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Tomten er en svakt skrånende 
gressbakke. Den ligger inne i et villa-
strøk på Slemdal, nedenfor tre store 
sveitservillaer og bak typiske villaer 
fra 50- og 60-tallet i både tre og mur. 
Området faller mot syd og har utsikt 
over fjorden.

Adresse: Slemdalsvingen 17 – Oslo

Byggherre: Petter og Cecilie Ringnes

Arkitekt: Sivilarkitekt mnal Richard Engelbrektson 
Medarbeider sivilarkitekt Tanja Vardund

RIB: Sivilingeniørene Stormorken og Hamre as

Entreprenør: Calisto as

Murmester: Calisto as

Byggeår: 2004

Areal: 293 m2 BRA, 126 m2 BYA

Kostnad: ca 5 mill eks. utearealer og tomt

Bærestystem: Isolert bindingsverk forblendet med tegl

Tegl: Egernsund Silverline
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Tomtens størrelse tilsa at en 
skulle legge til rette for to boliger, 
selv om man i denne omgang bare 
skulle bygge én. Sveitservillaene var 
bygninger med flere boenheter, mens 
50- og 60-tallsbygningene var enebo-
liger. Valget ble å lage en arkitektur 
som kunne stå på egne ben, dvs. å gi 
bygningen et formuttrykk som plas-
serte den mer i sin tid enn i forhold til 

begrense direkte sollys til når solen 
står høyest på himmelen.

Ettermiddagslyset mot den vest-
vendte fasaden siles gjennom store 
trær på nabotomten.Denne fasaden er 
derfor også kledd med tre.

Siden nabobebyggelsen i hovedsak 
er trebygninger med malt panel, ble 
det valgt en forholdsvis glatt og grå 
stein. 

sine omgivelser. Muligheten for utsikt 
eller omvendt – å stenge for andres 
utsikt – var stor. Bygningen ble derfor 
gjort smal, i to etasjer og lagt på tvers 
av fallretningen.

Hovedfasaden mot sør går over to 
etasjer og er vendt mot utsikten.

Selv om glassarealet er stort 
som følge av utsikten, er glassfeltet 
tilbaketrukket fra forkant murliv for å 


