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VILLA VATNAN
enebolig i plasstøpt betong, Trondheim

NORD IC  — OFF ICE  OF  ARCH ITECTURE

Teks t :  John Ar ne  B je rknes
Fo to :  Ma t th ias  Herzog /  www .v i sua l i s-on l i ne . com

Smakfull t – enkelt – elegant

Famil ien Vatnan ønsket seg 
en bol ig hvor de kunne leve 
l ivet ,  både hverdag og fest , 
på ett hovedplan med gode 
romstørrelser og romlige 
sammenhenger .  
Med andre ord; en enkel og 
åpen organiser ing med alle 
hovedrommene på det øverste , 
usjenerte nivået med sol fra 
syd og vest og fantast isk uts ikt 
mot et stort uterom. 

Adresse:  Anders Tvereggensvei 13b, 7037 Trondheim

Byggherre:  Fam. Vatnan

Arkitekt:  Nordic – Office of Architecture v/ John Arne Bjerknes og Anders Koller Tufte

RIB:  Aas-Jakobsen, Trondheim

Entreprenør:  betong: Con-Form AS

Leverandører: betong: Con-Form AS

Ferdigstilt: 2015

Areal: 250 m2

Konstruksjon: Plasstøpt betong i underetasje. Stål og tresøyler i 2. etasje med korrugerte 
stålplater i tak

Overflater: Utvendig: Plasstøpt betong, jernvitrolbehandlet sedertre, sinkbeslag. 
Innvendig: Plasstøpt betong, støvbundet, Dinesen Douglas-gran 35x400 mm, 
eikefinerte himlinger og dører, malte gipsvegger.

Teknikk: TEK 10-standard mhp energi og ventilasjon
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Fasade  sydves t

Fasade  no rdøs t
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Ved å løfte hovedetasjen opp på  tomten, 
én etasje over det naturlige inngangs-
nivået, fanger man utsikten og sola, og 
huset langstrakte kropp skjermer  mot 
innsyn og vind og skaper et åpent privat 
uterom. Uterommet er direkte tilgjengelig 
fra husets sove- og oppholdsrom via en 
felles overdekket terrasse.

Husets enkle, nesten naive plan løsning 
understrekes med en gjennomgående 
enkelhet også i materialbruk. Hele hoved-
etasjen (2. etasje) har Dinesen Douglas-
gran (450 x 35 mm) som gulvmateriale 
og himling av eikelaminat (ute og inne) i 
store formater, og oppholds- og kjøkken-
rommet spenner mellom to skiver 
i plasstøpt betong. Betongen er kun 
støvbundet. 

Mellom gulv og himling har rommene 
en høyde på 2,8 meter, noe som bidrar 
ytterligere i opplevelsen av husets åpne 
volum og gir luftighet nok til å møte det 
store uterommet mot syd-vest.

Tomten har topografi som en 'sukker-
topp', dvs. skrått terreng i flere retninger 

John Arne Bjerknes er partner og designleder i Nordic – Office of 
Architecture og har bred erfaring med design, prosjektering, planlegging 
og prosjektledelse av alt fra bolig prosjekter til byplanlegging. Han 
var blant annet byformansvarlig i reguleringsplanen for nytt regje-
ringskvartal. Bjerknes har også et engasjement som diplomsensor og 
foreleser ved arkitektavdelingen ved NTNU og har vært hyppig benyttet 
som foredragsholder for blant annet NALs Arkitektakademi og SINTEFs 
etterutdanningsprogram.

www.nordicarch.no

Den overdekkede te r rassen  mot  sydves t  ha r  d i rek te 
adkomst  f ra  huse ts  sove- og  oppho lds rom

P lan  1 .  e tas je :  3  soverom ,  2  bad ,  kjøkken/s tue
Adkomst  f ra  under  e tas jen ,  med ga ras je ,  v i nd fang/ha l l ,  oppho lds rom ,  boder  og  hybe l

N
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F ra  s tuen  i  2 .  e tas je

F ra  sydøs t
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og 1. etasje er inntrukket med et utkra-
gende dekke for hovedetasjen over, og 
'holdes fast' i terrenget med støtte murer 
ut i terrenget mot vest. Disse danner, 
sammen med det utkragede taket over 
terrassen, også uteoppholdsarealet for 
boligen.

1. etasje og etasjeskillet er støpt, og 
to av betongveggene er ført opp som 
bærende og avgrensende skiver for opp-
holdsrommet oppe. Utvendige gavlvegger 
og vegg mot øst i 2. etasje er kledd med 
jernvitrolbehandlet cedertre og sinkbeslag 
i innramming og detaljer. Terrassen mot 
vest, hvor oppholdsrom og alle soverom 
har direkte adkomst, har dekke av slipt 
betong.

Program: tre soverom, to bad og et  
 felles oppholdsrom –   kjøkken og stue –  
i hovedetasjen. I 1. etasje, inngangsnivået, 
ligger garasje, vindfang/hall, lite opp-
holdsrom, boder og hybel. 

Se t t  f ra  ves t

1 .  e tas je  og  dekke t  e r  s tøp t ,  og  to  av  be tongveggene er  f ø r t  opp  som bærende og 
avg rensende sk iver  fo r  oppho lds rommet  i  2 .  e tas je


