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Alfheim satellittuniversitet
Et introvert tvillingbygg

- En radikal transformasjon av en
senmodernistisk svømmehall

Alfheim svømmehall er utgangspunkt for dette transformasjonsprosjektet.
Svømmehallen, tegnet av Jan Inge Hovig, sto ferdig bygd i april 1965. Bygningen ligger
på toppen av Tromsøya, helt nord i Norge, med utsikt over byen og Tromsøsundet.
Omgitt av fjell og hav, er Tromsø en by med arktisk historie og et fargerikt sentrum.

En dualitet mellom nytt og eksiterende skapes gjennom formspråk, beliggenhet og
orientering. Det tilføyde bygningsvolum følger formspråket til det eksisterende, men
med et annet uttrykk. Det eksisterende volumet framstår ekstrovert, i motsetning
til det tilføyde som er introvert i sitt uttrykk. Begge bygningene bruker det naturlige
terrengfallet i måten det legger seg i landskapet. De legger seg ned i landskapet ved
hjelp av nivåer, men på to ulike måter. Nivåforskjellene er med på å skape ulike soner i
de ellers åpne rom.

160 moh

For Tromsøs befolkning har Alfheim vært et viktig samlingssted
gjennom historien. Den kollektive bevisstheten om bygningens framtid har vekket
diskusjoner etter at svømmehallen ble stengt i 2020. Den senmodernistiske bygningen
står nå med lukkede dører for Tromsøs befolkning. Tomme lokaler og mangel på
vedlikehold er realiteten, og bygningens framtid har skapt debatt i lokalbefolkningen.

Terrenget blir bearbeidet mellom de to bygningsvolumene. Nye uteområder og nytt
inngangsparti blir etablert. Bygningen henvender seg ut mot parken og sentrum,
noe som bidrar til å ønske befolkningen inn til å ta i bruk området. Åpninger i det
nye volumet skaper forbindelser til uteområdet, samtidig som ønske er å ivaretar det
skarpe formspråket.

UiT Campus

Avgangsprosjektet tar utgangspunkt i Tromsø som universitetsby og et ønske om
å bevare Alfheim Svømmehalls sosiale status i befolkningen. Transformasjon og ny
bruk kan være løsningen for å vekke tilbake liv i en bygning som har stått som et
viktig arkitektonisk landemerke i Nord-Norge. Jeg vil utforske mulighetene som de
eksisterende romligheter kan ha i en ny funksjon, slik at Alfheim svømmehall kan
fortsette å være et viktig sted for Tromsøs befolkning. Med tittelen
Alfheim satellittuniversitet, er visjonen å skape et representativt bygg for universitetet
i sentrum av Tromsø, løsrevet fra det mer avsidesliggende universitetsområdet på
nordøst-siden av Tromsøya.

Intensjonen er å gi Alfheim Svømmehall et større og mer omfattende program som
kan ivareta Alfheims historie og fremme studentenes status i bybilde. Bygningen er
synlig både fra sentrum og fastlandet, og framstår som et landemerke for Tromsø.
Bygningen har potensiale til å huse internasjonale konferanser i opptil fire spor med
nærhet til sentrum, hvor konferansedeltagerne typisk vil overnatte.

4 km
135 moh
620 moh

Visjonen er at Alfheim satellittuniversitet vil representere universitetet og
studentaktiviteten i sentrum av Tromsø og gi universitetet sin «plass» i bybildet,
samtidig som det inviterer befolkningen inn til å anvende bygningen. Bygningen
har også potensiale som vertsbygning for internasjonale konferanser, eksempelvis
innenfor arktisk forskning og lignende. Flere skal ha mulighet til å besøke den
sentrumsnære bygningen, samtidig som man ivaretar den historisk viktige plassen
Alfheim-området har. Det er et viktig landemerke i Tromsø, og en transformasjon av
bygget kan skape nytt liv på stedet.
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INTRODUKSJON

Alfheim svømmehall er utgangspunkt for mitt avgangsprosjekt, tegnet
av Jan Inge Hovig, og sto ferdig bygd i april 1965. Bygningen ligger på
toppen av Tromsøya, helt nord i Norge, med utsikt over byen og
Tromsøsundet. Omgitt av fjell og hav, er Tromsø en by med arktisk
historie og et fargerikt sentrum.
For Tromsøs befolkning har Alfheim vært et viktig samlingssted
gjennom historien. Den kollektive bevisstheten om bygningens framtid
har vekket diskusjoner etter at svømmehallen ble stengt i 2020. Den
senmodernistiske bygningen står nå med lukkede dører for
Tromsøs befolkning. Tomme lokaler og mangel på vedlikehold er
realiteten, og bygningens framtid har skapt debatt i lokalbefolkningen.
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MOTIVASJON

