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semiprivat
“kantsone”
opphold

beplantning

semiprivat
“kantsone”

beplantning
inngang
til boliger

private
hagerlek,

aktiviteter
og opphold

fellesareal

shared 
space

tilkomstvei

SONEDELING
Overgangen mellom private hager og fellesområder myknes opp ved 
hjelp av en  semiprivat “kantsone”. Her kan det plantes lave vekster og 

lages små “sittelommer”.
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AKTIVITETER OG LANDSKAP
Prosjektet er sterkt inspirert av den vestlandske måten å terrassere 
landskap på, blant annet ved å inkorporere tørrstein som også 
kommuniserer med den eksisterende løen. Utover hovedaksen (tunet) 
er det plassert ulike aktiviteter/oppholdsteder for å skape felleskap for 
beboere og folk i nærmiljøet. 
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FORBINDELSE TIL NÆRMILJØ
Eksisterende stiforbindelser vil bli koblet på prosjektet flere steder, 
slik at tunet fremstår som inviterende for alle.
Varelevering og henting av avfall fra butikk og boliger samles og 
hentes fra Grimseidvegen.

gang- og sykkelforbindelse
tilkomst med bil

Grimseidvegen

Råvarden

Renovasjon
Varelevering



Stemingsbilde fra 
EFFEKT arkitekter 26

Ved å etablere et felles drivhus tilknyttet løen, kan 
det legges opp til et biologisk mangfold og plass 
til nyttevekster.

Drivhuset vil kunne ha mange bruk og kan bli en 
viktig møteplass for beboere i alle aldre.



Eplehagen

Mikroklima/
insektshotell

Blått element/
synlig overvannshåndtering

Møteplass/
hjerterom

Parsellhager Parsellhager

Lekeplass

Lekeplass

Drivhus

“Gratis 
tribunen”

Løen Solcellepanel
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SITUASJONSPLAN    1:750

plangrense
tomtegrense

N
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Ved å bruke en blanding av trær, busker og 
engblomster kan man skape et variert mikro-
klima som understreker sesongenes forskjel-
lige vekster.

Åpne områder kan gjøres personlige av beboere 
som blant annet kan føre til økt mangfoldighet 
innen plantevalg. Dette kan for eksempel gjøres 
gjennom plantekasser og parsellhager. 

Med fokus på vidreføring av det eksisterende 
landskapet vil det være med på å beholde en del 
av insekt- og plantelivet, eventuelt forhøye det over 
tid. Samtidig skaper man et naturlig habitat som 
integrerer og forbinder omgivelsene med området.

Ved å tilrettelegge uteplasser for både dyre-
livet og beboerne, vil det skape en balansert 
fordeling av plassressursene. Dette kan gjøres 
med hjelp av insektshoteller, fuglekasser, eple-
hage og naturlige lekeplasser.

En ressurseffektiv måte å spare tid og penger 
på er blant annet å gjenbruke eksisterende 
jord til det nye landskapet.

Ved å velge ut spesifikke plantevalg, som fruktrær, 
skyggetrær, bærbusker osv, kan man sørge for 
forskjellige funksjoner og stemninger innenfor 
et område. Store trær integreres og nyttes som 
naturlig solavskjerming.

VISJON OM MILJØ/NATUR



Eplehagen

Mikroklima/
insektshotell

Blått element/
synlig overvannshåndtering

Møteplass/
hjerterom

Parsellhager Parsellhager

Lekeplass

Lekeplass

Drivhus

“Gratis 
tribunen”

Løen Solcellepanel
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Den røde løen er et hjerterom i prosjektet. Løen 
skal inneholde fellesarealer, gjenbruksbørs, 
gjesteleilighet og sykkelverksted med et drivhus 
ved siden av. Uterommet rundt huset er ment til 
felles bruk og symboliserer starten på den sosiale 
aksen. Her kan det foregå felles arrangementer for 
beboere og i drivhuset kan man dyrke grønnsaker 
til eget bruk. Hovedveien gjennom tunet er av 
armert gress, slik at den ikke deler opp området 
men tilpasser seg omgivelsene og gir den et 
helhetlig uttrykk. Tilkomstveien legges til rette 
for hovedsakelig gående og syklende, men er 
dimensjonert for tilkomst med service- og 
utrykningskjøretøy.

