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Juryen har bestått av:

Formann: Ole Magne Omdal
Leder av By- og stedsutviklingsutvalget, Kristiansand kommune

Medlem:  Morten Abrahamsen/Ove Flåt
Rådgivende Ingeniørers forening Agder 

Medlem: Ane Nordby Falkenhaug
Agder Arkitektforening

Medlem:  Hilde Waage
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Agder (EBA Agder)

Sekretær: Venke Moe
Plan- og bygningssjef, Kristiansand kommune



• Bente Helen Aasebø og Svein Anders Tunheim, Saunders arkitektur AS, 
byggmester Øyvind Bakkevold og snekker Stig Drange                        

• For enebolig i Langenesveien 342

• Kristiansand kommune, HSH Entreprenør AS, BGM Arkitekter AS                        
• For Sygna kultursenter, Nodeland

• Kristiansand kommune, Kruse Smith Entreprenør AS og Trollvegg
Arkitektstudio AS 

• For ny paviljong på Havlimyra skole

• Mur i Sør v/Tom Arne Aamodt og medtiltakshaver Jarl Sindland, 
Arkitektkontoret Ark-net

• For BYhaven (Kvartal 2)

De nominerte er:



De nominerte:



Foto: Saunders arkitektur AS

Enebolig i Langenesveien 342



Enebolig i Langenesveien 342



De nominerte er:

Bente Helen Aasebø og Svein Anders Tunheim, Saunders arkitektur AS, byggmester 
Øyvind Bakkevold og snekker Stig Drange                        
For enebolig i Langenesveien 342

Juryen har valgt å nominere både byggherre, arkitekt og utførende. Byggherren har vist store 
ambisjoner både ved anskaffelse av arkitekt og utførende. Valgene har ført til en enebolig med 
høy kvalitet i alle ledd. De flotte svabergene på tomten er intakt og boligen er med sin lyse farge 
tilpasset omgivelsen lagt fint inn i terrenget.

Juryen vil ikke minst påpeke det gode håndverket som er utført. Dette gjelder både utvendige og 
innvendige arbeider. Byggmester og snekker har virkelig fått vist både kreativitet og godt 
håndverk. Dette sees spesielt i materialvalgene hvor ute og inne går sømløst i en annen.



Sygna kultursenter, Nodeland 



Sygna kultursenter, Nodeland 



De nominerte er:

Kristiansand kommune, HSH Entreprenør AS, BGM Arkitekter AS                        
For Sygna kultursenter, Nodeland

Juryen har lagt vekt på vilje og evne til transformasjon og gjenbruk av den gamle 
gymnastikksalen. Prosjektet er en miljøbevisst og fremtidsrettet måte å forvalte eksisterende 
bygningsmasse. Vi ønsker å berømme politikere, byggherre og prosjekterende for at gjenbruk 
har stått i fokus helt fra begynnerstadiet. I dette prosjektet har samskapingen dannet grunnlag 
for å skape en historiefortellende og samlende arkitektur for fremtiden. Nye konstruksjoner vises 
i tydelig kontrast til de eksisterende, og det er utstrakt bruk av tre i konstruksjon (limtre) og 
detaljer, både som et bærekraftig materiale og som en kontrast til den eksisterende 
betongkonstruksjonen. 

Prosjektet er gjennomført med stor entusiasme fra alle deltagere og det blir fremhevet å ha vært 
en svært demokratisk prosess med stor lokal medvirkning hvor resultatet er blitt tilpasset mange 
ulike brukergrupper. Den nye storstua på Nodeland er et nøkkelbygg for lokal identitet og 
samfunnsutvikling, samtidig som det er et viktig signalbygg for transformasjon og gjenbruk.



Ny paviljong Havlimyra skole 
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De nominerte er:

Kristiansand kommune, Kruse Smith Entreprenør AS og Trollvegg Arkitektstudio AS 
For ny paviljong på Havlimyra skole

Juryen har lagt vekt på innovasjon, samarbeid og prosess. Prosjektet er et foregangsprosjekt 
når det gjelder bruk av massivtre og gjennomføringsmodell med samspillsentreprise. Det nye 
bygget er et løft for eksisterende skole og uteområde, og fremstår som et fullstendig trebygg på 
flere nivåer. I tillegg til konstruksjon i massivtre og limtre er det utstrakt bruk av tre i både 
utvendige og innvendige overflater. De synlige treoverflatene og den lette overflatebehandlingen 
gjør at en kan se og kjenne på tre i alle rom, og i hele bygget kjennes en svak duft av friskt 
treverk. 

Prosjektet ble gjennomført på svært kort tid for at bygget skulle stå ferdig til skolestart, og har 
vist at samspillsmodellen fungerer veldig godt i prosjekter der tid er en viktig faktor. Prosjektet 
fremstår som et solid prosjekt til etterfølgelse når det gjelder miljø og bærekraft, byggemetodikk, 
materialbruk, samspill og prosess.
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De nominerte er:

Mur i Sør v/Tom Arne Aamodt og medtiltakshaver Jarl Sindland, Arkitektkontoret Ark-net
For BYhaven (Kvartal 2)

Juryen har lagt vekt på at prosjektet har løftet frem et helt kvartal i en bydel som var nedslitt og 
fremsto som lite attraktiv. Det er gjort en solid jobb fra arkitektens side med tanke på tilpasning til 
eksisterende bebyggelse, spesielt gjelder dette hjørnene mot den bevaringsverdige bebyggelsen 
i Kirkegata. Til tross for at prosjektet fyller nesten et helt kvartal oppleves prosjektet ikke for 
massivt, spesielt må fremheves fasaden mot Tordenskjolds gate (byggetrinn 2) hvor det også er 
tatt i bruk flere materialer. Inn mot bakgården fremstår også bygget med god variasjon både i 
form og materialbruk. 

Adkomst, svalganger og bakgård er løst med tanke på trivsel og høy kvalitet i fellesområdene. 
Fortau langs hele kvartalet har blitt oppgradert med økt bredde og vannbåren varme, noe som 
også kommer naboer og hele byens befolkning til gode. Prosjektet er både vakkert og god 
tilpasset omgivelsene, og viser at det er mulig for prosjekter i kvadraturen å forene ønsker og 
behov til utviklere, beboere og byen som helhet.



Og vinneren er………………………….



Tildeles:

Vi gratulerer!

BYhaven (Kvartal 2)
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