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Kombinasjonen av disse referansene gir prosjektet en stedegen identitet vi mener kan
være et svar på å nå prosjektets overordnede mål.
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veggnisje med en sittebenk. Ved siden av inngangsdøren er det plassert et smalt vertikalt glassfelt
med spiler. Dette gir et hint om hva som venter inne i fellesrommet, eller årestuen. Det klimatiserte,
varme rommet åpner seg mot utsikten med møblering i randsonen, en referanse til den tradisjonelle
møbleringen av årestua. Inne i fellesrommet gir et amfi med tre sittetrinn ulike opplevelser av utsikten,
samtidig som det er et spennende romlig element for barn. Veggen til venstre for inngangsdøren er en
funksjonsvegg som inneholder vedovn, vedlagring, mulighet for enkel tilberedning av mat, bokhyller
i ulik utforming og høyde samt en enkel lufteluke. Ved å samle rommets hovedfunksjoner i denne
veggen kan resten av rommet fokusere på gode sitteplasser og utsikten. Romslig gulvplass gjør at
rommet er godt tilpasset universell utforming. Det store hjørnevinduet strekker seg opp til himlingen
og fyller rommet med lys. Motlysproblematikk er løst med et mer dempet lysinnslipp via glassfeltet
ved inngangsdøren. I tillegg vil lysinnfall fra to sider i hjørnevinduet bidra til et mer jevnt lys. Rommets
utforming og møblering tilrettelegger for et tydelig fokus på utsikten, samtidig som det sosiale aspektet
rundt ovnen og varmen ivaretas.
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En dagsturhytte kan sammenlignes med en moderne årestue. Årestuen har tydelige røtter
i Agder helt tilbake til 1200-tallet. Utviklingen av årestuen har opp gjennom historien
skjedd i takt med teknologiske nyvinninger, men grunnprinsippet med et kompakt rom,
enkel møblering og et tydelig fokus på ildstedet er vedvarende. Årestuen ble også ofte
utformet med tilhørende svalgang som etablerte en halvklimatisert overgangssone
mellom ute og inne. Prosjektet Ǫgd bygger videre på disse grunnprinsippene, men
tilpasser bruken og utformingen til vår tid.
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Utvendig er bygget utformet som et stramt artikulert volum med et diagonalt saltak. Saltaket er en
tradisjonell takform med historiske referanser, men grunnet den asymmetriske planen får bygget
et mer karakteristisk uttrykk; sin egen identitet. Den diagonale mønelinjen gir god himlingshøyde i
de delene av bygget som trenger det: inngangspartiet og fellesrommet ut mot utsikten, mens taket
trekkes ned i området over den takoverdekte sittebenken og sonen for oppbevaring av yttertøy og
sko. Ved gjennomtenkt plassering i landskapet vil takets to lavbrekk kunne møte det omkrinliggende
landskapet på en måte som gjør at bygningen glir fint inn og underordner seg omgivelsene. For å
understreke volumets enkle og presise form, legges det opp til et luftet bordtak i samme materiale som
ytterkledningen.
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Navnet Agder (norrønt Agðir eller Egðafylki) har usikker tolkning. Det kan være en
avledning av ǫgd, «være skarp». Navnet skulle da bety 'landet som stikker ut i havet’.
Etter en annen oppfatning henger navnet sammen med norrønt agi, «sjøgang». I så fall
betyr navnet «landet ved det urolige havet». Folket i Agder blir kalt egd, norrønt egð i
entall, og egder, norrønt egðir, i flertall. Kilde: Det Store norske leksikon.
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Studerer man formen på Agder fylke i plan, kan fylket betraktes som Norges spydspiss.
Den nordlige Setesdalen oppleves som mer lukket, mens den sørlige delen av fylket
åpner seg opp mot havet og utsikten i vest, sør og øst. Prosjektmottoet Ǫgd (uttalt
"ågd") stammer fra norrønt og betyr "være skarp". Begrepet, med sin etymologiske
betydning, viser til en skarp form som peker utover mot utsikten og åpenheten. Som
illustrert i konseptdiagrammene under, har vi latt disse kvalitetene forme vår tilnærming
til dagsturhyttas arkitektur og plassering i landskapet.
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kontrasteres med en lysere, varmere trekledning i det overdekte inngangspartiet og den utvendige
sittebenken.
Inne i fellesrommet er det lagt opp til en enkel og robust materialbruk, men samtidig et fokus på en
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i tillegg til at man kan bruke plassen til lagring av turutstyr mm. Vedovnen plasseres på en steinplate,
mens bakveggen utføres som pusset brannmursplate. Gulvet er tenkt som et enkelt heltregulv.
Heltregulvet trekkes ut i det takoverdekte inngangspartiet og videre ut på rampa som kobler bygget til
det tilstøtende landskapet. På denne måten får man en flytende overgang mellom inne og ute.
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Prosjektet skal gjennomføres innenfor en nøktern økonomisk ramme. Samtidig er det
viktig at det prosjektets identitet og arkitektoniske uttrykk ikke vannes ut. Mye penger
kan spares på å velge gode tomter som komplimenterer byggets konstruksjon. Vi legger
opp til et modulbasert byggesystem som kan produseres på forhånd og fraktes til tomta
for enkel montering. Selv om bygget har en planløsning som avviker noe fra en ideell
verden med 90 grader, mener vi dette er uproblematisk for elementproduksjon. Hytta
er delt opp i moduler som vist i diagrammet over til venstre, og er tilpasset de kritiske
transportmålene på 3m x 3m x 6m.

