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TORVET

BYROM

Torvet i Trondheim har fått et
etterlengtet løft som åpner for
nytt liv, ny bruk og nye opplevelser
i byens midtpunkt. Cicignons
storslagne plass har fått en verdig
utforming som inviterer til opphold,
handel, servering, arrangementer og
større begivenheter.

FAKTA
Byggherre: Trondheim kommune
Landskapsarkitekt: Agraff arkitektur AS
Kunstner: Edith Lundebrekke
Sted: Mitdbyen i Trondheim
Areal: ca. 16 000 m2
Ferdigstilt: 2020

Foto: Glen Musk

Foto: Glen Musk

Foto: Kristoffer Wittrup
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Scan QR-koden for å lese mer om Torvet:
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elementer på Torvet:
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1 Steinhoggerskulpturer
2 Torvscenen
3 Solur
4 Olavsfontenen
5 Olav Tryggvason
6 Kompassrose
7 Granittmøbler
8 Watermusic
9 Belysning
10 Vannstein
11 Rister med mønster
12 Skiferdekket
13 Sitteplasser og planter
14 Drikkevannpost
15 Go’dagen
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Torvet i Trondheim har blitt byens
storstue og står for alvor fram som
byens viktigste byrom. Sporene etter
den gamle rundkjøringa er erstattet av
et helhetlig og sammenhengende bygulv.
En ryddig struktur av møbleringselement
og trær i kantsonen strammer opp den
store plassen og etablerer samtidig små
mellomrom som stimulerer til opphold. I
tilknytning til Torvet er det etablert flere
restauranter som benytter bygulvet til
uteservering. Det nye Torvet bidrar til liv
i byen og har gitt et løft til Midtbyen.

Fleksibilitet
Torvet skal kunne brukes til mye forskjellig,
smått og stort. Prosjektet har gått langt
i å tilrettelegge for arrangementer, men
det viktigste har likevel vært å skape gode
rammer for hverdagslivet med mange
sitteplasser, spennende ting å se og
oppdage, lyden av vann, stemningsfull
belysning, med mer.
Elementer
Det er benyttet noen få enkle, men sterke
elementer for å skape gode rammer for

ulike aktiviteter. Soneinndelingen skaper
en helhetlig orden og gjør det enkelt å
orientere seg. Sitteplasser, uteservering
og handel er lagt til kantsonen, noe som
åpner for annen aktivitet på midten.
Universell utforming er inkludert i den
helhetlige designløsningen. Prosjektet
har også bygd opp en ny teknisk
infrastruktur under bakken. Vannanlegg,
steinhoggerskulpturer og beplantning
virker sammen med natursteinsdekket og
gir rom for lek og opplevelser. Torvet er
bygd for å vare lenge, og man har med

relativt enkle virkemidler klart å komme
fram til en tilforlatelig løsning på et
uvanlig komplisert byrom.
Historie
Prosjektet har tatt vare på arven fra
Cicignons byplan. Utformingen bygger opp
under Torvet som det sentrale byrommet
i Trondheim. Et stramt og ryddig plangrep,
solide og varige materialer, et flatt og
enhetlig gol

Foto: Glen Musk
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TRONDHEIM KOMMUNES
BYGGESKIKKPRIS

Trondheim kommunes byggesikkpris 2021

SAMFUNNSHUSET PÅ TEIGEN
SAMFUNNSPROSJEKT

Byggeskikkprisen er en hederspris som
deles ut til byggverk eller prosjekt som
bidrar til å heve og utvikle allmenn
byggeskikk.
Prisen skal gå til et byggverk eller
anlegg som danner et forbilledlig
eksempel og som bidrar til å heve,
fornye og utvikle den allmenne
byggeskikken. Prisen skal bidra til
økt oppmerksomhet og entusiasme
knyttet til byens arkitektur, og være
en belønning til de som strekker seg
langt for å skape byggverk som gjør
byen vår til et bedre sted å være.
Byggverket eller anlegget må være
ferdigstilt i løpet av de siste 5 år.
Juryen har valgt ut tre finalister
til årets byggeskikkpris, Torvet i
Trondheim, Kjømannsgata Ung Kunst
og Tukthuset.
Vinneren av Trondheim kommunes
byggeskikkpris annonseres i
forbindelse med prisutdelingen i
desember 2022.
Trondheim kommune har delt ut
byggeskikkprisen siden 2006. Årets
tre finalister og tidligere vinnere fra
2014 til 2021 er presentert i denne
utstillingen.

