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Vil la Ask er et nytt ,  mindre bol igprosjekt  
skjermet i grønne og frodige omgivelser på Skøyen.  

Bol igkomplekset er integrert i  det eksisterende  
landskapet blant histor iske vi l laer , med enkle st i lgrep . 

VILLA ASK
Skøyen, Oslo

RE IULF  RAMSTAD ARKITEKTER

Teks t :  Ch r i s t ian  Sk ram Fug lse t ,  Re i u l f  Ramstad
Fo to :  Ma r i e la  Apo l lon io  www . fo tog ra fadea rqu i tec tu ra . com

Adresse: Askeveien 3D, 0276 Oslo

Byggherre: Solon Eiendom AS

Arkitekt:  Reiulf Ramstad Arkitekter

RIB: WSP 

Entreprenør M2 entreprenører 
betongarbeider: Rino Borgersen AS 
murarbeider: Oslo Tegl & Puss AS 
flisarbeider: Stryken og Gudbrandsen AS

Leverandører  betong: Unicon 
tegl: Randers 
murmørtel: Weber 
fliser: FagFlis

Ferdigstilt: 2019

Areal:  1894 m2 (inkl. p-kjeller)  

Bæresystem: Betong og stål

Materialer: Langformat tegl Ultima RT154 murt med gjennomfarget mørtel i teglfargen. 
Betong, stål, tre, sedum

Energiklasse:  A-B

Set t  f ra vest : 
Bo l ig komplekset  består  av femten 

le i l i gheter  med generøse åpn inger , 
p r iva te ba lkonger og ter rasser
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Reiulf Ramstad Arkitekter er et 
frittstående arkitektfirma  med sterk 
konseptuell fagkunnskap , integritet og 
gjennom førings erfaring. 

RRA kan vise til en rekke innovative 
og nytenkende prosjekter og har 
arbeidet med ulike problemstillinger og 
oppgaver både nasjonalt og inter
nasjo nalt, Firmaet har mottatt en rekke 
priser for sine prosjekter og har blitt 
premiert i mer enn 2/3 deler av alle 
konkurransedeltagelser.

Den faste staben består av fagpersoner 
fra ti nasjoner – alle meget dedikerte 
og med allsidig erfaring og spissfaglig 
kompetanse. 

Firmaet har sentral godkjenning i 
tiltaksklasse 3.

www.reiulframstadarchitects.com
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Skøyen har siden sent på 80tallet blitt 
transformert fra et gammelt industrielt 
område til et moderne forretningsdistrikt 
iblandet boligbebyggelse. Tomten befinner 
seg kun noen minutter unna kollektive 
knutepunkt og er omgitt av eneboliger og 
bevarings verdige flerfamilieboliger med 
ulike arkitektoniske uttrykk. 

Volumet tar utgangspunkt i villaen med 
saltak og består av femten leiligheter 
med generøse åpninger, private balkonger 
og terrasser. Takets lekne geometri gir 
toppetasjeleilighetene stor takhøyde og 
intime takterrasser. I likhet med bygnin
gene omkring ligger Villa Ask et stykke 
fra gaten, og det store grøntarealet skaper 
en levende atmosfære for beboerne. 

Materialer
Villa Ask er pakket inn i håndbanket tegl
stein, langformat Ultima RT154, i jordnære 
toner for å passe til de grønne omgivel
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sene. Mursteinen viser til den historiske 
bruken av tegl i Skøyenområdet. 

Fasadene har skuret fug i samme farge 
som teglen, for å få et homogent uttrykk. 
Materialpaletten er begrenset og valgt for 
å være enkel å vedlikeholde.

Organisering
Forskyvninger i volumet og den repeterte 
saltaksformen gir villaen en tydelig, men 
lett karakter. Det skrånende landskapet  
utnyttes for å skape enkel adkomst 
til den innebygde garasjen og skaper 
en vertikal linje fra inngangsnivået til 
leilighetene orientert mot syd, samtidig 

som det hindrer direkte innsyn. De andre 
fasadene jevnes mot terrenget og gir 
leilighetene i første etasje direkte tilgang 
til hagen utenfor mot nord, vest og øst. 
Ulike plasserte balkonger, sprang og 
karnappvindu gjør at alle leilighetene får 
best mulig plassering, private uterom og 

Plan u .e tas je P lan 2 .  e tas je

P lan 3 .  e tas jeP lan 1 .  e tas je
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begrenset innsyn. Hagen som omringer 
hele prosjektet har vært essensiell for 
å skape en indre atmosfære med grønn 
karakter. 

Kjøkken og bad har spesial designede 
løsninger i høy kvalitet for å utnytte 
plassen på best mulig måte.  

Fasadene i  håndbanket  teg ls te in i  jo rdnære toner g l i r  godt  inn i  de grønne omgive lsene .
Forskyv n inger i  vo lumet og den repeter te sa l taks formen g i r  v i l laen en tydel ig ,  men le t t  karakter

Sn i t t  AA

Sn i t t  BB


