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I denne boka presenterer vi 60 utvalgte prosjekter som er 
bygget i Trondheim, i tillegg til fem utenbys prosjekter. 
Utvalget er gjort både for å representere tiden de er bygget 
i og for å samlet presentere hele 30-årsperioden hvor 
enkeltmannsforetaket Sivilarkitekt Svein Skibnes og Skibnes 
Arkitekter AS har vært i virksomhet. Det har vært styrende å 
få fram både vår grunnholdning og utvikling.

Naturlig nok er de fleste av våre større prosjekter representert, 
men det har vært et viktig poeng at også mindre prosjekter 
skulle få plass. Ofte er de forløpere for løsninger vi finner 
igjen i større prosjekter.

Som vi ser av kartet, er det en konsentrasjon i Midtbyen i den 
første tiårsperioden. I den andre tiårsperioden er Midtbyen 
godt supplert med Nedre Elvehavn. I den tredje tiårsperioden 
er det fortsatt sentrumsnære prosjekter, men med innslag av 
flere boligområder utenfor bykjernen.

Kontoret har i perioden 1984 til 2014 hatt ca. 190 realiserte 
oppdrag. Utvalget i boka har et vidt spenn og omfatter alt 
fra tilbygg, ombygging av eksisterende bygningsmasse og 
nybygg av eneboliger og fritidshus til barnehager, kultur- 
og næringsbygg, arbeidsplasser og næringslokaler til hele 
studentbyer og boligområder. Vi har også arbeidet innenfor 
helse- og omsorgsektoren.

Grovt antatt har vi hatt ansvar for utformingen av boliger for 
ca. 3000 personer, ca. 1600 studenter, ca. 800 barn i barnehage 
og skole, ca. 800 arbeidsplasser og kulturlokaliteter for ca. 
2000 publikummere.

PROSJEKTENE

 1984–1994 1994–2004 2004–2014

EN RAMME FOR VÅRE LIV
SKIBNES ARKITEKTER 1984-2014
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HOSPITALSLØKKAN 33

Rehabilitering av en liten bygård

En svært forfallen bygning i bevaringsområdet Sanden og 
Løkkan var ønsket istandsatt til en familiebolig. Bygningen 
ligger på sørsiden av Hospitalsløkkan med en liten gårdsplass 
mot en tidligere reperbane på sørsiden. Sørfasaden var 
tilnærmet råtnet bort, men viste spor av en svalgangsløsning.

Bygningen er reparert og supplert med en enetasjes sidefløy 
i mur med takterrasse i andre etasje. Svalgangssonen er re-
etablert som et toetasjes glasskarnapp som inneholder trapp 
og veksthus, samt at deler av kjøkkeninnredningen i andre 
etasje stikker ut i denne sonen.

Byggemåte i eksisterende bygninger er lafting med utvendig 
og innvendig panel. Tilbygget er utført i Leca Isoblokk, og 
glasskarnappet har hovedkonstruksjoner i limtre og malte 
trevinduer med fast isolerglass og koblede luftevinduer.

Prosjektet begynte hos Arkitektene Fasting, Nos & Selmer AS.

Adresse: Hospitalsløkkan 33
Prosjektstart: 1985 
Ferdigstillelse: 1985?
Oppdragsgiver: Anne Sofi Dahl
Areal: ca. 105 m2

Fotograf: Visualis og arkitekten

HOSPITALSLØKKAN 33

Konseptskisse

Detalj, 1:100. Vindusskjema for glasskarnapp.

Plan, 1:100. 1. etasje.

Plan, 1:100. 2. etasje.

Snitt, 1:100. Snitt gjennom glasskarnapp og kjøkken.
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NEDRE BAKKLANDET 28

Ombygging av bygård på Bakklandet

Eiendommen er en tradisjonell trondhjemsk bygård på 
hjørnet mellom Nedre Bakklandet og Sandaunets plass med 
hovedhus, sidefløy, gårdsrom og bakgårdfløy. Familien ønsket 
å bli boende på Bakklandet, men hadde behov for mer boareal.

Løsningen ble utført etappevis, og første etappe var innredning 
av loft og etablering av takterrasse på sidefløyen. Noe senere 
ble det planlagt og utført glassoverdekning av gårdsrommet, 
slik at dette kunne bli et oppholdsrom.

Glasstaket bygger på prinsippet som ble utviklet i mindre 
skala i Smedbakken 1, med en bæresøyle i senter for et 
omvendt pyramidetak i glass. Bæresøylen har innvendig 
avløpsrør og en isolert membrantekket stålkasse som sluk og 
anlegg for glasstak. Taket består av isolerte aluminiumprofiler 
og isolerglass med sikkerhetsglass. På samme måte som i 
Smedbakken 1 er glasstaket løst med fall fra eksisterende 
vegger mot sluket i midten. 

Oppholdsrommet er utformet som et klimatisert toetasjes 
uterom med skifer på golv og intakte fasader mot 
gårdsrommet. På den ene veggen er det utformet et toetasjes 
innredningselement med bokhyller, hems og dagseng. I 
forbindelse med innredningsveggen er det en brannvegg i 
Leca mot naboeiendommen.

Kjøkken og spiseplass i hovedhuset ligger vendt mot Nedre 
Bakklandet og gir visuell kontakt mellom oppholdsrommet 
og gatelivet.

Adresse: Nedre Bakklandet 28
Prosjektstart: 1992 
Ferdigstillelse: 2004
Oppdragsgiver: Familien Øien/Bjørnstad
Areal: ca. 160 m2

Fotograf: Visualis

NEDRE BAKKLANDET 28

Konseptskisse

Detalj, 1:100. Detaljsnitt gjennom innrednings-
element.
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Plan, 1:100. 1. etasje.

Snitt, 1:100. Snitt gjennom gårdsrom og portrom.
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MUNKEGATA 30/40

Transformasjon av et bykvartal 

Prosjektet ligger rett ved Torvet i Trondheim, mellom 
Munkegata og Bersvendveita, vis-à-vis Stiftsgården og 
med Hotell Residence som nabo mot sør. Bygningsmiljøet 
er en blanding av ubebygde tomter, toetasjes trehus fra 
1800-tallet, bakgårdsbebyggelse og høyere forretnings- og 
kontorbebyggelse fra 1930-tallet.

I en kombinasjon av ombygging og nybygg opp til seks etasjer 
har vi utformet ca. 8500 m2 med næringslokaler og boliger. 
Næringslokalene ligger i hovedsak til Munkegata og besto i 
1995 av banker, Vinmonopol, kontorer og spisesteder. De 42 
boligene fra andre til sjette etasje varierer i størrelse fra 35 til 
120 m2 og har adkomst dels fra gallerier i gårdsrommene og 
dels fra felles takterrasser.