Trondheim kommunes byggesikkpris 2020

KRAMBUGATA 2, DIGS
BYREPARASJONSPROSJEKT

UTDRAG AV STATUTTENE TIL BYGGESKIKKPRISEN:
Et vinnerprosjekt skal være vakkert
utformet og skal i samspill med
sine omgivelser være en berikelse
for stedet. Prosjektet skal være
inkluderende i møte med sine brukere
og med publikum. Prosjektet skal
være både sosialt, økonomisk og
miljømessig bærekraftig, i tråd med
FNs bærekraftsmål.
Prosjektet skal videre utmerke seg
gjennom godt samspill mellom
følgende faktorer:
• Merverdi. Tilfører prosjektet verdier
utover det som er forventet?
• Hensyn. Respekterer og responderer
prosjektet på omgivelsene?
• Iderikdom. Er prosjektet innovativt
og originalt, fornyer det faget/
bransjen?
• Estetikk. Stimulerer og engasjerer
prosjektet rent visuelt, både inne og
ute?
• Varighet. Har prosjektet lang levetid
og vil prosjektet stå seg over tid?
• Optimalisering. Er prosjektet smart
i forhold til funksjon, material-,
areal- og ressursbruk? oppnår man
mye effekt ut av lite?
Prisen kan gis til nybygg, tilbygg,
ombygging, istandsetting og
prosjekter knyttet til landskap og
uterom.

IKKE SJEKKET BILDER, ta fa Indd
fil fra 2020
- RAGNA?
PIR IIhttps://www.pir2.no/projects/krambugatahttps://www.pir2.no/
projects/krambugata
Krambugata 2

Foto: Brendeland & Kristoffersen

FAKTA
Byggherre: Klæbu historielag
Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen
Utførende: studenter og ansatte v/
Tradisjonelt bygghåndverk, NTNU og
dugnadsarbeid
Sted: Teigen ved Selbusjøen
BTA: 180 m2

Vinneren/vinnerne av Trondheim
kommunes byggeskikkpris utpekes av
en jury. Det er åpent for alle å komme
med forslag til priskandidater.

Scan QR-koden for å lese mer om
Trodheim kommunes byggeskikkpris:

Foto: Geri Hageskal

Samfunnshuset på Teigen, Klæbu
bygdemuseum, er et viktig samlingspunkt
for nærmiljøet i Klæbu og for besøkende.
Det nye samfunnshuset legger til
rette for mer bruk av museet, for alle
aldersgrupper.
Prosjektet har blitt til gjennom et godt
samarbeid mellom tiltakshaver, arkitekt
og studenter, på tvers av kompetanse og
bakgrunn. Det har også vært god hjelp
fra lokalsamfunnet gjennom dugnader,
ildsjeler og gaver.

Foto: Mattias Herzog

FAKTA
Byggherre: Koteng Eiendom AS/ 			
Riksantikvaren
Arkitekt: Pir II AS / Key arkitekter AS
Adresse: Krambugata 2, 7011
Trondheim
Totalentreprenør:
BTA: cirka 3 400 m2

Krambugata 2, med hovedleietaker DIGS
er et prosjekt som tilfører aktivitet til
Midtbyen i tillegg til gode kvaliteter
til tilgrensende gater og byrom med
attraktive kontorlokaler, kafé og
utstillingsareal i første etasje.
Prosjektet er et godt eksempel på
nennsom fortetting i en kompleks
bystruktur, hvor man har lykkes med å
lande et moderne formspråk og stort
romprogram innenfor Midtbyens skala.

Bygningen har en tradisjonell
konstruksjon og hovedform, men er
samtidig et moderne og inkluderende
arkitekturprosjekt, både estetisk og
funksjonelt. Den viderefører gamle
tradisjoner, og er et museum i seg
selv, i tillegg til å bidra til opplæring i
tradisjonshåndverk og videreføring av
kunnskap.

