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TiNGhUsET i haUGEsUNd
aRkiTEkTkONTORET BREkkE hElGElaNd BREkkE as

Tekst: sivilarkitekt stein Jarle helgeland

Foto: informasjonspartner

Arkitektkontoret 
BREKKE HELGELAND  
BREKKE AS har i dag 
12 ansatte med 
 kontor i Haugesund. 
Oppdragsmengden 
hentes primært i distriktet, men vi 
har enkeltprosjekter fordelt over hele 
landet.
De ansatte har variert bakgrunn fra 
de fleste områder innen arkitektfaget.
For tiden arbeider vi bl.a. med kontor- , 
industri- og forretningsbygg, skoler, 
barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, 
hotell og boliger.
Vårt mål er å tilby arkitektur av høy 
standard både plan- og funksjonsmes-
sig innenfor gitte budsjetter.
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Romprogrammets størrelse gjorde 
at hele tomten er utnyttet til bygget i 
tre etasjer. Det er imidlertid lagt inn 
en lysgård i vest for lysinnslipp til 
rettsaler og betjenende rom.

hovedidé – utforming
Bygget er delt i tre hoveddeler. I 
kjeller er det fjernarkiv og parkering. 
Parkeringen nåes via rampe og 
innkjøring i nord. 

1. og 2. etasje inneholder alle 
rettsaler og tilhørende rom. Her er 
hovedinngang og publikumsarealer. 
I byggets nord-østre ende i 1.etasje 
er det lagt inn en politigarasje med 

til hørende venteceller og rom for 
politiets tjenestefolk. Det er direkte 
adkomst til alle rettsalene herfra.

Funksjon og bruk gjør at alle area-
ler i 1.–3. etasje underdeles i ytre og 
indre sone. Ytre sone er tilgjengelig 
for publikum, mens indre sone kun er 
tilgjengelig for de ansatte (dette av 
sikkerhetshensyn). Det er innvendig 
forbindelse til alle rom innenfor de 
respektive soner. Dette, sammen 
med krav om universell utforming 
og høyde forskjeller inne i rettsalene, 
setter  betydelige krav til planløs-
ningen og er grunnen til de relativt 
innfløkte korridorsystemene i 1. og 
2. etasje.

Tinghuset er plassert i krysset Sør-
haugata/Knut Knutsen OAS gate like 
nedfor rådhuset og Festiviteten kultur-
hus. Bygningen er med å «tette igjen» 
Rådhusplassen mot nord og er et viktig 
element i husrekken fra Haralds gata 
opp til rådhuset. Tomten har særs fin 
beliggenhet for formålet og ligger lett 
synlig. Øst- og sørsiden ligger direkte 
ut mot fortau, de to andre sidene ligger 
innover i kvartalet helt inntil nabogren-
se. Det er således ingen utearealer 
på bakke plan ut over en liten forplass 
foran hovedinngangen i sør-øst.

Hovedinngangen er inntrukket med 
takoverbygg og ligger i le for fremher-
skende vindretninger.

Fra krysset Knut Knutsen OAS gate/Sørhauggata med hovedinngangen
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Planløsning
Hovedinngangen ligger på gateplan 
i sør-østre hjørne av bygget mot råd-
husplassen. Man kommer direkte inn i 
ytre sone. Mottak, hovedtrapp og heis 
er plassert like innenfor. Ved inngan-
gen mot vest ligger seremonirommet 
som brukes til vielser og som møte- 
og representasjonsrom.

1. og 2. etasje er løst så likt hver-
andre som mulig ved at rettsalene er 

plassert over hverandre. Dette gir let-
tere orientering i bygget. Rettsalene 
og betjenende rom ligger som skille 
mellom ytre og indre sone omtrent 
midt i bygget i husets lengderetning. 
På den måten oppnås en langstrakt 
ventesone langs byggets østre lang-
side (mot Sørhauggt.) Dette gir gode 
muligheter for allsidig innredning og 
spredning av ventesonene.

