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LANDSTED
i Ryfylke

ESPEN SURNEV IK

Teks t :  Espen Su r nev i k
Fo to :  Rasmus Nor lander
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For noen år siden fikk jeg henvendelsen om å tegne et 
landstedsanlegg på en hylle i en bratt sydvendt fjellside, 107 meter 
over Mastrafjorden i Ryfylke. 
Oppdragsgiveren hadde to forutsetninger: Tomten hadde en 
karakteristisk fjellvegg i bakkant, med fine geologiske avtegninger 
som det var ønskelig å få inn i prosjektet. Den andre forutsetningen 
var at bygget skulle gi en fleksibil itet, det skulle være mulig både å 
være mange sammen og å kunne trekke seg tilbake.

Prosjektet ble utviklet parallelt med at 
jeg hver uke dro på byggeplass befaring 
til Våler. Kirkens hjerte besto av et 
24 meter høyt monumentalt kvadratisk 
rom, mens denne oppgaven fordret flere 
uformelle små rom med varierte kvali
teter. Funderingen over oppgaven trakk 
allikevel i kirke prosjektets retning. Kunne 
det finnes et strukturelt aksesystem, en 
anatomi, som kunne organisere alle rom 

Jeg fo r s to  t i l  s l u t t  a t  hoved inngangen  måt te  være  der  hvo r  f je l lveggen  lede t  a l le  i nn ,  og  hvo r  man så  re t t  i nn  i  pe i s  i lden  
og  v i de re  u t  i  have t  nå r  man kom på besøk
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i planen, og samtidig danne konstruksjo
nene i bygget ? Et diagonalstilt kvadratisk 
aksesystem, med modul på 3,5x3,5 m, 
bestående av elleve hele kvadrater og fire 
halve diagonalstilte kvadrater tegnet seg 
ned og åpnet for rom og bæring inni seg. 

Planens diagonalstilte akser innpasset 
seg merkverdig enkelt til fjellets over
legne dans rundt anlegget. En gnagende 
tanke på hvordan i all verden jeg skulle 

klare å tilnærme meg en slik tomt tok 
endelig slutt. Kanskje var det den første 
turen ut på fjellhyllene noen måneder 
tidligere som hadde ligget og jobbet med 
meg og plutselig nærmest tegnet seg 
selv i løpet av minutter. Hovedinngangen 
valgte selv sin plassering pussig plas
sert helt på hjørnet av bygningen, nesten 
klemt inn i fjellveggen. Stadig kranglet jeg 
med inngangen om hvor den skulle være. 

Hver gang jeg forsøkte å flytte den, trakk 
den seg rolig tilbake til fjellveggen, om og 
om igjen. Til slutt forsto jeg at den skulle 
være nettopp der, hvor fjellveggen ledet 
alle inn, og hvor man så rett inn i peis
ilden og videre ut i havet når man kom 
på besøk.

Jeg reflekterte mye over hvordan bygg
herren ville oppleve å være i huset. Ville 
det kunne oppleves skummelt å være her 

Kunne de t  f i nnes  e t  s t r uk tu re l t  a ksesys tem som kunne  o rgan i se re  a l le  rom i  p lanen ,  og  samt i d i g  danne  kons t r uks j onene?  
E t  a ksesys tem bes tående  av  e l leve  he le  og  f i re  ha lve  d iagona ls t i l te  kvad ra te r  åpne t  fo r  rom og bær i ng  i nn i  seg
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Sammens t i l l i ngen  av  a l le  e lemen tene  v i s te  seg  g radv i s  
å  g i  p lanen  laby r i n tens  kva l i te t  av  uende l i ghe t .  
Man  kan  i kke  overskue  hvo r  romsekvensene  gå r  
e l le r  s l u t te r .  På  nes ten  scenog ra f i sk  v i s  kan  
man t rekke  seg  bo r t  f ra  f e l les  rommene  
g jennom passas je r ,  fo r  så  å  komme  
t i l ba ke  på  e t  anne t  s ted . 
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Adresse:  Selsveien 66, 4150 Rennesøy

Byggherre:  Privat oppdragsgiver

Arkitekt:  Espen Surnevik

Entreprenør:  HøieUeland AS, prosjektleder Joakim Stangeland 
murarbeider: Murmester Tollef Carlsen AS 
betongarbeider: Geir Stangeland AS v/ Eyvind Mayhack

Leverandører: betong: Sandnes & Jærbetong 
tegl: Petersen tegl levert av Modena 
murmørtel: Forsand Sandkompani 
fliser: Modena

Ferdigstilt: sommeren 2017

Areal:  145 m2

Konstruksjon: Betongfundamenter. Aksebærende teglskiver. Stålsøyler.  
Ikke-bærende innervegger i tre. Plasstøpte dekker.

