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PREMIER

KORT OM KONKURRANSEOPPGAVEN
En bevaringsverdige silo på Odderøya er
utgangspunktet for et nytt kunstmuseum
for Tangen-samlingen og Sørlandets
Kunstmuseum (SKMU), og et nytt kulturkvartal
i Kristiansand
Bakgrunnen for konkurransen er kunstgaven fra kunstsamleren og
kristiansanderen Nicolai Tangen. Tangen-samlingen, som omfatter 1100
verk, er vurdert til å være den største og viktigste samlingen i privat eie
av norsk kunst fra tidsperioden 1930 til 1970. I den anledning inviterte
SKMU, Kanalbyen Eiendom AS og Kristiansand kommune til en åpen
internasjonal plan- og designkonkurranse.
Konkurranseområdet ligger tett på Kvadraturen i Kristiansand og er
endepunktet for det som i kvadraturplanen er definert som kulturaksen,
med Kilden Teater- og Konserthus som nærmeste nabo. Silokaia er et
større byutviklingsområde på Odderøya, og skal i løpet av en
tiårsperiode transformeres fra havn til et område med næringsarealer og
leiligheter.
På silokaia står en kornsilo tegnet av tegnet av Arne Korsmo og Sverre
Aasland med høy arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi. Siloen ble
oppført i 1934 og ble utvidet I 1939, 1952 og 1985. Siloen er et unikt
eksempel på moderne industriarkitektur i Norge og fikk i 1939
utmerkelsen Diplom fra A. C. Houens fond, som regnes som en av
Norges fremste utmerkelser innen arkitektur og byggeskikk.
Konkurransen ønsker å komme fram til hvordan den gamle kornsiloen
kan transformeres til et moderne og fremtidsrettet kunstmuseum.
Konkurranseutkastene skal også utforske områdets potensial for andre
funksjoner som kulturskole, et senter for ung teaterkunst, hotell, boliger,
lager og næringsbygg. Dette er funksjoner som ikke skal behandles
detaljert I konkurranseutkastet og kunstmuseet må kunne løses
uavhengig av om de andre funksjonene blir realisert.
Konkurransens hovedmomenter er:
- Et kunstmuseum med høy arkitektonisk kvalitet av internasjonalt
kaliber.
- Et plangrep for området som skaper en attraktiv forbindelse mellom
Kvadraturen og Kanalbyen.
- Samspill mellom den verneverdige siloen, det nye museet og 		
kulturkvartalet.
Netto arealbehov for et samlet kunstmuseum for SKMU og Tangensamlingen er beregnet til 6815 m2, og 2915 m2 for kulturskolen.

1. PLASS
Motto: ”SILOSAMLINGEN”
Mestres Wåge Arquitectes, Barcelona
MX_SI Architectural studio, Barcelona

2.PLASS
Motto: ”Dream”
LARA - Andrea Ravagnani Architecture
Lab, Roma

ØVRIGE FINALISTER
Motto: ”Kunstsilo x”
Rørbæk og Møller Arkitekter,
København
Motto: ”Kulturakse”
Na to Wa Architects, Tokyo
Austigard Arkitektur, Oslo
Motto: ”Kultur-industrielt kompleks”
X + I Architecture, Paris
Motto: ”Lysning”
Galmstrup Ltd., London

INNKJØP TRINN 1:
Motto: “Arkiv.Samling”
Stiv kuling arkitekter as, Farsund
Motto: ”Kaleidoskop”
Laboratoriet, København
Motto: ”Aktiver generer integrer!”
Sparch, Athen + Meinich, Oslo

HEDERLIG OMTALE TRINN 1:
Motto: ”Den andre siden”
Homu Architecture, Paris
Motto: ”Kornsilo/kunstby”
Kåmmån as, Oslo
Motto: ”Det rå og det kogte”
Adam Khan Architects, London
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JURY

JURY
De innleverte utkastene er bedømt av
en jury med følgende sammensetning i
begge trinnene av konkurransen:

Harald Furre
Juryleder, Ordfører i kristiansand
commune

Nicolai Tangen
Fondsforvalter og kunstsamler

Gro Bonesmo
Sivilarkitekt MNAL,
oppnevnt av NAL

Gudrun Molden
Sivilarkitekt MNAL,
oppnevnt av NAL

Leonard Rickhard
Billedkunstner

Karin Hindsbo
Direktør, KODE

Randi Jessen
Administrasjonssjef, SKMU

Eivind Buckner
Prosjektleder reg.plan Kanalbyen
J.B. Ugland eiendom

Lin Skaufel
Byplanlegger og arkitekt MAA
Konkurransefunksjonærene har vært
sivilarkitekt MNAL Per Rygh (trinn1) og
sivilarkitekt MNAL Birgitte Skjerve
(trinn2) fra NALs fagavdeling.
Juryens sekretær har vært sivilarkitekt
MNAL Gisle Nataas.

GJENNOMFØRING AV
KONKURRANSEN
Konkurransen er kunngjort og gjennomført som en åpen plan- og
designkonkurranse i henhold til bestemmelsene i Forskrift om Offentlige
anskaffelser, del IV (kapittel 23), og med bistand fra Norske arkitekters
landsforbund (NAL). Konkurranseutkastene ble vurdert av en kompetent
fagjury og anonymitetsprinsippet har konsekvent blitt ivaretatt.
Konkurransen ble gjennomført i to trinn, hvor trinn 1 var en åpen
konkurranse på et overordnet nivå. Trinn 1 skulle belyse muligheten for å
ta i bruk hele eller deler av den bevaringsverdige siloen som del av et
museumsbygg. Videre skulle besvarelsen belyse utviklingen av hele
konkurranseområdet hvor det byplanmessige grepet er sentralt. Viktige
momenter ble å illustrere muligheter for attraktive byrom, og
forbindelsen mellom Kvadraturen og Kanalbyen.
Det innkom totalt 101 konkurranseutkast, hovedvekten av disse var fra
Norge med 44 utkast mens de øvrige var fra Danmark, Storbritania,
Spania, Finald, Italia, Frankrike, Sverige, USA, Japan, Nederland,
Bulgaria, Romaina, Kina, Hellas, Irland og Slovakia.
Av de ble seks finalister plukket ut av juryen i trinn 1 av konkurransen. De
seks finalistene ble premiert med NOK 175.000 og fikk i tillegg muligheten
til å videreutvikle sine utkast i konkurransens trinn 2, med et nytt honorar
på NOK 200.000. Tre konkurranseutkast ble innkjøpt for NOK 50.000 og
tre utkast fikk hedrende omtale.
Konkurransen ble kunngjort 15.februar 2016, med tomtebefaring 8. mars
2016. Innleveringsfristen var 12.mai 2016. Det er blitt avholdt 4 jurymøter
i perioden Mai-juni 2016 og juryens avgjørelse for trinn 1 ble offentliggjort
28.juni.
Konkurransens trinn 2 hadde oppstart 30.september, med spørrefrist
18.oktober og innleveringsfrist 15.november. Kvaliteten til
utstillingsrommene og at det var innpasset et utsiktspunkt,
serveringstilbud eller et offentlig rom høyt opp i siloen ble spesielt
vektlagt i konkurransens trinn 2.
Det ble avholdt et heldags jurymøte 29.november 2016. finalistutkastene
offentliggjort for publikum 05. Desember 2016 på et åpent møte i amfiet i
Rådhuskvartalet, Kristiansand og på konkurransens nettside. Juryens
avgjørelse og kåring av vinner ble offentliggjort 20.desember 2016 i Kilden
teater- og konserthus.

Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på
oppdrag av Sørlandet Kunstmuseum, Kanalbyen
Eiendom AS og Kristiansand kommune

KRISTIANSAND
KOMMUNE
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MÅL FOR KONKURRANSEN

Konkurranseprosessen har hatt som mål å finne fram til det utkastet som:
• Ivaretar behovet for et helhetlig og funksjonelt 		
museumsanlegg på en måte som er arkitektonisk 		
vellykket i bruk og samspill med hele eller deler av den
bevaringsverdige siloen.
• Gir et godt svar på hvor stor del av siloen som bør 		
bevares.
• Svarer på de byplanmessige utfordringer og viser 		
utviklingsmulighetene for området mellom Kilden 		
Teater- og Konserthus og Kanalbyen.
• Skaper et helhetlig område, med urbane kvaliteter.
• skaper en god adkomst til området både foran og bak 		
Kilden Teater- og Konserthus.

• Viser hvordan funksjonene kan utvikles over tid.
• Tar hensyn til lokalklima, ved hjelp av bl.a. vindstudier.
• Tilrettelegger for aktivitet fra morgen til kveld.
• Skaper trygge områder mellom Kvadraturen og 		
Kanalbyen.
• Aktiviserer sjø- og kanalsiden.
• Gjennom fremtidsrettede løsninger, begrenser 		
klimagassutslipp, energiforbruk og miljøbelastning.

Siloen med Kilden Teater- og Konserthus som nærmeste nabo
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BEDØMMELSESKRITERIER

Konkurranseutkastene ble evaluert etter en helhetsvurdering basert på
følgende bedømmelseskriterier i uprioritert rekkefølge:
A. GJENNOMFØRBARHET
• Potensial for utvikling og bearbeiding innenfor 		
realistiske økonomiske og reguleringsmessige rammer.

D. UTSTILLINGSKONSEPT
• Kvalitet på utstillingsrom og overordnet grep for 		
utstilling og formidling.

B. OVERORDNET GREP OG ARKITEKTONISK KVALITET
• Samlet disponering av konkurranseområdet, inkludert
areal og funksjonsfordeling.

• Fleksibilitet, tilgjengelighet og oppfyllelse av 		
funksjonsprogrammet.

• Arkitektonisk uttrykk, volumoppbygging og forholdet 		
til omgivelsene.
• Arealdisponering, trafikk, publikumsflyt og logistikk.
• Fleksibilitet for trinnvis utbygging og konseptuell 		
robusthet i forhold til senere endring av 			
byggeprogrammet.
C. KULTURMINNEHENSYN
• Forholdet til eksisterende silo.
• Ivaretakelse av landskapstrekk og naturverdier.

E. MILJØLØSNINGER
• Miljøvennlige og bestandige løsninger.
• Robusthet i konstruksjoner og materialvalg.
Juryens kriterier for bedømmelse i trinn 2 var de samme
som i trinn 1, men med tre tilleggspunkter under punkt B.
Overordnet grep og arkitektonisk kvalitet:
• Gode og attraktive byrom og plassdannelser som 		
sikrer områdets og kvartalets attraktivitet.
• Universell utforming.
• Effektiv og rasjonell planløsning
Siloen med Kilden Teater- og Konserthus som nærmeste nabo
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JURYENS GENERELLE KRITIKK OG
TILBAKEMELDINGER - TRINN 1
Etter juryens oppfatting har konkurransen vært vellykket og spennende.
101 konkurranseutkast har gitt en viktig og bred belysning på hvordan det nye
kunstmuseet og kulturkvartalet på Silokaien i Kristiansand kan utformes med
utgangspunkt i kornsiloen fra 1934.
Utkastene gir en bred forståelse av områdets muligheter
og gir viktige innspill til hvordan den opprinnelige siloen
og området rundt kan benyttes på en best mulig måte.
Både konkurranseområde og selve siloen er blitt godt
belyst og diskutert. Juryen synes utkastene har mange
gode og verdifulle ideer med høy kvalitet og god
løsningsspredning mellom de forskjellige utkastene.
Juryen ser også at det har vært en krevende
konkurranseoppgave med et stort og komplisert
program.
Det har vært to klare hovedutfordringer i
konkurranseoppgaven; det å skape en god plan for hele
kvartalet og å transformere den eksisterende kornsiloen
om til et godt kunstmuseum. De beste helhetsløsningene
forutsettes å ligge i et konsept som på den beste måten
evner å kombinere disse to hensynene.
BYPLAN
Slik juryen ser kommunens intensjonen med å belyse et
større konkurranseområde, er et ønske om en god
fortetting, flere mennesker til området, sikring av gode
forbindelser på tvers og langs og ett ønske om et
bymessig ryddig fordelingspunkt mellom Kilden,
kunstmuseet, kulturskolen og Kanalbyen. For juryen er
det også vesentlig at byrommene fungerer godt og at det
i den forbindelse anlegges gode plasser og byrom. Det er
viktig at byplangrepet i kvartalet fungerer godt både i seg
selv og opp mot Kanalbyen.
Konkurranseområdet strekker seg fra nordsiden av Kilden
til Kanalbyen og deler av det har i dag karakter av å være
en bakside. Dette gjelder spesielt området som ligger
inneklemt mellom Kilden Teater- og Konserthus og
fjellskrenten i bak. Område består i tillegg av et
verkstedbygg og parkeringshus, alle med tette fasader,
og en bilvei for varetransport til Kilden.
Sol og vindforholdene i område er utfordrende. Siloen er