Første byggetrinn var Munkegata 40 med byggestart i 1995, 
med ombygging og supplering av Bøndenes Salgslags tidligere 
næringslokaler i fem og seks etasjer i betong og mur. Underveis 
i prosessen kjøpte oppdragsgiverne også Munkegata 30, som 
ble integrert i prosjektet. Her var det primært den toetasjes 
trehusbebyggelsen mot Torget og Munkegata som var 
bevaringsverdig og ble integrert i et nybyggprosjekt i seks 
etasjer med næring og boliger.

Helt siden arbeidet med Midtbyplanen på 1970-tallet har det 
vært ønske om flere boliger i de sentrale delene av Midtbyen. 
I samarbeid med oppdragsgiveren, Trondhjemske Bygårder 
AS, fikk vi muligheten til å ta tak i utfordringen med å utforme 
byboliger i samspill med andre funksjoner.

En viktig målsetting var å knytte boligene til byen. Dette 
ble i utgangspunktet løst ved å etablere en inngangsplass på 
gateplan i Ravelsveita, under et nytt, sirkelrundt tårn. Denne 
plassen gir også overlys inn i næringslokalet i første etasje 

Adresse: Munkegata 30 og 40
Prosjektstart: 1995
Ferdigstillelse: 1997
Oppdragsgiver: Trondhjemske Bygårder AS
Areal: ca. 8500 m2

Fotograf: Visualis, Øhlander og arkitekten

MUNKEGATA 30/40

Konseptskisse

Situasjonsplan, 1:2000.

MUNKEGATA 30/40
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Detalj, 1:20. Skjørt ved sylinder i 1. etasje.Detalj, 1:50. Vertikaldetalj av svalganger.
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og kjeller. Det er lagt stor vekt på å utnytte gløttene mellom 
husene til de mange motivene som byen byr på. Vi har forsøkt 
å ta vare på disse kvalitetene ved å skape siktlinjer både fra 
gallerier og terrasser og fra boligene. Vi har også lagt vekt på 
gjennomlys og utsyn til den spennende Trondheimshimmelen. 
Dette er fortrinn som kan oppveie ulemper ved å bo i slike 
trange bysituasjoner. Det oppstår også spesielle kvaliteter ved 
at slike boliger får et funksjonelt og romlig samspill med de 
øvrige funksjonene i bebyggelsen.

En stor utfordring var å utvikle en struktur og et formspråk 
som tilfredsstiller de forskjellige behov næringslokaler og 
boliger har til arealer, dagslys og infrastruktur, og samtidig 
inngå dialog med eksisterende bystruktur og bebyggelse. Vår 
løsning har vært å arbeide med elementer og strukturer som 
er frie og moderne, samtidig som vi har tilstrebet å fortolke 
arkitektoniske kvaliteter fra den gamle trehusbebyggelsen i 
Trondheim.

Målet med valg av konstruksjoner og materialer har vært å skape 
høy standard med et enkelt uttrykk, både teknisk og estetisk. 
Bærekonstruksjoner er utført i stål med hulldekkeelementer. 
Veggene er oppført som isolerte bindingsverksvegger, dels 
med pusset Leca-forblending, delvis med teglforblending og 
kobberfelt. Bebyggelsen fra 1930-tallet er utbedret i enkel, 
pusset funkisstil, delvis med teglforblending. 

Galleriene er utført som støpte dekker med innlagt runde 
glassbyggestein og brysting i perforerte, galvaniserte plater, 
med rekkverk i stål. Det runde tårnet har et spesialutviklet 
spilepanel av royalimpregnert furu. 

Inngangene til boligene er utformet med side- og overfelt av 
glassbyggestein og med beslag av rustfritt stål. Interiørene i 
boligene – som er for utleie – er utført med parkett på gulv, 
malte vegger og himling uten listverk. Romhøyden er 250 
cm. Vinduene har lave brystninger og avsluttes tett oppunder 
himlingen. 

MUNKEGATA 30/40
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BYHAVEN

Adresse: Olav Tryggvasons gate 26
Prosjektstart: 1997
Ferdigstillelse: 2000
Oppdragsgiver: EBO Eiendom AS
Areal: 12800 m2 næring, 1400 m2 boliger 
Fotograf: Visualis, roar Øhlander, Kjell A. Olsen og arkitekten

ByhAVEN

Konseptskisse

Situasjonsplan, 1:2000.

Butikksenter med boliger på taket

Prosjektet Byhaven omfatter storparten av et sentralt kvartal 
i Trondheim på nordsiden av Olav Tryggvasons gate mellom 
Nordre gate og Jomfrugata. Utgangspunktet var EPA-
bygningen fra 1970, Lysholmgården tegnet av Arne Vesterlid 
i 1933 og et ubebygget gårdsrom mot Astoria-bygget. 
Oppgaven var å lage en samlet løsning for kvartalet med 
utnyttelse av eksisterende bebyggelse og gårdsrommet til et 
butikksenter supplert med boliger i fjerde og femte etasje på 
EPA-bygningen.

Det var et stort potensial for å påvirke byutviklingen i 
prosjektet. Vi siktet mot å styrke områdene nord for Olav 
Tryggvasons gate og trekke livet i byen ned mot Kanalen. 
Dessuten var det viktig å utforme butikksenteret som et 
visuelt behagelig supplement for mennesker som ferdes og 
handler i Midtbyen. Vi skulle også utvikler boligtyper for 
denne spesielle situasjonen – så sentralt og på taket av et 
butikksenter.

Til sammen inneholder kvartalet ca. 50 butikker og 
serveringssteder fordelt på fire etasjer. Blant disse kan nevnes 
Vinmonopol, apotek, frisør, dame- og herretekstil samt 
en rekke spisesteder. Butikksenteret er organisert rundt et 
sentralt torv med publikumsgallerier, rulletrapper og heiser. 
Torvrommet er åpent fra kjeller til tredje etasje med et 
bølgende tak og overlys. Inngangene er bevisst plassert slik 
at de åpner for snarveier gjennom senteret og knytter seg til 
naturlige ganglinjer i byen.

Vi har tilstrebet et interiør i en rolig og enkel stil med utstrakt 
bruk av naturmaterialer som eik, skifer og granitt, supplert 
med glimmerlakkert stål og rustfrie ståldetaljer. 
Det er lagt vekt på at innsiden av Lysholmgården oppfattes 
som fasade mot det innvendige torvet. Det har også vært 

BYHAVEN - KJØPESENTER MED BOLIGER PÅ TAKET
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RESIDENCE

Fra hotell til kontorbygg i Trondheim sentrum

Prosjektet kombinerer ombygging av tidligere Scandic 
Residence Hotel og nybygg, som erstatning for den tilliggende 
Banggården.

Oppgaven var å utforme et tidsmessig kontorbygg som 
nybygg i samspill med den markante hotellbygningen i en 
krevende bysituasjon nær Trondheim Torg. Nybygget ville 
bli en komplettering av et bykvartal og forholde seg både til 
Bersvendsveita og Kongens gate. En hvelvkjeller under den 
tidligere Banggården skulle bevares og integreres i en indre 
sammenheng med butikker og serveringslokaler i resten av 
kvartalets bygninger i første etasje og kjeller.

