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KRISTIANSAND
DOBBEL +
ARKITEKTUR OG BYFORM I BYUTVIKLING
urbane overganger

Kurset skal problematisere hvordan bygninger i en urban struktur skaper fysiske
rammer for byrommene og forutsetningen
for å bruke dem,. Kvaliteten på de ubebygde arealene vil ha stor plass i kurset.

Kristiansand dobbel +

ute/inne

I dette emnet arbeides med kvalitet knyttet til fysisk tetthet. Vi har fokus på byens
form og planlegging og bygging for varierte værforhold og endringer i klimaet.
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henspeiler på kommunesammenslåingen av Songdalen, Søgne og Kristiansand. Vi skal jobbe spesielt med de
tre kommunesentraene Tangvall, Nodeland og Kvadraturen. Vårt spørsmål er
hvordan disse tre sentrene kan utvikles
til gdynamiske,
bærekraftige
møteplasser
– inne/ute
– urbane
overgang

Prosjekt: «Kristiansand dobbel +»

LAA 350 - Arkitektur og byform i byutvikling
Tematikk H- 2018: COOL planning – inne/ute – urbane overganger
Kursansvarlig: Elin Børrud
Medvirkende lærere: Anja Standal og Martin Rasch Ersdal

LAA350 HØST 2018

H-2018 vil vi ved LAA 350 arbeide med utbygging som styrker helårsbruken
av det offentlige rom. Som vanlig skal vi jobbe med å utforske funksjonell og
arkitektonisk utnyttelse på mindre områder/eiendommer, men fokuset i år blir
enda mer på de urbane overgangene, både mellom by og landskap, bygning og
byrom, ute og inne, privat og offentlig.
Studieområdet er den polysentriske nye Kristiansand kommune. Når Kristiansand, Sogndalen og Søgne kommuner slås sammen i 2020, vil de tre
tidligere kommunesentraene få nye roller. Det er ingen hemmelighet at kommunesammenslåinger skaper usikkerhet og frykt i befolkningen for at tidligere
kommunesentra blir «spist opp» av den største kommunen. Oppdraget i dette
kurset er å utforske hvordan utbyggingsmuligheter i disse sentrumskjernene kan
styrke stedenes rolle og bidra til en økt bruk og økt lokalt engasjement. Hvis
disse tre sentraene (og kanskje andre) vil utgjøre en polysentrisk by, hvordan
kan disse sentraene utfylle og styrke hverandre? Og styrke den nye kommunens
konkurranse- og tiltrekningskraft?
Med utgangspunkt i Kvadraturen i Kristiansand, Nodeland og Tangvall skal
studentene arbeide i tverrfaglige grupper med problemstillingen og utforske
disse tre stedenes nye potensial i et komplementært perspektiv? Gruppene skal
utforske utviklingsmuligheter på enkelttomter i tettstedet.
Undervisningen i emnet gis i form av forelesninger, veiledning, øvelser, workshops, befaringer etc. Det vil både være gruppearbeid og individuelle oppgaveinnleveringer i tilknytning til disse. Hovedvekten i kurset er prosjektoppgaven
(gruppearbeid) som spenner over hele semesteret.
•
Hver gruppe skal utforske muligheter for høyere utnyttelse på en 		
gitt, avgrenset eiendom.
•
Gruppene skal selv programmere oppgaven sin innenfor en felles 		
ramme.
•
Det skal gjøres mulighetsstudier som:
1) skal vurdere verdiutviklingen på selve enheten
2) skal diskuteres i en kontekstuell sammenheng og som transformasjonsobjekt
3) som bidrag til sosio- kulturelle og økonomiske verdier utover eiendommen
4) som bidrag til den regionale utviklingen 5) som bærekraftig resultat.
Kurset gir teoretisk kunnskap om og kompetanse til å drøfte:
•
Utvikling og endring av arkitektur og byform.
•
Omgivelsenes virkning på menneskers bruk og opplevelse
•
Bygningsvern, energibruk og nye utbyggingsmuligheter.

Emnet vektlegger en stor grad av selvstendighet. Studentene skal gjennom
programmeringsfasen selv kunne forstå og avveie casets problemstillinger
og velge metoder for å undersøke disse. Verktøy og presentasjonsformer vil
kunne spenne fra et rent tekstlig materiale til presentasjon vha. 3D illustrasjoner, film eller websider.

