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Prosjektleverandøren
spør oss – vi kan

Medlem av H-Partner AS
Telefon: 62 83 19 20

www.byggenytt.no Byggenytt 52 år

Perforerte plater til de fleste formål

RM Perforering AS
www.rmig.com

RM Perforering AS, Lillevahrskogen 14, 3160 Stokke
Telefon: 33 33 66 66 • Telefax: 33 33 66 70

E-post: info.no@rmig.com

Innhold:

•  Sandvika Storsenter.
 Sidene 2–7.

• Ny riksvei 2 
 Kløfta – Kongsvinger.
 Sidene 8–11.

• Hverven Atrium, Hønefoss.
 Sidene 12–14.

• Fokus Bank – nytt hovedkontor.
 Sidene 15–17:

• Karenslyst allé 55–57, Skøyen:
 Sidene 18–19.

•  Tjuvholmen 1. byggetrinn.
 Sidene 20–26: 

• Diverse pressemeldinger.

Prosjektene Sandvika Storsenter, ny riksvei 2 Kløfta–
Kongsvinger og Hverven Atrium, Hønefoss, pryder førstesiden 
denne gang,

Foto: Byggenytt
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Nye Sandvika Storsenter
Av 

Kjell Godøy,
Hille Melbye Arkitekter AS

I midten av hovedbygget ligger et system av rullebånd og 
heiser som går fra nederste parkeringsetasje og opp til 
plan 4. Dette gir forbindelse for rullestol og handlevogn 
til alle etasjer.

Foto: Byggenytt

Rådgivende ingeniører i
trafikkanalyse og
veiprosjektering

Fornebuveien 11, Postboks 400, 1327 Lysaker
Telefon: 67 12 80 00 • Telefaks: 67 12 58 40

post@sweco.no • www.sweco.no

Rådgivende ingeniør
Akustikk
Geoteknikk

Skytterdalen 6, 1337 Sandvika
Teefon: 94 80 54 00 • Telefax: 96 16 83 14

www.deltatek.no

Rådgivende ingeniører i
VVS-teknikk

Hausmanns gate 16, 0182 Oslo
Telefon: 23 32 72 00 • Telefax: 23 32 72 99
www.hille-melbye.no
firmapost@hilmel.no

ARKITEKT

www.hjellnesconsult.no

Rådgiver i
byggeteknikk

for Kjørbokollen,
Sandvika Storsenter

Vi trenger flere medarbeidere og tilbyr 
spennende jobbmuligheter i et 
flerfaglig rådgivermiljø.

Nye Sandvika Storsenter slik det slik det sees fra bilen, på vei mot Drammen på E18. Senterets profilering er med 
andre ord den beste.

Foto: Byggenytt

Bakgrunn
Prosjektet er svar på en drøm 
og et ønske om å knytte sam-
men Sandvika Storsenter og 
Info-Rama. Slik ville man 
skape et enda mer omfatten-
de senter med flere forretnin-
ger og servicetilbud under ett 
tak. Muligheten åpnet seg da 
sokkelbebyggelsen på Kjørbo-
kollen ble solgt til byggher-
ren. Vårt arkitektkontor ble 
trukket inn i prosjektet for-
di vi da akkurat hadde gjen-
nomført en lignende sam-
menbinding av kjøpesenteret 
på Ski.

Info-Rama-tomta hadde en 
relativt fersk regulerings-
plan på dette tidspunktet. 
Men fordi man blant annet 
ønsket å øke andelen forret-
ninger innenfor det vedtat-
te bygnignsvolumet, ble det 
besluttet å lage en ny regu-
leringsplan for eiendommen. 
Brubygget over Sandviks-
veien ble inkludert i den nye 
reguleringen.

Og fordi man ønsket å utvide 
det eksisterende forretnings-
arealet i Kjørbokollen, ble 
det også stilt krav om en ny 
bebyggelsesplan for denne 

delen. På denne måten fikk 
den nye buede fasaden på 
sokkelbebyggelsen sin nød-
vendige planbehandling og 
vedtak.

Overordnet planløsning
Utgangspunktet for plan-
løsningen var følgende: Ek-
sisterende storsenter med 
overliggende P-hus i den ene 
enden og et nytt forretnings-
bygg med underliggende P-
hus i andre enden. Med an-
dre ord, det er to helt atskilte 
parkeringsmuligheter knyttet 
til det nye senteret. 

Tanken er at publikum vil 
foreta et valg av parkerings-
sted ut i fra hvilke hoved-
ærender de har. Deretter vil 
et bekvemt og effektivt fel-
lesareal knytte de to delene 
sammen og åpne for bruk av 
hele senteret med sitt omfat-
tende tilbud.

Utfordringen har vært å få 
hele det lange fellesarealet 
til å fremstå innbydende og 
forlokkende slik at publikum 
finner det interessant å be-
vege seg over hele lengden. 
Sokkelbebyggelsen under 
Kjørbokollen byr på et gan-

ske begrenset areal og man 
har vært redd for at publikum 
vil snu og gå tilbake når de 
kom til dette punktet.

Men her har man svart med 
ekstra forlokkende forretnin-
ger samt daglys/utsikt slik at 
området fremstår i dag som 
et av de mest interessante i 
anlegget.

Parallelt med den interne pu-
blikumstrafikken har anleg-
get også forholdt seg til den 
eksterne fotgjengerstrøm-
men.

Gang- og sykkelveien fra As-
ker til Sandvika og videre inn 
til Oslo krysser planfritt un-
der brua over Sandviksveien, 
og følger deretter etablert 
trasé. Det er også lagt opp til 
bruk av det nye P-anlegget 
etter senterets åpningstider. 
Trapper og heis samt uten-
dørs fotgjengerbro gir for-
bindelse med kulturhus/kino 
og andre tilbud på gateplanet 
i Sandvika Vest.

Bebyggelsen er forberedt 
på det fremtidige veinettet i 

➞
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EIET, UTVIKLET OG BYGGET AV
OLAV THON GRUPPEN

ØIE AS
Gamleveien 2, Postboks 1, 1476 Rasta

Telefon: 67 91 12 00 • Telefax: 67 97 10 85
www.oie.no

TOTALENTREPRENØR
Sandvika Storsenter

Sandvika: Når E18 blir lagt i 
tunnel og nåværende traséer 
blir en del av det lokale gate-
nettet, vil inngangen mot syd 
bli tatt i bruk. Men inntil vi-
dere er hovedinngangen for 
publikum på gatenivå mot 
Sandviksveien i nord. Her 
finner vi også nedkjøringen 
til parkeringskjelleren.

Det nye Info-Rama-bygget
Det nye bygget består av 4 
deler:
• Eksisterende hall med det 
buede taket.
• Et 2 etasjers mellombygg.
• Et 5 etasjers hovedbygg 
med svakt skrånende tak og 
buet fasade mot motorveien.
• Et brobygg over Sandviks-
veien.

I midten av hovedbygget lig-
ger et system av rullebånd og 
heiser som går fra nederste 
parkeringsetasje og opp til 
plan 4. Dette gir forbindelse 
for rullestol og handlevogn 
til alle etasjer. I de to parke-
ringsetasjene er kjernen glas-
set inn slik at man ser rett fra 
bilen og inn på heiser/rul-
lebånd, – dette er noe nytt i 
norske kjøpesentre.

Rundt bygget går det en en-
veiskjørt vei for vareleverin-
gen som er fordelt på to mot-
tak.

Mot Sandviksveien, på gate-
planet, er det anlagt en bred 
promenade med beplant-
ning, sitteplasser og sykkel-
parkering. Her er det plassert 

virksomheter som henvender 
seg til publikum: Spisesteder 
og blomsterforretning.

Siden brobygget over Sand-
viksveien lander på plan 2 i 
hovedbygget er dette planet 
på mange måter hovedeta-
sjen for det nye anlegget. Her 
ligger det et internt torg ved 
siden av rullebåndene. Over 
torget er det et sentralrom 
som utvider seg i bredden 
oppover i etasjene. Rommet 
avsluttes med et stort over-
lys.

Sentralrommet og rullebånd-
systemet synliggjør en rekke 
tilbud fra torget. Herfra ser 
man forretningene på plan 3, 
treningssenteret på plan 4 og 
det helserelaterte tilbudet på 
plan 5.

Brua over Sandviksveien
Fellesarealet på plan 2 ska-
per forbindelsen med det 
gamle storsenteret. På strek-
ningen over Sandviksveien er 
det forretninger på begge si-
der. Men det er også lagt inn 
et felt med serveringssteder 
der publikum kan nyte utsik-
ten mot sjøen og trafikken 
nede på Sandviksveien, sam-
tidig som de får del i folke-
strømmen i fellesarealet.

Likeledes er strekningen vi-
dere, under boligene på Kjør-
bokollen, godt forsynt med 
serveringssteder. Disse leg-
ger opp til uteservering rundt 
det nyskapte torget i avslut-
ningen på Kinoveien. Det 
nye torget prydes av en fon-
tene og en «Spansketrapp» 

som leder opp til toppen av 
Kjørbokollen. Forretninge-
ne i dette området henvender 
seg både til den interne fol-
kestrømmen i senteret samt 
fotgjengerne langs fasaden 
ved å tilby tosidig window-
shopping.

Konstruksjoner
Info-Rama-bygget med si-
ne to nedgravde parkering-
setasjer har kjelleryttervegg 
og bunnplate i vanntett støp. 
Konstruksjonen for øvrig er 
søyler/dragere og gulvele-
menter i prefabrikkert be-
tong. Avstivende kjerner i 
forbindelse med heis og trap-
per er også prefabrikkerte. 
Overlyskonstruksjonen og 

bæringen for rullebåndene er 
i stål.

I stål er også de etasjehøye 
fagverksdragerne som spen-
ner over Sandviksveien og 
bærer brobygget. Den utvi-
dede sokkelbebyggelsen un-
der boligene på Kjørbokollen 
er en søyle/plate-konstruk-
sjon i betongelementer. Her 
har utfordringen vært å for-

dele laster jevnt ut over tak-
konstruksjonen over de un-
derliggende kjørekulvertene 
til veisystemet.