Til tross for hotellbygningens begrensede etasjehøyder ble 
det valgt å legge nybyggets kontoretasjer i samme nivå for 
fleksibel bruk. Kontorlokalene fra andre til femte etasje har 
inngang fra Torget og takterrasse i sjette etasje. Planløsningen 
er organisert i et samspill mellom ny og gammel struktur, 
som gir en rasjonell løsning med heis og trapperom sentralt 
i møtet mellom byggene. I nybygget er det i hovedsak 
kontorlandskap, mens det i gamlebygget er forskjellige 
møterom og arbeidsrom.

Som en formidling mellom nytt og gammelt er det lagt inn en 
spalte med overlys og glassgulv hvor hovedtrappen samtidig 
blir en sentral lysgård. Den gamle ytterveggen på Residence 
er et karakteristisk element i nybyggets interiør. I femte 
etasje er det skifertaket med sine kobbhus som framstår som 
karakteristisk motiv i kombinasjon med overlyset. Åpninger 
med overlys mellom etasjene i nybygget gir luftighet, dagslys 
og sammenheng mellom etasjene. Her er det installert et 
bevegelig kunstverk av Kristoffer Myskja. Uttrykksmessig 
er det søkt å skape en arkitektur som er ydmyk overfor sitt 
naboskap, men samtidig stolt av å være fra vår tid. Nybyggets 

Adresse: Munkegata 26
Prosjektstart: 2007
Ferdigstillelse: 2010
Oppdragsgiver: residencekvartalet AS
Areal: ca. 8000 m2

Fotograf: Visualis og arkitekten

rESiDENCE

Konseptskisse

Situasjonsplan, 1:2000

RESIDENCE - OMBYGGING TIL KONTORER
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1994–2004 119118

NERBY’N

Ungdomsboliger inne i et bykvartal

Oppgaven var å utnytte potensialet i kvartalet med nye 
boliger fra tredje til sjette etasje. Prosjektet består av følgende 
elementer: ny bygning i seks etasjer mot Ørjaveita, ny boligfløy 
i tredje til sjette etasje inne i kvartalet, ny bygning på murgavl 
og ny treetasjes bygning i Credoveita. 

Utformingen er basert på tilknytningen til den seks etasjer høye 
hjørnebygningen samt en analyse av byformingsprinsipper for 
området. Utgangspunktet for utnyttelsen av kvartalet var at 
den toetasjes trehusbebyggelsen langs Fjordgata ble regulert 
til bevaring.

Boligfløyen er organisert langs en nord-sørgående svalgang 
med utsikt til Munkholmen og vestvendte leiligheter. De 
gjennomgående leilighetene har oppholdsrom og uteplass 
mot vest med utsikt over taklandskapet og Bymarka. Fra de 
fleste oppholdsrommene er det også gløtt ned i Kanalhavna. 
Inngangsfasaden er trappet slik at det dannes skjermet inngang 
og soverommet får hjørnevindu mot Trondheimsfjorden.

Bygningen mot Ørjaveita er i farget puss, mens øvrige fasader 
har stående panel som er brannimpregnert. Prosjektet er 
boligsprinklet og fasadesprinklet.

Adresse: Tempegården, Nordre gate 28
Prosjektstart: 2003 
Ferdigstillelse: 2005
Oppdragsgiver: EBO Bolig AS
Areal: ca. 2000 m2

Fotograf: Arkitekten

NERBY’N

Konseptskisse

Detalj, 1:20. Veranda med rekkverk.

101

Plan, 1:400. Typisk plan.
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HOLSTVEITAKVARTALET

Kvartalsfornyelse i kombinasjon av nybygg og bevaring 

I kvartalets indre var det en åpen plass fra en tidligere 
bensinstasjon. Utbygger ønsket nye byboliger inne i kvartalet 
i en kombinasjon med omkringliggende bevaringsverdige 
trehus og murbygninger. I første etasje var det ønske om 
å etablere basarhaller som knyttet sammen tilliggende 
næringslokaler i Prinsens gate, Dronningens gate og 
Holstveita.

De tjue boligene ligger i andre til fjerde etasje og er utformet 
som frittstående murvolumer i samspill med intime gårdsrom, 
takterrasser og adkomstgallerier. Denne løsningen gir små 
boliger med gode daglysforhold.

Takformen er ikke typisk for Trondheim, men gir en egen 
karakter til det indre kvartal. Samtidig er de slake takene lite 
synlig fra omkringliggende gater. Det er parkeringskjeller med 
nedkjørsel fra Holstveita, og heisen betjener både boligene og 
butikkarealene.

Adresse: holstveita 2
Prosjektstart: 1999 
Ferdigstillelse: 2002
Oppdragsgiver: maja Eiendom AS
Areal: 1300 m2 bolig, 2500 m2 næring
Fotograf: Visualis

hOLSTVEiTAKVARTALET

Detalj, 1:20. Vertikaldetalj av buet tak.

Konseptskisse

Plan, 1:400. Ny bebyggelse i 3. etasje.

Snitt, 1:400. Snitt gjennom bebyggelse og uterom. 
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VÆKTEREN

Nybygg og ombygging etter brann til byboliger og næring

Den karakteristiske Vækteren-bygningen i Prinsens gate ble 
ødelagt av brann i 2003. Eieren ønsket en gjenoppbygging 
som knyttet prosjektet sammen med to bevaringsverdige 
naboeiendommer i Ravelsveita. 

Utfordringen var å kombinere nybygg, gjenoppbygging 
og ombygging til en helhet i samspill med eksisterende 
nabobygg på hjørnet og en større forretningsgård på 
nordsiden. Den arkeologiske situasjonen begrenset antall 
fundamenteringspunkter fordi gamle kulturlag skal ligge 
uberørt.

Det ble etablert et gjennomgående næringslokale i første 
etasje som knyttet sammen trebygningene og ble en base 
for de nye boligene i bakgården. Fra andre til femte etasje er 
nybygget utformet som to boligtårn med fjorten leiligheter. 
Disse volumene framstår som friere former med en bølgende 
trespilevegg mot sør og en strammere utforming av svalgangene 
mot næringsbygget i nord. Med sin volumoppbygging gir 
dette små leiligheter, som samtidig får tre fasader med gode 
dagslys og utsynsforhold. Karnappene understreker boligenes 
utsikt og kontakt med både bylandskapet og Bymarka.

Vækteren-bygget er gjenoppbygd i samme struktur som 
tidligere, men med bruk av massivtrekonstruksjoner. Bevarte 
fasadeelementer er remontert og supplert med kopier etter 
fotodokumentasjon. Nybyggdelen har et kraftig betongdekke 
over første etasje med søyler som fører tyngden til utvalgte 
fundamenteringspunkter etter avklaring med arkeologene. 
Over dette bæres betongdekkene av stålsøyler integrert i 
fasadenes isolerte bindingsverk. Utvendig panel er vertikale, 
royalimpregnerte trespiler. De utstikkende karnappene er 
bygget opp med 10 cm massivtre i topp og bunn og med 
hjørnevindu imellom.

