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Murverksprisen 2004:  JURYRAPPORT
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Juryens arbeid  
og premisser for bedømmelse
Murverksprisen ble etablert i 1978 for å stimulere og utvikle 
god bruk av murverk i norsk byggevirksomhet.

Premiss gitt av Mur-Sentret: 
Murverksprisen 2004 skal utdeles for et bygg ferdigstilt 
etter 1998 der murverk inngår som et vesentlig element. 
Det legges vekt på arkitektoniske kvaliteter med tekniske 
detaljer som fungerer.

• 15 forslag ble innsendt
• 50 ble foreslått av juryen/vurdert av juryen
• 8 byggverk ble vurdert nærmere med befaring

Juryen samlet seg om følgende kriterier for vurdering:
Målsetting for juryen har vært å finne frem til byggverk som 
inspirerer til å benytte eller å utforske i murverk. Bygget 
skal i kraft av arkitekturen eller ved utvikling av nyskapende 
løsninger bidra til utvikling av murverksfaget.

Kriterier lagt til grunn for endelig bedømmelse:
Revolusjonerende bruk av murverk var dessverre fravæ-
rende i de 65 innkomne forslagene. Juryen fant derimot 
frem til åtte byggverk der murverk var brukt på en bevisst, 
spennende og utfordrende måte. Disse byggene utgjør et 
bredt spekter av forskjellige former for murverk, og juryen 
var spesielt oppmerksom på at bygningene ble vurdert ut 
fra følgende evalueringskriterier:
• Murverkets tilstedeværelse i form av byggets hovedidé 

og arkitektens innlevelse i murverket som materiale
• Byggverkets volumoppbygging.
• Håndverksmessig utførelse
• Terreng- og stedstilpassing
• Øvrig materialbruk i sammenheng med bruken av mur
• Tekniske løsninger
• Kompleksitet

Prisvinnere
Juryen vil med største glede (og full av inspirasjon) tildele 
to byggverk Murverksprisen 2004: 
En enebolig på 200 m2 og en høgskole på 39.000 m2.  
Juryen håper og tror at begge disse bygningene vil kunne 
inspirere arkitekter til å prosjektere opplevelsesrike og 
spennende bygg der mur har en sentral rolle.

Murverksprisen 2004 er tildelt

Lunde & Løvseth Arkitekter AS
for Høgskolen i Agder

og

Knut Hjeltnes AS sivilarkitekter MNAL
for enebolig i Skogveien

Lunde & Løvseth Arkitekter AS:

HØGSKOLEN I AGDER
Foto: Espen Grønli og Jaro Hollan

Mot syd. Foto: Espen Grønli

Situasjonsplan. Nybygg er markert med blått.
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Konsept
Bygningsvolumene er lagt rundt en utvendig campus, på 
tvers av landskapet. Dette gir en luftig og god kontakt innad 
i anlegget og ut til omkringliggende landskap. Eksisterende 
turveier får løpe fritt gjennom anleggets parkområde. 

Nivåforskjellen på langs av anlegget er tatt opp i en bas-
tion som skiller de øvre sentralfunksjonene fra den nedre, 
utvendige campus. Bygningene for avdelingene definerer 
det utvendige gårdsrommet ved hjelp av sine gavler, og 
mates med broer ut fra fellesfunksjonenes oppløftede nivå.

Situasjon
Høgskoleanlegget ligger som et midtpunkt i et større 
campusområde. Grunnet den store tomten, og prosjektets 
størrelse, har arkitektene valgt å organisere bygnings-
volumene lavt og spredt fremfor en mer bymessig organi-
sering. 

Anlegget skal romme til sammen ca. 5.500 personer og 
utgjør i bygningsvolum ca. 39.000 m2. 

Høgskolen i Agder er et stort anlegg som er organisert 
på en særdeles oversiktlig måte.

Lunde & Løvseth Arkitekter AS:

HØGSKOLEN I AGDER
Foto: Espen Grønli og Jaro Hollan

Mot syd. Foto: Espen Grønli
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Plan 1. etasje

Fellesbygg: 
1 Sentralhall
2 Ekspedisjon
3 Studentekspedisjon
4 Auditorium
5 Bibliotek
6 Undervisningsrom
7 Gruppe-/leserom

Avdelingsbygg: 
1 Bro
2 Laboratorium
3 Undervisningsrom
4 Auditorium
5 Grupperom
6 Musikkrom
7 Dramarom, øvre del
8 Sengeavdeling
9 Kontor
10 Lager

Foran vinduer 
i auditorier og 

trapperom er det 
benyttet «gitter-

muring» – både for 
innslipp av lys og 

for å kunne holde 
teglflaten uten å 

måtte ta for store 
åpninger.