Fasade og materialer
Materialvalget i fasadene 
uttrykker ønsket om å vi-
dereføre den «hvite» byen 
i Sandvika, samtidig som 

➞

Handlegaten tidlig en søndag formiddag. Her kan publikum spasere og foreta «window-shopping» som i en vanlig 
byggate. Glassveggen gir fritt innsyn.

Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side

Senteret sett mot brubygget fra Sandviksveien i vest.                               Foto: Byggenytt
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fortsettelse fra
forrige side

glassfasaden til hotellet gis 
et svar.

Således er det valgt lys tegl 
i hele høyden mot Sandvik
sveien og i sokkelen mot mo
torveien.

De øvrige fasadene er i eta
sjehøye glasspaneler med 
markerte horisontale bånd 
for hvert etasjeskille.

Bredden på panelene varie
rer i et vilkårlig mønster for 
å understreke de horisontale 
linjene. Dette kommer spe
sielt godt fram på den bue
de fasaden mot motorveien. 
I møtet mellom den buede 
glassfasaden og det skrånen
de taket oppstår det en vak
ker buet bevegelse opp mot 
det høyeste punktet på byg
get.

Glasspanelene har også vari
erende åpenhet: det er valgt 
klart solreflekterende glass 
på toppetasjen, ved trappe
rom, samt et bredt felt midt 
på den buede fasaden. Her 
har hensikten vært å gi et 
glimt inn til aktiviteten i sen
teret utenfra.

Øvrige glasspaneler bak for
retningsarealene er opali
ser t /halvgjennomsiktige. 
Disse er montert foran tette 

ISS Facility Services AS, avd. Ventilasjon
Hjalmar Brantings vei 8, Postboks 132 Økern, 0509 Oslo

Telefon: 22 88 53 40 • Telefax: 22 88 53 49

Vi har levert ventilasjonssystemene
til nye Sandvika Storsenter

yttervegger og gir fasaden en 
viss dybde uten å synliggjøre 
baksiden på forretningene.

På brobygget over Sandviks
veien og på et felt på teglfa
saden er det bygget en brede
re dobbeltvegg med plass til 
belysning mellom den tette 
ytterveggen og de gjennom
skinnelige glasspanelene. 
Her er det montert RGBbe
lysning som tilfører farget 
lys i fasaden. Øvrige farge
innslag i fasaden er enkel
te oransje glasspaneler samt 
oransje flombelyste fondveg
ger i trapperom.

Sokkelbebyggelse på Kjør
bokollen har fått en enkel 
klar glassfasade som under
ordner seg den rolig teglbuen 
og de regelmessige betongs
øylene.

Innvendige materialer
Gulvet i fellesarealet er i jek
ketrallesikre keramiske fli
ser. Det er benyttet forskjel
lige formater med innslag av 
noen blankpolerte fliser i et 
vilkårlig forbandt.

Fasadene til butikkene er eta
sjehøye herdete glasspane
ler, både fast monterte og i 
et skinnesystem for parke
ring til siden når butikke
ne er åpne. Det er valgt høy 
standard på fellearealene, og 
rullegittere er ikke benyttet.
Tanken er at fellesarealene 

Sett fra toppen av hovedbygget ned på en relativt stor skøytebane på plan 2. I midten av 
hovedbygget ligger et system av rullebånd og heiser som går fra nederste parkeringseta-
sje og opp til plan 4. dette gir forbindelse for rullestol og handlevogn til alle etasjer.

Foto: Byggenytt

skal være hyggelige og at
traktive også når forretnin
gene er stengt – fordi sente
ret blir åpent både før og etter 
butikkenes åpningstider.

Under Kjørbokollen er senteret godt forsynt med serveringssteder. Disse legger opp til 
uteservering rundt det nyskapte torget i avslutningen på Kinoveien. Det nye torget pry-
des av en fontene og en «Spansketrapp» som leder opp til toppen av Kjørbokollen.

Foto: Byggenytt

Fasadene til butikkene er etasjehøye herdete glasspaneler, både fast monterte og i et 
skinnesystem for parkering til siden når butikkene er åpne. Det er valgt høy standard 
på fellearealene, og rullegittere er ikke benyttet. Tanken er at fellesarealene skal være 
hyggelige og attraktive også når forretningene er stengt – fordi senteret blir åpent både 
før og etter butikkenes åpningstider.

Foto: Byggenytt
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Vi har utført gulvsparkling
ved Sandvika Storsenter

Kasper Andresens vei 9, 2815 Gjøvik
Telefon: 61 13 34 50 • Telefax: 61 13 34 51
Mobiltlf.: 91 36 86 23 og 91 36 86 24
E-post: post@gjovikgulvavretting.as

Totalentreprisen

Sandvika Storsenter sett fra Kommunegården. Som bildet viser er senterets eksponering ikke bare utmerket mot E18, 
men også mot motorveien til Sandvika sentrum og til Hønefoss.

Foto: Byggenytt

Byggenytt treffer prosjekt-
leder Tom Brudal i ØIE AS, 
totalentreprenøren for byg-
gingen av nye Sandvika Stor-
senter, dagen etter den offi-
sielle senteråpningen onsdag 
17. oktober. Brudal og hans 
mannskap klarte gjennom en 
formidabel langspurt på fle-
re uker å sette det nye sente-
ret i god skikk til åpningen. 

Og det er ikke småtterier han 
har ledet byggingen av. Ny-
bygget, brobygget og hand-
legaten på Kjørbokollen som 
forbinder nytt med eksiste-
rende senter, samt oppda-
tering og integrering av det 
gamle Info-Rama-senteret, 
utgjør nå Skandinavias stør-
ste kjøpesenter på ca. 60.000 
m2. 

Sandvika Storsenter har nå 
180 butikker hvor 70 av disse 
representerer nye butikkon-
septer. Det finnes 20 spise-
steder, mediatek og skøye-
bane, for å nevne noe, samt 
over 2000 parkeringsplasser.

Brudal forteller at totalentre-
prisen på nye Sandvika Stor-
senter er det største oppdra-
get ØIE AS har hatt til nå. 
Selve jobben for Olav Thon  
Gruppen som omfatter ny-
bygget og ferdig innredet 
fellesarealer, beløper seg til 
godt over 400 millioner kro-
ner. 

I tillegg kommer oppdrag for 
de 70 leietakerne i nybygget 
i forbindelse med de ulike 

innredningsarbeidene. Dette 
beløper seg til ca. 100 mil-
lioner kroner.

Ifølge Brudal har denne tota-
lentreprisen både vært ekstra 
utfordrende, samtidig som 
den har vært interessant og 
givende. Det har blant annet 
vært et tett samarbeid i pro-
sjekteringsfasen med bygg-
herre, arkitekt  og tekniske 
konsulenter. Til det siste er 
bygging av et kjøpesenter av 
Sandvika Storsenters størrel-
se en ekstra utfordring ved-
rørende omfattende tekniske 
anlegg. På dette området har 
ØIE hatt god støtte fra Itech 
AS i forbindelse med pro-
sjekteringsledelse og drifts-
oppfølging, uttaler Brudal.

Det nye og spesielle med 
senteret er at alle leietaker-
ne har glassfasader og glass-
foldevegger i stedet for tette 
veggfelt og rullegitter. Det-
te gir mulighet til en utvidet 
bruk av senteret utenom åp-
ningstiden. Leietakerne har 
delvis lyset på slik at senteret 
kan oppleves som en vanlig 
bygate med window-shop-
ping på kveldstid og i helge-
ne. Økt bruk av glassfasader 
er en merkostnad for leieta-
kerne, men det får de sikkert 
igjen for i form av økt salg 
med denne eksponeringen, 
mener Brudal.

Det at publikum kan bevege 
seg fritt i senterets fellesare-

s
Hovedinngangen ved 
Sandviksveien.

Foto:
Byggenytt

Mot Sandviksveien, på gateplanet, er det anlagt en bred promenade med beplantning, 
sitteplasser og sykkelparkering. Her er det plassert virksomheter som henvender seg til 
publikum: Spisesteder og blomsterforretning.

Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side

Vi har levert innvendige glass-systemer, 
sammen med vår kunde Noractor AS

Din spesialist på:

• Helglassløsninger
• Dørautomatikk

• Dørteknikk
• Flyttbare vegger

DORMA Norge AS
Bedriftsveien 20
4313 Sandnes
Tlf.: 51 60 95 00 - Fax: 51 60 95 10
E-post: dormanorge@dorma.no
www.dorma.no 
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fortsettelse fra
forrige side

aler fra tidlig morgen (0600) 
til sent på kvelden (2400), 
innebærer at det er lagt ned 
mye arbeid i  god skallsik-
ring av forretningene. Videre 
er det etablert en egen vakt-
sentral for trygging av verdi-
er og sikkerheten for publi-
kum, tilføyer Brudal.

I et byggeprosjekt er det ofte 
særegne enkeltsaker som vil 
dukke opp i en oppsumme-
ring, også i den som Brudal 

Det er vi som har 
lagt taket!

IcopalTak
Norges største takentreprenør! 

www.icopal.no

06
11

1

Lerpeveien 25, 3036 Drammen
Telefon: 32 88 21 00 • Telefax: 32 88 21 01

www.steen-lund.no

Utomhusarbeidene
ved Sandvika Storsenter

er utført av
Steen & Lund AS

Elajo Installasjon AS
Lørenveien 68, 0580 Oslo

Telefon: 23 12 86 50 - Telefax: 23 12 86 60
www.elajo.no

Elektro- og
teletekniske anlegg

er i totalentreprise levert av:

Postboks 2093, 3003 Drammen
Telefon: 32 24 37 37 • Telefax: 32 24 37 38

www.stenseth-rs.no

Vi har utført betongarbeidene 
for ØIE på Inforama

I Sandvika Storsenter kan man nyte et godt måltid på uformelt vis i Bølgen og Moi FoodGarage og følge med på folke-
livet som strømmer forbi i handlegaten eller nyte utsikten mot vandregaten utenfor eller Sanvikas profilerte kulturhus 
tegnet av Arkitektkontoret Snøhetta.