høy og skaper store områder med skygge på ettermiddag
og kveld. Disse forholdene krever nøye planlegging, både
i forhold til sikt- og kommunikasjonslinjer videre til
Kanalbyen, men spesielt de klimatiske forholdene.
Juryen ser at det byplanmessige i konkurransen har vært
krevende. Det er mange hensyn som må tas for at
løsningen skal være god. Juryen ser det er få som har
lykkes på en overbevisende måte med å skape et
helhetlig godt grep hvor nye volum, sol, skygge,
møteplasser og byrom spiller sammen på en
overbevisende måte.
Å planlegge åpne førsteetasjer, samle innganger,
utganger og aktiviteter mot noen strategiske byrom og
planlegge i forhold til lokale sol- og vindforhold anses
som avgjørende for å lykkes med de gode fellesrom rundt
siloen. Dette vil kunne aktivisere byrommene på best
mulig måte og dermed gjøre dem trygge og attraktive
med økt bruk. I Kanalbyen er de planlagte byrommene
mange, men små. Dette har vært et bevist valg for at
områdets fellesrom skal oppleves som brukt, folksomme
og aktive selv med få som bruker det. Det er en viktig
prinsipp å ha i tankene også når man planlegger byen,
byrommene og området rundt siloen.
Juryen ønsker at finalistutkastene i løpet trinn 2 jobber
videre med å innpasse et (eksempelvis) utsiktspunkt,
serveringstilbud eller et annet offentlig tilgjengelig rom
høyt oppe i den fremtidige Kunstsiloen. Juryen ser det vil
være viktig å ha et offentlig tilgjengelig tilbud og program
på toppen av Kunstsiloen. Mulighetene for å legge en
restaurant eller liknende, med den beste utsikten over
byen og havet, vil være en etterlengtet og antakeligvis en
populær attraksjon langt utover byens grense. Dette vil
kunne skape en ønsket ”wow-effekt” og vil bidra positivt
til et liv i området også utenom kunstsamlingens
åpningstid. Det vil kunne bli et landemerke for
Kristiansand by.
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Juryen ser det kan være både vakkert og fornuftig å
planlegge en kunst- og skulpturpark i forbindelse med
uteområdene til Kunstsiloen. Et strategisk sted å etablere
den kan være mellom kornsiloen og Kilden. Dette vil
kunne skape en sterkere forbindelse mellom de to
kulturinstitusjonene uten å bygge en fysisk forbindelse.
Skulpturparken vil også kunne brukes til å kontrollere
sørvest-vinden som er fremtredende i området.
HELHET, SIGNALBYGG OG KUNSTMUSEUM
Et annet spørsmål juryen har diskutert er hvilke type bygg
og uttrykk som kan stå godt og verdig ved siden av det
ikoniske og karakteristiske Kilden Teater- og konserthus. I
hvilke grad skal og kan også kunstmuseet være et ikonog signalbygg? Spørsmålet har resultert i viktige
diskusjoner som har vært verdifull for juryen. Siloen i seg
selv er allerede et høyt og markant bygg og landemerke
som står godt sammen med Kilden. Juryen har ikke noe
fasitsvar. Kilden og området tåler godt en transformasjon
av kornsiloen, men det er hvilke valg hver enkelt
forslagstiller har gjort som juryen må vurdere opp mot
helheten.
Når det gjelder bevaring har juryen ikke hatt noe
nostalgisk holdning til om det er 1935- eller
1939-versjonen av siloen som bør være utgangspunkt for
det nye museet. Hovedfokuset for juryen er hvordan man
har lykkes med å integrere et godt kunstmuseum i
kornsiloen. Av de innkomne utkastene hadde mange
forslagstillere fjernet 1939-delen og erstattet det med et
tilsvarende volum som kunne forveksles med det
originale. Dette er juryen skeptisk til. Om man velger å
fjerne 1939-delen bør det tilførte arkitektonisk utrykket
fremstå som nytt, uten at man nødvendigvis behøver å
jobbe med kontrasterende arkitektur.
Generelt ser juryen at utkast som arkitektonisk har jobbet
med en fortolkning i sitt formspråk, fremfor kontrast eller
kopi, er de mest interessante, tidløse og trolig de
byggene som vil best tåle tidens tann. Noen av disse
fremstår som ikoniske, men allikevel stille, elegant og
poetisk, og supplerer og kontrasterer siloen på en god
måte. Men dette er ikke noen regel, men observasjoner
juryen har gjort. En del utkastene har uttrykk som er særs
tidstypiske og ville ikke ta seg godt ut over tid.
TRANSFORMASJON AV KORNSILOEN TIL FREMTIDIG
KUNSTMUSEUM
En annen sentral utfordring har vært transformeringen av
den historiske kornsiloen til et godt, moderne og
attraktivt nytt kunstmuseum som skal huse både
Tangen-samlingen og Sørlandet Kunstmuseum. Sett ut i
fra et kunstfaglig synspunkt, hvor opplevelsen av kunst
skal være i fokus, er ikke en kornsilo et ideelt

utgangspunkt for å etablere et godt visningssted for
kunst. De gode klassiske rammene for visning av kunst
skal her planlegges sammen med byggets iboende logikk,
formspråk og egenart. For juryen er det helt avgjørende
at utstillingsrommene har en profesjonell karakter.
Utgangspunktet må være at disse rommene er lyse, enkle,
regulære og har et monumentalt og klassisk tilsnitt. De
skal fremstå uten arkitektoniske påfunn, og de skal tjene
kunstens hensikt med en visuell stillhet. Hoveddelen av
det nye kunstmuseets utstillingsrom må ha de gode
proporsjonene. Diskusjonene mellom de arkitektfaglige
og kunstfaglige i juryen har vært særs verdifull for å finne
felles holdninger og forståelse hvordan dette samspillet
kan og bør være for at begge de viktige kvaliteter kommer
til syne i museumsbygget. I løsningen må man finne en
riktig balanse mellom de gode rene utstillingsrom og et
samspill med de kvalitetene siloen har.
Juryen er overrasket over at ikke flere utkast har utfordret
og funnet gode svar på samspillet mellom de gode
utstillingsrommene og opplevelsen av det karakteristiske
silobygget. En del utkast har utelukkende laget
utstillingsrom i silocellene hvor de runde buene/
veggflatene har vært hovedrommet. Dette er ikke en god
løsning med tanke på utstilling av kunst. En del andre
utkast har laget rene og velproporsjonerte utstillingsrom
utenfor siloen og ikke brukt silocellene, eller benyttet den
kun til birom som toaletter, lager eller liknende.
Det har vært en lang og viktig diskusjon i juryen om
nettopp viktigheten av utstillingsrommets kvaliteter
versus opplevelsen av siloen.
Fremtidens Kunstsilo må bli et sted anerkjente kunstnere
ønsker å stille ut på grunn av utstillingsrommenes høye
kvalitet. Så utfordringen er åpenbart hvordan de gode
utstillingsrommene integreres i helhetsopplevelsen med
siloens kvaliteter.
Sett fra kuratorrollen er det både viktig og utfordrende å
ha noen karakteristiske prosjektrom å bryne seg på.
Juryen ser at deler av den karakteristiske siloen kan med
fordel benyttes som prosjektrom, på samme måte som
Tate Modern sin turbinhall eller SKUM sitt eksisterende
prosjektrom/sal 1.
Juryen spør seg om de konkurrerende skulle hatt mer
opplysninger om de faktiske verkene i Tangen-samlingen
og SKMUs samling. Samlingene er i kontinuerlig utvikling,
og formater og teknikker endrer seg hele tiden.
Utstillingsrommene i utkastene må kunne romme og
utstille verker fra en samling i stadig endring.
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Juryen søkte en gjennomgang med en statiker for å få
bedre forståelse for hva som faktisk lar seg gjøre med
tanke på transformasjon, utskjæringer og uthulinger av
betongkamrene i siloen. Konklusjonen er at siloens
konstruksjon hvor alle cellene henger sammen gir en stor
frihet sett i forhold til hva som kan gjøres, og at få av de
aktuelle utkastene har noen kritiske utfordringer med
tanke på statikk. Konsekvenser av en kjeller er også
vurdert som mulig, under visse forutsetninger, men antatt
kostnadskrevende.

MILJØLØSNINGER:
De fleste utkastene beskriver lite eller ingenting om
miljøløsninger. En av grepene juryen ser forslagstillerne
kan være bevist på i forhold til miljø, er arealeffektivitet.
Arealeffektivitet vil i et slik stort prosjekt være viktig. Det
er dyrt å bygge for mye areal/volum og det er dyrt å holde
ved like og varme opp store arealer som er der fordi
utkastet er dårlig planlagt.

I konkurransens trinn 2 bes finalistene å presisere
arealoppgave sine, slik at samtlige bygningsvolum i
utkastene er inkludert og angitt.

Konkurranseområdet, illustrasjon fra konkurranseoppgaven

n
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JURYENS GENERELLE KRITIKK OG
TILBAKEMELDINGER - TRINN 2
Juryens kriterier for bedømmelse i trinn 2 var de samme som i trinn 1, men
med tre tilleggspunkt: Gode og attraktive byrom og plassdannelser som
sikrer områdets og kvartalets attraktivitet, effektiv og rasjonell planløsning og
universell utforming.
De seks finaleutkastene hadde ulike utfordringer som
skulle løses fra trinn 1. Juryen var spent på hvordan
konkurranseprogrammet for trinn 2 samt juryens
tilbakemeldinger for hvert utkast var innarbeidet i de seks
finaleutkastene.
Med utgangspunkt i trinn 1 er det tre forhold som juryen
ser på som spesielt viktig i trinn 2:
• Kvalitet på de foreslåtte utstillingsrommene. Gode 		
proporsjonerte og monumentale visningsrom for kunst
er viktig.
• En god og spennende bruk av den eksisterende 		
kornsiloen bør være en viktig del av den nye 			
museumsopplevelsen.
• Et godt og robust konsept for byplanen øst for 		
Kunstsilo, mot Kanalbyen, må være løst.
Ved første gjennomsyn så juryen at både de generelle og
individuelle tilbakemeldinger fra juryen i trinn 1 i stor grad
var innarbeidet i de reviderte utkastene, men juryen
opplevde at det var løst med forskjellig resultat. Ved
første visuelle gjennomsyn var det ingen av de seks
utkastene som umiddelbart utpekte seg om
konkurransens vinner.
I trinn 2 var juryen spesielt opptatt av å se etter de utkast
som hadde best løsning for gode utstillingsrom for
kunsten, hvordan en offentlig attraksjon var tenkt og
planlagt på toppen av siloen, hvordan kornsiloens
monumentale arkitektur og uttrykk var innlemmet i det
nye museet og det beste konseptet for en god byplan øst
for Kunstsiloen. En god byplan her må kunne løse og
genere levende og aktive byrom, ha grep som skaper
sosial trygghet døgnet rundt, og være godt løst i forhold

til lokalklima og den omliggende bebyggelsen rundt
generelt, og koblingen til Kanalbyen generelt
Som erfart i trinn 1 er bærekraft lite beskrevet i utkastene,
utenom i ”Dream” som beskriver flere tema tekstlig.
Juryen mener at museets areal/volum, driftsløsninger og
tanker om sambruk som viktige innspill til bærekraftige
konsepter.
De etterspurte arealer som hver forslagsstiller oppga
viste seg å være forskjellige og varierte. Oppgitt areal kan
gi en pekepinn på arealeffektivitet gjennom prosjektets
brutto/nettofaktor, men de oppgitte tallene viste også at
det var vanskelig å sammenligne tallene siden det er flere
måter å oppgi/regne ut arealet. Areal som ligger under
bakkenivå er f.eks ikke tatt med i BRA siden det ikke skal
regnes med der i følge standard utregningsregler.
”Kunstsilo X” fremstår derfor som ekstremt liten og
”effektiv”, men det er fordi utstillingsarealene ligger
under bakken. Museets areal er en viktig faktor, men for
SKMU, kommunen og Kanalbyen er et godt grep for
museet og byplan viktigst. Det totale areal kan justeres i
den videre bearbeidingen mot realisering.
Juryen vurderte kostnadsbilde mellom de seks
finaleutkastene som likt og sammenligningsbart. Eneste
utkast som skilte seg negativt ut var ”Kunstsilo X” som
med sin plassering av visningsrom under bakken blir
betraktelig mer kostnadsdrivende, grunnet behovet for
en vanntett betongkonstruksjon under havnivå.
Oppsummert erfarer juryen at den eksisterende
kornsiloens monumentalitet er et viktig utgangspunkt for
det nye moderne museet. Det å respektere, underbygge
og bygge videre på kornsiloens monumentalitet og spille
på lag med siloen i utarbeidelsen av det nye museet er
positivt.
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Etter grundig gjennomgang av de reviderte finaleutkastene mener juryen følgende:
• Utkast som har forhold seg respektfullt til den 		
eksisterende siloen og ”feirer” siloen på en estetisk, 		
tidløs måte fremstår som de beste utkastene. 		
Utkastene kan gjerne fremstå spektakulært, men på 		
siloens premisser. De beste utkastene viser
arkitektoniske grep som feirer siloen og setter den i 		
spill.
• To av finaleutkastene har etablert en snarvei gjennom 		
Kunstsiloen som kan brukes i museets åpningstid. 		
Dette kan bli en positiv, uformell og dagligdags snarvei
for de som bruker området, som kan aktivisere og 		
”folkeliggjøre” museet på en positiv måte i det daglige.
• Sett i forhold til den daglige drift ser 			
kunstkompetansen i juryen det svært positivt å 		
utforske muligheten for en tett kobling mellom 		
kontorer og magasiner i det nye museet.

Silokaia markert med sirkel, Odderøya, Kristiansand

Juryen erfarer at de to konkurranseutkastene som
fremstår som sterkest i trinn 2 er ”Dream” og
”Silosamlingen”. Grunnen til at spesielt ”Dream” og
”Silosamlingen” utpeker seg spesielt positivt, var at
begge hadde greid å skape gode og overbevisende
utgangspunkt for gode, rene og monumentale
utstillingsrom for kunsten som skal stilles ut, samtidig
som de hadde brukt siloens kvaliteter på en

overbevisende måte for å gjøre siloens kvaliteter til en
viktig del av opplevelsen i det nye kunstmuseet. Begge
utkastene hadde på en monumental og tidløs måte spilt
på lag med den eksisterende siloen i utviklingen av det
fremtidige museum og byplanen rundt.
”Dream” og ”Silosamlingen” er også de utkast som i
størst grad har evnet å innarbeide juryens
tilbakemeldinger og ønsker på den mest responsive og
konstruktive måte. Disse utkastene hadde alt i
konkurransens trinn 1 et sterkt konsept og grep som
hadde potensialet til å skape et godt og unikt
kunstmuseum og en god byplan for fremtidens
Kunstsilokvartal.
De to forslagenes tilpassing til den fremtidige Kanalbyen
har vært vektet tunt i juryen, og der er med stor
begeistring Kanalbyen kan se fram til en fantastisk
”herlighetsverdi” i nabolaget dette vil tilføre de
besøkende og de nye beboerene kulturtilbud og gode
hverdagsopplevelser. Begge forslagene tilbasser seg
inponerende godt den framtidige Kanalbyen, på to meget
forskjellige måter. ”Dream” med supplering av
Kanalbyens iboende kvaliteter, både ved kontrastering i
skala og byromskarakter med en følsom nedskalering og
kontekstuell tilpasning. ”Silosamlingen” tilpasser seg ved
å skape et eget nabolag som har et slaktskap til
Kanalbyens nabolag, og framstår svært sympatisk i
Kanalbyperspektiv.
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Et utvalg fra Tangen-samlingen, som omfatter 1100 verk, og er vurdert til å være den største og viktigste samlingen i privat eie av norsk kunst fra tidsperioden 1930 til 1970.
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«SILOSAMLINGEN»
1.PLASS

