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«UTSIKT SOM LØFTER DEG»

Vi har gleden av å presentere Várdu - et unikt
boligprosjekt med fantastisk utsikt over et vakkert,
historisk og rikt kulturlandskap. Tanker som naturskjønt,
solrikt, og sentrumsnært faller naturlig for enhver i møte
med Várdu.

Dette vil vi blant annet gjøre ved å la Várdu benytte
seg av bergvarme som energikilde, som oppvarming om
vinteren og avkjøling om sommeren. Det handler om å
utnytte solenergi lagret i berg. Et kortreist og miljøvennlig
energialternativ.

Midt i spennende arktisk natur, fullpakket av verdifull
kulturhistorie om livet etter isens tilbaketrekning, vil
tidsriktige og unike leiligheter bli til nye hjem i Komsa.

For å være så skånsom mot naturen som mulig, vil vi
også unngå private uteområder på bakkeplan. Várdu vil
istedenfor by på et innholdsrikt fellesområde, vakkert
omkranset av furutrær, lyng og berg.

Vi ser på det som vår plikt å forvalte vår tilgang til dette
arktiske landskapet, med størst mulig hensyn til miljøet,
både under prosjektering, iverksettelse, bygging og
ferdigstillelse av prosjektet. Miljøfokus er derfor en
selvfølge.
Vårt miljøengasjement strekker seg lengre enn
prosjektperioden. Det består nemlig også av et sterkt
ønske om å bidra til å minimere våre fremtidige beboeres
miljøavtrykk.

Várdu vil få en flott beliggenhet på toppen av Lille Komsa,
og vil gi en unik utsikt mot sjø i øst og vest, mot Altaelva i
sør, og Komsafjellet i nord. Denne utsikten vil våre
beboere, og deres gjester, få nyte til fulle, fra en av våre
spennende takterrasser eller altaner.
Nyt várdu - utsikt som løfter deg.
«Várdu – samisk for utsikt»

?? / ?? / ??

K O M S A - B O LY S T G J E N N O M T U S E N V I S A V Å R
VÅR VISJON er at Vardu skal bli ett attraktivt boligområde som
kjennetegnes for bolyst og fellesskap. Hvor bærekraft, økologi og grønn
omstilling er prioritert. Og at Vardu blir et enestående sted for beboere,
for miljøet - og for Alta kommune. Det er vilje til å få til noe unikt og
spennende. Samtidig er det viktig å skåne naturen og legge igjen minst
mulig fotavtrykk. For å lykkes med denne visjonen har vi fokus på ulike
aspekter med bærekraft, som ikke bare handler om å tenke grønt og bruke
miljøvennlige produkter. Bærekraft handler like mye om bomiljø og kvalitet
på boligene.
LOKAL ENERGIKILDE
Det legges opp til at bergvarme skal forsyne alle boligene med
varme. Denne gratis fornybare energien er nesten ubegrenset. Og
det er dessuten små inngrep i naturen. Det er store muligheter å
få økonomisk støtte fra blant annet Enova, noe som da vil medføre at investeringskostnadene vil bli redusert. Det vil være en vedovn i hver leilighet som alternativ varmekilde, noe som også er
viktig med tanke på komfort. Det vil bli lagt til rette for etablering
av ladestasjoner for elbiler på hver enkelt parkeringsplass og carport.
MASSIVTRE
Tre er naturens eget byggemateriale. Massivtre er en viktig del av løsningen på miljøkrav med tanke på både energibruk og utslipp i produksjon. I
tillegg er det en rask og trygg måte å bygge på. At det er lettere å oppnå
godt inneklima og god akustikk i hus med massiv tre, er en bonus. Treets
egen evne til å ta opp og avgi fukt gir jevn luftfuktighet i huset. Naturlige
materialer gir naturlig et godt innemiljø. I Alta har vi tørre vintre og massivt tre blir dermed en form for fuktighetsbank.
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UTFORMINGEN AV BOLIGENE
Vi tegner enkle bygg som følger terreng og lar vegetasjon bli minst mulig berørt. Komsa har en vegetasjon som i seg selv er unik. Vi har valg å tegne inn to
rekkehustyper kalt A (flatt tak med takterasse) og B
(saltak med skifer). Alle husene vil kles med stående
bordkledning. Panelbordene skal være behandlet av
miljøvennlige og vedlikeholdsfrie produkter enten
naturfarget eller jordfarget. Tak og vegger gir boligene særpreg. Dette er husenes tema, mens vinduer,
balkonger og rekkverk er spillebrikkene. Alle husene
er orientert mot syd for å ivareta sol og utsikt. Alle
husene er i to etasjer. Vi har valgt å vise noen
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planløsninger der 1.etasje er designet med livsløpsstandard. Det vil bli brukt store vindusflater i 2. etasje,
noe som igjen vil gjøre at det blir mye gjennomgående
lys i boligen. Fra terrasse til terrasse – fra vindu til vindu. Bruksarealet (BRA) fremgår av tegningene. Tomta
er på 8423,7 m2. Bygningene inkludert
gjesteparkering har et fotavtrykk (BYA) på 2181,4 m2.
Utnyttelsesgraden er 25,9%. Det legges opp til at 19
av boligene blir med 3 soverom og flatt tak (type A)
og 6 boliger med 2 soverom og saltak (type B). Hvis
det er hensiktsmessig kan dette følgelig endres, f.eks
at det blir flere boenheter med 2 soverom.

