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Betongtavlen 2007 er tildelt

SOhlBERGplaSSEN
aRkiTEkT CaRl-ViGGO hølMEBakk

Foto: Carl-Viggo hølmebakk og O.h. krokstrand
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Betongtavlen 
2007 er tildelt 
SOhlBERGplaSSEN  
for fremragende 
byggekunst i betong

Juryens uttalelse:
Juryen for betongtavlen har i år hatt 
flere gode kandidater å velge mellom. 
Det var likevel én kandidat som utmer-
ket seg og vakte ekstra begeistring 
hos alle jurymedlemmer – Sohlberg-
plassen utsiktspunkt. 

Utsiktspunktet ligger langs den 
nasjonale turistvegen i Rondane mel-
lom Atnbrua og Folldal, og utsikten 
til Rondane er lik den som maleren 
Harald Sohlberg har malt i det kjente 
maleriet «vinternatt i Rondane». Å 
skape et utsiktspunkt her basert på en 
av de mest berømte bilder fra norsk 
malerkunst er utvilsomt et originalt og 
interessant program for en rasteplass. 

Selve stedet er vakkert med 
høystammete furutrær og myk skog-
bunn dekket av mose og lav. Utsikten 
til Rondane er storslått og majestetisk. 

Når man kommer kjørende langs 
veien er det ett enkelt skilt som mar-
kerer utsiktspunktet. Man parkerer 
langs et fortau i betong og ledes mot 
en lysning mellom trestammene. Man 
aner fort at det er noe spennende i 

Betongtavlen er en utmerkelse som gis byggverk i Norge, på fastlandet, i 
kystfarvann eller på kontinentalsokkelen, hvor betong er anvendt på en estetisk og 
teknisk fremragende måte. 

Betongtavlen deles ut av Norsk Betongforening i samarbeid med Norske arkitekters 
landsforbund. prisudelingen foregikk på seminaret «Byggekunst i mur og betong» i 
Bergen 17. oktober.

Sivilarkitekt MNAL Carl-Viggo Hølmebakk  
drev énmannskontor frem til 2001, og har siden hatt fra 
én til tre ansatte sivilarkitekter. 
Til tross for en begrenset produksjon er mange av bygg-
verkene fremhevet i fa gblader og bøker.  
Hølmebakk har tidligere bl.a. mottatt Houens Fonds 
Diplom , Treprisen, Statens byggeskikkspris, og er to 
 ganger nominert til Mies van der Rohe- prisen.

SOHLBERGPLASSEN
Byggherre:  Statens vegvesen 
Arkitekt:  Carl-Viggo Hølmebakk 
RIB:  Dr.techn. Kristoffer Apeland AS 
Hovedentreprenør:  Mesta AS 
Underentreprenører:  Stålkjernefundamenter: Båsum Boring Trøndelag AS 

Forskaling og betongarbeid: Byggmester John Klævahaugen AS 

JURY 2007 

Sivilingeniør Ivar Måge, tidl. Veidekke ASA (formann) 
Sivilingeniør Bernt Jakobsen, COWI AS 
Sivilingeniør Ole Krokstrand, byggutengrenser.no  
Sivilarkitekt MNAL Ingerid J. Helseth, Rede Arkitekter AS 
Sivilarkitekt MNAL Helge Solberg, Inst. for byggekunst, NTNU
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«Sohlbergplassen motbeviser forestillingen om at betong er et teknisk, kaldt, hardt og dødt materiale.  
Betongen her oppleves som levende, organisk myk, varm og vakker.»

sikte og trekkes mot utsikten.  
Da juryen var på befaring hadde vi 
glede av å se med hvilket blikk turis-
tene hastet mot utsikten, og hvordan 
de endret fokus da utsikten var inntatt 
og ble opptatt av selve stedet. 

Utsiktspunktet er laget som en 
plattform i betong som svever på skrå, 
slanke stålsøyler over skogbunnen i 
skråningen ned mot Atnsjøen. 

Valget av de slanke søylene er gjort 
for å unngå hardhendte inngrep i ter-
renget – skogbunnen under platået er 
nærmest urørt. I dekket er det innfelte 
rister som slipper lys og fuktighet ned 
til skogbunnen under slik at mose 
og lyng kan fortsette å vokse der. 
Betongplatået har bærende brystnin-
ger i betong. Skyggespillet av slanke 
furustammer på den bordforskalete 
betongen gir den litt rare, svevende 
betongkonstruksjonen en tilhørighet 
i treriket den hører hjemme i. Valget 
av betong gir også en kontrast til den 
relativt tette skogen og lar natur-
materialene i trestammene få virke 
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uforstyrret. Den bølgende bevegelsen 
gir opplevelsen av en hensynsfull 
vandring gjennom trærne, for å unngå 
å berøre det som har vært der lenge 
før plattformen kom på stedet. 

