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ENEBOLIG WIIK
Skjoldnes i Bergen

ARKITEKT: SIVILARKITEKT TOR HELGE VALEN

Tekst:  Tor Helge Valen 
Foto: Elmer Laahne

Eiendommen ligger vakkert til på 
Skjoldnes på østsiden av Nordås-
vannet like sør av Trollhaugen. 
Tomtens topografi kan kort beskrives 
som et brattheng med et høydedrag 
ca. 15 meter over vannet. 

Huset er plassert skånsomt inn i 
terrenget i bakkant av høydedraget - 
med hovedlengderetning parallelt med 
dette, dvs. retning øst–vest. Dermed 
er huset lagt godt ned i terrengforma-
sjonen der øvre inngang (mellomplan) 

og øvre plan har direkte utgang på 
terrenget (brinken) mot sør. 

Huset er gitt en rektangulær hoved-
form som er videre bearbeidet til en 
langstrakt hovedform i midten med 
langsgående lavere partier på begge 
sider. Hovedtakform er nærmest flat, 
dvs. en «omvendt» saltakskonstruk-
sjon med svakt fall inn mot midten.

Det er lagt stor vekt på å oppnå 
gode lysforhold til flest mulig rom 
i huset. En kan se gjennom hele 

huset i lengderetningen som følge av 
innvendige vindu/vindusdører langs 
midtaksen samt vindusarealer i begge 
ender.

Det er i hovedsak benyttet murte 
konstruksjoner for å knytte bygningen 
naturlig og mykt ned i terrengforma-
sjonen. I øvre partier er det benyttet 
en lettere trekonstruksjon. Huset får 
således en naturlig variasjon i material-
bruken. Det er med dette forsøkt å 
gi bygningen en god og moderne 
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Vannspeilet ved fremre terrasse får vannfall ut til to sider 

Fasade nord
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TV-stuen i underetasjen

Stuen i 2. etasje har utsikt over Nordåsvannet i vest
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Adkomst på sydsiden

Fra inngangspartiet på mellomplanet Situasjon
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Fasade vest

Plan underetasje Plan 1. etasje

Snitt c–c

Trappen har en spesiell løsning  
med farget murverk på sideveggene
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Fasade øst

arkitektur, med bruk av få, utvalgte, 
naturlige og stedstilpassede mate-
rialer som stein, mur, tre og glass. 
Enkelhet og presisjon er videreført i 
detaljutformingen. Også i fargevalg er 
bygningen i størst mulig grad tilpasset 
naturen.

For å skåne terrenget og dempe 
virkningen av tiltaket, er carport og 
parkeringsplass lagt nede i dalsøk-
ket mot sør like innenfor tomtegren-
sen. Dermed blir det bare en «lett» 
tilførselsvei opp til huset.

Vannspeilet ved fremre terrasse har 
vannfall ut til to sider. Dermed vil en 
fra øvre terrasse kunne se at vann-
speilet går direkte over i vannspeilet 
på Nordåsvannet. 

Adresse:  Harald Skjoldsvei 35 B, 5236 Rådal

Arkitekt:  Siv. ark. Tor Helge Valen

Landskapsarkitekt:  Kalve landskapsarkitekter mnla

RIB:  Bergen Byggteknikk AS v/ Willy Skilbrei

Grunn-& betongarb.: Osterøy entreprenør AS

Murmester: Geir Kalland AS

Byggmester: B. Dyngeland AS

Utomhusarb.: Anleggsgartnermester Jan Inge Askeland AS

Blokk: BMC isoblokk

Mørtel og puss: BMC / STO Silco 1,5 mm silikonhartsbasert overflatepuss

Areal: 3,3 da. tomt. 191 m2 bebygd areal (BA). 236 m2 BRA.

Ferdigstilt: 2004/ 2005

Materialer/konstr.: Bærende yttervegger av Scan isoblokk, pusset ut- og innvendig. 
Gjennomfarget silikonhartsbasert puss utvendig.

Eiendommen ligger vakkert til på østsiden av Nordåsvannet


