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Få kompetansen du trenger
Videreutdanningsmaster i urbanisme er et erfaringsbasert masterstudium 

som kombinerer praksis med teoretisk kunnskap. Studiet fører f ram t il graden 

”Erfaringsbasert master i urbanisme”. Studiet er samlingsbasert og er godt  

t ilret telagt for å kombineres med jobb. 

 

Kontakt
ht tps://aho.no/  

studieinfo@aho.no 

(+47) 22 99 70 00

Kombineres jobb og studier
Videreutdanningsmaster i urbanisme er et samlingsbasert deltidsstudium. Studiet 

omfat ter 90 studiepoeng og går over tre år. Programmet undervises i moduler og er 

samlingsbasert. En modul vil vanligvis omfat te to samlinger over tre dager, i t illegg 

til selvstudium og hjemmeeksamen. Tilsammen tar du ni moduler over to år. Det siste 

året er sat t av t il masteroppgave.  

 

For mer informasjon se: aho.no/studier
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Arkitektur-  og designhøgskolen i Oslo 
AHO ligger sentralt i Oslo, ved bredden av Akerselva i Vulkanområdet med  

Grünerløkka som næ rmeste nabo. Skolen holder t il i et t idligere industribygg. AHO er 

nasjonalt og internasjonalt anerkjent, oppnår topprangeringer innen f lere områder, 

har stor internasjonal kontakt f late og en tydelig rolle innen våre fagfelt. AHO er helt 

på topp av statistikken for t ilfredshet blant studenter og læ rere, og det er vi stolte av!

Institutt for urbanisme og landskap 
Institutt for urbanisme og landskap på AHO har det faglige ansvaret for  

videreutdanningsmaster i urbanisme. Studiet kombinerer det beste fra institut tets 

forskning, undervising og faglige nettverk. 



Regjeringshøyden



Stavanger museum, Stavanger sykehus, Rogaland Teater og bak – Turnhallen. Arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff. 



Wien 1857



Plan for Wien og
Ringstrasse 1860





Naturhistorische Museum og Kulturhistorische Museum





Hans Ditlev Franz Linstow, Forslag til en  Forbindelse mellem Kongeboligen og Christiania Bye , 1838. Det kongelige hoffs fotoarkiv.



Hans Ditlef Franciscus Linstow, Forslag til en Forbindelse mellem Kongeboligen og Christiania Bye (1838)











Hamburg: Hafencity og konserthuset Elbphilharmonie av arkitektene Herzog & Meuron



Forstudie – KS1 for Rogaland teater, 2018



Konseptutvalgutredning (KVU) for fremtidig teaterbygg for Rogaland teater, 2017. 





Stavanger museum, Stavanger sykehus, Rogaland Teater og bak – Turnhallen. Arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff. 



München







Tre perspektiver?

•Byen

•Området

• Institusjonene



Hva blir det optimale valget som kan
forene disse tre perspektivene?



størrelse

utvidelsespotensial

institusjonens behov

symbolverdi

byutviklingsverdi

Må det går fort?

Skal det vare lenge?

Skal ha stor kapasitet?

Skal det være ops?

Skal det være så rimelig som mulig?

• Eckhoff anlegg?Arkitekturambisjon?

Hva er
behovene?



Byutviklingsverdi

• Hvordan erfares prosjektet når det er ferdig?

• Hva er meningen med det – for folk i Stavanger



Bygge 
nytt og 
bevare

Utvikle 
området

Flytte til 
et annet 

sted

Rive og 
bygge 
nytt

Hva er
mulighetene?







• Jorenholmen

• Bekhuskaien

Alternativ 1: Flytte og bygge nytt?



Alternativ 1: Flytte og bygge nytt?

• Hva skal
bygningene
nå brukes
til?
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Alternativ 2: Bygge nytt + bevare
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ALTERNATIV 1

Teaterfunksjoner langs Teaterveien og 

Lagårdsveien. Stort volum i sør-øst.

Muligheter for en åpen og attraktiv fasade mot 

Teaterveien og Lagårdsveien kan bidra til å skape en 

ferdselsåre og kobling mellom sentrum og utviklingen i 

Paradis.

Muligheter for trapping opp til park

Et tyngdepunkt og en høyde i tomtas sørligste del kan 

være med på å positivt markere og forsterke inngangen 

til sentrum og det nye kulturkvartalet.

Museumsfunksjoner langs Musegata. Opptrapping av 

volum, samt funksjoner under bakkenivå



Alternativ 3: Områdeutvikle
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Ulike strategier: Renselse

• Fjerner elementer som plager og ødelgger området

• Dyrke de som skaper kvalitet



Nytt byrom over stasjonen og ny bebyggelse langs Olav Vs gate



Koble inn omkringliggende
aktører

• Bane Nor

• Bane Nor 
Eiendom

• Statens Vegvesen

• Visit Stavanger

• Arkeologisk
museum
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Forslag til nye tilbygg for Arkeologisk museum fra arkitektkontorene Tupelo og NSW. Her sett fra sykehusparken.



Mulige valg

• Inkludere
Musegata

• Koble på
Stavanger 
Sykehus/Rogaland 
Fylkeskommune
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