Vi mener det er hensiktsmessig å isolere det klimatiserte rommet. Kostnaden for isolasjon
er relativt lav sett opp mot gevinsten av å ha et rom som raskere kan varmes opp. Siden
det ikke er krav om U-verdi for denne type bygg, vil man kunne holde isolasjonstykkelsen
på et nøkternt nivå.
Veggene deles opp i hensiktsmessige modulstørrelser. Veggen bygges opp som en
standard isolert yttervegg for det klimatiserte rommet og uisolert vegg for de øvrige
veggene. Veggoppbygging fra innside og ut: horisontal sprekkpanel / dampsperre /
48x148mm stender med isolasjon/ vindsperre / kryssutlekting for montering av vertikal
kledning lagt med 3mm spalt på plassen.
På grunn av takets størrelse deles dette opp i fire elementer. Elementene monteres mot
en mønedrager av limtre. Taket i den isolerte delen av bygget bygges opp på følgende
måte fra innside og ut: sprekkpanel / dampsperre / 48x198mm isolert sperresjikt /
undertak. Takmembran og overliggende lufta bordtak monteres på plassen.
Inngangsdør med sidefelt i glass, samt boddører kan leveres integrert i veggmodul.
Det store hjørnevinduet leveres separat. Det monteres en hjørnestolpe i ytterhjørnet.
Vindusramme for hvert av de to vindusfeltene leveres som ett element, mens glassfeltene
leveres separat og fuges på plassen. Dette for å unngå store, tunge vindusfelt under
transport og montering.

Kondensproblematikk håndteres ved hjelp av en 500x500mm lufteluke i vegg i
funksjonsveggen til venstre for inngangsdøren. I tillegg monteres to stk ventiler i vegg
med friskluft inn fra de takoverdekte innhoggene i volumet. På denne måten beskyttes
ventilene, samtidig som man ikke forringer det enkle og presise uttrykket til byggets
ytterskall.
Hytta skal ikke ha innlagt vann eller strøm, men det plasseres et solcellepanel på tak for
å drifte enkel belysning, samt mulighet for lading av mobiltelefon. Panelstørrelsen kan
derfor trolig begrenses til rundt 300x600mm. Solcellepanelet integreres / felles ned i det
opplekta, lufta bordtaket, slik at det i minst mulig grad fremstår som et tilleggselement.
Panelet plasseres på den mest sørvendte delen av saltaket. Belysning skal begrenses til
2-3stk innfelte downlights i funksjonsveggen til venstre for inngangsdøra.
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Luftevindu