Avgangsprosjektet tar utgangspunkt i Tromsø som universitetsby og et
ønske om å bevare Alfheim Svømmehalls sosiale status i befolkningen.
Transformasjon og ny bruk kan være løsningen for å vekke tilbake liv
i en bygning som har stått som et viktig arkitektonisk landemerke i
Nord-Norge. Jeg vil utforske mulighetene som de eksisterende
romligheter kan ha i en ny funksjon, slik at Alfheim svømmehall kan
fortsette å være et viktig sted for Tromsøs befolkning. Med tittelen
Alfheim satellittuniversitet, er visjonen å skape et representativt bygg
for universitetet i sentrum av Tromsø, løsrevet fra det mer
avsidesliggende universitetsområdet på nordøst-siden av Tromsøya.
Visjonen er at Alfheim satellittuniversitet vil representere
universitetet og studentaktiviteten i sentrum av Tromsø og gi
universitetet sin «plass» i bybildet, samtidig som det inviterer
befolkningen inn til å anvende bygningen. Bygningen har også
potensiale som vertsbygning for internasjonale konferanser,
eksempelvis innenfor arktisk forskning og lignende. Flere skal ha
mulighet til å besøke den sentrumsnære bygningen, samtidig som man
ivaretar den historisk viktige plassen Alfheim-området har. Det er et
viktig landemerke i Tromsø, og en transformasjon av bygget kan skape
nytt liv på stedet.
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BAKGRUNN

Tromsø ligger mellom høyslåtte alpine fjell og er kjent under
navnet «Nordens Paris» og «Porten til Ishavet». Navnene kommer fra
byens historie som handelsby, utelivsby og startplass for ekspedisjoner.
Tromsø har i dag om lag 80 000 innbyggere. Med dens plassering 69°
nord har Tromsø blitt en viktig by for arktisk forskning og
nordområdepolitikk. Norsk Polarinstitutt, Kongsberg Satellite
Services (KSAT) og Nordlysobservatoriet er blant viktige internasjonale
forskningsinstitusjoner som har hovedsete i byen.
Helt siden etableringen av UiT Norges arktiske universitet i 1968 har
Tromsøs utvikling vært positiv. Flere studentboliger blir oppført på
Tromsøya, som imidlertid kan forstås som en liten «universitetsøy».
Campus er lokalisert nord på Tromsøya, ca. 4 km unna sentrum. Et
voksende studentmiljø skaper større behov, og de seneste år har flere
fakulteter fått nye bygg. Studentenes hverdag er likevel distansert
fra byen, og i denne oppgaven har jeg derfor et ønske om å danne
en representativ bygning med nærhet til sentrum som vil synliggjøre
studentaktiviteten, og samtidig ønske befolkningen velkommen til å ta
del i universitetslivet.
Intensjonen er å gi Alfheim Svømmehall et større og mer omfattende
program som kan ivareta Alfheims historie og fremme studentenes
status i bybilde. Bygningen er synlig både fra sentrum og fastlandet,
og framstår som et landemerke for Tromsø. Bygningen har potensiale
til å huse internasjonale konferanser i opptil fire spor med nærhet til
sentrum, hvor konferansedeltagerne typisk vil overnatte.
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Universitetsøy

Satellittbygninger
Til tross for at universitetets fakulteter er sentralisert på nord-siden
av Tromsøya er det flere såkalte «satellitter» spredt utover Tromsøya.
Norges arktiske universitetsmuseum på Sør-Tromsøya forsker på
nordlig natur, samfunn, historie og livsgrunnlag. Dette er et viktig
formidlingssted for Tromsøs befolkning og en attraksjon for turister.
Deriblant er også Polarmuseet og Polstjerna i sentrum, og Tromsø
arktisk-alpine botaniske hage i Breivika institusjoner tilhørende
universitetsmuseet. Musikkonservatoriet på Sør-Tromsøya og
Nordlysobservatoriet på toppen av Tromsøya er blant instituttene som
underbygger påstanden om universitetets mange «satellittbygninger».
Lørdagsuniversitet
Universitetet arbeider i dag med å synliggjøre universitetets
status og aktivitet i bybilde. Hver lørdag siden januar 2017 har
universitetet holdt såkalte lørdagsuniversiteter. Det er et åpent
populærvitenskapelig tilbud bestående av foredrag fra forskere ved UiT
Norges arktiske universitet, og har som mål å kombinere det nyttige
med det behagelige. Forelesningene blir arrangert på ulike scener i
Tromsø sentrum. Alfheim satellittuniversitet ville vært en god arena for
slike tilbud.
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Hybel i studentbolig

Lelighet i studentbolig

Rom i bofellesskap

Hybelleilighet

11-17 m2

17- 31 m2

18 m2

32 m2

5100 - 5300 NOK/mnd.

6700 - 8300 NOK/mnd.

