Fargepalett for Askim

Forside
Fargepaletten viser i en sammenstilling av de femti mest typiske fargene på fasadens kledning i
Askim, som videre i rapporten er knyttet opp mot bygningsmaterialer og typologi.
NCS-kodene som er gjengitt viser de mest typiske fargene i standardiserte NCS koder. De er
representative for fargeområdet for byen.
Fargegjengivelse på skjerm og i print kan variere og det anbefales å se på faktiske fargeprøver.

Rapporten er et samarbeid mellom Askim Kommune og NTNU
Grunnlaget for rapporten er ved Kine Angelo og arkitektstudenter NTNU, og fargepaletten er videre
utarbeidet av Kine Angelo. Studentene gjennomførte befaring og fargeregistrering i Askim sentrum
oktober 2019, med formål å identifisere nøkkelelementer for material- og fargepalett for å styrke
stedsidentiteten til Askim.
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Formål
Formålet for samarbeidet har generelt sett vært å gi innspill til arbeidet med Estetisk Veileder for
Askim, og mer spesifikt en fargeveileder for byen. Fargepaletten skal gjenspeile byens historie og
danne grunnlag for videre utvikling fremover. Helhetlige grep handler om begrensninger, og å finne
«mulighetene i begrensningene som både samler helhetsinntrykket og gir muligheter for variasjon.
Forslaget i rapporten har tatt utgangspunkt i målsettingen for Estetisk Veileder for Askim.

Relevante utdrag fra Estetisk Veileder for Askim, punkt 1.2 og 1.3
•
•
•
•
•

Etablere en lokal identitet i bymiljøet.
Sikre en byutvikling som preges av arkitektonisk kvalitet, varierte fasader, materialkvalitet og
bygninger som gir særpreg og egenart til byen.
Bygninger som oppføres skal gi noe tilbake til byen.
Sikre arkitektonisk kvalitet og arbeide med lokal identitet og særpreg i Askim.
Veileder tar ansvar for helhet, og er samtidig detaljert.

Formål med en fargepalett er å skape rom for balansert variasjon innenfor et helhetlig grep. Askims
fargepalett knyttes sterkt opp mot de mest karakteristiske byggematerialene som preger byens
historie og dermed det estetiske uttrykket; tegl og mur.
Et dominerende trekk ved variasjonen i fasadefargene er nyansekontrasten og lyshetskontrasten
mellom de mørkere, røde teglfargene og de lysere, gylne murfargene. Det som samler det helhetlige
uttrykket er likheten i kulørtonen; fargene mellom gul og rød. Grønne farger er forbeholdt
«monumentale bygg» og bygningsdetaljering, mens blått kun bør brukes som en avvikende farge,
eksempelvis dører og utsmykning.
En underordnet, men særdeles viktig element i fargepaletten er fargesetting av bygningselementer
som vindu, dører og porter. Kombinert med fasadefargene skaper de et ytterligere lag av variasjon
og egenart. I den tradisjonelle tegl- og murarkitekturen var vindusfargene dominert av mørke, gylne
rødfarger eller grønne nyanser. Disse fargene gir dybde i fasaden og bidrar til større variasjon i
arkitekturen, mens de hvite, standardiserte fargene som brukes i moderne arkitektur gir et flatere og
mer monotont uttrykk i arkitekturens farge og form.
Med tanke på en helhetlig utvikling av byen fremover, der planlagte prosjekter i større grad preges
av større bygningsvolum på linje med tegl- og murbebyggelsen, er det samspillet mellom tegl- og
murfargene som legges mest vekt på i fargepaletten.
Den mindre trebebyggelsen i sentrum kan diskuteres om det ønskes å domineres av hvitfarger som
per i dag, eller om man ønsker å igjen trekke inn de tradisjonelle kulørtonene som er typisk for norsk
trearkitektur; se figur 9 (Tradisjonelle trefarger fra Gjøco). Disse fargene er stort sett utenfor den
generelle fargepaletten for Askim, men kan benyttes som kontrastfarger på mindre bygningsdetaljer
i byen, som dører, porter og små bygningsvolum i nyere prosjekter.
For å sikre lokal og særegen identitet i byutviklingen bør fargepaletten for fasadens hovedkledning
knyttes sammen med materialpalett og med en fargepalett for bygningsdetaljer for vinduer, dører,
porter og andre relevante bygningselementer.