MESTRES WÅGE ARQUITECTES
MX_SI ARCHITECTURAL STUDIO
MESTRES WÅGE ARQUITECTES, SLP, BARCELONA, SPANIA
• Magnus Wåge
• Maria Mestres
• Martin Hauge
MX_SI ARCHITECTURAL STUDIO, BARCELONA, SPANIA
• Boris Bezan
• Mara Partida
• Hector Mendoza
• Olga Bombac
• Oscar Espinosa
Øvrige konsulenter:
Lluís Escudero (RIB), Daniel Wunsch, José Hevia
Alle Illustrasjonene er fra konkurransens trinn 2

JURYENS TILBAKEMELDING TRINN 1:
”Silosamlingen” har laget et enkelt vellykket hierarki av gode
offentlige rom mellom Kilden og Kanalbyen. Konseptet er
enkelt og tiltalende. På en stillferdig og elegant måte, er
siloens storslagne potensial og geometri videreutviklet.
Siloens fulle volum er ivaretatt. Frontbygget er beholdt i hele
sin lengde. Siloen har blitt supplert med et enkelt
rektangulært bygg forskjøvet mot Kilden. Kulturskole og
bolig/hotell er lagt i rektangulære volumer forsiktig vinklet på
campus bak siloen. Sammen danner de et avklart plassrom
mot Kanalbyen. Utstillingsrommene er organisert og formet
med en overbevisende veksling mellom rektangulære
nøytrale utstillingsrom i et nytt påbygg og kraftfulle, gedigne
saler inne i eksisterende siloen. Forslaget har en toppetasje
som etter juryens mening må omarbeides i neste trinn.
OVERORDNET GREP OG ARKITEKTONISK KVALITET
”Silosamlingen” har laget et enkelt vellykket hierarki av
offentlige rom. Promenaden foran Kilden Teater- og
Konserthus fortsetter videre til Siloens inngangsparti som er
asymmetrisk plassert på frontbygget. Langs promenaden er
Kildeplassen innpasset og tilbaketrukket mellom byggene.
Fra Kildeplassen er det inngang til museumsbutikk og
hovedtrappen i museet blir her eksponert. Silobyggets
hovedinngang ligger i front mot sjøen.
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Varemottaket ligger mot nord øst mot Kilden med atkomst fra
Logistikkplassen. Logistikkplassen mellom Kulturskole og
Kunstsilo er konsentrert og varelevering til Kunstmuseet, til
kulturskolen og transport til og fra Kilden går via plassen.
Den kan virke litt trang når transport til Kilden også skal
avvikles her. Siloplassen blir en sydvendt, raus plass i le for
fremherskende vindretninger. Kulturskolen er plassert i
nordøst på campus med hovedinngang fra Siloplassen.
Kulturskolen er oppdelt i to volumer. Inngangen ligger litt
tilbaketrukket fra den store sydvendte Siloplassen.
Kulturskolen og hotell, næring og bolig får sin adkomst både
fra Sjølystveien og fra Siloplassen.
Byrommene er fint disponert. Der er samklang mellom
aktivitet, skala og plassrom. Inngangspartiet til kulturskolen
kunne fått en mer eksponert plassering mot Siloplassen.
Juryen ser at volumoppbyggingen rundt siloen, plassering av
kulturskole og hotell, bolig og næring kan skape et variert og
pulserende byliv. Kombinasjonen av gode byrom og mulighet
for gode utstillingslokaler er en styrke ved prosjektet.
Høydene i forhold til aksene må derimot bearbeides, jamfør
hensynet til Odderøya og forutsetningene i konkurransegrunnlaget, uten at det går utover hovedgrepet.
Byplangrepet har som mål å bryte ned skala, knytte sammen
relasjoner i omgivelsene og skape et variert sammensatt
byliv. Juryen har stor tro på dette grepet.

Silosamlings konsept er enkelt og tiltalende. På en stillferdig
og elegant måte er siloens storslagne potensial og geometri
videreutviklet. Siloens lengde beholdes slik den er i dag. Mot
øst legges det til et nytt volum i fem etasjer, en kube i
tilnærmet samme lengde som frontbygget. Denne forskyves
nærmere Kilden og danner dermed en forplass mot sjøen og
Kildeplassen. Forskyvningen i syd gir rom for Siloplassen. Her
får selve Siloens former eksponere seg i hele sin markante
høyde.
Silosamling har åpnet opp inne i siloens eldste del i 4 etasjer,
under de femten første silo rørene, til en stor sentralhall. På
broer gjennom sentralhallen knyttes forbygningen og den nye
bakbygningen sammen. Silokamrene får eksponere seg mot
de nye utstillingsarealene, og fremstår som markører uten å
dominere utstillingsrommenes geometri. Det er lagt inn plan i
variert rytme oppover i den sydlige delen av siloen. Hvert
plan inne i siloen kan utformes individuelt og gir flotte
muligheter for variasjon.
Hovedtrappen i museet er lagt i eksisterende volum i nord
øst. Trappehuset blir her en eksponert markør for aktiviteten
i huset. Den står som en tydelig fondvegg i elegant kontrast
til siloavslutningen i nord. Topp etasjen er avsluttet med nye
transparente silorør. Juryen har stor sans for formkonseptet,
også med utstansingen av noen av rørene.
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Her er administrasjonen plassert. Juryen ønsker ikke at
administrasjonen skal oppta denne topp etasjen. Toppetasjen
bør prioriteres til et aktivt rom for publikum.
Administrasjonen bør legges et annet sted evt. på plan 5
mellom takterrasse og magasiner i søndre halvpart av siloen.
Nybygget er optimalisert som supplement til de ekspressive
arealene i siloen.
UTSTILLINGSKONSEPT
”Silosamlingen” har organisert og formet en overbevisende
veksling mellom rektangulære ferdige utstillingsrom og
kraftfulle og markerte rom inne i siloen. Etasjehøydene er
gode. Atkomsten og sammenføyningen av forbindelser og
vekslende rom virker overbevisende med tviklingsmuligheter
for variert bruk. Tangen-samlingens temporære arealer er
lagt til plan 1 i den søndre delen. Her er frontbygg og siloareal
føyd sammen. Fordeling av SKMU og Tangen-samlingen på
ulike plan går ikke tydelig frem av materialet, men juryen ser
at arealene kan fordeles på en god måte. Hovedtrappen og
pausearealer knyttet til Silosalen står som en fin ekstra
opplevelse i anlegget.
Juryen mener dette er et interessant prosjekt med muligheter
for gode utstillingsrom. Tilbygget er her viktig for å gi plass til
regulære veggflater. Det er også positivt at man huler ut

siloen i så stor grad som det er gjort her. Grunnplanen er god,
og siloens konkave og konvekse former er under kontroll.
Logistikk i forhold til transport til magasiner er godt løst.
Konserveringsverksted kan gjerne ha kontakt med magasiner
og må ha mulighet for dagslys.
KULTURMINNEHENSYN
”Silosamlingen” bevarer hele anleggets ytre form slik det står
i dag. Samtidig suppleres det av bakbygg og topp etasje i tråd
med siloens eksisterende estetikk. Prosjektet feirer siloens
muligheter på en kraftfull måte. Utvendig er der foreslått
etterisolering og puss i tråd med dagens utrykk. Gammel og
ny del av silosylindrene er blitt behandlet ulikt romlig. Dette
skaper en god referanse til stadiene i byggets historie.
Innvendig er betongen intakt med sine rå overflater.
GJENNOMFØRBARHET
I hovedsak virker anlegget nøkternt og godt gjennomførbart.
Arealstørrelsen ligger cirka der det skal være. Konstruktivt
må prosjektet overbevise om at man kan ta vekk store deler
av ytterveggene i siloene. Frontbygget er i prinsippet et
nybygg i og med at konstruksjonene ikke følger
etasjehøydene.

SØRLANDET KUNSTMUSEUM, KANALBYEN EIENDOM AS OG KRISTIANSAND KOMMUNE
«KUNSTMUSEUM OG KULTURKVARTAL I KRISTIANSAND, TRINN 1 OG 2»

MILJØLØSNINGER
Helhetsløsningen viser en bevist plassering av bygg i forhold
til vindbelastningen. Silosamling river lite av eksisterende
betongsilo. Den skal etterisoleres utvendig for å tilfredsstille
nye energikrav. Nybygget på siloen har aluminiums fasader.
Material bruk med hensyn til miljø kan fokuseres på et
seinere stadium.
JURYENS ANBEFALING FOR DET VIDERE ARBEIDE:
• Juryen mener logistikkplassens kapasitet bør vurderes,
spesielt siden Kilden skal ha sin snuplass på stedet.
• Juryen mener Kulturskolens funksjonelle kontakt med

siloplassen kan forbedres.
• Siloens frontbygg kan muligens vurderes i glass mot syd.
Rømningstrapp må da endres.
• Topp etasjen er fin, men administrasjonens lokaler bør
flyttes.
• Prosjektet kan vurdere en tydeligere eksponering av
Siloens transformasjonen mot Havnenepromenaden og
mot kanalbyen.
• Høydene i forhold til aksene og siktlinjene fra Odderøya, i
front mot Kanalbyen, må bearbeides.
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JURYENS TILBAKEMELDING/ KONKLUSJON TRINN 2:
”Silosamlingen” er konkurransens vinner.
Ved et enkelt og kraftfullt grep demonstrerer prosjektet en
krystallklar kombinasjon av arkitektonisk selvsikkerhet og
ydmykhet for silobygget og oppgaven.
Prosjektet balanserer elegant mellom en total lojalitet til
silobyggets kvalitet, og en leken holdning til de iboende
skulpturelle og romlige opplevelsene det tilbyr.
Gjennom noe få kompromissløse skjæringer i siloens indre,
avdekkes et stillferdig vakkert men monumentalt volum,
kontrollert overbelyst, som gir hele museet en sterk og unik
karakter.
En klar holdning til programmets funksjonskrav, evner
således å maksimere siloens potensial som publikumsopplevelse og identitetsskaper uten å la denne diktere
begrensninger i funksjonelle krav til et moderne kunstmuseum.
Det er svært positivt at museets utstillingsvolum i hovedsak
legges til en bygningskropp ved siden av siloen. Dette gir
mulighet for å skape store, rene, klassiske saler for visning av
kunst som gir god variasjon i dimensjonering og sekvens, et
moment juryen legger særdeles stor vekt på.
En stor bygningskropp etableres på innsiden av siloen. Dette
gir mulighet for å skape store, rene, klassiske saler for visning

av kunst som gir god variasjon i dimensjonering og sekvens,
et moment juryen legger særdeles stor vekt på. Det
spektakulære silorommet integreres som en naturlig del av
sirkulasjonen og pausearealene gjennom museet. Glimtvis
utsikt til by og fjord er presist plassert og gir god orientering
uten å tvinge frem kompromisser med lysinnslipp.
Museumslogistikken er godt ivaretatt, også eksponert mot
publikumsarealene. Denne respektfulle og samtidig lekne
tilnærmingen, balansen mellom kontroll og frihet, har gitt et
unikt, opplevelsesrikt og skreddersydd kunstmuseum for
Kunstsiloen i Kristiansand.
”Silosamlingen” er en av konkurranseforslagene som endrer
siloens uttrykk minst. Få effektive grep gir likevel et sterkt
signal om siloens nye rolle i byen.
Forfatterne beskriver 3 glasskår (glassfasade skåret ut av
siloen), ett fra lobby mot havnepromenaden, og ett fra
eventarealet på taket som forlenger siloens ytre form, og et
vertikalt i trappeløpet henvendt mot byen, alle eksponerer
nye publikumsarealer med nytt innhold og byggets liv.
”Silosamlingen” har suksessfullt løst den vanskelige øvelse å
skape overbevisende byrom i god skala, med fint mikroklima
samt gode romsekvenser på Silokaia. Byrommene i
”Silosamlingen” er vist kun skissemessig, men gir en meget
overbevisende ramme, så dette er et av prosjektets store
fremtidige potensialer.
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Prosjektet har et fint samspill mellom den store Siloplassen
og de mindre lokale plasser som er følsomt plassert i
mellomrommet mellom Kulturskolens to bygg, Kunstinkubatoren og Silobygningene. Disse mellomrommene blir
viktige møtesteder for å bygge bylivsaktiviteter og skape
utveksling mellom brukerne i området og ut mot Kanalbyen.
Måten disse er plassert på i relasjon til den store Siloplassen
er begavet og innsiktsfullt løst i prosjektet, da de vil bidra til
å befolke byrommet i kantsonene og være med å mate
Silorommet med byliv. Siloplassen er løst så den har en stor
grad av innganger og passasjer, samtidig med at den evner å
etablere gode solfasader.
Prosjektforslagets grensesnitt med Kilden er forbilledlig løst i

en romsekvens skiftevis mellom bygg og byrom. Her er
skalaen brutt på en flott måte ned, og her tilføres fine kikk og
troverdig bylivs-aktivitet.
En diagonal passasje gjennom det spektakulære silorommet
kobler havnepromenden naturlig sammen med byrommene
bak. Kafe, museumsbutikk og temporære utstillinger sørger
for et livlig innvendig byrom som formidler en fin overgang og
snarvei mellom Kilden og nye Odderøya.
Juryens anbefalinger fra fase en er godt ivaretatt.
Bearbeiding av toppetasjen med nytt innhold og ny
eksponering av siloens transformasjon mot syd, styrker
prosjektet og overbeviser juryen om at forfatterne av
”Silosamlingen” er konkurransens klare vinner.
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Kraft