LÆRINGSUTBYTTE

OPPDRAGET

I LAA 350 får studentene kunnskap og ferdigheter om utvikling og endring
av enkelteiendommer innenfor den allerede bygde byen. Studentene skal
kunne beskrive og analysere fysisk form, ha innsikt i byens endringsprosesser og kunne undersøke en eiendoms utviklingspotensial innenfor ulike
områdekontekster. Studentene skal arbeide med konkrete eiendommer, men
hypotetiske utviklingsscenarioer. Gjennom mulighetsstudier skal studentene få kunnskap om og kompetanse til å vurdere hvordan konsekvenser
og effekter av en eiendomsutvikling kan håndteres og inngå i overordnede
målsettinger om å oppnå både høyere tetthet og økt bykvalitet.
Oppdraget som vi skal jobbe med i høst er vitalisering av sentrumskjerner
gjennom utbygging og identifisering av «aku-punkter» for revitalisering av
latente kvaliteter. Kurset skal spesielt problematisere hvordan bygninger i en
urban struktur skaper fysiske rammer for byrommene og forutsetningen for
å bruke byrommene, med et spesielt fokus på planlegging og bygging for
varierte værforhold og endringer i klimaet. Kursets undertittel i år er COOL
Planning – indoor/outdoor – urban frontages. COOL PLANNING er tittel på
ISOCARP 2018 som vil bli arrangert i Bodø. I den forbindelse vil det bli
arrangert en YPP (Young Professional Planners) work shop i Kristiansand i
september som vil inngå i LAA 350.

ARBEIDSPROSESS

FASE I

Arbeidsprosessen vil gjennomføres i 4 faser som følger oppbyggingen av emnets
innhold.
Oppstart Torsdag 6 september kl. 9.15 Akropolis (obligatorisk oppmøte)
Undervisningen skjer på Akropolis A209/208 – torsdag og fredag kl. 9.15 – 16.
Mer detaljert program vil bli lagt ut på Canvas i løpet av august.
Introduksjonsdager uke 36 -38:
Introduksjonsdagene skal vi bruke til å bli kjent med hverandre, temaet og området
som vi skal jobbe med. I løpet av disse dagene skal vi danne gruppene som skal
arbeide sammen med prosjektoppdraget. Gruppeetableringen skjer som en styrt
prosess, men hvor studentene er sterkt delaktig i den endelige inndelingen.
Gruppene skal jobbe med bakgrunnsmaterialet, utvikle diagnosekart, identifisere
potensielle «aku-punkter» og utviklingsområder for styrking av sosiale rom.

FASE II Work Shop med YPP + ISOCARP congress (Kristiansand + Bodø) uke 39-40

Fra 24 – 28 september vil undervisningen foregå i Kristiansand hvor vi skal delta i
en internasjonal workshop. Det betyr at dere må søke dere fri fra andre aktiviteter
denne uka.
Dere skal arbeide i egne grupper, men ha felles arrangement med https://isocarp.
org/2018congress/young-planning-professionals-workshop-bodo-norway-2018/
Studentene vil innkvarteres på Budsjett hotell i Kristiansand – betalt av Kristiansand kommune. Overnattingen er uten kost. Vi arrangerer felles transport turretur Kristiansand.
10-12 studenter vil få anledning til å bli med til Bodø på ISOCARP Congress 1- 5
sept. for å presentere poster fra workshop og delta i arrangementet. Disse studentene drar sammen med YPP deltakerne direkte fra Kristiansand til Bodø.
Vi vil gjerne vite hvem som evt. kan tenke seg å være med til Bodø. Send en mail
så fort som mulig til elin.borrud@nmbu.no. Ta kontakt også hvis det er noe dere
lurer på. Vi vil dekke de fleste utgifter til dette. Noe kost kan påregnes.

FASE III Mulighetsstudier på enkelttomter

(seminarer: tilhørighet/tetthet/tilgjengelighet) uke 41 -47

FASE IV Tilbakeføring – og oppsummering uke 48-49

Gjennomgang og dialog med sensor.
Hva gir mulighetsstudiene av innspill til visjoner og strategier for nye Kristiansand
kommune.
Lage felles kursrapport.

