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VILLA WOT
Tåsen, Oslo

NSW S iv i la rk i tek te r  AS

NSW fikk i 2011 i oppgave å tegne en 
enebolig på Tåsen i Oslo, i hagen på en 
eiendom som har vært i oppdragsgiverens 
eie i flere generasjoner. Tomten ligger i et 
nabolag som i stor grad er preget av vil-
laer fra 1930-tallet, og i et område som i 
løpet av de siste årene i økende grad har 
vært gjenstand for fortetting. 

Tomten ligger inneklemt mellom 
sveitservillaer, frodige frukttrær og et og 
annet bevaringsverdig lønnetre. Av hensyn 
til den eksisterende bebyggelsen er huset 

gitt et svært enkelt formspråk. Vi har 
meislet ut en knapp, behersket og massiv 
stein med solid forankring til terrenget. 
Boligens plassering er gitt av generelle 
avstandsbestemmelser til nabogrenser 
og vei, men skaper likevel intime uterom 
både mot syd og nord.

Volumoppbyggingen baserer seg på 
en kompakt bygningskropp med presise 
utskjæringer for vinduer og dører, hvor en 
bevisst plassering av disse skaper vari-
ert dagslys gjennom husets tre etasjer. 

Teks t :  Gudmund S tense th
Fo to :  E i na r  As la ksen

Se t t  f ra  no rd
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Overlyset  i toppen av trappen fyller 
boligen med dagslys helt ned i kjelle-
ren, som samtidig har indirekte dagslys 
fra lysgraven. De stadige endringene i 
hvordan det naturlige lyset slippes inn 
i boligen forsterker de ulike rommenes 
særtrekk, men sikrer også variert utsyn 
og god nærkontakt med utearealene.

For å understreke boligens massive 
karakter er det valgt en kledning av 
tegl med uvanlig lav skiftegang og med 

P lan 
1 .  e tas je

P lan 
2 .  e tas je

P lan 
kje l le r

Sn i t t  AA Sn i t t  CC
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Fasade mot  øs t

Over lyse t  i  t oppen  av  t rappen  sø rger  fo r 
dag lys  he l t  ned  t i l  kje l le renF ra  kjøkken  mot  s t ue
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Narud Stokke Wiig ble grunnlagt i 1979 
og har siden vært et av landets ledende 
arkitektmiljøer. 

Kontoret har omtrent 40 ansatte og har 
opparbeidet seg svært solid kompetanse 
innenfor de fleste prosjektkategorier. 

Blant deres mest kjente arbeider 
er Kongsberg Rådhus, Bjørnholt 
skole, Teknobyen (Trondheim), 
Chokoladefabrikken (Oslo) og Skatt Øst 
(Oslo).

www.nsw.no

Adresse:  Ustvedts vei 1B, 0871 Oslo

Tiltakshaver:  Gøril Wahl-Olsen Tvedt og Lars Chr. Tvedt

Arkitekt:  NSW Sivilarkitekter AS, v/ Gudmund Stenseth

RIB:  Seim & Hultgreen AS, v/ Trond-Gaute Øye Tveit 

RIE:  Hjellnes Consult AS, v/ Simen Seip Blystad

RIBFy:  Rambøll Norge AS, v/ Simen Tovmo

Utførende:  mur og flis: Murercompaniet AS 
betong: Dalseghagen Betongbygg AS

Leverandører: betong: Unicon AS 
teglstein: Wienerberger AS 
tynnfugemørtel: Combimix

Ferdigstilt:  2014

Areal:  248 m2

Bæresystem:  plasstøpt betong, trestenderverk og gitterdragere i dekker

Materialer: tegl: Terca Linnaeus gesmoord i format 288x88x48 mm (lang, smal og lav) murt 
med farget spesialmørtel som gjorde det mulig å gå ned til 6 mm fugetykkelse

Se t t  f ra  no rd .  Ga ras jen  t i l  vens t re

Mu rverke t  ha r  6  mm u tk rassede  f uger .  Bevege lses fuger  e r  komb iner t  med ta kned løp
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tilbake trukne fuger. Dette gir inntrykk 
av en tørrstablet fasade hvor andelen 
av mørtel er redusert til det minimale. 
Materialpaletten for øvrig er dempet, og 
interiøret begrenser seg til eksponert 
betong og malt gips på vegger, med gjen-
nomgående gulv og trapper i samme type 
granmateriale.

Villa WOT er planlagt slik at den kan 
ivareta familiens skiftende behov over 
tid. Boligen har en fleksibel planløsning. 
Prosjektet er resultat av en særdeles god 
prosess mot kunde og håndverkere, og 
har blitt et tilsynelatende enkelt hus med 
gjennomtenkt arealutnyttelse og presise 
detaljer. 

Fasade mot  syd

Lysg raven g i r  dags lys  t i l  kje l le r s tuen

F ra  kjøkkene t