Foto: Byggenytt

foretar i samtalen med Byg-
genytt. Det har for eksempel 
vært et betydelig innslag av 
utenlandsk arbeidskraft hos 
de underentreprenørene ØIE 
har kontrahert. I all hoved-
sak er disse meget dyktige 
arbeidere, enten det gjelder 
svenske tømrere eller alban-
ske flisleggere, for å nevne 
noen. Men utenlandsk ar-
beidskraft kan by på språk-
problemer. Da gjelder det å 
organisere arbeidet slik at 
basen i det minste kan norsk 
eller engelsk, sier Brudal. 

Oppdraget for Olav Thon 
Gruppen er en forhandlet 
totalentreprise. Det vil si at 
byggherren tok direkte kon-
takt med ØIE AS uten for-
utgående anbudskonkurran-
se. Brudal forteller at ØIE 
AS har over lengre tid utført 
oppdrag for Olav Thon Grup-
pen og har gradvis opparbe-
det gode relasjoner og en til-
lit som i sin tur la grunnlaget 
for Sandvika Storsenter-opp-
draget. Blant andre engasje-
menter for Olav Thon er kjø-
pesentra på Jessheim (eiet og 
utviklet av Olav Thon og Ha-
rald Kværner Eiendom AS) 
og Storo i Oslo (Olav Thon), 
samt flere boligprosjekter på 
Romerike. 

Norlis bokhandel – senterets nest største leietaker – er 
alene verdt et besøk på Sandvika Storsenter. Bokhandelen 
er mer et mediatek. Her finnes all verdens musikk, bøker 
(selvsagt) og magasiner. Og så kan man kose seg i flotte 
lokaler, ta en forfriskning og nyte utsikten.

Foto: Byggenytt

Senterets elegante rulle-
trapper strekker seg opp til 
4. planet  under overlyset.

Foto: Byggenytt
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Vi har hatt ansvaret for ven-
tilasjonsanlegget i den nye 
storstua Sandvika Storsenter. 
Prosjektering og uttegning er 
gjort i samarbeid med Del-
tatec A/S.  Det har vært et 
spennende og krevende pro-
sjekt med store dimensjoner.

Ventilasjonsanlegget i utbyg-
gingen er fordelt på 17 sys-
temer fordelt på 7 tekniske 
rom. Det største rommet er 
alene på ca 700 m².

Vi behandler ca. 500.000 m³ 
luft pr. time og distrubuerer 
dette ut til fellesarealer, bu-
tikker, serveringssteder og 
øvrige virksomheter. Al-
le anlegg har topp moderne 
varmegjenvinningssystemer 
og kan kjøres med varieren-
de mengde avhengig av be-
hov.

Noe av utfordringen i et pro-
sjekt som dette, er at man i 
startfasen ikke aner hvem el-
ler hvor de ulike leietakere 
kommer inn i bygget. Man 
må prosjektere etter en nøk-
kel som er så fleksibel som 
mulig. Nye leietakere kom-
mer til i hele prosessen selv 
om grunnlaget har vært ba-
sert på at dette skulle skje «i 

Øystein Trøseid  opplyser til Byggenytt at med 
ervervelsen av det gamle Info-Rama-senteret 
hadde man en ferdigregulert tomt, et utviklings-
potesiale til å benytte seg av, som i sin tur har 
frembragt nye Sandvika Storsenter slik det pre-
senterer seg i dag. 

Utfordringen lå i å knytte det eksisterende sen-
teret til det nye. En bebyggelsesplan som resul-
terte i brobygget over Sandviksveien og handle-
gaten på Kjørbokollen, ble utviklet i innovativt 
reguleringssamarbeid med Bærum kommune 
og flere runder med arkitekten om form og inn-
hold. 

Kommunen har fått som gevinst blant annet en 
forbedret urban situasjon for Sandviksveien. 
Byggherrens gevinst er Skandinavias største 
kjøpesenter som byr et bredt utvalg av butikker, 
men også opplevelser. 

Trøseid forteller at én inspirasjonskilde for det 
nye konseptet har vært Bygdøy allé, som har en 
svært vellykket miks av butikker og spisesteder. 
Han opplyser også at mange av idéene som er 
materialisert i det nye senteret, er hentet fra ny-
bygde sentra som Vasco da Gama i Lisboa og 
Calatrava i Valencia.

Konserndirektør Øystein Trøseid i Olav Thon Gruppen (her i 
hovedkvarterert i Stenersgata 2 med utsikt over Jernbanetorget.

Foto: Byggenytt

KonseptutviklingVentilasjonsanlegg
Av Morten Svenningsen / Tom Lasse Karlsen,

ISS Facility Services AS
Avd. ISS ventilasjon

god» tid  før innflytting.
Noen butikker er på ca. 50 
m². Den største er Elexia tre-
ningssenter på nesten 3000 
m² og har nesten 60.000 m³ 
luft pr time som blir behand-
let og behovstyrt i lokalene.

For de som besøkte plassen 
like i forkant av åpningen, 
fortonet det seg nok som om 
det ikke ville være mulig å 
åpne i tide. Det gikk selv om 
det er igjen noen restarbeider 
som må taes selv om senteret 
er i drift.

I en prosess som dette er det 
viktig at alle aktørene som er 
på byggeplassen, samarbei-
der og gjør sitt til at alle yr-
kesgrupper få gjort sine ar-
beider da avhengigheten er 
stor mellom yrkesgruppene. 

Ansvarlig for dette har vært 
Itech AS og ØIE A/S som 
har gjort en glimrende jobb 
for å få oss underentrepre-
nørene til å «dra lasset sam-
men» og bidra til at alle får 
sin jobb gjort.

Det er foreløpig ca. 100 ulike 
leietakere med ulikt behov og 
utfordringene har stått i kø, 
men blitt løst i fellesskap.

Elexias spinningrom disponerer det nye senterets flotteste lokale med et super utsikt fra toppen av byggets buete fasade 
mot E 18. Elixia er den største leitakeren og disponerer nesten hele 4. etasje. 

Foto: Byggenytt

Nattbildet viser utsnitt som illustrerer den buete horisontale linjer. I møtet mellom den buete glassfasaden og det 
skrånende taket oppstår det en vakker buet bevegelse opp mot det høyeste punktet på bygget. Bildet er tatt ca. 0400 
og på dette tidspunktet er ennå ikke lysene hos Elixia slått på. Norlis flotte eksponering på plan 2 og 3 er imidlertid et 
vakkert skue.

Foto: Byggenytt

Trening og velværesenterets daglig leder Bent K. Rode-
Christoffersen, har flotte treningsforhold å tilby nå like 
før julebord og lutefisk.

Foto: Byggenytt

I handlegaten (bildet under) fikk vi oppleve en baker som 
virkelig kunne kna en bolledeig, med begge hender sam-
tidig.

Foto: Byggenytt
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Ny riksvei 2 Kløfta–Kongsvinger, første delstrekning

Flyfotoet illustrerer godt forskjellen på ny og gammel vei. Rundkjøringen på Nybakk i forgrunnen. Her ligger kon-
trollstasjonen som sjekker om bilistene har betalt bompengebrikke. Hvis ikke kommer giro i posten. 

Foto: Ole-Johnny Myhrvold

Henrik Ibsens gate 100,
Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo

Telefon: 23 30 30 00 • Telefax: 23 30 30 01
www.peab.no

Hovedentreprenør for entreprisene:

• Kløftakrysset
• Kirkedalsbekken
• Nafstad–Ulvedalsbekken

Bygger for fremtiden
NCC Construction AS

Innspurten 9, Postboks 93 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon: 22 98 68 00 • Telefax: 22 98 68 01

www.ncc.no

Hoventreprenør for entreprise
Hillern Bru og

Lauten-Nafstad

Første delstrekning av den 
nye rv. 2 fra Kløfta til Kongs-
vinger, parsellen på 10,5 km 
fra krysset ved E6 på Kløf-
ta til krysset med rv. 174 på 
Nybakk, helt øst i Ullensaker 
kommune, ble offisielt åpnet 
12. oktober. 

Begivenheten fant sted ved 
overgangsbrua på Borgen  
med fin musikk, glade og 
engasjerte talere, kaffe og 
varme pølser som skapte 
god stemning blant de man-
ge fremmøtte, til tross for en 
kald vind.

Den første delstrekningen 
er bygget som 16 meter bred 
firefelts vei med midtdeler 
av stålrekkverk. Arbeide-
ne startet i 2005 (første an-
leggskontrakt av i alt 9 an-
leggskontrakter ble tegnet i 
januar 2005) med nytt Kløf-
takryss med 2 rundkjøringer 
for trafikk fra Oslo til Kongs-
vinger. I oktober 2006, ett år 
tidligere enn forutsatt, ble 
den nye veien åpnet fra Kløf-
ta til Borgen. Og da Statens 
vegvesens prosjektleder Erik 
Furuseth holdt sin hilsnings-
tale 12. oktober 2007, kunne 
han fastslå at en viktig mile-
pel var nådd, hele den første 
delstrekningen var ferdig. Ut-
byggingen har gått etter plan-
lagt fremdrift.

Bakgrunn
At det har vært mulig å rea-
lisere en ny rv. 2 (første del-
strekning har en prislapp på 
ca. 650 millioner kroner) har 
sin bakgrunn i at veien har 
fått større betydning i det 
overordnete veinettet som 
følge av hovedf lyplassen 

på Gardermoen ble åpnet i 
1998. Rv. 2, som er den tred-
je viktigste mellomriksveien 
for godstrafikk, vil sammen 
med den nybygde rv. 35 væ-
re en viktig tverrforbindelse 
mellom veiruter i dalførene 
Hallingdal, Valdres, Gud-
brandsdalen og Østerdalen. 
Dette blir en «ring 4» nord 
for Oslo. 