SUMMARY IN ENGLISH:
With a simple and powerful strategy, “Silosamlingen”
demonstrates an effortless combination of architectural
confidence and quiet respect for the silo structure and its
new designated programme.
The project balances elegantly between total loyalty to the
silo – and a playful attitude to the sculptural and spatial
qualities offered by the structure.
A few uncompromising cuts into the silos interior reveals a
pure, beautiful, yet monumental central space - lit from
above, - giving the whole museum a strong and unique
character.
The potential of the silo as a spatial experience and a
landmark generating a strong identity - are both maximized
without compromises to the functional requirements of a
modern art museum.
One simple gesture – a new rectangular volume - is added
adjacent to the silo – providing large, clean, classical
exhibition spaces for display of art, with a rich variation of
dimensions in a sequence embracing the silo.
The spectacular silo void space (atrium) is integrated as a
natural part of the circulation and pause areas throughout
the museum.
Views of the city and the fjord are placed with careful

precision – providing good orientation without compromising
the amount of light entering the museum. Museum logistics
are well taken care of– also allowing interface with the public
areas.
This respectful, yet playful approach – oscillating between
control and freedom – results in a unique, bespoke Art
museum – A limited number of strong gestures, very rich on
experiences for the visitors.
“Silosamlingen” is one of the projects in the competition that
makes the least changes to the silos exterior.
A few effective interventions - cuts in the concrete - replaced
by glass facades – one on the waterfront, one on the rooftop
and one vertical towards the city, still gives a strong signal of
the silos new role in the city.
Seen in the local context; Silosamlingen has successfully
solved the challenge of creating a convincing sequence of
well proportioned outdoor public spaces – with clear
microclimate strategies. These in between spaces will be
decisive for urban activities and for creating a link between
Kilden (the cultural visitors on the waterfront) and the new
Kanalbyen neighbourhood.
A diagonal passage cutting through the spectacular silo lobby
with cafes, museum shop and temporary exhibitions ensure a
lively and vibrant transition and short cut - A new urban living
room - in the city of Kristiansand and the Silo is brought back
to life. Congratulations.
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«DREAM»
2.PLASS

LARA - ANDREA RAVAGNANI
ARCHITECTURE LAB
Motto: «Dream»
LARA - ANDREA RAVAGNANI ARCHITECTURE LAB,
ROMA, ITALIA
• Andrea Ravagnani
• David Vecchi
• Marta Benedetti
• Paolo Coppola

Alle Illustrasjonene er fra konkurransens trinn 2

JURYENS TILBAKEMELDING TRINN 1:
Dream utmerker seg med sine gode utstillingsrom. Forslaget
fører siloen tilbake til den opprinnelige, ikoniske 1935
varianten, og beholder et kammer-par fra 1939. Det etablerer
en attraktiv plass ut mot Kanalbyen og kanalen som ser ut til
å fungerer meget godt. Rundt plassen etableres et 12 -etasjes
hotell, Kulturskolen samt museene.
Utstillingsarealene legges i en ny bygning øst for siloen.
Forslaget flytter Sjølystveien mot Odderøya og skaper en vei
med ensidig bebyggelse, da dette muliggjør en større tomt og
et sammenhengende campus. Utfordringer er gateløpet til
Sjølystveien som er foreslått rettet ut samt at hotelltårn i
bakkant opp mot Odderøya som fremstår for massivt. Grepet
med å rette ut Sjølystveien lar seg ikke realisere, siden veien
blir påbegynt i løpet av året med sitt planlagte løp. Prosjektet
ser like fullt ut til å ha sin styrke i kombinasjonen av gode
byrom, plassdannelser og muligheten for gode utstillingsrom.
OVERORDNET GREP OG ARKITEKTONISK KVALITET
Kulturtorget er en romslig, uprogrammert og fleksibel plass
med aktiviteter knyttet til hverdagslivet i kulturinstitusjonene,
kulturelle hendelser, samt de besøkende til området.
Siloløsningen gir en åpen plass som kontrasterer godt med
Kanalbyen, der byrommene har en mer intim skala.
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Det er skapt en god orientering av hovedinnganger mot
plassen, noe som vil bidra til å aktivere plassen og gi et
grunnlag for synergi mellom aktiviteter og brukere. Plassen er
kun sparsomt tegnet, men fremstår med et godt potensiale
med en solfylte orientering og vell-definerte kanter. Vinden
fra vest vil være en utfordring i forslaget, men plassen er
likevel såpass god og med god samling av adkomster og de
ulike elementene må derfor bare veies opp mot hverandre.
Verkstedsaktivitet legges i første etasje så de kan trekkes ut
på torget både fra Kulturskolen og fra Museene. Dette vil gi
en attraktiv arbeidsplass, samt bidra til et interessant byliv i
området. Totalt sett er dette en styrke for prosjektet.

forholder seg til denne på en ydmyk måte. Forslaget gir
Kanalbyen lys, luft og boligene langs kanalen får en attraktiv
og god utsikt. Det etableres med dette grepet en attraktiv
plassering for hotellet og Kulturskolen, med fine solforhold,
utsikt mot fjorden og god kontakt med vannet. Dermot må
høyden og plasseringen på hotellet og kulturskolen
bearbeides med henhold til aksen og siktlinjen fra Odderøya,
slik at også adkomsten til Kanalbyen blir vektlagt og
velfungerende. Eksempelvis i form av en Kanalplass og dette
må sees i sammenheng med at Sjølystveien ikke lar seg flytte.

I nordøst, fra Sjølystveien, ankommer man til et lite
adkomsttorg, som ligger i aksen til forbindelsen opp til
Odderøya langs parkeringshuset. Forløpet som ligger langs
Kilden og adkomsttorget er tegnet som en grønn akse med
trær og beplantning. Dette vil tilføre en tiltrengt sanselighet
og menneskelig skala til området, og supplerer Kulturtorgets
åpne karakter godt. Det vil ha stor innflytelse på byrommenes
kvalitet hvor nedkjøringen til parkeringskjellerne blir lagt.
Dette fremstår ikke tydelig i forslaget.

Siloens oppleves i sin fulle lengde ved at den sjette
kammerrekke står fritt utenfor bygningen i syd. Dette er et
elegant og godt grep som evner å synliggjøre siloen utenifra.
Hovedinngangen til siloen legges i denne utfellingen og vil gi
en monumental ankomst. Siloen brukes minimalt til program,
men tilfører en dramatisk og poetisk romlighet til museet.
Dekkene i den nye museumstilbygning er fritt-skåret fra
siloen, som gjør at siloen fremstår tydelig inne i museet. Det
sentrale rom med utskjæringene av hovedparten av
silokamrene gir et imponerende rom, men juryen er usikker
på om det er nok bruk og feiring av siloen.

Grepet med å fjerne 1939-delen av siloen gjør at Siloen
fremstår lettere og mindre dominerende på kaia og den er
tilsynelatende «spilt god» ved at de nye bygningene bak

Første etasje i siloen rommer program som skal være med til
å sikre siloen som del av byen og det tilstrebes en stor grad
av offentlighet. Denne etasje er tenkt som en forlengelse av
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byens offentlige rom. Her ligger foaje, vertikal
kommunikasjon samt mulighet for å ha særlige utstillinger.
Det ligger et potensiale i å fremdyrke dette motivet.

streiflys inn og som det er foreslått, vil den ikke redusere
siloens fremtoning. Rivningen av 1938 delen av siloen skal ses
i en vekting av merverdi tilført for omgivelser og byrom.

UTSTILLINGSKONSEPT
Prosjektet svarer særs godt på utstillingsdelen av
konkurransen. Det oppnås stor fleksibilitet ved at
hovedparten av utstillingen legges i en ny bygning som er
skreddersydd SKMU og Tangen-samlingens varierende behov.
Bygningen kobles sammen med siloen, som gjør den til en del
av museums opplevelsen. Siloen er ikke brukt som del av
kunstopplevelse, men tilfører et pauserom til utstillingen.
Utstillingsarealene ligger i et rutenett av 9,2 x 9,2, et modul
som gir meget fin fleksibilitet og bruk. Her mener juryen at
man har et meget godt prosjekt når det gjelder
utstillingsrommene. Man har mulighet til å bygge rom i
forskjellig størrelse og med store, rene veggflater og god
takhøyde. Her er det god plass til de respektive samlingene,
og man gjør dessuten siloens konvekse og konkave vegger
sekundære, men tilstede.

GJENNOMFØRBARHET
Parkeringskjellerne samt nedkjøringsramper er ikke løst.
Hotellet fremstår som en for dominerende spiller på plassen i
relasjon til siloen samt Kanalbyen, jamført med tidligere
kommentar om aksene og forholdet til høyder og til
Kanalbyen.

KULTURMINNEHENSYN
Siloen holdes uisolert i forslaget, noe som gjør at den vil evne
at fremstå så rå som den gjør i dag. Det er ikke tilført
program som trenger vesentlig utvendige endringer som
store vinduspartier. Hulningen i toppen av siloen vil bringe

MILJØLØSNINGER
Det er ikke beskrevet noen miljøløsninger i dette prosjektet.
JURYENS ANBEFALING FOR DET VIDERE ARBEIDE:
Juryen vil spesielt anbefale at følgende blir vektlagt i den
videre arbeid med utvikling av utkastet:
• Sannsynliggjørelse av at en uisolert silo kan gå i samspill
med programbehov i foaje og ankomst situasjonen.
• Utbrodering, skildring og detaljering som viser feiringen av
siloens rom og bruk i større grad.
• Etablering av tydelig offentlig destinasjon med ”wow-		
faktor” på siloens tak.
• Sannsynliggjøre at museets fasader ut mot syd kan skape
en attraktiv bylivskant, samtidig med at de tilgodeser 		
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behovet for full blending av utstillingsrommene.
• Beskrivelse av parkeringsnedkjørsler i byrommene og 		
sammenhengen med parkeringskjelleren.
• Adkomst til magasiner må tydeliggjøres og 			
konserveringsverksted må lokaliseres slik at det er 		
tilstrekkelig med dagslys.
• Vurdering av mikroklimatiske tiltak for Kulturtorvet med
vinden fra vest.
• Nedskalering eller flytning av hotellet på 12 etasjer så det
fremstår i harmoni med Kanalbyens bebyggelse og tar
hensyn til siktlinjer og akser.
• Endring av Sjølystveien ligger fast og forslaget må 		
sannsynliggjøre at det kan oppnå tilsvarende kvaliteter
med denne føringen.
JURYENS TILBAKEMELDING/ KONKLUSJON TRINN 2:
Prosjektet etablerer den ikonografiske siloen i den
opprinnelige 1935-varianten med et kammer-par fra 1939.
Det skapes en attraktiv plass i syd, ut mot Kanalbyen og
kanalen.
Siloens oppleves i sin fulle lengde ved at den sjette
kammerrekke står fritt utenfor bygningen i syd. Dette er et
elegant grep som evner å synliggjøre siloens karakter fra
bunn til topp. Hovedinngangen til siloen legges i denne
utfoldingen og vil gi en monumental ankomst. Siloen brukes

minimalt til å dekke romprogrammet, men tilfører en
dramatisk og poetisk romlighet til museet. Dekkene til den
nye museumstilbygningen er fritt-skåret fra siloen, hvilket
gjør at siloen fremstår tydelig inne i museet.
Prosjektet svarer særs godt på utstillingsdelen av
konkurransen. Det oppnås stor fleksibilitet ved at
hovedparten av utstillingen legges i en ny bygning som er
skreddersydd SKMU og Tangen-samlingens varierende behov.
Bygningen kobles sammen med siloen og oppnår å innskrive
siloen som en del av museumsopplevelse. Siloen er ikke
brukt som del av kunstsamlingen, men tilfører et pauserom
til utstillingen. Utstillingsarealene ligger i et rutenett av 9,2 x
9,2, et modul som gir meget fin fleksibilitet og bruk. Man har
mulighet til å bygge rom i forskjellig størrelse og med store,
rene veggflater og god takhøyde. Her er det god plass til de
respektive samlingene, og man gjør dessuten siloens
konvekse og konkave vegger sekundære.
I konkurransens trinn 2 er det utarbeidet systemer for
inneklima og naturlig ventilasjon og det er synliggjort
systemer for lys og isolasjon i nybygget, som ser ut som det
kan gi et godt miljøregnskap samtidig med at direkte lys blir
kontrollert. Rivningen av 12 silorør er en miljøbelastning, men
forslagets håndtering og bruk av fordelene ved dette synes
gode.

23

24

SØRLANDET KUNSTMUSEUM, KANALBYEN EIENDOM AS OG KRISTIANSAND KOMMUNE
«KUNSTMUSEUM OG KULTURKVARTAL I KRISTIANSAND, TRINN 1 OG 2 »

Siloens karakter med grove betongoverflater,
sylinderestetikken og vertikaliteten er visualisert på en flott
måte. Juryen har diskutert om perforeringen av silorørenes
øvre del er noe for forfinet i forhold til det ellers rå utrykket i
siloen. Silorørenes elegante avskjæringer kan inspirere
vinnerprosjektet.
Etablering av tydelig offentlig destinasjon med wow-faktor på
siloens tak er ikke styrket i siste runde.
Ut mot kanalrommet er bygningen åpnet vesentlig opp i trinn
2, og adresserer bygulvet med troverdige og attraktive
funksjoner. Undervisningslokaler, verksted, og biblioteket vil
på vindstille dager kunne trekke sin aktivitet ut på
Kulturtorget. Kulturtorgets storslagenhet er også dens
akilleshæl, da den ligger i den dominerende vindretning. Der
er gjort vindstudier og satt opp elementer for å dempe
vinden på Kulturtorget. Juryen har vært begeistret for
hvordan byrommet fremstår som et grandiost hverdagsrom,
tydelig som en pause til boligbyen Kanalbyens byrom.
Den nye aktive fasade ut mot bygulvet med hverdagsaktiviteter har styrket rommet godt. Juryen er allikevel ikke

overbevist om at de klimatiske forholdene vil tilgodese bylivet
som er tiltenkt på plassen godt nok.
”Dream” har i trinn 2 elaborert på det landskapelige møte
mellom Kilden og Museet. Her er det foreslått et grønt rom
møblert med sitteelementer og beplantning. Det aksiale
rommet evner dessverre ikke å nedskalere en svært lang og
uavbrutt fasade mot den lange gavlen på Kilden Teater- og
Konserthus. Dette gir en dårlig skala for tiltalende byliv i
dette byrommet. Juryen mener rommet ikke vil supplere
Kulturtorget med aktivitet og byliv på vindfulle dager, men bli
en utsatt vindfull korridor. Dette er en vesentlig kritikk mot
det ellers velfungerende ”Dream”-prosjektet. Etablering av
tydelig offentlig destinasjon med wow-faktor på siloens tak er
ikke styrket i konkurransens siste trinn.
”Dream” er et svært godt løst prosjekt der spesielt de
stramme og elegante nye utstillingsrommene spiller godt
sammen med silosalens dramatikk. Anleggets sirkulasjon
vever sammen nytt og gammelt på en flott måte.
Dream er etter juryens gjennomgang konkurransens nest
beste prosjekt.
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«KUNSTSILO X»
FINALIST