Plattformen har et lengdesnitt med 
svakt fall ut mot utsiktspunket og et 
par trappetrinn ytterst. Det tverrstilte, 
transparente rekkverket i enden er 
derfor lite synlig når man starter vand-
ringen. Både lengdesnittet og bryst-
ningene som vider seg ut gjør at man 
opplever at plattformen åpner seg 
mot utsikten. Materialbruken er svært 
behersket, og det er få virkemidler. 
Dette gir en fin ro over hele anlegget 
på tross av den dynamiske, organiske 
formen. Den er stillferdig, men tydelig 
og kraftfull. 

Dette er vakker arkitektur. Arkitek-
tens konsept for materialbruk, detal-
jering og gjennomføring er overras-
kende, men velvalgt. Når entreprenør 
og utførende i tillegg har gjort en god 
jobb blir resultatet vellykket. Sohlberg-
plassen motbeviser forestillingen om 
at betong er et teknisk, kaldt, hardt og 
dødt materiale. Betongen her opple-
ves som levende, organisk myk, varm 
og vakker. 

Juryen mener at betongen er brukt 
i en ny kontekst på en nyskapende 
måte.  

Tidligere prisvinnere
2006 Svinesundsbroen (den nye) lund & Slaatto arkitekter aS, Sundt, Thomassen aS land-

skapsarkitekter MNla, Dr.ing. a. aas-Jakobsen

2004 Elgeseter bro, Trondheim Blakstad og Munthe-kaas 

Vardåsen kirke, asker østgaard arkitekter

2003 Villa Bakke, Sandvika MMW arkitekter

2002 Norges varemesse, lillestrøm arne henriksen arkitekter og Bystrup arkitekter 

Villa Berg Nåvik Dahle/Dahle arkitekter

2001 Telenorsenteret, kokstad, Bergen pedersen/Ege arkitekter aS, Bjerk og Bjørge as 

2000 ivar aasen-tunet, ørsta Sverre Fehn 

Realfagbygg, NTNU - Trondheim Narud-Stokke-Wiig aS, hUS sivilarkitekter MNal

1999 hølendalen bruer, akershus lunde & løvseth a/S. ing. Johs. holt a/S

1998 Rena leir, Rena lpO arkitektur og design as

1997 Tårnet, Oslo lufthavn aviaplan a/S

1996 Grenlandsbrua, Brevik/Stathelle lund & Slaatto a/S, lunde & løvseth a/S. hindhamar Sundt 
Thomassen a/S

1995 Troll a-plattformen, Norske Shell Norwegian Contractors, Dr. techn. Olav Olsen, Grøner 
Multiconsult Joint Venture

1994 Bro over Engervannet, Sandvika knutsen & lundevall a/S, arne henriksen.  
ing. a. aas-Jakobsen a/S

1993 lysgårdsbakkene, lillehammer økaW arkitekter

1992 Norsk Bremuseum, Fjærland Sverre Fehn 

Skarnsundet bru, inderøy ing. Johs. holt a/S

1991 Enebolig i Elmholtvegen 6, Oslo Narud-Stokke-Wiig

Trafikkanlegg, Stavanger Telje-Torp-aasen, østbye-kleven-almaas-Wike, Ovrums 
arkitektkontor. Grindaker, lunde, Orre og Fluksrud

1989 Førrevassdammen, Ulla Førre ing.: Chr. F. Grøner a/S 

  St. Magnus kirke, lillestrøm lund & Slaatto

1988 Sølvberget, Stavanger kulturhus lund & Slaatto 

Torgeir Norheims hus, Stavanger Torgeir Norheim

1987 kreditkassen,  Oslo lund & Slaatto, østbye-kleven-almaas-Wike

1986 Det Norske Teatret, Oslo arkitektkontoret 4B  

kaffehuset Friele, Bergen Jørgen Djuurhus og Erik Fersum

1985 politihuset i Oslo, Oslo Telje-Torp-aasen 

  Royal Garden hotel, Trondheim CFkl arkitektgruppe 

  Saltstraumen bru, Bodø landskapsark.: hindhamar Sundt Thomassen a/S. 
 ing. a. aas-Jakobsen a/S 

  Snarøya kirke, Bærum Odd østbye og harald hille

1981 Broene på Furuset, Oslo Siv.ing. F.R. haugli 

  Universitetet i Tr.h, Dragvoll henning larsen

1980 Bryggens Museum, Bergen øivind Maurseth

1978 Grieghallen, Bergen knud Munk

1977 Veritas-Senteret, Bærum lund & Slaatto

1976 Condeep-plattformen, Stavanger

Dam Zakariasvann, Tafjord

Museum Domkirkeodden, hamar Sverre Fehn 

  Romsås tunnelbanestasjon, Oslo håkon Mjelva

1966 Vekterkvarteret, Moss p.a.M. Mellbye

1965 industriens og Eksportens hus, Oslo John Engh 

  Oslo havnelager, Oslo Bredo Berntsen

1964 asker rådhus, asker lund & Slaatto

1963 Tromsøbroen

1962 lagerhus hjortneskaia, Oslo Jarle Berg

1961 Bakkehaugen kirke, Oslo Erling Viksjø

Sohlbergplassen ble i november 2007 
kåret til et av de tolv viktigste byggene  
i norsk etterkrigstid (arr.: Morgenbladet)


