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Sett fra vest
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Fra stuen er det utgang til platået. Til høyre ligger et arbeidsrom, også dette med egen utgang

mur +
betong

1 • 2020

Hoem+Folstad
Arkitekter

16

Stavangerbasert kontor etablert 1992
av arkitektene Elisabeth Hoem og
Stig Folstad.
Våre arbeidsoppgaver omfatter boliger,
renovering, utomhusanlegg og fritidshus.
ROM • FORM • LANDSKAP
Besøk oss på Instagram og Facebook!
e-post: kontakt@hoem-fol.no
www.hoem-fol.no
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Huset ligger på en bakketopp hevet over
elven Otra med utsikt mot industrio mråder
langs østsiden av elva og sørover mot
Kristiansand.
Tomten var opprinnelig et lite dalsøkk
med eikeskog. Det ble besluttet å bygge
en solid forstøtningsmur i betong tvers
over dalsøkket med oppfylte masser
for et platå. Platået tjener som romslig
gårdsplass for adkomst, uteplasser og
selve huset.
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Fra stuen, sett mot vest
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Plan 2. etasje
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Trappen leder opp til lofsstuen som fordeler til soverom, bad, bod og galleri
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Plan 1. etasje

Huset består av et ytre betongskall i en
regulær sekskantet form. Betongs kallet er
kjerneisolert med betongoverflaten synlig
både ute og inne. Alle innvendige skillevegger i tre er kledd på begge sider med
glattkant eik. Gulv i hovedetasjen har slipt
betonggulv i entré, bad og kjøkken, mens
stue og 2. etasje har eikegulv.
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Detalj

Inngangen sett fra øst
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Snitt
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Adresse:
Byggherre:
Arkitekt:
RIB:
Entreprenør:
Leverandør:
Ferdigstilt:
Areal:

Ravnåsveien 399, 4700 Vennesla
Elin Klokkhammer og Jonn Arild Gislefoss
Hoem+Folstad Arkitekter
Boye og Waage & Co AS
VEF Entreprenør AS. Alt tømmer- og snekkerarbeid er utført av huseier
ferdigbetong: Ribe Betong
2018
bruttoareal 172 m 2

Bæresystem:
Materialer:

Plasstøpte yttervegger. Kjerneisolert. kompakt tak med bærende Q-dekke.
Yttervegger i kjerneisolert betong. Slipte betonggulv i inngangssone, kjøkken,
spisestue og soverom 1. etasje. Innvendige vegger, gulv i stue 1. etasje, gulv i 
2. etasje samt alle himlinger er kledd med eik fra egen skog.
Vannbåren varme fra jordvarme + vedfyring

Energi:

Alt snekkerarbeid, inkl. trapper, hyller
og dører i eik er bygd på stedet av huseier. Det meste av eika benyttet i huset er
hogd i egen skog.

