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HUS DALEN
Sørumsand

DAHLE / DAHLE / BREITENSTEIN AS, ARKITEKTER MNAL

Tekst: Christian Dahle og Kurt Breitenstein

Foto: Hans Jørgen Osnes og Johnny Syversen

Atkomst fra sydvest

Huset på engen

Sett fra nord

År 81 ble Collosseum innviet av keiser Titus med 60 dagers sammenhengende underholdning. Det var (og er) et
imponerende byggverk, med plass til mer enn 70.000 mennesker. Ullevål stadion tar til sammenlikning rundt 30.000.
Betong var kjent i antikken fra 5000 år tilbake. Og anerkjent som et solid og uunnværlig byggemateriale for ambisiøse
keisere som bygde sine ettermæler for fremtiden og evigheten.
Her i landet er det vi i Norcem som leverer grunnlaget for alt solid
byggeri. Og om ikke alt du bygger skal stå til evig tid, er det godt å vite
at muligheten er der.

norcem.no                                                           Sement er et pulver av brent kalkstein som blir til betong når det blandes med vann, sand og stein.
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FREMTIDEN 
BYGGES 
I BETONG

BRØD OG SIRKUS. 
PÅ ET 6 METER TYKT 
FUNDAMENT AV BETONG.
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Snitt a Snitt 1

Plan 1. etasjePlan 2. etasje

Cathrine og Kristian Dalen kom til 
oss med kart og bilder av en tomt de 
ønsket å kjøpe. De hadde en drøm om 
å bygge et hus for seg og sitt ufødte 
barn og håpet at denne kunne realise-
res på denne tomten. 

Etter å ha snakket samen om 
behov, ønsker og drømmer fant vi 
ut at dette var ikke deres tomt. Her 
kunne ikke familiens drøm realiseres. 
Vi mistet en kunde, men de hadde 
fortsatt sin drøm.
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Husets hovedstruktur består av få elementer; 
fire mur-skiver som yttervegger om en kjerne, som er husets pulserende hjerte

Situasjon – 
tomten har utsikt 
mot Glomma i nord

Elefanttrapp til loftstuen

Fra loftstuen
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Adresse:  Vestbyvegen 23, 1920 Sørumsand

Byggherre: Cathrine og Kristian Dalen

Arkitekt: Dahle /Dahle/ Breitenstein AS Arkitekter MNAL 

RIB: Siv.Ing. Walter Jacobsen 

Ansvarshavende: Kristian Dalen

Ansvarsrett, kontroll: Siv.Ing. Egil Oliver AS

Graving, fundament: Lars Jørgen Orderud AS

Konstruksjon: Plate på mark av 180 mm betongplate, klasse NA. 

 Bærende yttervegger i mur 300 mm Leca isoblokk.  
Utvendig er det fiberpuss malt med fulldekkende silikatmaling 
(Keim).  
Innvendig er det gipspuss malt med Keim silikatmaling. Metallfor-
sterkning av hjørner og smyg. 

 Kompakt tak med underbæring av Kerto sperrer. 

Tekniske anlegg: Vannbåren varme i gulv. Varmepumpe fra jordvarme.

Etter drøye ni måneder kom familien, 
med sin nyfødte sønn, tilbake med 
drømmetomten. I det milde og nesten 
unorske ravine landskapet på Romeri-
ke ligger den, på en tilnærmet flat eng 
på en høyde over Glomma, i et typisk 
norsk eneboligstrøk fra siste halvdel 
av forrige århundre på Sørumsand. 

Fra stuen, mot kjøkkenet
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Fra loftet – som er en ekstra stue 
– har man adgang til takterrassen, 
solplassen mot sør og utsikten mot 
Glomma i nord.

Etter tre år – og tre barn – var huset 
klart for innflytting. 

Atkomsten er fra sørøst langs en 
hekk som skjermer for innsyn. Hu-
set ligger ute på på kanten mot øst. 
Terrenget i vest flates ut og en hage 
dannes. 

Huset har en bred og stor grunn-
flate – i forhold til sin størrelse – som 
svarer til landskap og tomt. Husets 

hovedstruktur består av få elementer; 
fire mur-skiver som yttervegger om 
en kjerne, som er husets pulserende 
hjerte. Rundt og gjennom denne fore-
går sirkulasjonen. 

Huset er på én flate med et loft som 
slipper inn lys diagonalt fra nord og 
sør. 

Fra stuen, mot inngangspartiet




