
Unike hytter

Arkitekttegnede hytter



Et unikt fristed!

Det finnes nesten en halv million hytter i Norge. Fra enkle koier uten strøm og vann
til luksushytter med både vinkjeller og spa. Felles for dem alle er at de er vårt fristed 
fra hverdagen og helt uunnværlige for mange av oss. 

Vi i Berge Sag ønsker å bygge dette fristedet til deg og familien din. Vi ønsker å ta 
deg med på en spennende reise der vi sammen planlegger og bygger den nye hytta. 
Den helt unike hytta som skal dekke familiens behov langt inn i fremtiden. 

I denne brosjyren finner du eksempler på 10 unike hytter som alle er tegnet av vår 
arkitekt. Ta en kikk på hyttene og la deg inspirere til å bygge en helt unik hytte! 

Berge Sag tilbyr ikke bare unike hytter. Vi kan også tilby en rekke flotte tomter 
både ved sjøen og på fjellet. Ikke minst er utvalget stort på fjellet, og Berge Sag 
har stadig nye tomter under utvikling i attraktive fjellområder. 
Se bergesag.no for oppdatert informasjon.



Hytter på fjelletHytter ved sjøen

Arkitekttegnede hytter fra Berge Sag

Hytte AHytte RHytte Q

Hytte KHytte J Hytte LHytte OHytte F

Hytte PHytte S



En god og trygg byggeprosess 

Å bygge hytte er noe de fleste bare gjør en gang i livet. Vi i Berge Sag vil gjøre det vi kan 
for at opplevelsen skal bli god, og at du skal føle deg godt ivaretatt under hele prosessen. 
Berge Sag har bygget hytter i over 30 år. Vi vet hva en god byggeprosess for kundene 
innebærer. Vi leverer skikkelig håndverk og stiller store krav til våre medarbeidere. 

Berge Sag er et solid selskap med røtter helt tilbake til 1888, 
med gode medarbeidere og solide resultater. Vi har utviklet 
mange hyttefelt ved sjøen og på fjellet. Vi er fremoverlent 
og utvikler hyttene våre i takt med trender og tekniske 
nyvinninger. Men likevel er vi opptatt av å ha beina solid 
plantet på jorda. For heller ikke vi er bedre enn den siste 
hytta vi leverte. 

Fornøyde kunder betyr rett og slett alt! Når nye generasjoner 
som har vokst opp i en Berge Sag-hytte kommer og ønsker 
at vi skal bygge hytta deres, har vi lykkes. 

Ved å velge Berge Sag som hytteleverandør, kan du lene deg 
tilbake og være sikker på at vi leverer det vi lover. Slik vi har 
gjort det i 130 år!  



Gesims
Takvinkel

Bruksareal
Bebygd areal

3,1 / 4 m
5 grader 
103 m2 
133 m2

Hytte S

Stor familiehytte, hvor flere familier kan være samlet samtidig. To avdelte soveromssoner, i hver sin ende 
av hytta. Hver soveromsdel inneholder to soverom, samt eget bad. Totalt 8 sengeplasser. Stor åpen kjøkken 
og stue i midten av hytta. Stort overbygg i fronten av stuen. Det inntrukne partiet i front er skråstilt både 
med vegger og i taket, som gir et spennende utrykk. En innvendig og en utvendig bod. 
4 soverom    8 sengeplasser



Alt dette er viktig for Camilla når hun setter seg ned ved 
tegnebrettet og går i gang å utvikle en ny hytte. Hun har 
tegnet hus og hytter i over 15 år, og har de siste årene 
spesialisert seg mer og mer på hytter. De ti hyttene som 
er presentert i denne brosjyren, er tegnet av vår arkitekt  
Camilla L. Thorsen.

Hva er det som skiller hyttebyggerne fra husbyggerne?

Det er andre ting som veier mer når en skal bygge hytte enn 
om en skal bygge hus. For hyttebyggerne er det viktig at det 
er plass til alle – nok overnattingsplasser, god arbeidsplass 
på kjøkkenet og plass rundt spisebordet. Kos og opplevelser 

står i fokus. Det skal være kort vei ut til terrassen – for å 
nyte morgenkaffen i fulle åndedrag eller en samlingsplass 
på kvelden. Noen vil ha smørebod med god plass til ski og 
prepareringsutstyr. Andre vil kanskje ha sløyeplass og en bod 
til fiskeutstyr like utenfor. 

