
32

m
ur

+
be

to
ng

 
  

2 
• 

20
18

En s to r  u-p ro f i l  i  be tong  l ø f te r  rommene opp  s l i k  a t  de  f å r  u t s i k t  over  de t  o r i g i na le  ho te l le t
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På 1960tallet bygget Norsk Hydro si t t kraftanlegg på Nes flaten i 
Suldal .  Arki tekter for anlegget var Geir Grung og Georg Greve. 
Det som i dag kalles Energihotellet var den oppr innel ige 
messehallen, der også ikkefastboende funksjonærer kunne 
overnatte . Romprogrammet var som et hotell ,  og da messen ble 
nedlagt og lagt ut for salg , ble den overtatt av pr ivate entusiaster 
som ønsket å dr ive hotell .  Hotelldr i f ten gikk godt , og det ble 
behov for å doble kapasiteten fra 15 t i l  30 rom.

UTVIDELSE AV 
ENERGIHOTELLET
Nesflaten, Suldal

ARKITEKT :  L I E  ØYEN ARKITEKTER V/ TA I  GRUNG

Teks t :  Ta i  G rung
Fo to :   S t i g  Jensen

Sn i t t  g jennom den nye  u tv i de lsen  ( t i l  vens t re )  og  den  gamle  messeha l len  ( t i l  høy re )
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Gunhild Moe og Olav Lindseth hadde både 
kunsthistorisk og kulturhistorisk  bakgrunn 
i tillegg til erfaring fra økonomi og drift, 
og de så potensialet i den spesielle 
 arkitekturen og historien rundt den.  
Da de oppdaget at Geir Grungs datter var 
arkitekt, tok de kontakt med Tai Grung, en 
av tre partnere i Lie Øyen arkitekter, for å 
høre om hvordan hun ville se på oppgaven 
med å bygge videre på messe anlegget.

Et premiss for oppgaven var at alle 
rom skulle ha utsikt over Suldals vannet, P lan  1 .  e tas je :  Tre  ho te l l rom ,  mø te-/kon fe ranserom ,  tekn i sk  rom og lager

P lan  2 .  e tas je :  To lv  ho te l l rom

Sn i t t  A

Sn i t t  B Sn i t t  C

S i t uas j on

Lie Øyen arkitekter 
har tretten ansatte hvorav én kontor
ansvarlig og ti sivilarkitekter. Vi har også 
to høyt kvalifiserte snekkere fast ansatt. 

Oppdragene har stort spenn: Boliger 
i alle prisklasser, kulturprosjekter, 
reguleringsplaner, urbanisme prosjekter, 
boligområder, hytter, hager og interiører. 

Vi er blant Turistvegprosjektets 'unge 
norske formgivere', og har nå turist
vegprosjekter på fem veistrekninger i 
Norge. Noe av kontorets interesse ligger i 
nettopp dette spennet mellom urbanisme 
og det å beherske produksjonen av helt 
små elementer. 

 www.lieoyen.no

Tanja Lie, Kristoffer Øyen, Tai Grung, Paul-Henri Henn,
Mille Mee Herstad, Eva Ellefsen, Matthias Bergsvik, Magnus Høyem,

Marie Sætre, Simon Irgens, Kristina Østrem Runic, Mats Odin Rustøy, 
Kaia Opstad Sæbø, Andrzej Robert Prymakowski, Jacek Kowalczyk, Lucy
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Rommene på  ba kkep lan  vender  mot  egne  lysgå rder  i  be tong

Rommene i  2 .  e tas je  e r  små ,  men ha r  en  raus  ta khøyde  og  v i nduer  i  f u l l  b redde
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slik det også er i den originale delen 
av anlegget. Det forelå noen skisser 
til  utvidelse fra Geir Grung, tegnet på 
1980tallet noen år før han døde, som 
aldri var realisert. Det ble en interessant , 
utfordrende og spesiell oppgave. Det var 
mulig å jobbe videre med noen temaer 
fra det fantastiske og rå anlegget  nede 
på Nesflaten. Konstruktiv betong ble 
et hovedmateriale, både fordi bygget 
fungerer som en demning i det skrånende 
terrenget, og fordi dette var etablert i den 
bygde historien. Selv om det måtte bli 
et selvstendig bygg som vi tegnet, kunne 
vi være i samtale med et  vennligsinnet 

Adresse:  Fylkesvei 691, nr. 130, 4244 Nesflaten

Oppdragsgiver:  Energihotellet as. Brukerkontakt: Olav Lindseth og Gunhild Moe

Arkitekt:  Lie Øyen arkitekter as. Medarbeidere: Tai Grung sivilarkitekt MNAL, Tanja Lie 
sivilarkitekt MNAL, Kristoffer Øyen sivilarkitekt, Paul-Henri Henn M. Arch.

RIB:  Snorre Larsen, Dr. techn. Kristoffer Apeland

Byggeledelse:  Kon–Sul as og Olav Lindseth

Entreprenør:  BG Suldal AS, KV-bygg Suldal AS

Leverandør betong: Ølen Betong avd. Suldal

Brutto areal: 580 m2

Ferdigstilt:  2014/15

Kostnader:  19 000,-/m2 (2015), totalt ca 12 mill. eks. mva, og beregningsår for kostnadene

Bæresystem: betong, stål og trebjelkelag/stender 

Teknikk:  geobrønn, vannbåren varme i betonggulv. Mekanisk balansert ventilasjon

Fra baks iden – u tgang t i l  ter reng
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I nngangen t i l  nybygget  er  lag t  d i rek te over fo r  den  eks is terende ,  der  man b l i r  møt t  av en Grungsk  pergo la båre t  av s lanke søy ler

Betongen har  en fo t  i  bakken som inneholder  tekn isk rom og lager ,  res ten hv i ler  på møterom og hote l l rom k ledd i  kor ruger te mess ingp la ter
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Man går  inn under  den tunge   be tongen ,  fø lger  t rappen i  de t  skrånende ter renget   fo r  så snu fo r  å komme inn og se s ignatur  u ts ik ten

 spøkelse som satte en svært høy 
 standard. 

Grepet ble en stor uprofil i betong 
som løfter rommene opp slik at de 
får utsikt over det originale  hotellet. 
 Betongen har en fot i bakken som inne
holder teknisk rom og lager, resten hviler 
på møterom og hotellrom på bakkeplan 
kledd i korrugerte messing plater. Disse 
rommene vender mot egne lysgårder i 
betong. Det er opphold mellom volumene 

som gjør at man får kontakt med det 
skrånende, bakenfor liggende terrenget 
under huset. Inngangen til nybygget er 
lagt direkte overfor den  eksisterende, 
der man blir møtt av en Grungsk  pergola 
båret av slanke søyler. I nybygget må 
man gå inn under den tunge   betongen, 
følge trapp lagt i det skrånende terrenget  
og så snu for å komme inn og se 
signatur utsikten mot Suldalsvannet. 
 Rommene ligger på rekke og rad langs 

en smal og lav gang. Rommene er små, 
men har en raus takhøyde og vinduer i 
full bredde. 

Prosjektet har vært en reise i tid, og 
et slags samarbeid på tvers av tiden. 
Møtet mellom to generasjoner Grung ble 
mer konkret og direkte enn de fleste får 
oppleve.

Hotellet skal utvides videre mot øst, 
med festlokale og noen større suiter. 
Prosjekteringen for dette er i gang. 
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