Adresse: Prinsens gate 47
Prosjektstart: 2003 
Ferdigstillelse: 2005
Oppdragsgiver: Fast Eiendom AS
Areal: 1350 m2

Fotograf: Visualis

VÆKTEREN

Detalj, 1:50. horisontaldetalj av karnapp. 

Konseptskisse

mASSiVTRE-ELEmENTER 
OVER Og uNDER KARNAPP

Plan, 1:400. 4. etasje.

Fasadeoppriss, 1:400. Sørfasade mot Ravelsveita.
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VÅR FRUE GATE 2

Ombygging av næringslokaler til byboliger 

En mellomstor murgård i tre etasjer med loft var benyttet til 
næringslokaler og ønsket tatt i bruk til åtte byboliger i andre 
og tredje etasje samt på loftet. Eiendommen hadde et ekstra 
potensial med at gavl mot sør vendte mot en relativt stor og 
åpen gårdsplass med tilgang på daglys og utsikt. Dessuten 
var det mulighet for flott utsikt over byens taklandskap fra 
loftsetasjen.

Gavlen mot sør ble utformet med en relativ fri komposisjon 
med nye vinduer i samspill mellom gatefasaden og gavlmotivet.

Takoppløftet mot vest er nesten to etasjer høyt og ligger i 
tilknytning til takterrasser. Oppløftene gir dagslys og utsikt 
både til loftsetasje og hems utover byens taklandskap og 
Byåsens silhuett.

Adresse: Vår Frue gate 2
Prosjektstart: 2002 
Ferdigstillelse: 2003
Oppdragsgiver: indergaard/Lian
Areal: ca. 450 m2

Fotograf: Visualis

VåR FRuE GATE 2

Detalj, 1:50. Tak over inngangsparti.

Konseptskisse

Plan, 1:200. Loftsetasje.

Snitt, 1:200. Snitt med takoppløft og takterrasse. 
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SANDGATA 8 –10

Ombygging av to brygger til boliger

Utgangspunktet var dette to tomme nabobrygger fra 
1840-tallet i fem etasjer med sokkel mot Vestre Kanalhavn. 
I Sandgata var det åpnet for boliger i bryggene, men dette er 
svært utfordrende med hensyn til romhøyde i sammenheng 
med brann- og lydkrav mellom etasjene. Det var allerede 
godkjent etablering av et gårdsrom i nr. 10 som lysgård med 
trapp og adkomstgallerier. 

I det videre arbeidet ble det foreslått å slå sammen andre og 
tredje etasje til en dobbelhøy etasje som kunne fange opp 
både brann- og lydproblematikken så vel mot første som mot 
fjerde etasje. Dermed kunne de øvrige etasjene opprettholde 
opprinnelig høyde, som var akseptabel.

I fasaden mot St. Olavs gates allmenning er det innført nye 
vinduer som supplement til de opprinnelige. De nye vinduene 
har en knapp detaljering og en fargesetting som gjør at de 
oppfattes som en del av den karakteristiske panelveggen.

Adresse: Sandgata 8 –10
Prosjektstart: 1997 
Ferdigstillelse: 1997
Oppdragsgiver: EBO Eiendom AS
Areal: 2300 m2

Fotograf: Visualis

SANDGATA 8 –10

Detalj, 1:20. Vertikaldetalj dekkekonstruksjon. 

Konseptskisse

Plan, 1:400. Plan 2/3. etasje. 

Snitt, 1:400. Tverrsnitt.
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FJORDGATA 68

Ombygging av brygge til kontorer og kirurgisk klinikk 

Brygga er i fire etasjer og loft med sokkel mot Kanalen. Mot 
Jomfrugatas allmenning framstår fjerde etasje som et loft. I 
planløsningen er det en midtbærevegg med to porter i hver 
gavl. Ønsket var å innrede en kirurgisk klinikk i fjerde etasje 
og loft og kontorlokaler og møterom i øvrige etasjer med 
ekspedisjon i første etasje.

Utnyttelse av slike lagerbygninger fra 1840-tallet er krevende 
både med tanke på dagslys og romhøyde, samtidig som 
tømmerkonstruksjonene gir et robust særpreg. 

Mellom andre og tredje etasje ble det laget en båtformet 
åpning med skråstilt akse mellom gateporter og kanalporter. 
Dette ga en opplevelse av å være i et toetasjes rom. Over denne 
åpningen er det en mindre versjon opp mot kirurgisk klinikk. 
Denne avdekket et glassprisme i frostet glass som står som et 
element i klinikken og gir kontorene overlys med dagslys fra 
takterrassen som er innfelt i takflaten mot vest.

Adresse: Fjordgata 68
Prosjektstart: 1995 
Ferdigstillelse: 1997
Oppdragsgiver: Klinikk Stokkan
Areal: ca. 400 m2

Fotograf: Visualis

FjORDGATA 68

Detalj, 1:50. Vertikaldetalj glassprisme. 

Konseptskisse

Plan, 1:200. 4. etasje.

Snitt, 1:200.
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BARN I BYEN
NEDRE ELVEHAVN BARNEHAGE

Familieboliger og bybarnehage på Nedre Elvehavn 

I vårt vinnerutkast i konkurransen om boligbebyggelse på 
Elvehavn Brygge lanserte vi tanken om at det i en levedyktig 
by også må legges til rette for familier med barn. 

Utbygger sto sammen med Husbanken og Trondheim 
kommune for gjennomføringen av et medvirkningsprosjekt 
organisert av SINTEF Bygg og miljø. Ni unge familier deltok i 
en prosjektperiode fra høsten 2002 til forsommeren 2003 for 
å gi innspill på barnefamiliers behov og ønsker.

Medvirkningsprosjektet tok utgangspunkt i et av husparene 
ned mot Rosenborgbassenget, hvor det var regulert inn 
barnehage i første etasje i den ene bygningen. Konklusjonen 
på prosjektet var at det sannsynligvis er mange barnefamilier 
som kan tenke seg å bo urbant på Nedre Elvehavn dersom 
visse kriterier tilfredsstilles:

•	 Prisen må være overkommelig.
•	 Det må være barnehage i området.
•	 Det må bli et miljø med flere barnefamilier.
•	 Området må ha trygge lekearealer.
•	 Det må finnes gode fellesrom.
•	 Det var ønskelig å kunne leie ut hybel.
•	 Bildeleordning var ønskelig.

Planene som ble utarbeidet, imøtekommer mange av disse 
kravene eller ønskene:

•	 Bygningene er organisert rundt et sikret gårdsrom   
 som åpner mot sør, med barnehage i første etasje.
•	 Prosjektet består av flere typer boliger. Dette    
 sikrer en variert beboersammensetting, samtidig   
 som familieboligene passer i de nederste etasjene,   
 hvor kvadratmeterprisen er lavest.

