arkitektperlen Kvitfjell

Kvitfjell
ligger i Ringebu
kommune en liten
times kjøring fra
Lillehammer.

Tre forslag,
en vinner

HULEPREG: Kraftige møbler og grove tekstiler

harmonerer godt med den røffe tørrmuren.
Både sofa, bord og stoler er fra Blåmann
Møbler. Villasnekkeriet har levert bordet etter
tegninger fra interiørkonsulenten. Lampen er, i
likhet med all annen belysning. levert av Expo
Nova Lights. Det store malerier av Eva Langås
ble kjøpt allerede mens grunnarbeidene
pågikk, slik at det skulle passer inn i en nisje i
tørrmuren.
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SKJERMET: Kjøkkensonen ligger delvis skjermet bak

en indre delevegg. Det gjør at innredningen kunne
legges i en arbeidsvennlig L-form med en motstående kokesone. Tine har selv tegnet løsningen og
skap og skuffer er laget etter hennes anvisninger av
VillaSnekkeriet. En halvøy deler fint av kjøkkenets
arbeidssone og spisestue. Løsningen er både praktisk og sosial.

SPENSTIG: Tine liker at interiøret har spenst og dynamikk. På hytta har hun valgt en varm rød nyanse

som gjennomgående tilbehørsfarge. – Den står fin til treverket og gir oss både energi og varme, sier
hun. Hun har selv blandet seg frem til den røde fargenyansen som innredningen er beiset med.

Vi ønsket å oppføre en
praktisk, velfungerende
og spennende hyttekropp.

AV: Harriet Bjørnson Lampe
FOTO: Inger Mette Meling Kostveit

De fant drømmetomten, og de fant en
løsning som ga et helt annerledes arkitektonisk uttrykk, en hytte med mange rom,
mange vinkler og uortodokse løsninger.
– Selv om hyttekroppen skulle være
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relativt stor så ville vi ikke ha et prangende
og dominerende bygg, sier Tine BassøeEriksen. Hun og mannen Arnes primærønske var at hyttebygget skulle være mest
mulig i pakt med naturen.
– Vi ønsket å oppføre en praktisk, velfungerende og spennende hyttekropp og vi var
helt bestemte på at dette måtte gjøres med

SOSIALT: Spiseplassen ligger midt i det åpne oppholds-

rommet og i direkte kontakt med kjøkkensonen. For
hytteeierne er spiseplassen et naturlig samlingspunkt.
Bord og stoler er bestilt på mål.

minst mulig inngripen i naturen, forklarer
den erfarne byggherren. De var imidlertid
mer usikre på hvordan hyttekroppen skulle
utformes.
– Vi så et hav av spennende muligheter,
men for at vi ikke skulle drukne i bestemmelser så bestemte vi oss for å gjøre kort
prosess; vi ba tre utvalgte arkitektkontor til
hyttemagasinet.no

å tegne hvert sitt forslag, forteller hun.
Det hører med til historien at da tomten
på Kvitfjell ble kjøpt i 2005 hadde ekteparet
allerede lagt bak seg to andre, relativt
omfattende, byggeprosjekter. Begge vellykket gjennomført med bruk av samme form
for arkitektkontakt.
– Vi er svært fornøyd med denne formen
hyttemagasinet.no

for innhenting av muligheter, sier de
erfarne byggherrene.

På en fjellhylle. Tomten, som de fikk tak
i ved en tilfeldighet, ligger på toppen av
Kvitfjells vestside, ca 950 moh. Mot syd er
det utsikt over dalføret og deler av alpinanlegget. Mot nord og vest er eiendom-

FOR KOKEGLADE: Kokesonen er

utformet som en grue. Eierne var
svært bestemt på å ha gassbluss,
men stekeovnen er elektrisk. Både
benkeplaten og bakplaten er utført i
hele råhuggede skiferplater.

