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Inspirasjon FUGLEFJELL

Utgangspunkt: Reguleringsplan som 3D-modell Oppdeling av volum Justering for lysinnslipp i boligene Forming av taket og landskapet Konseptmodell

Adkomstsituasjon med formålslinjer
fra reguleringsplan på tomta

Overordnet konsept
 
Med utgangspunkt i bebyggelsens plassering, ut mot sjøen, har vi latt oss 
inspirere av FUGLEFJELL når det gjelder utforming. Veggene mot nord 
og øst er vertikale, slette flater som møter vannet. Mot sør og vest er 
fasadene tenkt som mer aktive flater, og har fått en oppbrutt karakter 
med «fjellhyller» av balkonger og fasade som trekkes ut og inn.
 
Bebyggelsen er utformet med utgangspunkt i tillatt volum i 
reguleringsplanen (plan 1820). Basert på akser fra gang- og sykkelvegen 
og strandpromenaden har vi skåret gjennom bygningsmassen, slik at det 
dannes tre hovedvolumer/ «fuglefjell». Man unngår dermed en tett vegg 
mot friområdet rundt innhavet i nord, og bygningene får store fasadeflater 
med mulighet for lysinnslipp til boligene fra alle kanter. De enkelte 
byggene er i tillegg vridd for å skape optimale lysforhold i leilighetene.

Landskapet/ basen

Næringsbebyggelse og parkeringsanlegget med park på taket danner 
grunnlandskapet og basen for fuglefjellet. Parken trapper seg ned mot 
vannet i sør og møter vannet og offentlig strandpromenade. 
Næringsbygget på 2 etasjer blir lett tilgjengelig med fasade mot 
torget/ gjennomgående gang- og sykkelveg i vest og 
strandpromenade/ uteplass mot sør, og vil kunne fungere som en viktig 
møteplass og ressurs i nærmiljøet. Tanken er å etablere åpne 
glassfasader slik at det skapes god kontakt mellom ute og inne. Fasaden 
mot sør har en fantastisk beliggenhet med gode muligheter for å etablere 
en ny «Skarven» situasjon, med café/ restaurant som får sol og utsikt. 
Dette gir muligheter for uteservering sommertid, og cafeen kan fungere 
som varmestue etter isbad vinterstid. Mot vest danner næringsbygget en 
tydelig vegg i offentlig torg og snuplass. Varelevering vil kunne foregå fra 
denne siden. Arealet er godt egnet for etablering av en liten nærbutikk og 
apotek.

Forhold til gjeldende planer

K15/ 16 er i overordnet reguleringsplan for Strandkanten bydel forutsatt 
utformet som ett av 4 topografiske punkter, som skiller seg ut som høye 
og vertikale objekter i det urbane landskapet. Dette er en viktig premiss 
for utforming av bebyggelsen. 

Vårt konsept tar utgangspunkt i gjeldene reguleringsplan (1820) med 
noen mindre justeringer som er tenkt gjennomført som mindre 
reguleringsendring eller dispensasjon. Dette gjelder kun små justeringer 
av byggegrense for næringsbygg mot nordøst og vestre boligbygg i vest. 
Gjennomgående gang- og sykkelveg vurderes som en viktig forbindelse 
gjennom bydelen, og vi har valgt å la denne skjære seg gjennom 
prosjektet som en dal på bakkeplan (kote +3) mellom massivene 
«himmel og hav» og «fjell», istedenfor å gå over sykkelparkering, som 
vist i gjeldende plan. Dette vurderes imidlertid å være i tråd med 
gjeldende plan. Gang- og sykkelvegen er omgitt av terrassert 
terreng/ bebyggelse som danner fundamentet for de høye byggene. 

Adkomster

Kjøreadkomst til den nye bebyggelsen er lagt fra regulert torg i sørvest, 
i tråd med reguleringsplan for Strandkanten bydel (plan 1426). Offentlig 
strandpromenade er lagt langs sjøen rundt hele bygget, og boligene får 
adkomst fra denne i nord (eller gjennom p-anlegg). Her blir det også 
adkomst til ny småbåthavn. Mot sør utvides strandpromenaden til en 
plass med utecafé og havbad, hvor vannet trekkes på mot land Det er 
også mulighetfor å varme opp deler av sjøbadet. I tilknytning til 
sjøbadet kan det etableres badstu og omkledningsrom. De lave 
boligene i sørøst vil få adkomst fra parken på kote +7.

