
Boligkompleks  
Skjoldnes, Bergen 
(Norge)
Som en kamæleon
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Skjoldnes Villa

KUNDE :  

Privatkunde

ARKITEKT :  

3RW ARKITEKTER AS

BLIKKENSLAGER : 

Beslag & Balkonger AS 

TEKNIK :

VMZINC® Stående fals 

OVERFLADE :
PIGMENTO® grå

Villa Skjoldnes i Bergen viser tydeligt, hvorfor Norge har ry for at være et af de lykkeligste lande i 
verden. Dette prestigefyldte boligprojekt, der er designet af 3RW arkitekter for Skjoldnes Utvikling 
AS, udstråler ro og blender ind i landskabet som en kamæleon. Bygningerne danner en forbindelse 
mellem byen og naturen og fremhæver omgivelserne med bygningshøjder, der følger den 
eksisterende topografi. Facadebeklædningen fra VMZINC® integrerer sig perfekt og passer ind i de 
andre naturlige materialer på facaden.
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fritidsfaciliteter, parkeringskældre 
og andre fælles faciliteter. Projektet 
har sit navn fra en villa fra 1930, som 
er blevet bevaret af respekt for det 
oprindelige sted. Villaen rummer 
nu en café, et værksted og et par 
gæstelejligheder. Det renoverede 
bådhus har en rekreativ funktion 
og er udgangspunkt for kajakture 
og andre vandsportsaktiviteter i og 
omkring bugten. 

Boligprojektet «Villa Skjoldnes» 
i det sydvestlige Norge dækker 
et areal på 21. 550 m². Det består 
af seks bygninger og ca. 120 
boligenheder, der spænder fra små 
etværelses- til store lejligheder og 
familiehuse. Bygningerne er placeret 
i to zoner, der er adskilt af en park 
og en bro over den eksisterende 
motorvej. Det fælles område 
rummer erhvervslokaler, sports- og 
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Et unikt landskab med en ny dimension

3RW arkitekter arbejdede i ti år på dette prestigefyldte projekt, der ønsker 
at fremme fællesskabet og naboskabsfølelsen. Troldhaugen ligger i en 
naturskøn bydel, men alligevel kun et stenkast fra byen. Den offentlige park 
forbinder kvarteret med vandet. Beboerne i lejlighederne har ikke kun en 
betagende udsigt over bugten og fjordene. De kan også nyde godt af mange 
gratis fritids- og sportsaktiviteter, såsom vandreture, løb og cykling i det fri. 
Samtidig kan de takket være den nærliggende motorvej komme til byen på 
ingen tid. 
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En harmonisk integreret facade 

Naturens centrale rolle afspejles også i brugen af 
materialer. De grønne tage er bl.a. iøjnefaldende. Den 
lysegrå facade består af en blanding af naturmaterialer 
som træ og sten kombineret med glas. Zink fuldender 
billedet i overensstemmelse med 3RW arkitekter’s 
design og farvevalg. Flere af zinkens kvaliteter har vist 
sig særlig velegnet ti disse omgivelser. Zink er fleksibelt, 
let og bearbejde og bøje, hvilket giver stor arkitektonisk 
frihed. Samtidig er zink også utrolig holdbart. Facader i 
zink kan modstå ekstreme vejrforhold, hvad enten det 
drejer sig om kraftig regn, vindstød, sne, hagl eller store 
temperaturudsving.

Skjoldnes-villaprojektet tilføjer en ny 
dimension til de unikke omgivelser 
ved at integrere sig harmonisk 
i landskabet, hvilket var en stor 
udfordring for arkitektfirmaet. 
Bygningernes form er perfekt 
tilpasset topografien. På denne måde 
falder boligerne ind i omgivelserne, 
hvilket viser stor respekt for naturen 
og yderligere fremhæver stedets 
usædvanlige værdier. 



Stående fals, en fleksibel og holdbar 
løsning

Zinkbeklædningen af Skjoldnes-komplekset 
består af 1.000 m² facadebeklædning i farven 
PIGMENTO grå. 

Æstetik og kvalitet er i højsædet når der 
vælges en facade i dobbeltstående fals. De 
markante stående false forstærker facadens 
form og retning.

De lange baner giver mulighed for at 
skabe en klassisk, men samtidig moderne 
facadeløsning uden synlige skruer – og med 
stor designmæssig frihed.

Klassisk og trendy på samme tid og med et 
unikt udtryk, som gør, at den altid passer i 
både stil, farve og overflade, sammen med 
ethvert andet materiale og ind i enhver 
arkitektur.

Valget af stående fals opfylder de 
bæredygtige ambitioner i dette BREAAM-
certificerede projekt. Produktionsprocessen 
for valset zink har et lavt energiniveau, og 
derfor har facaden i stående fals kun en 
begrænset miljøpåvirkning. Zink er også 100 % 
genanvendeligt og har en lang levetid. Endelig 
gør den hurtige og nemme installation også 
den stående fals til en omkostningseffektiv 
løsning.
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info@vmbuildingsolutions.com

www.vmzinc.dk


