Fritidsboliger Ogna

net
Prisbeløn
prosjekt

“ Etter 3 år er vi fortsatt
like overveldet over
hytten og utsikten hver
gang vi kommer ned”
Mirjam Engelsvold,
eier av fritidsboligen “Jord og Lys”

22 fritidsboliger er bygget og innflyttet. Flere nye reises nå.
Kom ned og se hvor fint det er blitt.
Kunne du tenke deg å bo i byen, ute ved havet, på fjellet, i skogen, like ved elva, ved den
vakre osen der laksen smyger seg inn ved flo sjø, ved de nære strendene, men jernbanen
bare 4,4 moh, ved den lokale kjøpmannen, eller ved den gamle kirken? Golfbanen ligger
bare et steinkast unna. Ogna er et sted med mye historie. Noen av våre mest kjente
landskapsmalere malte sine bilder her. Ogna er et sted med litt Sørlandet, men ikke helt,
og med litt Jæren, men ikke så forblåst. Litt utenfor, men likevel innenfor. Noen mener at
på stille dager kan man se speilbildet av Danmark over horisonten på Ogna.
En time fra Stavanger.

Himmelrommet

Ogna har svaberg, fjellknauser, elveos og flere kilometer med
sandstrender. 10 min unna med sykkel fra Himmelrommet.
Det gode badelivet, sykkelstiene og alle strendene her på Ogna, er for de fleste
en godt bevart hemmelighet. De som bor der i skillet mellom Sørlandet og Jæren,
bruker dette mangfoldige og spennende tilbudet hele året.
De soler seg, og bader både i saltvann og ferskvann.
Her er det populært med all slags vannsport, da det er
perfekte forhold for fra alt fra surfing til dykking.

La deg forføre av klippene, himmelen, lyset, strendene og ikke minst havet.
Har du ikke sett lyset ennå, må du komme til Ogna.
Navnet Himmelrommet på prosjektet er ikke valgt tilfeldig. Herfra er faktisk himmelrommet nært.
Ogna kan dessuten framstå som et paradis på jord til alle årstider. Her har kunstnere latt seg
forføre av klippene, himmelen, lyset, strendene og ikke minst havet gjennom et par hundre år.
Det er utallige turer å gå i det kuperte landskapet eller du kan sitte og stirre i timesvis ut i
horisonten. Har du ikke sett lyset ennå, må du komme til Ogna!
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1. Ogna Camping
2. Sykkelsti: Brusand - Egersund, ca. 25 km.
3. Steinkjerringa
4. Badebukta
5. Jærstrendene, landskapsvernområde
6. Tursti
7. 18 hulls golfbane
8. Helgåleiren, Ogna kulturtun
9. Skogly Camping
10. Ognaelva, lakseelv
11. Sykkelsti: Brusand - Egersund, ca. 25 km.
12. Butikk, togstasjon

10

12

Alle hyttemodellene er plassert ut i landskapet nøyaktig der de skal
ligge, og i ly for vær og vind. Noen langstrakte og horisontale, noen
som en virvelvind, andre som tittet opp over knausen og en håndfull
som smyger seg opp langs skrenten og liksom tyvtitter over til
det uendelige og det vertikale. Det himmelhøye.

Himmelrommet er 150 boenheter fra 62 - 180 m2. Lagt der de skal ligge.

“Vi valgte Himmelrommet fordi vi enkelt, og når som helst, kan komme

Hovedintensjonen ved å utvikle fem forskjellige

utforming, ser man alle boligtypene plassert i

fritidsboliger tilpasset et 450 mål stort areal

terrenget slik at det rent teknisk minimerer behovet

på Ogna, var å skape forskjellige arkitektoniske

for utgraving og forstyrrelser av naturen.

løsninger som tillater maksimal fleksibilitet og
tilpasningsmuligheter i forhold til variasjonen i

Vi har valgt å ikke ta i bruk tradisjonelle

terrenget og til de ulike tomtene.

grunnmurer, men en løsning hvor vi lar bygningene
“flyte” over bakken, så langt som topografien tillater

Målet har vært å utvikle tilpasningsdyktig og

det. Fritidsboligenes hovedstruktur er plassert på

uforstyrrende arkitektur som fremhever topografien

betongpillarer. Dette tillater en langt mer fleksibel

i området hvor boligen plasseres. I tråd med dette

relasjon mellom den enkelte bygning og tomten

prinsippet, men likevel forskjellige i sin formelle

den plasseres på.

oss ned dit. Gjerne så ofte som mulig, og ikke nødvendigvis bare i ferier.
Dagsformen bestemmer om vi kjører, tar toget eller sykler.
I tillegg falt vi for de arkitektoniske løsningene i gjennomført stil, utsikten

