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Huset ligger på en flat, smal tomt i et 
villastrøk på Høvik. Hovedkonstruksjo-
nen er i mur, og består av to skiver, 
hvor dekkene spenner imellom. Dette 
gir mulighet for store glassflater i 
gavlveggene, som er husets mest 
usjenerte områder.

Flatt tak er valgt for å understreke 
og forsterke skivevirkningen, mens det 
gir mulighet for takterasse og dermed 
et øket uteoppholdsareal. Skivene de-
finerer et horisontalt funksjonsmønster 
og gangsonene i huset. En trapp og 
en føringssjakt binder huset sammen 
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Arkitekt: DARK arkitekter v/ Christine Grape

RIB: Will Arentz as

Betong-/murarbeider: Euro Construction as 
Betongsliping: CH betongsliping v/Ole Christian Hvistendal

Leverandører: Blokker og betongelementer: H+H Celcon 
Betong: Unicon 
Fliser: Bisazza v/Italo de Bernardo

Ferdigstilt: 2005

Areal: 300 m2

Kostnader: ca 20.000,- kr./m2 eks tomt, inkl. mva

Bæresystem: Vegger og dekkeelementer i porebetong

Materialvalg: Porebetong ble valgt som hovedmateriale fordi det er raskt 
å bygge, og samme materiale både i vegger, tak og etasje-
skiller var viktig fordi det skulle være flatt tak (takterrasse) 
og få materialoverganger (økonomisk).

Overflater: Murveggene er pusset utvendig og sandsparklet inne. 
Gulvet i 1. etasje er slipt betong av hvit sement. Påstøpen 
på varmerørene danner det ferdige gulvet. 

Tekniske anlegg: Balansert ventilasjon
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Plan 1. etasje

Plan 2. etasje
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vertikalt. Alle våtrom og tekniske førin-
ger er lagt i forbindelse med denne.

Husets romprogram har vært å 
gjøre 2. etasje til en privat del med 
soverom og bad, mens 1. etasje er 
hovedoppholdsetasje med kjøkken, 
spisestue og stue som ett stort opp-
holdsrom.

Garasjen er integrert i huset i sam-
menheng med inngangspartiet for å 
få en direkte sammenheng mellom 
adkomst og garderobe.

Oppholdsrommet består av kjøk-
ken, spisestue og stue. Kjøkkensonen 
defineres av lyset fra de store glass-
feltene på hver side. Stuen og spise-
stuen får sitt lys fra gavlveggen, som 
er ett stort glassfelt med en dør som 
leder ut til haven. 