Hyttekundene er også veldig forskjellige. Noen har mange 
ønsker og idéer om hvordan hytta skal se ut. Andre ønsker å 
gi frie tøyler.

Camilla liker når det tradisjonelle møter det moderne. Når 
våre norske tradisjoner og byggemåter blir tolket på nytt. 
Resultatet blir de rene linjene og det forenklede uttrykket. 

Hytta skal være et godt sted å være 

Det er noe med stemningen, opplevelsene og forventningene når vi 
kommer på hytta. Vi stresser ned, lager god mat og får tid til å være sammen. 
Vi samler familie og venner og henter ny energi. Vi finner roen og skaper 
gode minner som vi tar med oss videre - fra generasjon til generasjon. 

                                                         Camilla L. Thorsen  a
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Hytte R

Hytte for skrått terreng. Stor stue og kjøkken på 50 m2 med skrå himling. Store vinduer i front
og på langsiden. Peisen blir et naturlig midtpunkt. 4 store soverom med 14 sengeplasser. 
Garasje og stor skistall i underetasjen. Kjellerstue og to bad. 
4 store soverom    14 sengeplasser

Gesims
Takvinkel

Bruksareal
Bebygd areal

4 / 6,7 m
10 grader
159 m2 inkludert garasje
117 m2



Hytte A

Stor familiehytte, hvor en får naturen tett på. 4 store soverom, med sengeplass til 15 personer. Åpen stue og kjøkkenløsning, 
med panoramavinduer i front. To bad, badstue og to boder. Romslig loftstue med innvendig vindu, som gir dagslys og utsyn. 

Gesims  3,8 m       Møne  6,3 m       Takvinkel  33 grader       Bruksareal  149 m2       Bebygd areal  130 m2       4 store soverom       15 sengeplasser

Hytta blir fristedet vi alle trenger i en travel hverdag. Et sted 
der vi kan trekke oss tilbake, hente oss inn igjen. Et hytteliv er 
utvilsomt godt for helsen. Jarle Troland vet hva han snakker 
om. Familien hans har bygget seg rorbu på Bømlo - et fristed 
han bruker så mye han kan sammen med sine nærmeste. 
Han elsker sjølivet og alt det kan by på. Nyter å fiske og 
servere middager basert på dagens fangst. 

Jarle tar i mot kunder som ønsker å bygge hytte. Enten 
om kunden allerede har tomt – eller ønsker å kjøpe en av 
Berge Sag. Hytta planlegges sammen med arkitekten. Når 
tegningene er klare, lages en leveransebeskrivelse og det 
hentes inn priser fra underleverandører til prosjektet. 

Etter kontraktinngåelse blir hytta byggemeldt. Når hytta er 
godkjent i kommunen, er det tid for trekantmøte mellom 
kunde, selger og byggeleder. Arbeidstegninger og frem-
driftsplan blir utarbeidet, og vi er klare til oppstart.

Som hytteselger har Jarle ambisjoner om å gjøre salgs-
prosessen smidig og enkel for kundene. Gode rutiner og en 
solid planlegging i bunn er viktig i salgsprosessen. Derfor er 
befaring på tomten viktig for å treffe blink. God informasjon 
til kundene er alfa og omega. Kundene skal vite hva de får 
– til hvilken pris. Ingenting skal komme som en overraskelse. 

God investering for helsen og lommeboken 

Hva er det med nordmenn og hytter? Hytteselger Jarle Troland hos Berge Sag 
trenger ikke lang betenkningstid på det spørsmålet. Økonomen med 10 års 
fartstid fra distriktets største hytteleverandør, kommer ikke utenom at det kan 
være en god pengeinvestering å bygge hytte. Men sannheten er vel at hytta 
er en vel så god investering for helsen. 

                                                              Jarle Troland  hytte

se
lg

er
   



Hytte P
Stor familiehytte med plass til mange. 
5 soverom med totalt 13 sengeplasser. 
Stor stue og kjøkken med åpen himling. 
God plass til å dekke langbord. 
TV-stue, 3 bad, badstue og skistall. 
Direkte utgang fra kjøkkenet til stor 
overbygd uteplass. 

5 soverom
13 sengeplasser

Gesims
Møne

Takvinkel
Bruksareal

Bebygd areal

3,2 / 5,6 m
6,8 m
35 grader
149 m2

99 m2



Hyttepreg for den rette stemningen

For å understreke den tradisjonelle hytta på fjellet, kan det være smart 
å velge et typisk hyttepreg som hjorten over peisen, store myke skinnfeller 
i stolene og behagelige kvalitetsstoffer på møblene. 

