Oslo 10.10.2014

Rapport fra studiereise til København
Målet med reisen til København var å besøke referanseprosjekter til vår diplomoppgave, og for å få veiledning fra arkitekt
Malene M. Kyndesen.
Diplomoppgavens tema omhandler et nytt ungsomsfengsel i Oslo. Oppgaven stiller spørsmål om hva et slikt sted kan være for
straffedømte barn mellom 15 og 18 år, og vi ønsker å utfordre dagens institusjonstypologi.
Mandag 29 september møtte vi Malene M. Kyndesen hos Lundgaard og Tranberg arkitekter og viste henne vår prosess så langt,
samt noen planforslag. Hittil har vi hatt høy produksjon og rik ideprosess som kunne føre til mange mulige arkitektoniske muligheter. Målet med møtet var å rendyrke ett eller to klare konsepter å jobbe videre med, og vi drøftet dermed
hva som var de viktigste temaene i vår diplom og hva vi ville legge størst fokus på. Diskusjon omkring forhold mellom program
og sted fikk hovedvekt og hvilke helhetlige overordnede grep prosjektet kan ta. Vi kom frem til et godt konseptuelt grunnlag for
videre arbeid fremover.
Første referanseprosjekt vi besøkte var Louisiana Museum ved Humlebæk. Her ønsket vi å se nærmere på hvordan bygningen
plasserer seg i landskapet og danner varierte og avskjermede uterom. Vi har også studert hvordan bruken av store glasspartier
som åpner ut til omgivelsene bidrar til en arkitektonisk letthet og tilstedeværelse av natur i rommene inne. Dette er noe som vi
inspireres av i forhold til vår diplom, grunnet av at natur gir en sanselig og positiv psykologisk effekt hos de innsatte.
Deretter besøkte vi Tietgenkollegiet i København. Den sirkulære grunnformen danner et beskyttet indre gårdsrom, og første
etasje består av høye rom for fellesfasiliteter. Studentboliger fyller lokalene ovenfor og arkitekturen består av vekslende fremspring og utkragninger som gir bygningen et oppløst uttrykk. Fasadens trebekledning gir bygningen en naturlig og varm tekstur.
Vi ser at diplomprosjektet vårt kan ha en lignende situasjon hvor lavsikkerhetsfuksjoner kan legges på første plan, mens mer
private, høysikkerhetsfunksjoner plasseres ovenfor. Samtidig ønsker vi også en oppløst og stofflig arkitektur som skaper
variasjon og uttrykker en mer hjemlig atmosfære enn man er vant til i institusjonssammenhenger.
I tillegg besøkte vi SEB Banks Hovedkontor i København, hvor banken står som to lukkede bygninger med et grønt byrom i
mellom som inviterer til bruk for bankens medarbeidere og byens borgere. Hvit betong i foldede bevegelser fører byrommet fra
gatenivå opp til tredje etasje, og trær og beplantning filtrerer det skuplturerte og varierte landskapet som blant annet har blitt
en populær skateplass. I vår diplomoppgave ønsker vi å knytte deler av programmet til byen, og samtidig bevare den
lukketheten som kreves i fengselet, og ser derfor dette som et relevant referanseprosjekt.
Vi fikk mye brukbart ut av studieturen, både i form av gode diskusjoner, og arkitektoniske ideer som vi tar med oss videre i
prosjekteringen.
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