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Murverksprisen	2011
tildeles forsvarets ledelsesbygg (nybygget), Akershus

Jarmund/V igsnæs as arkitekter mnaL

murverkspr isen ble etablert i  1978 for å 
st imulere t i l  og utvikle god bruk av murverk . 
Frem t i l 2007 ble pr isen t i ldelt personer , 
det er besluttet at pr isen heretter skal 
t i ldeles «byggverk i norge med fremragende 
arki tektur ,  der murverk også er anvendt på 
en håndverksmessig og teknisk god måte .» 
det er nå f i re år s iden forr ige gang pr isen 
ble utdelt ,  og med svært mange gode 
kandidater t i l  vurder ing hadde juryen en 
lystbetont ,  men krevende oppgave. 

Juryens uttalelse:
Forsvarets ledelsesbygg, ferdigstilt 2006, er en del av akershus 
Festningsområde. den krevende situasjonen er besvart med et 
bygningsvolum som spiller opp mot den eksisterende bygnings-
massen og knytter vår tid til akershus festningsanlegg. 

den nye strukturen fyller rommet mellom vernede bygninger 
og kobler seg på en respektfull måte til den eldre bygningsmas-
sen. den nye bygningsmassen løser de komplekse funksjonelle 
og sikkerhetsmessige krav som stilles med arkitektonisk nerve. 
Volumoppbygging, dimensjonering og materialbruk er forbilledlig 
tilpasset den varierte omkringliggende bebyggelse. 

Lette glassfasader i kombinasjon med et muralt uttrykk gir 
åpenhet og kontakt. sammenkoblingen mellom nytt og gammelt 
er utsøkt utført og understreker de ulike historiske lag.
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Hva & hvor:  Ledelsesbygget – nybygget – huser både Forsvarsmi-
nisteren og forsvarssjefen med respektive medarbei-
dere	–	totalt	560	arbeidsplasser.	Bygningen	ligger	i	
Verkstedgården på Akershus festning, i den nordøstre 
delen	av	det	ytre	festningsområdet.

Adresse: Glacisgaten 1, Oslo 

Byggherre:		 Forsavarsbygg

Arkitekt: Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL 

riB:	 rambøll	norge	As

Entreprenør: Veidekke ASA

Murarbeider:		 veidekke	AsA,	muravd.

prod.	murstein:	 petersen	Tegl

Byggeår:	 2004–2006

Areal:		 ca.	12.000	m2	BTA	nybygg,	ca.	7.000	m2	BTA	rehab

Bæresystem:		 plasstøpt	hvit	betong

Murverk:	 petersen	D48	murt	med	mørk	fuge.	Murverket	er	
tilpasset	bebyggelsen	fra	1800-tallet	i		karakter.
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overbevisende måte er historisk og verneverdig bygningsmasse 
knyttet an til et moderne og funksjonelt kontorbygg.

Juryen for murverksprisen 2011 har bestått av
•	 sivilark.	Jostein	Bjørndal,	oppnevnt	av	NAL
•	 sivilark.	Gro	Eileraas,	oppnevnt	av	NAL
•	 ing.	Mari	Flaata,	redaktør	mur+betong
•	 siviling.	Morten	Langvik,	Mur-Sentret	as
•	 siviling	Ole	H	Krokstrand,	byggutengrenser.no
Varamann:	Per	Christian	Berg,	red.	Murmesteren.

Prisutdeling
murverksprisen 2011 utdeles under norsk murdag i trondheim  
16. mars 2011.  
Påmelding: www.byggutengrenser.no eller www.sintef.no 

teglvolumet omslutter og avslutter bygningsstrukturen mot 
sør. teglfasadene har en masseoppbygging og et uttrykk med 
referanser til tradisjonelle forsvarsanlegg. Fasaden har fått et 
subtilt og nyansert spill som gir bygningen særpreg og en sterk 
identitet. detaljeringen er gjennomgående på et meget høyt nivå. 
de presise og repetitive hullene i teglveggen skaper en særegen 
kontakt mellom ute og inne. dype smyg, delvis skråstilte, gir byg-
get tyngde og karakter. den nærmest manglende tilstedeværelse 
av vindusprofiler gir et overraskende samspill mellom glass og 
tegl. Fordi glasset sitter dypt reduseres solrefleksjon, og kon-
takten utenfra og inn blir god. mørk tegl med stor fargevariasjon 
spiller godt sammen med de eldre teglfasadene. 

Ledelsesbygget tildeles murverksprisen 2011 for et fremragende 
bygningsanlegg med høy arkitektonisk verdi. anlegget er et viktig 
eksempel på innovativ bruk av tegl i en kompleks situasjon i 
tilknytning til antikvarisk bygningsmasse som både inspirerer og 
ansporer. Ledelsesbygget er et verdig bygningsanlegg som speiler 
vår tid og gir de eldre bygningene en ny referanseramme. På en 


