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Thor heyerdahl vgs, 
larvik

Schm idt hammer laSSen arch itectS

teks t  og  fo to :  schmid t  hammer  lassen  a rch i tec t s

«det er nødvendig å 
bryte med kjedelig, 

gammeldags  
skolebyggeri –  

den klassiske struktur 
med endeløse gangarealer 

og fantasiløse, 
kvadratiske klasserom»

schmidt hammer lassen architects  www.shl.dk
etablert i 1986, er et av Skandinavias mest prisvinnende arkitektkontore, med avdelings-
kontorer i Århus, København, Oslo, london og Shanghai. totalt er vi nå 140 ansatte.
Virksomheden er dypt forankret i den skandinaviske arkitekttradisjon, som hviler på 
demokrati, velferd, estetikk, lys, bærekraft og sosialt ansvar. der det er mulig, utforskes 
samspillet mellom kunst, design og arkitektur.
nyere prosjekter: amazon  court i Prag, city of Westminster college i london  og aber-
deen Universitetsbibliotek i Skottland. i Skandinavia er vi mest kjent for det Kongelige 
Biblioteks tilbygg ”den Sorte diamant”, kunstmuseet aroS i Århus og nuuk Kulturhuspåi 
Grønland.

veggmale r i  i  kan t i nen  s i gner t  ’ Pøbe l ’
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10i 2005 vant schmidt hammer lassen 
 architects 1. premie i en innbudt, inter-
nasjonal arkitektkonkurranse om thor 
heyerdahl videregående skole. 

tanken bak vinnerutkastet var å skape 
en skole som snakker både byens og 
naturens språk – en bygning som nesten 
er et stykke organisk natur i seg selv. 
et enkelt språk, som oversatt til bygning 
danner en overraskende og komplisert 

arkitektur. helhetsplanen for skolen forener 
lokalsamfunnets ønsker om et levende 
skoleområde og et idrettsaktivt byområde. 

Utgangspunktet var en generell opp-
rydding og omstrukturering av området. 
Brukbare bygninger og sportsarealer ble 
bevart, mens alt annet ble fjernet. På det 
ryddede, sammenhengende bygulvet kunne 
skolen, arenaen og de mange utendørsak-
tivitetene møbleres fritt, slik at det oppsto 

sko len  og  spo r t sa renaen  se t t  f ra  syd-ves t

nye, spennende offentlige rom som gir 
det nye byområdet en sterk og særegen 
identitet.

mange mennesker tiltrekkes av områ-
dets forskjellige funksjoner. noen kommer 
om dagen for å gå på skole, andre om 
ettermiddagen for å spille fotball, mens 
atter andre kommer forbi om kvelden 
og benytter seg av idretts- og kultur-
fasilitetene. 
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F ra  syd-ves t  Fo rskyv n inger  i  dekkekan ten   skaper  te r rasser  u tendø rs

med plass til 4.000 tilskuere.  arenaen 
skal på dagtid brukes av skolens kultur- 
og idrettslinje og på kveldstid er hjemme-
bane for det lokale håndballaget. i tillegg 
benyttes arenaen til større arrangementer, 
konserter o.l. arenaen styrkre forbindelsen 
mellem elever og lokalsamfunn. 

Skolens dynamiske design gir mulighet 
for akademisk fordypelse, vitenformidling 
og sosialt samvær på tvers av studie-
retninger og er en visuell henvisning til 
forskeren og eventyreren thor heyerdahl, 
som skolen er oppkalt etter.

lengdesn i t t  i  hoveda ksen
1 	Mø tes ted
2 hoved inngang
3 reseps jon  og  ka fé
4  a t r i um

skolebygningen
med sine 28.000 m2, 1650 elever og 300 
ansatte, er dette en av norges største 
skoler for ungdom. et bredt spekter av 
utdannelser er samlet i en kompakt, 
vertikalt orientert bygning, noe som gir 
tverrfaglig synergi, sammenheng og 
felles skapsfølelse.

hovedstrukturen – et åpent, kvadratisk 
dekke med dype utskjæringer – skaper 
dynamikk og lar dagslyset komme dypt 
inn i bygningen. dekket over er dreid 180˚ 
om senteraksen, slik at det dannes en 

serie enkelt- og dobbelt høye områder for 
teoretiske fag, verksted og fellesfasiliteter. 

