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VILLA PÅ LAGÅSEN
Bærum

F I LTER ARKITEKTER AS

Teks t :  Knu t  B randsberg-Dah l
Fo to :  n i spe@da tho . com

Boligen ligger på en flott naturtomt like 
nedenfor Nansens ’Polhøgda’, omkranset 
av høye furutrær og med utsikt mot Oslo-
fjorden.

Utforming,  
organisering og planer
Boligen er organisert som et atriumshus 
over to plan. Rommene ligger i vinkel 
rundt et solrikt uterom med henvendelse 
mot sør og vest. Hovedoppholdsrom og 

kjøkken er plassert i en gjennomlyst 
fløy i nord/sør-retning. Rommene åpner 
seg mot uteplassen i vest, og en lang 
vindusslisse mot øst binder romsonene 
sammen og gir fint utsyn mot fjorden.

Fløyen som ligger i øst/vest-retning 
inneholder garasje, bad og soverom. 
Soverommene henvender seg usjenert 
mot skogen i nord. Et dobbeIthøyt rom i 
boligens nord/østre hjørne binder etasjene 
sammen og gir adkomst til nedre ter-
rengnivå.
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Øv re  p lan  med a tkomsten  se t t  f ra  syd-ves t

Se t t  f ra  syd-øs t
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Materialvalg
Boligen ytre fasader er kledd med tegl. 
Den røde teglen med mye variasjon er 
valgt av hensyn til samspillet med skog-
bunnens farger og de flotte furutrærne på 
tomten. 

Fasadene mot gårdsrommet er kledd 
med lerk som er behandlet med jernvitrol. 
Langs denne fasaden løper en delvis 
glassdekket pergola i uhøvlet sortbeiset 
treverk. Beslagsarbeider er i forpatinert 
sink.

Adresse: Lagåsen, Bærum

Byggherreombud: Taksthuset v/Sven Meyer

Arkitekt:  Filter arkitekter as

LARK: Gullik Gulliksen as

RIB: Sigurd Eide

Entreprenør:  Krefting & Thiis as

Utf. betong: Arnesen & Frøhaug as

Utf. murerarb: Murmester Terje Hauge as

Leverandører tegl: Murdirekte as/Petersen Tegl 
flis: Fagflis og Modena

Ferdigstilt oktober 2012

Areal 360m2 BRA

Bæresystem: Plasstøpte dekker på stålsøyler

Overflater ute.: Petersen tegl D48 
Lerk behandlet med jernvitrol 
Kebony terrassedekke

Se t t  f ra  no rd-øs t .  Ter rassen  ha r  u tgang  f ra  oppho lds rom i  undere tas jen
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Nord fasaden  med dø r  t i l  ga ras jen  på  syds i den .  Hovedsoverommet  u tgang  t i l  ba l kong

F ra  undere tas jen A tkoms t  f ra  hagen  t i l  te r rassen  på  øv re  p lan
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FILTER ARKITEKTER AS
Filter er et ungt, ambisiøst arkitektfirma 
bestående av seks sivilarkitekter. 
Filter jobber innenfor et bredt spekter 
av arkitektfaget, og oppdragene våre 
spenner fra hytter og eneboliger til 
skoler, politihus og byplanprosjekter.
Vi legger vekt på å angripe alle 
prosjekter med et åpent sinn og en 
systematisk og analytisk design-
prosess. Målet er å finne, definere 
og maksimere prosjektets potensial. 
Alle våre prosjekter – uansett type 
eller størrelse – gjennomgår denne 
filtreringsprosessen.

www.filterarkitekter.no

P lan  1 .  e tas je

P lan  undere tas je
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Landskapsarkitekten om 
utomhusplanen:
Tomten ligger i et skogholt med både 
løv- og store furutrær. Trærne er bevart 
tett inntil bygningskroppen. Dette gir 
inntrykk av at bygningen er droppet ned 
mellom trærne. Hagen ligger noe ekspo-
nert når det gjelder innsyn fra gangvei. 
En skivet bøkehekk er med på å begrense 
innsyn, men oppdelingen gir likevel gløtt 
mellom hekkskivene. 

Byggets vinkelform dannet et fint rom 
mellom fløyene. Her er inngangspartiet 
og terrassen lagt. Terrassen er avgren-
set med en svak terrengform. Den er 
beplantet med klatrehortensia som et 
naturlig grønt skille mellom innkjørsel og 
terrasse. 

Innkjørsel skjærer seg gjennom terreng 
med tydelige cortenstålkanter mot side-
terreng. På sørsiden av huset ligger ter-
renget én etasje lavere enn på inngangs-
siden. Formidlingen er gjort med lange, 
slake trapper inne ved husvegg. 

På sørsiden finnes en liten uteopp-
holdsplass med betongdekke som har 
skårne riss i mønster. Plassen avgrenses 
av sittepodier med trespiler. 

Hovedoppho lds rom og kjøkken  l i gger  i  en  g jennomlys t ,  no rd/sø rgående  f l øy

Hovedoppho lds rommet  ha r  pe i s  og  s i t tebenk  på  sydveggen