5500 NOK/mnd.

8000 NOK/mnd.

Eksempler fra studentsamskipnaden studentboliger på Dramsvegen
Panorama og det private boligmarkedet, finn.no.
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Universitetsøy

Studentene
UiT Norges arktiske universitet har i dag 17 000 studenter. 1500 av
disse er utenlandske studenter (2019). Det er studenter fra hele landet
da UiT har mange populære studier deriblant medisin, psykologi og
rettsvitenskap. Det er stor pågang på bolig, og de fleste studentene bor
trangt på dyre kvadratmeter. Det finnes noen studentboliger, men
manglende tilbud fører til at de fleste leier hybler i private eneboliger.
Dette betyr at studentene er spredt utover hele Tromsøya, og mange
bor i underetasjen på boliger i eneboligstrøk, typisk som Alfheimområdet. Studentboligene er også spredt rundt på Tromsøya slik at
man skal unngå såkalte «studentghettoer».
De nærmeste studentboligene til Alfheim er Prestvannet
Studentboliger som ligger 1km unna. Deriblant er hybler på 14 m2
hvor 5-10 personer deler kjøkken. Disse koster 4500 NOK i måneden.
Dette underbygger argumentasjonen om å etablere et studenthus til
studentene hvor de både kan studere, men også tilbringe tid sammen
i fritiden.
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Område

Kartet på motstående side viser Alfheim-området i relasjon til sentrum.
Det er ca. 5-10 min gange ned til midtbyen. På kartet kan man se
studentsamfunnet Driv som er et konsertlokale drevet av frivillige
studenter.
Det nye universitetsmuseet ligger i en direkte linje fra Alfheim ned mot
Tromsøysundet. Offentlige bygg som forretninger, hotell,
kontorer og restauranter er markert i en mørkegrå tone i motsetning til
private bygg i lys grå. Norsk Polarinstitutt som er hovedsete for arktisk
forskning, ligger vis a vis det planlagte nye universitetsmuseet.
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TIDSLINJE
ALFHEIM-OMRÅDE

1895

Alfheim friluftsted realisert og klar for
offisiell åpning.

1897
Alfheim friluftspark blir utbygd og en
innebygd kjeglebane står ferdig.

1899
Første fotballkamp i Tromsø ble spilt på
friluftstedet. I dag har Tromsø idrettslag
(TIL), det lokale fotballaget, hjemmebane
på Alfheim Stadion.

1900
Den store friluftscenen åpner på Alfheim.
Her opptrådte mange kjente sangere og
artister.

1940
Tyskerne okkuperer Alfheim og
befolkningen mister sin folkepark.
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ALFHEIM SVØMMEHALL BLIR TIL

1949
Skisser 1957 - 1959

Formannskapet vedtok å nedsette en egen
ʺsvømmehallkomitéʺ.

1956
Komitéen legger fram forslag om
kombinert samfunnshus, gymnastikksal og
svømmebasseng med internasjonale mål
på Alfheim-tomta.
1957
Jan Inge Hovig fikk oppdraget med å tegne
byens svømmehall. Samtidig fikk han
oppdrag om å tegne Ishavskatedralen,
kirken som er blitt et ikonbygg for Tromsø.

Ishavskatedralen, Tromsø

1959
Skisser 1959-1965

Formspråket endrer seg, og bygningen
får et mer skulpturelt og eksperimentalt
utrykk.
Programmet for andre byggetrinn er
forandret: En større utvidelse med en
gymnastikksal i underetasjen og et
scenelokale oppå.
Modellbildene viser Hovigs helhetlige
tanker for tomta og parken. Modellen
inneholder også et forslag for plassering
av et 50-meters basseng i skråningen
nedenfor svømmehallen.
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https://www.no-da.no/img/Nyheter/Tenketanken-alternativ-rapport.pdf, s.7-12

Sør fasade 1965

Sør fasade i dag. Det er gjort store endringer i det lavere bygningsvolumet etter åpningen i 1965.
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ALFHEIM SVØMMEHALL FRA ÅPNING TIL I DAG

1965

30. �pril
Alfheim svømmehall offisielt åpnet. Kun
første byggetrinn ble realisert.
1977
Nye utvendige fasader på sør-fløy tegnet
av en lokal arkitekt.

2014
Totalrenovering av garderober.

2020

Mars
Alfheim svømmehall stenges.

November
Midlertidig arrangement Arctic Art Book
Fair.