Adresse: Dyre Halses gate 6–8
Prosjektstart: 2004
Ferdigstillelse: 2005
Oppdragsgiver: Nedre Elvehavn AS
Areal: ca. 6000 m2

Fotograf: Synlig og arkitekten

BARN I BYEN/NEDRE ELVEHAVN BARNEHAGE

Konseptskisse

BARN I BYEN / NEDRE ELVEHAVN BARNEHAGE
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Plan, 1:200. 1. etasje.

10 M0

BARN I BYEN/NEDRE ELVEHAVN BARNEHAGE

KAIPROmENADE

VOGNPLASS

•	 Leilighetene er arealeffektive samtidig som de har et   
 luftig preg.
•	 Litt av det arealet man sparer i hver leilighet, er lagt   
 inn som fellesareal i grendehus, vaskerom og   
 grovvaskerom. 
•	 Deler av boligen kan leies ut. Dette gir både    
 økonomisk starthjelp og en innebygget    
 mulighet for utvidelse. Det ble også lagt inn en felles   
 takterrasse. 

Med bakgrunn i medvirkningsprosjektets konklusjoner 
besluttet styret i Nedre Elvehavn AS i desember 2003 å gå 
videre med familieprosjektet, og vi ble engasjert til å utarbeide 
tilbudsmateriale for innhenting av totalentreprise. Det ble 
lagt opp til toetasjes familieboliger med utleiemulighet i de 
nederste etasjene, og en variasjon av boligtyper i de øvrige 
etasjene. Prinsippet fra konkurransen og bebyggelsesplanen 
ble fulgt slik at adkomst til boligene og kjøkken/allrom ble 
liggende mot gårdsrommet. Private uteplasser er lagt mot 
vest. Bygningene er knyttet sammen med gangbroer i tredje 
og femte etasje. 

I Dyre Halses gate 6 ligger adkomstgalleriene i de øverste 
etasjene på østsiden, mot barnehagens allmenning. Disse er 
knyttet sammen med gårdsrommet med passasjer gjennom 
bygningen. Vi har vært opptatt av at adkomstgalleriene er 
et redskap for å knytte sammen boliger, fellesfunksjoner og 
fellesareal, samtidig som de gir tilgjengelighet til spennende 
steder i anlegget.

Materialbruken henger sammen med byplankonseptet: tegl 
på vegger mot offentlige rom og fint trepanel i gårdsrommet 
med inngangene – for øvrig glass, patinert sink, malte 
trevinduer og inngangsdører med egen fargepalett.

I tilbudsmaterialet ble prosjektet tegnet ut med detaljer og 
materialspesifikasjoner slik at utbygger visste hva han fikk 
pris på. Vi mener at vi dermed har fått høyere arkitektonisk 
og bruksmessig verdi til en lavere kvadratmeterpris 
sammenlignet med tilliggende prosjekter. Eiendomsmeglere 
var i utgangspunktet skeptiske både til familieboliger 
og toetasjes løsninger, men fikk tro på dette gjennom 
medvirkningsprosjektet. Vi ser det som en viktig seier 
at utbygger her har tatt samfunnshensyn og vært bevisst 
sitt ansvar for byutviklingen og ikke bare fulgt kortsiktige 
markedsvurderinger. 

Prosjektet ble organisert som borettslag og lagt ut for salg. 
Arkitektene laget illustrasjoner til salgsmaterialet og var 
delaktig i opplegget for markedsføring. Trondheim kommune 
la til rette for at seks av barnehageplassene skulle prioriteres 
for familier i prosjektet. De toetasjes familieboligene var 
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10 M0

Plan, 1:200. 2. etasje.
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svært populære og ble raskt solgt. De øvrige boligene var også 
i hovedsak lettsolgte. Det hadde nok vært marked for flere 
toetasjes leiligheter. I dag er det en variert sammensetning av 
beboere i de 54 boligene. Det er flere barnefamilier, og noen 
av barna går i barnehagen.

I medvirkningsprosjektet utarbeidet vi en skisse for en urban 
barnehage i første etasje i Dyre Halses gate 4. Tanken var at den 
skulle være privat, men etter at det ble rødgrønt politisk styre 
i Trondheim kommune høsten 2003, besluttet politikerne at 
dette skulle være en kommunal barnehage. Vi fikk derfor i 
oppdrag å prosjektere barnehagen for Trondheim kommune, 
som overtok barnehagens del i totalentreprisen.

Barnehagen består av to baser, og det er lagt vekt på å utnytte 
mulighetene som ligger i nivåforskjeller, samspill mellom ute 
og inne, gjennom lys og siktlinjer. Det er også lagt vekt på 
variasjon mellom åpenhet/luftighet og små, intime steder. 
Garderoben ligger som en glasspaviljong ute i allmenningen, 
med et overdekket inngangsparti mot sør. Gjennom 
paviljongen bølger det seg en rød murvegg som også integrerer 
garderobeskapene. Utformingen av garderoben har ført til at 
området er blitt et attraktivt lekeareal.

BARN I BYEN / NEDRE ELVEHAVN BARNEHAGE
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Detalj, 1:50. Teglslangen i barnehagen.Detalj, 1:50. Inngangsparti i toetasjes leiligheter.

Snitt, 1:200.
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DOKKHUSET

Ombygging av pumpehus på Nedre Elvehavn til kulturhus

Med sin karakteriske arkitektur, beliggenhet midt i 
Dokkparken og historiske funksjon var Dokkhuset regulert 
til bevaring med publikumsrettet virksomhet som formål.
Fra prosjekteringsstart i 1997 gikk det mange år før man 
fant riktig bruk i form av konsert- og utstillingslokale med 
tilhørende serveringslokale. Huset brukes nå av jazzmiljøet på 
NTNU og Trondheimsolistene samt Fakultetet for arkitektur 
og billedkunst. Det er egen leietaker for serveringen.

Imidlertid gikk de ønskede funksjonene for huset og 
arealbehovet for konsertsal og scene langt ut over rammene i 
eksisterende bygning. Å finne en løsning for utvidelse som var 
meningsfull både for Dokkhuset og nærområdet ble dermed 
utfordringen. Vår løsning ble å forlenge bygget i begge ender 
med to forskjellige volumer i grønnpatinert kobber.

Scenebygget mot øst inneholder scene, bakscene, tekniske 
rom og skuespillergardrober. Dette bygget er en forlengelse 
av husets hovedform i to etasjer med saltak, men med et 
abstrahert uttrykk. Kafébygget mot vannet har en sammensatt 
form som huser serveringslokaler i to etasjer mot Nidelva og 
Blomsterbrua samt takterrasse over tidligere pulttaksfløy. 

Første etasje i gamlebygget inneholder konsertsal med 200 
sitteplasser med et avtrappet golv mot scenen. Kjøkken 
og bar er innredet i pulttaksfløyen og er vrimleareal og 
fordelingsareal til konsertsal og kafé. I andre etasje er det 
administrasjon og øvingsrom.