Bompenger
Hele veistrekningen fram 
til Kongsvinger er forutsatt 
bygget med 60% bompenge-
finansiering. Totalkostnade-
ne for den 6 mil lange veien 
fra Kløfta til Kongsvinger er 
beregnet til 3,5 til 4 milliar-
der kroner. 

1. november i år begynte 
innkrevingen av bompenger 
for første delstrekning. Pas-
seringskostnadene er 20 kro-
ner for personbiler og 40 
kroner for tyngre kjøretøy-
er. Innkrevingen skjer via 
en automatisk bomstasjon på 
Nybakk.

Miljø 
Veibygging og økt biltrafikk 
er kontroversielt. Men bilist-
ene som nå kan kjøre i 90 ki-
lometer i timen på den nylag-
te asfalten, gleder seg sikkert 
over den nye veien. Utbyg-
gingen har hatt en miljøpro-
fil, og det største miljøtiltak-
et er at trafikken nå er lagt 
utenom bebygde områder. 
Særlig ved Borgen har det-
te gitt mye bedre boforhold. 
Av hensyn til miljøet rundt 
Hynnebekken gjennomfør-
te  Statens vegvesen et pilot-
prosjekt for å sikre at viktig 
vegetasjon og dyreliv fortsatt 

blir å finne i det området. 
Målet var å gjenopprette et 
biologisk mangfold som er 
mest mulig likt det opprin-
nelige. Utbyggingsleder Erik 
Furuseth uttaler at virknin-
gen først vil vise seg om no-
en år, men det er gjenoppret-
tet et vannspeil ved hjelp av 
overflatevann fra nyveien, 
og forutsetningen er at det-
te  skal bidra til at det gamle 
plante- og dyrelivet kommer 
tilbake.

For å hindre vilttrekk over 
veien er det etablert viltgjer-
der mellom Borgen og Ny-
bakk. Disse har åpninger 
under alle langsgående bru-
er. Gjennom skogsområdene 
er skråningene dekket med 
skogsjord med sikte på å få 
til en stedegen vegetasjon så 
raskt som mulig. 

Kulturminner ble påvist på 
9 ulike steder, og de fles-
te fornminnene ble gravd ut 
sommeren 2004.

Fra den høytidlige bomhevingen på Borgen 12. oktober. Fra venstre: prosjektleder Erik 
Furuseth, fylkesråd Siv Tørudbakken, Hedmark fylkeskommune, fylkesordfører Hilde 
Horn Øien, Akershus fylkeskommune, regionsjef Sidsel Sandelien, Statens vegvesen, 
ordfører i Ullensaker Harald Espelund og ordfører i Sør-Odal Henning Myrdal. 

Foto: Byggenytt
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Nittebergveien Sandum,
2022 Gjerdrum

Telefon: 63 99 20 93 • Telefax: 63 99 24 48

Hovedentreprenør
for entreprisene
 E7, E9 og E12

Norconsult gratulerer 
Statens vegvesen med
et flott vegprosjekt.

Norconsult har 
utarbeidet regulerings-
plan, byggeplan og 
konkurransegrunnlag, 
samt deltatt i opp-
følging i byggefasen.

Norconsult har siden 2004 
vært ansvarlig for tverrfag-
lig utarbeidelse av regule-
ringsplan og byggeplan med 
anbudsdokumenter for rv. 2 
Kløfta–Nybakk i Ullensaker 
kommune. Dette er en par-
sell på ca. 10 km med smal 
4-felts ve1 (16 m), som er 
kostnadsberegnet til ca. 650 
mill. kr. Byggestart var i ja-
nuar 2005, og hele parsellen 
sto ferdig 12. oktober 2007.

Tidlig i oppdraget gjennom-
førte vi en optimaliserings-
fase der tanken var å finne 
innsparingsmuligheter i ek-
sisterende reguleringsplan. 
Dette viste seg å være ver-
difullt da vi endte opp med 
innsparinger i størrelsesor-
den 100 mill. kr.

I tillegg til utarbeidelse av 
konkurransegrunnlaget fikk 
vi i oppdrag å utarbeide en 
3D-modell av hele parsel-
len. Med utgangspunkt i al-
le veimodellene ble det først 
laget rutenettsmodeller med 
vegkropp og omkringliggen-
de terreng i Novapoint. Ru-
tenettsmodellene ble videre 
bearbeidet i Novapoint Vir-
tual Map. Her ble ortofoto 
drapert over terrenget for å 
gjøre modellen mer virke-
lig. Videre ble det plassert 
ut bygninger, lysstolper, skilt 
og oppmerking, kantstein, 
rekkverk, trær og beplant-
ning. Parsellen har 7 bruer 
i linja, 4 overgangsbruer og 

2 kulverter. Alle disse er og-
så blitt modellert i Virtual 
Map.

3D-modellen har blitt mye 
brukt av byggherren, både 
for å presentere prosjektet, 
og i møter med grunneiere. 
Det er ikke like enkelt for 
alle å lese en plan- og pro-
filtegning, så en 3D-modell 
man kan bevege seg rundt i 
gir et mye mer helhetlig inn-
trykk av prosjektet. Bygg-
herren har også brukt model-
len for å gjøre vurderinger av 
ulike løsninger underveis i 
prosjektet, noe som har ført 
til økonomiske besparelser 
også i prosjekteringsfasen. 
Dette viser at 3D-modeller 
kan være en nyttig investe-
ring.

Med bakgrunn i 3D-model-
len har Norconsult i samar-
beid med 3D Visuell laget 
animasjoner av krysset på 
Kløfta og ca. 1 km østover 
langs ny rv. 2. Det ble tatt 
utgangspunkt i den ferdige 
3D-modellen, og denne ble 
videreutviklet i det aktuelle 
området. Alle bygningsfa-
sader ble fotografert og 3D-
modeller av bygningsmas-
sen ble lagt inn. Vi fikk nå 
en mye mer virkelighetsnær 
modell.

Animasjonene er gjort i Au-
todesk Viz, og det er laget 
en modell som viser trasé-
en i dagslys og en nattsitu-

I samarbeid med Statens vegvesen Region Øst har Norconsult utarbeidet en unik visualisering av ny rv. 2 Kløfta–Ny-
bakk i både dag- og nattsituasjon. Noe tilsvarende har ikke tidligere blitt gjort i Norge.

Illustrasjon: Norconsult

Visualisering i form 
av 3D-modeller

asjon. Nattsimuleringen er 
muligens unik da vi ikke vet 
om at noe tilsvarende er blitt 

utarbeidet i Norge tidligere. 
Her er det brukt eksakte fo-
tometriske lysdata fra produ-
senten av gatelysene. I tillegg 
benyttes det korrekte lysdata 
over frontlysene på bilene. 
Dette gjør at vi får et langt 
bedre inntrykk av hvordan 
belysningsplanen i forhold til 
trafikk og omkringliggende 
miljø vil fungere i den fak-
tiske situasjonen.

Rv. 2 er et forholdsvis stort 
tverrfaglig prosjekt, med 
fagene vei, geoteknikk, kon-
struksjoner, elektro, VA og 
landskap involvert. Ved hjelp 
av gode rutiner og et godt 
samarbeid med byggherren 
har dette utviklet seg til et 
svært positivt prosjekt.

Oppdragsledere på prosjek-
tet: Torbjørn Moe og Einar 
Rønnes.

Ansvarlige for 3D-modellen: 
Freddy Klaudiussen, Sigurd 
Velken og Hans Arne Sæbø.

Den nye rv. 2 sett østover 
fra overgangsbrua på Bor-
gen. Her er det rett fram.

Foto: Byggenytt

Rundkjøringen på Nybakk har Sedum-beplantning.                                Foto: Byggenytt

Det er 7 bruer i linja. Her den 79 meter lange Flindrum 
bru. 

Foto: Byggenytt
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Hafslund ASA
Hovedkontor: Lørenveien 68, 0247 Oslo

Telefon: 810 30 090
www.hafslund.no

Rv. 2 Kløfta–Nybakk

Belysningsanlegg,
styringssystemer og

forsyningsnett
er utført av:

Pelearbeider er utført av:

KRANSERVICE PREFAB FUNDAMENTERING

Hovedkontor: Fredrikstad Avd.kontor: Trondheim
Tlf./faks: 69 30 97 00/01 Tlf./faks: 72 59 92 22/23

www.kynningsrud.no

FUNDAMENTERING

www.tobull.no

Ringnesveien 2 • 0978 Oslo
Telefon: 815 11 511 • Telefax: 22 78 77 00

Betongpumper, mobilkraner,
kranbiler og transport er levert av:

4540 Åseral
Telefon: 38 28 56 00 • Telefax: 38 28 56 01

post@ecobygg.no • www.ecobygg.no

Vi har bygget
Nygård Bru og Langbakk bru

Best på bygging av bruer.

s

Med fare for å bli upopulær hos miljøvernerne: Hva 
er vel finere enn en ny vei og nylagt asfalt (Byggenytts 
utsendte kjørte veivals i forbindelse med en asfalter-
ingsjobb en sommer som student).

Bildet viser nyveien like før avkjøring til Borgen og In-
gjersmyr.

Foto: Ole-Johnny Myhrvold  

Huser Entreprenør viser muskler på rv. 2
Statens vegvesen la opp til 
en fordeling i passe store 
parseller for de  ulike entre-
prisene på strekningen Kløf-
ta–Nybakk, den første del-
strekningen av rv. 2. Det ga 

mulighet for mindre lokale 
entreprenører å regne på en-
treprisene. 

Det er Halvard Huser, eier av 
Huser Entreprenør AS med 

hovedkontor i Gjerdrum, 
glad for. Selskapet hans 
sikret seg nemlig 3 av de sto-
re entreprisene fra Borgen og 
fram til Nybakk. 

