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EnEbolig på 
gofarnEsEt

KarMØY

Opus Arkitekter As

teks t :  roa ld  Bø ,  Opus  Ark i tek te r  As

Fo to :  på l  s-N reks ten ,  Opus  Ark i tek te r  As
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adresse:  gofarnesveien 58. Kopervik på Karmøy

byggherre:  Martin M. Einarsen

arkitekt:  opus arkitekter as, Haugesund, ved sivilark. roald bø

Entreprenør:  Hellevik Hus Karmøy as

leverandør: bMC norge as 
blokker: scan iso 33 
Puss:	Skalflex	Nettpuss	utvendig.	BMC	Mur	og	puss	0–2	(M5)	innvendig. 
Maling: skalflex silikatmaling 
belegningstein: Holmegård 5 cm tromlet

Byggeår:		 2008

areal:  253 m2

Materialer: Huset er oppført i scan iso 33.  
Utvendig er muverket pusset med skalflex nettpuss og malt med skalflex 
silikatmaling.	Innvendig	er	det	pusset	med	BMC	Mur	og	puss	0–2	(M5)	og	malt	
med silikatmaling.

Midt i karmsundet st ikker 
Gofarneset , en smal 
landtunge seg ut . 
Famil ien einarsens enebol ig 
er én av atten enebol iger 
oppført på neset etter 
at s i ldoljefabr ikken ble 
nedlagt og f jernet .

Alle eneboligene er kundetilpassede va-
rianter av et standardhus utviklet av Opus 
Arkitekter for tomteutvikler og utbygger, 
kriva As og Garvik As. 

utfordringen for arkitekten var å skape 
et svært rimelig og rasjonelt hus som 
skulle oppføres som byggmesterhus, mao. 

P lan 	 1 . 	 e tas je
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OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og 
Stavanger, med 14 fulltidsansatte hvorav 11 sivilarkitekter. Kontoret har bred 
kompetanse innen kapasitetsana ly ser, eiendomsutvikling, planarbeid, nærings-, 
industri , hotell, kultur-, helse- og undervisnings bygg, bolig, fritidsbolig, restaurering, 
rehabilitering, forsikrings- og forvaltningsrådgivning for kulturminner, ombygging, 
innredning, prosjekt- og byggeledelse. 
Vårt mål er å skape arkitektur som tilfører kvalitet og opplevelser både til steder 
og mennesker, med utgangspunkt i tomten og stedets karakter, oppgavens 
egenart, våre visjoner og oppdragsgivers interesser og ønsker.  www.opus.no

uten at arkitekten står for detaljprosjekte-
ringen, samt et godt utnyttet område med 
gode private oppholdssoner ute og inne.

Alle eneboligene ligger med én side 
fritt mot sjø eller privat kai, to lukkede 
sider mot nabo og én side mot tilkomst-
vei.

se t t  f ra  syd

se t t  f ra  syd-ves t
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einarsens bolig ligger ved innkom-
sten til området på en smal tomt og ble 
derfor tegnet spesielt. Boligen ble lagt 
direkte på kaiflaten med en smal og høy 
buet front mot tilkomsten i sør. inten-
sjonen var å ivareta siktlinjene både ut 
bukten i vest og ut tilkomstveien nordover 
karmsundet. slik fremstår området tross 
tett utnyttelse som åpent og lett leselig i 
omgivelsene.

Valget av mur som bygningsmateriale 
ble tatt sammen med byggherren og 
reflekterer boligens plassering direkte på 
steinkaien og et steinlagt badeområde 
inntil tomten.

atkomst  f ra  øs t s i den

f ra  te r rassen

s tuen  med u t s i k t  mo t  no rdves t