Gulvet er delt opp i tre elementer med standard isolert bjelkelag i 48x198mm. Fra
innside og ut bygges gulvet opp slik: heltrebord med not og fjær / dampsperre /
48x198mm isolert bjelkelag / vindsperre / sponplate. Robuste heltre gulvbord med
ru overflate lagt med spalt utgjør gulvoverflaten i den uklimatiserte delen av bygget.
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PLAN Plan utedo
1:50 A0

For noen tomter kan det være aktuelt å etablere enkel toalettmulighet i form av en utedo eller tørrklosett.
Den frittliggende utedoen bør, som resten av prosjektet, innpasses skånsomt i terreng med tilstrekkelig
avstand fra hytta for å oppnå en mer privat, skjermet situasjon. Som vist på tegning, skal utedoen utformes
i tilsvarende materialbruk og formspråk som hytta. Dette for å gi prosjektet et helhetlig, overordna uttrykk.
Høydeforskjellen mellom gulvnivået i utedoen og tilgrensende terreng kan løses med et enkelt trinn i stein
eller trevirke.

Helle /
trinn

Skohyller

1:50

Frittliggende element som sittebenker og bålring gis en hensiktsmessig plassering ut fra tomtas kvaliteter.
Eventuelle utendørs benker og bord bør være plassbygde og av samme type materialer som benyttet i byggets
inntrekte takoverbygde parti (vedlikeholdsfri, naturlig grånet kledning). Bålplass kan bygges med stedlig
naturstein eller innpasses som runde eller rektangulære svartstålrammer. Gode tomtevalg, med mulighet for
naturlek kan være vel så spennende for barn som mer standard lekestativ. Det bør heller vektlegges å finne
steder for plassering av dagsturhytta der landskap og naturlige elementer er spennende å utforske og lære
om for barn, ved vann eller bekk, der det er fine bergskorter eller et stort tre å klatre i, i skog med fugle- og
dyreliv. Dagsturhytta bør nettopp gi rom for andre opplevelser og aktiviteter enn de man har hjemme, på skole/
barnehage eller i byens uterom. Det overordnede målet om økt friluftsliv i fri natur bør være retningsgivende.
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Punktfundament

25 ulike tomter med 25 ulike karakterer og kvaliteter; én hyttetype. Dette er
problemstillingen som prosjektet må løse. Et godt samspill mellom bygg og landskap er
suksesskriterium nummer én. Agder fylke strekker seg fra Setesdalen i nord til Lindesnes
og kysten i sør. Det er stor variasjon i landskapstyper og natur; tette skoger, fjell, heier og
åpne kystlandskap. Studerer man dagsturhytteprosjektet til Vestland fylkeskommune ser
man hvor viktig et tydelig landskapsfokus er. All ære til Vestland fylkeskommune for å ha
gjennomført et imponerende prosjekt, men det er likevel viktig å poengtere at man i dette
prosjektet ikke alltid har oppnådd en tilfredsstillende symbiose mellom bygg og landskap.
Det er veldig viktig at det sammen med dagsturhytta følger noen overordna føringer for
hvordan valg av tomt og orientering/plassering av hytta i landskapet skal gjøres. Uheldige
tillleggselementer som dominerende plattinger, dårlig tilpassede rekkverk og uheldige
fyllinger må unngås. Urørt natur er i ferd med å bli mangelvare, selv i et land som Norge.
Vi mener derfor at de 25 dagsturhyttene bør ha som ambisjon å gjøre inngrepet i naturen
så lite som mulig. Tomter må velges med omhu og etablering av hytter på naturlige flater
i terrenget bør etterstrebes. Dette er gunstig i forhold til universell utforming, men gjør
også at nødvendigheten for store dominerende plattinger og andre tilleggselement kan
unngås. Hvordan hytta innpasses for å få en spennende utsikt, en god terrengtilpasning
av inngangspartiet der trebrygga formidler overgangen fra turveg/sti til rommet inne og
hvordan den inntrekte sitteplassen i veggen skaper et eget lite uterom på siden av hytta,
vil kunne gi viktige tilleggskvaliteter i samspillet mellom bygget og landskapet rundt.
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