Krambugata 2 er et bygg med en sterk
arkitektonisk karakter. Bygget har et
moderne formspråk, uten at dette
bryter med stedets skala og uttrykk.
Prosjektet lykkes med å binde sammen
et variert bygningsmiljø, heve kvaliteten
på tilgrensende byrom og forsterker et
historisk viktig område i Midtbyen.

Samfunnshuset på Teigen har skapt nye
rammer for meningsfylt fellesskap for alle
aldersgrupper i Klæbu både gjennom
husets tilblivelse, dugnadsarbeid og den
videre bruken og utviklinga av Teigen.

Bygget kan ses på som en form for
byreparasjon, som tydeliggjør møtet
mellom den gamle middelalderbyens
bystruktur og den moderne bystrukturen.
Foto: Merete Lien
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KJØPMANNSGATA UNG KUNST

KULTUR/NÆRING - BYREPARASJON

Kjøpmannsgata Ung Kunst, K-U-K,
viser godt samspill mellom
rehabilitering av eksisterende
bebyggelse og nybygg. Prosjektet
er en god byreparasjon som
rommer nye lokaler for kunst,
næring og kontor.

FAKTA
Byggherre: Kjøpmannsgata Ung Kunst/
Kjell Erik Killi Olsen
Arkitekt: HUS arkitekter og
KEY arkitekter
Sted: Kjøpmannsgata 38
Areal: 3 000 m2
Ferdigstilt: 2022

Foto: Kristoffer Wittrup

Foto: Kristoffer Wittrup

Alle foto: Kristoffer Wittrup

TRONDHEIM KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS 2022, FINALIST 2 - KJØPMANNSGATA UNG KUNST

TRONDHEIM KOMMUNE

Scan QR-koden for å lese mer om K-U-K:

Foto: Trondheim Kommune

Foto: Trondheim Kommune

Foto: Kristoffer Wittrup

Kjøpmannsgata Ung Kunst, K-U-K,
har blitt en attraktiv møteplass for
kunst og kultur som treffer bredt og
smalt. Bebyggelsen forholder seg til
omgivelsene på en forbilledlig måte
og man har vist evne til å innarbeide
eksisterende, tradisjonell bebyggelse
i det helhetlige konseptet. K-U-K er et
tilskudd til byen i form av arkitekturen i
seg selv, men bygningens innhold med
rom for kunst og en utstillingsplass
for yngre kunstnerskap tilfører en
ytterligere dimensjon.

Samspill med sted og omgivelser
Kjøpmannsgata Ung Kunst har blitt et
viktig tilskudd til Trondheims historiske
sentrum, Midtbyen. Nybygget fullfører
kvartalet på hjørnet av Kjøpmannsgata
og Krambuveita, og skaper et godt møte
mellom eksisterende bebyggelse, gate og
plassen utenfor, Elsa Laula Renbergs plass.
Bygningen har en innbydende adkomst
med utadrettede publikumsfunksjoner.
Bygningens funksjon som galleri preger
også arkitekturen. Her benyttes både
vinduer, vegger og tak for å vise frem
kunst - også i restauranten “Gubalari”. På
denne måten inviteres byens befolkning

til å oppleve kunst, også utenfor
åpningstidene.
Arkitektur og utforming
Nybygget er gitt et klassisk, tidløst
uttrykk, med materialer av høy kvalitet.
Hjørnebygget med det utadrettede
utstillingsrommet er et ikonisk volum
som danner en elegant overgang
mellom gammel og ny bebyggelse. Det
eksisterende huset mot Kjøpmannsgata
er totalrehabilitert og fasaden er
tilbakeført til et mer originalt utseende.
Galleriet har mange varierte rom som
sammen skaper en helhet og gir publikum

variasjoner innenfor kunstneriske uttrykk
og opplevelser, blant annet i en gammel
hvelvkjeller. Sentralrommet med overlys
fungerer både som galleri og som et
naturlig samlingssted i anlegget. Bygningen
fungerer for store og små grupper, til
utstillinger og ulike arrangementer. På taket
er det en offentlig tilgjengelig takterrasse,
skulpturgården, med rom for skulpturer og
panoramautsikt utover byen. Prosjektet har
bestandige materialer, godt prosjekterte
detaljer og godt håndverk gjort i et
omfattende samarbeid mellom arkitekter,
bygningsfysikere, erfarne håndverkere og
byantikvar.
Illustrasjon: Image by Mir

