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Plan 2. etasje

Plan 1. etasje

Enebolig Hvasser
Bærende teglmurverk
Av sivilarkitektene Hilde Hanson og Måns Davidson
Foto: Tom Hatlestad

Hvasser er kjent som sommerparadis, men er også et vel fungerende lokalsamfunn de resterende månedene i året. Dessverre undergraves dette gjennom
at flere og flere av øyas hus over4
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går fra å være helårsboliger til
feriehus til svimlende priser.
Selv har vi blitt boende her mer
av en tilfeldighet, og tomten fant vi
på vei til butikken en sommerdag
for noen år siden .

Tomten består hovedsakelig av
fjell med karakteristiske glover
mellom fjellryggene, og har en
betagende utsikt over Tjøme og
Oslofjorden. Det har vært en krevende tomt, der huset har funnet

Store hjørnvinduer åpner seg mot lyset og utsikten.

sin form over tid. Huset er bygget
til en familie på fire med begrenset økonomi.
Den viktigste ideen bak huset
har vært å ta vare på tomtas karakter, å fange lyset, og utsikten. Huset er derfor horisontaldelt med
pragmatiske funksjoner nede og
luftige og lyse oppholdsrom i
toppetasjen.

Plassering
Tomten faller mot nordøst og har
en høydeforskjell fra topp til bunn
på ca 10 meter, og den beste utsikten er mot nord. Mellom fjellryggene var det opprinnelig en
dam som nå er blitt hage, og
denne var styrende for husets
plassering.
Huset er plassert forsiktig mellom de to dominerende fjellryggene, og stue og kjøkken er løftet
opp i 2 etasje for å få lys, utsyn og
direkte tilgang til fjelltoppen. Vinkelen i planen oppsto som en konsekvens av fjellryggenes vinkler i
forhold til hverandre.

Organisering
Huset består av en toetasjes bygning i tegl og en sidefløy i tre.
Første etasje inneholder entrè,
bad, vaskerom og soverom, andre etasje en åpen løsning med
kjøkken og oppholdsrom. Soverommene er plassert i sidefløyen,
alle med direkte utgang. Kjøkkenet er plassert sentralt og åpent i
sentrum av tre oppholdssoner
med utgang til en stor terrasse
som er spent mellom husveggen
og fjellet.
Huset er organisert rundt flere
soner og generelle rom for å gi
huset fleksibilitet over tid.
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Adresse:

Koløkka 1, Hvasser, Tjøme

Byggherre:

Hilde Hanson og Måns Davidson

Arkitekter:

Sivilarkitekt Hilde Hanson/Måns Davidson/Per
Furuset (Tjøme Arkitektkontor)

RIB:

Mur-Sentret/AS Olaussen v. John Lotherington

Murmester:

Willy Andersen AS

Murstein/mørtel: Optiroc AS
Flis:

Byggmakker Zeiner, Tønsberg

Byggeår:

2000–2001

Entrepriseform: Delt entreprise
Areal:

135 m2 BRA

Pris:

11 500 kr/m2 BTA + egeninnsats

Konstruksjon/
materialer:
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Yttervegger av tegl dels murt som skallmur, dels
avstivet med innvendige ribber murt ut fra innervangen. Ribbene er kun forankret til yttervangen
med bindere for å unngå fuktvandring.
All tegl er upusset.
Yttertak med sperrer av 300 Rantibjelker konstruert
som stiv skive og forankret til yttervegg for avstiving ifbm. store hjørnevinduer. Yttertak er forankret
via konstruksjonsstein med innstøpt armering i hele
ytterveggens høyde pga. store vindkrefter.
Innvendig kledning av panel, gulv med bjerkeparkett eller flis.

To bygningsvolumer mellom to fjellrygger med hver sin retning

Murskjema
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Dagligstue sett mot syd

Materialer
Huset er fundamentert på betongplate på mark på en komprimert
fylling av sprengstein og pukk.
Hovedvolumet er bygget opp
med en isolert skallmur/diafragmavegg. Det er brukt tegl av typen Lys Oker i begge vangene, utvendig er steinen snudd for å
oppnå et fargespill i veggen som
står mot fjellet.
Saltutslag på innerveggen fungerer godt som lasering…
Yttertak, bjelkelag og innervegger er i tre. Vegger og himlinger
er kledd med panel som er lutet
8
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Spiseplass og kjøkken

med hvitpigment. På gulvet er det
bjerkeparkett eller flis.
Det er lagt vekt på et røft og tålig
preg både utvendig og innvendig.
Teglen er valgt for sin skjønnhet,
men også med tanke på minimalt
vedlikehold i et utsatt kystklima.

Konstruksjon
På grunn av de store hjørnevinduene er de to høye teglveggene avstivet med ribber og taket
konstruert som en stiv skive for å

føre vindkreftene ned til de nedre
teglhjørnene.
Ribbene er murt med konstruksjonsstein med innstøpt armering
og gjengestål for forankring av
takkonstruksjonen ned i ytterveggen. Denne løsning ble valgt med
tanke på mulige store vindkrefter.
Ribbene er murt ut fra innervangen, men kun forankret til den ytre
vangen med bindere for å unngå
fuktvandring inn i veggen.
Opprinnelig var ribbene også
tenkt som avstiving for å tåle tilbakefylling mellom ytterveggen
og fjellet.

