
34

m
ur

+
be

to
ng

 
  

1 
• 

20
19

MH2 kobler seg til eksisterende MH
bygning med ca. 20.000 m2 fordelt på to 
nye fløyer. Ny hovedinngang er orientert 
mot en lysgård mellom de to eksiste
rende fløyene. Nybygget er tilpasset det 
bratte terrenget, og er forbundet med de 
respektive etasjer i eksisterende bygg på 
alle plan.

I  bygg for medis in og helsefag 
(MH) samlokal iseres alle 
medis in og helsefagene ved 
Det helsevitenskapel ige fakultet 
ved Universi tetet i  Tromsø. 

Fasade sørøst

Plan 07–08 :  Aud i to r ium

UTVIDELSE UiT
MH2 – nytt bygg for medisin- og helsefag, Universitetet i Tromsø

RATIO  ARKITEKTER

Teks t :  So lve ig  S t rand .  Fo to :  Trond  A .  Isa ksen
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Fasade nordvest  med ny hoved inngang

I likhet med eksisterende bygning er 
MH2 delt i en undervisningsfløy og en 
laboratoriefløy. I under visningsfløyen 
ligger grupperom, seminarrom, lesesal 
og mikroskopisaler. Laboratoriefløyen 
inneholder forskjellige typer forsknings
laboratorier, fakultetsadministrasjon 
og kontorer for studenter og forskere. 

Adresse:  MH2, Universitetet i Tromsø, Hansine Hansens veg 18, 9019 Tromsø
Byggherre:  Statsbygg
Arkitekt:  RATIO arkitekter AS
LARK:  Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter AS
Kunst Gunilla Klingberg, Hennie Ann Isdahl, Beret Aksnes/Vegar Moen  

og Anne Lise Brun
RIB:  COWI AS
Entreprenør:  PEAB Bjørn Bygg AS 

murarbeider: Mjøndalen Mur & Puss AS
Leverandører: betong: Ferdigbetong AS  

betongelementer: Jaro AS 
tegl: Wienerberger 
murmørtel: BMC

Ferdigstilt: 2018
Areal: ca. 20.000 m2

Konstruksjon: Under terreng: Plasstøpte betongkonstruksjoner 
Over terreng: Prefabrikkerte betongelementer

Overflater: Wienerberger tegl WT131 murt med Scanmørtel tilpasset teglfargen



36

m
ur

+
be

to
ng

 
  

1 
• 

20
19

Sn i t t

Plan 07 :  Kor r idor/sp ise/ leseplass .  In tegrer t  kunst  på vegg :  Henn ie Ann Isdahl

Tilknyttet vestibylearealene ligger audito
rier, pause/kollokviearealer, garderober, 
kaffebar og et servicetorg ved overgangen 
til eksi sterende lysgård. Det var en for
utsetning at den nye og den eksisterende 
bygningen skulle fungere som et samlet 
anlegg ved ferdigstillelse. 

Nybygget danner et fondmotiv i 
Universitets vegen, med ny hovedinngang 
fra nordsiden av campus. Det er etablert 
et generøst adkomsttorg, og et stort 
utsmykkingsprosjekt av kunstnerne Beret 
Aksnes og Vegar Moen preger den nye 
inngangsfasaden.

Det er lagt vekt på å etablere skjer
mede uteplasser, fortrinnsvis mot sørvest. 
'Studenthagen' på plan 7 er skjermet mot 
vind, samtidig som den har gode sol
forhold. Det er etablert en terrasse på 
plan 8 utenfor ny kafe, og en ny gangsti 
mellom studenthagen og Universitets
vegen. 

RATIO arkitekter AS 

60 medarbeidere med bred erfaring fra større komplekse bygg innen universitet, 
høyskoler, sykehus, omsorgsbygg, kulturbygg, administrasjonsbygg og badeanlegg.

Prosjekteringsprosessen er basert på en god og tett dialog med oppdragsgiver og brukere 
og en åpen, inkluderende og tillitsbasert samhandling mellom de prosjekterende gjennom 
hele prosessen. 

Vi ønsker å bidra til en bedre framtid, ved å skape bygninger med gode energiløsninger, 
godt inneklima og miljøvennlige materialer.

www.ratioark.no
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Betonggulv med in tegrer t  kunst  s igner t  Gun i l la  K l ingberg

Plan 08 med ny hoved inngang f ra nord-ves t

Hovedt rapp .  Kunst  på vegg :  Henn ie Ann Isdahl
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Nybygget  danner e t  fondmot iv i  Un ivers i te ts vegen ,  med ny hoved inngang f ra nords iden av campus

duer trukket langt ut i fasadelivet, for 
å gi et lettest mulig uttrykk. Videre er 
teglfasadenes stramme og repetitive 
vindusplassering en kontrast til den 
friere vindusplasseringen i trefasadene. 
Volumenes røde og sorte fargesetting er 
understreket ved gjennomgående bruk 
av farger, som rød tegl, røde fuger, røde 
sålbenker og røde beslag og tilsvarende 

uttrykksmessig slektskap, men de skal 
også ha hver sin tydelige identitet. De 
tilliggende lavere volumene mot gaten 
og mot studenthagen har kledning i tre 
og bidrar til nedskalering av det samlede 
bygningsvolumet.

Standardvindu i teglveggen er lagt 
i dype nisjer og forsterker det tunge, 
murale uttrykket. I trefasaden er vin

Materialer
I likhet med eksisterende bygning har den 
nye fasaden tegl som hoved materiale. 
Tegl er et fremtredende materiale ved 
Universitetet i Tromsø, og valget av 
teglstein knytter seg til ønsket om 
tilhørighet til den eksisterende bygnings
massens røde fargepalett. Det nye og 
det eksisterende skal  fungere sammen 
som én bygning, de skal ha material  og 



39

m
ur

+
be

to
ng

 
  

1 
• 

20
19

for de sorte trefasadene. Grepet samler 
volumene til enkle, klare former. 

For å forsterke nybyggets egen identi
tet er materialbruken i interiøret avstemt 
med materialbruken i eksteriøret. Også i 
interiøret er det utstrakt bruk av natur
materialer, der fargene i stor grad gis av 
materialenes egenfarge, med innslag av 
sterkere farger som har en orienterende 

funksjon i bygningen. Målet har vært å 
bruke materialer som er enkle og solide, 
men bearbeidede og forfinede. 

Fremtredende materialer er bjørk 
kryssfiner og gjennomfargede mdfplater, 
vestibylegulvet er slipt betong med 
tilslag av stein fra lokalt steinbrudd. 

Betongoverflater står eksponerte og er 
et viktig innslag i fargepaletten. Betong

flatene er røffe, og sammen med de pre
sise tilliggende overflatene er de viktige 
for å tilføre bygningen materialitet. 

Bygningen som undervisnings institusjon 
er presis, saklig og ordentlig. Men den har 
samtidig en røffhet som setter rammer 
rundt studentenes hverdag. Det er søkt å 
sette sammen det presise og det 'røffe' i 
et godt samspill. 

S tudenthagen – set t  f ra sørvest
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