Desember
Opplyst hjerte som et symbol på håp mens
mørketida og koronaen herjer.
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Kilder
https://www.no-da.no/img/Nyheter/Tenketanken-alternativ-rapport.pdf, s.7-12

Tromsø sommer juni kl. 12 Alfheim svømmehall markert på bildet

Tromsø vinter februar kl. 12 Alfheim svømmehall markert på bildet

20

Klima

Klimaet i Tromsø betegnes som subarktisk, noe som innebærer lange
og kalde vintre og korte somre. Kystområdet som Tromsø ligger i, har
likevel mildere vintre da varme strømmer følger havet opp til Tromsø.
Det er mest nedbør tidlig om vinteren og om våren, noe som ofte
kommer ned som snø. Den hvite vinteren hjelper på den fullstendig
mørke perioden fra slutten av november til ca. 20 januar. På den
annen side av året er det midnattssol fra medio mai til slutten av
juli. Midnattssol og mørketid er karakteristisk for områder nord for
polarsirkelen, og kontrastene mellom årstidene blir store.
Lysforhold
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EKSISTERENDE SITUASJON

Et uferdig prosjekt
På 1950-tallet overtok kommunen det området på Alfheim hvor det
gamle underholdningsstedet hadde ligget, og området ble pekt ut
for den nye svømmehallen. Dette stedet innfridde nemlig mottoet
til Svømmeforbundet; «sol, luft og vann». Arkitektens tegninger
omfattet også utnyttelse av arealet på sørsiden av svømmehallen,
hvor det skulle ligge en større samfunnshall. Kun første byggetrinn
ble bygget, og de opprinnelige planene til Hovig ble aldri realisert.
Svømmehallen ble designet og oppført i tråd med Hovigs idéer om
at et hvert byggverk skulle kunne berike omgivelsene. 2. byggetrinn
ble av ukjente årsaker ikke gjennomført. Forslaget var muligens større
enn Tromsø kunne bære på daværende tidspunkt med 1/3 av dagens
innbyggere. Hovigs tegninger åpner imidlertid for spørsmålet om
dagens bygg fremdeles tåler å stå i en større sammenheng.
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1. Harstad Kino, 1955
2. Finnsnes foretningsbank, 1965
3. Idrettenes hus, Narvik 1965
4. Ishavskatedralen, Tromsø 1965
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Arkitekten, Jan Inge Hovig

ʺDen tidligere etterkrigstiden var Nord-Norges periode. Norge
tok fatt på den nye arbeidsdagen. Landsdelen i nord skulle
gjenreises som en del av et mer rettferdig samfunn. Jan
Inge Hovigs arkitektur er uttrykk for 1950- og 1960-talletts
optimisme. Formene er dristige og freidige. Bygningene strutter
av iver og pågangsmot. Hangen til skulpturell forenkling var
en del av tidens uttrykk slik vi kjenner det fra Oscar Niemeyer
og Erling Viksjø. Mye av denne arkitekturen har i dag mistet
sin sjarm. Faktene virker tomme og formene historieløse.
Men hos Hovig er det mye igjen av det gutteaktige humøret.
Hans vitalitet er fortsatt smittende. …. Det finnes ikke mange
betydelige historiske byggverk i Nord-Norge. Fattigdom og
tyskernes herjinger er grunnene til det. Hovigs bygninger er
inngangsporten til den nye tid for landsdelen og en start på
nordnorsk modernisme. Hovigs entusiasme klinger som en
lokkelse fra det fjerneʺ.
- Ulf Grønvold i Kunst Pluss ʺJan Inge Hovigʺ
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Plan 00
1:500

Plan U1
1:500

Plan U2
1:500
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Eksisterende tegninger

Lengdesnitt
1:500

Tverrsnitt
1:500
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Nordvest fasade
1:500

Nordøst fasade
1:500
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Sørvest fasade
1:500

Sørøst fasade
1:500
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Svømmehallen interiør mot vest

Svømmehallen interiør mot øst
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Konstruksjon

Svømmehallen er blitt renovert i flere
etapper etter åpningen i 1965. Mange
av de innvendige veggene og fasadene i
det lave bygningsvolum er skiftet ut etter
ombygning. Jeg har derfor valgt å fjerne
disse, og strippe bygningen i
etasje for etasje kun ned til konstruksjon.

Stueetasje 00
Betongsøyler og bærende og/eller
avstivende betongvegger står igjen
sammen med de originale fasadene.

Plan U1
Bærende betongvegger og
gjennomgående søyler står igjen i disse
rommene som har rommet store areal
med tekniske rom.

Plan U2
Bygningen står på berg der
svømmehallen er på sitt dypeste.
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Gymnastikksal
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Utilgjengelig areal

Svømmehallen har mye areal til teknikk,
blant annet store deler av U1 og hele
U2. Dette er rom hvor jeg ser potensiale
i å forbinde bygningen fra øst ut mot
parken og byen. I tillegg vil jeg
programmere rommene slik at de kan
få en ny funksjon og bli en del av et nytt
bevegelsesforløp. Bygningen står på
berg, og i U2 er dette et element jeg
ønsker å synliggjøre med å la det bli en
del av arkitekturen.
Forklarende tekst til bildene til høyre:
U2 synlig berg i underetasjen

U2 Sirkelformet betongrør har renset
klorvann i den tidligere svømmehallen

U1 Teknikkgang under og rundt
svømmebassenget
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1

Eksisterende bygg er programmert med nytt
program i alle relieffstudiene. Blå/beige som
semiprivat. Lysrosa som offentlig.

