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eneBOLIg	ryKKInn
MOrFEUS ArkItEktEr AS 

teks t :  MOrFEUS Ark i tek te r/Ca ro l i ne  S tøv r i ng
Fo ro :  n i spe@da tho . no  og  Espen G røn l i  ( f i rmab i l de )

MOrFEUS ble etablert i 2007 av 
partnerne Margrethe rosenlund, Caroline 
Støvring og Cecilie Wille. 
kontoret har gjort seg bemerket blant 
annet ved prekvalifisering til Unge 
Norske Formgivere, og nå nylig i forbin
delse med utstillingen Building Blocks 
på DogA. 1. premie i parallelloppdrag 
for Nasjonal turistveg resulterte i ny 
hovedrasteplass for Andøya i Vesterålen.  
MOrFEUS arbeider i hovedsak med 
boliger og fritidsboliger, men også med 
større bygg, transformasjon av eksiste
rende bebyggelse samt barnehager.  
Målet er å skape kontemporær, innovativ 
arkitektur med tidløse kvaliteter.

adresse:	 Busoppveien	5,	1349	rykkinn

Oppdragsgivere:	 aashild	Baasen	og	Thode	Fagelund

arkitekt:	 MOrFeUS	arkitekter	aS

rIB:	 Multiconsult	v/	Morten	Solum

entreprenør:	 Veidekke	entreprenør		
i	nært	samarbeid	med	oppdragsgivere

Leverandører:	 Ferdigbetong:	Unicon	
Lettklinkerblokk:	Weber	Saint-gobain	
Puss	og	maling:	Weber	Saint-gobain

Ferdigstilt:	 2011

areal:	 220	m2	Bra	+	garasje	45	m2

Bæresystem:	 Stål	og	betong

Materialer:	 yttervegger:	Betong	og	pusset	lecamurverk.	
Murverket	er	pusset	med	10	mm	fiberarmert	puss	og	malt	med	klar	silikatma-
ling.	
Bad:	Bizazza	glassmosaikk	på	vegger	og	gulv		
gulv	plan	1:	Slipt	og	porefylt	betonggulv.	

Teknisk	anlegg:	 geoteknisk	jordvarme	tilkoblet	vannbårent	anlegg.		
Balansert	ventilasjon	med	varmegjenvinning.	
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I 2009 fikk MOrFEUS Arkitekter i oppgave 
å prosjektere en enebolig for Aashild 
Baasen og thode Fagelund på øvre ryk
kinn, grensende mot marka og en gammel 
vernet sti mot nord. tomten var nylig 
anskaffet og allerede bebygget med et 
ferdig innredet anneks ved overtakelse. 

topografi og vegetasjon var i utgangs
punktet svært variert. Nedre deler av 
tomten var planert og ryddet, mens den 
bratte sydvendte skråningen bar preg av 
vakker, uberørt vegetasjon, partier med 
fjell i dagen, mosegrodde kampesteiner og 
morenemasser avsatt fra isbre. tomtens 
orientering gir et særegent mikroklima 
med snørike vintre, men også tidlig smel
ting, en frodig vegetasjon med sjeldne 
blomsterarter, løvtrearter som hassel, 
svartor og eik, og et yrende fugleliv.

Utsikten fra øvre deler av tomten er 
storslått med vidt utsyn fra øst mot Oslo
fjorden til risfjellet i vest, men også mot 
nord hvor Eineåsen stiger bratt oppover.

Hovedgrep
Ved prosjektering av boligen er det 
særlig integreringen av tomtens varierte 
og egenartete kvaliteter i innvendige og 
utvendige rom som har blitt vektlagt. 

Det ble tidlig besluttet å bevare ek
sisterende anneks. Ny bolig ble lokalisert 
noe høyere og tilbaketrukket, i over
gangen mellom opparbeidet og uberørt 
terreng, og på den delen av tomten som 
var minst egnet til opphold grunnet løse 
morenemasser.

Boligen ble gitt en løsning med flere 
plan for en nennsom plassering på tom
ten. Eksisterende terrengformasjoner med 
kampesteiner, fjell og mose, og et rikt 
utvalg av stedlige trær er bevart.

Fra alle plan er det en eller flere ut
ganger direkte til terreng. I møtet mellom 
landskap og bolig oppstår varierte uterom, 
noen steder opparbeidet, andre steder 
i form av naturgitt terreng, med sol og 
skygge til ulike tider av døgnet. 

