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I enden av et nytt boligområde preget av 
hvite eneboliger på tre etasjer ligger det 
en langstrakt enebolig som skiller seg ut 
på flere måter. 

Egne høydebestemmelser i regulerings-
planen, samt en tomt som tar nivå-
forskjellen mellom eksisterende,  lavere 

ENEBOLIG I PUSSET BETONG
Røyneberg, Stavanger

S IV I LARKITEKT MAR ITA HAMRE ,  HUSGALLER IET

Teks t :  Ma r i ta  Hamre
Fo to :   F red r i k  R i nge

boligfelt i nord og det nye boligfeltet i 
sør, la strenge føringer for utformingen. 

For å ta nivåspringet på litt over tre 
meter, ble løsningen to fulle etasjer 
mot nord og én etasje mot sør. Boligens 
grunnriss og utforming er preget av 
tomtens ytre form og skiller seg fra den 

omkringliggende bebyggelsen med sitt 
minimalistiske og stramme formspråk. 

Boligen har en skarpskåren form hvor 
samtlige vinduer er trukket inn i fasaden. 
For at boligen ikke skal drukne blant de 
høye omkringliggende husene, er taket 
utformet med en takvipp i hver ende, 
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som strekker huset oppover. Boligen 
har en relativt lukket fasade mot resten 
av boligfeltet i sør, men åpner seg mot 
utsikten i øst og nord.

Det er lagt vekt på at materialer, løs-
ninger og detaljer skal ha høy kvalitet og 
minimalt med vedlikehold.

Adresse:  Myklabergtunet 23, 4052 Røyneberg

Byggherre:  Sangeeta og Raman Dhawan

Arkitekt:  Marita Hamre, Husgalleriet AS

Byggeledelse:  Idar Hamre, Husgalleriet AS

RIB:  Gunnar Vestbøstad , Norconsult AS, Stavanger

Entreprenør:  betongarb.: Demokrit AS 
puss- og flisarb.: Chem Con AS 
flisarb.:

Leverandører: fabrikkbetong: Sandnes betong 
hulldekker: Block Berge 
puss: Sto – StoColor Lotusan 
fliser: 

Ferdigstilt: 2016

Areal: 360 m2

Konstruksjon: Yttervegger i kjerneisolert, plasstøpt betong. Hulldekker.  
Tak av stål bjelker og stålplater

Overflater: Ytterveggene er pusset med StoColor Lotusan, adkomstplatting og  terrasser er i 
stålglattet betong, innvendige vegger er malt, gulvene har parkett eller fliser.

Fasade  syd
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P lan  undere tas je

P lan  1 .  e tas je

S i t uas j on
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Organisering – planer
Boligen er utformet over to plan med 
primærfunksjonene i hovedetasjen, over-
bygget inngangsparti og integrert carport. 
Hovedetasjen består av hovedinngang, 
gjeste-wc, bi-inngang/vaskerom, stue, 
kjøkken, hovedsoverom med tilhørende 
bad og walk-in closet. Underetasjen 
består av stue, tre gode soverom, bad, 
kontor, treningsrom, teknisk rom og 
bod. Store vinduer gir godt lysinnfall i 
oppholdsrommene og skaper god kontakt 
mellom inne og ute.

S tuen  ha r  u t s i k t  mo t  øs t  og  no rd

F ra  kjøkkene t

F ra  a l l rommet  i  undere tas jen

HUSGALLERIET AS 

har base i Stavanger.  
Kontoret ble etablert 
av Per Inge Hamre 
i 1990 og har 
utviklet seg til å bli 
en anerkjent aktør 
innen utvikling av 
spennende bolig-
prosjekter i Rogaland. 

Husgalleriet arbeider 
både med egne 
prosjekter og 
prosjekter for kunder. 

Firmaet har i dag tre 
ansatte: daglig leder/
prosjektutvikler, sivil-
ingeniør/byggeleder 
og sivilarkitekt.

Sivilarkitekt 
Marita Hamre
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Ter rassen  med u tgang f ra  kjøkkene t

No rd fasaden
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Materialer og farger
Fasadene er holdt i et strengt fargeskjema 
med hvitpusset betong og brune vinduer. 
Ytterveggene er bygget opp av kjerne-
isolert, plasstøpt betong, med etasjeskille 
i hulldekke. Taket består av tverrliggende 
stålbjelker og stålplater. Ytterveggene er 
pusset med StoColor Lotusan.

Som en kontrast til husets kalde, hvite 
ytre har interiøret en nøye gjennom-
tenkt fargepalett, med varme gråbeige 
farge toner. Vegger, tak og fast inventar 
er holdt i samme fargeskala, kun med 
variasjon i metningsgraden. Interiøret er 
krydret med detaljer i valnøtt, kobber og 
messing. 

Se t t  f ra  øs t