Indre sone nåes fra personal-
inngangen i nord-øst (i tillegg fra 
garasjene i underetasjen). Det er 
egen trapp og heis for denne sonen i 
nord-vest. Alle rettsaler, dommerrom 
osv. nåes fra intern korridor mot vest 
i denne sonen både i 1. og 2. etasje. 
Korridoren er utformet med en rekke 
«avstikkere» og rampeløsninger. 
Dette er nødvendig pga. høydefor-

Plan 2. etasje

Plan 1. etasje

Lengdesnitt gjennom lysgård
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Rettsalene og betjenende rom skiller ytre og indre sone

Fasade mot Sørhauggata

Den inntrukne hovedinngengen vis-a-vis 
Rådhusplassen ligger i le for fremherskende 

vindretninger

skjellene i rettsalene mellom sal og 
dommerpodium og kravet om univer-
sell utforming.

3. etasje inneholder kontorer, kan-
tine, garderober og arkiv, lager etc for 
de ansatte. Kontorene er plassert mot 
øst og vest med en rekke av betjenen-
de rom i midten. Kantine og bibliotek 
ligger mor sør-vest med storslått utsikt 
over rådhusplassen.
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Utforming – fasadeuttrykk
Hovedidé for byggets utforming 
fasademessig har vært en tanke om 
soliditet, tyngde og tilpasning til de 
viktige byggene rundt rådhusplassen 
(Rådhuset, Festiviteten kulturhus, 
Høyskolen og den eldre bygnings-
massen i Haraldsgata). Dette har vi 
oppnådd ved bruk av få materialer og 
en rolig hovedkropp uten for mange 
sprang. 

Tyngden oppnås ved betongele-
menter, som er gitt en horisontal 
oppdeling ved hjelp av striper eller 
«bånd» i hvert etasjeskille. Som kon-
trast til dette er alle vinduer vertikale 
og går fra dekke til innvendig himling 
i alle rom. Vinduene har ulik bredde 
og er innsatt uregelmessig i forhold 
til etasjen over og under. Alle vinduer 
og vindusfelt er i mørk pulverlakkert 
aluminium. Sammen med tilhørende 
tekkede felt over vinduene i eloksert 
aluminium gir dette en gjentagende 
effekt som ikke blir kjedelig pga. den 
varierende vindusbredden og forskjel-
lene fra etasje til etasje. 

Adresse:  Sørhauggt. 80, 5528Haugesund
Tiltakshaver:  Sentrum Invest KS
Arkitekt:  Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
RIB:  Multiconsult AS
Entreprenør:  Veidekke Entreprenør AS (totalentreprenør)
Leverandører: Betongelementer: Block Berge Bygg AS 

Betong: Veidekke ASA 
Fliser: Olsen & Eilertsen

Byggeår:  2007–08
Areal:  3.300 m2 bruksareal
Byggekostnad:  67 mill. inkl. mva eks tomt

Konstruksjon:  Plasstøpte vegger og søyler i underetasje. Prefabrikkerte søyler og 
bærende ytterveggselementer i betong i øvrige etasjer.  
Hulldekker med påstøp i alle etasjeskillere.

Materialer/overflater: Utvendig har betongelementene en «miniretardert», malt overflate. 
Innvendig er det T-profil-himlinger i alle rom unntatt rettsaler og ven-
tearealer i ytre sone som er oppdelt i faste hvitmalte flater, T-profil 
og akustiske felt. 
I rettsalene er veggene kledd med spesialtegnede bøkefinerte 
plater, utlektet og delvis perforerte for å bedre de akustiske forhold. 
Gulvene er lagt med eikeparkett i ytre sone og i rettsalene, ellers er 
det linoleum. Våtrom har fliser på gulv og vegger.

Tekniske anlegg:  Balansert ventilasjonsanlegg med klimabuer. Tradisjonelt el-anlegg.

Sett fra syd


