Utsikt fra ta kterrasse

LILLEVARDEN
L I E ØYE N AR KITEKTER
Teks t : Kr is t o f f er Ø yen. Fot o: Hampu s Ber ndt son

På nordvestsiden av Nesodden, på en
kolle med vestvendt utsikt over Oslo
fjorden og Ildjernet, ligger Lillevarden,
bestående av to boligbygg. Tomten danner
i seg selv en egen kolle, derav navnet

Lillev arden. Området er tilbaketrukket
med nærhet til natur og vann, men er
samtidig godt tilknyttet byen.
De to bygningene med til sammen
ti leiligheter ligger i enden av Richard

Baches vei. Ved adkomst ser man utover
fjorden mot vest før man kommer til et
felles tun med parkeringsplasser, sykkel
parkering og boder. Fra gårdsplassen er
det utsikt mot sjøen under overdekkede
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eksklusive leiligheter på Nesoddens vestside
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Volumene er tilpasset terrenget og sa kser i ulike retninger
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Terrengsnitt
bygg sørvest
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p-plasser for gjesteparkering. På gårds
plassen er det et felles hageatrium med
kveldssol og sittegrupper.
Hovedinngangene er tilknyttet gårds
tunet, og fra atriet fører også utvendige
trapper ned til en stor naturtomt med
urørt svaberg, utsikt og gode solforhold.

Bygningene ligger på en høyde, terrass ert
med det naturlige fallet på tomten. Den
arkitektoniske utformingen gir usjenerte
leiligheter ved at volumene sakser i
ulike retninger slik at det dannes store
private vestvendte terrasser ut mot
fjorden.

Richard Baches vei 19 og 21, 1452 Nesoddtangen

Byggherre:

Lillevarden AS v/Geir Bottolfsen

Arkitekt:

Lie Øyen arkitekter

RiB:

Multiconsult

Entreprenør:

Hersleth entreprenør as

Leverandør:

cover tegl: Mur Direkte AS

Ferdigstilt:

2019

Areal:

2069 m 2

Byggekostnad:

55,9 mill. eks. mva

Bæresystem:

Plasstøpt betong, plattendekker og stål, bindingsverksvegger.

Materialer:

Betong, aluminium, Petersen cover tegl, Shüco glass- og aluminiumsprodukter,
sedertrekledning.

Energi, teknikk: Energibrønner, vannbåren varme, mekanisk balansert ventilasjon.
Energimerking C.
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Volumene er solide, med fasader i
Petersen cover tegl tilpasset områdets
karakteristiske bergfarge. Store glassfelt
med integrert solavskjerming bak klednin
gen gir leilighetene svært gode lys- og
utsiktsforhold til furuskogen i bakkant og
fjorden i forkant. Leilighetene har mark

Adresse:
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Sett fra sørvest – utsikt mot Oslo
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Situasjon

Plan 05, toppleilighet, bygg sørvest
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Plan 02, toppleilighet, bygg nord
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Plan 01 bygg sørvest

Bygg nord med to leiligheter
Fasadene i cover tegl er tilpasset områdets karakteristiske bergfarge

har fjorten ansatte hvorav én kontor
ansvarlig, elleve sivilarkitekter og to høyt
kvalifiserte snekkere. Oppdragene våre
har stort spenn; boliger, kultur, regule
ringsp laner, urbanisme, hytter, hager og
interiør. Vi er blant Turistvegprosjektets
'unge norske formgivere' og har turist
vegprosjekter på fem veistrekninger. Noe
av kontorets interesse ligger i nettopp
dette spennet mellom urbanisme og det
å beherske produksjonen av helt små
elementer.
www.lieoyen.no
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Lie Øyen arkitekter
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terrasser i støpt betong eller takterrasser
med tredekke. Deler av fellesarealene og
de private utearealene har rødlig grus,
og adkomst- og parkeringssonen har en
varm trekledning.
Leilighetene er enten hjørneleiligheter,
eller leiligheter som går over en hel
e tasje. Det ble lagt opp til en fleksibel
planløsning, der beboerne fikk mulig
het til å tilpasse planløsning etter egne
behov. Oppholdsrommene er lagt i til
knytning til de vestvendte terrassene, og
kontakten mellom sonene gir en følelse
av at inne- og uterom sklir sammen mot
utsikten.

Tanja Lie, Kristoffer Øyen, Tai Grung, Paul-Henri
Henn, Marie Sætre, Mille Mee Herstad, Eva Ellefsen,
Matthias Bergsvik, Magnus Høyem, Mats Odin Rustøy,
Erlend Garnås, Linn Frøkedal, Jacek Kowalczyk.
Andrzej Prymakowski
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Bygg sørvest med åtte leiligheter
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Adkomst bygg nord.
Garasje kledd med sedertre. Rødlig grus i fellesområdene

Det er prioritert å kombinere kvali
teten til eneboligens landlige liv med
en livsform med alt på ett plan. Det er
heis direkte fra adkomstplanet og solrike
uteområder rett ut fra stue og kjøkken.
Leilighetskomplekset er utformet med
tanke på individuelle karaktertrekk for
hver enhet, forent i en bygningskropp som
krever minimalt med vedlikehold.

