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TRESTYKKER 2012 er en uavhengig workshop for og av arkitektstudenter ved de tre 
arkitektskolene i Norge: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Bergen Arkitekt 
Skole (BAS) og Master i Arkitektur ved NTNU. TreStykker har tidligere vært arrangert 
med stor suksess i Trondheim i 2004, 2005 og 2011. I år holdes workshopen for første 
gang i Oslo og arrangeres av studenter ved AHO.

TRESTYKKER 2012 har som mål å profilere arkitektstudenter som en evnet og aktiv 
ressurs gjennom å skape levende og god arkitektur i det offentlige rom. Ved å følge et 
prosjekt fra ide til ferdigstilling gir workshopen studenter en mulighet til å utvikle re-
alkompetanse og få med seg verdifull erfaring fra prosjektledelse, logistikk og bygge-
plass.

TRESTYKKER 2012

I år har HAV eiendom AS stilt tomt B14 til disposisjon for TRESTYKKER. Her vil prosjektet 
utfolde seg i løpet av sommeren 2012 og bli stående frem til 2014. 

PROSJEKT B14



NAUSTET I BJØRVIKA
23. juli kommer 30 arkitektstudenter til Oslo for å reise et traisjonellt naust på tomt B14.  
Naustet står som en arkitektonisk kontrast til nabolaget og tar for seg tomtens unike 
posisjon som det siste urørte arealet i byplanen. Naustet er en en intim, utendørsscene, 
med mulig helårsbruk som håper å profilere ukjente norske artister. Naustet er prosjek-
tert og utformet av studentene og knytter tomten til andre arrangementer i Bjørvika og 
oppover langs Akerselva. 



Workshopen består av to deler, fordelt på tre arbeidsuker:

Prosjektering:
30. mars til 3. april:  Fem dager med idémyldring, debatt og prosjektering. 

Bygging:
23. juli til 4. august:  To ukers byggeperiode og ferdigstilling

Tiden mellom den 3. april og 23. juli bruker styregruppen på detaljering og ferdig
prosjektering. Samt preparering av tomt og klargjøring for byggeperioden. Styregrup-
pen tar også forbehold om at noe av byggingen vil muligens måtte påbegynnes før 23. 
juli. Workshopdeltagere vil da bli invitert til å delta i perioder utover de siste to ukene.

PROGRAM

VEILEDERE

Børre Skodvin, AHO
Skodvin er instituttleder for arkitektur ved Arkitektur- og designhøg-
skolen i Oslo og driver Jensen og Skodvin Arkitektkontor AS sammen 
med Jan Olav Jensen. Kontoret har gjort prosjekter som Mortensrud 
Kirke, Norsk design- og arkitektursenter og Villa Kittelsen.

Andreas Gjertsen og Yashar Hanstad, Tyin Tegnestue
TYIN tegnestue var workshop veileder for TreStykker ’11 og vi har vært 
heldige å sikre oss dem igjen til prosjekterings workshopen igjen i år. 
TYIN tegnestue Arkitekter ble startet i 2008 og drives av sivilarkitek-
tene Andreas G. Gjertsen og Yashar Hanstad. For mer info www.tyin-
tegnestue.no



KONTAKTINFO

TRESTYKKER 2012
Instituttet for Arkitektur
Arkitektur og designhøyskolen i Oslo
Maridalsveien 29
P.O. Box 6768 St. Olavs plass, 
NO-0130 Oslo
www.trestykker.com
mail@trestykker.com

STYRINGSGRUPPEN

Ona Flindall  
mob: 40045979 | email: ona@trestykker.com

Aleksander Svingen  
mob: 93206843 | email: aleksander@trestykker.com

Åsa Johansson   
mob: 99501913 | email: aasa@trestykker.com

Mattias Tellqvist  
mob: 97616865 | email: mattias@trestykker.com

Magnus Vågan   
mob: 97983927 | email: magnus@trestykker.com

SAMARBEIDSPARTNERE


