuset bli tilgjengelig som et
mulig Allaktivitetshus for barn og unge. Huset har en særegen og flott
form, som kan gi kreative muligheter til både dans, sang, musikk,
håndarbeid, mediaaktiviteter o.l..
I kulturparken dannes et basseng, som på vintertid kan tenkes som
skøyteis. Energisentralen vil også bli en del av scatebanen, når denne
etableres. Om sommeren er stedet perfekt egnet for sol og badeliv.
Havnepromenaden er fra kultur/hotellområdet formet i en bro, og er
laget bredere enn opprinnelig planlagt promenade - for å skille tydleligere
mellom offentilge og private soner. Promenaden bygges opp på pæler/søyler,
delvis i sjø og delvis på oppbygd sjete.
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Livet på nye Ørnes sentrum avhenger av trivselen til folk. Det må
finnes tilbud som kan gi hver enkelt mulighet til å trekke seg tilbake,
finne rekreasjonsmuligheter, men også gi både kreative og
kulturelle opplevelser.
Mellom boliggruppene vil det bli parkmessig opparbeidet med stier,
promenadebro, lekeområde, scatepark og en Kulturgate. Kulturgata vil
fungere som bindeleddet med den sørlige del av sentrum og knytte seg
på havnepromenaden som er under opparbeiding.

SYMBOLSK SIGNALBYGG
I tillegg til allaktivitetshus for barn og ungdom
kan det være et viktig aktivum å bygge
et nytt kulturhus med Black Box,konferanserom,
kafe, utsillingsarealer. Hotellrom i samspill kan
gi tilhørighet og attraksjonsverdi for både
turister og andre i området.
Ørnes vil på denne måten få flere tyngdepunkter som vil generere mer liv og
aktivitet, og skape en mye større
arkitektonisk kvalitet på stedet.
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KULTURHUS/ HOTELL:

Hotellbiten kan utvikles sammen med stedets
eksisterende hotelleiere, med formål å skape
et utvidet tilbud i landsdelen. Hotellet kan
romme 120 - 140 rom.
Kulturhuset / hotellet bygges på bærekraftig
måte, slik de andre miljøbyggene på Ørnes
i framtida blir bygd.
Plassering av bygningen vurderes ut ifra et
framtidig ønske om å bevare Allaktivitetshuset
for barn/ unge eller om dette skal implementeres
i nybygget.

14

8

48,7 m²

21,9 m²

22,2 m²

21,9 m²

22,0 m²

15

22,1 m²

22,0 m²

18,2 m²

26,7 m²

KAFE/VESTIBYLE

KURS/ KONFERANSE

227,8 m²

447,8 m²

16
18,6 m²

WC/ GARD
62,8 m²

LAGER

6

17

97,4 m²

17,3 m²

18,6 m²

5

LAGER

18

18,4 m²

64,8 m²

18,7 m²

WC/ GARD

4

62,8 m²

18,4 m²

19

3
BLACK BOX

18,8 m²

37,8 m²

LAGER

RESEPSJON

64,8 m²

2

113,2 m²

20

19,4 m²

94,8 m²

23,4 m²

1
18,4 m²

RESEPSJON

LOBBY

128,2 m²

112,0 m²

TERRASSE
130,2 m²

PLANPRINSIPP 1. ETASJE
KULTURHUS/ HOTELL
PLANPRINSIPP 2. ETASJE

PLANPRINSIPP 3. - 8. ETASJE

KULTURHUS/ HOTELL

KULTURHUS/ HOTELL
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7

13

12

11

10

9
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Havnepromenadens betydning for Ørnes sentrum blir viktig
på grunn av de 'tyngdepunkter' og rekreasjonsområder som
finnes på de ulike steder. Hvert uterom har høy kvalitet, i tillegg
til at bygningene har et innhold som appellerer til de ulike
befolkningsgrupper. Arkitektonisk har museet/ biblioteket en
skulpturell og høy arkitektonisk verdi. Og vil i forhold til omsorgssenteret og sykehjem være et fint og stille rekreasjonssted - en
oase på enden av havnepromenaden.
Museet/ biblioteket vil også ligge ved knekkpunktet for naturlig
ferdsel opp mot torget og boligområdene på oversiden av
riksveien.
Museum og bibliotek - en stille oase!
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MUSEUM OG BIBLIOTEK - EN STILLE OASE

