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Ridehallen har et salta k av limtrebjelker med et fritt spenn på 21x47 meter innspent mellom 36 slanke betongsøyler
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Ridehallen består av et stort salta ksv olum. Øvrige funksjoner viderefører ta kvinkelen,
men får lavere mønehøyder ved at de brytes ned til to mindre salta ksvolumer

Ridesenteret ligger i frodige skogs- og
landbruksområder ved Gillsvannet utenfor
Kristiansand.
Opprinnelig var dette et gårdsbruk med
låve, driftsbolig, garasje samt flere små
bygg. Låven er erstattet av ny ridehall,
lager og stall, mens resten av bygningene
og infrastruktur brukes videre.
Senterets funksjoner innebærer at byg
ningene har relativt stor skala. Nybygget
søker gjennom sin plassering i landskapet,
arkitektoniske utforming og materialvalg å
bryte ned denne skalaen, for slik å bli så
lite framtredende som mulig.
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Plassering i landskapet
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Adresse:

Kristiansand

Byggherre:

Privat

Arkitekt:

Lund Hagem Arkitekter AS

RIB:

betong, tre og beregning av krefter: Bollinger + Grohmann Ingeniører AS
metallknutepunkt: Sweco Norge AS
stallene: Dagfinn Skaar AS

Entreprenør:

Bico bygg og innredning AS
betongarbeider: Verdal og Trysnes AS
murarbeider: Murmester Knutsen & co AS

Leverandører:

betong: Ribe Betong
tegl: Wienerberger

Ferdigstilt:

2019

Areal:

ca 2200 m 2 BRA (dekker og overdekning)

Konstruksjon:

Limtresaltak innspent mellom betongsøyler med tungt fundament

Overflater:

Teglstein Terca Beile Epoque de Namur 215x102x65, betong, furu

Ridehallen består av et saltaksvolum.
Ytterligere funksjoner viderefører samme
takvinkel og gesimshøyde, men får lavere
mønehøyder ved at volumene brytes ned
til to mindre saltaksvolum. Tiltaket er sydd
inn mellom to koller og e ksisterende bygg.
Vegetasjon ivaretas og brukes som en
naturlig skjerm mot Gillsvannet.
Plasseringen gjør at tiltaket forsvinner
inn blant trær og små koller, noe som
kraftig reduserer tilstedeværelsen og
demper skalaen på anlegget med hensyn
til fjernvirkning.
Plasseringen gir også gode kvaliteter
inne i ridesenteret. Nærhet til topografi
og vegetasjon styrkes med plassering av
åpninger i veggene og skaper et spennende forhold mellom inne og ute med
utsikt til vann, skog og koller.

Plan 2. etasje

Fra passasjen mellom de to
stallene og hovedbygget med ridehall, oppsalingsplasser, garderobe, spiserom, kontor og personalrom
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Plan 1. etasje

Fasade vest – med støpt sittebenk

Fasade vest – inngang til ridehuset
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Utforming og konstruksjon
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I snart tredve år har Lundhagem vært
drevet med en konsekvent tilnærming
inspirert av norsk designtradisjon;
enkelhet, minimalisme og funksjonalitet.
I alle prosjekter har vi en sensitiv
tilnærming til omkringliggende landskap
og legger opp til en dynamisk dialog
mellom naturen og det bygde miljøet. Vi
legger stor vekt på detaljeringen og på
økonomisering med virkemidler.
Kontoret har gjennomført over hundre
byggverk, vunnet mange konkurranser
og mottatt en rekke priser, herunder
Statens byggeskikkpris (fire ganger),
Sundts premie, A. C. Houens fonds
diplom, Betongtavlen (tre ganger) og
Murverksprisen.
lundhagem.no

Det største rommet i ridesenteret,
ridehallen, har et saltak av limtreb jelker
med et fritt spenn på 21x47 meter
innspent mellom 36 slanke betongsøyler. Den korte avstanden mellom
betong søylene og et tungt forankrende
fundament hindrer søylene i å tippe
utover. Det er ingen horisontale strekkstag, kun saltaket som nærmest svever
over betongsøylene.
Mot syd er furutrærne så nærme at
de nesten kommer inn i salen. Disse
fungerer som naturlig solskjerming. Mot
øst er det utsikt ned mot Gillsvannet.
Mot vest og nord er det sikt mot kolle
og jorder.

Innenfor ridehallen er det oppsalingsplasser, garderobe, spiserom og kontor
med utsikt til ridehallen. Det er også
personalrom i etasjen over, med inngang
fra passasjen mellom hovedbygget og de
to stallene.

Materialer
Materialer er standard betong, tegl
og furu. Utvendig grånes treverket og
v iderefører gårdsuttrykket på tomten, med
dempet fargebruk og glassflater s kjermet
av skygge fra takutstikk og naturlig
v egetasjon.

