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PROSJEKTER→BOLIGER

Maksimal utnyttelse
Russelv ligger lengst nord på 
Lyngenhalvøya. Fra hyttetomta har man 
vid utsikt mot vest og nord til utløpet 
av den brede Ullsfjorden.

Hyttas brukere er en familie med tre barn. 
Den vil om vinteren kunne være base for 
skiturer på breer og topper i nærområdet, 
om sommeren for turer i fjæra og på fjellet, 
eller fisketurer på sjøen. Prosjektet har hatt 
strenge reguleringskrav av utnyttelse av 
tomten, og for å få best mulig utnyttelse av 
tillatte kvadratmeter er det spesialløsninger 
på soveplasser, oppbevaring,  

kjøkken og bad. Moderne krav til komfort 
øker også behovet for detaljering. Hensyn til 
vær og utsiktsforhold og tilpasning til tomtas 
terreng har gitt konsekvenser for utforming 
av hyttas innvendige volum. Alle disse 
momentene har fordret et tett samarbeid 
med arkitekt Øyvind Tufto. 

Hyttas innvendige volum er markert 
i en fargepalett fra gråtoner til sort. Gulvet 
er i betong. Tak og vegger er kledd med 
trepanel. I hovedrommet som er vendt 
mot nord, er overflaten beiset sort, mot 
sør er panelet gradert med lyse gråtoner. 
De mørke overflatene lar årstidenes 

skiftende lys prege interiøret. Det er 
benyttet smalstrålende armaturer som 
gir belysningen en scenografisk effekt, 
hvor vegg- og takflatene oppleves som 
mørke, mens de ulike oppholdssonene 
fremheves av lyset. Hytta har fått en del 
spesialtilpassede løsninger i form av 
hyller, skap og benker for å utnytte 
plassen maksimalt.

Det har vært viktig å la rommene 
understreke naturen med et nøkternt og 
sparsomt uttrykk. Det lune og trygge er 
ivaretatt med lyssetting og materialvalg. 
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Hyttas innvendige volum 
er markert i en fargepalett 
fra gråtoner til sort. 
Gulvet er i betong.
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Hytta har fått en del
spesialtilpassede løsninger

i form av hyller, skap og benker
for å utnytte plassen maksimalt.

Bad

Det har vært viktig 
å la rommene
understreke naturen 
med et nøkternt 
og sparsomt uttrykk. 
Det lune og trygge 
er ivaretatt med lyssetting 
og materialvalg.




