
 

Nye Ålgård sentrum nominert til en av landets gjeveste 
arkitekturpriser 

 
Nye Ålgård sentrum er med i første runde av nominasjonsprossessen til Statens pris 
for byggkvalitet Foto: Ivar Brekken, arkiv 

Ålgård sentrum er blant 82 byggverk som kjemper om å 
vinne Statens pris for byggkvalitet. 

– Bare det å bli nominert til denne prisen er en skikkelig fjær i hatten, sier Ragnhild 
Momrak. 

Hun er daglig leder i Dronninga Landskap. Arkitektfirmaet står bak utformingen av det 
nye uteområdet i Ålgård sentrum, som sto ferdig i 2018. På den tiden har Nye Ålgård 
sentrum blitt nominert til Norges beste uterom, og er nå også med i den første 
nominasjonsrunden til Statens pris for byggkvalitet (en videreføring av Statens 
byggeskikkpris som ble delt ut fra 1983 til 2016 journ.anm.) 

– Det er fin nominasjon blant annet på den måten at det også er en 
anerkjennelse til kommunen som vi opplever har lagt ned veldig mye i dette 
prosjektet, sier Momrak. 

Utgangspunkt i det lokale 
Hun forteller at Dronninga Landskap ofte tar utgangspunkt i lokalområdet i sine 
prosjekter. Derfor har de i arbeidet med Nye Ålgård sentrum brukt blant annet brukt 
teglstein, på grunn av Jærens teglproduksjonsindustri og fine leirjord. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/bygg/innsikt/byggkvalitet/statens-pris-for-byggkvalitet/id512812/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/bygg/innsikt/byggkvalitet/statens-pris-for-byggkvalitet/id512812/


– Prisen viser også at man ser på uteområdet og arkitektur ikke bare som bygg, 
men også som verdiskapning, sier Momrak. 

Ordfører i Gjesdal kommune, Frode Fjeldsbø (Ap), 

– Jeg blir veldig stolt over at sentrum er nominert. Det er en fjær i hatten til alle som 
har vært involvert i forbindelse med Nye Ålgård sentrum, og det viser at Ålgård blir 
lagt merke til også utenfor regionen, sier ordfører i Gjesdal, Frode Fjeldsbø (Ap). 

 

Ordfører i Gjesdal kommune, Frode Fjeldsbø, er stolt over det Nye Ålgård 
sentrum har blitt. Foto: Eugen Hammer, arkiv 

Totalt er det kommet inn 82 forslag til prisen, fra 14 fylker. Erling Lae er juryformann. 
Han forteller til Gjesdalbuen at hvem som helst kan sende inn bidrag. 

– Vi er glade for alle bidragene vi får. Nå skal vi gå gjennom alle 82 nominerte 
til vi sitter igjen med omkring 20 kandidater. Deretter skal vi velge ut mellom 
seks og syv kandidater, som vi reiser ut på befaring til. Etter dette står vi igjen 
med tre finalister til prisen som deles ut i september. Det er en grundig 
prosess, sier Lae. 

Det har ikke lykkes Gjesdalbuen å finne ut hvem som har nominert Nye Ålgård 
sentrum til prisen. 

 

Ser etter "fremragende byggkvalitet" 
Statens pris for byggkvalitet deles ut av Direktoratet for byggkvalitet. På direktoratets 
nettsider skriver de at kandidatene til prisen må ha fremragende byggkvaliteter 
oppnådd gjennom gode og innovative prosesser. De skriver også at kandidatene må 



ha gode kvaliteter på miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. Det er i år også lagt 
vekt på god transformasjon. 

– Når områder og byggverk mister sin opprinnelige funksjon, åpner det opp for 
at arealene kan gjenbrukes på nye måter. Vi vet at mange byer og tettsteder i 
Norge har bygg- eller industriområder hvor produksjon og aktiviteter er lagt 
ned. Ved å transformere områdene kan arealer gjenbrukes og utnyttes på en 
bedre måte og gi plass til nye funksjoner. Her finnes det forbilder som vi 
ønsker å løfte fram, sier Lae i en artikkel på Direktoratet for byggkvalitets 
nettsider. 

NYE ÅLGÅRD SENTRUM 

 

• Størrelse: 16 dekar 
• Byggeår: 2014 - 2018 
• Byggherre: Gjesdal kommune 
• Arkitekt: CF Møller 
• INGENIØR: Dimensjon 
• Anleggsgartner: Braathen Landskapsentrepenør 
• Kunstnere (Bak Teglteppe): Løvaas & Wagle 
• Landskapsarkitekt: Dronninga landskap 

Kilde: Dronninga Landskap 

 
 

Byggverkene som er kandidater til Statens pris for byggkvalitet, må ha fremragende 
byggkvaliteter oppnådd gjennom gode og innovative byggeprosesser. Kandidatene 
må ha gode kvaliteter på områder som miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. I 
tillegg legges det for årets pris vekt på god transformasjon. 

Prisen skal deles ut av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. 
Vinneren av prisen blir kåret 25. september i år. 

 

 

https://dibk.no/statens-pris-for-byggkvalitet/82-byggverk-konkurrerer-om-a-vinne/
https://dibk.no/statens-pris-for-byggkvalitet/82-byggverk-konkurrerer-om-a-vinne/
https://www.dronninga.com/prosjekter/gater-plasser/algard-torggata/
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