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Stiftelsen Arendal Byselskap og
Arendal kommune har vært byggherre
for et kombinert bygg for kommuneadministrasjonen og regionalt kulturhus.
Tomten ble tilgjengelig etter riving
av «rudebilstasjonen» og ligger midt i
Arendal sentrum. Bygningen er videreutviklet fra LPOs vinnerutkast i arkitektkonkurransen (2001) og skal ivareta ﬁre
sentrale elementer i Arendal sentrum;
rådhus, kulturhus, bypark og kollektivterminal.
Tomten er del av de tette bykvartalene nær sjøen. Bygningen er plassert
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i den delen av tomten som avgrenses av tre gater, slik at det etableres
en plass, byparken, mot den høyreiste trefoldighetskirken på Tyholmen.
Bygningen ligger med den store
kultursalen midt i aksen fra kirken.
Byparken er et supplement til byens to
andre viktige uterom; torget og Pollen,
og det er lagt til rette for en mulig
kanalgjennomføring mot Tyholmen.
Sentrale stoppesteder for nær- og
fjernbusser ligger langs ytterkant av
kvartalene, og driftsfunksjoner er plassert i et en-etasjes bygningselement

langs Vestregate. På motsatt side dannes en tribune-/møteplass i parken.
Bygningen etablerer en klassisk
fond og avsluttende vegg i parkrommet. Friholmsgatens forlengelse
forbi hovedinngangen er som en
scene i parken. Fasaden med hovedinngangen er en glassfasade over
ﬁre etasjer skjermet for solen med et
utkragende tak. Glassﬂaten er utviklet
i samarbeid med graﬁkeren Guttorm
Guttormsgaard. Flere typer bearbeidet
glass er satt sammen i et «labyrintmønster», og som et sceneteppe

hevet opp én etasje for å gi plass til
inn- og utganger.
En omsluttende vegg avgrenser
bygningen mot tilstøtende kvartaler.
Innvendige karnapper underdeler og
svarer på strukturer i kvartalene rundt.
Den inntrukne buekonstruksjonen
markerer aksen mot kirken, samtidig
som den beskriver kultursalens størrelse og plassering.
Den store salen ligger rett inn fra
foajeen med arealer for rådhusfunksjonene rundt og over. Salen har store
variasjonsmuligheter med plass for
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Adresse:

Peder Thomassens gate 1, Arendal

Byggherre:

Stiftelsen Arendal Byselskap

Arkitekt:

LPO arkitektur & design as

Landskapsarkitekt: Grindaker AS (forprosjekt)
Kons. forprosjekt:

Norconsult AS
Techno Consult AS
Bygganalyse as
BS Akustikk AS

Kons. totalentreprise: Multiconsult AS (Kristiansand)
Norconsult AS
BS Akustikk AS
ORAS Agder AS
Nedig AS
Prosjektledelse:

Stiftelsen Arendal Byselskap

Byggeledelse:

Arendal kommune eiendom

Hovedentreprenør:

KRS-gruppen (Kruse Smith AS/ Br. Reme as/ Selmer Skanska AS)

Murmester utv. tegl: Petter Kristoffersen AS
Teglstein:

Hvit Touhi levert av Optiroc
med innslag av glassert tegl fra Bratsberg Teglverk

Murmørtel:

Hvit Sement fra Mørtelverket Forsand

Murmester ﬂisarb.:

Muremester Lars W Sørensen (gulv foaje + atkomstplass)

Fliser vegg toal/dusj: Vitra 50x50mm blank på vegg, Vitra 200x200mm matt på gulv
Bruttoareal:

12 000 m2

Kostnader eksl.mva: 248 mill. NOK
Ferdigstilt:

mars 2005

Konstruksjon:

En betongkonsoll over arkaden bærer teglfasaden.
Kultursalen er av akustiske grunner en konstruktiv enhet adskilt
fra resten av bygget. På egne søyler utenfor veggene i salen er det
reist en stor buekonstruksjon i stål. I disse buene er det hengt inn
to etasjer med arealer for kommuneadministrasjonen uten å berøre
taket på kultursalen.

Materialer:
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Omsluttende veggen er murt av hvit matt teglstein med hvite fuger
og har innslag av hvit glassert tegl og innmurte metallskinner i
bevegelsesfugene. Takbuen og øvrig beslag er i sink. Inntrukne
karnapper har lys trekledning. Undersiden av salen er kledd med
kobber og lyssatt slik at den gløder og markerer seg ut i parken
gjennom glassfasaden.
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800 personer ved klassisk amﬁoppsett, 1300 stående på ﬂatt gulv og en
blackboks direkte inntil.
Administrasjonsarealene er organisert som åpne grupper av arbeidsplasser i varierende størrelse med
gode lysforhold og siktlinjer mot by
og hav.
Vi ønsket at bygningen skulle
fremstå hvit. I en tidlig fase var den
omsluttende veggen tenkt utført i hvit
puss. I samarbeid med entreprenør
og byggherre ble dette endret til hvit
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Konseptskisse; situasjon

Langsnitt
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Plan 1

Plan 2

Plan 5

Konseptskisse; konsertsalen som egen konstruksjon

Tverrsnitt
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«Kjøkkenprolaps» –
i enden av foajeen i 2. etasje
har Kari Skoe Fredriksen montert
et stort bilde i glassmosaikk

Undersiden av salen er kledd med kobber og lyssatt slik at den gløder og markerer seg ut i parken gjennom glassfasaden.

matt tegl med hvite fuger. Fasaden
er bearbeidet med innslag av hvit
glassert tegl og innmurte metallskinner i bevegelsesfugene. Fasadene
er ført ut over fortauet og danner
en sammenhengende arkade. En
betongkonsoll over arkaden bærer
teglfasaden.
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Kultursalen er av akustiske grunner
en konstruktiv enhet adskilt fra resten
av bygget. På egne søyler utenfor
veggene i salen er det reist en stor
buekonstruksjon i stål. I disse buene
er det hengt inn to etasjer med arealer
for kommuneadministrasjonen uten å
berøre taket på kultursalen.

Takbuen og øvrig beslag er i sink.
De inntrukne karnappene har en lys
trekledning. Undersiden av salen er
kledd med kobber og lyssatt slik at
den gløder og markerer seg ut i parken gjennom glassfasaden.
Flere kunstnere har deltatt med
integrerte utsmykninger i publikums-

arealene. Arbeidene er utført direkte på
veggen. I enden av foajeen i 2. etasje
har Kari Skoe Fredriksen montert et
stort parti med glassmosaikk.
Byggingen er gjennomført som totalentreprise til avtalt kostnad og tid i godt,
konstruktivt samarbeid med en entusiastisk og engasjert byggherre.
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