
NATURLIG

Naturlig materiale – lokale ressurser

Det viktigste råmaterialet i sement er kalkstein. Betong lages av materialer som finnes i 

hele landet, lokalsamfunn bygges altså med lokale materialer. Rester og biprodukter fra 

andre bransjer, som slagg og flyveaske, kan også brukes i betong. Betong inneholder ikke 

kjemikalier eller andre stoffer som er klassifisert som helse- eller miljøfarlige. Det foregår 

en gradvis utfasing av fossile energikilder i norske betongelementfabrikker, flere fabrikker 

bruker fjernvarme og ren norsk elkraft. Allerede i dag bruker mange produsenter bare 

knust stein i betongproduksjon.

Foto: pexels.com (CC0)

Villa med terrasser, Vestfold:

VILLA AA 
huset & hagen i landskapet –  landskapet i huset & hagen

CF MØLLER OG DRONN INGA LANDSKAP

Teks t  og  fo to :  Ch r i s t ian  Dah le  og  Ra iner  S tange

setter i scene aksen og utsikten mot sola 
og sjøen i sør. 

På tross av et enkelt plangrep gir 
huset, hagen og landskapet et mangfold 
av rom og stemninger, som et svar på det 
nordiske landskapet det ligger i.

I respekt for den historiske gårdens 
bygninger og landskap, med en ubrutt 
historie tilbake til vikingtiden, ble huset 
og hagen gravet ned i landskapet som 
den skatt det er. Huset og hagen er 
dermed nærmest ikke synlig fra veien. Og 

det eksisterende våningshuset på gården 
beholder sin flotte utsikt over det vest-
foldske kultur landskapet og ut mot sjøen. 
Det nye terrasserte hus- og hageanlegget 
er lagt i aksen fra våningshuset, inn i 
terrenget. Huset og den terrasserte hagen 
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balanse mellom det rent praktiske og det 
som skaper gode romopplevelser. 

Hovedinngangen på den nord-vestlige 
siden av huset starter som en gangvei  
som rampes ned inn i terrenget fra par-
keringsplassen. Når man kommer ned på 
nivå med overkant gulv i boligen, ledes 
man videre til inngangsdøren gjennom et 
halvklimatisert inngangsparti med store 
takvinduer. I enden av dette finner man 
en liten trappehage, en grønn lysgård for 
kontor/gjesterom og treningsrom. 

Store deler av sydfasaden er dekket 
av glass, noe som gir gode lysforhold, 
muligheter for naturlig ventilasjon og en 
fantastisk utsikt mot Sandebukta. Boligens 
formelle oppholdsrom – stue/kjøkken  – er 
vendt denne veien, det samme er boligens 
tre primære soverom. Bak i bygningen, på 
vestsiden, finnes et mer privat/uformelt 
oppholdsrom, på samme akse som bade-
rom, toaletter og kommunikasjonsarealer 
videre østover i boligen. Her finner man i 
tillegg en foajé, et fleksibelt kontor/gjes-
terom, et mindre kontor, samt et grovkjøk-
ken. Alle rom i denne aksen har takvindu 
for naturlig belysning. 

Mot nord-vest får plan en et sterkt preg 
av praktisk funksjon, med grovinngang, 
teknisk rom, bod og vaskerom. Disse 
bindes naturlig sammen med treningsrom, 
gjestebad og badstue med utedusj. 

Overkant taknivå ligger på nivå med 
veien mellom eksisterende og ny bolig. 
Taket er tekket med gress og beplantet 
slik at gesims og solavskjerming dek-
kes. Støttemurer tilpasset terreng og 
beplantning bidrar til en myk overgang fra 
landskapet. Terrasseringer til uteplass og 
hage med basseng, pergola, skulptur og 
beplantning mot syd er tilpasset terrenget 
og bevarer det naturlige mangfoldet.

Landskapet
Villaen er et nytt våningshus på en viktig 
og historisk gård i bygda, med en enestå-
ende beliggenhet innerst i bukta. Den nye 
villaen er plassert ved tunet på gården, 
nedenfor dagens våningshus, og skal huse 
neste generasjon.

Huset og hagen er lagt inn i landskapet, 
i aksen fra hovedbygningen mot fjorden 
og bukta, i tilknytning til eksisterende 
gårdsplass og tun. Fjernvirkning nybygg, 
spesielt fra vest og sydvest, er betraktelig 
dempet som følge av plasseringen samt 
nødvendig terrengtilpasning omkring. Krav 
og ønsker resulterte i arbeidstittelen 'det 
usynlige huset'.