I en samtale med Bygge-
nytt forteller Halvard Hu-
ser at det å konkurrere med 
store riksentreprenører som 
 Peab, Ncc og Mesta som alle 
har deltatt på rv. 2-utbyggin-
gen, var en spennende affæ-
re. Huser valgte ikke å regne 
på de første store bruene li-
ke etter Kløfta, men satset på 
neste parsell før Borgen. Her 
bommet Huser med 2 millio-
ner kroner på vinnersummen 
som ble ca. 30 millioner kro-
ner. 

Det ga mersmak og nes-
te gang, parsellen like et-
ter Borgen, leverte Huser 
det laveste anbudet og sikret 
seg entreprisen E7.  Her var 
grunnforholdene svært dår-
lige med flytende blålei-
re blandet med silt og sand. 
Dette er en «suppe» som Hu-
ser liker godt. Entreprenøren 
har 40 års erfaring med sli-
ke grunnforhold fra utallige 
oppdrag på Romerike i for-
bindelse med nydyrking og 
bakkeplanering. Videre har 
Huser erfaring fra lignende 
jobber i Buskerud og Trøn-

delagsfylkene hvor Huser 
var engasjert i oppdrag på 
E6  fra Trondheim og nord-
over for 12 til 15 år siden. 

Ifølge Halvard Huser var 
kontraheringen av entrprisen 
E7 et slags veiskille for Hu-
ser Entreprenør. E7 var den 
første store jobben som skul-
le utføres i egenregi. Tidli-
gere hadde selskapet i ho-
vedsak utført timeoppdrag 
i forbindelse med store an-
legg. Det var derfor en begi-
venhet av stor betydning som 
ble behørig markert på Gjer-
drum. 

Neste entreprise som Huser 
Entreprenør erobret, var E9,  
en strekning fra Nedre Lund 
til Øst-Nybakk på ca. 3 km. 
Denne entreprisen omfat-
tet blant annet grunnarbeid 
og masseforflytning og byg-
ging av 2 bruer, Nygård bru 

bru (55 m) og Langbakk bru 
(110 m). Her kontraherte Hu-
ser Entreprenør betongen-
treprenøren Eco Bygg som 
underentreprenør. Halvard 
Huser forteller at Eco Bygg 
gjorde en svært god jobb på 
bruene. E9 er den største av 
Gjerdrum-entreprenørens 
kontrakter i rv. 2-prosjektet 
og beløper seg til vel 46 mil-
lioner kroner. Kontrakten ble 
vunnet i skarp konkurranse 
med flere av de store riksen-
treprenørene.

Den siste entreprisen til Hu-
ser Entreprenør, E12, som 
også  var den siste store en-
treprisen som Statens veg-
vesen kontraherte på første 
delstrekning for rv. 2, omfat-
tet bygging av ny vei fram til 
krysseet med rv. 174 ved Ny-
bakk, og bygging av rund-
kjøring. Kontrakten om-
fattet også omlegging av 

Det var ikke vanskelig å få Halvard Huser til å smile på åpningsdagen 12. oktober.

Foto: Byggenytt

Et solid midtdeler-rekkverk i stål sikrer trygg trafikk på 
nyveien. 

Foto: Byggenytt
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gjør det enklere å være fagmann

Avd. Kløfta
Kongsvingerveien, 37, 2040 Kløfta

Telefon: 63 94 87 20 • Telefax: 63 94 87 21
www.ahlsell.no

Leverandør av
VA-materiell

eksisterende rv. 2 og byg-
ging av kontrollplass med 
bomstasjonen (som åpnet 1. 
november).

Halvard Huser startet sitt en-
treprenørselskap i 1968. Til å 
begynne med handlet det om 
bulldozerdrift på Romerike 
med anlegg for nydyrking og 
bakkeplanering.  

I 1976 startet en ny epoke 
da Veidekke engasjerte Hu-
ser Entreprenør i kraftutbyg-
ging på Vestlandet. Så fulgte 
år med anleggsarbeid i store 
deler av landet. Det være seg 
morene- og fjellarbeid, samt 
damarbeid, i Trøndelag og på 
Sørlandet med. Huser Entre-
prenør hadde flere oppdrag 
for Statens vegvesen på rv. 
35 og rv. 120  i forbindelse 
med utbyggingen av hoved-
flyplassen på Gardermoen.

Halvard Huser vektlegger 
det lange samarbeidet med 
Statens vegvesen, og det var 
faktisk kontakter i vegvese-
net som tipset Halvard Huser 
om å ta jobber selv i stedet 
for å kjøre for de store riks-
entreprenørene. Dette rådet 
kom i forkant av utbyggings-
planene for rv. 2. Huser En-
treprenør hadde nå ansatt en 
daglig leder (Jan Erik Ol-
stad) og hadde et velprøvd 
og stabilt mannskap på 20. 
Med andre ord, Huser Entre-
prenør var moden for jobber 
i egen regi. 

Men det har sin pris å spise 
kirsebær med de store: risi-
koen i det å regne anbud, for-
teller Halvard Huser. Her gir 
han et eksempel. Huser En-
treprenør har i samarbeid 
med en annen entreprenør 
(Valdres Anlegg AS) reg-
net på en større kontrakt på 
veiarbeid for Statens vegve-
sen Region øst i en åpen an-
budskonkurranse. Nevnte 
arbeidsfellesskap og et par 
store entreprenører leverte 
alle tilbud på ca. 160 milli-
oner kroner. Oppdraget gikk 
imidlertid til en entreprenør 
som ga et tilbud på 130 mil-
lioner kroner. Så langt, så 
bra, problemet er at vinneren 
ikke oppfylte Statens veg-
vesens egne kvalifikasjons-
krav. 

Arbeidsfellesskapet har inn-
klaget saken til Klagenem-
da for offentlige anskaffel-
ser som i avgjørelse pr. 17. 

september 2007 konkluderer 
med at Statens vegvesen  Re-
gion øst har brutt forskriftens 
§ 20–12 (1) bokstav a ved ik-
ke å avvise valgte leverandør. 
Klagenemda antar at vilkåre-
ne for erstatning for den po-
sitive kontraktsinteresse for 
klager kan være oppfylt. 

Halvard Huser opplyser at 
arbeidsfellesskapet har nå 
saken inne hos MEF (Mas-
kinentreprenørenes Forbund) 
som mener at Huser Entre-
prenør og Valdres Anlegg 
har en god sak. Det er ikke 
bare spørsmål om bruk av tid 
og penger i forbindelse med 
bortkastet anbudsregning 
som her står på spill, i følge 
Halvard Huser. Ille er også 
uforutsigbarheten når kvali-
fikasjonskrav settes til side.

Huser Entreprenør kan nes-
te år feire 40 års-jubileum. 
Halvard Huser har lagt ti-
mekjøring for de store riks-
entreprenørene bak seg. Nå 
er Huser Entreprenør en «or-
dentelig» entreprenør som 
kjører jobber i egen regi. 

Allikevel er Halvard Huser 
en mann av den gamle sko-
le. Det er ikke bare kronene 
som skal telle. Han er derfor 
opptatt av at gutta skal føle 
tilhørighet og trygghet i  sel-
skapet. Gode rollemodeller 
er viktig i så måte. Og her er  
selve «dozerkongen», Bjørn 
Tandberg, som har jobbet 
for Halvard Huser i alle år, 
en drivkraft. Han er det opp-
lagte midtpunktet som gutta 
samles rundt i lunsjpausene. 
Alle vil høre hans historier 
fra de ulike anleggsjobbene 
land og strand rundt. 

Bjørn Tandberg, «Dozer
kongen», godt kjent i 
anleggsNorge.

Foto: Huser

Vi nærmer oss Langbakk bru, like før Nybakk. Skiltet varsler om Automatisk bomstasjon/No Stop Plaza. Viltgjerdene 
på sidene leder viltet til å krysse veien under den 110 meter lange Lanbakk bru.

Foto: Byggenytt

Noen fakta:

• Rv. 2 Kløfta–Kongsvinger utbygges i 4 etapper.
 1. etappe Kløfta–Nybakk ferdigstilt 12. oktober 2007.

• 2. etappe Slomarka–Kongsvinger. Det arbeides med  
 detalj- og reguleringsplan for strekningen i Sør-Odal 
 kommune. Reguleringsplanene forutsettes godkjent  
 høsten 2007, og med tilslutning til bompengeinn-
 kreving fra Stortinget, vil utbyggingen kunne starte ved 
 årsskiftet 2008–2009. Anlegget bør da kunne åpnes for
 trafikk i 2011.

• 3. etappe NybakkHerbergåsen. For denne streknin 
 gen gjennom Nes kommune skal videre planlegging ta  
 utgangspunkt i gjeldende kommunedelplan, som   
 angir en nordre korridor for rv. 2 gjennom kommunen.  
 Detalj- og reguleringsplanlegging kan bli aktuelt i   
 2008. Gjennomføring vil avhenge av om det er   
 mulig å finne et finansieringsopplegg som kan 
 aksepteres. Tidligste byggestart vil være 2012. 
  
• 4. etappe Herbergåsen–Slomarka. For rv. 2 gjennom  
 Sør-Odal skal videre reguleringsplanlegging ta 
 utgangspunkt i gjeldende kommunedelplan, vedtatt i  
 2004 etter Miljøverndepartementets behandling av inn-
 sigelsessak høsten 2003. Foreløpige planer legger til
 grunn at dette blir siste utbyggingsetappe, med oppstart  
 rundt 2015.

Kilde:
www.vegvesen.no

SørOdals ordfører Henning Myrdal representerte de 4 
kommunene rv. 2 berører på åpningsfesten 12. oktober. 
Rv. 2ildsjelen Myrdals siste embetsgjerning som ordfø
rer i 32 år, var å motta Kongens fortjenestemedalje i gull 
av fylkesmann Sigbjørn Johnsen på kommunestyremøte 
25. oktober i år for sitt samfunnsengasjement.