“ Vi falt for
arkitekturen,
nærområdet
og den lokale
stemningen”

og utbyggers omtanke for terrenget. Vi falt for nærområdet hvor havet,
turområder, sykkelstier i alle retninger, golfbane, himmelen og strender av
flere typer gir fantastiske opplevelser. Strendene er enda mer spektakulære
enn forventet, spesielt alle de lune vikene med gode sandstrender.
Det samme gjelder de kontinuerlige endringene av lys og farger i
Himmelrommet - utmerket inspirasjon for kunstnere og fotografer.
Havet varierer fra det stormfulle til det helt stille.
Vi er godt fornøyd med valg av modell ”Gjennomstrømingen”. Vi har
fantastisk utsikt fra både hytten, tomten og terrassen, og vi har vinduer i
alle retninger som slipper inn masse lys om ønskelig. Hytten har praktiske
planløsninger hvor arealet er effektivt utnyttet med store rom, og det er
høyt under taket.”
Rolf Magne Sunde, eier av
fritidsboligen ”Gjennomstrømningen”

Paviljong - type 6

Grønn boks - type 5

Jord og lys - type 1

virvel - type 3

Gjennomstrømningen - type 2

Kjennetegnes av sin lange, horisontale
grunnflate som er en sømløs videreføring
av landskapet utenfor.
Hele forveggen er laget av glass, dette for at
beboerne skal få en opplevelse av at naturen er
en naturlig forlengelse av at bolig og natur går i
ett, uten klart definerte grenser. Dette gjøres mulig
ved et design som fremstår som om det “mangler”
arkitektur. Arkitekturen reduseres til den
horisontale flaten; en naturlig forlengelse av
topografien utenfor. Glassveggen blir en mottaker
av lys og skygge - et slags speil av universet.
Teknisk gir denne fritidsboligen et mangfold av
muligheter mht. utforming av rom og tilpasning til
den enkelte tomt. Glassveggen og romfunksjonene
kan flyttes på fra den høye til den lave siden
av bygget, samtidig som rommene og deres
plassering kan endres på langs den horisontale
aksen i bygningen.

“Forført fra første stund”
Vi valgte Himmelrommet først og fremst for de vakre strendene, men den uslåelige kombinasjonen av moderne,
enkel og samtidig storslått arkitektur gjorde at Himmelrommet forførte oss fra første stund. Tre år etter innflytning blir
vi fremdeles like overveldet over bygget og utsikten hver gang vi kommer ned.
Grunnen til at vi valgte modellen “Jord og Lys” var fordi den strekker seg ut i lange drag slik at naturen i all sin
enkelhet kan føles, men samtidig ikke forstyrrer utsikten. De lange vindusflatene gjør at inne og ute glir litt i ett, og
de store vinduene på baksiden som drar himmelen og fjellet inn i hytten gir bygget en spenning som man ikke ser ved
første øyekast. Vi er veldig fornøyd med hytten. At den er luftig, lys og lukseriøs om sommeren var noe vi forventet,
Mirjam og Otto Orlando Engelsvold

men å oppleve høstkveldene foran peisen, og se de glitrende skipene som seiler forbi i mørket er helt magisk og ble en
ekstra bonus. Jeg synes faktisk høsten er den deiligste årstiden på Ogna. Mørket er enda mørkere her, og når vi sitter i
stuen og ser toget gli forbi om kvelden er kontrasten mellom lyset og mørket så stor at vi kan se menneskene i kupéene.
Noen venner av oss som lånte hytten en helg oppsummerte opplevelsen så bra: “Nå vet vi hvordan man har to uker
ferie på to dager”. Og det er akkurat slik en helg på Ogna føles; omgivelsene og naturen skaper den perfekte rammen for
ro og avslapning, og bygget og innredningen legger opp til høy nytelsesfaktor, en uslåelig ferieoppskrift.

Mirjam Engelsvold, eier av fritidsboligen “Jord og Lys”
og mamma til Aron, Anna Leonora og Otto Orlando
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“ Arkitekt
Torgeir Norheim
har tegnet en
hytte der alt
stemmer ”
“Vi var på jakt etter en hytte med havutsikt som ikke lå altfor langt
fra Sandnes. Derfor søkte vi etter hyttemuligheter nedover Jæren.
Så en dag svingte vi tilfeldigvis innom hjemme hos utbygger på
Ogna. Da vi kom ut derfra, hadde vi omtrent bestemt oss. Den
viktigste grunnen var kanskje at utbygger hadde et godt svar på
alt. Han presenterte alle fordelene med stedet Ogna: naturen, havet,
knausene, turområdene, sykkelmulighetene, egen togstasjon og
nærheten til Sandnes, Stavanger og Egersund. Deretter fortalte
han om freden og roen, en pause i hverdagen, et fristed; og til
slutt presenterte han hyttene; moderne, minimalistiske, i ett med
naturen, enkle men komfortable. Vi falt for hele pakken.
Nå som vi har hatt hytten i 3 sesonger kan vi ikke tenke oss et
finere sted. Gjennom plassering og de store vinduene har vi naturen
helt inn i stua. Bergknausene er en naturlig forlengelse av terrassen.
Det er luft, lys og mye himmel.
Himmelrommet har blitt et avslappende fristed som vi lengter å
komme til og som vi virkelig nyter - så ofte vi kan. Og det tar jo
bare 40 minutter fra Sandnes. Arkitekt Torgeir Norheim har tegnet
en hytte der alt stemmer.”