På veggene ser du en nydelig effektpanel som glitrer. Den heter Midnight Choir og er 
fra Bergene Holm. En skal ikke være så redd for å bruke mørkt panel i ei hytte på fjellet. 
Det vil gi en lun fin atmosfære. 

Hytta på fjellet har en dempet palett med jordtoner på møbelstoffene. Pledd og puter 
fra Missoni passer fint inn i ei slik arkitekttegnet hytte. En spisesofa som den fra norske 
Ygg & Lyng er fin å ha til spisebordet. Høy rygg og myke puter gjør at en sitter godt til bords. 

Y stolen fra Hans J. Wegner er en tidløs klassiker. Det er dansk design med fantastisk 
kvalitet som varer i generasjoner. Denne stilen kan passe de fleste aldersgruppene 
og hytta vil garantert bli et populært samlingssted.

1 Sofa: Ygg & Lyng. Lun moduler sofa. 
 Stoff: Elrick Zinc.

2 Ullpledd og pute. Missoni. Montgomery.

3 Effektpanel som glitrer. Midnight choir.  
 Bergene Holm.

4 Gardinstoff: Fjølner fra fjoelner.dk 
 Velour i klassisk vevet kvalitet i mørk grønn.

5 Vegg farge: Jotun LADY 1462 Grå Skifer. 
 Gulaktig grå tone.

6 Sofabord: Bohus. Acero sofabordsett.

7 Saueskinn fra villsau.

8 Sofa: Ygg & Lyng. Kveld spisesofa. 
 L:225cm Eros velur tekstil.

9 Rocks lampe og lykter: Bohus, formgitt 
 av Halvor Bakke for Magnor.

10 Puff: Ygg & Lyng. Bjørk og Furu puff   
 i slitesterk og vannavvisende PVC.   
 Brukes som ekstra sitteplass.

11 Spisebord: D20 fra Bolia. Kan bli opptil  
 420cm langt, så her kan en ha mange  
 rundt bordet. L:220. 

12 Spisestol: Y stolen. Hans J. Wegner.
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Interiør- og boligstylist Ann Helen 
har her laget et moodboard som viser 

hva slags stil som kan passe inn i den 
tradisjonelle hytta på fjellet.

Tradisjonell hytte på fjellet                                                      Ann Helen Kvalevaag  M

oder
ne

st
il 

  



Hytte O

Tradisjonell fjellhytte moderne vri og masse god plass. Stue med delvis avdelt kjøkken, 
egen TV-krok. Utgang til overbygd uteplass. 7 soverom med totalt 17 sengeplasser. 
TV-stue i underetasje, 3 bad, badstue, skistall, og 2 boder og eget tørkerom. 
7 soverom    17 sengeplasser

Gesims
Møne

Takvinkel
Bruksareal

Bebygd areal

4 / 6,9 m
7,6 m gjennomsnitt
30 grader
194 m2   
102 m2



Gesims
Møne

Takvinkel
Bruksareal

Bebygd areal

3,5 m
5,8 m
33 grader  
109 m2 
100 m2

Hytte K
Moderne fjellhytte med god sove-
plass på hemsen. Stue og kjøkken 
med åpen himling. 3 soverom på 
hovedplan. Hems med TV-stue, 
4 sovealkover med totalt 14 senge-
plasser. Ett bad og ett WC. Utvendig 
bod. Overbygd inngangsparti. 

3 soverom   
4 sovealkover   
14 sengeplasser



Hytte L
Moderne fjellhytte med anneks.
Stue og kjøkkenløsning med åpen 
himling, med høyde på 5 meter. 
5 soverom med sengeplass til 
13 personer. Hems med TV-stue, 
ekstra oppholdsrom i anneks. 
To bad, ett WC og innvendig 
vaskerom. Stor utvendig skistall. 
Utvendig overbygde sittebenker. 

5 soverom
13 sengeplasser

Gesims
Møne

Takvinkel
Bruksareal

Bebygd areal

3,3 m
6,1 m
45 grader
110 m2  + anneks 27 m2

104 m2  + anneks 32 m2



Stram stil og god sittekomfort for 
den rette stemningen

Å få hyttas arkitektur til å samsvare innvending er ikke alltid like enkelt. 
Til den moderne fjellhytta anbefaler jeg å innrede med møbler i stram stil. 
Norske Andreas Engesvik har designet en drøm av en sofa som heter 
“Tiki for Fogia”. Sofaen er enkel i formen og har god sittekomfort og passer 
perfekt inn i den minimalistiske moderne stilen på fjellet.  