Foto: Byggenytt 

Tenk sikkerhet - Spar liv

Vi takker Statens vegvesen for tilliten og gratulerer 
alle trafikkanter med ny og sikker parsell av Rv2!

telefon 51 97 80 99 • www.teto-roadsecure.com
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Grunn- og utomhusarbeider
er utført av:

egetepper norge a/s
Postboks 107, 1317 Bærums Verk

Telefon: 67 87 67 50 • Telefax: 67 87 67 51

www.egecarpet.com

Teppene er levert av:

Postboks 59, 3526 Hallingby
Telefon: 32 12 81 50
www.ringeriketak.no

TAKTEKKINGEN
ER UTFØRT AV:

Åsaveien 260, 3531 Krokkleiva
Telefon: 32 15 94 46 • Telefax: 32 15 94 65

www.fasadetek.no

Glassfasader er levert av:

Hønengaten 25, 3513 Hønefoss
Telefon: 32 12 45 40 • Telefax: 32 12 05 90
E-mail: brannoglaas@online.no

Lås- og beslagsystemer
er utført av:

Hvervenmoveien 29, 3511 Hønefoss
Telefon: 32 12 64 44 • Telefax: 32 12 35 07

www.brynvent.no

VENTILASJONSENTREPRENØR

Hverven Atrium
Hverven Atrium med adres-
se Hvervenmoen 45, 3511 
Hønefoss, er et nytt kontor-
hus bygget av Roar Jørgen-
sen AS. Selskapet er et råd-
givende firma som utfører 
oppdrag innenfor fagområ-
dene bygningsmessig pro-
sjektering, brannteknikk, 
prosjekt- og byggeledelse, 
tegning og bygningsutfor-
ming, samt arealberegning 
etter NS 3940.

Firmaet kunne altså så godt 
som på egen hånd utvikle 
og bygge sitt nye hovedkon-
tor. Roar Jørgensen AS dis-
ponerer hele toppetasjen (5), 
mens resten av bygget er leid 
ut til andre firmaer.

Husets overordnede prinsipp 
bygger på to lyse betongram-

mer som forskyver seg i for-
hold til hverandre. Langfasa-
dene er bekledd med et lett 
parti av glass og fyllinger. 
De to rammene er plassert 
med en innbyrdes avstand og 
skaper et åpent atrium mel-
lom fløyene. I dette rommet 
er det plassert en kjerne hvor 
sekundære funksjoner som 
toaletter, møterom og trap-
perom er plassert.

Dette hovedprinsippet ska-
per en åpen og fleksibel plan 
hvor de forskjellige etasjers 
leieareal har visuell kontakt 
på langs og på tvers av hu-
set. I atriets bunn er et fel-
les spiserom plassert med 
overblikk til alle etasjer og Hverven Atrium med adresse Hvervenmoen 45, 3511 Hønefoss. Husets overordnede �rinsi�� ����er ��� to ��se �e�Husets overordnede �rinsi�� ����er ��� to ��se �e�

ton�rammer som forsk�ver se� i forho�d ti� hverandre. Lan�fasadene er �ek�edd med et �ett �arti av ��ass o� f���in�er. 
De to rammene er ��assert med en inn��rdes avstand o� ska�er et ���ent atrium me��om f�ø�ene.  

Foto: B���en�tt

Bi�detekster:

Ti� venstre viser Roar 
Jør�ensen AS sitt kon�
torhus sin fine �rofi�er�
in� mor E16.

Bi�det under i��ustrerer 
at dette er et hus i sko�
�en. Under ����in�en 
��e det �a�t vekt ��� �� 
ta vare ��� flest mu�i� 
trær o� ve�etasjon for 
øvri�. Bak kontor����et 
skimtes na�o����et 
Viken Sko�s hovedkon�
tor.

Bi�det ti� hø�re �ir 
et �od eksem�e� ��� 
hovedintensjonen for 
����et: Å ska�e et �ett 
o� �ufti� kontorhus med 
over��ikk o� utsikt ti� 
om�ive�sene.

Foto:
B���en�tt

fortsettelse side 14



BYGGENYTT NR. 10–2007 - 13

Aslakveien 14 A, 0753 Oslo
Telefon: 22 06 55 00 • Telefax: 22 50 85 40

E-mail: info@fagerhult.no • www.fagerhult.no

Vi takker for oppdraget!

Belysningen er levert av:

Overlyskonstruksjon og 
vindu slipper dagslyset 
generøst inn, og gir 
nærkontakt med 
omgivelsene.

Foto:
Byggenytt

Sjefen sjøl, Roar Jørgensen, omgitt av sine damer (eller rettere sagt sine ansatte av det 
motsatte kjønn) Fra venstre: leder tegneavdeling Guri S. Thomassen, interiørarkitekt 
NIL Anne M. Weisteen, kontorleder Reidun Aslesen, prosjektsekretær Anne Sofie Aasen 
og prosjektassistent Anne Marit Nilsebråten. Firmaet har til sammen 20 ansatte, inklu-
sive de 3 som bemanner Avdeling Hallingdal i Nesbyen.

Foto: Byggenytt

Tretoppene rager 20 til 25 meter over bakken, godt over gesimshøyden til det nye kon-
torhuset til Roar Jørgensen AS, Huset er på samme høyde som nabobygget Viken Skog 
i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt

Atriet sett 
fra kantina 
på nederste 
plan.  Det 
åpne rommet 
gir de forskjel-
lige etasjers 
brukere 
visuell kontakt 
på langs og 
tvers.

Foto:
Byggenytt

Til kantina 
og atriet er 
det direkte 
adgang fra 
vestibylen ved 
hovedinngan-
gen.

Foto:
Byggenytt

s

s

s
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utkikk til naturen utenfor. 
Glassfasaden vil om dagen 
gi speilbilde av trærne i sko-
gen rundt. I kveldslys vil vin-
dusfeltene i fasaden bli syn-
lig når lyset er slått på inne. 
Disse vindusfeltene gir hele 
bygget et spennende og mar-
kant inntrykk.

Hovedinngangen er plas-
sert ved bygningens langfa-
sade. Her ledes man direkte 
inn til vestibylen med innsikt 
til det åpne atriet og videre 
opp hovedtrappen. Parkering 
foregår på terreng på anvis-
te plasser. Det er etablert be-
plantning og belegninger i 
forbindelse med inngangs-
part og atriets glassfasade, 
men målet har vært å beva-
re den naturlige vegetasjo-
nen så tett på bygningen som 
mulig.

Hovedintensjonen har vært å 
skape et lett og luftig kontor-
hus med en enkel overordnet 
hovedstruktur, hvor det er 
skapt overblikk og utsikt til 
omgivelsene.

Ved byggearbeidene ble så 
lite som mulig av parke-
ringsarealene berørt. Topp-

Næringsparken på Hvervenmoen er i stadig vekst�� Her ser vi det n�e kontor��set ti�� �oar ��rgensen ���� så �iken �kog�� Her ser vi det n�e kontor��set ti�� �oar ��rgensen ���� så �iken �kog 
(omta��t i B�ggen�tt 5/2007)�� og �e��t ti�� venstre �K� �� sitt n�e �ovedkontor som snart ferdigsti����es (vi�� b��i omta��t i 
neste n�mmer av B�ggen�tt)��   

Foto: B�ggen�tt

pressemelding:

fortsettelse fra
side 12

Kantineg���-
vets skifer�e��-
��er vi�� også 
b��i ��agt på 
betongp��aten 
�tenfor��

Ti�� neste vår 
og som-
mer vi�� også 
p��assen �te 
k�nne br�kes 
ti�� spise- og 
rekreasjons-
p��ass��

Innerom og 
�terom b��ir på 
en måte ett og 
det samme��

Foto:
B�ggen�tt

sjiktet med lyng, mose og 
vegetasjon ble lagt tilbake på 
de berørte områdene rundt 
bygget og inntil parkerings-
områdene da parkeringsplas-
sene ble gjort ferdig helt til 
slutt i byggeperioden.

Bygget er oppført i 5 etasjer 
og har en gesimshøyde på 17 
meter. Et mindre areal i byg-
gets kjerne er på ca. 18 me-
ter. Tretoppene i området er 
20 til 25 meter høye, slik at 

bygget er avsluttet under tre-
toppene. Byggets høyde er på 
samme nivå som nabobygget 
til Viken Skog.

Bi��det over viser �oar 
��rgensen �� sitt 
stase��ige m�terom�� Ti�� 
���re sees �tsnitt fra 
resepsjonsområdet��

Foto: B�ggen�tt

Nytt tverrfaglig utdannings-
bygg skyter i været i Larvik - 
arkitektene er scmidt hammer 
lassen fra Danmark
Med godt og vel 30.000 m2 
og nesten 2000 elever og 
lærere blir Thor Heyerdahl 
videregående skole i Lar-
vik en av Norges største vi-
deregående skoler. De dan-
ske arkitektene fra schmidt 
hammer lassen har tegnet 
et annerledes og moderne 
skolebygg. Grunnsteins-
nedleggelsen som markerer 
igangsettingen av byggin-
gen, fant sted 2. november.

Den nye Thor Heyerdahl 
videregående skole blir en 
kompakt enhet der byg-
gets etasjedekk anlegges 
forskjøvet som en 180 gra-
ders rotasjon rundt husets 
sentrale akse. I sentrum av 
bygget plasseres skolens 
sentrale torg: et møtested 
som blir det naturlige sam-
lingspunktet for elevene på 
skolen.

Arkitekturen er skapt med 
tanke på å understøtte pe-
dagogiske idealer om tverr-
faglighet og fellesskap på 
skolen. Skolen har både 
servicefag og formidlings-
fag, design- og håndverks-
fag samt allmennfag.

I dag ligger den eksisteren-
de skolen spredt på tom-
ten i bygninger uten internt 
forbindelse. Den nye Thor 
Heyerdahl videregående 
skole vil samle alle akti-
vitetene under ett og sam-
me tak for å skape synergi, 
sammenheng og samhørig-
het. Blant annet er det lagt 
vekt på å skape områder i 
bygningen som gir mulig-
het for kunnskapsutveks-
ling og uformelle møter 
mellom elevene på tvers av 
både studieretning og klas-
setrinn.       

