
T
ILV

A
LG

 – H
ED

D
A



HEDDA HYTTER AS
Norske hytter med norske råvarer

Hedda Hytter har produsert hytter ved sin fabrikk i Hedalen i  Val dres 
siden 1979. Etter noen år med produksjon av en tidligere hyttemodell, 
ønsket bedriften å få utviklet et nytt hyttekon sept som kunne gi rom 
for mer fleksibilitet. I samarbeid med arkitekt Jon Haug ble dermed 
hyttesystemet HEDDA utviklet, og har nå vært i produksjon ved fabrikken 
i Hedalen siden 1991. 

Hedda Hytter tilstreber å benytte norske råvarer i sin produksjon, og 
aller helst så kortreist som mulig. Hyttene prefabrikeres innendørs 
under kontrollerte forhold, og med høy fokus på kvalitet og presisjon. 
Våre hytter tilpasses individuelt til tomta og kundens behov.

HEDDA er utstilt på Norsk Hyttesenter på Hellerud sletta ved Oslo og  
ved Forus travbane i Stavanger. 

HEDDA produseres også på lisens ved Suldal Hyttebygg på vestlandet.
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DET LILLE EKSTRA
De spennende valgene

Når du har bestemt deg for å bygge en HEDDA-hytte starter den spennende pro-
sessen med å gjøre din hytte akkurat slik du ønsker deg. I arbeidet med utviklingen 
av HEDDA var arkitekten opptatt av effektive løsninger og at eksteriør og interiør 
spiller sammen i en helhet. HEDDA har med sin lave fremtoning et beskjedent 
eksteriør, som ikke er prangende i naturlandskapet. Dette bidrar også til den ekte, 
lune hyttestemningen i interiøret. 
 
De originale løsningene er med på å gi HEDDA sitt særegne preg. I denne brosjy-
ren finner du tilvalgsløsninger designet eksklusivt for HEDDA, samt alternativer 
til fargesetting, materialvalg og detaljer. Sammen finner vi løsningene som du vil 
trives med.
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EKSTERIØR
Din hytte – andres utsikt

Når vi bygger i vakker natur er vår filosofi at hyttene våre skal gjøre så 
lite ut av seg som mulig. Vi er som regel på hytta for å oppleve naturen, 
og det er derfor viktig å gjøre riktige valg som gjør at hytta glir fint inn i 
omgivelsene.
 
På side 14 finner du noen konkrete råd om hvordan hytta kan 
fargesettes i tråd med naturen rundt. Foruten hyttas fargesetting, må det 
også tas stilling til hvilken type tak som egner seg. HEDDA kommer med 
tretak fra Larvik Tak som standard. Vi kan også levere torvtak. Kanskje 
ønsker du å produsere din egen strøm? Alle våre hytter leveres klargjort 
for solcelleanlegg på taket.
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TORVTAKTRETAK FRA LARVIK TAK (STANDARD)

SOLCELLETAK UTVENDIG SKISKAP

TAK – TERRASSER – BODER
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INTERIØR
Smarte og smakfulle interiørløsninger

Interiøret er viktig for at du skal trives på hytta. Det er mange valg å ta 
stilling til, både når det gjelder materialvalg, farger, innredning og 
detaljer. Hyttene våre kan leveres ferdig beiset innvendig, og med gulv 
etter vårt sortiment.
 
Vi har også en rekke smarte løsninger spesielt tilpasset HEDDA.  
Vil du ha plassbygde senger og sofa? Vi leverer kjøkken- og baderoms-
innredning, rulleskuffer, sengekasser, vindushyller, gardiner og 
garderobeskap spesielt designet for HEDDA. Alt inventar leveres i furu 
og kan beises i ønsket farge som tilvalg.
 
Vi bidrar gjerne med våre egne erfaringer.
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HARDVOKSOLJET EIK – KONGLE HARDVOKSOLJET EIK – ARCTIC HARDVOKSOLJET EIK – NORDIC 

HARDVOKSOLJET FURU – KONGLE 
(Standard)

HARDVOKSOLJET FURU – NORDIC 
(Standard)

HARDVOKSOLJET FURU – ARCTIC 
(Standard)

GULV

VASSFARET 

UBEHANDLET GRAN (STANDARD) KVITEBERG 

MAKALAUS IRENE SPESIAL 

LYS VALDRESGRÅ 

TAK OG VEGGER

Innvendig panel leveres som ubehandlet gran som standard.  
Vindusomramming leveres klarlakkert som standard, samme farge som panel kan bestilles som tilvalg.
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OLJEBEISET HEDDA-KJØKKEN I BJØRK 
(DETALJ)

INNERDØR SPEIL INNERDØR SLETTDØRHÅNDTAK I SORT ELLER KROM

INNVENDIGE DØRER
Innerdørene leveres i fargen S4005-Y20R som standard.

