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BÆREKRAFT

For oss som arkitektkontor er bærekraft er et viktig fokus vi 
har, og prinsipp vi etterstreber, for å nå våre overordnede 
målsetninger om å skape grønne, stedstilpassede prosjekter 
som gir positive avtrykk.
Å tegne bygg som tilfører kvaliteter og identitet til området, for 
både eksisterende og nye beboere.

Bærekraft er et vidt begrep som kan være utfordrende å 
konkretisere, og vi benytter flere designverktøy for å diskutere 
og arbeide konkret med ulike tema - som sosiale strukturer, 
materialbruk, rasjonalitet og utnyttelse. 

Som arbeidsmetode setter vi sammen team med sammensatt 
kompetanse, der nysgjerrighet, kreativt pågangsmot og 
tverrfaglig kunnskap kokes sammen for å løse oppgaven vi 
står ovenfor på best mulig vis. 

En slik kreativ prosess settes ofte i gang i form av en 
workshop; der ideer, ambisjoner og muligheter deles innad i 
gruppen som utgangspunkt for videre skissering. 

Parallellt setter vi oss grundig inn i reelle retningslinjer og 
problemstillinger i aktuelle plan- og reguleringssaker, slik at vi 
kan presentere et spennende og innovativt prosjekt, med en 
fot i virkeligheten.

Slik skaper vi i Dark Arkitekter bygg for fremtiden.

Våre ambisjoner 
for prosjektet



Ås

Ås befinner seg drøye 30 minutter unna Oslo med tog. De 
siste årene har Ås hatt stor tilflytning, som har skapt et behov 
for flere boliger. 
I Ås er man omgitt av trygge og landlige omgivelser. Det er 
korte gangavstander til det meste og på denne måten kan 
du bo både nære sentrum og naturen. Ås er også kjent for 
NMBU, og sitt høye innslag av studenter.
Ås er et sted med identitet - de landlige, frodige og kulturelle 
omgivelsene skaper en harmoni og en ro som det er lett å 
føle på.

Det har blitt utviklet et kvalitetsprogram for Ås sentrum, som 
grenser til tomten. Vi mener derfor at det er viktig å møte 
kvalitetsprogrammet med hensyn og også trekke kvalitetene 
inn i vårt prosjekt. 
“Bryte opp bygningsvolum i høyder og sprang.”.
“Det kan med fordel legges inn en kantsone/møbleringssone 
mellom bygg og gate for å skjerme boliger eller gi plass til 
utstilling av varer, uteservering e.l. foran næringsarealer.”
“Bebyggelsen gis variasjon samtidig som den passer inn i 
en større helhet, og bygger videre på stedets identitet og 
kvaliteter.”
“Behandle fasader mot ulike gater og byrom forskjellig, etter 
hvor de ligger i byen og hvilke roller gatene og byrommene 
har”
“Behandle takene som del av byens taklandskap og tiltakets 
samlede arkitektoniske uttrykk.”
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Identitet
I Ås finner man arkitektur med stor grad av identitet og 
variasjon. Bruken av tegl, tre og vegetasjon som en del av det 
arkitektoniske uttrykket er noe som utmerker seg. 

NMBU består i dag av et stort antall bygninger, som alle 
innehar ulike kvaliteter og uttrykk. Denne arkitekturen bærer 
med seg viktig historie og vi ønsker å skape et prosjekt som 
bygger videre på de kvalitetene som NMBU har. 

Boligbebyggelsen på Ås består i størst grad av tre, der du 
både finner ubehandlet, beiset og malt tre. Hvit, gul og rød er 
blant fargene som preger området, og dette vil vi ta med oss 
videre i vår prosess, for å skape et nytt boligfelt som spiller 
videre på Ås-karakteren.



En fortolkning 
av nabolaget
Med utsikt over en langstrakt åker i sør, befinner 
vi oss i et område av trehusbebyggelse. Salttak, 
uregelmessige fasader og romslige uterom er blant 
elementene som definerer nabolagstypologien.