Plasseringen av de offentlig rommene er både ut fra eksisterende
situasjon og utfra at vi ønsker å fordele tyngdepunktene utover
hele sentrum. Dette for å legge til rette for aktivitet over hele Ørnes
og skape helhet.
De offentlig rommene er like viktig som byggene I et sentrum. Det er
viktig at de er tilgjengelig. Det er her livet I sentrum er. Det er her vi
ser andre mennesker og blir sett. På Ørnes er Torget og miljøgata et
naturlig tyngdepunkt på den ene siden av riksveien med
Havnepromenaden som motvekt på andre siden. Vi ønsker å legge
til rette for forskjellig type aktiviteter gjennom alle årstider på forskjellige
punkter langs disse områdene.

1

Museum/bibliotek- sjø, rekesalg
og Kafe: Rommet utenfor museet
og biblioteket er en forlengelse
av Torget. De to rommene på hver
sin side av riksveien har en visuell
sammenheng som forsterker tverrforbindelsen. Deler av steinleggingen
på gulvet er den samme som på
torget for å understreke sammenhengen.
Her er kafe inne I museet som kan
trekkes u tom sommeren, fiskebåter
langs kaiene og nedtrappinger for å
komme nærmere sjøen og å skape
soner I rommet. Det er tenkt en bro
for å knytte området sammen med
videre utfylling og for å få frem elva
som renner her.

2

Handel og båtliv: I forlengelsen av
kjøpesenterets inngang/utgang
finner en utekafe og nedtrapping til
sjøen. Dette gir mulighet for umiddelbar rekreasjon for handlende. I
bygningene på Havnepromenaden
kan en tenke
seg små boder for utsalg.

Universell utforming er en viktig del av utformingen av de offentlig
rommene. Det skal legges til rette for mennesker I alle livsituasjoner. I
gulv vil det være ledelinjer og stopp punkt. Det vil være minst mulig
med nivåforskjeller I gulvene. Benker plasseres med liten avstand.
En kan også tenke at en tar I bruk lydtårn, gjerne I forbindelse med
utsmykking av torg eller Havnepromenade.
Miljøgata: Gis en helhetlig utforming I sin fulle lengde. Kobler seg
videre på gangstier som knytter den sammen med resten av Ørnes.
Utformes delvis I lokal stein, flere sitteplasser og beplantning.
Havnepromenaden: Langsgående promenade langs hele sjøfronten
til Ørnes. Ørnes ansikt utad mot sjøen. Viktigste rekreasjonsområde
utformes med forskjellige tyngdepunkt og kunst. En skal kunne få flere
opplevelser langs Havnepromenaden I tillegg til kontakten med
sjøen og himmelen.
Kulturgaten: Utenfor kulturhuset vil vi oppgradere gaten og gi den et
innhold som har med kultur og opplevelse på Ørnes.

4

6

5

1

2

3
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Dagens situasjon på Ørnes er at de offentlige rommene mangler
innhold og utforming. Vi tenker å legge vekt på de kvaliteter og
muligheter som allerede eksisterer å bygge videre på dem. Både
I forhold til plassering og innhold. Alle må få sin egen funksjon og
formål. Gjennom å bruke lokale steinsorter I blant annet l gulv og
benker ønsker vi å få frem Ørnes egen identiet og særegenhet.
De offentlige rommene skal være pusterom og rekreasjonsområder for
beboere og besøkende.