«Det er virkelig behov for 
nytenkning av de ramme-
ne vi skaper for våre unges 
skolegang. Tiden har løpt 
fra de uinspirerende gamle 
utdanningsinstitusjonene 
med endeløse gangarealer 
og fantasiforlatte, kvadra-
tiske klasserom,» sier John 
F. Lassen, partner i scmidt 
hammer lassen. Han fort-
setter:

«Her i Larvik har ambisjo-
nen vært å designe en sko-
le der de fysiske rammene 

understøtter de pedagogis-
ke idealene om tverrfag-
lighet og samtidig skaper 
et godt og levende studie-
miljø. God arkitektur skal 
gjerne sette nye standarder 
og peke fremover.»

2. november ble igangset-
tingen av byggeprosjek-
tet markert med en grunn-
steins nedleggelse på 
byggetomten. En seremoni 
der effekter som for eksem-
pel dagens mynt, avis og 
opplysninger om arkitekt 
eller byggherre ble murt 
inn i byggets fundament 
som et vitnesbyrd om byg-
gets historie.

Navnet Thor Heyerdahl 
videregående skole er en 
anerkjennelse av bysbarn, 
eventyrer og oppdagelses-
reisende Thor Heyerdahl 
(1914-2002).   

Fakta om Thor Heyerdahl 
videregående skole:

Areal: 30.000 m2

Byggeår: 2007-2009
Konkurransetype: 
Internasjonal 
arkitektkonkurranse
Byggherre: 
Vestfold fylkeskommune

Om schmidt hammer 
lassen:

schmidt hammer lassen er 
en internasjonal arkitekt-
bedrift med arkitekt- og 
designoppdrag i Danmark, 
Norden, Europa, Midtøsten 
og Asia.

I Danmark er schmidt 
hammer lassen først og 
fremst kjent for utvidelsen 
av Det Kongelige Biblio-
tek - «Den sorte diamant» i 
København, ARoS Aarhus 
Kunstmuseum, DGI-Byen 
i København og Grønlands 
Kulturhus i Nuuk.

Ytterligere informasjon:

Jonas Vadstrup Thomsen
Presseansvarlig
Schmidt hammer lassen
T: +45 2040 0066, 
E: jvt@shl.dk
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ARKITEKT

TVERRFAGLIG BRANNTEKNISK RÅDGIVER

Ladebekken 17,
Postboks 1888 Lade,7440 Trondheim

Telefon: 73 80 69 00 • Telefax: 73 80 69 01
E-post: nbc@nbc.no • www.nbc.no 

Rådgivende ingeniør i
brannteknikk

Fokus Bank – nytt hovedkontor i Trondheim
FOKUSKVARTALET

Prosjektopplysninger
Adresse: 
Dronningens gate 4 – ny-
bygg
Søndre gate 13 og 15 – reha-
bilitering
Byggherre:
E. C. Dahls Eiendom AS
Arkitekt:
Bergersen Arkitekter AS
Utførende:
Skanska Norge AS

Areal nybygg: 5155 m2

Søndre gt. 13: 1963 m2

Søndre gt. 15: 3613 m2

Totalt: 10.731 m2 BTA

Beskrivelse
Prosjektet ligger i kjernen av 
Trondheim by, ved hovedak-
sene Søndre gate og Dron-
ningens gate og er i hovedsak 
et kontor-/forretningsbygg. 
Kvartalet har en helt sentral 
plassering i byen og er såle-
des lett tilgjengelig. Fokus-
kvartalet inngår i den klare 
kvardratstrukturen som pre-
ger hele Trondheim sentrum, 
som følge av J. C. Cicignon’s 
visjonære planlegging i 1681. 
Ny og gammel bebyggelse er 
organisert rundt et sentralt 
glassoverdekket torgrom. 
Hovedadkomsten til kvarta-
let er lagt i nybygget i Dron-
ningens gate.

Søndre gate 15
Søndre gate 15 ligger på 
hjørnet Cicignons plass og 
Søndre gate – bankgata i 
Trondheim.

Eiendommen
Første byggetrinn (sør) ble 
oppført i 1906 av Trondhjems 
Handelsbank med Johan Os-
ness som ansvarlig arkitekt. 
Andre byggetrinn (nord) ble 
fullført i 1919. Søndre gate 
15 har et fremskutt trappe-
hus med tårn som er asym-
metrisk komponert, rik de-
taljering i hugget stein og 
jugendmotiver. Fasaden har 
en omhyggelig utført rå-
koppmur hovedsaklig i mar-
mor. Bygget er i dag klassi-
fisert som et bygg med høy 
antikvarisk verdi. Innendørs 
er det fremdeles beholdt mye 
av de gamle detaljene. 

Innendørs er det fremdeles 
beholdt mye av de gamle de-
taljene, blant annet opprin-
nelige brystningspaneler og 
fyllingsdører. Hele 1. etasje 
samt trapperom, har gjen-
nomgått en omfattende re-
habilitering og tilbakeføring 
til et stilfullt, helhetlig inte-
riør. Svært unik er himlin-
gen i rom B107. Takmaleriet 
er utført av Martin Enevold 

Fokuskvartalet sett fra hjørnet Dronningens gate (til venstre) og Krambugata mot nybygget som fullfører kvartalet.

Alle bilder i reportasjen: Ned Alley

Hovedadkomsten til kvartalet er lagt i nybygget i Dron
ningens gate.

Søndre gate 15 ligger 
på hjørnet av Cicignons 
plass og Søndre gate, 
bankgata i Trond
heim. Bygget har  er 
fremskutt trappehus 
med tårn som er asym
metrisk komponert, 
rik detaljering i hugget 
stein og jugendmotiver. 
Bygget er i dag klassifi
sert som et bygg av høy 
klassifisert verdi.

Innendørs i Søndre gate 15 er det fremdeles beholdt mye 
av de gamle detaljene. Bildet viser fra trapperommet som 
sammen med hele 1. etasje, har gjennomgått en omfat
tende rehabilitering og tilbakeføring til et stilfullt, hel
hetlig interiør. 

fortsettelse neste side
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Spuntarbeidene er utført av:

Terrazzobelegg Oslo AS
Postboks 4541 Nydalen, 0404 Oslo

Telefon: 976 56 961 - 412 42 408
E-post: terrazzogolv@hotmail.com

Terrazzotrapper
er utført av:

Trapper – Rekkverk – Balkonger 

Midthaug Trøndelag AS
Vestre Rosten 81, 7075 Tiller

Telefon: 72 88 70 10  Telefaks: 72 88 70 06
E-post: tore.nilssen@midthaug.no

Trapper og rekkverk er levert av:

Isolering, taktekking og membraner
er utført av:

MESTERTAK TRONDHEIM AS
Tempeveien 23, 7037 Trondheim

Telefon: 73 82 16 20 • Telefax: 73 82 16 21
www.derbigum.no • www.tettetak.no

Thømt, sannsynligvis i 1915. 
Det er samme kunstner som 
har utført freskene i NTH’s 
aula. I 3. etasje finnes også 
den gamle direksjonssuiten 
med flere ærverdige vedov-
ner. I styrerommet i 4. etasje 
er hvelvhimlingen beholdt.

Bygget er oppgradert teknisk 
(lys/luft/oppvarming/brann-
sikring m.m.) og tilfreds-
tiller dagens krav på disse 
områdene. Alle løsninger er 
søkt integrert i eksisterende 
interiører, eller nye installa-
sjoner preget av interiørde-
taljer og materialitet som var 
i rommene opprinnelig.

Søndre gate 13
Søndre gate 13 ligger på 
hjørnet av Dronningens gate 
og Søndre gate.

Eiendommen
Første byggetrinn (nord) ble 
oppført i 1914 av Strindens 
Sparebank, og fullført med 
andre byggetrinn i 1926. Og-
så her var Johan Osness an-
svarlig arkitekt. Søndre ga-
te 13 er karakteristisk ved 
at hjørnepartiet er fremhevet 
med takoppbygg og utkra-
gede karnapper, en tydelig 
jugendstil. Bygget er klassi-
fisert med høy antikvarisk 
verdi.

Innvendig har trapperommet 
gjennomgått en omfattende 
rehabilitering og tilbakefø-
ring. Forstanderskapsalen i 
4. etasje fremstod som det 
mest intakte interiøret for 
øvrig i Søndre gate 13 da vi 
startet med arbeidene for Fo-
kuskvartalet i 1999. Omfat-
tende rehabilitering har gitt 
rommet tilbake sin gamle 
prakt. Det har vært inne en 
lang rekke håndverksfag for 
å berge gamle interiører i 
både Søndre gate 13 og 15, 

fortsettelse fra
forrige side

både konservatorer og Ni-
darosdomens restaurerings-
arbeider, med flere.

Dronningens gate 4
nybygg
Dronningens gate 4 ligger på 
hjørnet av Dronningens ga-
te og Krambugata og fullfø-
rer kvartalet. Metodistkirken 
ligger i nord-østre hjørnet av 
kvartalet, og nybyggets volu-
mer og karakter møter denne 
på en ærbødig måte.

Eiendommen
Intensjonen med byggeriet er 
at det skal kunne stå for seg 
selv som et nytt og moderne 
bygg, samtidig som det skal 
fremheve og understreke de 
gamle byggene i Søndre gate 
13 og 15. Og endelig fullfø-
re kvartalet som en ny enhet. 
Her er det en dualisme som 
stilte store krav til utforming 
av arkitekturen, særlig fordi 
de ga byggene er så sterke og 
klare i sitt uttrykk.

Helheten er viktig, både med 
hensyn til infrastruktur og 
for å få hele komplekset til å 
fremstå som en helhet. Blant 
annet derfor har det store tor-
grommet midt inne i kvarta-
let fått en viktig funksjon 
som bindeledd mellom byg-
gene.

Store glassflater i fasadene 
er valgt som material i ny-
bygget for å få inn lys, og det 
er valgt en åpen struktur vi-
dere inn i bygget for å slippe 
lyset inn i hele kvartalet.  