2

3

1. Nytt volum legger seg ved siden av, og på
undersiden av eksisterende bygg.
2. Nytt volum legger seg i to nivåer ved siden av
eksisterende bygg med forbindelse i kjeller.
3. De to nye volumene overlapper hverandre, og
danner forbindelse i kjeller med eksisterende
volum. Bygningen snirkler seg rundt ett uterom.

4

4. Lik relieffstudie 2, men programmert med
semioffentlig del i eksisterende bygg.
5. Nye volum overlapper hverandre i flere nivå.
Forbindelse mellom det eksisterende og det nye
ligger som vist i mellomrommet mellom de to
volumene. Forbindelsen er i flere nivå og ikke
nødvendigvis innvendig. Det er i hovedsak dette
relieffstudiet prosjektet bygger videre på, men
programmet er byttet om. Eksisterende bygg er
offentlig, og nytt volum semiprivat.
6. Relieffstudie i snitt. Viser hvordan volumene er
tenkt i terreng.

5
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6

PROSJEKTUTVIKLING

Nytt program
Visjonen er å skape en representativ bygning for studenter og
befolkningen i sentrum av Tromsø, løsrevet fra det mer avsidesliggende
universitetsområdet på nordsiden av Tromsøya.
Gjennom case studies (vist på neste side) har jeg undersøkt bygninger
fra andre universiteter sammen med stedsanalyser som utgangspunkt
for relieffstudiene på motstående side.
Den programmatiske idéen er at universitetsbygget vil romme
studenthus med lesesal, kontorer og fritidstilbud, i tillegg til en mer
offentlig del som inneholder kantine og café, auditorium og utstilling.
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Jyväskylä Universitet hovedbygning
Alvar Aalto 1954

Aarhus universitet hovedbygning
C.F. Møller 1931

Aktualitet: Universitetets størrelse er
omtrent lik UiT. Arealundersøkelser,
organisering og romprogram er derfor
en aktuell studie for Alfheim satellittuniversitet. Hovedbygningen er om lag
3000 m2 i fotavtrykk noe som tilsvarer
forventet fotavtrykk av prosjektet.

Aktualitet: Hovedbygning som et
symbolbygg. Utnytter det omkringliggende landskapet, og legger seg på
toppen av en morenekløft med utsikt
utover parken. Grøntarealer ligger på et
lavere nivå. Fletting mellom landskap og
bygg.

15 000 studenter

38 000 studenter

Kontor ca. 300 m2

Bibliotek ca. 900 m2
Auditorium

Aula / festsal / cafe
Auditorium
ca. 800m2
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Universitetsparken

Case Studies

Casestudiene er utvalgt ut fra både skalamessige, programmatiske og landskapelige parallelle
situasjoner til den kommende transformasjonen av Alfheim satellittuniversitet. De ulike
casestudiene har en forklarende tekst i forhold til dens aktualitet til prosjektet.

NTNU hovedbygning Trondheim
Bredo Greve 1915
Klassisk bygning med høy status.
Aktualitet: Hovedbygning fungerer som
en representasjon av universitetet i byen
med funksjoner som kontor, auditorium
og festsal. Bygget er en viktig del av
bybildet i Trondheim. Bygget er om lag
3000m2 i fotavtrykk.
36 000 studenter

Aula Magna, Stockholm Universitet
Ralph Erskine 1997
Aktualitet: Bygningen står på berg.
Berget blir en del av interiør, og former
arkitekturen. Måten bygningen ligger i
terrenget er en aktuell studie i forhold til
Alfheim satellittuniversitet. Sørsiden full
høyde, nordsiden lav.

72 000 studenter.

Bibliotek/ lesesal
Auditorium
Festsal

berg
Leseplasser

Trapperom

Undervisning

Kilder
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Auditorium
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Viktige volumstudier i prosessen er markert i gul

Plassering av volum i forhold til
eksisterende bygning. Etablering av
uterom.

Formspråk følger eksisterende bygg.
Orientering ut mot sentrum og landskapet.

Nytt formspråk. Høyder som følger den
menneskelige skala.

Plassering, orientering, formspråk og
skala har vært viktige utfall gjennom
volumstudiene.
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Volumstudier

En av de første volumtestene som viser prosessen til
plassering og orientering av de nye volumene.

De to nye volumene følger formspråket til det eksisterende.
De tre volumene skyter seg ut i hver sin retning, og det kan
oppstå en uønsket "konkurranse" mellom det eksisterende
og tilføyde.

