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na tu rs tensmurene er  de  enes te  res te r  e t te r  de t  nedb ren te  tømmerhus  som en gang s tod  på  e i endommen
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naturstensmurene er de eneste rester 
etter det nedbrente tømmerhus som 
en gang stod på eiendommen. ruinene 
etter det hus byggherres besteforeldre 
bygget er vakkert istandsatt, og inngår 
som elementer i en havemessig plan for 
nybygget. 

i et tett naboskap med hus på alle 
kanter ble oppgaven for oss å skape en 
bolig med intime og private inne- og 
uterom og samtidig fange nærheten og 
utsikten til oslofjorden. 

På inngangsplanet ligger en énetasjes 
soveromsfløy som en beskyttende klave 

og danner et intimt atrium. et stort spise-
kjøkken ligger en halvetasje opp, fortsatt 
i kontakt med gårdsrommet på den ene 
side og utsikten mot fjorden og nesodden 
på den andre. 

en tre meter høy betongdrager spen-
ner fritt mellom de tette gavlveggene, og 

i  e t  te t t  naboskap  med hus  på  a l le  kan te r  e r  de t  skap t  en  bo l i g  med p r iva te  i nne-  og  u te rom ,  samt i d i g  som nærhe ten  og  u t s i k ten  t i l  os lo f j o rden 
e r  iva re ta t t 
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innvendig panel i furu. dører og vinduer 
utvendig, samt innredning og gulv inne i 
mørkbeiset eik. gulv på bakkeplan i sort 
granitt. Peis i sekkeskuret tegl.

Betongen ute vil stå og tæres av vær 
og vind, og kanskje en dag bli en vakker 
ruin, som slekten igjen kan bygge videre 
på. 

Hille · Strandskogen arkitekter aS er 
et oslobasert arkitektkontor grunnlagt 
i 2000. kontoret arbeider innenfor den 
moderne nordiske arkitekturtradisjon.
Viktige elementer i kontorets prosjekter 
er konstruktiv selvfølgelighet, et bevisst 
forhold mellom bygg og landskap og 
bruken av ubehandlete materialer som 
betong, tre, stål og stein. Prosjektene 
spenner fra kulturbygg, boliger, hytter 
og interiører.
Vi søker å gjennomarbeide prosjektene 
slik at alle elementer i byggene blir 
deler av et enhetlig resultat. Ved å 
konsentrere oss om få oppgaver av 
gangen har vi mulighet til å utføre 
prosjektene etter denne tanke. 
Veksling mellom bruk av modeller, 
digitale arbeidsredskaper og håndtegning 
lar viktige faktorer som proporsjoner og 
dimensjoner medvirke i prosjekteringen.

www.hsark.no
 

Adresse:  P.T. Mallingsvei 48, bygdøy, oslo

Arkitekt:  Hille Strandskogen Arkitekter AS 

Rib:  indseth og Hanæs AS

Entreprenør:  Jensen byggteam AS 
Utførende betong: Jensen byggteam AS 
Utførende mur: Ansnes AS 
Utførende flis: naturstein Montering AS

leverandører: betong: Unicon 
belegningstein og fliser: natursteins Montering AS 
Fliser: natursteins Montering AS 
Tegl: Rød bratsberg basic fra Wienerberger 
Murmørtel/puss: St. Astier fra Einar Stange

Byggeår:		 2008–2009

Areal:		 250m2 bRA

Konstruksjon: Plasstøpt betong. 

overflater: lys betong, bordforskalet ute og plateforskalet inne. Peis i sekkeskuret tegl.

danner bakveggen i stuen på øverste plan. 
lukket mot omkringliggende bebyggelse 
på tre sider gir stueveggene plass til 
byggherrens flotte fotosamling, mens den 
fjerde veggen er åpen mot naturen og 
fjorden.

det er benyttet en lys betong, bord-
forskalet ute og plateforskalet inne. 

den éne tas jes  soveroms f l øyen  l i gger  som en besky t tende  k lave  og  danner  e t  i n t imt  a t r i um
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i nne  er  de t  e r  beny t te t  en  lys ,  p la te fo rska le t  be tong .  gu lv  på  ba kkep lan  i  so r t  g ran i t t .  Pe i s  i  sekkesku re t  teg l


