
RAVINEN



Tekstside med bilde
Tidligere illustrasjonsprosjekt har vært utgangspunkt for 

reguleringsbestemmeslene. 

Fra reguleringsbestemmelsene: 

Bebyggelsen skal ha variasjon av fasadematerialer, med min. 

60 % tre. Materialene skal ha lengst mulig vedlikeholdsintervall. 

Fasader i 1.etasjer skal utføres i robuste materialer, spesielt 

rundt inngangspartier og mot felles uteareal. Bebyggelsen skal 

ha dempede farger.

Illustrasjonsprosjekt / regulering
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Tekstside med bilde
Fra forprosjektsbeskrivelse: 

Ravinen vil bestå av en trefasade med vertikale spiler i 

varierende farger. 

Fargepaletten for eksteriøret er inspirert av det nordiske med 

naturlig tre og en rød-brun-grønn fargepalett for spilene. Det 

legges opp til bruk av minimum 60 % tre i fasadene i tråd med 

reguleringsbestemmelsene.

Boligetasjene ble fjernet mot slutten av forprosjektet uten 

at fasadekonsept ble videre bearbeidet. 

Fasadekonsept fra forprosjekt

Illustrasjon fra forprosjekt
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Tekstside med bilde
Årsak til endring er både teknisk og for 

å bedre følge intensjonene i 

reguleringsbestemmelsene.

Teknisk: I brannteknisk rapport lå det som et premiss at 

hele trekledningen måtte være brannimpregnert for å 

ivareta brannkravene i prosjektet. Gjennom dialog med 

brannrådgiver fikk man redusert kravet til ubrennbar 

fasadekledning ved bruk av brannklassifiserte 

hulromsventiler ved hvert etasjeskille. Den laveste delen av 

fasaden har fortsatt krav om ubrennbarhet. Dersom man 

skal brannimpregnere deler av fasaden vil det føre til en 

visuell forskjell på trekledningen i øvre og nedre del, og 

dette er ikke ønskelig. 

Reguleringen krever robuste materialer i hele 1 etasje. 

Skjermtegl ble tatt inn her som et robust materiale som 

passer godt med trekledning som også ivaretar brannkrav 

som nevnt over.

 

Revidert fasadekonsept til rammesøknad

Illustrasjon fra rammesøknad
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Tekstside med bilde
Nedre del - skjermtegl

For å ivareta kravene til robusthet og forskjellige materialer 

i fasadekledning foreslår vi at den nedre delen av fasaden 

kles med skjermtegl som skrus i et horisontalt lektesystem. 

Teglpannnene overlapper hverandre og de er naturlig 

motstandsdyktige mot brann og andre ytre påkjenninger. 

Skjermteglen gjerdes i hjørner for presis overgang. 

Skjermteglen produseres av naturmateriale og har en 

naturlig variasjon i fargespill og tekstur som gir en levende 

fasadematerialitet. 

Skjermtegl

Skjermtegl, Pantheon Nordic Red fra Komproment, endelig 
fargevalg Ravinen avklares i prosess med byggherre. 
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Tekstside med bilde
Øvre del - stående trekledning

Leverandør av trekledning er ikke landet, men vi foreslår en 

stående trekledning av termobehandlet / impregnert 

treverk. Dette vil fremstår naturlig “trefarget” og gyllen den 

første tiden, men fasadekledningen vil gråne til en sølvgrå 

patina etterhvert som den utsettes for sollys og regn. 

 

Trekledning

Referanse farge og patinering.
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Tekstside med bildeMaterialprøver - tidlig utkast

Naturlig treverk, før gråning

Referanse, grånet tre

Skjermtegl

I forprosjektet lå det inne et forslag til fargepalett 

som spilte mot en lys grå “nordisk” palett.

I reguleringsbestemmelsene står det at 

“bebyggelsen skal ha dempede farger”. Den 

foreløpige fargepaletten spiller på jordfargene som 

lå inne i illustrasjonsprosjektet til 

reguleringsplanen og rødtonene i spilene i revidert 

forprosjekt. Sammen med trefasaden vil dette 

danne en fin helhet.
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Tekstside med bildeHoldbarhet trekledning

Øvre del - stående trekledning

Vi har søkt å finne en produsent som kan levere et produkt 

som har god teknisk og visuell holdbarhet, med lavt 

vedlikeholdsintervall.

Det finnes flere produsenter av forskjellige former for 

impregnerte trekledninger. 

Endelig leverandør av trefasade er ikke avklart. De aktuelle 

leverandørene har et forholdsvis likt uttrykk på sitt produkt 

og alle kan levere noe som passer inn i Ravinens naturlige 

materialpalett. 
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Tekstside med bildeIllustrasjon - fra torget
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Tekstside med bildeIllustrasjon - fra torget
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Tekstside med bildeIllustrasjon - fra Øvre Rælingsveg
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Skiltplassering?



Tekstside med bildeIllustrasjon - fra Øvre Rælingsveg
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Skiltplassering?



Tekstside med bildeIllustrasjon - fra Marikollen u.skole
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Farger - referanse trekledning

Møre Royal Natur, ny. Flesberg skole: SPINN Arkitekter, Backe Stor-Oslo  
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Fargepalett RAL 3016
Korallrød
Dyp rødlig, mot 
brunBeslag, gesims og vannbrett

Vinduskarmer
Screen solskjerming, 
(avhenger av leverandør)

19

RAL 1034
Pastellgul
Litt oransje, 
sand

Helioscreen, zip-screen