På hytta trengs det også en god stol der en kan slappe av etter lange turer i fjellet, enten 
på høsten for å plukke bær eller på vinteren etter ei skiøkt. Stolen Sion fra Bolia har en 
nydelig silhuett og perfekt hvilekomfort. Varmen sørger den supertøffe svevende peisen 
fra Focus - et blikkfang uten like.

På vegger og i tak er det valgt Vipp lamper. Ved å bruke samme type lamper vil det bli 
en fin helhet i hytta. Velg enten samme farge eller samme form på lamper i samme rom. 
De runde formene går igjen på lamper, på peisen og i Menu sine vegglysestaker og pide-
staller til planter. Lag gjerne et grønt område som en plasserer i pidestaller for å få plantene 
opp i høyden, her kan en fint bruke falske planter. På veggene og tak anbefaler jeg panelen 
Huldrabeige fra Bergene Holm, en trendy lys panel uten skjøter i tak og rundt vinduer.

1 Spisestol: Bent Hansen. Primum. 
 Stolen fås med og uten armlen og 
 i sving, stoff eller lær.

2 Lysestaker til vegg. Menu. Pov circle.

3 Speil: Reflection Copenhagen. Nouveau.

4 Panel: Huldrebeige fra Bergene Holm.

5 Veggfarge: Jotun LADY 9938 Dempet Sort.
 Gjerne sorte vinduskarmer.

6 Peis: Focus. Fritthengende peis. 
 Domofocus. 

7 Spisebord: Jacob Plejdrup. Dk3. 
 Bord av massiv eik.

8 Puter: Louise Smærup. Sort velour.

9 Lamper: Vipp.

10 Plante stativ. Menu wire plant.

11 Lenestol: Bolia. Sion.

12 Sofa: Fogia. Tiki av Andreas Engesvik.

Moderne hytte på fjelletInteriør- og boligstylist Ann Helen 
har her laget et moodboard som viser 

hva slags stil som kan passe inn i den 
moderne hytta på fjellet.
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Hytte Q

Stor familiehytte, hvor flere familier kan være samlet samtidig. To avdelte soveromssoner, i hver 
sin ende av hytta. Hver soveromsdel inneholder to soverom, samt eget bad. Totalt 8 sengeplasser. 
Stor åpen kjøkken og stue midten av hytta. Stuedelen er trukket frem og har vinduer på alle sider 
slik at man får godt utsyn – og lune kroker.  4 soverom   8 sengeplasser

Gesims
Takvinkel

Bruksareal
Bebygd areal

3,5 m
2 grader
106 m2

125 m2



Moderne hytte ved sjøen

Velg stilrene møbler

I den arkitekttegnede moderne hytta ved sjøen anbefales et lett 
formuttrykk med stilrene møbler. Sofaen Polder for Vitra er et stilikon. 
Den er inspirert av det hollandske landskapet, landstrakt, flatt og oppdelt. 
Gjerne med blå tekstiler som gjør at sofaen glir fint sammen med sjøen 
som glitrer utenfor stuevinduet. 

Lyst treverk som hvitvasket eikespiler i taket og innslag av tre på dagsengen og sofabord 
fra danske Kristina Dam gjør at alt får en fin helhet. Interiørveilederens tips er å ikke 
blande inn for mange tresorter. 

Ta også hensyn til hyttas beliggenhet for innvendige valg på møbler og materialer. Gubi 
leverer spisestoler, loungestoler og barstoler. Her har stylisten valgt å bruke samme stol til 
de ulike områdene i hytta, men har valgt å bruke forskjellige tekstiler for å få litt fargespill. 
Koraller fra havet er trendy å pynte med og passer fint inn i ei moderne hytte ved sjøen.

