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Fasade mot nord, adkomst
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Konsept
Tomten fordret en kompakt løsning,
med avskjerming mot naboene i
nordvest og nordøst og mest mulig
åpent mot friarealet i sør.

Huset ble formet som en kube med
utskårne partier og med vinduer som
gjør at man kan se tvers igjennom
huset fra gårdsplassen i nord og ut
på trærne i friområdet.

Disponering
Boligen har en grunnflate på 103,5 m2

og består av to etasjer samt en
underetasje.

Første etasje er splittet i to av en
gang, som skiller privat sone med
soverom og bad, fra oppholdssonen
med kjøkken og spisestue.
Fra gangen ser man ut i friarealet
gjennom en åpen trapp.

Familien Josefsen ønsket seg et
«minimalistisk murhus» på en liten
tomt i Adventveien i Oslo.

Tomten på kun 687,5m2 ligger inntil
et friareal ved Mærradalsbekken på
Bestum. Den har gode solforhold mot
sør grunnet det åpne friarlealet, men
en relativt trang situasjon i forhold til
naboene på begge sider i nord.

Inngangsparti
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Snitt A–A

Plan 2. etasje

Plan 1. etasje

Plan underetasje

Fasade syd

Fasade vest

Fasade nord

Fasade øst



MUR 2/03 7

Fasade mot sør

Sett fra sørvest
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For å få best mulig utsikt i
oppholdsarealene er stue, arbeids-
rom og terrasse plassert i andre
etasje. I underetasjen finnes barne-
rom, gjesterom samt tekniske rom og
boder.

Materialer/farger
Huset er oppført i leca isoblokk, med
leca byggeplank i etasjeskillene og
trekonstruksjon i taket.

Utvendige vegger er pusset i hvitt,
med enebærblå  vinduer, dører og
øvrige veggfelt av tre.

Alle beslag, renner og nedløp er i
sink. Rekkverk har håndløper i eik og
fester av galvanisert stål.

Adresse: Adventveien 8D, 0281 OSLO

Byggherre: Inger-Lise og Roger Josefsen

Arkitekter: Skaara Arkitekter AS, v/ Kim Skaara og Hanne Gøytil Lund

RIB: Hanæs & Indset Ing., v/ Eirik Indset

Entreprenør: Berntsen Bygg

Murmester: Berntsen Bygg

Prod. blokk: Optiroc as

Prod. mørtel/puss: Optiroc as

Areal: Grunnflate 103,5 m2, bruksareal 230,7 m2

Byggeår: 2002

Materialer: Yttervegger i leca isoblokk, med leca byggeplank i etasje-
skillene og trekonstruksjon i taket.
Utvendige vegger er pusset med gjennomfarget puss.
Alle beslag, renner og nedløp er i sink.

Fra gårdsplass, nedgang til hage