Se t t 	 f ra 	 syd

Se t t 	 f ra 	 sydøs t
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Fa sade 	mot 	 sydves t . 	g lass fasadene 	kan 	åpnes 	mot 	øs t , 	 syd 	og 	ves t 	mo t 	verandaen , 	 som	 leder 	 r und t 	huse t 	og 	v i de re 	u t 	på 	 te r reng

en 	samlende 	 ramme	 i 	 fo rm	av	e t 	 f la k 	 i 	 be tong 	b re t tes 	oppover	
te r renge t , 	 t i l 	 t i de r 	 som	gu lv , 	 t i l 	 t i de r 	 som	 ta k 	e l le r 	veggadkomsten 	på 	syds i den 	med	s i t te t ram	 i 	be tong
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M o t 	no rd 	–voksen f l øy 	med	bad , 	 ga rderobe 	og 	soveromUtvend ige 	gu lv 	 i 	 po le r t 	 be tong

Mo t 	no rd-ves t 	e r 	eks i s te rende 	 te r reng fo rmas joner 	med	kampes te i ne r , 	 f je l l 	 og 	mose , 	og 	e t 	 r i k t 	 u tva lg 	av 	 t rær 	beva r t



16

m
ur

+
be

to
ng

	
2	

•	
20

12

P lan 	2 	og 	2 ,5

P lan 	 1
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Planløsning
Oppdragsgiverne ønsket et moderne og 
funksjonelt hjem skreddersydd stor
familiens behov for fleksibilitet, og som 
integrerte tomtens naturgitte kvaliteter.

Annekset og første etasje er tilrettelagt 
for periodevis hjemmekontor, og voksne 
barn og besteforeldre som er innom i 
kortere eller lengre tid. Alle rom i første 
etasje har utgang direkte til hage mot 
syd, opparbeidet med plen og frukttrær.

Allrommet i andre etasje er husets 
hjerte med kjøkken, spiseplass og stue. 
Her oppleves tomtens storslagne utsikt i 
sin helhet, samtidig som det er nærhet til 
bakenforliggende terreng og vegetasjon. 
Årstidenes skiftninger, løvtrær, blomster, 
en nyfiken rev og elgtråkk kan betraktes 
fra spisebordet og preger opplevelsen av 
huset som helhet. Glassfasader kan åpnes 
mot øst, syd og vest mot verandaen som 
leder rundt huset og videre ut på terreng, 
og har sol store deler av dagen.

En egen nordlig voksenfløy med bad, 
garderobe og soverom er trappet videre 
oppover i terrenget. Denne er gitt en mer 

skjermet plassering, med stadige gløtt til 
omkringliggende terreng og vegetasjon, 
og med utsikt opp mot Eineåsen.

Huset er bygget for fremtiden. trap
per kan tilpasses stolheiser dersom dette 
skulle bli et behov, og en utvendig rampe 
fra garasjenivå gjør boligen tilgjengelig 
med både barnevogn og rullestol.

Materialer	og	uttrykk
Bygningens hovedform består av en 
samlende ramme i form av et flak som 
brettes oppover terrenget og til tider er 
gulv, til tider tak eller vegg. Formen ram
mer inn en ellers lett fasadekonstruksjon 
av tre og glass. Hovedformen er utført i 
pusset mur og betong. Pussen er bevart i 
sin naturlige farge, behandlet med en klar 
og diffunderende silikatmaling.

Begge oppdragsgivere jobber i bygge
bransjen; Fagelund som prosjekte
rende rørlegger i NVS AS og Baasen som 
 akustiker og adm.dir. i Høyer Finseth. 

Dette har hatt innvirkning på boligens 
tekniske utførelse. Den akustiske trespile
himlingen i alle hovedoppholdsrommen 
gir et svært behagelig lydmiljø. Boligens 
tekniske løsning for øvrig er også god, 
bl.a. tilfredsstilles energikravene i tEk 
10, på tross av at dette ikke var et krav 
på oppførelsestidspunktet. Etasjeskillere 
i betong magasinerer varme og bidrar til 
en jevn og behagelig temperatur i huset 
døgnet rundt, i tillegg til å ha svært gode 
lyddempende egenskaper.

Både i interiør og eksteriør er det 
valgt enkle og robuste materialer. Den 
kvalitative materialbruken byr på taktile, 
behagelige overflater med lang levetid og 
et minimalt vedlikeholdsbehov. 

Gulvene i første etasje er slipt og 
porefylt betong med vannbåren varme. 
Utvendige betonggulv er polert. I andre 
etasje og i nordfløyen er det lagt heltre 
douglasgran. All innvendig tre, i himling 
og gulv, er lasert gran. trapper av stål er 
utformet som viktige møbler for huset, 
spesiallaget på stedet av Ole Eide. 

F ra 	a l l rommet 	 i 	 and re 	e tas je 	med	kjøkken , 	 sp i sep lass 	og 	s tue 	opp leves 	den 	s to r s lagne 	u t s i k ten 	 i 	 s i n 	he lhe t , 	 samt i d i g 	 som	de t 	e r 	nærhe t 	 t i l	
omkr i ng l i ggende 	 te r reng 	og 	vege tas j on .	