RØRBÆK OG MØLLER
ARKITEKTER APS
Motto: «Kunstsilo X»
RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS,
KØBENHAVN, DANMARK
• Andres Wesly Hansen
• Irina Maksimovich
• Johan Rooijakcers
• Marthe Frey Eriksen
• Andres Tversted

Alle Illustrasjonene er fra konkurransens trinn 2

JURYENS TILBAKEMELDING TRINN 1:
Juryen er begeistret for det unike ikoniske potensialet ved ett
enkelt grep; ”glasskåret” - og feiringen av det skulpturelle
uttrykket i interiør og i bybildet. Det vises stor respekt for den
industrielle historien som identitetsskaper, som rendyrket
form, i materialitet og som museumsopplevelse. Denne
respekten kombineres med ny dramatikk i adkomst, skylobby
og takterrasse. Romlige sekvenser inne i siloen er rikt
utforsket i plan og snitt, men samtidig gir dette uakseptable
begrensinger i utstillingsarealer. Det er usikkert om grepet er
avhengig av at all adkomst skjer fra skylobbyen, eller om
prosjektet er tjent med en større aktivisering av bakkeplan.
En ny kanal mellom Kilden og Siloen gir en ny åpenhet og
bedre solforhold på Kulturplassen bak, men siloens reduserte
fotavtrykk skaper store begrensninger i museets generelle
utstillingspotensiale, noe som må utbedres i trinn 2.
OVERORDNET GREP OG ARKITEKTONISK KVALITET
Prosjektet har et sterkt og iøynefallende motiv med
horisontalkuttet midt i siloen. Foajeen i 5.etasje er et originalt
grep og splitter utstillingen i 2 deler – med SKMU i
overetasjene og Tangen-samlingen under, med temporære
utstillinger på bakkeplan. Adkomstplassen mot nordøst
oppleves som representativ, og samtidig generøs og
innbydende, og fanger de besøkende i en dramatisk
opplevelse i bevegelsen inn i bygget. En ny kanal mellom
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Kilden og Siloen gir en ny åpenhet og bedre solforhold på
Kulturplassen, men siloens reduserte fotavtrykk skaper store
begrensninger i museets generelle utstillingspotensiale. Det
er skepsis til om denne nye kanalen mellom siloen og Kilden
vil fungere og om den på grunn av hydrologiske forhold, med
referanse til undersøkelser fra Kanalbyen, blir et
oppsamlingssted for søppel. Det bør vurderes om denne skal
utgå.
Plasseringen av Kulturskolen mot øst skaper tilsvarende
åpenhet og kvaliteter for bakenforliggende arealer, men
”Kanaltorgets” kvaliteter må avveies mot Kulturplassen og et
eventuelt økt fotavtrykk for museet. Det fremstår litt uklart
om Kanaltorget er en utvidet kanal eller et kanaltorg. Dette
arealet bør bearbeides med henhold til byrom og
plassdannelse.
Høydene på kulturskolen og byggene på østsiden av
Sjølystveien må også bearbeides, og eventuelt reduseres,
jamfør med forutsetningene i konkurranseoppgaven med
henhold til akser og siktlinjer fra Odderøya. Bebyggelsen på
østsiden av adkomstveien til kanalbyen må også gis en
konkret bruk og utforming.
UTSTILLINGSKONSEPT
Alle utstillingsrom er lagt til siloen, der en eksperimentell

variasjon av romlige sekvenser med lettvegger og ulike
høyder er vist. Utstillingskonseptet er utelukkende basert på
konkave vegger. Dette kan skje unntaksvis, og som eventrom
og en del av museumsopplevelsen, men det etterlyses mer
generelle, godt proporsjonerte romsekvenser med gode
veggflater for billedkunst.
Det er juryens mening at utstillingsrommene ikke fungerer
her. Arkitekten har kun brukt siloen som utstillingsareal, der
det blir altfor mange konkave veggflater, og i tillegg har man
lagt inn irregulære takhøyder. Her mener juryen at det må
reises et bygg bak siloen som skaper en mulighet for
regulære utstillingsrom, og på en slik måte at det tar hensyn
til behovet for gode plassdannelser og gode byrom. For øvrig
kan en av siloens etasjer anvendes ved at en huler ut siloen,
slik det også er gjort her. I dette silorommet kan det da for
eksempel bygges store, monumentale spanskvegger på tvers
av siloens lengdeakse. Siloen bør ellers brukes til magasiner,
kontorer, eventrom eller liknende.
KULTURMINNEHENSYN
Siloen bevares i full lengde, kun tilbygget mot nord rives. Det
gjøres drastiske skjæringer horisontalt i fasade og vertikalt i
interiøret.
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GJENNOMFØRBARHET
Glasslissen og generell bearbeidelse av siloen må
underbygges med bygningsteknisk dokumentasjon. Videre
må det også arbeides med fleksibilitet og mulighet for
bygging i flere trinn.
MILJØLØSNINGER
Passive og aktive bærekraftsløsninger er dokumentert i
forhold til konstruksjon og drift, inkludert solceller på tak,
naturlig ventilasjon, jordvarme, dagslys, kunstig lys med mer.
JURYENS ANBEFALING FOR DET VIDERE ARBEIDE:
Juryen vil spesielt anbefale at følgende blir vektlagt i den
videre arbeid med utvikling av utkastet:
• Forslaget har basert all utstillingskapasitet innenfor 		
siloens rammer, og mangler generelle utstillingsrom. 		
Hovedvekten av utstillingen må ha en mer generell 		
kvalitet. Det anbefales å legge til mer generelle 		
utstillingsarealer i tilknyttet bygg, enten tilliggende siloen
eller på nordsiden av plassen.
• Plassen mot nordøst er flott illustrert, og 			

•
•

•
•
•

inngangsbevegelsen er generøs og innbydende, men det
må vurderes om hovedgrepet er avhengig av gesten med
en hevet lobby, og en enkelt adkomst, eller om 		
sirkulasjonen opp kan integreres i bygningsvolumet eller
om adkomst kan bringes ned på bakkeplan for å aktivisere
plassen på en mer direkte måte.
Den bygningstekniske utfordringen med 			
horisontalskjæringen i siloen må dokumenteres i detalj,
eventuelt bearbeides.
Kunstskolens plassering bør vurderes i forhold til sol- og
skyggeforhold på Kulturplassen, og forholdet til 		
havnepromenaden. Kanaltorvet må bearbeides med tenke
på å bli et velfungerende byrom og plassrom som har et
godt utviklet grensesnitt mot kanalbyen.
Høydene i forhold til aksene og siktlinjene fra Odderøya, i
front mot Kanalbyen, må bearbeides.
Bebyggelsen på østsiden av veien må bearbeides og gis en
konkret bruk og utforming i tråd med oppgavens 		
forutsetninger.
Fleksibilitet og mulighet for byggetrinn må vektlegges.
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JURYENS TILBAKEMELDING/ KONKLUSJON TRINN 2:
”Kunstsilo X” skapte i trinn 1 av konkurransen begeistring
med det markante glasskåret som et karakteristisk
fasademotiv og aktiviseringen av takterrassen. Rendyrking av
siloens skulpturelle kvalitet og bearbeidelsen av siloens indre
rom ble også trukket frem.
Juryens sterkeste innvending var utstillingskapasiteten og
mangel på generelle utstillingsrom. Det ble fremhevet noen
mulige løsninger for dette. I trinn 2 er utstillingsarealene
fjernet fra siloen, og det tilbys godt proporsjonerte saler
fordelt på to hovedvolum. Forslagsstillerne har ikke tatt
utfordringen med å løse dette i et sidebygg, men har beholdt
sitt opprinnelige konsept om å la siloen stå alene på
bryggekanten. Utstillingsrommene er i sin helhet lagt under
bakken i to kjelleretasjer, basert på noe overlys. I tillegg til de
tekniske utfordringene med en så dyp kjeller mener juryen
dette gir en dårlig museumsopplevelse, der siloens rolle
heller ikke gis nok spillerom. Utstillingsrommene i siloen er
erstattet med magasiner og kontorer. Selv om prosjektet viser
god forståelse for museumslogistikk og museet som
arbeidsplass, er ikke juryen overbevist om prioriteringen av
silorommene til dette formål.

Hovedatkomst er imidlertid bearbeidet på en god måte og ny
lobby på bakkeplan er godt løst arkitektonisk, programmatisk
og i forhold til flyten gjennom bygget. Her er bygulvet godt
aktivert og ankomsten er gjort imøtekommende og attraktiv.
Kulturskolen er i trinn 2 tegnet mer ut og videreutviklet. Den
er gitt fire aktive utadrettede fasader som alle adresserer sin
kontekst og tilhørende bygulv. Skolen er i trinn 2 trukket
tilbake for å skape en plass mot kanalrommet, som fungerer
utmerket.
Kanalrommet som skaper møte mellom Kilden og Museet er i
trinn 2 gjort om fra en kanal til et hevet vannrom. Dette
skaper en markering av Silokaia som et selvstendig kairom og
bidrar til å skape en fin romsekvens langs Havnepromenaden.
Det landskapelige trekk med å viderefortolke et kupert
landskap av bakken inspirert av industrihavnens bunker av
skrot og korn, er juryen begeistret for og er et element som
potensielt kan tas med i vinnerforslaget.
Som etterlyst er det ikoniske glasskåret vist med en mer
pragmatisk og troverdig bygningsteknisk dokumentasjon, om
enn ikke like spektakulært.

29

30

SØRLANDET KUNSTMUSEUM, KANALBYEN EIENDOM AS OG KRISTIANSAND KOMMUNE
«KUNSTMUSEUM OG KULTURKVARTAL I KRISTIANSAND, TRINN 1 OG 2 »

«KULTURAKSE»
FINALIST

NA TO WA ARCHITECTS
AUSTIGARD ARKITEKTUR AS
Motto: «Kulturakse»
NA TO WA ARCHITECTS, TOKYO, JAPAN
• Naofumi Namba
AUSTIGARD ARKITEKTUR AS, OSLO, NORGE
• Tor O. Austigard
Øvrige konsulenter:
• ARUP
• Ulf Grønnvold

Alle Illustrasjonene er fra konkurransens trinn 2

JURYENS TILBAKEMELDING TRINN 1:
”Kulturakse” etablerer et markant skår i siloen mellom den
opprinnelige delen fra 1935 og tilføyelsen fra 1939. Fire nye
voluminøse bygningsvolum bindes sammen via overdekninger
og broer og plasseres rettvinklet på tomten øst for siloen.
Utstillingen legges i sekvenser, hvor den besøkende skiftevis
er i kunstrom og på broer med utsikt mot omgivelsene:
Kilden, Kanalbyen, Odderøya og havet. Det etableres en
hovedinngang fra Sjølystveien samt en fra Havnepromenaden,
denne øst-vest forbindelsen utgjør Kulturaksen. Forslaget har
et ønsket om å aktivere et indre forløp, men dette går på
bekostning av eksterne kvaliteter i forhold til byrom og
gaterom.
OVERORDNET GREP OG ARKITEKTONISK KVALITET
Det er satt av minimalt med areal til byrom og synes ikke
vektlagt. Forslaget fyller tomten i stor grad utover
inngangstorget fra vest i silo-slissen, og det planlagte torget
mot kanalen i sør. Her ligger en betydelig utfordring for den
videre bearbeidelse av prosjektet. Den indre kulturaksen er
tenkt som et aktivt forløp i byrommet. Synergi mellom
besøkende og de som har museet og skolen som arbeidsplass
kan utvikles og ligger som et stort potensiale i forslaget.
Aktiviteter i kulturaksen som verksteder, samlinger og
konsertsaler vil kunne bidra positivt til et interessant forløp.
Funksjoner lagt til kantene og aktiviteter ut mot Kulturaksen
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bør bearbeides for å etablere et troverdig, dynamisk og
interessant forløp. Gateløpet langs Sjølystveien er behandlet
som en bakside og vil ikke bidra til å etablere en attraktiv
forbindelse til Kanalbyen. Den planlagte bygningen med
boliger og næring vil da bli vendt mot en helt lukket første
etasje med lager og introverte aktiviteter. Viktige innganger
og visuelle hjørner er lukkede og introverte. Mot Kilden
etableres en bakside, med tekniske rom, lager, trapperom og
varelevering. Dette vil skape en funksjonell, men lite attraktiv
bakside mot Kilden. Prosjektet har for mange «baksider» og
byrommene, plassene og adkomsten til kanalbyen lider sterkt
som konsekvens av dette. Kulturaksen er omgitt av massive
og høye bygg og det vil sannsynligvis være lite med lys og sol
i aksen. Kontakten på tvers av aksen, hvor den besøkende ser
mot havet vil gi ett attraktivt skue.
Det arkitektoniske grep med å skjære i siloen har potensiale
til å skape en markant situasjon som vil markere siloens nye
tidsalder og gi Kristiansand et unikt museum. Slissen og
skjæringen kan gi en økt arkitektonisk tydelighet ved å
minimere de øvre gangbroene. Bevegelsen gjennom museet
er prosjektets store potensiale. Romsekvensene fra bygning
til bygning, fra utstilling til utstilling, supplert med
utsiktspauser, gir varierte og interessante situasjoner med
stor kvalitet.

