YDALIR
Campushotell i Stavanger

For alle kontorets prosjekter er målet
å finne frem til et tydelig svar på
oppdragets stedlige, funksjonelle
og miljømessige forutsetninger; en
utforming som gjennom sine romlige
kvaliteter innebærer en interessant og
meningsfull, daglig brukeropplevelse.

LU N D +S LA AT TO A RKITE KTER

Lund+Slaatto Arkitekter tilbyr et bredt
spenn av tjenester fra områdeplaner til
interiørløsninger.
www.lsa.no

Ydalir Hotel, Norges første campushotell, ligger på Ullandhaug,
i tett tilknytning til Universitetet i Stavanger. Hotellet er
fordelt på tre kubiske volum og preges av gjennomgående
løsninger i bestandige materialer; tegl, betong, kobber og eik.

mur +
betong

Tekst: Ark itek ten. Foto: Sindre Ellingsen
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Vår ambisjoner å skape karakteristisk,
formsterk og bærekraftig arkitektur.
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Typisk etasje:
Hotellet har 59 rom, der flere er tilpasset
langtidsopphold med eget kjøkken

1. etasje:
Her ligger møtelokaler, frokoststue, peisestue og en aula
til universitets disputaser og andre høytideligheter

Hotellet består av 59 rom der flere er
tilpasset langtidsopphold med egne
kjøkken. I første etasje er det møte
lokaler, frokoststue, peisestue og en
aula til universitets disputaser og andre
høytideligheter. Ydalir er åpent for alle,
men er spesielt tilrettelagt for møter,
konferanser og overnatting for reisende
tilknyttet universitetet.
Bygningen er brutt ned i tre primære
teglvolum, som sammen danner en
naturlig forplass. Oppdelingen får

Interiørene har en lun og var m kara kter, store vindus flater knytter rommene til omgivelsene
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bygningsm assen til å virke mindre enn
arealet skulle tilsi – og tilpasser anleggets skala til området.
De tre volumene er forskjøvet i forhold
til hverandre, forbundet av gangbroer
i glass. Forskyvningene gir variasjon i
romlighet, slik at hvert rom får unike
utsyn og gode lysforhold. Som en viktig
del av den arkitektoniske opplevelsen, gir
hotellkorridorene og glassbroene sideveis
gløtt og utsikt, og i endene lys og glimt
gjennom halvåpent murverk.
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Hovedinngangen
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Hovedinngangen ligger i mellombygget. Bildet viser resepsjon og frokoststue
Ved glassbroene er murverket trukket inn gjennom fasadesjiktet til korrid orene –
noe som har skapt subtile overganger mellom interiør og eksteriør
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Materialbruk
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Bygningene er kledt i rødbrun, kullbrent
tegl. Inngangspartiet er i betong, mens
takflater, karnapper og detaljer er i
kobber (Tambak). Huset har et karakteristisk utrykk i seg selv, men er likevel
h armonisk tilpasset omgivelsene. G jennom
skala, form og materialbruk dannes det
et samspill mellom hotellet og den eldre
teglbebyggelsen i området.
Målet har vært å skape et robust
prosjekt med løsninger av høy kvalitet
– en bygning som eldes med verdighet.
Denne a mbisiøse målsettingen har vært
gjennomg ående i prosjektet, med et
detaljeringsnivå som både er prosjektert
og bygget med stor nøyaktighet. Blant
annet har vi lagt særlig vekt på over
gangene mellom inne- og uterom. Ved
glassb roene er murverket trukket inn
gjennom fasadesjiktet til korridorene –
noe som har skapt subtile overganger

Kar nappene gir en illusjon av å sveve i murverket, uten markante fuger eller overganger.
Fasadene er i rød brun, kullbrent tegl. Inngangspartiet er i betong, mens ta kflater, kar napper og detaljer er i k obber
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Området Ullandhaug har nav n etter den norrøne ja kt- og skiguden Ull. Ydalir – bar linddalen – var stedet han bodde i Åsgård
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Halvåpent murverk gir lys inn og gløtt ut i endene av korridorene

Adresse:
Byggherre:
ARK/IARK:
LARK:
RIB:
Entreprenør:

mur +
betong

3 • 2018

Leverandører:
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Ferdigstilt:
Areal:
Konstruksjon:
Overflater:

Telegrafdirektør Heftyes vei 99, 4021 Stavanger
Stiftelsen Ydalir / Smedvig Eiendom
Lund+Slaatto Arkitekter
Brandsberg-Dahls Arkitekter
Procon AS
Kruse Smith
murarbeider: Waldeland & Varhaug AS
betong: Sandnes & Jærbetong
plattendekker: Sandnes & Jærbetong
veggelementer og trapper: Hå Element og Hårr betong
tegl: Mur Direkte (Petersen Tegl)
murmørtel: Forsand Sandkompani
fliser: Modena (fellesarealer) og Brødrene Dahl (hotellrom)
2018
3129 m 2
Dels plasstøpt, dels betongelementer (plattendekker, vegger, trapper). Stålsøyler.
Fasader i i rødbrun, kullbrent tegl. Inngangsparti i betong.
Eik som innredningselement og gulv inne, kombinert med eksponerte, bærende
betongvegger. Maximo forskalingssystem, planlagte staghull i samme høyde,
koordinert med innredning i hotellrom. Forskalingsskjøter ble planlagt i forkant
for å stemme overens med øvrige detaljer. Betongen har 2% hvitfarge.
Takflater, karnapper og detaljer i k obber (Tambak).

mellom interiør og eksteriør. Kobberkarnappene gir en illusjon av å sveve
i murverket, uten markante fuger eller
overganger, mens taknedløpene er
eksponerte som integrerte elementer i
murfasadene.
Interiørene har en lun og varm karakter,
store vindusflater knytter rommene til
omgivelsene. En kombinasjon av plassbygde løsninger og frittstående møblement har gitt fleksibilitet i innredningen.
Rommene preges av utstrakt bruk av eik,
både som innredningselement og gulv, i
kombinasjon med eksponerte, bærende
betongvegger. Kvalitetsorienterte, holdbare
løsninger er gjennomgående tema for
interiøret, som i resten av prosjektet.

