MURVERKSPRISEN 2011
tildeles forsvarets ledelsesbygg (nybygget), Akershus
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Murverksprisen ble etablert i 1978 for å
stimulere til og utvikle god bruk av murverk.
Prisen ble utdelt sporadisk frem til 2007,
Mens prisen tidligere ble tildelt personer,
blir den nå tildelt et byggverk i Norge med
«fremragende arkitektur, der murverk også er
anvendt på en håndverksmessig og teknisk
god måte.» Det er nå fire år siden forrige
gang prisen ble utdelt, og med svært mange
gode kandidater til vurdering hadde juryen
en lystbetont, men krevende oppgave.

Juryens uttalelse:
Forsvarets ledelsesbygg, ferdigstilt 2006, er en del av Akershus
Festningsområde. Den krevende situasjonen er besvart med et
bygningsvolum som spiller opp mot den eksisterende bygningsmassen og knytter vår tid til Akershus festningsanlegg.
Den nye strukturen fyller rommet mellom vernede bygninger
og kobler seg på en respektfull måte til den eldre bygningsmassen. Den nye bygningsmassen løser de komplekse funksjonelle
og sikkerhetsmessige krav som stilles med arkitektonisk nerve.
Volumoppbygging, dimensjonering og materialbruk er forbilledlig
tilpasset den varierte omkringliggende bebyggelse.
Lette glassfasader i kombinasjon med et muralt uttrykk gir
åpenhet og kontakt. Sammenkoblingen mellom nytt og gammelt
er utsøkt utført og understreker de ulike historiske lag.
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Ledelsesbygget – nybygget – huser både Forsvarsministeren og forsvarssjefen med respektive medarbeidere – totalt 560 arbeidsplasser. Bygningen ligger i
Verkstedgården på Akershus festning, i den nordøstre
delen av det ytre festningsområdet.

Adresse:

Glacisgaten 1, Oslo

Byggherre:

Forsvarsbygg

Arkitekt:
RIB:
Entreprenør:
Murarbeider:
Prod. murstein:
Byggeår:
Areal:

Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL
Rambøll Norge AS
Veidekke ASA
Veidekke ASA, muravd.
Petersen Tegl
2004–2006
ca. 12.000 m 2 BTA nybygg, ca. 7.000 m 2 BTA rehab

Bæresystem:
Murverk:

Plasstøpt hvit betong
Petersen D48 murt med mørk fuge. Murverket er
tilpasset bebyggelsen fra 1800-tallet i karakter.

overbevisende måte er historisk og verneverdig bygningsmasse
knyttet an til et moderne og funksjonelt kontorbygg.
Juryen for Murverksprisen 2011 har bestått av
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Prisutdeling
Murverksprisen 2011 utdeles under Norsk Murdag i Trondheim
16. mars 2011.
Påmelding: www.byggutengrenser.no eller www.sintef.no
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Teglvolumet omslutter og avslutter bygningsstrukturen mot
sør. Teglfasadene har en masseoppbygging og et uttrykk med
referanser til tradisjonelle forsvarsanlegg. Fasaden har fått et
subtilt og nyansert spill som gir bygningen særpreg og en sterk
identitet. Detaljeringen er gjennomgående på et meget høyt nivå.
De presise og repetitive hullene i teglveggen skaper en særegen
kontakt mellom ute og inne. Dype smyg, delvis skråstilte, gir bygget tyngde og karakter. Den nærmest manglende tilstedeværelse
av vindusprofiler gir et overraskende samspill mellom glass og
tegl. Fordi glasset sitter dypt reduseres solrefleksjon, og kontakten utenfra og inn blir god. Mørk tegl med stor fargevariasjon
spiller godt sammen med de eldre teglfasadene.
Ledelsesbyggets tildeles Murverksprisen 2011 for et fremragende bygningsanlegg med høy arkitektonisk verdi. Anlegget er et
viktig eksempel på innovativ bruk av tegl i en kompleks situasjon
i tilknytning til antikvarisk bygningsmasse som både inspirerer og
ansporer. Ledelsesbygget er et verdig bygningsanlegg som speiler
vår tid og gir de eldre bygningene en ny referanseramme. På en
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