ORIGINALT HEDDA-KJØKKEN I FURU 
MED HELTRE BENKEPLATE

HEDVIG-KJØKKEN I BJØRK MED HELTRE  
BENKEPLATE

OLJEBEISET HEDDAKJØKKEN I FURU 
MED LAMINAT BENKEPLATE

HEDVIG-KJØKKEN I BJØRK (DETALJ)

KJØKKEN

HEMSSTIGE

STIGE

HEDDA-kjøkkenet leveres i furu 
behandlet med klar olje som 
standard. Andre utførelser kan 
leveres mot tillegg.
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KØYESENG MED SENGEHEST OG STIGE

FAMILIEKØYE MED SENGEHEST OG 
STIGE

SENGEGAVL MED LAGRINGSMULIGHET

SENGESKUFFER PÅ HJUL

SENGER

SOFABENK OG KARNAPPSOFA KARNAPPHEMS 

PLASSBYGGET SOFA

SPILEREKKVERK PÅ HEMS

REKKVERK
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VEGGHYLLER 
(Spotter medfører tillegg fra elektriker)

PEIS – ILD10 
(Standard)

DIVERSE

FURUGARDINER SEILDUKSGARDINER

GARDINER

PLASSBYGGET GARDEROBE PLASSBYGGET GARDEROBESKAP

GARDEROBE
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FARGESETTING AV HYTTA
Hvilken farge skal du velge utvendig?

Skal alle ha glede av nærlandskapet rundt hytta og området 
omkring er det avgjørende at den enkelte hytteeier sørger 
for å gjøre sin hytte så beskjeden og stillferdig som mulig. 
Dette oppnås ved å bruke farger som støtter opp om natur- 
eller kulturlandskapet. Her deler vi våre tanker om fargeset-
ting av hytter.

Bakgrunnen for våre fargeråd er at det norske landskapet 
er vårt felleseie. Naturopplevelsen blir ikke den samme når 
bebyggelsen har farger som ikke er i harmoni med omgi-
velsene. Enten det er på fjellet, i skogen eller ved sjøen har 
alle som bygger et viktig ansvar for at hytta fargesettes med 
respekt for landskapet – og de som ferdes i det.

En hytte består av tre hoveddeler som skal fargesettes:

 ◆ Fundamenter
 ◆ Vegger med vinduer, dører og vindskier
 ◆ Tak

FUNDAMENTER
Gråsteinsmurer har en naturlig sammenheng med terren-
get uten ekstra fargesetting. Betongmurer derimot mangler 
den skyggevirkning og kamuflerende mønstring i flaten som 
en gråsteinsmur har og virker derfor ofte for lyse. Disse bør 
derfor males med en mørk grå farge, eller eventuelt forblen-
des med stein. Betongmurer med gråstein istøpt i yttermu-
ren er mer problematiske fordi flaten blir for glatt og lys, og 
disse kan med fordel mørknes i fargen med maling.

Å male grunnmuren hvit frarådes fordi det fører til at hytta 
mister sin sammenheng med landskap og terreng.

Pillarer bør aldri stikke mer enn 10-15 cm over terreng, og 
vil da ikke representere noe fargeproblem.

VEGGER MED VINDUER, DØRER OG VINDSKIER
Det er mange forskjellige bygningsledd som kan friste til  
bruk av flere farger, og dessverre er det mange som faller 
for denne fristelsen. Det er området der hytta er bygget som 
bestemmer hva som er riktig fargevalg. Generelt kan man si 
at jo færre farger jo bedre, og fargene må være i innbyrdes 
harmoni med hverandre.

Ser man for eksempel på gammel bebyggelse i fjellet, finnes 
det ikke farger på eksteriøret i det hele tatt, og materialene 
er værslitte på en naturlig måte. Skal hytta derimot ligge i 
nær sammenheng med gammel kystbebyggelse bør man ta 

hensyn til stedsegen fargebruk her (se nedenfor for farger i 
de forskjellige stedstyper).

For alle hytter gjelder imidlertid noen viktige generelle 
regler for fargebruk som bør følges:

Det bør brukes samme farge på vinduer, vindskier og vegger. 