1 Skap: Ygg & Lyng. Dis skap 168.

2 Daybed: Ole Gjerløv Knudsen. 
 Safari daybed.

3 Spiler: Bergene Holm. 
 20x45mm eikespiler i tak. 

4 Farger: Jotun LADY 9913 Matrix.

5 Farger:Jotun LADY 5030 St. Pauls Blue.

6 Pendel: Gubi. Multi-Lite Pendant chrome.

7 Korall: HKliving.nl og Boutique1854.no

8 Sofa bord: Kristina Dam. Stool Oak. 

9 Stol: Gubi. Beetle cahir. Remix fabric.

10 Spisebord: Vipp. 971 bord.

11 Lysestake: Reflections Copenhagen. 
 Dakota og Phoenix.

12 Sofa: Vitra. Polder.

13 Stol: Gubi. Beetle lounge.

Interiør- og boligstylist Ann Helen 
har her laget et moodboard som viser 

hva slags stil som kan passe inn i den 
moderne hytta ved sjøen.
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Hytte J

Moderne hytte med mye lys. Stor stue og kjøkken på 47 m2, 3 soverom med sengeplass 
til 8 personer. Ett bad, ett WC og eget vaskerom. I anneks er det utestue og stor utvendig bod. 
3 soverom   8 sengeplasser

Gesims
Takvinkel

Bruksareal
Bebygd areal

4 / 4,7 m
Flatt
109 m2  + anneks 35 m2

120 m2  + anneks 41 m2



Gesims
Takvinkel

Bruksareal
Bebygd areal

5,5 m
14 og 20 grader
89 m2

80 m2

Hytte F
Sommerhytte med stor stue og
kjøkken med åpen himling og 
panoramavinduer. 3 soverom med 
totalt 6 sengeplasser. TV-stue på 
hems, to bad og eget vaskerom. 

3 soverom
6 sengeplasser



Tradisjonell hytte ved sjøen

Nyt lange lyse sommerkvelder

Her setter området rundt hytta premissene for de mange valgene som 
må tas. Jeg anbefaler materialer i lyst tre og i lyse lekre tekstiler som tåler 
tidens tann. Et rundt spisebord er mye mer inkluderende for alle rundt 
bordet - kontra et avlangt spisebord der noen alltid havner på enden.

Trenden i dag er å sitte lenge til bords og da er det viktig med gode spisestoler. Disse har 
også armlen så her kan en sitte og nyte lange lyse sommerkvelder med noe godt i glasset 
og den fine gode samtalen rundt bordet.

Veggmaterialene i sjøhytta er lyse, gjerne lasert hvit panel fra Bergene Holm. Fargene 
ellers i hytta gjenspeiler det sjøblanke havet og den blå himmelen. Fargene ”blåis” og 
“dusky blue” er nydelige i lag med en matt maling i fargen “valmuefrø”. Sengeteppe fra 
Lexington vil også passe godt inn i en tradisjonell sjøhytte.

1 Pute: Lexington. Velvet Sham.

2 Pute: Lexington. Velvet Sham.

3 Pute: Lexington. Suede Sham.

4 Gulvteppe: Bohus. Sisal. 
 Signature collection.

5 Farge: Jotun LADY 5200 Dusky Blue.
 En lysare, dempet gråblå tone.

6 Farge: Jotun LADY 1877 Valmuefrø.
 En gulaktig grå tone som passer 
 fint sammen med blåtone.

7 Farger: Jotun LADY 5044 Blåis. 
 En dempet og grålig blåtone.

8 Panel: Bergene Holm. Lasert kvit.

9 Sengeteppe: Lexington. Quilt velvet.

10 Stol: Ygg & Lyng. Lodge. Heltre furu.

11 Sofa: Eilersen. Krypton modulsofa.

12 Spisebord: Bohus. Signature collection 
 by Halvor Bakke. Signature 1100 bord.

13 Spisestoler: Bohus. Signature 1550.

Interiør- og boligstylist Ann Helen 
har her laget et moodboard som viser 

hva slags stil som kan passe inn i den 
tradisjonelle hytta ved sjøen.
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Vi er klar!

Det beste resultatet kommer ofte gjennom én del fra kunde, én fra arkitekten 
og én fra tomten. For oss er hver kunde, hvert prosjekt og hver tomt unik. 

Ønsker dere en unik arkitekttegnet hytte, er vi i Berge Sag klar! 

Jarle Troland
Hytteselger
98 22 93 16 
jarlet@bergesag.no  

Camilla L. Thorsen 
Arkitekt 
98 22 93 38
camilla.thorsen@bergesag.no



Telefon: 53 77 54 00
bergesag@bergesag.no
bergesag.no

Besøk oss i Haugesund:
Berg senteret
Longhammarvegen 36
5536 Haugesund
 
Besøk oss i Ølensvåg:
Haukelivegen 676 
5582 Ølensvåg
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