men skjermet med vegetasjon.
– Både beliggenheten og topografien var
midt i blinken for oss, sier Tine.
– Vi nyter alle fjellets fasetter og trives
med røff natur. For den alpinglade familien
var det også viktig at tomtens beliggenhet
gir dem direkte tilgang til Kvitfjells flotte
skitraseer uten bruk av bil. Midt på tomten
11/2016
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SAMLINGSPUNKT: Spiseplassen

ligger på et platå over stuen og i
likhet med i de øvrige rommene er
gulvet også her en kombinasjon av
brede furuplank og skifer. – Skiferen
er lagt der det er mest tråkk og
danner en tøff kontrast mot det
varme trematerialet. På ytterveggen
er det, i likhet med i stuen, laget en
nisje i tørrmuren. Den har Tine
utnyttet til å plassere et nasjonalromantisk rosemalt skap.

tronet det en enorm stein på flere
titalls kubikk.
– Allerede ved første befaring
bestemte vi at den massive steinblokken skulle få ligge og at den
også skulle få være bestemmende
for hyttas utforming, forteller Tine.
Andre viktige elementer som ble
kommunisert til de tre konkurrerende arkitektene var at hytta
skulle ha en sosial, praktisk og
velfungerende utforming, at den
skulle fungere like godt i store
sosiale sammenhenger som i
tosomhet og at det skulle være
sengeplass til 20.

Og vinneren er... – Vi fikk inn tre
helt forskjellig forslag som alle,
isolert sett, hadde mange gode
kvaliteter og som var veldig fine,
forteller Tine. Det var imidlertid
den særegne arkitekturen til
Håkon Vigsnæs som pirret dem
mest.
– Og da vår eldste sønn, som den
gang var 17 år og som nå studerer
arkitektur, spontant uttrykte;
«den!». Ja, da var valget gjort,
forteller Tine. Hyttekroppen som
Vigsnæs tegnet er todelt. og ligger
som en krans rundt et indre
atrium. Hovedhytta har en velfungerende u-form der de ulike
sonene ligger naturlig avskjermet
for hverandre. Den andre delen er
en separat, langt mindre hyttekropp bestående av gjestehus,
garasje og smørebod. Og midt i det
indre atriet, – ja der troner kjempesteinen som en naturlig og flott
skulptur.

Hovedhytta har en velfungerende
u-form der de ulike sonene ligger
naturlig avskjermet for hverandre.
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MED VINDEN I RYGGEN…: Eierne ønsket seg store vinduer mot været. For å
imøtegå deres ønsker og samtidig ivareta bygningsforskriftene ble vindusflatene utformet som høye smale ”staver”. – Når været står på som verst er det et
flott skue å sitte inne i varmen og oppleve snødrevet.

MEST KOS: Begge hyttas to peiser er

åpne uten innsats. Hytteierne liker
åpne ildsteder og bruker peisene mest
for kosens del. Men siden de er belagt
med klebersten oppnås det likevel god
varme-gjennvinning.

ÅPENT UT: Mot atriet har hytta et åpent uttrykk med store vinduer fra gulv til

tak. Synlige bærekonstruksjon og velvalgt materialbruk gir et spennende preg.
Den store steinblokken som ligger midt i atriet er også et flott skue.

Gjesteavdelingen er som en
fullgod hytte med stue og
kjøkken i åpen løsning, to
soverom og bad samt hems.

RETT UT: Mot atriet har fasaden et

åpent uttrykk med store vindusflater
fra gulv til tak.

Hovedhytta inneholder en stor
sosial sone med stue, spiseplass og
kjøkken i åpen løsning. I tillegg er
det 6 soverom, og tre bad hvorav
det ene med badstue. Det er også et
separat vaskerom, eget garderoberom samt en romslig entre med
garderobeplass. Alt er lagt på en
flate med en naturlig sonedeling.
Av hensyn til terrengtilpassingen
er det dessuten ulike nivåforskjeller på deler av arealet.
Den andre hyttekroppen, som
gjerne omtales som gjestehytta
eller annekset, rommer både en
gjesteavdeling og en garasje med
tilhørende smørebod. Gjesteavdelingen er som en fullgod hytte med
stue og kjøkken i åpen løsning, to
soverom og bad samt hems.

