Tomten var ei bratt, østvendt skogkledd ur, – med mulighet for sjøutsikt mot nord

Bærende murverk:
krysslufting på tak med lite fall

zink beslag
300 mm I -bjelke isolert

nedforing 30-50 mm

11/2´X4´(helst) toppsvill
Forankres til murvegg i innstøpte jern
helst 12 skift.

4 bindere pr m2
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Arkitekt:
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Byggherre:

Sissil Mathisen og Paal Tandberg

RIB:

Mur-Sentret v/Geir Wold-Hansen
Siv.ing. John Lothrington, AS Olaussen

Entrprenør:

Murmester Tor Anders Jahre
i samarbeid med Odd Rui

Produsent tegl:

Wienerberger, Bratsberg

Byggeår:

Ferdig våren 2004

Bæresystem:

Bærende skallmur i tegl. Leca i kjeller og mindre sidevolum.

Materialer/overﬂater: Yttervegger: Fuget tegl og ﬁberarmert puss på leca ute og inne.
Gulv: Slipt betong
Aluminumsmantlete vinduer montert mot yttervange. Utvendige
tredetaljer er av sibirsk lerk. Beslag og taktekking i RZ metall.
Tekniske anlegg:
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Vannbåren varme
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Skallmur i bratt terreng
Tiltakshaver kom til oss med ønske
om et teglhus, mest mulig vedlikeholdsfritt. De hadde referanser til et
tilsvarende hus i nabolaget som vi
hadde tegnet, og slik begynte et fruktbart samarbeid.
Tomta var bratt, 10 meters fall,
skogkledd ur, østvendt og med mulighet for sjøutsikt i nord.
Den lille familien på 4+, viste seg
å ha en mangfoldig slekt som også
skulle ha sin andel i huset på Hvasser. Tross mange ønsker, intensjoner
og ﬂere skisseprosjekt, kokte det hele
ned til en enkel, nøktern planløsning.
Farfar ﬁkk hybel i garasjen, og svigermor ﬁkk «eget» badekar i underetasjen.
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Trapperommet har loddpussete lecavegger med vinduer på to
sider av repoet. Trappen er i lys ask.

Plan 1. etasje

Plan
underetasje
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Sofabenk (under bygging) er tilpasset
brystningshøyden på vinduene.
Her sitter man blant
tretoppene

Ståldragerne er synlig
i rommene og sortmalte.
Her fra overgang kjøkken/stue
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Sekundærvolumer i pusset leca, sett fra nord
Inngangsparti med uteplass
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Vedsjakt direkte ned i kjellerrommet

Økonomien styrte arealet, og vi
endte med å legge en lang, smal
huskropp rett ut i skråningen, – for å
få tak i utsikten der ute. Husbredden
på hovedvolumet var på 5 meter, og
som graveren sa; «– detta er jo bare
ei grøft jo!»
Boligen ble detaljprosjektert, og
murmester Tor Anders Jahre påtok
seg entreprenørjobben. Det ble et tett
samarbeid med utførende og tiltakshavere gjennom hele prosjektet.

Planen
Øverste etasje er entréplanet.
Inngangsonen deler kjøkken og stue i
øst fra soverom og bad i vest.
Et askegulv som ligger to trinn opp
og en spesialtegnet hylle sone deler
stuen fra spiseplassen og kjøkkenet.

Slik ble stuen litt høyere – og den
etterlengtede sjøutsikten nordover ble
oppnådd.
Asketrappen som fører ned til
undreetasjen ble bygget av Vigdal trevare. Nede har den utvidete
gangen gitt plass til TV og lekerom.
Til sammen åtte dører har adkomst
via dette rommet – uten at det er et
bruksmessig problem i hverdagen.
Underetasjen består av to barnerom,
gjest/kontor, bad og kjeller.
Det er utgang til terreng både fra
kontoret og fra TV-rommet. Det er
derfor mulig å lage en egen boenhet i
underetasjen.
Kjelleren ligger inn i terrenget mot
vest. Det er en direkte vedsjakt ned i
kjellerrommet slik at varmeanlegget
kan fyres med ved.
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