Olav s ha l l sett f ra pa rken m el lom Ki rkeg a ta o g Vo llga ta

OLAVS HALL
Borgarsyssel Museum, Sarpsborg
ER I K MØL LER AR KITEKTER / K P F A R KITEKTER

økonomiske midler slik at man kunne realisere drømmen om ny museumsb ygning.
Olavs hall ble innviet 29. juli 2016.
Den overordnede idé har vært å skape
en museumsbygning som i materialvalg,
stofflighet og arkitektur naturlig inngår i
museets øvrige h istoriske bygningsmasse
og samtidig er med på, i et moderne
formspråk, å styrke helhetsinntrykket av
museets mange ulike bygninger.

Olavs hall ligger parallelt med Vollgata
og danner dermed en rygg m ellom gaten
og museumshagen. Lideledes forholder
den seg til de omkringliggende bygninger
i Vollgata.
Museumsbygningen er et langsmalt hus
i én etasje, et stort sammenh engende
volum. Innvendig er det fire platåer i slipt
betong, tilpasset det fallende terrenget.
Det første platået ligger i forbindelse med

mur +
betong

Erik Møller Arkitekter vant i 2008
konkurransen om en ny museumsbygning til Borgarsyssel museum i Sarpsborg. Målet var at den nye museumsbygningen skulle stå ferdig til byens
1000-å rsjubileum i 2016.
Borgarsyssel museum er en del av
Stiftelsen Østfoldm useene, en paraplyorganisasjon for ti museer. I 2014 lyktes
stiftelsen i å skaffe til veie de nødvendige

1 • 2017

Teks t : Th o ma s Knu dsen, Er i k M ø l ler A r ki tekter . Foto: Erik Møller Ark itek ter og Eivind Lauritzen
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S i t ua s jo n

hovedinngangen i vestgavlen, og inne
holder bl.a. kafé og publikumsfasiliteter.
Alle platåer har åpen forbindelse.
På det første platået ligger et kjerne
parti i slipt betong, som inneholder
atelier, administrasjon m.m. De tre øvrige
platåene skaper ulike utstillingsrom
gjennom bygningen, og danner større
og mindre utstillingsa realer. Platåene er
forbundet via ramper og trapper som også
er i slipt betong. Trappetrinnene er i eik.
Himlingen følger bygningens takform
for å gi museet så mye volum som mulig.
Himling og vegger har lyse overflater.

mur +
betong
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Se tt fra s y dves t. Om kveld en får t år net en lyss et t ing som f ø l g er de loddrette åpn i n g en e i rek kv erket

Platåene skaper ulike utstillingsrom gjennom bygningen.
De er forbundet via ramper og trapper som også er i slipt betong. Trappetrinnene er i eik.
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KPF Arkitekter og
Erik Møller Arkitekter
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er i dag et av de største og eldste
arkitektfirmaer i Danmark, med mer
enn 80 års erfaring med arkitekt- og
bygherrerådgivning innen alle varianter
av byggeri, renovering, kulturarv,
landskap og byplan, sunnhet, interiør og
endringsledelse. Firmaet har lange og
stolte tradisjoner i hele landet og fra
kontorene i Viborg, Aarhus, Aalborg og
København.
Den nåværende arkitektvirksomheten er
resultatet av flere fusjoner, sist mellom
KPF Arkitekter og Erik Møller Arkitekter
i 2015.
www.kpf.dk

Adresse:

Gamlebygata 8, 1721 Sarpsborg

Byggherre:

Stiftelsen Østfoldmuseene

Arkitekt:

Erik Møller Arkitekter / KPF Arkitekter

RIB:

Cowi

Entreprenør:

AF Bygg Østfold
mur og betongarbeider: AF Bygg Østfold
betongsliping: Betotec

Leverandører:

betong: Unicon AS
tegl: MurDirekte (Covertegl og Kolumbategl fra Petersen Tegl)

Ferdigstilt:

2016

Byggesum:

NOK 35 mill. eks. mva

Areal:

900 m 2

Konstruksjon:

Fundamenter og dekker i plasstøpt betong.

Overflater:

Betongsokkel er kledd med Kolumbategl.
Vegger og tak er kledd med Covertegl utvedig.

mur +
betong

Det utvendige arkitektoniske uttrykket er
karakterisert ved at det gjennomg ående er
brukt Covertegl i fasader og tak. Sokkelen
er i Kolumbategl murt 'rett i bakken', som
tar opp det fallende terrenget.
Det veksles mellom visuelt åpne/
transparente fasader og mer lukkede
fasader, noe som medvirker til å skape
variasjon både inne og ute.
Vinduspartiene ligger tilbaketrukket i
egne nisjer som varierer i høyde på grunn
av det fallende terrenget. Foran vindus
nisjene som vender inn mot utstillings
arealet er det skodder i cortenstål i to
rekker som gir lys eller mørke avhengig
av den aktuelle utstilling. Skoddene er
perforerte, slik at dagslyset som trenger
inn danner mønstre på innsiden. Øvrige
paneler og baldakin er også i cortenstål.
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Se tt fra Vollg ata i vest . Vind uspart iene lig g er ti l ba ketru k ket i eg n e n i sjer som va ri erer i hø y de på g ru n n av det fa l le n d e ter re n ge t
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U ten p å t å r n e ts be to n g kjer ne snor d et seg en t rap p som fører b esø ken de opp ti l u tsi k tspla tået tredv e m eter ov er g a tepla n
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Foran vindusnisjene som vender inn mot
utstillingsarealet er det skodder i per forert cortenstål

Mot hagesiden avtrappes platåene ned
mot tårnet, som ligger på sitt eget platå
og derved knytter seg til selve museums
bygningen. Utenpå tårnets betongkjerne snor det seg en trapp som fører
b esøkende opp til utsiktsplatået tredve
meter over gateplan. Utenpå trappen og
reposene er det plassert et gjennom
gående, loddrett rekkverk av cortenstål,
med loddrette åpninger, noe som gjør
tårnet transparent og samtidig tilfører
åpenhet og letthet. Om kvelden får tårnet
en lyss etting som følger de loddrette
åpningene.
Fra tårnets utsiktsplatå har man en
unik utsikt over museumshagen med den
historiske St. Nikolas kirkeruin, som står
sentralt i utviklingen og historien om
Sarpsborg og omegn fra år 1016 til vår tid.
Tårnet står i dag som et landemerke for
området.