I forslaget er det et ønsket om å aktivere et indre forløp, som
kommer litt i konflikt med at det ligger en rekke gaterom og
byrom rundt aksen som også skal ha program og
henvendelse. Resultatet gir en konkurranse mellom uterom
og innerom, som minner om kjøpesenterets utfordringer. Det
er bekymring fra juryen om grepet skaper en for massiv
situasjon på tomten og om bebyggelsen evner å tilføre
attraktive kanter og fasader til sin nye bydel. Her i ligger også
en bekymring for om prosjektet har den nødvendige
fleksibilitet med henhold til muligheten for en trinnvis
bygging og om prosjektet er gjennomførbart. Prosjektet bør
bearbeides med et bevisst forhold til at bebyggelsen på
østsiden av veien må inkluderes og gis en konkret bruk.
UTSTILLINGSKONSEPT
Utstillingene består av fire forskjellige romsekvenser som
hver for seg har fine kvaliteter og kan skape gode utstillinger.
Juryen har tro på at dette sekvensgrepet har et stort
potensiale for å skape en interessant utstillingsopplevelse,
med mulighet for gode utstillingsrom. Rommene har gode
dimensjoner, med forskjellige størrelser. Det er positivt av
utstillingen kan deles i fire selvstendige seksjoner. Det er også
fint at man her har kontroll på siloens konvekse og konkave
former.
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KULTURMINNEHENSYN
Skjæringen av siloen er et markant trekk. Om dette blir gjort
på en god og smakfull måte kan det tilføre siloen en økt
arkitektonisk kvalitet. Gjøres dette derimot på en forhastet
måte og uten detaljering vil det redusere siloens positive
fremtoning og utrykk.
GJENNOMFØRBARHET
Prosjektet framstår som tungt i sin framtoning, avhengig av
realiseringen av de fleste bygningsvolumene for å oppnå all
aktiviteten som ønskes i den nye kulturaksen. Juryen er også
bekymret for om prosjektet har den nødvendige fleksibilitet
med henhold til muligheten for en trinnvis bygging og om
prosjektet er gjennomførbart.
MILJØLØSNINGER
Det er ikke beskrevet noen miljøløsninger i dette prosjektet.
JURYENS ANBEFALING FOR DET VIDERE ARBEIDE:
Juryen vil spesielt anbefale at følgende blir vektlagt i den
videre arbeid med utvikling av utkastet:

• Det må tydeliggjøres at det er mulig å etablere et aktivt
indre forløp, med et tydelig og aktivt forhold til gode 		
byrom og gaterom.
• Forslaget er et av de få som har gjort seg bestrebelsen å
ikke etablere en parkeringskjeller, det kan undersøkes om
etablering av en kjeller etasje vil kunne redusere antall
”baksider” i prosjektet.
• Det må tegnes attraktive fasader i alle retninger.
• Det må tegnes konsekvente løsninger som kan illustrere
forslagets potensiale.
• Det må detaljeres hvordan skåret i siloen kan utføres på en
elegant og rendyrket måte.
• Kontorer og annet program som trenger dagslys egner seg
ikke i siloen, og bør legges til ett annet sted i prosjektet.
• Det bør undersøkes om det er mulig å etablere hagen på
taket, revurdere eller supplere denne med et offentlig 		
program så den får tilstrekkelig ”wow-effekt”, uten 		
at den konkurrerer med det vertikale snittet.
• Prosjektet må gi et svar på bebyggelsen på østsiden av
Sjølystveien, slik at byrom, plasser og en velfungerende
adkomst til Kanalbyen vektlegges.
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JURYENS TILBAKEMELDING/ KONKLUSJON TRINN 2:
Kulturakse etablerer et markant skår i siloen mellom den
opprinnelige fra 1935 og tilføyelsen fra 1938. Fire nye
voluminøse bygnings-volum bindes sammen via
overdekninger og broer. Utstillingen legges i sekvenser, hvor
den besøkende skiftevis er i kunstrom og på broer med utsikt
mot omgivelsene: Kilden, Kanalbyen, Odderøya samt Fjorden.
Forslaget har et ønske om å aktivere et indre forløp samtidig
som dette går på bekostning av omkringliggende gaterom og
byrom.
I trinn 2 er prosjektet bearbeidet med hensyn til funksjoner i
kulturaksen . Det er arbeidet aktivt med å imøtekomme
ønske fra juryen om å aktivere både indre forløp samt ha en
klar adressering mot de omkringliggende gaterom og byrom.
Prosjektforslaget har evnet å redusere bakside-effekten ut
mot sine omgivelser ved å omorganisere og åpne funksjonene
opp, både ut mot Kanalrommet, Sjølystveien og mot Kilden.
Prosjektforslaget utvikler i trinn 2 en supplerende grønn akse,
til de to eksisterende og et nytt byrom mellom museet og
Kilden. Denne aksen rommer en skulpturpark og
hverdagsaktivitetene rundt museets drift. Aksen evner å
skape en troverdig overgang til Kilden, og vil være et positivt
for å trekke ut de sekundære aktiviteter som logistikk,
vareleveringer og personale-aktiviteter ut i byrommet.
Utfordringen, slik juryen ser det, er mengden det kreves av
utadrettede aktiviteter for å aktivere fire fasader utad samt
den indre kulturaksen. Juryen har kommet til den konklusjon
etter at forslaget har belyst dette godt i trin 2 at programbehovet er for stort til at dette kan gjøres vellykket. Juryen er
ikke overbevist om at den indre Kulturaksen kan oppleves
attraktivt nok til å kompensere for de mange baksider som
fremdeles preger forslagets fasader. ”Kunstaksens” gedigne

indre gateløp i 5 etasjers høyde kan bli flott som mellomrom
og passasjer mellom kunstvolumene. Men juryen stiller seg
skeptisk til å innføre slike vertikale og konkurrerende rom
som man bygger opp på nytt, når man faktisk har et slikt
potensial tilgjengelig i siloen.
Snittet gjennom siloen er visualisert men ikke dyrket slik
juryen hadde håpet på. Dette kunne representert prosjektets
egenartede kvalitet, men dette såret har ikke kommet til sin
rett. For å styrke silhuett virkningen er broen på plan 7 over
snittet tatt vekk til søndre tårn. Dette gjør at den nye
restauranten på nordre silotak ikke får del i det ytterste
utsiktspunktet. Her virker snittet mot sin hensikt.
Prosjektet har arbeidet aktivt med å aktivere bygningene ut
mot Sjølystveien og fremstår itrinn 2 som en velfungerende
adkomst til Kanalbyen med god sammenheng på tvers av
gaten. Lagre og lukkede introverte funksjoner er flyttet vekk
fra veien og åpne inviterende funksjoner adresserer gaten,
med unntak av det viktige hjørne i nordøst. Mengden av
restauranter og kaféer er ikke realistisk til antall besøkende,
og det ville vært interessant om det var større utveksling,
samspill og overlapp mellom de forskjellige funksjonene og
brukerne.
Prosjektets styrke ligger i vekslingen mellom
utstillingsrommene og vandringen mellom dem. Dette er ikke
vesentlig videre bearbeidet i trinn 2. Forslaget river 6 silorør
og har ikke optimalisert bruk og opplevelse av siloen. I stedet
har prosjektet addert til store volumer. Juryen ser dette som
lite arealeffektivt og dermed svakt i forhold til miljøaspektet.
Juryen tror ikke at det store volumet kan forsvares av unike
rom for kunst og opplevelser i gode hverdagssituasjoner i
Kulturaksen og i mellomrommene rundt anlegget.
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«KULTUR-INDUSTRIELT KOMPLEKS»
FINALIST

X + I ARCHITECTURE
Motto: «: kultur-industrielt kompleks»
X + I ARCHITECTURE, PARIS, FRANKRIKE
• Giulia Borghi
• Alejandro González Palacios
• Miguel Piedras Lobo
• Jorge Santa Cruz Bonilla
• Luis Miguel Segui Urbita
• Elena Varela Campelo

Alle Illustrasjonene er fra konkurransens trinn 2

JURYENS TILBAKEMELDING TRINN 1:
Juryen har sympati for prosjektets stramme og kontrollerte
ramme om en ny regulær bystruktur. Et nytt porøst
”maskineri“ på havnefronten. Prosjektet oppleves sensitiv til
konteksten, både i skalering og tekst, men samtidig
selvrefererende og kjølig i uttrykket. Prosjektet er meget bra
på byrom og plassdannelser, og er også strengt geometrisk,
men vakkert opptegnet med høy detaljeringsgrad. Materialet
som helhet er likevel noe introvert og vanskelig tilgjengelig
for juryen.
OVERORDNET GREP OG ARKITEKTONISK KVALITET
Prosjektet tar utgangspunkt i et strengt grid basert på siloens
struktur. Den griper samtidig tak i kontekstens industrielle og
historiske arv, og artikulerer en ny karrébebyggelse, med et
kulturelt-industrielt kompleks innenfor den nye strukturen.
Ideen er at dette i ulik skala, historie og program skal skape
nye dynamiske byrom under en samlende pergola. Plassen
har gode kvaliteter i forhold til dimensjonering, solforhold,
åpenhet mot kanalen og bevegelsesmønster på tvers og med
innganger henvendt mot hverandre. Prosjektet har løst denne
delen av oppgaven på en veldig vellykket måte og ved videre
bearbeidelse legger det til rette for en god kombinasjon av
plasser, byrom og utstillingslokaler. Derimot bør bebyggelsen
på østsiden av Sjølystveien bearbeides noe. Glassboksen over
betongbygget som erstatter siloen kan vurderes bearbeidet
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med henhold til lyssetting og slik at konseptet fremheves og
får vist seg bedre frem og skaper en større grad av ”woweffekt” slik prosjektet fortjener.
Adkomst for kunsttransport synes ikke godt løst. Det er
kanskje ikke realistisk med kjeller under den eksisterende
siloen. Konserveringsverkstred bør plasseres i nærheten av
magasin, men må ha mulighet for dagslys.

Juryen mener at det kan bli mange gode utstillingsrom i
tilbygget mot syd. Men derimot fungerer ikke utstillingsrommene som er planlagt i siloen. Et par av siloetasjene kan
for eksempel hules ut, og det kan settes inn monumentale
spanskvegger på tvers av lengdeaksen. Ellers bør
magasinene, kontorene, eventrom og liknende legges inn i
siloen. Et spørsmål her er om utstillingsrommene blir for like,
og om det er for mange etasjer.

UTSTILLINGSKONSEPT
Prosjektet har tatt konsekvensen av siloens begrensninger
som utstillingsrom og lagt til et volum som møter et mer
fleksibelt utstillingsbehov. Siloen for skiftende utstillinger og
nybygget for permanente utstillinger for SKMU og Tangensamlingen er lagt side om side i en balansert
masseoppbygging.

KULTURMINNEHENSYN
Siloene fra 1935 er bevart, delvis uthulet og restaurert. De
nyere siloene er revet og erstattet med et kvadratisk nybygg i
samme høyde. Det spilles på en kontrast mellom det rå
betonguttrykk og det nye volumet i glass omkring en
betongkjerne. Pakkhuset i front megler overgangen mellom
de to og skaper en diskret balanse mellom gammelt og nytt.

Sirkulasjonsmønsteret gjennom museet skaper meget gode
opplevelser med pauser, panoramautsikt, og spiller på
siloens sterke tilstedeværelse. Museumsrommene har gode
proporsjoner, med god fleksibilitet, men i sammenligning
med en nærliggende referanse, Zumthors museum i Bregenz,
stilles det spørsmål ved gjentagelsen av samme løsning i syv
etasjer. Det etterlyses også en bedre utnyttelse av øverste
etasje til åpen publikumsformål, kulturhendelser eller
servering.

GJENNOMFØRBARHET
Prosjektet er sammensatt av enkle volumer, og anses
konstruktivt gjennomførbart, også enkelt løsbart i flere
omganger. Den nyere delen av siloen rives, samt deler av
interiøret, pakkhusets konstruksjon bevares og fasaden
gjenoppbygges med samme dimensjonering. Kjellervolumet
med varelevering, museumslogistikk og parkering er noe
uklart løst, og bør beskrives nærmere.
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MILJØLØSNINGER
Materialer, overflater og miljømessige ambisjoner er
prinsipielt beskrevet. Det antydes materialer som betong,
glass og tre. Kompakte planer og enkle standardiserte
løsninger som skal gi en god og bærekraftig bygningsøkonomi
og drift.
JURYENS ANBEFALING FOR DET VIDERE ARBEIDE:
Juryen vil spesielt anbefale at følgende blir vektlagt i den
videre arbeid med utvikling av utkastet:
• Museumslogistikken er underkommunisert. Kjelleretasjen
med varelevering, magasiner og parkering må bearbeides
og tydeliggjøres.
• Museumsopplevelsen må dyrke kontrasten i siloens råhet i
forhold til det nye rene museumstårnet. Illustrasjonene
mangler denne klare holdningen til materialitet som 		
beskrives i tekst.
• De temporære utstillingsrommene for SKMU og Tangensamlingen i siloen må bearbeides og baseres i mindre grad
på repetisjonen av sirkulære rom. Det anbefales en større
grad av uthuling av siloen og at en heller benytter deler av
denne til andre funksjoner som eventrom og mer fleksibel
bruk.

• Det nye museumtårnets plan og romhøyde repeteres i syv
etasjer. Det bør vurderes om dette er optimal løsning i
forhold til den besøkendes opplevelse.
• Toppetasjen i det nye museumstårnet kan med fordel 		
benyttes på en mer spektakulær måte og brukes 		
utadvendt som en publikumsattraksjon.
• Fasadeuttrykket er meget stramt, og generisk illustrerert,
og viser i liten grad den materialvariasjon og kontrast som
beskrives i teksten. Dette ønskes nærmere belyst og 		
fremhevet slik at denne kvaliteten i prosjektet blir mer
«umiddelbart» oppfattet. Her er det potensiale for å få til
en ”wow-effekt”, men dette må komme tydeligere frem.
• Det ligger gode ambisjoner i sirkulasjonsmønsteret 		
diagonalt igjennom området og skiftende aktivitet på 		
plassen. Dette kan illustreres nærmere. Juryen anser det
som meget viktig å etablere gode forbindelser til 		
nabobebyggelse på alle sider, også mot øst.
• Juryen er usikre på i hvilken grad konseptet er avhengig av
det geometriske rutenettet oversatt som utendørs pergola
for å holde på definisjonen av en karré.
• De gode byrommene og plassene må fortsatt vektlegges
ved en videre bearbeidelse og bebyggelsen på østsiden av
veien må bearbeides
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JURYENS TILBAKEMELDING/ KONKLUSJON TRINN 2:
Prosjektet ble fremhevet ved sin kontrollerte og
kompromissløse holdning til det industrielle historien
videreført i nybygg og i den regulære bystrukturen. Denne
helhetlige holdningen er videreutviklet og materialet fremstår
lettere tilgjengelig og klarere i uttrykket. Prosjektet er
fremdeles stramt, og har løftet seg betraktelig på
museumsfunksjonen. Samtidig er den bymessige situasjonen
mer uforløst og oppleves mer fremmed fra den lokale
industrielle atmosfæren den hevder å feire.
Juryens tilbakemelding fra trinn 1 la vekt på avviket mellom
de skriftlige intensjoner og det visuelle materialet i forhold til
materialitet, volumoppbyggingen og det gamle og nye
volumet. Denne kontrasten er blitt klarere og uttrykket fra
havnepromenaden er inviterende og elegant. Samtidig
oppleves siloen kamuflert i en generisk glassfasade og
forsvinner helt i fasaden fra syd. Atkomstsituasjonen fra
sjøsiden gir en god løsning med en fin mulighet til å
eksponere siloens rå materialitet og uttrykk også fra utsiden.
Etter juryens anbefaling er museumsrommene videreutviklet
med større grad av variasjon. Integreringen av forbygget gir
gode proporsjoner til de største rektangulære salene. Dette
gir overbevisende utstillingsrom og fine opplevelser i
sekvensen gjennom bygget. Sirkulasjonen i fasaden med
glimt og utsyn gir flotte opplevelser og signaliserer byggets
nye funksjon.
Siloen er bearbeidet for noe mer fleksibilitet i møte med
utstillingsbehovet for temporære utstillinger. Løsningen har
fremdeles sine begrensninger. Toppetasjen er flott
omdisponert og tilbyr en spektakulær opplevelse av å nå helt
ut på kanten i en ny publikums etasje med eventareal og
museumscafe.