Materialer: Petersen tegl, type Kolumba. Fliser: Bizzasa

helt alene, langt fra folk i stummende 
mørke mens høststormene raste utenfor? 
Jeg tenkte på den melankolske følelsen 
jeg hadde, som liten, av å være alene 
i våningshuset på Dale hvor alle sove
salene i andre etasje sto mørke og kalde 
om vinteren, i kontrast til de solfylte 
åpne vinduene og alle menneskene som 
fylte rommene med liv om sommeren. 
Prosjektet skulle være positivt og for 
kontemplasjon. Løsningen ble flere store 
skyvedører som kunne gjøre det mulig å 
åpne hele planen i én sammenhengende 
romsekvens, slik at man til enhver tid 
er i hele boligen når man er alene. Når 
man er flere, kan skyvedørene lukkes for 
å avgrense flere separate rom for den 
enkelte.
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Et mål var å få de aksebærende 
teglskivene til å utrykke en slags evig 
eller arkaisk karakter sammen med peis
volumet. Dette i kontrast til de nærmest 
forgjengelige ikkebærende trevolumene 
innvendig. Sammenstillingen av alle 
elementene viste seg gradvis å gi planen 
labyrintens kvalitet av uendelighet. Man 
kan ikke overskue hvor romsekvensene 
går eller slutter. På nesten scenografisk 
vis kan man trekke seg bort fra felles
rommene gjennom passasjer, for så å 
komme tilbake på et annet sted. Nettopp 
det tenkte jeg ville være fint med å 
være på besøk i huset, at man ikke vet 
om noen har gått på toalettet, eller for 
å slappe av alene på sofaen i et mindre 
rom, for å legge seg, eller gå diskret ut 
til terrassene utenfor.

Jeg forestilte meg at ved å bruke 
presise, store vinduer kunne fjellveggen 
rammes inn og fanges nærmest som 
fotografier i interiøret. Vi fikk prøvemurt 
flere teglvarianter for å finne en mur jeg 
mente hadde en fin og taktil samhørighet  
med det lagdelte fjellet, og samtidig 

Baderommene lukker  seg  og  oms lu t te r  de t  na kne .  Over lys  bader  k roppen i  lys 
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fikk bygningen til å fremstå rolig sett 
fra fjorden. Som stokkene i Våler kirkes 
trekledning nærmest fremsto skåret rett 
ut av skogene rundt, ønsket jeg at tegl og 
betong skulle finne en mineralsk sam
hørighet med fjellet. Varmekjær eikeskog 
omkranser tomten og ble et treslag jeg 
mente ville egne seg til å gi ikkebærende 
vegger, øvrig tegnet interiør og møbler, 
en lun karakter. I mot setning til de åpne 
veggene i anlegget,  lukker baderommene 
seg og omslutter det nakne. Overlys 
bader kroppen i lys, og sammen med 
mosaikkfliser bringer de assosiasjoner 
til tusenårig europeisk badekultur. Jeg 
ville ta inn de våte mosekledde bekke
farene like ved gjennom å kle badene 
med grønne glassfliser på gulv, vegger 
og tak. De harde flatene gir en sterk 
sanselig akustikk som forsterker lyden av 
sildrende vann.

Takk til en enestående oppdragsgiver, og 
igjen, alle dyktige håndverkere som alle 
la igjen litt av seg selv i prosjektet. 

Espen Surnevik 
Espen Surnevik (1973) driver alene sin 
praksis sivilarkitekt espen surnevik as 
i Oslo. I tillegg underviser han ved 
Institutt for Arkitektur på AHO.

Espen Surnevik er kjent for Våler kirke 
i Hedmark (2015) som ble vunnet i 
Norgeshistoriens nest største arkitekt
konkurranse med 239 utkast fra 23 
land. Kirken har mottatt flere priser, bl.a. 
Innlandets trepris 2016, Archmarathon 
Award 2016, Årets bygg 2015 og Statens 
Byggeskikkpris 2016.

Pågående prosjekter er Østre Porsgrunn 
kirke, Tretopphytter i Hedmark og naust 
i Rogaland.

www.espensurnevik.no

E ik  g i r  i kkebærende vegger  og  tegne t  i n te r i ø r  en  l un  ka ra k te r


