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Tomten ved Mjøsa grenser mot stranden 
med nord-vestvendt utsikt over vannet og 
videre mot Hamar og Domkirkeodden. 

Det storslagne utsynet spilte en viktig 
rolle i utformingen, men istedenfor å 
åpne hele fasaden med glass er utsikten 
’masket  ut’ med varierende åpninger, 
plassert i forhold til rom og funskjoner 
på innsiden. Det var også et ønske om 
veggplass for bilder, og vi ble fascinert 
av tanken om at den vakre utsikten kunne 
bli bilder på veggene, med motiver som 
endret seg med vær og årstid og når man 
beveget seg rundt i huset.

Alle oppholdrom og soverom vender  
mot utsikten og er fordelt over tre etasjer. 
Bi-funksjoner som bad, toaletter, vaske-
rom osv. er samlet i bakkant hvor fasaden 
er relativt lukket. Mot vest skyter det 
frem flere terrasser som knytter opp-
holdsrommene ytterligere mot vannet og 
utsikten. Utvendige og innvendige trapper 
skaper kontakt mellom etasjene og husets 
ulike avdelninger. Dette bidrar til kom-
plekse visuelle og bevegelksesmessige 
forbindelser innefor en relativt rasjonell 
romorganisasjon. 

Konstruksjonen
Bygningen har bærende vegger av betong 
i både yttervange og innervange. Den 
plasstøpte sandwich-konstruksjonen 
muliggjør forholdsvis store utkragninger 
både for trapper, takoverbygg, terrasser, 
gallerier m.m.

Budsjettet, som i utgangspunktet var 
romslig, gjorde det mulig å arbeide med 
løsninger og prinsipper som det ofte er 
vanskelig å benytte: Trapper trengte ikke 

Sivilarkitekt MNAL Carl-Viggo Hølmebakk  
drev énmannskontor frem til ca 2000, og har siden hatt tre–fire 
ansatte sivilarkitekter. Firmaet ble AS i 2010, 
Hølmebakk har tidligere bl.a. mottatt Houens Fonds Diplom , 
Grosch-medaljen, Betongtavlen, Treprisen og Statens 
byggeskikkspris og er tre  ganger nominert til Mies van der 
Rohe- prisen. I 2009 vant Hølmebakk konkurransen om utvikling 
av området rundt Vøringsfossen (planlagt 2015-20). 
Tidligere presentert i MUR/mur+betong: Bårehus Asker krema-
torium (4•2000), publikumsbygg ’Bjerkebæk’ i Lillehammer 
(1•2007) samt Sohlbergplassen (4•2007) og Strømbu (2•2010) 
i Rondane (Norske Turistveger).

www.holmebakk.no
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Teks t :  Ca r l-Viggo  Hø lmebakk
Fo to :  N i ls  Pe t te r  Da le ,  n i spe@da tho . no
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Mot  ves t  og  M jøsa
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å ligge over hverandre, rom kunne lages 
med dobbel etasjehøyde, og åpninger for 
dagslys og utsikt kunne skreddersys til 
de ulike funksjoner i huset. Den bærende 
betongkonstruksjonen åpnet også for 
spennende konstruksjoner både utvendig 
og innvendig. I forhold til husets samlete 
areal og standard har huset likevel mode-
rate prosjektkostnader på mellom 35’ og 
40’ kr/kvm.

Huset har gjennomgått en svært lang-
varig byggeprosess siden oppstart i 2008. 
Fortsatt gjenstår endel utomhus- og 
interiørarbeider. 

Den p lass tøp te  sandw ich-kons t r uks j onen   mu l i gg jø r  fo rho ldsv i s  s to re  u tk ragn i nger 
av  ba lkonger  og  te r rasser  u tvend ig

Adresse:  Sandvikavegen 18, 2312 Ottestad

Tiltakshaver:  Tom Olav Holtet

Arkitekt:  Prosjektansv.: Carl-Viggo Hølmebakk. Medarbeider: Rickard Riesenfeld

RIB:  Sweco

Entreprenør:  Betong: Rune Øvergård AS, Morten Grønvold AS, Martin M Bakken AS,  
TH Johansen & Sønner m.fl.

Leverandører fabrikkbetong: Betong Øst AS, avd. Hamar

Ferdigstilt: 2012/2013

Areal: 603 m2 BTA + terrasser

Konstruksjon: plasstøpt betong – sandwichkonstruksjon

Tekniske anlegg: balansert ventilasjon, jordvarme, gass, elektrisitet, vedfyring
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Øs t fasaden
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P lan  2 .  e tas jeP lan  1 .  e tas je

Al le  oppho ld rom og soverom vender   mo t  u t s i k ten
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Den va k re  u t s i k ten  b le  b i lde r  på  veggene ,  med mot ive r  som end re r  seg  med vær  og  å r s t i d ,  og  nå r  man beveger  seg  i  huse t

Bad ,  t oa le t te r ,  vaskerom m .v .  e r  samle t  i  en  sone  i  ba kkan t
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Mot vannet  skyter  det  f rem en balkong og to ter rasser  med t rapper som skaper u tvend ig kontakt  mel lom etas jene og husets u l ike avdeln inger


