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Kristiansands nye signaturbyg

Varden har fået inspiration fra naturens vejviser, Varde. 
Som stablede byggedele, der står oven på hinanden, 
bliver Varden et nyt, ikonisk og let genkendeligt sig-
naturbyg i Kristiansand.

Nyt signaturbyg &
 stærkt bygningsikon

Let gendkendelig for Kristiansand

Et historisk norsk vejviser
Let genkendelig for hele Norge

Varden
Vejviser i naturen

Varden er et historisk pejlemærke, 
bestående af sten stablet på hinanden. 

De blev brugt til at vise vej.

Inspiration fra naturen - som viser vej

Fra stablede sten Til bygningsikon

Let genkendelig
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Let genkendlige signaturbygninger i Kristiansand
Kristiansand kan få flere let genkendelige signaturbyg-
ninger. Den vigtigste og ældste er domkirken som naviga-
tions punkt i den gamle bydel, kvadraturen. Vest for dom-
kirken findes Quadrum, som et karakteristisk arkitektonisk 
signaturbyg og indgangsparti til Kvadraturen når man kom-
mer fra vest. Varden bliver et nyt arkitektonisk signaturbyg 
og indgangsparti fra øst til Kvadraturen. Varden viser vej!

Let genkendelige signaturbygninger



Varden viser vejen!

Aktivitet & kvalitet
Områdets tre kvaliteter/elementer

Varden
Vejviser i naturen
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Til lands, til vands og i luften
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Varden viser vejen til lands, til vands 
og i luften. Projeketet viser retning, og 
skaber aktivitet og kvalitet i landskab, 
elven og med en ny bygnings højde - 
der alle viser vejen!

Bygnings hierarki

Koncept

Solrigt opholdssted og beplantning

Til lands

Tæt på vandet

Til vands

Signaturbyg & nye arbejdspladser

& i luften
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Cykelekspresvej

Vejen til byrumskvalitet - princip: 
Projektet bliver et landemærke og orienteringspunkt i 
Kristiansand og når man bygger i højden er det vigtigt, 
hvordan udearealerne udformes. Gennem tilrettelægning 
af nye gang- og cykelstier, opholdsarealer, badeområde 
og legefunktioner bidrager projektet til en større aktiver-
ing af elvebredden og skabe byrumskvalitet. 
Ved at forbedre cykel- og gangstier, skaber man en nem 
adgang til området fra nær og fjern. Yderligere kan en 
forbedring og forskønnelse af de grønne og blå arealer 
være med til at styrke brugen af de omkringliggende ud-
erum og samtidig være med til at styrke biodiversiteten, 
integrere klimaløsninger og derved dannes gode rammer 
for både miljøet og det sociale i dag og i fremtiden.

Grøn  kummunikation
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Det er vigtigt at uderummet ligger op til aktivitet på alle sider. På den måde får Varden  
ingen for- og bagside og forholdet mellem inde og ude opløses. Vardens placering og 
bygningsvolumen, bidrager med et større udendørs areal, der både giver mulighed for 
byrumsfunktioner i eller tæt på vandet samt at udvide sti og udearealet med bynatur i 
form af norsk fauna. Dette opslag viser potentielle udendørs funktioner, placeret med 
tanke på bedst mulige opholdsarealer både ift sol, vind og støj. Essentielle forudsætnin-
ger for at skabe de bedste rammer for langvarigt ophold og byrumskvalitet. Funktion-
erne skal tilpasses  og støtte områdets brugere. 

Potentiale for et godt byrum og mødested!



Inspiration til byrumsfunktioner

Udendørs træning

Kunst & belysning

Lege elementer

VandrendeBeplantning & ophold

Ude café & plaza 
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Endnu et stop på vejen!
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Cyklisme i Kristiansand
Den planlagte cykelekspressvej gennem byen skal fremme forbindelsen til 
centrum samt blive et hurtigt alternativ mellem den vestlige til det østlige del 
af Kristiansand. Langs denne strækning findes flere vigitige holde punkter; 
Quadrum, Campus, Agder Fylkeskommune og Universitetet. Varden tilføjer 
derfor endnu et holdepunkt på den strækning med mindst koncentration af 
holde punkter. Varden skaber aktivitet langs en vigtig akse, som binder cen-
trum og universitet sammen!
Projektet bygger videre på Juul & Frost’s ideprojekt “Fremtidsbilleder for 
Kristiansand 2041”, der aktivisere elvebredden & Kjøita i større grad end i dag.
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Kollektivtrafik
På E 18 findes der i dag busstoppesteder lige ved siden af Varden ellers 
findes en af Kristiansands vigtigste kollektivetraffikale åre 1km væk fra 
området, her går der ofte metrobusser med høj frekvens. Så det er nemt at 
komme til og fra Varden med kollektivtransport.
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Baneheia

Kjerregårdsbukta

Bendiksbukta

Blomsbukta

Bynære vand- og naturoplevelser i Kristiansand
Kristiansand giver mulighed for forskellige udeoplevelser 
både i form af større grønne områder og bynatur for-
bundet af et stinet, der gør det muligt at nå ud til Kris-
tiansands naturskønne yderområder. Ved etablering af et 
nyt byrum med bynatur og aktivitet som danner ramme for 
et nyt mødested tæt på vandet, styrkes disse oplevelser i 
byen. 
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(fremtidig)

Kvadraturens støttezoner!

Fiskabrygga
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Sociale støttezoner i Kristiansand
Uden for Kvadraturen findes der flere offentlige zoner 
som fremhæver Kvadraturens karakter med mødesteder, 
der er vigtige uderum for byen. Varden bliver derfor endnu 
en vigtig lomme for mødesteder og aktivitet.  
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Varden viser vej for fremtidens byudvikling Kristiansand 

• Et identitetskabende bygningsikon / signaturbyg
• Et nyt mødested for byen
• Byrum med bynatur & opholds- og aktivitetsområder tæt på vandet
• Forbedre forbindelser for cyklister og gående
• Let tilgængelig - transport til og fra byen
• Fremhæver kvadraturens karakter
• Fremtidssikre og skabe byudvikling til lands, til vands og i luften!


