
Betongelementprisen 2008 
er tildelt 

Arkitekt sverre Fehn As for gyldendalhuset i oslo
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Gyldendal forlag ønsket å skape en moderne og fremtidsrettet bygning med klare referanser til forlagets rike historie 
fra oppstarten på 1700-tallet til i dag. Det store arkitektoniske grepet ble av Sverre Fehn formulert slik:  

«Et meget tradisjonelt kvartal i Oslo vil få en overraskende atmosfære hvor eksteriør og interiør  
finner sin dialog mellom det ekstremt moderne og det tradisjonelt pittoreske».



tidligere prisvinnere

2006 Statens havarikommisjon for transport, trinn II, 
 Lillestrøm 
Longva Arkitekter AS 

2005 Nye Ringstabekk skole, Bærum 
div.A arkitekter

2004 Boligprosjektet Orstadforen Brl, Klepp 
Brandsberg-Dahl Arkitektkontor AS

2002 Jægers brygge, Bergen 
Lund & Partnere arkitekter a.s.

1999 Jora gang- og sykkelvegbru, Dovre 
Statens vegvesen Oppland

1996 Christiania Qvartalet, Grev Wedels plass 5–6, 
Revierstredet 2, Oslo 
Niels Torp A/S arkitekter

1995 Felles laboratoriebygg, Lovisenberggt 6, Oslo 
ØKAW Arkitekter

1992 Lysgårdsbakkene hoppanlegg (OL) 
ØKAW Arkitekter

1990 Drammens Museum, Drammen 
Gunnar Granberg

1989 Vognhall for NSB, Dyvekes vei 2, Oslo 
NSB Arkitektkontor v/ Arne Henriksen

1988 St. Magnus katolske kirke, Lillestrøm 
Lund & Slaatto  

1987 La-Sa-bygget, Drammensv. 214, Oslo 
Einar Dahle

Betongelementprisen tildeles bygg som en  
anerkjennelse for vellykket bruk av betongelementer

Juryen har denne gangen lagt vekt på funksjon, det urbane 
rommets ytre rammebetingelser og de miljøeffekter byggets 
femte fasade – taket – tilfører brukerne og omgivelsene for 
øvrig:

Prosjektet er et resultat av godt samarbeid mellom opp-
dragsgiver,  arkitekt, rådgivere og leverandører. Dette sam-
arbeidet har muliggjort en særegen arkitektonisk utforming 
av byggets femte fasade. 

Overlyskonstruksjonen spiller sammen med omgivelsene på 
en måte som gir byggets indre rom et unikt lysspill samtidig 
som det er et vindu mot  verden utenfor. Sammenstillingen 
av materialer er nøye vurdert, og bruken av betongelemen-
ter i kombinasjon med plasstøpte konstruk sjoner, tre og 
andre materialer understreker byggets unike karakter.

Betongelementenes geometri er kompleks, og overlys-
konstruksjonen utgjør en dominerende del av det visuelle 
inntrykket. De presise, nøye tilpassede betongelementene 
med sitt tydelige geometriske mønster viser en klar inten-
sjon og vitner om sterk gjennomføringsvilje og -evne hos 
alle aktører i prosjektet.

Årets jury har bestått av 
Lars Jåvik – RIF, Annema Selstrøm – NAL, Kaj Lea – NAL 
og  John-Erik Reiersen – Betongelementforeningen.

Prisen utdeles på Byggegallaen 25. mars på hotell Plaza i 
Oslo.  
Betongelementforeningen står bak prisen.  
Pengepremien på 50 000 kroner går til faglige aktiviteter for 
arkitektene som har vært involvert i prosjektet.

Byggherre Gyldendal ASA
Arkitekt Arkitekt Sverre Fehn AS ved Sverre Fehn, Inge Hareide 

(prosjektleder), Kristoffer Moe Bøksle. 
Innledende faser: Alexander Wærsten, Halvor Kloster, 
 Henrik Hille, Bård Hoff og Martin Dietrichson

RIB Rambøll Norge AS
Entreprenør Vedal Entreprenør AS
Leverandør Betongelementer: Con-form AS

overlyskonstruksjonen

Da det ikke er nye fasader mot gaten, fremstår 
overlyskonstruksjonen som nybyggets fasade mot 
 omverdenen. Det karakteristiske taket i betong-
elementer er utført med høy presisjon, både hva 
gjelder form, forskaling, støp og montasje. 

De uvanlige formene gir en helt egen atmosfære til 
Ibsen-hallen, som hovedrommet i Gyldendalhuset 
kalles. Overlyskonstruksjonen dekker 30 x 14 meter 
og består av 18 pyramider. Pyramidene er skråskåret 
i toppen og vender i ulike himmelretninger for å hente 
lys fra solens vandring gjennom dagen. I toppen av 
pyramidene er hullet som henter det myke lyset inn 
i hallen. Hullene har en myk form sammensatt av 
sirkelsegmenter. Sverre Fehn arbeidet med formene 
i en tidlig fase av prosjektet, og taket ble på mange 
måter selve signaturen til det nye Gyldendalhuset.  
I samarbeid med Con-form AS og Vedal Entreprenør 
AS planla og utarbeidet man detaljene. Presisjonen 
på elementene og sammensetningen av disse er 
imponerende, og konstruksjonen har gitt bygget en 
enestående karakter.