Orienteringen til det tilføyde blir endret lik eksisterende. De
nye volumene framstår her noe ute av skala.

Orientering og plassering bevares fra tidligere volumstudie.
Formspråk adopteres fra eksisterende bygg. Den
menneskelige skala er ikke bevart i mellomrommet mellom
de to volumene.

De nye volumene følger skalaen til eksisterende bygg og
legger seg ved siden av med forbindelse på tvers av
volumene i de ulike nivå.

De nye volumene følger formspråk til eksisterende bygg,
men med motsatt fall. Mellomrommet oppleves
menneskelig. Volumet legger seg ved siden av det
eksisterende med forbindelse på tvers av volumene i de
ulike nivå. Prosjektet bygger i hovedsak videre på denne
modellen.
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Det eksisterende bygget i sin helhet slik
det framstår i dag.

Eksisterende bygningsvolum blir gjort
smalere ved den lave delen i sørvest. Ny
åpning i eksisterende volum i øst ut mot
parken og byen. Det nye volumet ligger
ved siden av det eksisterende, og følger
dens formspråk. Det oppstår en dualitet
mellom det nye og eksisterende.

Terrenget blir bearbeidet, nye uteområder og nytt inngangsparti blir
etablert. Bygningen henvender seg ut
mot parken og sentrum, noe som bidrar
til å ønske befolkningen inn til å ta i bruk
området. Åpninger i det nye volumet
skaper forbindelser til uteområdet,
samtidig som man ivaretar det skarpe
formspråket.
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Et introvert tvillingbygg

En dualitet mellom nytt og eksiterende skapes gjennom formspråk,
beliggenhet og orientering. Det tilføyde bygningsvolum følger
formspråket til det eksisterende, men med et annet uttrykk. Det
eksisterende framstår ekstrovert, i motsetning til det tilføyde som
er introvert i sitt uttrykk. Begge bygningene bruker det naturlige
terrengfallet i måten det legger seg i landskapet. De legger seg ned i
landskapet ved hjelp av nivåer, men på to ulike måter. Nivåforskjellene
er med på å skape ulike soner i de ellers åpne rom.
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Solforhold

Bygningen orienterer seg mot sørøst. Det har vært viktig at det nye
bygningsvolumet ikke skal kaste skygge over det eksisterende bygget,
og at uteområdet mellom byggene skal være mest mulig attraktivt i
forhold til sollys. Ved å designe en takform som følger terrengfallet vil
man oppnå best mulige lysforhold.
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Addert

Gjenskapt

Substrahert

Bevart
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Transformasjon isometri

Addert
Nytt bygningsvolum i sør med forbindelse til det eksisterende bygg
i underetasjene. Nye fasader følger det originale fasadeprinsipp,
vegger tilpasset nytt program og nye trappekjerner er tilføyd til den
eksisterende bygningskroppen. Nytt tak på den flate delen skaper
sammenheng mellom det eksisterende og tilføyde. Terrenget
bearbeides.
Gjenskapt
Eksisterende flatt tak og fasader (endret i ca. 1977) fjernes og
gjenskapes for å skape et sammenhengende utrykk mellom
eksisterende og tilføyd bygningsvolum. Fasader designet med
inspirasjon fra det originale.
Subtrahert
Innvendige vegger (tilføyd i 1992) fjernes. Bygningsvolumet i sørvest
gjøres smalere. Inngangsparti, garderobe og trappekjerner fjernes til
fordel for nytt bevegelsesforløp og program. Terreng fjernes som et
avtrykk til det nye bygningsvolumet.
Bevart
Konstruksjon og originale fasader bevares.
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studenthus
grupperom
kontor/adm.
bar
kjerne
offentlig
hovedrom
siderom
kantine
kjøkken

hovedflow
forbindelse i u-etg.
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Program

Bygningens program er overordnet organisert i en offentlig del i den
eksisterende bygningen, og i en semiprivat del for studenter i det nye
bygningsvolumet. Diagrammet til venstre viser underdelingen.

Flow

Bygningens bevegelsesforløp går overordnet i to parallelle spor i det
eksisterende og i det nye bygningsvolumet. Disse to
hovedbevegelsesforløpene er forbundet med hverandre på tvers i
stueetasje og i begge underetasjene.
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Takform

Det er viktig at geometrien i takets form står skarpt og at åpningene
ikke framstår dominerende. Illustrasjon 2, som prosjektet bygger
videre på, gir mulighet for å komme ut, samtidig som den underlegger
seg takets geometri. Taket framstår som ”svevende” med åpne fasader.
Store åpninger i taket mister effekten av et svevende tak. Konsentrerte
åpninger i taket var derfor mer virkningsfullt for å bevare utrykket som
er ønsket.
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Utvendig terreng