 

Analyse og konseptFuglefjellet
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Situasjonsplan 1 : 500

Situasjonsgrep/ hovedgrep:
Byggenes plassering på tomta skaper et ideelt utgangspunkt for gode 
utendørs oppholdsrom, med tanke på Tromsøs klima. Store og 
anvendelige arealer vil være vendt mot sør og skjermet mot nord. 
Hoved-sekvensene i situasjonsplanen er  "Torget"  med oppholdssoner, 
trafikkareal og innkjøring til P-hus, "Dalen" mellom byggene med gang- 
og sykkelvei, «Plassen» med grøntareal i nord, «Promenaden» med 
sjøbad og Grøntarealet på Fulgefjellets parkeringslokk. De ulike 
rommene får sin egen karakter/identitet men kobles sammen med mål 
om best mulig flyt, tilgjengelighet og lesbarhet. Torg, gang- og sykkelveg 
beholdes på kote +3 for å gi en lett og god bevegelighet gjennom 
området. Alle uterom på bakkenivå og grøntareal på parkeringslokk 
skal være offentlig tilgjengelig. Løsningen ivaretar sammenhengen 
til eksisterende og fremtidig infrastruktur.

Det bygde landskap: 
Inspirert av det nordnorske intensive kystlandskapet, satt sammen av 
steile fjell og skrånende strandflater. Fuglefjellets bygninger, som fjellene, 
reiser seg bratt opp fra den skrånende stranda. Taket på parkeringskjeller 
knekker seg ned mot promenadedekket, og skrår opp i forhøyninger som 
skal romme næringsareal og leilighetsbygg. Takene får grønt 
sedumdekke og vil oppleves som en del av det grønne offentlige 
parkrommet. Et lekeområde for unge og aktivitetsområde for gamle 
ligger skjermet bak en lav voll: Dette vil være et samlingssted med 
mulighet for spill og for å kunne sitte å betrakte aktiviteten på plassen. 
Plantefelt med stauder og prydgress gir farge og bidrar til ytterligere å 
definere de mindre rommene på plassen. En åpen plass med fast dekke 
vil være et mulig samlingssted for større grupper av mennesker ved 
utendørs arrangementer. 

Promenade og sjøbad: 
Et sørvendt amfi med ramper og trapp kobler det bygde taklandskapet til 
vannet. Amfiet vil være inntrukket og være et skjermet og solrikt rom. 
I bunnen av amfiet ligger det offentlig tilgjengelige sjøbadet. 
Flytende brygge-elementer følger flo og fjære og gir en beskyttende 
ramme for store og små badende. Her kan en svømme under 
promenadens bro, klatre opp på den ytterste brygga og tørke i solveggen 
langs kaipromenadens ytterkant. 
Promenaden går rundt hele Fuglebergets ytterside. Promenadens 
utforming, dimensjoner og avstander skal gjøre det attraktivt å bevege 
seg her. Opplevelser med opplevelser langs vandringa gir naturlige 
stoppepunkt; I sør, utenfor næringsbygget, har promenaden en generøs 
bredde, hvor det er plass til både møbleringssone for en eventuell cafe 
og for opphold i sola på de gode dagene. Promenadens dekke kan være 
en variasjon av tredekke på "solsida" og annet fast dekke.  På nordsiden 
av byggene ligger den nye småbåthavna, med flytebrygger som strekker 
seg ut fra promenaden. Promenaden møbleres med benker og med god 
men diskre belysning. Langs promenadens avslutning i nord står en 
rekke små utstyrsboder eller mekkeboder som kan leies. 

«Torget»
Torget rom defineres av bygninger i sør, øst og vest. Et amfi med ramper 
fra bygninger i vest skrår ned mot Torget. Torget skal fungere en 
samlende plass for alle brukergrupper. Parkeringskjellere får inngang fra 
torget og det vil derfor være behov for større kjørbare arealer her. 
Trafikkflyten skal ha lav hastighet og være på gående og syklendes 
premisser. Øyer med vegetasjon og benker danner små forhøyninger og 
gir avgrensning for hvor en kan kjøre. Disse øyene legger tilrette for gode 
soner for sitteplasser og uteopphold. Bruk av ulike type dekker på bakken 
skal i tillegg definere soner for hvor det er trygt å bevege seg som 
fotgjenger. Næringsbygget som ligger på hjørnet er inntrukket på 
bakkenivå og gir derfor rom for et bredt og delvis overbygd fortau langs 
bygget. 