UTE ELLER INNE? Hyttas arkitektur og

ensartede materialbruk i kombinasjon
med vinduenes utforming gjør at
overgangen mellom ute og inne viskes
ut. Det gir fin dynamikk og spennende
romvirkninger.
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Begge hyttekroppene er kraftig
dimensjonert og de har begge dels
synlige bærekonstruksjoner og
store vindusflater. Det gir et rått,
barskt og solid uttrykk i god harmoni med det omkringliggende
høyfjellet.
Interiøret er i sin helhet designet
av byggherren selv. Tine, som er
interiørkonsulent og eier av INNE
interiør hadde naturlig nok sterke
meninger om hvordan hytteinteriøret skulle utformes.
– Omgivelsene påvirker oss i
langt sterkere grad enn mange tror,
sier hun. Det handler først og
fremst om at hverdagen blir langt
enklere med gode praktiske funksjoner, men det er også viktig å
omgi seg med «riktige» farger.
11/2016
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Drømmen om høyfjellet
I Uvdal finnes det unike muligheter
for å skape rom for det gode liv.
Uvdal Bygg og Hytteomsetning
AS tar ansvaret for prosessen fra
start til slutt, og sørger for at du
finner din perfekte tomt – og får
bygget hytta du drømmer om.

FLERE I ETT: Gode funksjoner og praktiske løsninger stod

FIFFIG: I gangen mellom entreen og oppholdssonen

STRAMT OG ENKELT: Hytta har seks soverom og tre bad.

AVSTEMT: Hovedsoverommet har, i likhet med resten av

på eiernes «må-ha-liste». I entreen er det laget store
plassbygde garderober som rommer mengder av skitøy.
Sittebenken er utformet med store skuffer til votter og
luer. Det grove skifergulvet er valgt med tanke på at det
skal tåle tråkk fra hundepoter og skistøvler.

Hvert av badene er nokså likt utformet, men for å skape
et litt personlig preg har alle fått hver sin farge. På badet
som ligger i direkte tilknytning til hovedsoverommet er
veggpanelet beiset med en rødoransje fargenyanse.
Innredningen er enkelt og rustikt utført i steinplater. Den
brede rettlinjede vasken understreker det enkle preget.
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befinner det seg to sett med to og to soverom i par. Her
er vinduene plassert i 45 grader på yttervegg. Det gir et
spennende romfølelse og fint lysinnslipp samtidig som
man skjermer for direkte innsyn. Ytterveggen er i tørrmur, innerveggene har stående panel.

hytta, et tøft og nesten litt rått interiør. For å gi mykhet
har Tine tilført vakre tekstiler i delikate farger. I veggnisjen er deler av plassen utnyttet til en plassbygget
kommode. Skuffefrontene er på lik linje med kjøkkenskapene laget av sjiktlimt furu. Alle de plassbygde innredningsløsningene er laget av VillaSnekkeriet etter anvisninger fra Tine.

hyttemagasinet.no

Med lokal tilknytning har vi god
kjennskap til området, og kan tilby
tett oppfølging fordi vi alltid er
rett i nærheten. Vi har også gode,
lokale samarbeidspartnere som

KONTAKT OSS: Lars Bergan: Tlf: 416 10 416
Einar Ro: Tlf. 909 54 600
Kontor: Tlf. 32 74 32 43

bidrar til at prosjektene våre har
en sømløs gjennomføring. Kjøper
du hytte av oss, er du i trygge
hender.
Uvdal Bygg og Hytteomsetning AS
har med sine dyktige ansatte lang
erfaring med hyttebygging, og er
mesterbedrift med godkjenning
for ansvarsrett.

E-post: uvdalbyg@online.no
Faks: 32 74 17 46
www.uvdalbygg.no
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STILRENT OG KOMPAKT
MED PLASS TIL HELE FAMILIEN

BRA SKISTED: Skikjøring

er familien hovedaktivitet. – Vi valgte Kvitfjell
som «vår» fjelldestinasjon dels på grunn av
kvaliteten på alpinanlegget, forteller den skiglade hytteeieren.