Bygningens plassering på toppen av en park setter fokus på
bearbeiding av mellomrommet mellom de to bygningskroppene - det
eksisterende og det tilføyde. Parken er ankomst for gående fra
sentrum. Illustrasjon 3, som prosjektet bygger videre på, har ulike
nivåer av plattformer for opphold. Disse er forbundet med trapper og
ramper. Overlys til kjeller lager avgrensning mellom to ulike nivåer.
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” Innvendig” terreng

Bygningen legger seg ned i terrenget, og følger landskapets naturlige
terrengfall. Målet med bearbeiding av den innvendige trappaseringen
har vært å skape ulike soner i et ellers åpent bygg. Jeg har arbeidet i
snitt med å skape visuell forbindelse gjennom hele bygningen til tross
for nivåforskjellene. Jeg har tatt utgangspunkt i de eksisterende
nivåene, for å så tilpasse disse til det nye bygningsvolumet.
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Illustrasjon 1

Illustrasjon 2
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Illustrasjon 3

Planutforming med fokus på inngangsparti

Inngangspartiet og forbindelsen mellom de to bygningsvolumene i
stueetasje har vært en diskusjon gjennom planprosessen.
Illustrasjon 1:
Volumene er ikke fysisk koblet sammen i stueetasjen. Mulighet for å
bevege seg utvendig mellom bygningene. Mulighet for ankomst både
fra Alfheimvegen og sentrum.
Illustrasjon 2:
Volumene er fysisk koblet sammen. Et sammenhengende tak skaper
en rygg bak de to "tvillingbygningene". Ankomst kun fra Alfheimvegen.
Åpent og felles inngangsparti mellom de to bygningsvolumene.
Illustrasjon 3:
Volumene er fysisk koblet sammen. Et sammenhengende tak skaper en
rygg bak de to "tvilling bygningene". Overdekket inngangsparti både fra
Alfheimvegen og sentrum.
Jeg har valgt å gå videre med forslaget Illustrasjon 3. Det er en fordel at
de to volumene har en overdekket forbindelse i stueetasjen siden det
er kaldt store deler av året i Tromsø, og bevegelsen mellom
volumene kan skje innvendig også her. Det hindrer også noe som
kan bli et merkelig mellomrom mellom de to volumene, samtidig
som man har ankomst både fra sentrum og Alfheimvegen. En felles
forbundet rygg kan i tillegg være med på å forsterke konseptet
om "tvillingbygningene". Den ivaretar samtidig ønske om at de to
volumene er noe avskilt fra hverandre som et resultat av de
programmatiske forskjellene, i motsetning til illustrasjon 2 hvor du har
en felles ankomstfoaje.
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Inspirasjon fra det eksisterende

Formspråk og sikt
Det karakteristiske formspråket blir
videreført i det nye bygningsvolumet, men
med et annet uttrykk. Begge bygningene
oppleves transparente med lange siktlinjer.

Diagrammatisk snitt av
eksisterende bygning

Diagrammatisk snitt av
nytt bygningsvolum

Konstruksjon
Den eksisterende bygningen er
karakteristisk med betongsøyler som
rammer inn den tidligere svømmehallen.
Rammekonstruksjon av trelim vil på samme
måte være romdannende i det nye
bygningsvolumet.
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Transformasjon av eksisterende interiør

Barnebasseng
Svømmehallen består av et
lite barnebasseng i tillegg til
hovedbassenget/ auditorium.

Hovedtrappekjerne
Avtrykket til barnebassenget blir
utgangspunkt for den nyetablerte
trappekjernen i den eksisterende
bygning. Materialiteten bevares.

Klorrenser
Et stort betongrør lokalisert i kjelleren
har vært brukt til å rense bassenget.

Barmøbel
Betongrøret nedbrytes og tilpasses
den menneskelig skala for å skape
sitte- og ståplasser i studentbaren.
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Et annerledes auditorium i den eksisterende svømmehallen

1

2

Det to hvite utklippene til høyre viser alternativ
utforming av auditorium tidligere i prosessen.
Illustrasjon 1: Flere nivåer og mange trapper. Få
større oppholdsplatå.
Illustrasjon 2: Færre trapper og mindre gunstig for
mange mennesker.
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Utforming av auditorium

I design av auditorium har det vært viktig at rommet kan brukes på
ulike måter. Derfor har jeg valgt å lage tre større platå i trappaseringen
slik at man har mulighet til å møblere rommet på ulike måter, og
dermed anvende rommet til ulike formål.
Visjonen er at det skal bli et viktig og representativt rom for bygningen
med daglig aktivitet. På neste side og nedenfor er diagrammatiske
forslag for møblering av rommet.