N
N
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Eksempel på parsellhager fra Åsane sykehjem  LINK arkitektur 31

Den sosiale aksen(tunet) som beveger seg 
fra løen og opp i gjennom landskapet skal 
være opplevelsesrik gjennom ulike aktiviteter/
områder. Landskapet er inspirert av terrassering 
med tørrstein fra vestnorsk byggeskikk, og 
tilrettelegger for ulike inndelinger av området. 
Det skal være plass til dyrking av egne blomster 
eller planter, sitteplasser/utkikkspunkt til Fana 
stadion, eplehage, insekthotell/mikroklima og 
lekeplasser. Det skal også være plass til vill natur 
og mer private soner i mellom bygningene. 

N
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TERRENGSNITT A 1:500
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TERRENGSNITT B 1:500

SNITT BSNITT A
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SOL/SKYGGE

21 Mars kl. 15

Vårjevndøgn

21 Juni kl. 15

Sommersolhverv

N N
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21 Mars kl. 09 21 Mars kl. 10 21 Mars kl. 11

21 Mars kl. 12 21 Mars kl. 13 21 Mars kl. 14

N

N

N

N

N
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SPACEMAKER ANALYSE

Støy

Komfort i uteareal

Solforhold

Dagslys

Solbelyst uteoppholdsareal

RÅTRÆET RÅTRÆET



Støykartet nedenfor viser en analyse av støyfordelingen på tomten og på fasader på den foreslåtte bebyg-
gelse. 93% av fasade ligger i grønn sone.

Analysen viser fordelingen av soltimer på bakke og fasade i tidsrommet 00-24 ved sommersolhverv, 21. 
juni. Herav fremkommer, at det vil være gode solforhold på både bakke og fasade.

Analysen visualiserer vindforholdene på bakkenivå i planområdet, inndelt i fargekoder etter Lawson’s 
komfortskala. Analysen viser, at utearealene nesten utelukkende er i grønn sone, altså at det i henhold til 
analysemetoden vil være behagelig å oppholde seg her.

Illustrasjonen viser sannsynligheten for tilskudd av dagslys på fasadene. Det ses, at en svært stor andel 
av fasadene - 87,5% av hele den foreslåtte bebyggelsen - ligger i lys blå sone, med god sannsynlighet for 
gode dagslysforhold i leilighetene.
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STØY KOMFORT I UTEAREAL

DAGSLYSSOLFORHOLD



Illustrasjonen nedenfor viser Spacemakers analyse av antall soltimer i uteopholdsarealet ved vårjevndøgn, 21. mars. Grafen 
nederst til høyre viser, at 3758m2 av utearealet vil ligge i sol i min. 4 timer 21. mars.
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SOLBELYST UTEAREAL
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Havråtunet, Osterøy

INSPIRASJON TIL LANDSKAP

Osterøy Osterøy

Råtræet er inspirert av eldre 
vestnorske gårdsbruk hvor 
det er brukt terrassering 
med tørrstein. Dette er en 
naturlig og historisk måte å 
forme et bakkelandskap på 
og blir dratt inn i konseptet.



HUS A
2 etasjer
660 m2 BRA

HUS C
4 etasjer
980 m2 BRA

HUS E
4 etasjer
1260 m2 BRA

HUS G
4+1 etasjer
Sykkelparkering 
1615 m2 BRA

HUS H
4+1 etasjer
Sykkelparkering
1830 m2 BRA

HUS I
3 etasjer
Boder
755 m2 BRA

HUS F
4 etasjer
985 m2 BRA

HUS D
4 etasjer
990 m2 BRA

HUS B
4 etasjer
980 m2 BRA

PARKERINGSHUS
2 etasjer
Sykkelpakering
2240 m2 BRA

NÆRING
1335  m2 BRA

LØEN
Felles gjesteleilighet og 
felleshus + sykkelverksted 
smørebod
ca.285 m2 BRA

Bolig + løe og drivhus BRA ca. 10450 m2 
+ 

Næring BRA  ca. 1335 m2
+

Parkeringshus BRA ca. 2240m2

DRIVHUS
ca.110 m2 BRA
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AREALOPPSETT

Utnyttelse:
BRA over bakken: ca. 80%
BRA total: ca. 108%
(tomteareal 13050m2)

BRA total (over bakken):
ca. 10450m2

BRA total (under bakken):
ca. 3575m2

BRA bolig, uten parkering, drivhus og løe:
ca. 9560m2

BRA næring:
ca. 1335m2

Parkering:
Iht. KPA18 (ytre fortettingssone)
0,8 plasser per 100m2 BRA bolig.
15 plasser per 1000m2 BRA næring.

Sykkelparkering:
Iht. KPA18 (ytre fortettingssone)
2,5 plasser per 100m2 BRA bolig.
12 plasser per 1000m2 BRA næring.

Uteareal:
Krav iht. KPA18 (75m2 per boenhet)
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RÅTRÆET RÅTRÆET