Hvilke planmessige grep vil være viktig som tilrettelegging for 
seniorer? 

Hele planen er universelt utformet, med gode og tydelige 
bevegelsesmønstre. Det tilrettelegges for små eller store vandreruter 
etter ønske og behov.  Området gir unike muligheter hvor hvilken som 
helst aldersgruppe å være aktiv. Her skal det være rom for møter mellom 
de ulike generasjonene Området innbyr til utendørst opphold og aktivitet, 
med møteplasser av varierende størrelse. Det legges til rette for fleksible 
arealer for ulike typer sammenkomster og aktiviteter, men tilrettelagte 
muligheter for utøvelse av aktivitet og hobbyer (petanque, sjakk, 
hagearbeid, mekking, båtliv etc). Når du bor eller besøker 
Fuglefjellet skal du få oppleve den nære kontakten med sjøen og 
det store landskapet rundt.

Tromsø

Fuglefjellet
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Overordnet struktur i bebyggelsen

Bebyggelsen er strukturert som 3 «fuglefjell» på en base bestående av 
parkeringsanlegg/ felles privat park/ havbad/ næringsbygg/ lavere 
boligbygg, som framstår som et grønt landskap. 
I de tre høye byggene er boligene lagt rundt en sentralt plassert 
vertikalforbindelse, som av brannhensyn består av 2 heiser og 2 trapper 
som er adskilt fra hverandre. Som vist på plantegninger er strukturen 
fleksibel når det gjelder størrelse på boligene/ antall boliger på hvert plan. 
Alle boliger vil få gode bokvaliteter i form av utsikt og sol. Balkonger er l
agt mot sør og vest, og danner «hyller» i fuglefjellet. Det lave boligbygget i
sørøst får adkomst direkte fra parken på kote +7, og balkonger mot 
sundet i øst.

Fellesareal

I 1. etasjen mot nord, i tilknytning til inngangene, er det lagt et stort 
fellesareal som danner en «gate» som binder de tre «fjellene» sammen 
til ett bygg.  Her er det tenkt etablert en rekke fellesfunksjoner som: 
resepsjon hvor ulike tjenester tilbys, bibliotek med dagens aviser, 
treningsrom, hobbyrom, selvbetjent kaffebar, møterom, hobbyrom, 
selskapslokaler og felles gjesterom, slik at dette blir en viktig sosial area 
og samlingspunkt. Det er tenkt etablert fleksible vegger i denne sonen, 
slik at rommene kan tilpasses aktuelle arrangementer. Arealer for 
kommunal omsorgstjeneste kan også legge her, for å optimalisere 
service til boligene samt gjøre arbeidet lettere for hjemmetjenesten. 
Det blir enkel adkomst til parkeringskjeller for biler, bobiler og sykkel 
fra fellesarealet. Fellesarealet vil få god tilknytning til småbåthavna og det 
store friområdet rundt innhavet på nordsiden.

Beboere

På grunn av sentral beliggenhet, universell tilgjengelighet, høy 
boligstandard og felles funksjoner i første etasje vil disse boligene være 
svært godt egnet til såkalte seniorboliger for beboere over 60 år. Vi tenker 
imidlertid at det alltid er en fordel for bomiljøet hvis man kan få til en 
blanding av ulike beboergrupper. Med lekemuligheter i det flotte 
parkområdet og havbadet i sør er det ingenting i veien for at det her også 
kan bo småbarnsfamilier. Spesielt de lave leilighetene i sørøst, som vil få 
et rekkehusaktig preg med god kontakt med parken, vil være godt egnet 
for familier.

Teknologi
Ettersom dette blir moderne boliger med høy standard er det naturlig at 
det legges til rette for en rekke teknologiske løsninger som kan forenkle 
hverdagen for folk. Dette er i liten grad avhengig av den arkitektoniske 
løsningen, da teknologien kan integreres i de fleste løsninger. For alle 
boligene kan det være aktuelt å etablere smarte systemer for styring av 
varme, lys og solavskjerming, vakthold/ sikkerhet samt bestilling av bil i 
felles bildelingsordning i parkeringsanlegget. For seniorbeboere kan det i 
tillegg være aktuelt med tilrettelegging for enkel bestilling av varer og 
tjenester samt direkte digital link til omsorgstjenesten.