EBK HYTTER AS INTRODUSERER KOMPAKTX
- et smart, enkelt og funksjonelt fritidshus
Her er det plass nok til å være sammen og plass nok til å
nyte livet. Med sine få kvadratmeter og enkle innredning
kan du ta deg fri med en gang du kommer inn.
Kompaktx 68
• Ingen takutstikk gir et stramt og moderne uttrykk
• Enkel å vedlikeholde
• Utsikt og mye lys
• Lekker klittgrå farge, evt. jernvitriolbehandlet
Se flere av modellene våre på www.ebk-hytte.no
EBK er en familiebedrift med 40 års erfaring og
har bygget mer enn 6000 boliger i Danmark,
Norge, Sverige, Tyskland og Island.
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SMART TREKK: Fasaden mot veien er lukket og har

et uinntagelig uttrykk. Her sees garasjen med
gjesteavdelingen til venstre. Over garasjen er det
innredet en smørebod. Den høye takhøyden er
«kamuflert» ved at takkonstruksjonen er trukket
ned på veggflaten.
Den skiferbelagte fasaden har en naturlig skrånende oppadgående kurve. Det gir et spennende
uttrykk og forsterker opplevelsen av at hyttekroppen er vokst opp av bakken.

Mot syd er det utsikt over dalføret og deler av
alpinanlegget. Mot nord og vest er eiendommen
skjermet med vegetasjon.

Arkitekten om prosjektet:

«Hytta ligger på fjellhylle med utsikt over en dal
mot sør. Stedet er eksponert for sterk vind og
snødrev. De to hyttekroppene omslutter et atrium
som gir beskyttelse for snø, vær og vind.
Steinveggene er brutt opp i mindre flater, noe
som gir et mer levende og spennende visuelt
uttrykk. Veggene som vender inn mot atriet
består av store glassflater, bare beskyttet av
takutspringene.
Arkitekturen gir en rekke individuelle plan og
åpne rom langs den indre gangveien. Takhøyden
er fast, men flere trinn følger topografien og gir
områder relatert til høydeforskjeller i terrenget.»

Materialer:
EKSTERIØR:
vegger

Furu

tak

sibirsk lerk

INTERIØR:
vegg

stående panel av furu

himling

panel av furu

gulv

Heltre fra Dalafloda

FARGER:
panel stue

beiset i en spesialfarge
for å få likhet med gulv

panel kjøkken

beiset i en spesialfarge
for å få likhet med gulv

innredning kjøkken bonderød beis + mattlakk

Hvilke farger som er «riktig» er en
individuell sak, forklarer den hun.
For Tine og familien var det
viktig å skape et interiør som både
bar deres personlige signatur og
som samtidig skapte en fin
balanse til det moderne utformede hyttebygget.
– Vi ønsket at den moderne
arkitekturen skulle ha noen forankringspunkter i norsk bygdekultur
og bonderomantikk, forteller hun.
Derfor er det frekt og freidig
kombinert moderne design med
utvalgte bondemøbler. Hun har
også skapt en flott balanse mellom
hyttas rustikke bygningsdetaljer
og raffinert kunst av ypperste
klasse.
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INN HER ..:

Adkomsten fra
tilførselsvei
skjer via en
«åpning» mellom hovedhyttas uform og
annekset.
Deretter går
passasjen under
anneksets
takove rbygg
og frem til den
laveste delen av
hovedhytta
hvor entreen
ligger som et
naturlig startpunkt for videre
opplevelser.

ANNERLEDES:

Spennende
konstruksjoner
og asymmetriske
vinkler preger
det flotte hyttebygget. Store
deler av ytterveggene er
kledd med
tørrmur. Takflaten og vannbordene er utført i
sibirsk lerk som
har fått en naturlig grå patina.
hyttemagasinet.no
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panel soverom

beiset i en spesialfarge
for å få likhet med gulv

panel bad

beiset i en fortynnet
variant av S 3560-Y65R

himling

hvitkalket, 2 strøk

bjelker og dragere

oljet

vinduer

oljet

innvendige dører

beiset i en spesialfarge
for å få likhet med gulv

Fakta:

Beliggenhet:

Kvitfjell Vest,
Gudbrandsdalen

Byggherre:

Tine Bassøe-Eriksen og
Arne Eriksen og deres to
sønner

Arkitekt:

Håkon Vigsnæs, Jarmund
og Vigsnæs arkitekter as

Byggeår:

2012

Hovedentreprenør: Byggplan Entreprenør as
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