Fordi noen av materialene i ytterveggene er høvlet, og noen 
er uhøvlet vil de trekke beisfargen forskjellig og skape en 
differensiering i fargen som er naturlig. Denne valørfor-
skjellen gir en raffinert variasjon i fasadene uten bruk av 
andre farger. Ikke strev med å få alt likt, men velg heller en 
litt mørkere valør for å få dyp nok farge på høvlede partier. 
Det er i det hele tatt en god regel å sette litt mørkere farge på 
hytta enn en kanskje egentlig syns er riktig, fordi fargen fort 
lysner under værpåkjenningene.

Hvilke farger passer så best på veggene for de forskjellige 
tomtetyper?

Snaufjellet
Her er det ingen ting som skjermer hyttekroppen, og det er 
derfor viktig å tilpasse seg landskapets hovedfarger; stein og 
lyng.

Ser vi på gammel stølsbebyggelse finner vi at den er preget 
av ubehandlede naturmaterialer; gråsteinsfundamenter, 
sølvgrå trevegger og torvtak. Forskjellige mellomgrå valører 
er som regel mest vellykket i et slikt landskap. Bruk av jernvi-
triol kan være en meget fin løsning, blandet med litt kjønrøk. 
Dette er en rimelig behandling, men egner seg best i tørt 
innlandsklima.

På grunn av klimaet er det på snaufjellet spesielt viktig med 
en skikkelig maling av vinduene, i samme farge som veggen. 
Brukes det lemmer for vinduene gjelder det samme for disse.  
Avvikende pyntefarger bør unngås. Alle former for brune, 
brungule og røde farger er uegnet for hytter i snaufjellet.

Bjerkeskogsbeltet i fjellet
Her finnes det ofte skjermende småskog som gjør bebyggel-
sen mindre dominerende. Da passer det godt med mørkere 
grå eller varmgrå farger. Brune, gulbrune og røde farger er 
også her uheldige, de stikker seg for mye ut i skogen. Her kan 
svakt avvikende fargetoner benyttes på vinduene.
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Barskogstomter
Her passer de samme farger som for bjerkeskogsbeltet, men 
i tillegg kan også mørkere gråbrune og brune farger passe 
inn alt etter vegetasjonens karakter. Avvikende fargetoner 
på vinduene kan også lettere aksepteres her, så fremt de 
henger sammen med hovedfargen.

Bygdemiljø
Her kommer det an på om hytta er en del av et kulturland-
skap med annen nærliggende bebyggelse som den skal 
passe sammen med. I så fall må fargene tilpasses fargebru-
ken i denne bebyggelsen. Imidlertid blir hvite og gule farger 
sjelden vellykket, mens dyp røde og rødbrune kan passe.

Hvis hytta derimot ligger på et sted der den bryter bebyg-
gelsesmønstret i kulturlandskapet, bør den kamufleres best 
mulig med farge som passer til den aktuelle tomten.

Kystområder
Her må vi skille mellom de tomter som er plassert i forbin-
delse med annen tradisjonell kystbebyggelse, og tomter som 
ligger i naturlandskapet.

Der hytta ligger i tilknytning til annen bebyggelse, bør farger 
i denne bebyggelsen vurderes. Imidlertid blir hvite og gule 
farger sjelden vellykket, mens derimot dyp røde og rød-
brune kan passe.

I kystsonen for øvrig, der denne preges av grå bergforma-
sjoner, vil tilsvarende grå farger passe best for å få hytta til å 
innordne seg i terrenget.

TAKET
Impregnerte takbord vil med tiden bli værslitte og sølv-
grå. Dette kan mange steder bli for dominerende, spesielt 
i områder med glissen skog. Da er det en fordel å mørkne 
taket med en mørk grå/gråbrun beis etter en del år. Der 
hytta ligger i tilknytning til bebyggelse i kulturlandskapet, 
kan det være aktuelt å bruke stedsegen tekking (for eksem-
pel takstein). Pipa fortjener også oppmerksomhet. Denne 
er oftest pusset og blir gjerne for lys. Den males derfor med 
fordel mørk grå. Har man torvtak sørger naturen selv for 
fargen.

God fargesetting har med byggeskikk og naturvett å gjøre. 
Prøv å tenk på hva som tjener naturlandskapet og almen-
heten best før du går i gang med kosten.

Den gamle stølsbebyggelsen ved Gjendesheim går nærmest i 
ett med omgivelsene med værbitte vegger og torv på taket. 

Med mørk beis og torv på taket innordner denne HEDDA-hytta  
seg taktfullt i naturen.

Vindskier bør ha samme farge som resten av hytta.



HEDALEN / OSLO:

T: 61 34 97 80 
E: hedalen@hedda.no

Sist endret 15. februar 2023

HAUGESUND/SULDAL:

T: 916 85 620 
E: suldal@hedda.no


