Fasade mot sjøen (sett fra Strandpromenaden)

KVARTAL 57
boliganlegg, Kristiansand
K RISTIN JA RM UN D A RKITE KTER

Kirkegata 2B, C og D samt Strandpromenaden 21 på kvartal 57
utgjør en av de siste – om ikke den siste – utbyggingsbare
eiendommen langs Strandpromenaden i Kristiansand.
Den har en helt unik og eksklusiv beliggenhet i byen, med
fantastisk havutsikt, god tilgang til sjø- og friluftsliv, og er
skjermet og sentrumsnær på samme tid.

mur +
betong

4 • 2017

Tekst: Geir Messel
Fot o: Jacob J ohannes Buchard

21

S i t ua s j o n

Ty p i s k p la n

Leverandører:

mur +
betong

4 • 2017

Adresse:
Byggherre:
Arkitekt:
RIB:
Entreprenør:
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22

Konstruksjon:
Fasader:

Kirkegata 2C/2D, 4610 Kristiansand
Kvartal 57 AS
Kristin Jarmund Arkitekter AS
Multiconsult
totalentreprenør: BRG Entreprenør AS
grunnarbeider: Kaspar Strømme
murarbeider: Murmester Jan Drivdal as
betong: Ribe Betong
tegl: Randers Tegl AS
murmørtel/puss: Forsand Sandkompani AS
2017
4 000 m 2
Bærekonstruksjon i stål og plasstøpt betong
Langstrakt tegl – Randers Tegl RT 153 Ultima, 468x108x38.
Partier med relieff

KRISTIN JARMUND ARKITEKTER AS
Kristin Jarmund Arkitekter AS ble
etablert i 1985. Kontoret er i stor
grad bygget opp gjennom seire i åpne
arkitektkonkurranser og parallelle
oppdrag. Firmaet har profilert seg
gjennom bevisst og gjennomarbeidet
design med høy arkitektonisk kvalitet,
fra overordnet nivå til detaljutforming av
bygg og interiører.
Kontoret har i tillegg mottatt en rekke
priser, bl.a. Anders Jahres kulturpris
i 2014, AC Houens Fonds Diplom
(Justérvesenets nybygg på Kjeller),
samt Statens Byggeskikkpris i 2010
(Gjerdrum Ungdomsskole).
www.kj-a.no

Hovedkonsept
Oppgaven er løst innenfor en fast og
samlende bygningskropp. Innledende
studier, hvor vi undersøkte eiendommens

potensiale med hensyn til bebyggelsens
retning, struktur og arkitektoniske uttrykk,
resulterte i en bebyggelse med en fast og
samlende hovedform som forholder seg til
den omkringliggende bebyggelsens retning,
karakter og materialbruk. Prosjektet er
innenfor disse intensjonene løst med et
moderne, tidløst og eksklusivt uttrykk.
I hovedbygningskroppen tas det nødvendige 'innhakk' og åpninger for balkonger,
vindusfelt etc. Glass og vindusflater går
fra gulv til tak for å optimalisere utsynog utsiktsforhold og skape god kontakt
mellom ute og inne. Av samme årsak er
balkong- og terrasserekkverk i glass.

Hovedvertikalforbindelsene med trapp
og heis er lagt inne i bygningskroppen
nær knyttet opp til hovedinngangspartiet,
framfor ut i fasaden slik det er illustrert i
reguleringsforslaget. Dette frigjør verdifulle
fasadeløpemeter til leilighetene.
Inngangspartiene 2C og 2D er romslige,
med innslag av hyggelig møblering, og
inneholder ulike bifunksjoner som postkasser, skilting med leilighetsoversikter o.a.
Hovedforbindelsen til felles service
funksjoner i Østre Strandgate 34-36 skjer
som en vandring gjennom hagen i gårdsrommet, med separat inngang for beboerne
direkte fra gårdsrommet.
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Anlegget er tidsmessig og moderne, men
det har samtidig en tilhørighet til den
omkringliggende tradisjonelle bebyggelse
som gir det en klassisk tidløshet. Det er
lagt vekt på rasjonelle og enkelt byggbare
løsninger med gjentagende enheter både
når det gjelder struktur, byggemåte og
funksjonalitet.
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Underetasjen inneholder tekniske rom,
bodareal og felles parkeringsanlegg for bil
og sykkel i henhold til reguleringsplan.

Fasadenes hovedflater er i tegl, i tråd
med gjeldende regulering. I tillegg har
plan for Murbyen ligget som et premiss.
Det ble valgt en langstrakt tegltype fra Randers Tegl (RT 153 Ultima,
468x108x38), og teglflatene har partier
med relieff. Opprinnelig var dette planlagt
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Materialbruk
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Felles trappeoppgang
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som perforert teglfelt med bakenforliggende glass. Men med tanke på tilkomst,
rengjøring, smuss, tetting m.m. ble det
istedet valgt en tilbaketrukket halv-stein
i en mørkere farge, noe som ga samme
effekt.
Fasaden har også innslag av treflater;
som fasadefelt, himlinger og pergolaer
over balkonger.
Balkongrekkverk er i herdet, transparent
glass for maksimalt lysinnslipp. Hånd
løpere og innfestingsdetaljer er i rustfritt,
polert stål.
Leilighetene har desentraliserte ventilasjonsanlegg som krever inntak/utkast
i fasade via kombibokser. Dette var ikke
forenlig med fasadeuttrykket, så disse ble
integrert i teglveggen med innfelt rist i
forkant.