Familien Eldøy, eiere av
fritidsboligen ”Gjennomstrømningen”

Denne fritidsboligen har markert skråtak som strekker seg mot himmelen.
De bratte og robuste klippene på Ogna har funnet sin gjenklang i Gjennomstrømningen.
Fritidsboligene av denne typen gjemmer seg ikke i landskapet, men står opp og ønsker
vær og vind velkommen. Himmelrommet utenfor blir invitert med inn gjennom store
vindusflater i et stort inntrukket felt i hele høyden i senter av fasaden.

“ Landskapet bringes inn i boligen
gjennom vinduene som dekker
for- og bakvegg; det er som
om naturen strømmer igjennom
bygningen”
Arkitekt Torgeir Norheim
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Visjonen med denne typen er å fristille seg fra bakkenivå
som referansepunkt og skape et oppholdsrom i luften.
Utformet med utgangspunkt i et vertikalt “stillas” tilpasset
tomter hvor utsikten på grunnplan blir forstyrret av den naturlige
topografien. Utformingen av bygningen er slik at oppholdsrom
plasseres på øverste plan. Intensjonen er å konstruere en “bebodd
utsikt”; å fristille seg fra bakkenivå som referansepunkt og skape
et oppholdsrom i luften.
I motsetning til “Jord og lys”, er all intern sirkulasjon vertikal,
omrammet av sjakten i trapperommet. Dette åpne rommet, men sin
transparente trapp, ender i en åpning mot himmelen og underbygger
opplevelsen av å befinne seg midt mellom himmel og jord.
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Både Grønn boks
og Paviljong er et
svar på at også de
små elementene i
landskapet er viktige.
Begge modellene er
en god del mindre
enn de andre, men
opplevelsen av
himmelrommet
herfra er minst
like stor.
SOVEROM
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I hjørnet av stua på Paviljong er det store vinduer og skyvedør slik at man får følelsen av at rommet
fortsetter ut på hovedterrassen. Andre etasje av bygget skaper et overbygg og er med å ramme inn

Grønn boks har fått navnet av naturlige årsaker;
den kan ha gras på taket. I Grønn boks er det

terrassen i alle retninger. Denne fritidsboligen har markert skråtak som strekker seg mot himmelen.
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lavt i terrenget og forholder seg til horisontene
i landskapet.
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av hovedbygningen. Denne fritidsboligen ligger
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plass til takterrasse med utgang fra andre etasje
SLUK

ÅPENT NED

Plantegninger grønn boks, type 5, 65 m2

Skjermet inngangsparti med utvendig bod gir

Plantegninger paviljong, type 6, 62 m2

STUE

lagt vekt på lune uteområder på to plan.

varme og energi

Ogna Hytter AS er et
familieeid selskap
som eies av familien
Stokkeland.

Ingen bygger i dag uten ambisjon om

var det en økende erkjennelse av at

fotosyntesen, som utnytter energien

Familien forvalter mye av landet på

å redusere utslipp og få lavest mulig

jordens ressurser er begrenset og at

i sollyset til å frigjøre elektroner fra

Ogna både mot hei og mot hav, og

driftskostnader. Løsninger som du kan

verdens avhengighet av fossile

vannmolekyler. De energirike, frie

familien er svært engasjert i å ta vare

starte før du ankommer, rask tilgang

energikilder må reduseres.

elektronene benyttes i cellenes stoff-

på historie og arv, men likevel

til kaldt og varmt vann når du først er

I dag er klimaproblematikken dukket

skifte til å bygge opp organiske

opptatt av å kunne by på å utvikle

der, og en klar forutsetning for å kunne

opp på den politiske dagsorden.

molekyler i planten gjennom å binde

Ogna i en ny tid. Et brennende

bruke energien i omgivelsene. Vi har

Mange mener at den menneskeskapte

karbon fra luften.

engasjement om “å koble by og

brukt mye tid på dette temaet.