Huset
Boligen er utformet etter et sett med 
premisser, dels gitt av Fylkesmannen i 
samsvar med verneforskriften for land-
skapsområdet, dels av stedets logikk og 
dels på bakgrunn av motsetningene som 
finnes i boligens bruk i framtiden. Hos 
Fylkesmannen heter det at man skal ta 
vare på et egenartet og vakkert  natur- og 
kulturlandskap med  tilhørende biologisk 
mangfold. Et delmål er å bevare land-
skapet med elveslette og gårds brukene 
med innmark, hagemark og skogstykker. 

Stedets logikk handler om gårdstunets 
utvidelse, relasjonen og naboskapet til 
eksisterende gårdsbygg samt forholdet til 
naturen, beitemarkene og landskapet rundt. 
Motsetningene det er snakk om er relatert 
til boligens bruk, hvor man etablerer en 
hovedinngang for 'pen bruk' og en bi-
inngang som blir en ren nytte inngang. 

Planløsningen skal sørge for gode 
forhold og flyt mellom de formelle og 
uformelle bosituasjonene og å skape en 

S i tuas jon

Deta l j :  ges ims – so lavskjerming – skyvedør
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Dronninga landskap 
ble opprettet i 2005 av Ragnhild Momrak og Rainer Stange og har 
har pr. i dag sytten ansatte. Kontoret står bak mange park- og 
byformingsprosjekter av høy kompleksitet i hele Norge. 

Den faglige spennvidden i er stor: Vi jobber fra millimeter til 
kilometer. Vår filosofi bygger på genius loci – stedets ånd.

www.dronninga.com

C.F. Møller Architects er et av Nordens ledende arkitektkontorer med 
erfaring fra mer enn 90 års prisvinnende arbeid i Norden og resten 
av verden. 

I dag har C.F. Møller Architects rundt 350 medarbeidere, med 
kontorer i Aarhus, København, Aalborg, Oslo, Stockholm og London.

www.cfmoller.com

Gammel t  og nyt t  vån ingshus set t  f ra syd

Det  nye an legget  på s torgården i  Vest fo ld er  lag t  inn i  ter renget  som et  moder ne orans jer i ,  der  den gamle pote tkje l leren lå
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Hagen
Eksisterende våningshus har flott utsikt 
over det vestfoldske kulturlandskapet og 
Sandebukta. Det nye, terrasserte villa-
anlegget ligger i aksen fra hovedhuset, 
men lavere og på den andre siden av 
gårdsveien. Det er lagt inn i terrenget 
som et moderne oransjeri der den gamle 
potet kjelleren lå. Terrassene setter i scene 
utsikten sørover mot sola og Sandebukta.

Terrasser
Den øverste terrassen er det grønne taket 
oppå selve villaen. På neste terrasse, 3,5 m  
lenger ned, ligger boligens gulv. Store 
vinduer åpner seg mot en  sol terrasse med 
skulptur og pergola med slyngplanter, som 
danner ei grønn utestue. Et stort bed blom-
strer i rosa, fiolett og blått og bryter opp 
de store flatene av plasstøpt betong.

Vannspeil
Den nederste hageterrassen er en vann-
terrasse med to vannspeil: Et syv meter 
bredt og seksten meter langt svømmebas-
seng mot øst og et mindre basseng mot 
vest som samler overvann fra tak og harde 
flater. Sistnevnte er beplantet med vann-
planter. Bassengene  speiler himmel og lys 
ned på terrassene, som spiller sammen 
med Sandebuktas vannspeil.Plan hovedetas je

Takplan
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Stue og kjøkken i  e t t :  S tore de ler  av sydfasaden er  dekket  av g lass ,  noe som g i r  gode lys forho ld ,  
mul ighet  fo r  natur l ig  vent i las jon og fantas t i sk u ts ik t  mot Sandebukta

Sol  ter rassen har  pergola med s lyngplanter ,  som danner e i  grønn u tes tue .  E t  s tor t  bed 
som blomstrer  i  rosa ,  f io le t t  og b lå t t  bry ter  opp de s tore f la tene av p lass tøpt  betong
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Adresse:  Vestfold
Byggherre:  Privat
Arkitekt:  C.F. Møller Architects, v/ Christian Dahle, Per Olav Hagen, Andreas Tingulstad, 

Lene Westeng, Kurt Breitenstein, Else Marie Five Melvær, Kenneth Hinkel
LARK:  Dronninga Landskap v/ Rainer Stange, Ragnhild Momrak, Annabel Danson,  

Katlinn Calvier. Teknisk beskrivelse LARK: Holoconsult, v/Kristian Holo
Byggeledelse:  Andreas Nielsen, NCO AS og Knut Hartveit, Sandefjord Engineering AS
Lysdesign:  ZENISK, v/ Kristin Bredal
RIB:  K. Apeland, v/Agatha Al-Saadi og Snorre Larsen
Entreprenør:  betongarb.: JA entreprenør AS, v/Jarle Bjørge 
Leverandører: betong: Unicon
Ferdigstilt: 2018
Areal: 1.400 m2 (400 m2 hus og 1.000 m2 hage) 

Konstruksjon: Plasstøpte vegger, dekker i en kombinasjon av plasstøpt og betong elementer. 
Søyler og dragere er av stål. 