Senterposisjon: 263439.5, 6621726.83
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 18.03.2022
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Nærområdet
Tomten ligger rett ved Ås sentrum; i gangavstand til en rekke 
funksjoner som togstasjon, den videregående skolen og Ås 
stadion.

Nærområdet består stort sett av lav og trekledd 
småhusbebyggelse, som ligger spredt i terrenget. Tomten 
ligger godt eksponert ut mot et veikryss der Idrettsveien 
møter Sentralveien. Denne beliggenheten, i en hjørnetomt 
som grenser til sentrumsområdet, gjør tomtens lokasjon 
identitetssterk for nærområdet og vil prege det i stor grad.

“Det er 300 m til nærmeste 
lekeplass i dag”
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Idrettsveien 1

Tomten har en fantastisk beliggenhet med utsikt ut over en 
åker og gode solforhold. Terrenget stiger fra laveste punkt i 
det sørvestre hjørnet, opp langs Idrettsveien og videre opp 
langs Sentralveien. Stigningen utgjør en høydeforskjell på ca. 
3 meter. 

Tomten er plassert på et godt synlig hjørne, i overgang mellom 
sentralområdet, landlig bebyggelse og jordbrok, langs en 
viktig bilvei. Lokaliseringen gir store muligheter, spesilet 
til å skape et interresant og identitetssterk sted, preget og 
inspirert av de unike situasjonene som finnes i omgivelsene. 

Tomtens beliggenhet er en klar styrke, men har også 
noen utfordringer, da særlig knyttet til støy. Langs veien i 
sørgrensen er det også målt høye støyverdier, og mye av 
utfordringen ligger derfor i å finne gode løsninger på denne 
problematikken. 

Idrettsveien 1

Tomt

Ås
Gnr./bnr. 73/45

Areal - 2 593 m2



Visjon 

Som utgangspunkt for utformingen av prosjektet har vi sett på de 
stedspesifikke kjennetegnene for Ås og nabolaget i umiddelbar 
nærhet. Det eksisterende området preges av småhusbebyggelse 
med saltak, lys kledning og innspill av farger som gul og rød.

Visjonen for dette prosjektet søker å balanserer det urbane 
møtepunktet med sentrumsutviklingen i sørvest, med 
villabebyggelsen og det landlige gjennom forgivingsprosessen. 

Til tross for at dette er et leilighetsbyggeri, har man ved bruk av 
arkitektoniske virkemidler brutt ned skalaen slik at det ikke fremstår 
ruvende i nærområdet. Med utgangspunkt i stedets egenart ønsker 
vi å rendyrke den lokale identiteten, samtidig som en skaper 
tilhørighet. Prosjektet representerer noe særeget, men samtidig  
bygget videre på det som allerede finnes. 

Prosjektet består av fem tydelige volumer med fotavtrykk i samme 
størrelsesorden som eneboliger.  Disse volumene står på en base 
som knytter det hele sammen med det mer urbane torget. Basen 
inneholder en nærbutikk og har et generøst grønt tak, som beriker 
lokalområdet og gir lys og luft til bebyggelsen. Næringslokalene 
på bakkeplan skaper en variert fasade som aktiviserer tomtens 
sydvestlige område. Sprang i fasaden og inntrukne innganger til 
café, butikk og leiligheter skaper intimitet og bryter ned skalaen i 
horisontalplanet. I tillegg tenkes torget å bli en fortsettelse av den 
blågrønne aksen som videreføres fra planområdet i øst.