klimaendringen globalt sett er den

Det viktigste er reduserte flater og

største miljøutfordringen menneskeheten

En viktig fordel med bioenergi er at

vinduer mot nord, åpne og lukkevinduer,

står overfor. Våre politiske

bruken av den er nøytral med hensyn

enøkvegger der vi kompenserer bruk av

myndigheter har derfor bestemt å

til klimagasser. Det karbondioksidet som

Prosjektet samarbeider med solide og

glass med energivennlige vegger,

satse på en omlegging mot et mer

dannes ved forbrenningen, er tidligere

svært kompetente partnere som skal

elektrisitet for å starte opp data og

miljøvennlig energiforbruk.

tatt opp av planten, og representerer

sikre kvaliteter og sørge for at man

derfor ikke noe nettoutslipp så lenge

gjør minst mulig inngrep i naturen.

tv. Oppvarming med ved, pellets og

land- det urbane med det rurale”er et slags mantra for hele prosjektet.

vannbåren varme. Ildsteder for varme

Biobrensel har sitt utgangspunkt i

som stående bioenergireserver ikke

Her skal man beholde mest mulig av

og kos. Mest mulig energibesparende og

biomasse, og kan foreligge i fast,

utarmes.

terrenget inntakt, og boenhetene er

miljøvennlig, vedfyrt og biodynamisk.

flytende eller gassaktig form. Eks. ved,

Vannbåren varme er en energibærer

pellets, briketter, flis, bark, biodiesel

som er veldig fleksibel, og den kan også

etc. Bioenergi er et samlet begrep på

bygges ut til fjernvarme.

energimessig utnyttelse av biomasse.

vedlikeholdsfrie.
Kontakt gjerne Henrik Stokkeland:
henrik.stokkeland@lyse.net

Biomasse forekommer i mange ulike
Fornybar energi har lenge vært et viktig

former med ulike egenskaper.

energipolitisk tema. For 20-30 år siden

Fellestrekket er at de har sitt opphav i

Henrik Stokkeland,
utbygger

Alle fritidsboligene er plassert på
et område med 450 mål med svært
vakkert og krevende kulturlandskap.

På Ogna sykler de. Til toget. Til butikken. Og til havnen i Sirevåg
for å kjøpe reker, eller ta en fisketur med eget snøre og egen båt.
Tettstedet Ogna ligger sør i Hå kommune på Jæren. Stedet ligger omtrent
4 kilometer nord for Sirevåg, og ca. 19 kilometer sør for kommunens
adminstrasjonssenter, Varhaug. Geografisk sett tilhører Ogna det kuperte
området Dalane, like sør for det flate Jæren. Jærbanen har stoppested på
den lille jernbanestasjonen på Ogna. Turistveien som er kjent som Nordsjøveien går rett gjennom sentrum. Mange kunstnere har sitt tilholdssted
her. Ognaelva, som er en rik lakseelv, renner ut like nord for sentrum.

Kirkens middelalderdel er
fra ca år 1250. I 1991 ble
kirken totalskadd av brann.
Kirken ble gjenreist, og
innviet1995.

På Ogna finner du alt du liker. Alt på ett sted.
Fritidstilbudene er mange og varierte i Ogna området. I tillegg til
turstier langs sjø og i innlandet, sykkelstier og bading finnes det svært
mange helårsaktiviteter rundt Ogna. Vi nevner golf, dykking, padling,
surfing, kiting, vannski, offroad sykling, fjellklatring, ridning,
ferskvannsfiske, fotball, soppsanking, bærplukking og fugletitting.
Om du ønsker å lære surfing av erfarne folk er det ofte besøk av
surfeskole. Er dykking din store lidenskap, finnes det en egen
dykkerklubb på Ogna.

Ogna Golfklubb, 18 hulls bane
Midt i skillet av det varierte kulturlandskapet på
Jæren, der de langstrakte slettene møter fjellene i
sør, ligger Ogna Golfklubb. Banen er flott plassert
med god livd fra vinden og i et landskap som lager
en kjempeflott ramme rundt banen.

Toget går hver time til og fra Ogna. Med unntak av
midt på svarte natta. Siste tog fra Stavanger natt til
søndag går klokken 02.24.
Jærbanen har stoppested på den lille jernbanestasjonen på Ogna.
Den er en av de eldste i landet, og ligger bare 4,4 meter over havet.
Det har vært stasjon på Ogna siden Jærbanen åpnet i 1878.

Himmelrommet
13 min

Stavanger
53 min

Sandnes
35 min

bryne
21 min

varhaug
11 min

Ogna
Stasjon

egersund
15 min

Det er DNB Eiendom som selger Himmelrommet.
Ta kontakt for salg eller privat visning.

Cecilie Grimsrud 958 93 290
cecilie.grimsrud@dnbeiendom.no

Anne Kristine Undheim 482 54 277
anne.kristine.undheim@dnbeiendom.no

ENSIGN reklamebyrå, Foto: Ogna Hytter AS, Joakim Bjerk, Sindre Ellingsen, ensign
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