Finalist til Betongtavlen 2017:

HAUGHUSET
på Senstad gård, Kapp, Østre Toten
TA N D B ER G AR KITE KTER
Te ks t: B jør n Ta n d b erg .
Fo to : N ikla s Ha r t
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Senstad gårds historiske
bygninger og kulturlandskapet
som anlegget er del av,
danner rammen for prosjektet.
Utvidelsen av våningshuset er
utformet som en kommentar
til omkringliggende
åkerlandskap og understøtter
bevaringstanken og
gårdssituasjonen.
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Huset er oppført som en stor betong
hvelving som danner en naturlig
avgrensing av tunet. Hagen er samtidig
strukket over huset, og huset er således
hagens inngang.
Bygningen er en av fire konstruksjons
øvelser hvor kontoret jobber med
primærkonstruksjon i kombinasjon med

Plan:
Soverom m ot n ord, oppholdsrom m ot sy d. S i stn ev n te ha r n edsen ket si tteg ru pp e ,
kjøk ken b en k og u tg a n g ti l hag en v ia tra pp m ot sy d. I kjer n en l i g g er et ba dero m
med ov er ly s
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Situasjon – oppriss
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Kjø k kene t
E n kel mater ia l br u k o g r øffe over flater, men likevel en lun og v en n l i g a tm os f æ re
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Nedsenket sittegruppe
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N edsen ket si tteg ru ppe

Soverom

D eta lj y tterv eg g

Betjenende sone og romskille er i sin
helhet utført i tre. Våtsoner er i kryssfiner
behandlet med tokomponent epoxy.

Energi
Betongens varmemagasineringsevne gjør
at gårdens eldre og nyere boligmasse
kan varmes opp med et felles jordvarme
anlegg. Sammen med solcelleenergi skal
husets energiregnskap gå i null. Løsningen
åpner for store glassfasader og lufting på
vanlig måte uten ventilasjonsa nlegg.

TANDBERG ARKITEKTER AS
arbeider i skjæringspunktet mellom
gammelt og nytt.
Kontorets virksomhetsfelt er nybygg,
bygningsbevaring og -transformasjon
som også omfatter prosjektutvikling og
bistand til organisering av eierside og
byggeoppgave.
Medarbeidere.
Bjørn Tandberg
Björn Münch
Claudia Araneda–Schjelderup
Ola Senstad
www.tandberg-arkitekter.no
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nye isoleringssystemer. Dette 'DET NYE
SNITTET' åpner for en innvendig ekspone
ring av hovedkonstruksjonen og utnyttelse
av bygningsmaterialets termiske egen
skaper.
Husets hovedkonstruksjon er utformet
som et betongskall, med et fritt spenn
på 11.1 meter. Konstruksjonen er forskalet,
armert og støpt på stedet.
Isolasjonen ligger over tekke
membranen i konstruksjonens våte sjikt.
Sammen med jordmasser har konstruk
sjonen en beregnet U-verdi på 0.12.
Huset består av 80% betong og 15% tre.

D u sjn i sje m ed ov er ly s
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M o t s y d er de t u tg ang t il hag en
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Fa sa de ves t – mo t e ks i s terend e våning shus
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Adresse:
Byggherre:
Arkitekt:
RIB:
Entreprenør:
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Leverandører:
Ferdigstilt:
Byggekostnad:
Areal:
Konstruksjon:

Overflater:
Energi:

Vestadgutua 33, 2849 Kapp
Ane Senstad Guldahl
TANDBERG ARKITEKTER AS
WSP Engineering AS v/siviling. Tore Evensen
betong, skallkonstruksjon: Tømrer Sjur G Eriksen
betong, fasader: Tømrer Knut Lund
betong: Unicon AS
desember 2016
NOK 3,5 millioner
106 m 2 BRA
Plasstøpt, selvbærende betongskall (trykkbue). Det ellipseformede hvelvet har et
fritt spenn på 11 m med innvendig høyde 3,4 m. Terrenget er ført over huset.
Isolasjonen ligger over tekkem embranen i konstruksjonens våte sjikt.
ca 80 % av innvendige overflater er i eksponert betong
Nullutslippshus. Jordvarmeanlegg.
Solcelleanlegget vil bli dimensjonert iht. erfaringer med faktisk energibehov

CO 2
For betongens CO 2-regnskap legges
til grunn et CO 2-utslipp på 10% med
utgangspunkt i betongens evne til å
absorbere 30% av eget CO 2-produksjons
utslipp, 30% rensing i fabrikk og 30%
gjenbruk ved endt levetid.

