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KJÆRNESSTRANDA 9 – 11, GNR./BNR.: 111/250, 111/56 – SØKNAD OM RAMMETILLATELSE 

ESTETISK REDEGJØRELSE 

 

Dagens situasjon 

 

Kjærnesstranda 9-11 ligger i et mindre område langs med Kjærnesveien, beliggende med utsikt mot 

Bunnefjorden. På eiendommen står det i dag en eksisterende hytte som ligger inn over begge gårds- og 

bruksnummer. Kjærnesstranda 9‐11 ønskes utvidet med et tiltak, som inkluderer tilbygg i tillegg til kjeller, 

terrasse og garasje. Området er i dag regulert for boligbebyggelse og reguleringsbestemmelsene tillater 

bruksendring for eksisterende fritidsboliger til helårsbolig.   

 

Eksisterende hytte på eiendommen er tegnet av arkitekt MNAL Kjell Østlie i 1977. Den eksisterende hytta er på 

3 etasjer, hvorav den øverste er hems og den nederste er kjeller. Fasadene er hovedsakelig i tre og mur med 

torvtak.  

 

Kontekst 

 

Reguleringsplanen beskriver området som byggeområde for boliger. Området har nær tilknytning til 

friluftsområde som er åpent for allmenn ferdsel og privat småbåtanlegg. 

 

Gjennom tiltaket søkes det om dispensasjon fra gjeldende byggegrenser, da det er ønskelig at tiltaket skal ligge 

i forlengelse av eksisterende bebyggelse. Det søkes også om dispensasjon fra krav om saltak med takvinkel, da 

det er ønskelig at takformen følger tomtens terreng. Prosjektet er tenkt å ha sin særegne arkitektur som er 

tilpasset eksisterende bygg og tomtens terreng.  

 

Tiltaket har fasade mot Kjærnesveien og naboeiendommene Kjærnesstranda nr. 13 og nr. 7. Gjennom 

reguleringsplanen er det regulert at gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, ikke skal overskride 6,5 

meter. Dette opprettholder de frie siktlinjene i området, som det nye tiltaket i forlengelse av det eksisterende 

også forholder seg til.   
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Tiltakets takflate som skråner ned mot Kjærnesveien og sjøen i vest lar det visuelle uttrykket være skånsomt og 

gjør at tiltaket ikke skiller seg ut fra eksisterende bebyggelse og opprettholder siktlinjene i området.  

 

Funksjon 

 

Tilbygget er på 3 etasjer, hvorav den øverste etasjen er hems som vil inneholde bad og soverom med utgang til 

den øverste terrasse. Den midterste etasjen vil inneholde peis/spisestue og kjøkken og i forlengelse vil de to 

nedre terrasser ligge. Kjeller, som er den nederste etasjen ligger under terreng. Den vil inneholde div boder, 

vaskekjeller og bad med badstue. I forlengelse av kjelleren er garasjen plassert, som også ligger inn under 

terrenget og gir bygget en nedtrapping mot nordvest.  

 

Tiltakets har to innganger, hovedinngang ligger i eksisterende hytte og fra garasjen vil det være en ny inngang 

til kjeller.   

 

Volum og form  

 

Tiltaket følger tomtens terreng. Tiltakets volum skråner ned mot Kjærnesveien og sjøen i vest og lar det visuelle 

uttrykket sett fra sjøen være skånsomt. I bakkant av bygget gjør det bratt skrånede terrenget at denne fasaden 

er i liten eller ingen grad eksponert. I mellom tiltakets eksisterende og nye tiltak ligger terrassene, fint plassert 

med utsikt mot vest.  

 

Tiltakets utforming vil etter vår vurdering være i tråd med intensjonene om utforming av tiltak i strandsone, 

der det skal etterstrebes mest mulig skånsomme utbygginger.  

 

 

Materiale og farger 

 

I hovedsak er det materialer som mur, tre og glass som tenkes brukt. Taket vil være i sedum. Dette vil være 

med på å knytte bygget til naturen og det eksisterende bygget, samtidig gjøre det til et miljøvennlig og 

vedlikeholdsfritt bygg.  

 

Tak 

 

Tiltaket er utformet med pulttak og det søkes om fritak fra krav i Pkt.2.0.c i reguleringsplan R-232, som krever 

saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader for bebyggelse på eiendommen. 

Tiltakets takutforming har etter en arkitektonisk vurdering utpekt seg som den mest skånsomme løsning, da 

hytten ligger i skrånet terreng og pulttaket følger tomtens helning. Løsningen tar utgangspunkt i eksisterende 

hytte sin takutforming. På denne måten vil bygget fremstå mer helhetlig.  

 

Terrengtilpasning 

 

Det søkes om dispensasjon fra gjeldende byggegrenser Pkt.2.0.a. i reguleringsplan R-232, da det er ønskelig at 

tiltaket skal ligge som en forlengelse av eksisterende bebyggelse. Eiendommen ligger i bratt friluftsterreng mot  
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øst som skråner ned mot Kjærnesveien i vest. Tiltaket og uteområdene ønskes tilpasset til terrenget og 

utforming er valgt ut fra en arkitektonisk vurdering som har utpekt seg som den mest skånsomme løsningen. 

Dette på grunn av at eks. del av tiltaket ligger i skrånet terreng og følger tomtens helning. En forlengelse av 

veggen i bakkant av bygget vil være den mest naturlige utvidelsen for tomten og vil på den måten heller ikke 

skille seg ut fra eksisterende bygg.   

 

Mot øst er tiltaket utformet med samme avstand til tomtegrense som eksisterende bygning. Mot nord hvor 

tiltakets garasje er plassert, er tiltaket hovedsakelig lagt inn under terreng. 

 

 

Ved eventuelle spørsmål kan undertegnede kontaktes. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anette Vintervold 

Arkitekt MNAL 

 

T: +47 23 13 12 00 | M: +47 97715029 
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