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er tildelt Lie Øyen Arkitekter AS for Villa Tussefaret i Drøbak

Betongelementpr isen gis som anerkjennelse for talentful l  
og god arki tektonisk bruk av betongelementer i et byggverk .  

Villa Tussefaret er en liten, kompakt ene-
bolig over to plan, med egen utleieenhet. 

For å tydeliggjøre at dette er et be-
tongelementbygg har man valgt element-
størrelser opp mot det maksimale av hva 
som kan transporteres og monteres på 
tomten. På den måten uttrykker bygget en 
enkelhet med sine få elementer, selv om 
de er inndelt på en asymmetrisk måte. 
Det er opp til den som betrakter huset 
å reflektere over hvordan hvert og ett av 
elementene er utformet, og over hvordan 
hvert av disse er blitt laget. 

For å understreke husets karakter er 
vinduer og dører utført i råaluminium. 
Dermed er hele fasadeuttrykket skapt 
med tre materialer, glass, aluminium og 
betongelementer. 

Fra juryens begrunnelse 
Villa Tussefaret er en unik og nytenkende 
bolig som utfordrer den konvensjonelle 
eneboligen gjennom sitt fasadeuttrykk, 
sin fleksible planløsning og innovative 
interiørløsninger. 

Boligen er klart gjennomtenkt og konse-
kvent gjennomført, fra fasadeuttrykk til de 
små detaljene i interiøret. Betongelemen-
tene spiller hovedrollen for det arkitek-
toniske uttrykket, det at elementene er 
synlige både ute og inne gjør at man kan 
lese og forstå husets enkle oppbygging – 
ingenting er skjult. 

Prosjektet viser også innovativ bruk av 
betongelementer ved utforming, overflater, 
sammenføyninger og formater på det en-
kelte element. Den utvendige trappe vangen 
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er en flott illustrasjon på dette. Det 
varme, presise og lekne interiøret i eik 
skaper en fin kontrast til den rå betongen. 

ÅRETS JURY:
Lars Jårvik RIF, Annema Selstrøm NAL, 
Trine Amundsen NAL, Randi Augenstein, 
NAL og John-Erik Reiersen BEF

BETONGELEMENTPRISEN 
er en arkitekturpris stiftet av Betong-
elementforeningen, Norske arkitekters 
landsforening og Rådgivende  Ingeniørers 
Forening. 

Se presentasjon av ’Bolig Kamran’ 
i mur+betong nr. 2•2014  

– nedlastbar fra www.murbetong.no

Adresse: Tussefaret 19, 1446 Drøbak 

Tiltakshaver:  Kamran Shalchian-Fabrizi

Arkitekt:  Lie Øyen arkitekter AS

Betongelementer: Opplandske Betongindustri AS

Montør  betongelementer: T. O. Bull Montasje AS

Ferdigstilt:  2013

Areal: 80 m2 BRA pluss utleiedel på ca 40 m2 BRA

Fo to :  Fi n  Serck-Hanssen 


