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Materialer skal være robuste, miljøvennlige og av høy kvalitet. Fasader skal kles 
med høvlet og malt trepanel.  

Eksisterende bygg skal tilbakeføres til sin sin opprinnelige stil fra tiden det ble 
oppført i nåværende størrelse, ca. 1910. Tilbygg og endringer fra senere tid skal 
fjernes. Bygget tillates oppført på ny og høyere grunnmur for å kunne utnytte kjeller 
til varig opphold. Innvendig frihøyde i kjeller skal være 2,4 m. Glassverandaen på 
huset skal reetableres. Huset skal flyttes og gjennoppsettes iht. Plassering i 
plankartet.  
Huset skal fargesettes iht. Fargeutredning og fargepalett som er i tråd med 
stilepoken som huset føres tilbake til. Fargebruk på ny bebyggelse skal underbygge 
og fremheve det vernede huset.  
Vernet hus foreslås malt i en oker gultone hentet fra Sveitserstil 2.del  Fargekode 
3030-y20R Fargekode hentet fra Trehusboka av Tore Drange og hans Olaf 
Aanesen, Jon Brænne. Dette er også en fargetype som vi også ser gå igjen i de 
gamle trehusene som er dokumentert i boka Eiganesveien av Hilde Sørby og Per 
Th. Grimnes. fks. Eiganesveien 123 og 40A for å nevne noen.  

 

Fargepalett sveitser stil 2 del. Kilde: Trehusboka 



 
Kilde: Trehusboka 

Eksempelbilde tradisjonelle sveitserfarger på Vestlandet siste del av 1800-årene og 
første 10-15 årene av 1900 tallet. Bilde er fra Norheimsund. Hus fra 1912, okergult 
med grønnmalte vinduer og taktekking med skifer. 



Øvrige boliger på området males i rolige farger som fremhever det gamle trehuset. 
Farger forslås som grønn, gul eller beige toner, hentet fra Jugend perioden, også 
dokumentert i trehusboka. Fargekode: beige: 2005-Y50R gul: 1402g-1:8 grønn: 
1413f- 1:4. Grønne, gule og beige farger er vanlige farger i trebusbyen Stavanger 
og som vi tror kan passe fint inn i området, samtidig som de løfter frem de gamle 
husets okerfarge. Endelige fargekoder bestemmes i samråd med byantikvaren før 
utførelse.  

Fargepalett fra jugendperioden. Kilde: Trehusboka 



Hus i grønntoner. Eiganesveien 152 (1938) kilde: Eiganesboka 

Eiganesveien 40A (Breidablikk) i gule okertoner kilde: Eiganesboka 



Hus i Beige toner. Eiganesveien 53 kilde: Eiganesboka 