FLATT TAK MED TAKTERASSE
Type A er har flatt tak og en kvadratisk grunnplan
som måler 8,4 x 8,4 meter. Her vil det være to typer
- inngang fra sør og inngang fra nord. Kroppene er
retningsløse og kan enkelt forskyves horisontalt og
vertikalt. Dette gir lettere terrengtilpasning. Vi mener
at takterrasse er en god løsning på grunn av begrenset uteområde som følge av bevaring av eksisterende
terreng. Og for å utnytte arealet når det er begrenset
uteplass. Det er sterke føringer på å skåne naturen
og legge igjen minst mulig fotavtrykk. Den store
bonusen blir jo den fantastiske utsikten fra takterrassene. Det er mulig å se sjøen i både øst og vest – og
Altadalen i sør. Samtidig er det viktig at takterrassene
må gli inn terrenget og gjenspeile naturen. Hus med
flate tak gir lavere byggehøyde og demper dermed
høyden sammenlignet med saltak. Små rekkehus med
saltak skjermer for bakre rekke. Den nye bebyggelsen
blir derfor ikke for dominerende i nærområdet. De
flate takene (type A) vil tekkes med sedum vekster.
Dette vil skape mer liv i ellers monotonfarget taktekkingsmaterialer. Fjernvirkningen fra høyereliggende
områder er at byggene integreres mer i naturen.
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Sedumtak vil også bremse overløpsvannet ved store
nedbørsmengder. Vi falt for fristelsen til å lage
terrasser på omtrent en fjerdedel av de flate takene.
Utsikten vil bli så formidabel at vi ikke kunne la være!
Terrassene er tenkt montert vekk fra felles adkomstområder slik at de blir mer «privat».
SALTAK MED SKIFER
Type B har saltak og måler 6 x 8,4 meter. Bredden er
valgt for å gi en vakrere saltaksutforming. Samtidig
også for å gi en variasjon i bygningsmassen og for å
tilby noen mindre rekkehusvarianter. Disse er planlagt
å ligge på den flateste delen av tomta. Spennvidden
for bjelkedimensjoner blir maks 4,2 meter. Huskroppene er satt sammen av masksimalt tre hus i rekke.
Dette delvis for bevare programfestede furutrær,
men vi oppnår samtidig en overvekt av enderekkehus.
Disse har tilleggskvaliteter som kan gi mer lys og
utsyn i tillegg til mer private områder. Disse er tenkt
tekket med altaskifer med detaljer av zink. Type B
rekkehus er planlagt på begge sider av fellesområdet
og lekeplassen.

