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Villaen ligger på en høyde med utsyn
over fjorden og Bygdøy. Den er teg
net som en enkeltstående enebolig i
sammenh eng med et utviklingsprosjekt
bak en av de eldre villaene i området.
To små leilighetsbygg (presentert i m+b
nr. 3•17) har felles gårdsplass med vil
laen og moderhuset. Alle boe nhetene har
inng angsp arti mot plassen, som dermed
blir et naturlig sosialt møtepunkt.
Bak et grøntdrag på den ene siden
av huset ligger Villa Grande, og utsynet
over fjorden dominerer den andre siden.
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Teks t : Ma r t in S medsr u d .
Fo t o : Å ke E:s on Li nd eman og R 21 ar ki tekter (side 16)
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Thomas Thorsnes, Anders Melsom, Francisco Kocourek, Sebastian Bjercke, Andrea Brækkan,
Bergur Briem, Magnus Hermstad, Martin Smedsrud, Caroline Brandt

R21
ble etablert i 2006 og består av ni ansatte med fra 1 til 15 års erfaring.
Byggerfaringen er hele tiden et viktig ledd i å utvikle kontoret i nye retninger.
www.r21.no

Tomten var preget av høye furutrær og en
opptil fem meter høy eksponert fjellvegg.
Hovedtyngden av prosjektet er tegnet
som murverk med naturlig patina for
å harmonere med fjellveggen og furu
stammene. Leiligheten som ligger på
toppen av skrenten er i mørk tegl, mens
villaen har fått et helhvitt uttrykk.
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Vestsiden med inngangen
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Si tua s jo n

Huset sett fra øst
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P la n 2 . e ta s je
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P la n 3 . eta sje
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Steinen som er valgt, Malpertuis Oud,
er laget på en gul tegl, som svetter ut et
hvitt kalkutslag, og gir et nesten slemmet
uttrykk etterhvert som den står eksponert
for vind og vær.
Over basen i tegl ligger et flytende,
tynt tak som dekke over en åpen plan
med stue og kjøkken. Takskiven er kledd
i aluminium og holdes visuelt oppe av
store vindusflater og skiver av sedertre.
Sederen er behandlet med en åpen hvit
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P la n ta k
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H el i ks t ra ppe n gå r fra pa r kering skjelleren opp t il st uen fire etasjer ov er. Ov er ly set sl i pper ly set hel t n ed ti l kjel leren
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beis, som gjør at de tre hoved m aterialene
går hvitt i hvitt uten de store kontrastene.
Topografien rundt huset er sterkt fal
lende i to retninger. Dette har motivert oss
til å gi huset en tung base som holder
på de to nederste etasjene, som begge

har naturlig utgang på terreng, til hage og
basseng på den øverste og en gårdsplass
på den nederste.
Etasjene er vertikalt knyttet sammen
med en helikstrapp i en e ksponert betong
sylinder som går fra parkeringskjelleren til

stuen fire etasjer over. Trappeø yet fortset
ter opp i et overlys som slipper lyset helt
ned til kjelleren. Basen på huset løser
også det vi trenger av terrengmurer og
terrasserte uteplasser, slik at vi ikke har
behov for å addere flere elementer.