Leiligheter med god kvalitet,  kun hjørne- og gjennomgående 
leiligheter
Gode solforhold og utsyn 
Private utoppholdsteder
Butikk i basen 
Romslig uteoppholdsareal tilpasset ulike aldersgrupper
Identitetskapende arkitektur
Torg og felles uteoppholdsarealer legger til rette for trivsel i 
nabolaget og setter fokus på felleskap 

Prosjektets ambisjonen er å skape merverdi for nabolaget. I 
småhus områder er det viktig med møtesteder som legger til 
rette for uformelle møter med naboer. Torget og funksjoner i 
basen kan være et nytt møtested som vil integrere nabolaget 
og gi det nytt liv. Grønt tak med lekeplass vil være tilgjengelig  
for familer boende rundt. Ny bebyggelse vil heve kvaliteten til 
hele området. Byggvolumer er plassert skånsomt i forhold til 
omgivelsene. Spesielt er bygg mot nord trukket godt tilbake 
fra byggegrensen, for å gi pusterom for naboer.
Det beholdes gode solforhold og utsyn for eksisterende hus. 
Hovedvekt i formgiving var på å tilpasse byggningsvolumene 
til områdets skala og samtidig komplimentere områdets 
karakter.

Prosjektet har vært til behandling i HTP to omganger, med 
negativt utfall begge gangene.
For å skape positivitet rundt planforslaget er det nødvendig å 
tenke på nytt om tomtens muligheter og prioritere løsninger 
som skaper merverdi til hele Ås tettsted og ikke bare beboere.
Tilbakemelding til forrige planforslaget ble tatt på alvør i 
prosjekteringsprossesen. Kommunenskrav ble gjort til en 
sjekkliste som vi brukte som vurderingsunderlag i den kreative 
prossessen.
Samtidig var det viktig å ikke se på så stramt rammeverket 
som en begrengsning men heller å finne det skjulte potensiale 
i tomten og prosjektet som kan være med på å skape 
begeistring hos plan mydighetene

Merverdi

Nabolag Ås kommuneBeboere



Grep

Solforhold
Mot vest skapes attraktive hjørnesituasjoner med 
inntrukne balkonger.

De oppbrutte lamellenes forskyvninger gir mer 
vestfasade samt bedre utsyn mot den nærliggende  
åkeren.  

Bebyggelsen på tomtens nordside trekkes tilbake slik at 
naboer beholder kveldssol og utsikt. 
I øst-vest retning er prosjektet svært åpent. Det åpne 
mellomrommet ivaretar en viktig visuell og fysisk 
forbindelse fra planområdet i øst.  forbindelsen forsterkes 
med trappeanlegg på hver side.

Bebyggelsen underdeles i mindre volumer som relaterer 
seg i større grad til omkringliggende hus. Forskyvningene 
som oppstår skaper hjørnesituasjoner som bryter opp 
fasader og bygger videre på områdets småbygde 
karakter.
Det er god avstand mellom til naboer, slik at man skygger 
minst mulig for nabohus. 

Naboer SkalaStøyskjerming
For å skjerme boliger og uteoppholdsområde for støy, 
plasseres deler av  bebyggelsen som en lamell mot 
sentralveien. 

65-69 dB

60-64 dB

55-59 dB
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Forutsettninger  

Adkomst fra Sentralveien til Idrettsveien. Lastebilene snur inne på 
parkeringsplassen til bruk for besøkende til idrettsanleggene i vest

Innkjøring til ny forretning i kryss med Solbakken og inn foran nytt 
bygg og parkeringsetasje

Deretter rygging rundt byggets nordvestre hjørne inn mot 
lasterampe 

Utkjøring rett fram til Idrettsveien og tilbake til Setralveien

Adkomst fra Solbakken. Lastebilene rygger på egen tomt og kjører 
ut likt som ellers

Fordeler
• Manøvrering av lastebilene/rygging på egen tom
• Vareleveranser skjer fra gatenivå
• Varelevering skjer på et punkt som er godt atskilt fra publikum, 

inngangsparti og parkering.
• Arealeffektiv
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Vi ønsker å finne en balanse 
mellom særpreg og tilpasning

Lengdesnitt
1:200




