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BOLIG ERVIK
Stavanger

KAR I  HALVORSEN S IV I LARKITEKT MNAL AS

Teks t :  Ka r i  Ha lvo rsen
Fo to :  L i se  B je l land  og  Ka r i  Ha lvo rsen

Høsten 2014 kjøpte familien Ervik seg en 
bolig på Stokka i Stavanger. Boligen var 
som den omkringliggende bebyggelsen, 
fra sent 1960-tallet. Det viste seg imid-
lertid at huset var i dårligere stand enn 
antatt, og det ble besluttet å rive kontra å 
flikke på det gamle. Arkitektkontoret ble 
kontaktet med forespørsel om å tegne en 
tidløs bolig i vedlikeholdsfrie materialer. 
Valget falt på tegl.

Tomten er relativt stor, firkantet og 
flat med boligbebyggelse på alle sider. 
Mangelen på utsikt tas igjen av en stor, 
vestvendt himmel. 

Adresse: Lupinveien 7, 4023 Stavanger

Byggherre: Sissel Ervik Thorstensen og Svein Chr. Thorstensen

Arkitekt: Kari Halvorsen Sivilarkitekt mnal as  
v/ Kari Halvorsen, medarbeider Carina Magnussen

RIB: Boye & Waage & co AS v/ Nils Osaland

Entreprenør: Front Bolig AS og T Haga Maskin AS

Leverandør: teglpanner: MurDirekte AS 
fabrikkbetong: Oltedal gulvstøp AS

Ferdigstillt: 2016

Areal: 248 m2 BRA med carport og overdekket uteplass

Tomt: 813 m2

Konstruksjon: Støpt såle/ringmur. Trebjelkelag og isolert stenderverk. Korrugert stålplatetak.

Overflater:  Innvendig – slipt betonggulv og plankegulv i eik. Gips på vegger og i tak, fliser 
på bad. 
Yttervegger – Covertegl fra Petersen Tegl og stående dobbeltfalset panel. 
Hansen Aluminiumsvinduer med overgangsbeslag i kobber mellom vindu og 
teglpanner.  
Ytter- og innerdører i eik fra Ege dører AS. 

Teknikk: Energibrønn/vannbåren varme. Gasspeis. Balansert ventilasjonsanlegg.
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Begrensninger i reguleringsbestem-
melsene med hensyn til høyder og grad 
av utnyttelse medførte en nøktern og 
effektiv planløsning uten overflødige rom 
og med en fastsatt plassering av boligen 
i tomtens nord-østre hjørne. Det ble gitt 
dispensasjon til å bygge utover bygge-
linjene med en sidefløy, som dreier av 
i enden mot sør vest. Dette skaper et 
privat uterom på baksiden av huset mot 
hagen. I boligfløyens knekkpunkt gis det 
samtidig rom for en mindre terrasse og 
uteplass mot morgensolen, på fremsiden 
av boligen. 

Fasade  øs t  mo t  Lup i nve i en

F ransk  ba lkong  mot  ves t
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Planløsning
Boligen inneholder en tre etasjes lang 
og smal bygningskropp som ligger øst-
vestvendt. Denne er bare 3,8 meter bred 
mot Lupinveien for å ikke virke for tung 
og ruvende og inneholder alle soverom, 
garderober, bad, boder og teknisk rom, i 
tillegg til at hoved- og biinngang møtes i 
en overgang til carport. 

Sidefløyen på én etasje inneholder 
oppholdsrom som kjøkken, spiseplass 
og stue, og er husets sosiale kjerne. 
Spiseplassen har et vinduskarnapp mot 
Lupinveien, mens huset ellers henvender 
seg mot den sørvestvendte private hagen. 
I enden av sidefløyen danner et nedsen-
ket, lett ståltak en overdekket uteplass 
vendt mot kveldsolen i nordvest. 

Kor r i do ren  i  2 .  e tas je  ha r  over lys  og 
i nneho lder  både  ga rderobe  og  a rbe i dsp lass

P lan  undere tas je

P lan  1 .  e tas je

P lan  2 .  e tas je
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Sn i t t  A–A

Pe i sen  me l lom s tue  og  kjøkken

Sp i sep lassen  på  kjøkkene t  ha r  e t  s to r t  v i nduska r napp mot  Lup inve ien
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Materialbruk
Oppdraget var å tegne en teglsteins bolig, 
og i søken hos ulike produsenter kom 
Covertegl fra Petersen Tegl opp som et 
alternativ. Den vakre overflaten, farge-
sammensetningen i steinen og de  gjærede 
hjørneløsningene bidro til et enkelt 
materialvalg. 

Teglpannene er et relativt nytt  produkt 
hos Petersen Tegl, og det finnes lite 
håndfast informasjon. Dette medførte noe 
 nybrottsarbeid med hensyn til dimen-
sjonering av oppheng og innlisting med 
 beslag rundt vinduer og dører. Tegl-
pannene er forborede og skrudd på tre-
lekter til ordinær bindingsverksvegg.

Det er benyttet teglpanner som fasade-
materiale både på den smale, høye 
øst-vestvendte bygningskroppen og på 
sidefløyen, men kun ut mot veien. Der 
sidefløyen går over til å bli en overdekket 
uteplass med store glass- og åpnings-
felt, skifter materialbruken til stående 
dobbelfalset panel. Tre er også brukt 
som fasademateriale ved inngangsparti 
og carport. Dette for å skape en variasjon 

i materialbruk, men også for å ta lange 
sprang med lav konstruksjonshøyde. Det 
er kobberbeslag rundt karnapp, vinduer og 
dører i teglvegg. 

Terrassedekker er i Cumaru, et teak-
lignende treslag fra Brasil, med omkran-
sende sittebenker i betong som tar opp 
terreng forskjell til gressplen. Søyler, trap-
per og rekkverk er i stål og/eller alumi-
nium med matt finish og ru overflate. 

Kari Halvorsen sivilarkitekter 
er et Stavangerkontor med tre fulltids-
ansatte sivilarkitekter. Oppdragsmengden  
er variert og utfordrende. Kontoret har 
bred kompetanse innen rehabilitering 
og ombygging, interiørarbeider (kafé 
og restaurant), hotell, prosjektering av 
fritids-, ene boliger og næringsbygg. 
Kontoret følger alle sine prosjekter fra 
skisse stadiet til ferdigstillelse, og har 
som målsetting å utfordre sin kompe-
tanse i ethvert prosjekt – stort eller lite.

www.karihalvorsen.no 

Hoved- og  b i i nngang møtes  i  en  overgang t i l  ca rpo r t

Overgangsbes lag  i  kobber
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Huse t  henvender  seg  hovedsa k l i g  mot  den  sø rves tvend te  p r iva te  hagen




