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anneks i betong, Sandefjord

LUND HAGEM ARKITEKTER

Teks t :  Sve in  Lund
Fo to :  Kim Mü l le r  og  Iva r  Kvaa l
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E t  skje rmet  a t r i um mot  no rd-øs t

Fasade mot  no rd
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Annekset erstatter en ute-do som lå 
nære sjøen og et forfallent anneks som 
lå omtrent på samme stedet. 

Tillatelse ble gitt da det ble ansett 
som en fordel å samle bygningsmassen 
og flytte bygningen bakover fra sjøen.

Annekset ble plassert inn mellom 
busker og trær. Husets form reflekterer 
det faktum at husets tak er del av en 
gangforbindelse med oppholdsareal på 
taket som fører videre til en bakenfor-
liggende fjellkolle.

Mo t  syd-ves t

Li te overnatt ingsanneks med 
baderom og WC-fasi l i teter –
bel iggende 30 m fra hovedhus.

Fasade mot  no rd-øs t
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Hovedetas je :  
oppholdsrom, bad ,  wc

Mesanin : 
nedhengt seng 

Lund Hagem Arkitekter 

Lund Arkitekter MNAL ble etablert i 1984.  
1. januar 1990 skiftet kontoret navn til Lund Hagem Arkitekter AS. 
Kontoret har 5 partnere og for tiden 49 ansatte. 

Vårt syn på arkitektur er basert på tolkningen av landskapet og 
den stedlige byggeskikk. Med dette utgangspunkt søker vi å forme 
en moderne tidløs arkitektur med tydelige røtter i den nordiske 
tradisjon, en tradisjon bygget på bærekraft og enkelhet. 

Priser:  
Statens Byggeskikkpris i 1987, 1994, 2000, og 2015  
Murverksprisen i 1993 
Betongtavlen i 2011, 2013  
Oslo Bys Arkitekturpris i 2011 og 2014 
Grosserer Sundts premie i 1999 og 2006 
Anton Christian Houens fond i 2000.

www.lundhagem.no

Inngang med over lys .  Trapp  opp t i l  nedheng t  seng  – med u ts i k t

Bade t  se t t  f ra  i nngangen
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Adresse:  Sandefjord, Vestfold

Arkitekt:  Lund Hagem arkitekter

RIB:  Estatikk AS

Entreprenør:  Betongarbeider: STAKS AS, Sandefjord

Leverandører: betong: Unicon as 
beslag, membran, VIP-isolering: VKB, Vestfold Kobber og Blikk AS,  
i samarbeid med Franco Bløchlinger

Ferdigstilt: 2014

Areal: 30 m2

Materialer:  Taket i 270 mm vanntett lys betong er forankret ned i bakken og med syrefaste 
stag 4 m inn i fjell. Ingen understøttelser i utkragningen. 
Alle horisontale flater er avrettet med ’plasthelikopter’ ved utstøpning. 
Akustisk himling har 2 mm eikestrimer i forskjellig bredde som skjuler skjøten. 
20 mm VIP isolasjon over med sikkerhetsmembran under betongen. 

Sn i t t  A–A Sn i t t  B–B

I n te r i ø re t  åpner  seg  mot  u tep lassen

Take t  ha r  i nn fe l t  hengekøye
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Adkomst til huset går gjennom en 
 uberørt svartorskog ut mot en lysning. 

Betongheller leder frem til inngangen 
som ligger mellom fjellveggen og an-
nekset. Bygningen danner, sammen med 
to loddrette fjellvegger, et skjermet atrium 
på baksiden.

Huset er ett stort rom hvor sengen har 
fått en prominent plassering hengende fra 
betongtaket – med den fineste utsikten. 

Som i en båt er bad & wc lagt bak/ 
under sengen med kontakt til fjellveggen.

En lang betongbenk (flere senge-
plasser) strekker seg innenfra og ut, og 
binder uterommet sammen med rommet 
innenfor. 

En sliss i taket slipper lys ned i 
inngangspartiet, ett nett fungerer som 
hengekøye i overlyset. 

U ts i k t  f ra  hemsen

Morgenso l