Forelesning/auditorium
Dette kan bli en arena for
lørdagsuniversitetet; åpne forelesninger av
forskere på UiT for befolkningen. 250
sitteplasser i” basseng”. Totalt ca. 450
plasser.
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Konsert
Nivåene kan brukes som mer uformelle
sitteplasser, samtidig kan nivåene bli
møblert med barbord. Dette kan være
ideelt for uformelle huskonserter av f.eks.
studenter ved musikkonservatoriet i
Tromsø.

Utstilling
Nivåene gjør det mulig å møblere
rommet slik det kan brukes til
utstillingsareal, her som en forlengelse av
utstilling ved ankomst. Utstilling av
forskningsmateriale eller foto/kunst av
studenter ved UiT.
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Festsal
Nivåene gjør det mulig å møblere
rommet slik at dette kan bli brukt som
festsal, typisk etter disputaser og ferdig
utdannede studenter.

Lesesal
Nivåene gjør det mulig å møblere rommet
slik at dette kan bli brukt som lesesal av
studenter som en forlengelse av det nye
volumet.
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Materiale - eksisterende

Tre
Tre blir brukt som lister i
taket, tredetaljer i
innvendige fasader og i
vinduskarmer i den
eksisterende bygning.

Fliser
Fliser er gjennomgående
i svømmehallen både på
vegger og gulv.

Betong
Bygningen er
gjennomgående bygd opp
av betong.
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Materiale - tilføyd

Tre
Tre er et gjennomgående tilføyd materiale i
prosjektet, og står i kontrast til de flislagte
svømmehallrommene. Tremateriale vil framheve
de allerede eksisterende tredetaljer i bygningen, i
tillegg til å være lyddempende med tanke på
akustikk i de store rommene. Treet vil brukes i både
loft, interiør og gulv.
Fliser
Fliser vil bli brukt som et materiale i interiør.
Dette for å trekke referanser til den eksisterende
svømmehallen, og gi en påminnelse om hvilket
bygg en befinner seg i.

Betong
Bygningen vil ha en betongbase som legger seg
ned i terrenget. Dette står i kontrast til det myke
trematerialet.

Aluminium
Taket vil bli bekledt med et aluminiumsmateriale
med sinusprofil. Dette for å skape et røffere uttrykk
som samsvarer med byggets beliggenhet i nord,
omringet av fjell. Bygningen vil framstå skarp, i
motsetning til innsiden som framstår myk og varm
av trematerialet. Det lyse aluminiumstaket vil gi
refleksjon av lyset til omgivelsene i mørketiden, og
med den skrå vinkelen vil det ligge snø på taket i
lange perioder av året.
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Kandidat CV
9. semester vår 2020
Transformasjon av Århus sykkelbane
AARCH - Studio 1 C
8. semester høst 2019
Transformasjon av en bakgård i
Berlin
AARCH - Studio 1 C
7. semester høst 2017
Praktikant, Oslo, Norge
Reiulf Ramstad arkitekter
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REFLEKSJON

Jeg valgte mitt avgangsprosjekt med utgangspunkt i en bygning jeg selv
synes har mange arkitektoniske kvaliteter, og en bygning jeg kan hente
inspirasjon å lære av. Selv om transformasjonen er radikal, har det
vært en mer nemmsom transformasjon enn på tidligere semester.
Dette på grunn av at den eksisterende bygning har kvaliteter jeg
synes er viktig å bevare, og jeg har dermed fått arbeidet med hvordan
man kan framheve disse. Dette kommer fram iblant annet tilføyd
bygningsvolum med tanke på formspråk og materialitet.
En av grunnene for valg av bygg var at jeg ønsket å jobbe i Nord-Norge.
Det å arbeide i terreng og med ulike nivåer synes jeg er spennende,
og kan være med på å gi noe til arkitekturen. Beliggenheten med
terrengfallet har vært med på å forme rommene og bevegelsesforløpet
i bygget. Dette har vært med på å bidra til at man kan arbeide med
store åpne rom med ulike soner avgrenset av nivåforskjeller, og
bevegelsesforløp på tvers av bygningene i ulike nivåer. Det har vært
utfordrende å få alle nivåene til å passe på tvers av det nye og det
eksisterende.
Jeg har vært gjennom mange overveielser og undersøkelser, og det har
vært en sirkulær prosess. Jeg har arbeidet vekselsvis i fysisk modell,
3D-modell og tegning. Dette er noe som fungerer godt for meg, og kan
være effektivt for å teste designet i flere dimensjoner. Skalaen har vært
overskuelig, slik at jeg har oppnådd den detaljeringsgraden jeg ønsket
å oppnå gjennom prosessen.
Å tilpasse et nytt program til en så programmatisk satt bygning har
vært veldig gøy og lærerik. Det utfordrer måten å tenke rom på, og
det eksisterende kan skape situasjoner som gir annerledes rom enn de
man ellers ville ha designet. Dette har skapt spennende romligheter
som typisk ikke ville oppstått i nybygg.
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