Innspill til Estetisk Veileder for Askim, punkt 3.5 d) Materialvalg
•
•
•
•

Materialbruk skal gi arkitektonisk særpreg til bybildet og være varige.
Askim har tidligere vært en industriby med fokus på varige og slitesterke materialer.
Materialvalg skal være bevisste og varierte.
Det er viktig med variasjon slik at det ikke blir et ensartet i byen.

De to siste punkene bør utdypes mye klarere, da variasjon fort kan resultere i kaos. Man kan
spekulere i om det er blant annet slike ønsker som har bidratt til at Askim ser ut slik den gjør
i dag og som oppleves som lite helhetlig. Hva kan oppnå god variasjon innenfor helhetlig
grep som i utgangspunktet ser ensartet ut. Det bør spesifiseres at ønsket variasjon skal
oppnås innenfor et helhetlig grep, som for eksempel byens material- og fargepalett og mer
bevisst valg av bruk av bygningselementer.

Hierarki i bybildet
Fargepaletten legger mest vekt på regulering av de større bygningsmassene i byen; industriens tegl,
murgårder og «monumentale» bygninger (landemerker og bygninger av særdeles betydning).
Overordnet regulering:
• Særskilt arkitektur, som landemerker og monumentalbygg bør få beholde sin opprinnelige
fargesetting og sterkere kulørstyrke - eksempelvis Kulturhuset - se figur 7.
• Tegl er hovedsakelig mørke nyanser av røde kulørtoner.
• Mur er hovedsakelig lyse nyanser av gule kulørtoner.
• Bygningselementer bør hovedsakelig være mørke nyanser i røde- eller grønne kulørtoner.
Underordnet regulering:
• Boliger i tre kan gjerne oppfordres å få fargeregulering mot de norske kulørte
tradisjonsfargene, for større variasjon i bybildet.
• Velger man de tradisjonelle fargene for trehusbebyggelsen, åpner man for å i større grad å
på en god måte kunne trekke disse inn i bygningselementer (eksempelvis dører og porter) og
mindre volum og flater i nye, større prosjekter.

Forslag på tekst til Estetisk Veileder for Askim, punkt 3.5 e) Fargevalg
•
•
•
•
•

•

•
•

Fargevalg skal tilpasses omgivelsene og ha som mål å bidra til god variasjon i gateforløpet eller
områdekarakten.
Farger skal ligge innenfor Askims fargepalett for kledning og detaljering.
Farger på tegl skal i hovedsak være rødlige. Ved utvikling av nye områder kan annen teglfarge
velges ut fra «murpaletten».
Farger på mur skal hovedsakelig ligge i nyanser av lyse gultoner. Ved bruk av andre
fasadematerialer på større bygningsvolum er det «murpaletten» som skal brukes.
Særskilte bygninger med større betydning for byen, som monumentale bygninger og bygninger
av kulturell betydning, kan i hovedsak ha noe sterkere kulørtiner i rødt og gult, eller duse
grønntoner. Unntak! Mineralittpuss bør bevares som den er.
Bygningsdetaljer som vindu skal føle fargepalett for byen, som i hovedsak er mørkere røde og
grønne farger. Hvite farger kan brukes der det er hensiktsmessig opp mot bygningens farge og
form.
Andre bygningselementer og små volum kan gis «avvikende» farger, som for eksempel de
kulørte tradisjonsfargene i norsk arkitektur.
Bryter man disse reglene, skal man ha en god grunn hvorfor, som å bidra til variasjon i bybildet
eller bygningsvolum, osv.

