Fo t o : Fi n Serc k- Ha n s s en
Rasteplassen Ostasteidn ligger på vestsiden av Sands fjorden, ved fylkesvei 46 i Suldal.
De tre hovedelementene ligger som hjør ner i en trekant forbundet med gitterrister:
Sitteplasser med utsikt over fjorden. En benk ved berg knausen som gir naturlig le mot vinden.
Selve servicebygget som består av to toaletter og et teknisk rom i en isolert sandwichkonstruksjon – et organisk betongelement med konstruktiv
plasstøpt betong på utsiden. Innvendig er veggene i hvit, tekstilforskalt, glass fiberar mert betong. Overflatene gir et presist av trykk av tekstilene
som dekket for men under utstøping, man ser av trykk fra søm, bretter og glidelåser. Besøkende overaskes av dette myke og bølgende uttrykket.
Rommene henter dagslys inn gjennom et lite ta kvindu i toppen. Rasteplassen er utførlig presentert i mur+betong nr. 1-2019.

BETONGELEMENTPRISEN 2019
er tildelt KAP Kontor for Arkitektur og Plan for Ostasteidn rasteplass
Betongelementprisen gis som anerkjennelse for talentfull og god
arkitektonisk bruk av betongelementer i et byggverk.
Prisen ble stiftet i 1987 av Betongelementforeningen, Norske
arkitekters landsforbund og Rådgivende Ingeniørers Forening.

nende lys- og skyggevirkninger. Få og
enkle materialer er satt sammen med fin
og enkel detaljering.
Tekstilforskaling er en uvanlig teknikk, og ifølge arkitekten har arbeidet
vært preget av prøving og feiling. Det er
prisverdig at de har våget å tenke nytt
og stå løpet ut – noe som også vitner
om et godt samarbeid mellom arkitekt og
betongelementprodusent.

Adresse:
Byggherre:
ARK:
LARK:
RIB:
Leverandør
Ferdigstilt:

Ostadsteidn, Suldal kommune
Statens Vegvesen
KAP kontor for Arkitektur og Plan AS
Imke Wojanowski
Procon Rådgivende Ingeniører AS og
Multiconsult AS
betongelementer: Tunge Ting AS
2018
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SEKRETARIATET
John-Erik Reiersen,
Betongelementforeningen

mur +
betong

FRA JURYENS BEGRUNNELSE:
Både landskapsutformingen og sammen
hengen mellom servicebygget og de
øvrige rasteplasselementene fungerer
godt. Selve servicebygget er unikt i
form og utførelse. Spesielt innvendig er
bruken av betongelementer interessant og
nyskapende. Lysinnslippet i toppen spiller
sammen med små krumninger i overflaten øverst og med større og slakere
folder nedover veggen og skaper spen-

JURYEN
Trine Amundsen, NAL
Randi Augenstein, NAL
Kristoffer Øyen, NAL
Bjørn Uppstad, RIF
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