Byggetrinn

Bebyggelsen skal etableres på pæler. Vi tenker derfor at det vil være mest 
praktisk at hele fundamentet for parkeringsanlegget, bebyggelse og 
strandpromenade etableres i første byggetrinn.
Deretter vil det være mulig å bygge bebyggelsen trinnvis fra øst mot vest, 
slik at den ytterste delen ferdigstilles først. Man unngår da anleggstrafikk 
forbi ferdigstilte boliger, samt problemstilling med at eksisterende boliger 
mister utsikt når nye etableres. Parkeringsanlegget kan enten ferdigstilles 
i sin helhet som del av første byggetrinn, med mulighet for ferdigstilling av
 park oppå, eller det kan bygges trinnvis samordnet med boligblokkene. 



Plan 1.etasje

Forslag planløsning
Blokk 1 og 3 med 4 leiligheter,1:200

Forslag planløsning
Blokk 2 med 4 leiligheter, 1:200

Forslag planløsning
Blokk 1 og 3med 5 leiligheter, 1:200

Himmel  I  Hav  I  Fjell

Plantegninger  1:400

Plan 3. - 6. etasje

med 4 leiligheter
rundt ett trappehus

Plan 3. - 6. etasje

med 5 leiligheter
rundt ett trappehus

Plan 10.etasje
(Eksempel med skrå vegg)

Plan 2.etasje

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 2
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ALTERNATIV 1
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Antall leiligheter i blokk 
Antall duplexleiligheter 
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Planløsninger

De to ytterste byggene har samme fotavtrykk, mens bygget i midten har en noe 
annen utforming. 
Det er lagt til rette for 4-5 leiligheter pr. etasje. Bæringen ligger i kjernen, yttervegg 
samt skillevegg på midten mot nord. Dette gir en fleksibilitet når det gjelder 
inndeling av størrelse på leiligheter.
De store leilighetene, på over 90 m2, er utstyrt med innglasset veranda med 
skyvedører. Verandaene kan da brukes som uteareal om sommeren, og inngå 
leiligheten om vinteren. 
De store boligene, over 90 m2, er vist som 4 roms leiligheter med bod mot yttervegg, 
som også kan brukes som kontor/ gjesterom (i praksis 5-roms). De mindre 
leilighetene er 2- eller 3-roms, og har egen bod inni leiligheten.
Rekkehus/ duplexleiligheter i sørøst er i 2 etasjer, med inngang på 2. plan. 
Disse leilighetene får balkonger mot øst, på nivå høyere enn strandpromenaden, 
slik at man unngår innsyn. 
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Snitt  1:400

Snitt A

Snitt B
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Fasader 1:400

Fasade nord

Teglstein

Fasadekledning alternativer

Varmebehandlet trepanelFasade sør Skifer

Fuglefjellet

Fasader 

Den overordnete idéen er at de vertikale flatene/ fasadene i bebyggelsen 
framstår som fjell. Vi ønsker her å bruke naturfarget materiale som har en 
skiftende karakter avhengig av vær og solforhold. Det vertikale 
«fuglefjellet» skal ha en annen valør og karakter enn den lavere 
bebyggelsen som inngår i landskapsbasen. De skal begge ha karakter av 
fjell. Vi tenker at to alternativer for materialbruk i fasaden er aktuelle:

1. Teglstein på alle fasader. Lys sandfarget tegl på «fuglefjellet» og 
noe mørkere tegl på næringsbygg og lavt boligbygg.
2. Skiferplater på «fuglefjellet» og natursteinsmur på de lavere 
byggene. 

Tak 

De horisontale flatene er tenkt inspirert av gressdekte «hyller» i fuglefellet. 
På tak og skrå flater er det tenkt brukt armert sedum dekke. Den grønne 
parken vil få et differensiert dekke med blanding av harde og grønne flater, 
se situasjonplan for mer detaljer.

Nisjer og balkonger

Inntrukne nisjer og balkonger danner små «reder» av varmere og mer 
taktile materialer der man får nærkontakt med fasaden. I disse områdene 
vil ubehandlet tre være det aktuelle materialet. 
Rekkverk i tilknytning til balkonger tenkes utført i glass.

Konstruksjon

Konstruksjonen er tenkt fundamentert med pæler i grunnen. 
Parkeringsdekket, de nederste 3 etasjene av boligblokkene samt vertikal 
kjerne av heis/ trapp er tenkt utført i betong. De øverste etasjene kan enten 
utføres i betong eller i massivtre, jfr. studentblokkene i Dramsvegen. 
Lettvegger skal bygges i tre. 

Byggene kan utføres som element- eller modulbygg. 
 



Perspektiv fra nord

Tromsø

Fuglefjellet