Foto: Espen Grønli 
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Organisering
Organiseringen av funksjonene er løst med en hierarkisk 
oppdeling. Dette gjelder både bygningsvolumer og uterom. 
Arkitektene har oppnådd å lage et større fellesskap samti-
dig som avdelingene får nære og intime rom både ute og 
inne.

Hovedadkomsten med god utsikt utover anlegget er 
markert ved å utforme administrasjonsbygningen som 
et vertikalt volum. Fellesarealene som bl.a. inneholder 
bibliotek og IT/media er lagt i et utskytende, horisontalt 
volum. Mellomrommet mellom disse to volumene rommer 
sentralhallen. 

Ut fra fellesområdet som er plassert oppe på bastionen 
mates de mindre, avdelingsvise bygningene via gangbro-
er. Disse broene forsterker avgrensningen av det store ute-
rommet der de skjærer seg inn bak avdelingsvolumenes 
gavlfasader. Dette er vakkert utført og gir en flott opple-
velse av å tre inn i det indre uterommet. 

Juryen stiller seg derimot noe betenkt til situasjonen 
rundt hovedinngangen og anleggets angrepspunkt og opp-
fatter fellesbygningenes fasade mot campus mindre avklart. 

Materialvalg
Anlegget har et meget robust, klart og presist uttrykk. 

Hovedmaterialet er tegl. Teglsteinen er lys rød, murt 
med baksiden ut, der fugene er avstemt mot teglfargen og 
lagt i liv med teglsteinen. Det er benyttet ti-skifts munkefor-
bandt med vending etter fem skift. Resultatet gir en ensar-
tet, jevn og varm overflate. Bygningsvolumene av teglstein 

er presist utformet, vindusbånd, materialoverganger og va-
riasjon med gittermuring er vakkert, bevisst, gjennomtenkt 
og ikke minst teknisk godt prosjektert og gjennomført. 

Fellesbygget skiller seg ut fra resten av anlegget, da det 
her er benyttet sjøvannsbestandig, korrugert aluminium. 
Dette volumet har en kraftig tilstedeværelse i det store 
uterommet, ettersom det krager utover betongbastionen på 

Foto: Espen Grønli

Foto: Espen Grønli
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Adresse: Gimlemoen, 4604 Kristiansand

Byggherre: Statsbygg

Arkitekt: Lunde & Løvseth Arkitekter AS 
v/ sivilarkitektene MNAL Jon Flatebø og Ivar 
Lunde (oppdragsansv.), Morten Løvseth, Jon 
Inge Bruland, Dag Myklegard, Helge Næs. 
Medarb.: Anne Marie Lööf, Sverre Krefting, 
Margit Tidemand Ruud, Håkon K. Hilland, 
Stein M. Fossli, Anne M. Petersen, Anne 
Sundqvist, Baard Hoff, Michél van Dijk, 
Gerard Sinclair, Thomas Stokke, Truels Wis-
sneth, Michael Jankowski og Kent Horne

RIB: Multiconsult AS, Kristiansand

Byggeleder: Kåre Hagen Byggelederfirma AS

Hovedentreprenør:  

Murmester: Petter Kristensen AS

Tegl og mørtel: 

Byggeår: 1998–2001

Areal:  38.270 m2 BTA, 36.460 m2 BRA

Prosjektkostnad: Ca. 575 mill kr.

Konstr./materialer: Vegger og søyler av betong med stålsøyler 
i ytterveggen. Etasjeskiller: en kombinasjon 
av flatdekker og enveisplater som spenner 
mellom prefabrikerte, spennarmerte bjelker.  
Lys, rød tegl er murt med baksiden ut, noe 
som gir et rustikt preg. Fugen er avstemt mot 
teglfargen og lagt i liv med steinen. 10-skifts 
munkeforbandt med vending etter 5 skift.
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betongsøyler. Avdelingsbygningenes store undervisnings-
rom mot nord er utført i glass og grafittlakkert aluminium. 
Disse materialene er gjentatt i administrasjonsbygningens 
sør- og vestfasade.