Materialer: Selvkomprimerende (SKB) med hvit sement og hvitt tilslag. Betonggulvet er av-
rettet og brettskurt, deretter stålglattet 3-4 ganger og etterbehandlet med myk 
pad. Etterskårne svinnfuger. Synlige overflater på vegger og støttemurer har 4" 
stående  bordforskaling. Øvrige flater har glatt plate forskaling. 

Alléen 
Spisslønnen regnes som det vakreste 
treet på Østlandet. Norske hage brukere 
har valgt ut en sort med spesielt god 
oransjefarge fra Korsegården ved NMBU. 
Lønnealléen ble plantet høsten 2016 og 
består av 85 trær av denne sorten, Korsa, 
som vil danne en 300 meter lang portal 
opp til stor gården. Den vil bli et vak-
kert og mektig element i det vest foldske 
kulturlandskapet, med den syregrønne 
blomstringa i mai og de oransje høst-
fargene i oktober.

Den 300 meter  lange a l léen i  norsk sp iss lønn skaper nerve og re tn ing a l lerede f ra avkjør ingen f ra hovedve ien

Den nye bo l igen er  u t fo rmet e t ter  e t  se t t  med premisser ; 
Fy lkesmannens krav om samsvar med ver ne forskr i f ten fo r  landskapsområdet
S tedets log ikk som handler  om gårds tunets u tv ide lse ,  fo rho lde t  t i l  eks is terende gårdsbygg samt t i l  na tu ren og landskapet  rundt
Motse tn ingene re la ter t  t i l  bo l igens bruk ,  med en hoved inngang fo r  'pen bruk '  og en 'g rov- '/nyt te inngang 
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Vannter rassen har  to vannspe i l  som sammen med Sandebukta fanger skyenes dr i f t  over  h immelen :  
E t  svømmebasseng mot øs t  og e t  mindre basseng med vannplanter  mot vest  som samler overvann f ra tak og harde f la ter

Den neders te hageter rassen har  to vannspe i l
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Fasade ves t

Hoved inngangen på nord-ves ts iden s ta r ter  som en gangve i  som rampes ned f ra parker ingsp lassen .  Ve l  nede på n ivå med overkant  gu lv 
ledes man v idere t i l  i nngangsdøren g jennom et  ha lvk l imat i ser t  inngangspar t i  med takv induer .  I  enden f inner  man en l i ten t rappehage

Kommunikas jonsaksen se t t  f ra  ves tHoved inngang f ra nord-ves t :  gangve i  en rampes ned i  ter renget  f ra  parker ingsp lassen
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Trappehage/grønn lysgård på nords idenB i- inngang/grov inngang f ra jo rdene

Materialene
Tøff, presis og enkel materialbruk inspirert 
av betongen i det moderne fjøset går 
igjen i boligen, men også i  basseng, trap-
per, murer, terrasser og dekke i hagen.

Alle vegger er plasstøpt, dekker er i 
en kombinasjon av plasstøpt og betong-
elementer, søyler og dragere er av stål. 

All synlig betong er selvkomprime-
rende (SKB), med hvit sement og hvitt 
tilslag. Betonggulv ute og inne har 

etterskårne svinnfuger. Gulvet er avret-
tet og brettskurt, flaten er så stålglattet 
i sirkulære bevegelser 3-4 ganger. Etter 
herding er flatene etterbehandlet med 
en myk pad, maskinelt eller manuelt, for 
å fjerne eventuelle løse partikler uten å 
fjerne sementfilmen. 

Synlige overflater på vegger og støtte-
murer har stående 4"  bordforskaling. 
Øvrige flater har glatt plate forskaling. 

Sandring ble ikke akseptert, derfor ble 
forskalingsbordene høvlet skrått ved 
innersvinger. Hjørner var rette uten avfa-
sing med trekantlist.

For øvrig er det valgt helved av løvtrær 
med ulik overflatebehandling, fra røket 
til lakket. Panel utvendig er ubehandlet. 
Glass og overlys har karmer og rammer i 
aluminium, og beslag er i forpatinert sink. 
Stål er varmgalvanisert på fabrikk. 

Hoved inngangen – fo r  'pen '  b ruk