SA
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Trondheim kommunes byggesikkpris 2019

HEIMDAL VIDEREGÅENDE
SKOLE MED FLERBRUKSHALL

Trondheim kommunes byggesikkpris 2018

Trondheim kommunes byggesikkpris 2017

TILPASNINGSPROSJEKT

BYDELSPROSJEKT

LYSHOLMBYGGET

Foto: Geir Hageskal

FAKTA
Byggherre: Trøndelag fylkeskommune
Arkitekt: Rambøll Arkitekter med KHR
Arkitekter
Totalentreprenør: Skanska Norge AS
Adresse: Blisterhaugvegen 15, 7048
Saupstad
BTA: ca 32.600 m2

Heimdal videregående skole med
flerbrukshall er et forbilledlig
samfunnsprosjekt. Bygget inviterer hele
bydelen, og hele byens befolkning til
varierte aktiviteter og arrangement. Skolen
er også et samfunnshus, som rommer
kultur og idrett.
Sentralt i bydelen Saupstad-Kolstad er
det etablert en skoleakse og bygget bad,
idrettshall og idrettsbane. Skoleaksen
var lett tilgjengelig på trygge gangveier,
men byggene framsto som lukkede, med
dårlig kontakt mellom inne og ute. Nye
Heimdal videregående skoles sentrale
beliggenheten i bydelen skaper gode
muligheter for integrering og samarbeid
på tvers av aksen.

Foto: Thomas Bekkavik

Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

FAKTA
Byggherre: E. C. Dahls EIendom AS
Arkitekt og interiørarkitekt: Bergersen
Arkitekter AS
Totalentreprenør: Skanska AS
Adresse: E. C. Dahls gate 2 og 8,
Sverres gate 15, 7012 Trondheim
BTA: Rehabilitering og nybygg:
14 320 m2

Lyshombygget er et prosjekt som
har vist evne til å tilpasse seg en
eksisterende situasjon i Midtbyen, og
skapt et spennende møte mellom nytt
og gammelt. Det har klart å tilføre nye
arealer i et historisk kvartal uten å
sprenge det ut av skala.
Lysholmbygget er et helt kvartal
bestående av ny og eldre arkitektur.
Bygningene vitner om historien
til E.C Dahls bryggeri og Lysholm
akevittproduksjon; Brygghuset, Fyrhuset,
Kjelhuset, Malteriet og Vognboden. I
senere tid har bygningene blitt brukt av
HiST og etter fusjonen med NTNU ble det
klart at lærerutdanningen skulle få sitt
campus her.

FAKTA
Byggherre: Studentsamskipnaden i
Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit)
Arkitekt: MDH arkitekter
Adresse: Moholt allé 1-12, 7050
Trondheim
BTA: Studenttårn: 22 000 m2
Allmenning: 7 000 m2
Barnehage: 2 400 m2

Bergersen Arkitekter har vært med å
utarbeide en detaljert reguleringsplan
og utformet et romprogram i samarbeid
med brukerne. Underveis i arbeidet
har det vært et tett samarbeid med
Byantikvaren og Fylkesantikvaren. Den
opprinnelige bebyggelsen er restaurert
slik at den fungerer som et moderne
universitetsbygg.

Heimdal videregående skole har fått et
mangeartet innhold med et mylder av
romtyper og funksjoner som både er
utad- og innadrettede, med undervisning
og læring som et gjennomgående tema.
Utforming av plassdannelser og uterom
tilknyttet skolen gir skoleområdet økte
urbane kvaliteter og oppholdsmuligheter.
Foto: Geir Hageskal

MOHOLT 50|50

Foto: Brendeland & Kristoffersen

Moholt 50|50 er et storskala
byggeprosjekt i massivtre etablert
i rekordfart. Det eksepsjonelle
bydelsprosjektet har bidratt til en
attraktiv, spennende og robust bydel for
framtida.
Det nye prosjektet på Moholt studentby
har erstattet den store sentrale
parkeringsplassen og tidligere barrier
med en parkmessig allmenning som
knyttes til byen via nye gangveier. Fem
nye blokker på ni etasjer har skapt nye
uterom. Prosjektets initiativtakere og
aktører har tatt samfunnsansvar gjennom
et smart og bevisst valgt byplangrep, god
formgivning av bygg og uterom, original
materialbruk, bevisst valg av program,
organisering og gjennomførbarhet.
Målet var at Moholt også de neste
50 årene kunne være en attraktiv,
spennende og robust studentby.
Derfor ble navnet 50|50 etablert.
Bydelsprosjektet skulle gjenspeile femti
år tilbake i tid og femti nye år framover i
tid.

