HYTTE I BETONG OG TRE
Teks t o g fo t o : Ar ki tekten

Den lille hytta ligger på Rones utenfor Steinkjer.
Tomta er kupert og røff med en fantastisk utsikt utover fjorden.
Et kompakt fotavtrykk gir god tilpasning til landskapet og bevarer eksisterende vegetasjon.
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Rones, Steinkjer
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Snitt
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Plan hems
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Hovedplan

Adresse:

Rones, 7730 Beitstad (Steinkjer)

Arkitekt:

Sanden+Hodnekvam Arkitekter v/ Ingvild Hodnekvam, John Sanden, Yngvild Lund

Entreprenør:

Astra Bygg og Entreprenør AS

Leverandører:

betong: Unicon

Ferdigstilt:

2018

Areal:

47 m 2 BRA

Konstruksjon:
Overflater:

Plasstøpt betong og massivtre
Vegger i ubehandlet betong nede, tre oppe. Slipt betong på gulvet i 1. etasje.
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Hovede tasjen i betong har tre forskjel
lige nivåer som tilpasser seg terrenget.
Betongen i bakkant og de store trevindu
ene i forkant bærer et triangulært volum i
massivtre kledd med enkel sort takpapp.
Interiøret er preget av de rå betong
veggene, det slipte betonggulvet, møbler
i bjørkefinér, vinduer og vegger i 2. etasje
i tre. Takrenne, beslag og andre utven
dige detaljer er i ubehandlet kobber som
mørkner over tid.
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Plassbygde møbler i bjørkefinér utnytter arealet
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Hytta ligger mellom berg knausene med storslått utsikt utover fjorden
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Hytta oppleves som et lav t volum på én etasje fra utsiden, men romslig og høyreist på innsiden, med en ta khøyde på rundt 5 m midt i hytta
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Fra soverommet på øvre plan

En stor spesiallaget skyvedør går rett ut fra
oppholdsrommet og ut mot naturen utenfor

45

Trevinduene sitter godt i den plasstøpte betongveggen. Beslag i kobber

Plassbygde skap ved spiseplassen

Sanden+Hodnekvam Arkitekter
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ble etablert i 2011 av John Sanden og
Ingvild Hodnekvam.
Kontoret holder til på Nesodden i
Oslo og er engasjert i en rekke ulike
prosjekter over hele landet.
www.sandenhodnekvam.no
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Vinduskar mene er like tykke som betongveggene og blir fine sittebenker

Hytta har en lun atmosfære med den
beskyttende betongveggen i bakkant og
en åpen glassfasade mot utsikten, fjorden
og lyset.