Små forskyvninger i dekkekanten 
 skaper terrasser utendørs, og inne eta-
bleres visuell kontakt mellom etasjene. 
Sett utenfra gir innskjæringene huset 
retning, og de gir samtidig huset den 
karakteristiske, dynamiske formen med 
fire akser.

i tillegg til lokaler til servicefag, for-
midlingsfag, håndverksfag og almenfag er 
skolen også integrert med en 6.500 m2 
multifleksibel, internasjonal sportsarena 

B i lde  s .  29 :  
sko lens  samlende 

rom med møtes teder 
i  hver  e tas je
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P lan 	 1 . 	 e tas je
1 	 I nngang
2	 Mø tes ted
3 Bokhande l
4  Kan t i ne
5  serv i ce
6 Kjøkken
7 omk ledn i ngs rom
8 Trapper
9–15 	 Håndverks fag
16 	 D r i f t s rom
17 	 I d re t t sbygg
18 	 Fo tba l ls tad i on

P lan  2 .  e tas je
1 	 Mø tes ted , 	 e levskap
2 Teo r i rom
3 a t r i um
4 g rupperom
5 Kan t i ne
6 aud i t o r i um
7 omkledn i ngs rom
8 Trapper
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Materialer
Stemningen i huset preges av en kombi-
nasjon av lysets påvirkning på materiale-
ne og selve Kunstskolens funksjoner. et i 
utgangspunktet rått hus fremstår som lyst 
og vennlig. det er valgt veldokumenterte 
kvalitetsmaterialer med stor slitestyrke 
som ikke mister sine karakteristika ved 
daglig slitasje, men som patineres med 
skjønnhet. det anvendes naturlige mate-
rialer, noe som skaper et sunt inneklima. 
Fargene stammer hovedsaklig fra selve 
materialet. På strategiske steder i bygnin-
gen er det valgt ut farger.

Dekke fo rkan te r 	 i 	 p re fab r i kker t 	be tong , 	 rekkverk 	 i 	 ga lvan i se r t 	 s t å l	

Pausemøb le r  i  a t r i e t ;  ga rderobeskap  opps t i l t  i  s i r ke l

Konstruksjon/bæresystem
Seks loddrette sjakter/trapper binder 
bygningen sammen i høyden og etablerer 
de nødvendige føringsveiene for tek-
niske installasjoner, toaletter, depoter og 
fluktveier.

Kjernene sikrer bygningens tverrgående 
stabilitet og muliggjør åpen dekkeløs-
ning i kombinasjon med gjennomgående 
betongsøyler ved glassfasadene. innven-
dig er det primært lettvegger, noe som 
gir fleksible utnyttelsesmuligheter for de 
åpne dekkene.
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innvendig har bygningen en enkel 
detaljering som fremhever flatene og 
gir ro til rommet. Veggflatene består av 
en kombinasjon av rå, glatt, plasstøpt 
betong, tre, stål og glass med varierende 
grader av transparens.

med hulldekker som etasjeskillere var 
det behov for økt trinnlyddemping. På 
23.000 m2 gulvflate er det lagt lydgulv 
som demper lydgjennomgangen med 
26–28 dB. dette tilfredsstiller komfort- 
og forskriftskrav, selv med harde belegg. 
total byggehøyde for løsningen er fra 50 
mm. På mesteparten av dette arealet er 
det brukt durocolor som avrettingsmasse 
(’designgulv’). hvert areal som legges får 
sitt unike preg med særegne sjatterin-
ger. Sol, varme og tørketid avgjør hvilke 
nyanser som skapes i overflaten.  

Sko len 	e r 	 i n teg re r t 	med	en 	6 .500	m 2 mu l t i f leks i be l ,  i n te r nas j ona l  spo r t sa rena 
med	p lass 	 t i l 	 4 .000	 t i l skuere

Foa jé  i  spo r t sa rena

adresse:  hoffs gate 6, 3262 larvik

Byggherre: vestfold Kommune

arkitekt: schmidt hammer lassen architects

landskapsark.: sla

RIB:	 Sweco

entreprenør: veidekke

leverandører: hulldekker, søyler og bjelker: Block Berge Bygg 
gulvavrettiing: maxit

Byggekostnad: dKK 563 mill. ekskl. moms 

Byggeår:	 2007–2009

Areal:		 Totalt	33.400	m2	inkl.	sportsarenaen	på	7.000	m2 

Konstruksjon: søyle-/dekkekonstruksjon i betongelementer. Plasstøpt kjerne.

Materialer:		 Det	er	valgt	veldokumenterte	kvalitetsmaterialer	med	stor	slitestyrke	–	naturlige		
materialer	som	skaper	et	sunt	inneklima.	Vegger	i	rå,	glatt,	plasstøpt	betong,	
tre,	stål	og	glass.	På	23.000	m2  gulvflate er det lagt maxit lydgulv, som demper 
lydgjennomgangen med 26–28 dB. storparten av gulvarealet er avrettet med 
durocolor (’designgulv’)

Kan t i nen 	spenner 	over 	 t re 	e tas je r , 	 og 	en 	s to r 	oppho lds t rapp 	 fo rb i nder 	p lan 	 1 	og 	2 . 	Aud i t o r i um/scene 	kan 	s lås 	 sammen	med	kan t i nen