Foto: MDH arkitekter

TRONDHEIM KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS 2022, FINALIST 3 - TUKTHUSET

TRONDHEIM KOMMUNE

Byggeskikkprisen 2022 - finalist 3

TUKTHUSET

BOLIG - BYREPARASJON

På Kalvskinnet er det gjenreist fire
historiske volum mellom de fredede
bygningene Lagmannsretten og
Tukthuset. Det er lagt vekt på å
videreføre karakteren fra den gamle
trehusbebyggelsen og samtidig
skape gode boliger som innfrir
moderne krav og behov.

FAKTA
Byggherre: Godhavn
Arkitekt: Arkitekturfabrikken
Sted: Erling Skakkes gate 60 /
Kongens gate 85
Omfang: 11 leiligheter, 8 byhus
Areal: 1 800 m2
Ferdigstilt: 2022

Foto: Kristoffer Wittrup

Foto: Arkiteturfabrikken, Jens Bjørnstad

Foto: Kristoffer Wittrup
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Scan QR-koden for å lese mer om Tukthuset:

INFORMASJON OM BYGGESIKKRPISEN:
Scan QR-koden for å
lese mer om
byggeskikkprisen:

Foto: Kristoffer Wittrup

Foto: Arkitekturfabrikken, Karoline Kolby

Foto: Statsarkivet i Trondheim

Foto: Justismuseet

Foto: Kristoffer Wittrup

Tukthuset er en vellykket gjenskaping
av det gamle volumet mellom
de to bygningene Tukthuset og
Lagmannsretten, samt ny bruk av den
gamle bebyggelsen. Prosjektet forholder
seg svært bevisst til historien og bidrar til
et mangfold av boliger i sentrum.
Historie
Tukthuset ble oppført i 1733 og har
blitt brukt som blant annet tukthus og
institusjon, fengsel og arbeidsanstalt,
samt kurstue. Tukthuset var lenge
Foto: Kristoffer Wittrup

sammenbygd med Lagmannsretten, men
den sammenhengende bebyggelsen ble
revet etappevis mellom 1950 og 1985.
Arkitektur
Boligprosjektet er utviklet gjennom
et studium av historiske foto, tekst og
tegninger. Det gamle volumet mellom
de fredede bygningene har blitt
rekonstruert. Den nye og den historiske
bebyggelsen fremstår i dag som et
helhetlig anlegg, uten at det nye gir
seg ut for å være mer tradisjonelt enn

det er. De historiske premissene har
gitt volumer med god takhøyde og
formede tak som igjen har gitt en unik
mulighet til å forme særegne leiligheter
over flere etasjer med mye lys og luft.
Dette har også resultert i stor variasjon
i romforløp og uttrykk - her er alle
boenheter unike!
Uteområde
Uteområdet er tro mot anleggets
historie, samtidig som arealet er
funksjonelt som uteoppholdsarealer

for boligene. Dette ser man blant annet
ved «fengselsmuren» mot Kongens gate,
vannposten i det steinlagte gårdsrommen
og den historiske hagen. Gårdsrommet
er brosteinsbelagt med heller som også
markerer private innganger. Fondmotivet
med den tilbakeførte adkomsten til
Lagmannsretten understrekes av et
skiferbelagt felt mellom fløyene. Den
historiske hagen med lysthus er en
omtolkning av Bestyrerens hage som
opprinnelig lå lenger vest.
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Trondheim kommunes byggesikkpris 2016

Trondheim kommunes byggesikkpris 2015

BRATTØRA FRIOMRÅDE og
HAVSTEIN KIRKEGÅRD

LADEKAIA

REHABILITERINGSPROSJEKT

FAKTA
Byggherre: Thomas Hammeren og
John Petter Udness
Arkitekt: Studenter ved AB-fakultetet,
NTNU
Totalentreprenør: Skanska Norge AS
Adresse: Leiv Eirikssons vei 42, 7040
Trondheim
BTA: cirka 280 m2

De gamle lagerskurene ytterst på
Østmarkneset, eid av kommunen, var
regulert til å rives. Viktige kulturminner
fra krigsårene var antikvarisk klassifisert,
men østmarkneset var ikke et trivelig
eller trygt sted.

