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Sivilarkitekt Morten Kaada har drevet eget selskap siden 2008 i
kompaniskap med andre. Firmaet ARKITEKT KAADA AS ble stiftet i 2012.
Arbeidsoppgavene spenner fra ombygginger/rehabilitering/eneboliger/
fritidsboliger til større prosjekt som kontor-/industri-/kombinasjonsbygg
og leilighetsprosjekter.
www.arkitektkaada.no
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Fra nord-øst

Eneboligen i Egersund ligger et
steinkast fra vannkanten med
utsikt over Nordsjøen på en
bratt, vestvendt tomt.
Huset er tilpasset skråtomten,
slik at øverste etasje gir utsikt
over foranliggende bebyggelse.

Tre forhold var spesielt styrende for
utformingen av dette prosjektet:
topografi – adkomst – utsikt
Tomten har på det høyeste rundt fire
meter terrengfall, og for å unngå for mye
mørke arealer, måtte prosjektet heves
drøye én meter opp fra adkomstvei. Dette
ga muligheten for full utnyttelse av de to
neste etasjene og for å få inn høyverdig
areal til stue og soverom m.v.
Underetasjen ligger tverrstilt i forhold
til øvrige etasjer, og det som 'stikker
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Sett fra vest. I stedet for å prøve å skjule elementskjøtene, ble disse forsterket.
Det ble lagt inn 'falske' elementskjøter som løper litt fritt og spiller med og skaper vindusåpninger og gesimsutfor minger
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Snitt A
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Snitt B

3. eta sje
inneh older stu e og
kjøk ken m ed pa n ora mau tsi k t
og utg a n g ti l ta k terra ssen m ot v est

1 . eta sje
i n n eholder va s kero m ,
toa lett, tri m ro m te kn i s k
rom og bod er o g ha r
i n n g a n g f ra ga ra s je n
v eg g i v eg g
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utenfor' boligen rommer garasje. Ved
å legge det nederste volumet slik, blir
terrenget på tomten 'demmet opp' og
skaper en god person- og kjøreadkomst i
forkant av boligen, i tillegg til at det gir
gode og flate uteoppholdsarealer på
oppsiden (over garasje) med direkte
adkomst inn i 2. etasje.
Volumet til de to øvrige etasjene ble så lagt opp i tomtens
nordøstre hjørne. Dette for å
frigjør uteoppholdsarealene
med best solforhold. Øverste
etasje er utsiktsetasjen og
henvender seg i hovedsak
mot sør og vest. Volumet i
denne etasjen ble trukket
inn for å gi plass til en
takterrasse mot vest.
Det visuelle uttrykket er et resultat av
et forsøk på å bryte ned
eventuelle fordommer mot betongelementer. Når man prosjekterer med
betongelementer, er det et del forutset-
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2 . etasje
inneh older tre sov erom ,
g ard erobe, ba d, wc og stu e.
To st ore skyv ed ø rer leder u t på
ta k ter ra ssen ov er g a ra sjen
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Fa sa de no rd- ves t
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Fa sa de sør - ves t
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Fa sa de sør - øs t
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Huset sett fra øst
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F ra terra ssen i 2. eta sje, ov er ga ra s je n
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Leverandører:
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Ferdigstilt:
Areal:

Konstruksjon:
Overflater:

Slepoddveien 6, Egersund
Jan Georg Furuløkken
Arkitekt Kaada AS
Prefab Design AS
Bilstad Bygg AS
betongelementer: Block Berge Bygg AS
betong: Vassbø Forskaling
fli sa r be i der: Sylvio's Fliser & Naturstein AS
betong: Egersund Betongindustri
betongelementer: Block Berge Bygg AS
2017
BYA, inkl. garasje: 175,7 m 2
BRA, 1. et: 128,7 m 2, 2. et: 101,0 m 2, 3. et: 76,2 m 2, takterrasse: 24,3 m 2
Bærende ytterveggelementer i hvit betong
Til utvendige vanger er det benyttet hvit sement og hvitt marmortilslag. Flatene
er mikroretardert, ca 0,1 mm dybde (tilsv. et 100-sandpapir)
Innvendig er det standard grå ubehandlet selvkomprimerende betong.
I bad og soverom er det også brukt hvit sement og hvitt marmortilslag. Her er
overlfaten slipt i sju trinn, der siste trinn er polering.

ninger som må legges til grunn. Spesielt
gjelder dette elements kjøter, kanskje det
som først og fremst som gir negative
assosiasjoner hos arkitekter. I stedet for å
prøve å skjule elementskjøtene, ble disse
forsterket. Det ble lagt inn flere 'falske'
elementskjøter som ikke forholder seg til
0 og 90 grader, men heller løper litt fritt
og spiller med, og skaper vindusåpninger
og gesimsutforminger. Videre ble dette
kombinert med å fjerne yttersjiktet i elementene og legge inn elementer i tre for
å myke opp uttrykket og gi fasadene en
mer menneskelig skala. På denne måten
skaper den synlige betongen en mer
spenstig skulptur, nærmest en ‘springfjær'.		