Betong er benyttet i gangbroer og bastion.

Konklusjon
Høgskolen i Agder er et anlegg som i sin volumoppbyg-
ging, organisering, materialbruk og detaljering er svært 
imponerende. Den totale materialopplevelsen er sam-
stemt, svært bevisst og vellykket. Anlegget har en robust 
og presis karakter. 
Juryen gratulerer!
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Knut Hjeltnes AS sivilarkitekter MNAL:

ENEBOLIG I SKOGVEIEN

Situasjon
Eneboligen er bygget i en slakt skrånende eplehage til  
en eldre enebolig fra 40-tallet på Stabekk i Bærum. 

Boligen ligger som et markant skille mellom veien og 
hagen, og forenes med det eldre huset av en flott lønn hvis 
grener strekker seg mot begge boligene. 

Konsept
Eneboligen er utarbeidet fra et ekstremt enkelt og samtidig 
svært spennende prinsipp som gir interessante muligheter: 
Terrengforskjellen opptas i en vertikal teglvegg, hvor mel-
lomrommet mellom de murale støttemurene og den fritthen-
gende treboksen utgjør fellesarealene i boligen. Dette gir 
et interessant snitt der hagen får flyte inn i boligen på den 
ene siden av den vertikale murveggen, og det øvre nivået, 
forplassen, en møteplass for barna i gata, utgjør et positivt 
urbant bidrag til en ellers meget privatisert villaverden. 

(Forplassen vil i byggetrinn to tilføyes en garasje og 
lukkes mer inne. Vi forutsetter at den beholder sin urbane 
karakter.)

Terreng og stedstilpassing
Boligen sitter godt i landskapet, og utnytter utsiktsmulighe-
tene til fulle, på en samtidig avskjermet måte.

Boligen er på to etasjer, der kun den øverste etasjen 
synliggjøres mot gateplan. Mot eplehagen derimot har både 
øverste etasjes soverom og det store oppholdsrom/ kjøk-
kenrom i 1. etasje direkte kontakt med hagen, og vakker 
utsikt over kulturlandskapet tilhørende Ballerud gård.
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Inngangsplanet med bad og soverom

Nedre plan – stue og kjøkken
Fra badet. Teglgulvet er slipt og vokset,  
mens teglvegger utsatt for vann er glassert. Et prefabrikkert  
betongkar, kledt med glassmosaikk, er nedsenket i gulvet. 
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Adresse: Skogveien 122, 1369 Bærum

Byggherre: Gry Kleven og Jeppe Styrmoe

Arkitekt: Knut Hjeltnes AS Sivilarkitekter MNAL  
v/Knut Hjeltnes 
Medarbeidere: Siv.ark. Karen Jansen,  
siv.ark. MNAL Hanne Bergan,  
stud.arch. Nils Ole Brantzæg

RIB: Siv.ing. Terje Orlien

Byggeleder: Siv.ark. Jeppe Styrmoe

Hovedentreprenør:  Krefting & Thiis as

Murmester: Murmester Rolf Holm as

Tegl og mørtel: Optiroc as

Byggeår: 2002–2003

Areal: 201,6 m2

Konstr./materialer: Diafragmavegger i tegl; Bratsberg lys kloster.  
«Treboksen» er opphengt i to limtredragere, 
1 m høye.  
Øvrige dekker er dekkeelementer i porebe-
tong med gulvvarme, kledt med samme tegl 
som veggene.  
Hagebod og forstøtningsmur er i plasstøpt 
betong. 

Tekniske anlegg: Ventilasjonskanaler og klesnedkast er ført 
innvendig i diafragmaveggene. El-ledninger 
på kjøkkenet er ført i kanalteglens hulrom. 
Det er benyttet varmepumpe og vannbåren 
varme i alle tunge gulv.

Inngangsplan

Nedre plan
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Organisering
Romfunksjoner har fått følgende plassering:
- Bifunksjoner som våtrom, og lager er plassert inne i 

murveggene.
- Soverom er plassert i treboksen.
- Mellomrommet mellom disse utnyttes til fellesarealer: 

stue/ kjøkken og kommunikasjonsfunksjoner. Her får 
hagen flyte inn i boligens nedre plan.

Snittet viser en imponerende bevissthet i bearbeidelsen 
av lysinnslipp og internkommunikasjon, og oppholdsrom-
met i underetasjen får en overraskende opplevelse av å 
ha nær kontakt med hovedinngangen.