Den tverrgående passasjen fra kanalrommet i Kanalbyen på
tvers av Siloplassen ned til Havnepromenaden, er et meget
interessant grep som er belyst ytterligere i trinn 2. De
varierende og supplerende byrom langs aksen skaper en
potentielt fin byromssekvens. Aksen er intensivert ved at det
er tilført et tårn i bakkant av plassen mot Sjølystveien. Dette
tårnet skaper en forsterket definering av Eventplassen, men
vil trolig skape vindutfordringer med sin høyde og skape
”downwash-effekt” (kald vind trekkes nedlangs fasadene) på
det ellers vindbeskyttede plassrom. Det er plassert
utadrettet program mot syd og vest på plassen. Dette vil
være gode solvegger mot en godt skalert plass.
Mikroklimatisk vil romforløpet potentielt være utfordret med
å fange vesta-vinden fra Havnepromenaden og således
fungere som en vindtunnel.
Forslaget har gjennomgående mange døde hjørner og
lukkede fasader i første etasje. Dette gjør at det potentielt
flotte forløpet vil være utfordret i øyenhøyde på å skape til
strekkelig inviterende kikk, opplevelsesrikdom og
interagerende rom.
De to rampene til parkeringskjelleren vil skape en bakside
mot nordøst i ankomsten til området fra Odderøya samt fra
baksiden av Kilden. Dette skaper en lite ønskelig effekt ved å
forsterke Sjølystveien som et baksiderom, et rom som i alle
fremtidige trekk må etterstrebe et godt samspill mellom bygg
og gaterom.
Mot Sjølystveien har forslaget på den øvrige strekning fint
intensivert program og aktiviteter mot gaten.
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«LYSNINGEN»
FINALIST

GALMSTRUP LTD
Motto: «Lysningen»
GALMSTRUP LTD, LONDON, ENGLAND
• Anne Marie Galmstrup
• Thomas Ponds
• Line Eriksen
• Alex Franklin

• Karolina Kielb
• Toby Petyt
• Hani Fakhani

Alle Illustrasjonene er fra konkurransens trinn 2

JURYENS TILBAKEMELDING TRINN 1:
Prosjektet har et tydelig nytt formspråk, inspirert av siloens
former. Siloen er bevart i hovedsak og halve frontbygget er
revet. Det er anlagt en delvis overdekket plass mellom Kilden
og Kunstsiloen, et karakteristikk grep som preger det nye
anlegget. Kulturskole og Hotell Inkubator er plassert rundt
kulturtorget bak siloen. Det er en åpning mot Soltorget som
vender seg mot kanalbyen. I front mot havnen ligger
kulturtorget med hovedinngang til Kunstsiloen. Juryen mener
utstillingsrommene bør revideres og prosjektet krever en
kraftig omarbeiding med hensyn til sirkulasjon. Topp etasjen
blir et flott sted, et ikon, i dette prosjektet. Utkastet har et
potensial som kan bearbeides til et fullverdig prosjekt.
OVERORDNET GREP OG ARKITEKTONISK KVALITET
Havnepromenaden videreføres inn foran hovedinngang mot
vest. Foran hovedinngangen ligger skulpturtorget. Inngang til
museumsbutikk ligger under den utkragede bygningen på
plan 5, sammen med inngang til verksted, lager og kjøkken.
Det er utformet et plassrom sørvest for siloen der frontbygget
er revet. Juryen kan ikke se at det står igjen noe av
konstruksjonen fra frontbygget slik planen viser. llustrasjonen
viser granskog på denne plassen. Juryen mener at den
foreslåtte granskogen ikke er ett godt forslag på type
vegetasjon her, og anses som en umulig løsning. Den er mer
en illustrasjon av at man kan ta inn vegetasjon fra terrenget i
øst.
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Mellom nybygg og Kilden Teater- og Konserthus er det en
smal gate som skal ivareta trafikk til Kilden. Byrommet blir
sterkt vindbelastet. Adkomst til Kunstsiloen går i rampe ned
under Kulturskolen. Dette er problematisk både for
byggetrinn og for logistikken på stedet. Kulturtorget samler
innganger fra Kulturskolen og Hotell Inkubator. Fra
Kulturplassen er det også forbindelse til bakre inngang til
Kunstsiloen. Kulturplassen vil få begrenset med vind, men
også begrenset med sol.
”Lysningen” har addert til et nytt museums bygg i bakkant av
den eksisterende siloen. Frontbygget er delvis revet. Øverste
plan i nybygget pakker inn takterrassen på frontbygget og
skyter seg ut i en utkraget etasje som en baldakin over
museumskafeinngangen og varelevering. Glassfasaden, med
den inverterte formen av silogeometrien, er forslagets mest
iøynefallende kvalitet. Slik juryen vurderer det fungerer ikke
denne kvaliteten sammen med byggets organisering.
Mot kaifronten ligger hovedinngangen som et vanlig dørparti.
Bygningens glassfasade som opptrer som en baldakin i 5.
etasje, understøtter ikke en intuitiv lesning av hvor man skal
gå inn i bygget, som er den viktigste bevegelsen fra ute til
inne. Det er lagt inn en akse på tvers av siloen som munner ut
på Kulturtorget. Ut mot kulturtorget ligger museumsbutikken,
verksted og kjøkken. Juryen stiller seg undrende til

disponeringen av arealer på bakkeplanet både i forhold til
interne relasjoner og som aktiviteter som smitter av i sine
omgivelser. Siloens indre er ryddet i store deler opp til og
med plan 5. Over dette er siloen beholdt og det er kun slått få
åpninger mellom et labyrintisk og komplisert bevegelse
vertikalt og horisontalt. Prosjektets forhold til plassdannelser
og byrom bør bearbeides
UTSTILLINGSKONSEPT
Tangen-samlingen har fått plass i Siloen og i frontbygget,
mens SKMU er lagt til nybygget. Magasiner er lagt til plan 2 av
bakbygget. Sirkulasjonen i bygget er konsentrert til et par
gjennomgående vindeltrapper og en heis. Juryen ser at
kontrasten kan by på spenning, men at den også i hovedsak
er en utfordring både utstillingsteknisk og i forhold til
sirkulasjon.
Arealet og romkarakteren for SKMU-samlingen fungerer godt
med stor gulvflate og plass til rene, monumentale
utstillingsvegger, men gallerirommene for Tangen-samlingen i
siloen, med alle de konkave veggene er ikke ideelle. Der hvor
en huler ut siloen på plan 6, kan det fungere hvis en setter inn
store, monumentale vegger på tvers av lengderetningen. Men
der hvor en bruker silorørene til utstillingsrom, som på plan 4
og 5, fungerer det ikke, etter juryens mening. Juryen stiller
her spørsmålet om det er nok plass til å skape gode
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utstillingsrom for begge samlingene, og om tilbygget bak
siloen bør gjøres større. Det som er ment å være
utstillingsrom i siloen, fungerer dårlig. Magasinene bør f.eks.
legges i siloen, og hovedtyngden av utstillingsrommene
legges i tilbygget.
De buede, konvekse ytterveggene i glass blir dessuten for
påtrengende, og de stjeler for mye plass i forhold til Tangensamlingen og SKMU-samlingen. Det positive her er at det
faktisk er god logistikk i forhold til ankomst av
kunsttransport, og kontakten mellom for-magasiner,
magasiner og konserveringsverksted.
KULTURMINNEHENSYN
Hele siloen er behold og addisjonen er en ny tolkning av et
formspråk funnet i siloen. Toppetasjen er en god addisjon.
GJENNOMFØRBARHET
Uthulingene i siloen virker gjennomførbar. Konstruktivt vil
baldakinen over museumskafeen vil muligens støte på noen
problemer. Etasjehøydene i frontbygget er svært lave.
MILJØLØSNINGER
Prosjektet har foreslått en skogkledd kai. Dette er en umulig
løsning som bare virker forstyrrende for forslaget. Forslaget
har for mange vindfulle steder. Det er ikke revet mye betong.
JURYENS ANBEFALING FOR DET VIDERE ARBEIDE:
Juryen vil spesielt anbefale at følgende blir vektlagt i den
videre arbeid med utvikling av utkastet:

• Bearbeide inngangspartiet og få til ett klart og tydelig 		
uttrykk i forhold til baldakinetasjen.
• Forbedre utstillingsarealene i siloen, spesielt fra plan 5 og
oppover.
• Sirkulasjonen i bygget på revideres og arealene mellom
siloen og nybygget utbedres.
• Varenedkjøringen bør forbedres.
• Avstand til kilden og atkomst for trafikk til Kilden.
• Prosjektets forhold til velfungerende byrom og plasser må
vektlegges
JURYENS TILBAKEMELDING/ KONKLUSJON TRINN 2:
Lysningen har beholdt hele Siloen. Frontbygget er delvis
revet. Bakom siloen har Lysningen addert til et nytt museums
bygg. Øverste plan i nybygg skyter seg ut i en utkraget etasje
som en baldakin over museumskafeinngangen og
varelevering.
Utrykket med en utskutt glassfasade med den inverterte
formen av silogeometrien er forslagets iøynefallende kvalitet
som varemerke og potensielle mulighet. Det er også
forslagets utfordring fordi det bør gi ekstra romlige kvaliteter
til utstillingsrommene og det bør styrke lesningen av bygget.
Mot kaifronten ligger hovedinngangen som et vanlig dørparti.
Denne inngangen føres videre inn i en akse på tvers av siloen
som munner ut på Kulturtorget. Bygningens glassfasade som
opptrer som en baldakin understøtter ikke dette hovedgrepet. Den intuitiv lesning av hvor man skal gå inn i bygget,
den viktigste bevegelsen fra ute til inne, er visuelt
nedprioritert.
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volum kommer til sin rett i en stor sal. Sør for salen er
silovolumet brukt i flere etasjer som spesielle utstillingsrom.
Atkomsten til disse arealene er interessant gjennom og forbi
silosylindrene og viser en forståelse for muligheter. Samtidig
er passasjene trange og begrensende for kunst og publikum.

På tvers av Sjølystveien er det arbeidet aktivt med å bryte ned
veien som trafikalt rom og tilført et fint byroms gulv på tvers
av veien, med en variert og sammenhengende belegning.
Dette er et vellykket og et bymessig godt trekk som burde tas
med videre i vinnerforslaget.

Lysningen har flere elementer i løsningen som juryen mener
er interessante. Dette gjelder spesielt de to øverste etasjenes
sammenkobling over to etasjer. Disse kan gi kunstsiloen et
optimalt topplokale hvor et annerledes utstillingsareal for
kunst kan kobles opp mot servering og eventarealer. Dette
bør kunne inspirere vinnerutkastet. Gangbroen langs siloens
yttervegg på plan 2-4 vil oppleves dramatisk og flott, men det
potensielle samspillet mellom nye utstillingsarealer og
arealet i siloene har ikke oppnådd den romlige sammenheng
juryen er på jakt etter. Nye utstillingsarealer har arvet siloens
problem med krumme, sylindindriske flater. Utkastet har ikke
i trinn 2 av konkurransen forenklet dette utrykket vesentlig
eller brukt det på en ny overbevisende måte.

Odderøyas materialitet i stein og beplantninger er trukket på
elegant vis ned på Silokaia, og den foreslåtte syningen med
det naturlige landskap forekommer svært tiltalende. Dette er
landskapstrekk som kunne vurderes innpasset i
vinnerforslaget

”Lysningen” har i trinn 2 styrket sine byrom betraktelig. Hvert
av byrommene er videreutviklet på en vellykket måte i
sammenheng av et større byromsnettverk. Juryen var i trinn 1
begeistret for de mange mindre oppdelingene,
nedskaleringen samt de mikroklimatiske variasjonene
forslaget ville muliggjøre. Forslagets utvikling av byrommene
og det omkringliggende nettverket er et av de sterkeste
trekkene ved forslaget. De forskjellige byromskarakterene er
styrket og det er tilført nødvendige sanselige elementer, samt
troverdig møblering av byrommene.

