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Prosjektet var et resultat av en seier i
en innbudt totalentreprisekonkurranse.

Situasjonen
Høgskoleområdet er sentralt plassert
midt i byen, i overgangen mellom
bymessig bebyggelse og villaområder.
Området ligger på et lite høydedrag
eller platå.

Holsetgaten strekker seg østover fra
Skolegata gjennom høgskolens om-
råde. Den passerer høgskolens bygnin-
ger og fremstår som en sentral «utven-
dig nervestreng» for høgskolen. I vest
mot byen møter den alleen som leder
ned til domkirken.
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De sammenbygde hovedbygning-
ene fra 1867 og 1972 utgjør i kraft av
sitt volum, sin sentrale plassering og
funksjoner det bygningsmessige
tyngdepunkt på høgskoleområdet.

Idé
Vi ville at nybygget skulle skape et
naturlig sentrum for hele høgskolen
både visuelt og funksjonelt. Nybygget
med sin nye inngang skulle være lett
å finne og fungere sammen med den
gamle hovedinngangen fra Høgskole-
torget.

For å aksentuere høgskolens plass
i bybildet har vi trukket aksen fra

Nybygget sett fra vest. Det runde auditoriet sammen med forplassen danner gode adkomstforhold til anlegget.

domkirken langs Holsetgaten inn i
høgskoleområdet, med en fond i den
nye hovedinngangen. Det runde
auditoriet sammen med forplassen
danner gode adkomstforhold til
anlegget.

Den nye inngangen og plassen
foran denne er blitt det nye tyngde-
punktet for det utvidete høgskole-
anlegget, som også inkluderer
Midtbyen skole med gymsal.

Organisering
Ved å fjerne det eksisterende
auditoriet fikk man god kontakt
mellom eksisterende inngang og

nybygget, samtidig som det ga et
etterlengtet sentralt «vrimleareal»
over to etasjer. En bred trapp for-
binder de to inngangsplanene.
Foajeen danner et levende og
oversiktlig knutepunkt i det samlede
anlegget. Den høye, buete teglveg-
gen rundt det store auditoriet danner
et referansepunkt som ytterligere
letter orienteringen i anlegget.

Nybygget består av to bygnings-
volumer; det runde auditoriet og et
treetasjes bygg som knytter seg til
etasjene i hovedbygget. I kilen
mellom disse ligger den nye inngan-
gen i forlengelsen av aksen fra
Domkirken.
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Plan 2:

1 Auditorium
2 Lesesal
3 Grupperom
4 Kontor
5 Foajé
6 Vrimleareal

7 Bibliotek
8 Møterom
9 Lytterom
10 PC-sal
11 Studio
12 Redigeringsrom

Fasade syd

Fasade vest

Fasade nord
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Plan 1
Auditorier og undervisningsrom er
samlet her, sammen med garderober
og toaletter. Planet har hoved-
adkomst fra Holsetgaten, og en
biinngang fra parkeringsplassen i
syd. Ved å stenge av denne etasjen
kan man bruke auditoriene med
garderober og toaletter utenom
skolens åpningstid.

Hovedauditoriet har fått inngang på
både plan 1 og 2. Dette gir bedre
trafikkforhold i og utenfor auditoriet.

På dette planet ligger også IT-
avdelingen.

Plan 2
Her ligger læringssenteret samlet
med hovedresepsjon og kantine. Man
møtes av en resepsjon hvorfra man
har visuell kontakt med biblioteket og
IT- og mediesenteret. Hovedekspedi-
sjonen ligger sentralt i hovedbygget,
rygg i rygg med bibliotekskranken.
Dette blir Høgskolens nye hjerte,
med god kontakt til alle funksjonene i
bygget og med visuell kontakt med
byen. Den nye vestibylen er også en
utvidelse av kantinen med sin
uformelle møblering.

Biblioteket har to soner – én
tilbaketrukket, rolig sone med
kildesamling, studieplasser og
referansesamling, og én mer åpen og
trafikkert del med tidsskrifter, søke-
terminaler, referanselitteratur m.m.
Skranken er lagt som et knutepunkt
sentralt i biblioteket, med mulighet for
sambruk med hovedresepsjonen.

Plan 3
er en ren kontoretasje, hvor det er
lagt opp til stor grad av fleksibilitet.
Faste installasjoner er holdt på et
minimum, slik at vegger fritt kan
flyttes og rom endres i takt med
skiftende behov.

Den høye, buete teglveggen rundt det store auditoriet
danner et referansepunkt som letter orienteringen i anlegget
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På plan 2 ligger læringssenteret samlet.
Fra hovedresepsjonen har man visuell
kontakt med biblioteket og  IT- og
mediesenteret
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Materialbruk
Hovedbygget fra 1972 er et vel-
proporsjonert og gjennomarbeidet
bygg som kjennetegnes av relativt
rene volumer, og en begrenset bruk
av materialer. Vår intensjon var å
videreføre dette uttrykket i nybygget.

Det nye bygget består av to enkle
volumer murt i lys teglstein. Dette for
å stå til den pussede og malte bygget
fra 1867 og bygget fra 1972.
I motsetning til disse har nybygget
tilnærmet vedlikeholdsfrie fasader.
Spaltene mellom volumene har fått
en transparent fasade i glass og
aluminium.

Gjennomføring
Prosjektet er gjennomført som
totalentreprise med meget stramme
økonomiske rammer.
Materialvalg og detaljer ble i stor grad
styrt av entreprenør.
Brukerne var sterkt involvert under
hele prosessen.

Plan 1 inneholder auditorier, undervisningsrom, IT-avdeling samt
garderober og toaletter.  Planet har hovedadkomst fra

Holsetgaten, og en biinngang fra parkeringsplassen i syd.

Fra nord-vest