FAKTA Brattøra friområde med 		
		
svingbura og sjøbadet
Utbygger: Statens vegvesen
Arkitekt: Pir II AS
Landskapsarkitekt: SLA
Ferdigstilt: 2014
FAKTA Havstein Kirkegård
Utbygger: Kirkelig fellesråd i Trondheim
Landskapsarkitekter: Agraff AS og
Norconsult AS
Ferdigstilt: 2014

Noen engasjerte NTNU-studenter, og
flere etater i kommunen fikk hindret at
byggene ble revet. Med to engasjerte
Lade-beboere med restauranterfaring,
så de at nærmiljøet og Ladestien
manglet et serveringssted med nærhet
til sjøen. Sammen klarte man å bevare
lagerskurene og fikk lov til å etablere
næring i friområdet for å fremme
friluftsinteressene.

BOLIGPROSJEKT

Foto: Eggen Arkitekter

Brattøra friområde med svingbrua og
sjøbadet og Havstein Kirkegård viser hvor
viktig det er å skape gode byrom med
kvalitet. Grøntområdene i byen er byens
lunger.
Brattøra friområde sto ubrukt i nesten
to år fordi det ikke var noen forbindelse
som knyttet Brattøra sammen med
Skansen. Åpningen av Svingbrua
viser hvor viktig det er å opprette
nye forbindelser når nye bydeler skal
integreres i byen. Den sammenhengende
gangtraséen langs vannet er blitt en
naturlig forbindelse til grøntområdet.
Nytt sjøbad er blitt et upretensiøst,
forfinet lavbudsjettprosjekt som
markerer starten på Brattøra friområdet.

FAKTA
Byggherre: Presidentveita AS
Arkitekt: Eggen arkitekter AS
Landskapsarkitekter: Løvetanna
landskap AS og Agraff AS
Adresse: Presidentveita 3, og
Munkhaugveita 8-18
BRA: ca. 1400 m2
Antall leiligheter: 23

Havstein kirkegård, foto: Trondheim Kommune

Boligprosjektet Presidentveita viser
hvordan en i tett by kan bidra både til
gode bomiljøer, elegant byreparasjon
og effektiv byutvikling. Presidentveita
består av to bygninger med 23
gjennomarbeidede leiligheter, en felles
takterrasse med fantastisk utsikt, og et
intimt og vakkert gårdsrom.
Boligprosjektet ligger i Midtbyen på en
trang tomt på middelaldergrunn, med
nabobygninger tett på og et stort tre
som skulle bevares. Gjennom en lang
modningsprosess ble arkitekturen og et
særdeles vellykket prosjekt til.
Bygningene er gjennomarbeidet fra
innerst til ytterst; fra fasadene som
vender ut mot byen og forholder seg
neddempet til byens omgivelser, til
det indre gårdsrommet som har en
friere utforming med et mer kubisk
formuttrykk. Prosjektet har mange
bokvaliteter. Hver leilighet er presist
prosjektert.

Havstein Kirkegård er ikke bare er
et funksjonelt sted, men også et
eksistensielt sted. Kirkegården tilbyr mer
enn et sted for handlinger – den tilbyr
et sted å være, og å være til. Når byen
fortettes og mellomrommene mellom
husene blir færre og mindre, er det
spesielt viktige at våre felles grønne
byrom har høy kvalitet.

Et samarbeid med arkitektstudentene
ble etablert og studentene fikk så å
si frie tøyler. Det eneste kriteriet var
et sett med funksjonskrav knyttet til
kafédriften.
Foto: Carl-Erik Eriksson
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Ladekaia er blitt en berikelse for
området. Kombinasjonen av tur på
Ladestien og nytelse av enkel servering
er blitt et kjærkomment tilskudd til
bydelen.

Trondheim kommunes byggesikkpris 2014

Foto: Eggen Arkitekter

Bygningene er utformet med respekt
og omtanke for omgivelsene, og gir noe
tilbake til byen.

