RAPPORT
av studietur i Skandinavia i forbindelse med diplomoppgave i arkitektur
Frida Haugen og Guro Eek // Høst 2018

I forbindelse med vår diplomoppgave i arkitektur fikk vi tildelt støtte til studietur gjennom Afag.
Oppgaven tar for seg prosjektering av et bygg for noen av de mest alvorlig sinnslidende
menneskene i Norge, i form av et nybygg for sikkerhetspsykiatri i Trondheim.
Oppgaven tar utgangspunkt i en utlyst konkurranse om en ny sikkerhetspsykiatrisk avdeling på
Østmarka i Trondheim. Vi ønsker å bruke første del av studieturen til å besøke to av kontorene
(Nordic og Ratio) som har deltatt i konkurransen, og nøste erfaringer fra deres arbeid med
prosjektet.
Etter kontorbesøkene sitter vi igjen med et tydeligere bilde av hva som trengs for å
gjennomtegne et slikt type bygg. Vi har fått grundige presentasjoner om hvordan to
arkitektkontorer jobber med psykiatribygg og diskutert hvordan vi som et studentprosjekt kan ha
et mer fristilt svar til oppgaven.
...
Valgt tomt for prosjektet ligger flott til i et kupert landskap avgrenset av skog i alle retninger.
Landskapet er et viktig element i oppgaven, og vi ønsker å utforske forholdet mellom behandling
av psykisksykdom, arkitektur og landskap. Som en studie av form og landskap ønsker vi å bruke
siste del av turen på å studere prosjekter hvor natur og form har vært viktig for designet. Først
ut; Louisiana Museum of Modern Art av Bo og Wohlert, for så St. Petri kyrkan og Markuskyrkan av
Lewerentz og avslutningsvis Skogskirkegården av Lewerentz og Asplund
Etter å ha tilbrakt i overkant av fem timer på Lousiana sitter vi begge igjen med en fascinasjon
for hvordan man kan trekke landskapet inn i bygget og bygget ut i landskapet, samt hvordan
romligheten endres med dens plassering i landskapet. Har man ikke tatt turen hit før er det et
”must” neste gang man tar turen til København.
At vi burde studere flere av Lewerentz prosjekter er vi heller ikke i tvil om. Hvordan han mestrer
bruk av tegl, og skaper sekvenser av former i landskapet er til stor inspirasjon. Et tips til andre
reiselystene er å kontakte kirkene og spørre om mulighet for omvisning. Det var vi så heldige å få,
og har møt på personer med stor entusiasme og kunnskap om de flotte kirkene.
...
Oppsummert har dette vært en intens, men spennende og interessant tur. Vi sitter igjen med nye
ideer, inspirasjon og en god dose motivasjon til videre arbeid med vår diplomoppgave. På neste
side følger et program for reisen vår.
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PROGRAM
Oslo - København - Klippan - Stockholm 10.-14 september

Mandag 10. september - Oslo
Kl 09:00			

Nordic om nytt sikkerhetsbygg på Østmarka

			Sørkedalsveien 6
Kl. 13:00			

Ratio arkitekter om nytt sikkerhetsbygg på Østmarka

			Drammensveien 130
Tirsdag 11. september
Kl. 10:00			

Oppsummering av gårsdagen Kulturhuset

Kl 16:00 			

Boarding DFDS Oslo - København

			Akershusstranda 31
Onsdag 12. september
Kl. 09:30 		

Ankomst København

Kl. 11:00			

Louisiana Museum of Modern Art // Bo og Wohlert

			Gl Strandvej 13, tog i 30 min fra sentrum
Kveld			

Middag og drinks

Torsdag 13. september
Kl . 09			

Avreise Køben - Hässleholm - Klippan

Kl. 12			

Besøk og omvisning i St. Petri kyrkan// Lewerentz

			

Vedbyvägen, 264 21 Klippan

Kl. 14 			

Avreise Klippan - Hässleholm - Stockholm

Kl. 18:39 		

Ankomst Stockholm

Kveld			

Middag og drinks

Overnatting 		

Langholmen vandrehjem // Tidligere fengsel

Fredag 14. september
Kl. 10:00			

Skogskirkegården // Lewerentz og Asplund

			Sockenvägen, 122 33 Stockholm
			
Kl. 13:00			

Markuskyrkan // Lewerentz

			Malmövägen 51 , 121 53 Johanneshov
Kl. 19:30 		

Fly Stockholm - Oslo
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Louisiana Museum of Modern Art

St. Petri kyrkan

Markuskyrkan
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