Den frigjorte treboksen spenner fritt mellom gavlpar-
tiene ved hjelp av to én meters høye dragere: Volumet 
avskjermes fra fellesarealene med en skyvedørsvegg. 
Tilgang oppnås via en langsgående adkomstbalkong som 
gir kontakt med øvrige fellesarealer.

Behovet for å skjule limtredragerne og tre/glassvolumets 
utforming av overgang mellom tak og solavskjerming 
synes derimot ikke like klart for juryen. 

Materialvalg
Tegl er det fremtredende materialet i boligen. Her er det 
benyttet tegl av type Bratsberg lys kloster. Diafragma-
veggene utgjør synlige veggoverflater og konstruksjoner. 
Veggens dybde er utnyttet til hyllelagring ved bruk av 
forskjellig overflatebehandlet prefabrikkerte betongplater. 
Veggens hulrom benyttes også til tekniske føringer. 
Dekker av porebetong er kledt med kløyvet teglstein for å 
redusere tykkelsen da det i de tunge gulvene er benyttet 
vannbåren varme.

Murverket benyttes også til faste elementer som trapp, 
sofa og peis. 

Badet må bemerkes spesielt, der teglgulvet er slipt 
og vokset, mens teglvegger utsatt for vann er glassert. 
Et prefabrikkert betongkar, kledt med glassmosaikk er 
nedsenket i gulvet. Badekaret er som et mini-svømmebas-
seng.

Vinduer og glassfasader er bevisst plassert i forhold til 
veggen for å understreke det tunge eller lette uttrykket.

Utførelsen av bygget er av høy håndverksmessig stan-
dard, der detaljene er gjennomtenkte, logiske og ikke 
minst gjennomførbare.

Konklusjon
Boligen er i utgangspunktet svært enkel, men gir samtidig 
en variert opplevelse, der arkitekten har mestret å utnytte 
materialene, snittet og planens muligheter på en leken og 
overraskende måte! 

Juryen for Murverksprisen gratulerer og takker arkitekt 
Knut Hjeltnes for et inspirerende byggverk!
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Juryen har bestått av
- Alessandra Kosberg, sivilark. MNAL, Jarmund Vigsnæs AS, juryleder
- Kjell Beite, sivilark. MNAL, HRTB AS
- Jan-Gunnar Molde, murmester, Leif Kr. Stensrud AS
- Finn E. Madsø, sivilingeniør Finn Madsø AS
- Geir Wold-Hansen, sivilingeniør, Mur-Sentret

Sekretariat
Mur-Sentret, tlf. 22 93 07 60, e-post: post@mur-sentret.no

Prisutdeling
under Arkitekturdagene på Hamar – 17. september.

Premie
Hver av prisvinnerne mottar en bronsestatuett av Nils Aas samt et reisestipend på kr. 25.000,-

Historikk
Murverksprisen er etablert i 1978 for å stimulere og utvikle god bruk av murverk i norsk byggevirksomhet.

Tidligere prisvinnere:

år vinnere utdelt for     

2000 Sivilarkitekt MNAL Harald Hille «Forfatterskap»  

 Sivilarkitekt MNAL Bengt Espen Knutsen «Forfatterskap»

 Sivilarkitektene MNAL Kjell Lund og Nils Slaatto  «Forfatterskap»

 Sivilingeniør Finn E. Madsø Utvikling av det moderne bærende murverk 

1999  Nils Henrik Eggen Arkitektkontor AS Nybygget til Erkebispegården i Trondheim 

1996 Sivilarkitektene MNAL Arne Åmland og Terje Høgenhaug  Åmot kirke, Modum    
 samt rådg.ing. byggeteknikk Hovde Prosjektering as 

1993 LPO arkitektur & design as Oslo Spektrum  

 Lund Hagem Arkitekter AS Villa Benvold, Oslo 

1988 Sivilarkitekt MNAL Kari Nissen Brodtkorb «Forfatterskap» 

1985 Murmester Rolf Holm Innsats for murbransjen og murerfaget 

1982 Murernes Union Godt håndverk – i anledn. 100-årsjubileet 

1980 Professor Sven D. Svendsen, NTH Innsats for murbransjen og murerfaget 

1979 Eliassen & Lambertz-Nilssen, sivilarkitekter MNAL  «Forfatterskap»