Mot Havnepromenaden møter forslaget kaia med to innskutte
byrom. Rommet som møter Kilden, ved Skulpturskogen er
juryen skeptiske til vil fungere. Silokamrenes blottleggelse
mot havnepromenaden, som er med på å skape en variert
romlig opplevelse langs kaia, og bryter ned skalaen på en fin
måte er juryen glad for. Rampen til underetasjen mellom
Kilden og Lysningen er ikke flyttet. Den vil belaste byrommet
på en uhekdig måte.
”Lysningen” har styrket sin løsning av siloen i seg selv.
Byromskvaliteter er bearbeidet i en klart positiv retning.
”Lysningen” har allikevel ikke nådd opp, fordi samspillet
mellom det arkitektoniske utrykk og dets funksjonssvar ikke
har overbevist juryen.
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«KALEIDOSKOP»
INNKJØP

LABORATORIET
Motto: «Kaleidoskop»
LABORATORIET, KØBENHAVN, DANMARK

Utkastet tar utgangspunkt i den eksisterende siloen og
forslagstiller ønsker så få inngrep som mulig i siloens ytre.
Kulturskolen legges i et frittstående bygg på nordsiden av
Kunstplassen. Dette for at kunstmuseet og kulturskolen kan
realiseres uten å være avhengig av hverandre. På siloens ytre
er det bare gjort mindre endringer for å tilpasse siloen til
kunstmuseum. En større endring utvendig er de svakt buede
åpningene langs hele siloens førsteetasje. Her er det etablert
en museumslobby som åpner den ellers lukkede siloen opp
og ønsker byen og publikum velkommen på en overbevisende
og elegant måte. Dette grepet er noe juryen liker svært godt
og karakteriserer det som konkurransens beste
inngangssituasjon.
Juryen mener forslagstiller har åpnet opp bygget førsteetasje
på en særdeles fin måte og som står i stil til siloens helhet.
Innvendig er det gjort store endringer i siloens sirkulære
celler. Her er alle innvendige vegger i silokamrene fjernet for
å skape store sammenhengende rom for utstilling av kunst.
På toppen av siloen er det bygget et større påbygg, en
rektangulær kasse med oppbrutt og speilende fasade som
betegnes som ”Kunstskyen”. Juryen synes ideen med en boks
er fin og viktig, men fasadeutformingen bærer preg av en
forbigått mote. Mellom ”Kunstskyen” og det eksisterende
bygget er museets panoramakafe plassert.
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«ARKIV.SAMLING»
INNKJØP

STIV KULING
ARKITEKTER AS
Motto: «Arkiv.samling»
STIV KULING ARKITEKTER AS, FARSUND, NORGE

Utkastet ”Arkiv.Samling” foreslår et nytt kvadratisk bygg, et
kombinert arkiv- og utstillingsbygg, på østsiden av
kornsiloen. Byggets hovedetasje er løftet opp fra bakkeplan
og fremstår som en svevende translucent boks som hviler på
tre avrundede utstillingsrom og en skog av hvite søyler.
Bygget er plassert sentralt i et større parkrom, hvor
furulunder, jord og naturbunn er parkens hovedelementer.
Det er tenk at byggets mange søyler er en naturlig
fortsettelse av parkens furutrær og at bygget flyter lett over
parken. Hovedinngangen til bygget er fra undersiden. Her går
man inn mellom de tre utstillingsrommene, via en trapp, og
rett opp i det sentrale utstillingsrommet. Arkivet er knyttet
sammen med den eksisterende siloen gjennom en bro hvor
både publikum og kunst forflyttes mellom de to
utstillingsbyggene.
Det tenk at kunstmuseets utstillingsrom delvis er i
arkivsamling-bygget og delvis i den eksisterende siloen, med
siloens sirkulære arkitektur som romlig begrensing.
Utkastet er preget av stor innlevelse og poetisk tilnærming
som juryen mener er både vakker og annerledes og beriker
konkurransen. Bruk av og utviklingen gjennom
arbeidsmodeller, fotografi og lys har sammen med tekst
skapt en gjennomgående stemning og opplevelse av
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prosjektet. Prosjektet har mange fascinerende detaljer som
beriker utkastet. En av detaljene juryen vil å løfte frem er
overgangen mellom 1934 og -39 delen i siloen hvor
forslagstiller har snudd den utvendige buen. Grepet er
stillferdig, elegant og en fin poetisk kommentar. Her er også
hovedinngangen til siloen. Forslagstiller har i liten grad tatt i
bruk siloen og har ikke løst utstillingskonseptet på en
overbevisende måte.
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«AKTIVER GENERER INTEGRER!»
INNKJØP

SPARCH + MEINICH
Motto: «Aktiver Generer Integrer!»
SPARCH ARCHITECTS, ATHEN, HELLAS
MEINICH ARKITEKTER, OSLO, NORGE

Utkastet etablerer ny bebyggelse på kunstplassen som
sammen med siloen rammer inn et mindre byrom øst for
siloen. Plassrommet avgrenser samtidig som det åpner seg
opp mot sør og Kanalbyen og sikrer gode lys og solforhold
gjennom dagen. Byrommet knytter seg fint opp mot den nye
kanalen og den fremtidige kanalbyen. Bebyggelsen rundt
plassen introduserer et formspråk med skåtak. Alle inn- og
utganger til de omkringliggende byggene sentraliseres mot
plassen for å sikre aktivitet gjennom dagen og døgnet.
Plassen har en fin skala og er et tydelig hovedrom i bydelen.
Juryen mener det er skapt en god bymessig situasjon med
plassen og ønsker å fremheve spesielt dette grepet med
innkjøpet. Når det gjelder siloen og det fremtidige
kunstmuseet ønsker forslagstiller å skape et museum fylt av
lys og kunst. De vesentligste inngrepene som gjøres i siloen,
for å tilpasse den til et moderne museum, er å utvide med to
nye utstillingsområder utført i stålkonstruksjon på utsiden av
siloen. Et utstillingsområde legges til på siloens østside hvor
siloens buer blir gjenskapt i en ny fasade og består av et
lysgjennomtrengelig materiale. Forslagstiller har klart å
samspille med siloens geometri på en fin, annerledes og god
måte og grepet tilfører konkurransen noe nytt. Den andre
utvidelsen er på siloens vestside og betegnes som en
horisontal kran med fasade i reflekterende aluminiumsplater.
For å hente inn lys til siloens indre rom er det etablert et
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system av skråskjærte sirkulære lysfangere. Lysfangerne
skaper en fin fortsettelse av silocellene og skaper et lekent
utrykk i bybildet. Utkastet gjør siloen spektakulær på en
positiv måte.
Inne i siloen blir flere av silocellenes vegger fjernet og et
system av trapper skaper en spennende labyrint mellom
industribygget og utstillingsrommene. Dette systemet er
spennende og vakkert romlig, men uegnet til å stille ut kunst.
Rommene blir for små og for spredt og kommunikasjonen
mellom dem blir for krevende.
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«DEN ANDRE SIDEN»
HEDERLIG
OMTALE

HOMU ARCHITECTURE
Motto: «Den andre siden»
HOMU ARCHITECTURE, PARIS, FRANKRIKE

Hovedgrepet er å etablere kulturskolen med et overliggende
innebygget byrom/hage umiddelbart øst for den eksisterende
siloen. Den nye kulturskolen og parken er et kvadratisk,
horisontalt og visuelt åpent bygg i glass og dekker hele
Kunstplassen. Det nye bygget er tenkt som kontrast til den
tette og vertikale siloblokken. Ideen med prosjektet er å
skape et kulturelt drivhus, materialisert som en innebygget
offentlig hage, i møtepunktet mellom kulturskolen og
kunstmuseet. Forslagstiller ønsker å skape et innebygget
offentlig rom som utfordrer byens innbyggere om hva et
offentlig rom kan være. Juryen er fasinert av ideen om denne
offentlige hagen som tilfører noe særegent til konkurransen
og ønsker å fremheve dette med hedrende omtale.
Juryen liker sanseligheten forslagstiller får frem i den visuelle
beskrivelsen av kulturskolen og hagen. Samtidig er juryen
skeptisk til et lukket offentlig rom og mener dette måtte
åpnes mer i en videre bearbeiding av ideen. Den primære
oppgaven i konkurransen med å etablere et kunstmuseum er
ikke løst på en overbevisende måte. Samlet sett tilfører ”Den
Andre Siden” noe Kristiansand ikke har fra før og gir en
annerledes ”wow-faktor” med sitt nye utrykk.
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«DET RÅ OG DET KOGTE »
HEDERLIG
OMTALE

ADAM KHAN
ARCHITECTS
Motto: «Det rå og det kogte »
ADAM KHAN ARCHITECTS, LONDON, ENGLAND

Forslagstiller mener den bymessige helheten er viktigere enn
hvert av byggene og at alle nye bygg må skånsomt planlegges
til en større urban kontekst. Med dette som statement har
forslagstiller laget et prosjekt hvor siloens ytre i stor grad er
beholdt som i dag, det rå, og et nytt bygg, det kokte, dekket
med kortreist naturstein fra Odderøya, etableres øst for
siloen. Hovedideen er at siloen beholdes som den er og heller
kan endres over tid og etter behov. Bevaring av siloens ytre,
det rå, sees på som svært viktig da bygget besitter en ikonisk
karakter som vil være viktig for den fremtidige bydelen.
I utkastet er siloen bare tilført noen enkle sirkulære lanterner
og etablerer et nytt svakt lysende volum på taket hvor det
kan utvikles et offentlig program, en restaurant, etter hvert.
Det nye frittstående bygget i naturstein er den nye
kulturskolen. Bygget har et presist, monokromatisk og
industrielt formspråk og representerer her ”det kokte”.
Fasadematerialet av sten er tenkt som en abstraksjon av den
bakenforliggende klippen og representerer det store
landskap. Mellom kulturskolen og siloen er det bygget et lavt
bygg som dekker resten hele kulturtorget, forbinder de tre
byggene og inneholder supplerende rom for kunstsiloen.
Dette gir en spennende mulighet for samspill mellom de
forskjellige deler. Juryen er fasinert over prosjektet som
tilnærmer seg oppgaven med en annen vinkling enn de øvrige
utkastene. Prosjektet tilfører konkurransen noe viktig om
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landskap, helhet og tid. Prosjektet skiller seg ut med sin
enkelhet og klare grep. Det har noe rent, klart og poetisk over
seg og en holdning som juryen liker.
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«KORNSILO/KUNSTBY»
HEDERLIG
OMTALE

KÅMMÅN AS
Motto: «Kornsilo/kunstby»
KÅMMÅN AS, OSLO, NORGE

Utkastet er en kommentar til konkurransen og de pågående
byplandiskusjoner som foregår i Kristiansand. Utkastet kan i
større perspektiv sees på som en kommenter til vår kultur sin
higen etter det nye og moderne. Utkastet foreslår på en
morsom og narrativ måte å tilbakeføre kulturlandskapet
rundt siloen og gjeninnføre funksjonen siloen opprinnelig ble
bygget til – være et distribusjonslager for korn. Forslagsstiller
har regnet ut hvor mye korn siloen kan romme, verdien dette
representerer og hvor lenge en full kornsilo kan gi brød til
Kristiansands befolkning. Det foreslås at den fremtidige
scenen for kunst kan være i de gamle lokalene til Sørlandets
teater som nå står tomt etter at Kilden ble bygget, og flere
små visningssteder kan romme kunstsamlingen fremfor et
stort gigantmuseum.
Juryen mener at utkastet og synspunktene det ytrer er
morsomme, narrative og viktige kommentarer til utviklingen
som skjer i Kristiansand.
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JURYENS AVGJØRELSE
Juryen har plukket ut seks finalister i trinn 1 av konkurransen, der til sammen
101 konkurranseutkast har bidratt til å belyse hvordan det nye kunstmuseet
og kulturkvartalet kan utformes, og hvordan siloen og området rundt kan
benyttes på best mulig måte. I tillegg ble tre utkast kjøpt inn og tre utkast fikk
hederlig omtale. ”Silosamlingen” ble konkurransens endelige vinner.
FINALISTER TRINN 1
De seks likestilte konkurranseutkastene som hver får NOK
175.000 og går videre til konkurransens fase 2 er:
Motto: ”Kunstsilo x”
Motto: ”Silosamlingen”
Motto: ”Kulturakse”
Motto: ”Dream”
Motto: ”Kultur-industrielt kompleks”
Motto: ”Lysningen”
INNKJØP:
NOK 50.000.
Motto: “Arkiv.Samling”
Stiv kuling arkitekter as, Farsund, Norge
Motto: ”Kaleidoskop”
Laboratoriet, Købenshavn, Danmark
Motto: ”Aktiver generer integrer!”
Sparch Architects, Athen, Hellas
Meinich Arkitekter, Oslo, Norge
HEDERLIG OMTALE:

TRINN 2:
Juryen konklusjon og valg av vinner. På grunnlag av
gjennomgangen av de seks finalistutkastene peker juryen
ut ”Silosamlingen” som konkurransens vinner og
anbefaler Sørlandet Kunstmuseum, Kanalbyen Eiendom
AS og Kristiansand kommune at arkitektene bak utksatet
engasjeres i den videre prosessen.
1.PLASS - KONKURRANSENS VINNER
Motto: ”Silosamlingen”
Mestres Wåge Arquitectes, Barcelona, Spania
MX_SI Architectural studio, Barcelona, Spania
2. PLASS
Motto: ”Dream”
LARA - Andrea Ravagnani Architecture Lab, Roma, Italia
ØVRIGE FINALISTER:
Urangerte
Motto: ”Kunstsilo x”
Rørbæk og Møller Arkitekter, København, Danmark

Motto: ”Den andre siden”
Homu Architecture, Paris, Frankrike

Motto: ”Kulturakse”
Na to Wa Architects, Tokyo, Japan
Austigard Arkitektur, Oslo, Norge

Motto: ”Kornsilo/kunstby”
Kåmmån as, Oslo, Norge

Motto: ”Kultur-industrielt kompleks”
X + I Architecture, Paris, Frankrike

Motto: ”Det rå og det kogte”
Adam Khan Architects, London, England

Motto: ”Lysning”
Galmstrup Ltd. London, England
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Nicolai Tangen
Fondsforvalter og kunstsamler

Gudrun Molden
Sivilarkitekt MNAL,
oppnevnt av NAL

Leonard Rickhard
Billedkunstner

Randi Jessen
Administrasjonssjef, SKMU

Eivind Buckner
Prosjektleder reg.plan Kanalbyen
J.B. Ugland eiendom

Gisle Nataas
jurysekretær,
Sivilarkitekt MNAL

Karin Hindsbo
Direktør, KODE

Gro Bonesmo
Sivilarkitekt MNAL,
oppnevnt av NAL

Lin Skaufel
Byplanlegger og arkitekt MAA

Motto: ”Silosamling” , Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural studio

Harald Furre
Juryleder,
Ordfører i kristiansand Kommune
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Motto: ”Silosamlingen”
Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural studio

Norske arkitekters landsforbund (NAL)

Norske Arkitektkonkurranser (NAK)

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlems
organisasjon for over 4300 arkitekter i Norge. Vi arbeider for
å fremme god arkitektur og stedsutvikling, og utvikler forbildeprosjekter innen miljø og bærekraft med våre samarbeidspartnere.
Vårt mål er å øke miljøkompetansen og tverrfagligheten blant
arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggesektoren.

Norske Arkitektkonkurranser (NAK) er den eneste publikasjon
i sitt slag, der arkitektkonkurransene dokumenteres på en systematisk og profesjonell måte. Her presenteres både vinnerprosjektet
og de øvrige premierte, innkjøpte og hedrede utkastene, samt de
sentrale deler av juryens kritikk. NAK oppleves av oppdragsgiver
som et nyttig redskap i det videre arbeide med gjennomføring av
byggesaken, samt at det gir god «markedsføring» for oppdrags
giveren og for prosjektet som skal realiseres.

arkitektur.no

Tlf: 23 33 25 00
nal@arkitektur.no
arkitektur.no