I tillegg til forlengelsen er det tilført en spilekledd 
toalettbygning på nordsiden som danner et glassoverdekket 
mellomrom som inngangsparti. Av situasjonsplanen på 
side 132 ser vi at de nye elementene er med på å nyansere 
bruken og oppfatningen av området: Scenebygget definerer 

Adresse: Dokkparken 4
Prosjektstart: 1997
Ferdigstillelse: 2006
Oppdragsgiver: Nedre Elvehavn AS
Areal: ca. 700 m2

Fotograf: Visualis og Mari Vold

DOKKHUSET

Konseptskisse

DOKKHUSET
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DOKKPARKEN

Maritim park på nedlagt verftsområde på Nedre Elvehavn

Dokkparken ligger mellom de to skipsdokkene på Nedre 
Elvehavn. Tidligere var det et sentralt sted for Trondhjems 
Mekaniske Værksted, som ble nedlagt i 1983. I 1984 ble 
området regulert til park.

Midt på området ligger Dokkhuset, og mot Innherredsvegen 
danner Parkbygget en fondvegg. På vestsiden av Dokkhuset 
er det en gang- og sykkelveg som krysser parken via to nye 
gangbroer, og langs Parkbygget går bydelens hoved-gang- og 
sykkelveg.

Det er lagt til rette for en variert bruk som et hjerte i bydelen, 
med uteservering og rekreasjon, som lek, spill og soling, 
konserter, utstillinger og markedsplass. For å beskytte 
området fra den forurensede grunnmassen er dokkvegger og 
andre overflater dekket med betong eller ny masse. 

Retning på dokkene, bygningene og ønsket funksjon er med 
på å dele opp parken i soner med varierte overflater som 
gress, tre og betong. Den skråstilte gressplenen er både en 
tildekning og samtidig et ønske om et robust og sørvendt 
grøntareal.

I forlengelsen av parkbygget er det en plantet en lund med 
lindetrær som både fungerer romdannende i Innherredsvegen 
og samtidig knytter dokken til grøntområdet ved Bakke gård. 
Her møttes tidligere vann og land ved den gamle Strandvegen.

I samsvar med tanken om at Dokkparken skal gi assosiasjoner 
til et nedlagt skipsverft, er nye sittemøbler designet i rustent 
stål og kraftig treverk. 

Adresse: Innherredsveien 16
Prosjektstart: 1997
Ferdigstillelse: 2000
Oppdragsgiver: Nedre Elvehavn AS
Areal: 5200 m2

Fotograf: Visualis

DOKKPARKEN

Konseptskisse

DOKKPARKEN
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PARKBYGGET

Fra lagerbygg til ungdomsboliger 

Det eldre lager- og kontorbygget i betong fra 1948 var i 
utgangspunktet regulert bort, men bygningen i seg selv 
var et kulturminne med stor bruksverdi. Ved å bevare 
bygningen oppnådde man at gateløpet i Innherredsvegen 
ble opprettholdt, samtidig som vestfasaden dannet en vegg 
i Dokkparken. Utfordringen var å finne en balanse mellom 
riving og bevaring som både ivaretok økonomisk hensyn og 
sikret gode og funksjonelle løsninger. Første etasje ble omgjort 
til serveringssteder med uteservering, mens andre til fjerde 
etasje ble omgjort til utleieboliger for ungdom. Kjelleren er 
benyttet til boder og felles vaskeri.

Boligene er inndelt i til sammen tolv bofellesskap med fire til 
seks hybler pr. bofellesskap. De er organisert med romslige 
fellesrom med kjøkken, spiseplass og oppholdsplass, som 
sammen med verandaene er vestvendt med utsikt mot 
parken. Hvert bofellesskap har to baderom med skjermet 
tilgang fra hybel. Hyblene er relativt små, men med 
innebygget garderobeskap. Lydisolasjon mellom hybler og 
inn til fellesrom tilsvarer hotellromstandard. Baderommene 
har spesiallaget innredning i rustfritt stål. Den buede veggen i 
fellesrommene er kledd med finérplater i bjørk for et robust, 
men samtidig hyggelig preg.

Det er gjort minimale inngrep i den robuste søyle/dekke-
konstruksjonen. To eksisterende trapper er beholdt og 
supplert med en ny utvendig trapp. Det var ønske å beholde 
betongen i fasaden, men tilstanden her krevde tilleggsisolering, 
som ble utført med bruk av pusset tegl. Sammen med 
aluminiumsvinduer og nye gesimsdetaljer er det slik søkt å 
skape en assosiasjon til det opprinnelige industribygget. Mot 
parken ble det etablert et sikt med galvaniserte søyler og 
dragere to meter fra fasaden som en visuell filter mellom det 
offentlige parkrommet og de private verandaene.

Adresse: Innherredsveien 16
Prosjektstart: 1997
Ferdigstillelse: 2001
Oppdragsgiver: Parkbygget AS
Areal: ca. 2000 m2

Fotograf: Visualis og arkitekten

PARKBYGGET

Konseptskisse

PARKBYGGET
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SVERDRUPS VEI 52

Enebolig i en bratt fjellskrent

Oppdragsgiver bodde i et trehus på tomta på oppsiden 
av Sverdrups veg. I bakkant av huset lå en fjellskrent med 
mulighet for bygging av en ny enebolig som kunne benyttes 
av eksisterende eier og som ny bolig. Det eksisterte fra 
tidligere en dobbelgarasje på gateplan. Oppgaven var å teste 
om det var mulig å utforme en funksjonell, byggbar enebolig 
delvis sprengt inn i den østvendte skrenten, som også var et 
grøntdrag i området.

Boligfunksjonene ble løst over fire plan, hvor første plan 
inneholder inngang og en hybel. I andre og tredje plan 
ligger soverom, barnerom og bad/vaskerom På øvre plan er 
det kjøkken og stue. Trappeløpet følger bygningens sørside 
og knytter an til uteplasser i hver etasje. Planene utvider 
seg trinnvis i bredden bakover skrenten, slik at alle rom får 
hjørnevindu med utsikt mot byen. For å bryte opp inntrykket 
av terrassehus er fasaden splittet i en del med vertikalt uttrykk 
og en del med horisontalt uttrykk. Enkelte rom er ekstra høye 
og danner rekkverk på ovenliggende takterrasse.

Det var et poeng å gi bygningen et oppdelt uttrykk, slik at 
den med sin gråpatinerte sinkkledning, sprengsteinsmurer og 
gresstak kunne gli inn i områdets knudrete preg av berg og 
busker.

Byggemåten er isolerte betongvegger mot fjell med støpt 
golv på grunn samt tradisjonelle trekonstruksjoner i bygget 
for øvrig. Det er kompakte varme tak med innvendig nedløp, 
konstruert med korrugerte stålplater og hard mineralull med 
tekking. Sprengstein fra tomta er brukt i murte støttemurer 
og som tørrmurforblending på deler av ytterveggene.