Tegl
Det anbefales variasjoner av rød tegl som vist i fugur 1. Hvis annet enn rød tegl brukes, velg farger
som er innenfor «murpaletten», som vist i figur 6. Det anbefales at man istørre grad enn tidligere
bruker teglens potensiale i fugefarge, fugens form, teglens sammenstilling, murforband, detaljering
og overflatetekstir og -struktur for større variasjon i bybildet.

Figur 1. Fargepalett for rød tegl.
Fargen på fugen bidrar til hvordan vi opplever teglfargen og fasadens formale inntrykk (tett/lukket,
variert/uniform og mørk/lys). Tradisjonelt sett ble det brukt lysere fuger enn i moderne tid.

Figur 2. Eksempelet viser tegl i NCS S 5020-Y70R med fuger i gråskalaen - fra helt hvit, og deretter
1000-N, 2000-N. 3000-N. 4000-N, 5000-N, 6000-N, 7000-N and 8000-N.

Teglens sammenstilling kan gi forskjellig inntrykk av fasadens kvaliteter og form, som åpent/lukket,
myk/hard og lett/tung, og bidra til variasjon i bybildet. I tillegg finnes muligheten til variasjoner
relieffvirkning ved variasjoner i dybde og mønsterdannelser gjennom mursteinens retning.

Figur 3. Eksempel på murforband, fra venstre: 1/2 steins løperforband og elementforband. For flere
eksempler, se https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/mur/artikler/muring-i-forband.

Bygningselementenes farge innvirker på hvordan vi opplever fargen på teglen og skaper variasjon og
dybde.

Figur 4. Fra venstre, vindu i standard hvit (NCS S 0502-Y), Mahognyrød og Grønn Umbra.

Overflatens tekstur, glans og fargevariasjon bidrar i stor grad til fargeopplevelse og helhetlige
variasjon.

Figur 5. Collage av forskjellige teglfasader i Askim.

Fargepalett for mur / større bygningsvolum
Fargene på murbebyggelsen er basert på fargeregistreringer i Askim sentrum og
tradisjonelle farger på norske murbygninger. Sammen med teglfargene og den særskilte
arkitekturen oppnås et helhetlig grep som gir samspill i variasjonen, som igjen kan
underbygges i valg av vindusfarger.

Figur 6. Fargepalett for større bygningsvolum, tradisjonelt i mur eller mer moderne
kledningsmaterialer.

Kilde: https://byantikvaren.files.wordpress.com/2015/05/fargesetting-murgc3a5rd.pdf

Fargepalett for særskilt arkitektur
Disse fargene bør brukes svært bevisst på bygninger av særskilt betydning i byen. Et slikt
grep vil bidra til hierarki og orientering i bybildet, samt løfte opp de andre fargene.

Figur 7. Fargepalett for særskilt arkitektur, der fargene er mer intense enn øvrig arkitektur og man
finner innslag av grønt.

Vindusfarger på tegl-, murbygninger og større bygningsvolum
Vindu fikk tradisonelt mørke røde eller grønne farger som skaper dybde i fasaden, oppleves
harmonisk med fasadens hovedfarge og bidra til variasjon i bybildet. Hvite karmer kan brukes
der det er hensiktsmessig, men bør vurderes ut fra spesifikke kriterier som eksempelvis stilepoke
eller helhetlig variasjon.

Figur 8. Vindusfarger som ligger i de rødlige fargene som tradisjonelt ofte ble kalt Mahogny eller
Dodenkopf og i grønne farger som tradisjonelt ofte ble kalt Grønn Umbra eller Vogngrønn.

Eksempel på fargepalett for trebebyggelse / små bygningsvolum

Figur 9. Eksempel på tradisjonsfarger for utvendig trekledning fra Gjøco.