SITUASJONSPLAN OG PARKERING.
Rekkehusene ligger på begge sider av felles adkomsveg. Vegen skal i størst mulig
grad følge terrengkotene. Den skal være smal med kun lokale, naturlige møteplasser. Vi har tegnet inn carport delvis integrert i rekkehusene. Området ligger utsatt
til med tanke på vær og vind og det er derfor hensiktsmessig med beskyttelse av
kjøretøyene. Det er avsatt plass til gjesteparkering, avfallssystem, postkasser mm.
ved innkjørsel.

sosialt fellesskap. Gapahuk og benker er noe av det som vil bli prioritert. Det må
også tilrettelegges for rullestoler og barnevogner.. Sosial bærekraft handler om å
skape velvære. Naturlig lys, godt inneklima og grønne miljøer vil også bidra til dette.
På tunet vil det være lekeplass og mer naturlige lekeområder for barn. Det vil også
bli store innslag av altaskifer. Det kan eksempelvis være trapper, ramper, støttemurer eller lignende. Berg og lyng er forøvrig synlig i store deler av området og vil sette
sitt preg på uteområdet.

FELLESOMRÅDE OG SOSIAL BÆREKRAFT
Bygningene skal tilpasses terreng og gjøre et så lite avtrykk i naturmarken som
mulig. Det er viktig å tilrettelegge for ett godt bomiljø der folk trives og føler
tilhørighet. Utearealene blir dermed like viktig som selve boligene. Det vil derfor
fokuseres på å lage ett fellesareal som folk ønsker å bruke. Tunet er selve hjertet i
boligprosjektet. Vårt mål er at de flotte fellesområdene oppmuntrer til samhold og

MIDT I NATUREN
For aktive beboere er mulighetene mange, og de vil bare kunne gå ut døra og nyte
flotte trimløyper og turterreng hele året. Området innbyr også til rolige sanseturer,
og har mangfoldig bærlyng å høste av. Sentrum av Alta er dessuten bare en spasertur unna. Vi håper å få til gode koblinger fra boligområdet og ut mot grønnstruktur
– og gode koblinger mellom folk som skal bo her.
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FREDETE TRÆR

TYPE A

TYPE B

EKSISTERENDE TRÆR SOM BEHOLDES

PLANEN VISER HVILKE TRÆR SOM BLIR PÅVIRKET AV UTBYGGING
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Diagrammer & Skisser
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Utomhusplan

1:500
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SNITT AA FØR

22 SEPTEMBER 2020 - KL.10:30
SNITT AA ETTER

SNITT BB FØR

22 SEPTEMBER 2020 - KL.15:30
SNITT BB ETTER
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Solstudie & snitt

Solstudie & snitt

1:100

keyplan

TYPE A-nord
SNITT
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Ty p e A p l a n e r

1:150
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Ty p e A f a s a d e r

1:150

elevation 2

elevation 1

keyplan

elevation 1

SØR

NORD
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Ty p e A l i v s l ø p s s t a n d a r d 1 : 1 5 0

		

3-roms

4-roms

Totalt

Kommentar

Med terrasse			
19		
19		
BRA 124,6 (+1 stk BRA 132,8)
								
I tillegg: carport + takterrase ca 16 kvm				
Med skifertak		
6			
6		
BRA 81,2 kvm
								I tillegg: carport
Totalt			6			19			

		

Kombinasjonen av antall 3-roms og 4-roms kan følgelig endres hvis det er hensiktmessig.
F.eks er det mulig øke antall 3-roms.
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keyplan
keyplan

Ty p e B p l a n e r

1:150

1:100

ALTA SKIFER

VERTIKAL TREPANEL

SØR

ØST

NORD

VEST

VERTIKAL TREPANEL
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Ty p e B f a s a d e r

1:150

SINK

SKIFERTAK
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3D visualisering
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materialer og over flater

Fremdriftsplan
Milepæler

BKS1 Lille Komsa

2020
10 11 12 1

Konkurranse Alta kommune
Avtaler med Alta kommune
Detaljregulering av boligfeltet
Saksbehandling Alta kommune
Anbud entreprenører, kontahering
Planlegging, kalkyler, finansiering
Planlegge salg, megler, prospekt
Salg av leiligheter
Byggeprosess
Ferdigstillelse, overlevering etc

2021
2

3

4

5

6

7

2022
8

9 10 11 12 1
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7

2023
8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

BKS1 Lille Komsa

Milepæler:
02.02.2010

Innlevering konkurranse

31.01.2021

Inngåelse av avtaler med Alta kommune

28.02.2021

Innlevering av detaljregulering

30.06.2021

Detaljregulering vedtatt politisk

01.11.2021

Salgstart

01.03.2022

Byggestart

31.10.2023

Ferdigstillelse av prosjektet