Adresse: Sverdrups vei 52
Prosjektstart: 1999 
Ferdigstillelse: 2002
Oppdragsgiver: Familien Aunaas
Areal: 200 m2

Fotograf: Espen Grønli

SVERDRUPS VEI 52

Konseptskisse

Detalj, 1:20. Vertikaldetalj av vindu og grønt tak.

Planer, 1:200. Fire ulike nivåer.

Snitt, 1:200. Snitt med fasadeoppriss mot sør.
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THORA STORMS VEI 11

Familiebolig på trang tomt i etablert boligområde

Tomta ligger som en trekantet snipp der Thora Storms veg 
gjør en sving og runder en bakketopp. Familien hadde flyttet 
fra rekkehus og ønsket et innholdsrikt hus til overkommelig 
pris. Med tomtas beliggenhet var det mange hensyn å ta, både 
arkitektoniske hensyn og hensyn til de etablerte boligenes 
utsikt og solforhold. Det var også viktig at den nye boligen 
fikk glede av de samme kvalitetene.

Ved hjelp av en kompassrose med inntegnede utsiktsmotiver 
som Munkholmen, Nidarosdomen, Tyholttårnet og Havstein 
kirke samt registrering av solforhold ble det utviklet et 
konsept som ivaretok så vel naboer som nybyggere.

Bygningen er i én etasje med sokkel og loftstue og er 
relativt smal. Dette er både på grunn av den bratte tomta 
og av hensyn til naboens utsikt fra stua mot Havstein 
kirke.Retningsforandringen i veien tas opp i bygningen 
ved inngangen. På grunn av høyden på vegen er garasjen 
lagt nærmest nabo i nord, og den fungerer dermed som en 
gjensidig buffer mot naboens uteareal.

Hovedprinsippet i planløsningen er et kjøkkenvolum langs 
vegen med spiseplass og morgenveranda i sør. Hovedsoverom 
og bad er lagt mot garasjen under takterrassen. Mellom 
disse volumene er inngang og trapp mellom etasjene. Stua 
defineres av en bølgende, spilekledd vegg som løftes ut fra 
volumet og åpner for sikt til fjorden og Munkholmen. Stua er 
også i romlig kontakt med loftstua og takterrassen. Dette gir 
sikt til hele Trondheimshimmelen og ettermiddagslys ned i 
stua. I sokkel er det tre barnerom med bad og vaskerom samt 
en utleiedel som kan kobles sammen med hovedboligen.

Bygningen har et formspråk og en materialbruk som er 
annerledes enn nabobebyggelsen, men er i slekt med hensyn 

Adresse: thora Storms vei 11
Prosjektstart: 2001 
Ferdigstillelse: 2004
Oppdragsgiver: Familien hasselø 
Areal: ca. 230 m2

Fotograf: Espen Grønli og Visualis

thORA StORmS VEI 11

Konseptskisse

Situasjonsplan, 1:1000. 

ENEBOLIG THORA STORMS VEI
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SVERRES GATE 2B

Gjenoppbygging av ny enebolig etter brann 

Etter at det ene av to funkishus i Sverres gate brant ned i 
2010, var det en utfordring hvordan man skulle bygge et nytt 
hus i en setting mellom det gjenstående funkishuset og den 
karakteristiske Harmonien.

Funkishusene var tegnet av samme arkitekt og var i slekt 
med sine dimensjoner, formspråk og pussede fasader. Den 
nedbrente bygningen hadde et slakt valmtak. Romprogram 
for den nye boligen var større, med blant annet to bileiligheter 
og garasje i sokkel.

Prosjektet ble løst med et bygningsvolum mot gata i slektskap 
med den tidligere bygningen med et kubeaktig preg med 
valmtak. Videre ut mot skråningen ned mot Nidelva ble det 
lagt et mellomledd med flatt tak og terrasser, som knyttes 
sammen med et friere volum løftet opp over bakken. Dette 
elementet har en mer organisk form og står i samspill med 
trærne ute i skråningen. Ut mot Nidelvas grøntkorridor 
følger dette volumet en naturlig byggegrense mellom 
nabobygningene.

Den ene kvadranten av valmtaket er vippet opp som en 
papirspå og gir overlys og utsikt fra kjøkkenet, samtidig som 
dette blir et element i fasaden mot Harmonien.

I første etasje er bileilighetene, gjesterom og trimrom, mens 
det i andre etasje er hovedsoverom med bad, oppholdsrom og 
kjøkken samt arbeidsplasser.

Over kjeller er det betongdekke , mens bygningen for øvrig 
er i tre med hovedkonstruksjoner i stål. Fasader er kledd 
med plater med farget puss, beiset trepanel og spilepanel. 
Tak og alle beslag er kobber, og vinduene er trevinduer med 
aluminiumsmantling i en olivengrå farge.

Adresse: Sverres gate 2B
Prosjektstart: 2012
Ferdigstillelse: 2014
Oppdragsgiver: Familien torgersen/hamnes
Areal: ca. 450 m2

Fotograf: Visualis og arkitekten

SVERRES GAtE 2B

Konseptskisse

ENEBOLIG SVERRES GATE
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BERG STUDENTBY

Ny studentby for 644 studenter på Berg

Studentsamskipnaden i Trondheim valgte i 2006 å inngå 
et samarbeid med NAL/Ecobox om å arrangere åpen 
arkitektkonkurranse for nye Berg studentby som erstatning 
for den gamle, som var kondemnabel. Konkurransen ble 
utlyst med følgende målsetting:

«Berg studentby skal bli et nasjonalt og internasjonalt forbildeprosjekt 
med framtidsrettede og nyskapende løsninger for studenter, med høy 
arkitektonisk kvalitet og helhetlige og gode løsninger innen miljø, 
energi- og materialbruk, og universell utforming.» 

Juryen kåret i mars 2007 forslaget «Sigúr Berg» fra Svein 
Skibnes Arkitektkontor AS som vinner med følgende 
konklusjon:

«Berg vil kunne oppfylle intensjonene om å bli et nasjonalt og 
internasjonalt forbildeprosjekt og vil stå fram som en av de mest 
spennende studentbyer i Europa når den står ferdig.»

Juryen la spesielt spesielt vekt på at grepet med slanger og 
kuber løste både de landskapsmessige og bygningstrukturelle 
utfordringene, samtidig som både bokvalitet, energivennlige 
løsninger og universell utforming ble ivaretatt.

Slangene i to etasjer er plassbygget i betong som kombinerer 
støttemurer for de krevende grunnforholdene – bratt terreng 
med kvikkleire. De inneholder både enetasjes parleiligheter 
og toetasjes bofellesskap for fem til åtte studenter. De 
toetasjes kubene som er plassert oppå slangene, inneholder 
bofellesskap for åtte studenter og består av prefabrikerte 
rommoduler. Dimensjonene på kubene er i samspill med 
omkringliggende toetasjes trehusbebyggelse fra 1950-tallet. 