DEN STILLE FJÆRING

OFFENTLIGE ROM PÅ ØRNES

4

Den lille dammen: Et rolig rekreasjonsområde med vann og
benker. Tilbaketrukket fra sentrum men I umiddelbar nærhet
og I enden av miljøgata.
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Rommet utenfor kulturhuset: Her har vi tatt sjøen inn på innsiden av
Havnepromenaden, her kan en tenke mulighet for bading på sommeren
og skøyter på vinteren. I tillegg legges det opp til mulighet for scateing I
området.
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Torget- Fjæra: Vi transformerer deler av Torget fra parkeringsplass
til et multifunksjonelt torg I lokal stein som speiler Ørnes farger.
Torget skal bli et av Ørnes viktigste møtesteder. Tanken er at
gulvet formes som en fjære hvor sjøen kommer inn. Skal kunne
brukes til mange typer arrangenment. En kan tenke seg
Ørnesdagene her. Det er mulihet for utekafe her. Gulvet fungerer
som scene og samlingsplass. Steiner formet som store runninger
ligger spredt utover plassen og blir arena for småbarnslek. Disse
lager også soner og møteplasser på gulvet. Godt med sitteplasser
og benker som er utformet spesielt for Ørnes.
Ved hjelp av lysetting lages rom gjennom døgnet og årstiden.
Torget ligger i forlengelsen av miljøgaten.
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Parken utenfor Rådhuset: Grøntområdet utenfor Rådhuset og I enden av miljøgata,
har kvalitet som en relativt stor grønn park på Ørnes. Parken bevares grønn, gis mer
møblering og gjøres mer tilgjengelig når den knyttes til miljøgata og fortau.
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PLUSSENERGIHUS:

CO2- nullutslipp er hovedmålsetning
for nye stedsutvikling på Ørnes. I tillegg
bruk av alternative energikilder iden
grad det er mulig med solfangere,
klimarom og sjøvannsledning.

ENERGISENTRAL bygges opp i Kulturparken
og vil ivareta funksjonen rundt sjøvannsledning og varmepumpe, i tillegg til
oppbyggingen av nytt renseanlegg.
Bygget er plassert ut i sjøen, fundamentert
på søyler/ promenadebro.
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Boligene prosjekteres og formes som
et Pluss-energihus, med mulighet for valg
av klimarom og andre system etter
teknologiens utvikling.

Ørnes kan bli landets første CO2-frie tettsted kun med framtidens kreative og bærekraftige tiltak!

1.Sjøvannsledning og varmepumpe. Ny Energisentral
etableres sammen med planlagt renseanlegg i et
kraget bygg som muliggjør gjennomføring av
sjøvannsledning uten å gjøre inngrep i selve
fyllingen.
2. Solfangere på tak i kjøpesenter, museum/biibliotek
og kulturhus/hotell.
3. Elbiler er små og krever lite parkeringsareal. Dette
gir Ørnes mer plass til lek-/uteområder, samtidig
som at CO2-utslippet reduseres betraktelig. Det
etableres lett tilgjengelige lladestasjoner ved kjøpesenteret, ved kulturhus/hotellet og ved andre
egnede steder i sentrum
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Verdens miljøutfordringer ligger som
en klam hånd over oss - og vi som er
ansvarlige for våre barn og barnebarn,
må forsøke gjøre vårtbeste for å fremme
de bærekraftige tiltak i framtidig stedsutvikling og økologisk byggeri.

TILTAK

4. Bevisst bruk av naturlige materialer i alle uterom,
parker og lekeareall. Bygningene planlegges i
sterkest mulig grad med lokale naturlige materialer
og ved gjenbruk der det er mulig.
5. Avfallshåndtering: Kildesortering og deponering
6. Behovsstyrt ventilasjon og belysning: Systemer som
muliggjør kontroll og styring, samt sensorer som gjør
at lys og temperaturer styres etter om rom i bygninger
er i bruk. Spar på strømmen!
7. Fornuftig arkitektur: Bygg C02-nøytralt med smarte
energiløsninger, hensiktsmessig form og plassering
av bygninger i forhold til klima og solforhold.
8. Bygg med lavemitterende materialer, og reduser
luftbehovet, skru ned ventilasjonsanlegget. Spar strøm!
9. Tenk hva man selv kan bidra med! Sykle på jobben!
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