I servicebygget langs Dybdahls veg er det korttidshybler for 
enkeltpersoner, fellesvaskeri og fellesrom. Denne bygningen 

Adresse: Odd Brochmanns gate 1–187
Prosjektstart: 2007
Ferdigstillelse: 2011
Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden i Trondheim
Areal: ca. 15600 m2

Fotograf: Visualis og Ståle Eriksen

BERG STUDENTBY

Konseptskisse

BERG STUDENTBY
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LERKENDAL STUDENTBY

Studentboliger ved Lerkendal stadion

Prosjektet omfatter nybygging av 612 studentboliger fordelt 
på seks blokker på fem til sju etasjer. Utgangspunktet var en 
gjeldende reguleringsplan for tilsvarende bebyggelse med 
vanlige boliger, men beliggenheten ble ansett som bedre 
egnet for studentboliger. Det ble utført studier av alternative 
utbygningsløsninger, men det ble valgt i hovedsak å beholde 
opprinnelig plan.

Bebyggelsen ligger med tre hus tverrstilt langs Holtermanns 
veg og tre hus tverrstilt langs Klæbuveien. Husene er 
organisert med et åpent, sentralt uterom som går i retning 
nord-sør fra et nytt kontorbygg og til en bydelskirke fra 
1950-tallet. Det var i opprinnelig plan vektlagt at det skulle 
være sikt fra Holtermanns veg til Lerkendal stadion.

Studentboligene er i hovedsak løst bofellesskap med 
seks beboere samt et visst innslag med parleiligheter. 
Bofellesskapene er organisert med seks hybler som deler 
kjøkken/oppholdsrom, garderobe og to bad. Den valgte 
planløsningen med sirkulasjon rundt badekjernen gir 
skjermet adkomst fra hybelrommene til badene. Badene er 
prefabrikerte moduler som er avdekket med buede lettvegger 
som er bygget på stedet. Disse gir en karakter til bofellesskapet 
og understreker menneskenes bevegelse. Samtidig gir 
mellomrommet mellom baderomsmoduler og buet vegg 
plass for tekniske installasjoner som vann- og avløpsrør og 
ventilasjonskanaler.

Det er lagt vekt på at de relativt store bygningsvolumene får 
en fasadeutforming og materialbruk som er både enkel og 
kvalitativ. Det er valgt farget puss som hovedmateriale og 
trepanel i de to nederste etasjene ved inngangsparti og mot 
felles uteareal. Trekledningen innfører en lavere skala med 
et taktilt materiale som spiller sammen med beplantning og 

Adresse: Klæbuveien 120–130
Prosjektstart: 2010
Ferdigstillelse: 2013
Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden i Trondheim
Areal: ca. 13500 m2

Fotograf: Visualis og NTB Scanpix

LERKENDAL STUDENTBY

Konseptskisse

LERKENDAL STUDENTBY
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VANDRERHJEMMET

Studentboliger og vandrerhjem med utsikt 

Prosjektet er en erstatning for tidligere bygningsmasse, som 
var Trondheim Vandrerhjem. Det var ønskelig med nybygg 
på grunn av byggets tilstand, og samtidig kunne man oppnå 
en fleksibel løsning med studentboliger om vinteren og 
vandrerhjem om sommeren. Tomta ligger som en nordre 
avslutning av et villakvartal med fall mot nord, og med et indre 
grøntområde. Utfordringen var å finne en hensiktsmessig 
løsning for ny bebyggelse i tre til fire etasjer i et område preget 
av toetasjes trehus.

Konseptet ble å etablere et nedre plan med adkomst en etasje 
lavere enn grøntområdet, med en lamellbygning mot øst 
samt en hesteskobygning med åpning mot sør. Dermed får 
bakenforliggende hus et gløtt mot fjorden, og gårdsrommet 
med svalganger holder en distanse til naboenes grøntområde. 
Den nye bebyggelsen har et fasettert uttrykk mot gatene og 
varierer fra tre til fire etasjer. Fasadene er kledd med stående 
panel malt i farger med strøkskarakter. Studentboligene 
er i hovedsak løst som bofellesskap for tre personer med 
felles bad og kombinert kjøkken og oppholdsrom. Disse har 
adkomst fra svalganger, og det er lagt vekt på at disse også 
skal være møtesteder og en hyggelig måte å komme til boligen 
på. I andre etasje er svalgangen utvidet som en terrasse, som 
samtidig er en overdekning for en uteplass. I fjerde etasje mot 
nordvest er det en felles takterrasse med panoramautsikt og 
flotte solforhold.

Bygningene er i plasstøpte dekkekonstruksjoner med 
bærende skillevegger mellom bofellesskapene. Yttervegger er 
fasadeelementer med ferdig malt stående panel. For å unngå 
horisontale elementskjøter er de levert som opp til fire etasjer 
vertikale elementer. Bygningsmassen rommer til sammen 120 
studentboliger og 40 vandrehjemsrom. Boligene har felles 
vaskeri samt gjesteparkering i kjeller.

Adresse: Weidemanns vei 41
Prosjektstart: 2010
Ferdigstillelse: 2013
Oppdragsgiver: Trondheim Vandrerhjem AS
Areal: ca. 4200 m2

Fotograf: Visualis

VANDRERHJEMMET

Konseptskisse

VANDRERHJEMMET
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SKISTUA

Rehabilitering og ombygging av Bymarkas storstue

I 2003 hadde Skistua blitt stengt på grunn av påstått dårlig 
bygningsmessig og teknisk standard, og det var forslag om å 
rive den og bygge en mindre skihytte et annet sted i Bymarka. 
Vi ble engasjert av Trondhjems Skiklub for å gjøre en teknisk 
vurdering med forslag til tiltak for eventuell rehabilitering og 
gjenåpning.

Bortsett fra dårlige sanitæranlegg og kjøkkenfasiliteter samt 
dårlig isolasjon i første etasje var bygningen fra 1948 i meget 
solid stand. Denne konklusjonen førte en beslutning om å 
gjennomføre ombygging og rehabilitering. Vi har søkt å ta 
vare på bygningens positive kvaliteter og tilføre nye for å 
styrke Skistua som Bymarkas storstue.

Det er etablert nytt kjøkken og nye toaletter i første etasje. I 
fasadene er vindusformatene noe endret for å skape kontakt 
mellom ute og inne. Alt utvendig panel, vinduer og detaljer er 
malt i en låverød farge for å skape en enkel helhet. Utvendig 
terrassebrystning er kledd med liggende trelekter for å knytte 
sammen bygning og terreng. Interiøret er dominert av eik 
industriparkett og eikemøbler og Scandia-stoler. Himlingen 
er laserte, trespiler med lydabsorbsjon.

Adresse: Fjellseterveien
Prosjektstart: 2003 
Ferdigstillelse: 2007
Oppdragsgiver: Trondheim kommune og Trondhjems Skiklub
Areal: ca. 550 m2

Fotograf: Visualis

SKISTUA

Detalj, 1:50. Vertikaldetalj og oppriss av terrasse-
brystning.

Konseptskisse

36*98mm

OPPFOreT TerrASSegOlV
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TVerrSnITT OPPrISS

Plan, 1:200. 1. etasje.
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