Søndre gate 13 ligger på hjørnet av Dronningens gate og Søndre gate.

Helheten er viktig, bå-
de med hensyn til infra-
struktur og for å få hele 
komplekset til å fremstå 
som en helhet. Blant an-
net derfor har det store 
torgrommet midt inne i 
kvartalet fått en viktig 
funksjon som bindeledd 
mellom byggene.

Begge bilder er 
eksempler på 
vakre trap-
perom. 

Det har vært 
inne en lang 
rekke hånd-
verksfag for å 
berge gamle in-
teriører i både 
Søndre gate 
13 og 15, både 
konservatorer 
og Nidarosdo-
mens restaure-
ringsarbeider, 
med flere.

s
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Tungasletta 16, 7047 Trondheim
Telefon: 73 82 07 70 • Telefax: 73 82 07 79

www.sanacoustic-byggmontering.no

Systemhimlinger og
systemvegger
er utført av:

Helleflundregatan 12,
SE-426 58 Vestre Frölunda, Sverige

Telefon: 0046-31 29 85 45 • Telefax: 0046-31 29 84 00

Edvardsson Entreprenør har
utført maler- og konserverings-

arbeider på Fokuskvartalet.

Edvardsson-gruppen består av følgende foretak i 
Norge, men finnes også representert i

Sverige og Danmark.
Edvardsson Entreprenør AS

Edvardsson Bygg AS
Edvardsson Bemanning AS

Les mer om oss på vår hjemmeside www.eeas.no,
eller ring på telefon 40 00 70 05.

Vi passer også på å takke Skanska for et godt
samarbeide på prosjektet.

Pir II, nr. 3, 7010 Trondheim
Telefon: 73 87 04 30 • Telefax: 73 87 04 35

www.ivar-moe.no

Mur-, puss-, flis- og 
natursteinsarbeider

er utført av:

Keramiske fliser,
naturstein og tilbehør

er levert av:

FlisFakta AS
Østre Rosten 76,

7075 Tiller
Telefon: 72 89 68 60
Telefax: 72 89 68 70

Totalleverandør av 
keramiske fliser og 

tilbehør

Brannteknikk
Av 

senioringeniør Odd Inge Tungesvik
NEAS Brannconsult AS

NEAS Brannconsult AS 
(NBC) ble i januar 2006 
engasjert av Skanska Nor-
ge AS som brannteknisk 
rådgiver i forbindelse med 
prosjektet Fokuskvartalet 
i Trondheim. Eksisteren-
de bygningsmasse skul-
le renoveres/bygges om, i 
tillegg til oppføring av et 
nybygg, forbundet med ek-
sisterende bygg via en inn-
vendig glassgård.

Brannteknisk har dette 
prosjektet gitt betydelige 
utfordringer for optimali-
sering av funksjonelle og 
kostnadseffektive løsnin-
ger innenfor en sikkerhets-
messig forsvarlig ramme. 
Dette hovedsakelig relatert 
til eksisterende bygnings-
konstruksjoner og nødven-
dig oppgradering av disse. 

Eksisterende bygg er opp-
ført med hoved- og sekun-
dærbærende bygningsdeler 
i en kombinasjon av mur/
betong-, tre- og stålkon-
struksjoner. Murte/støpte 
konstruksjoner er mange 
steder i bygget forsterket/
båret av stålkonstruksjoner. 
Med bakgrunn i dette har 
det vært nødvendig med til 
dels omfattende brannbe-
skyttelse av stålkonstruk-
sjoner for å ivareta krav til 
brannmotstand og bæreev-
ne. Nødvendig omfang av 
brannsikringstiltak har og-
så måttet forenes med anti-
kvariske hensyn, spesielt i 
forbindelse med bevarings-
verdige dører mot trappe-

rom og røykventilasjon av 
trapperom mot  verneverdig 
fasade. Flere bevaringsver-
dige dører i branncellebe-
grensende konstruksjoner 
er oppgradert mht. å ivare-
ta nødvendig røyktetthet og 
brannmotstand. 

Utover passive brannsik-
ringstiltak i forbindelse 
med bæresystem, etasje-
skiller og eksisterende dø-
rer, er det i den branntek-
niske prosjekteringen også 
identifisert behov for akti-
ve sikringstiltak som hel-
dekkende sprinkleranlegg, 
automatisk brannalarman-
legg, mekanisk røykventi-
lasjon av glassgård, etc. 

I byggetiden har NBC hatt 
ansvaret for tverrfaglig 
kontroll av utførelse (KUT) 
for å verifisere at utførel-
sen av bygningsmessige og 
tekniske brannsikringstil-
tak tilfredsstiller de pro-
sjekterte løsninger. Det-
te arbeidet er utført i nært 
samarbeid med utførende 
entreprenør og øvrige pro-
sjekterende.

NEAS Brannconsult AS 
ønsker eier, leietakere og 
brukere til lykke med drif-
ten av et funksjonelt og 
brannsikkert byggverk!

Elektrotekniske anlegg
Av Jon Vindal,

Skanska Tekniske Entrepriser AS

Skanska Tekniske Entrepri-
ser AS (STE) er et heleid 
datterselskap av Skanska 
Norge AS og har ved Fokus-
kvartalet i Trondheim vært 
deres underentreprenør for 
tekniske fag og stått for både 
planlegging og levering av 
komplette VVS-, elkraft, og 
teletekniske anlegg.

STE sørger også for at an-
leggene får en tverrfaglig 
kontroll og funksjonstest før 
overlevering til kunde.

Elkraft
Bygget er forsynt fra en tra-
fokiosk i nærheten av byg-
get via kabler fram til byg-
gets hovedtavle. På grunn av 
at dette er et bankbygg, og at 
bankens datasentral skal væ-
re i drift under en hver situa-
sjon, var det viktig at det ble 
etablert en reserve energikil-
de for bygget. Som en reser-
ve energikilde er det montert 
dieseldrevet reservekraftag-
gregat på 110 kVA, som be-
tjener to UPS’er på hver 40 
KVA. 

Hovedtavlen er montert i et 
eget hovedtavlerom i sokkel.
Det er montert egne tavleni-
sjer i hver kontorfløy, med 
god mulighet for utvidelser.

Som føringssvei for stige-
kabler, kurskabler og svak-
strømskabler benyttes kabel-
broer i korridorer, sjakter, og 
tekniske rom.

Det er etablert datagulv i de 
fleste arealer, datagulvet er 
brukt som føringsveier for 
kabling til arbeidsplasser. 
Fleksibiliteten ved ominn-
redning er også stor ved bruk 
av datagulv. Da alle utaks-
bokser for kraft, tele og data 
er levert med overlengde og 
kan lett la seg tilpasse til ny 
møblering.

Det er levert et lysanlegg i 
henhold til retningslinjer fra 
Fokus bank. Der bankens 
egendesignede lysarmatur er 
brukt som hovedarmatur. Da 
banken har flere verneverdi-
ge rom, ble det brukt mye tid 
på å finne lysarmaturer som 
stod i stil med interiøret i dis-
se.

Teletekniske anlegg
Det er levert et strukturert 
spredenett i kategori 6 basert 
på 4-pars kabel fram til ni-
sjer i hver etasje. Som stigere 
i bygget er benyttet fiber.

Det er levert et automatisk 
adressérbart brannalarman-
legg for bygget. Alarmering 
skjer ved summere.

Det er medtatt et porttelefon-
anlegg i bygget.

Det er medtatt spredenett 
for fellesantenneanlegg som 
stjernenett til enkelte møte-
rom.

Trapp mellom nybygg i Dronningens gate 4 (til venstre) 
og Søndre gate 13.

Nytt og 
gammelt 
i skjønn 
forening, 
presen-
terer seg i 
Fokuskvar-
talet. 
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Kontorbygg Karenslyst allé 55–57 på Skøyen

Skytterdalen 6, 1337 Sandvika
Telefon: 94 80 54 00 • Telefax: 96 16 83 41

www.deltatek.no

Rådgivende ingeniør i
VVS-teknikk

ARCASA arkitekter AS
Sagveien 23 C III, 0459 Oslo
Telefon:22 71 70 70
Telefax: 22 71 70 80
E-mail: arcasa@arcasa.no
www.arcasa.no

ARKITEKT

Berghagen 5, 1405 Langhus
Postboks 156, 1401 Ski
Telefon: 98 21 13 33
Telefax: 64 86 14 40
firmapost@eldesign.as
www.eldesign.as

      Telefon: 22 19 44 10
     Telefax: 22 68 32 63
   Grenseveien 97 A
  Postboks 6577 Etterstad
0607 Oslo

Vi har hatt
prosjekt- og byggeledelse

Av 
Arnbjørn O. Lærdal, sivilarkitekt MNAL,

Arcasa Arkitekter AS

Prosjektet ligger meget sen-
tralt på Skøyen, med stor ek-
sponeringsverdi både mot 
kollektiv- og biltrafikk.  
Tomten er lang og smal og 
er regulert med byggelinjer 
hele veien. Det ble i ramme-
søknaden søkt om mindre 
dispensasjon fra disse for å 
gi bygget en ønsket artiku-
lasjon.
 
Bygget består av to volu-
mer som overlapper hveran-
dre.  Begge er løftet opp på 
søyler.  En høy og inntrukket 
glassfasade i 1. etasje er vik-
tig for å gi bygget nødven-
dig letthet.  Det er på totalt 
7 etasjer og har 1 undereta-
sje.  To ventilasjonssystemer 
besørger luftkvalitet og tem-
peratur som oppfyller da-
gens krav. 

Det største bygningsvolumet 
er et glassbygg med et iden-
titetsskapende sprossespill 
i hele fasaden.  Hoveddelen 
av glassfasaden vender mot 
nord.  All solavskjerming lø-
ses i glasset og på innsiden.  

Et mindre og tyngre byg-
ningsvolum griper inn i ho-
vedvolumet i glass, og det-
te uttrykkes i fasader og 
interiør. Mot syd åpnes det-
te mindre volumet i en sam-
menhengende glassfasade.  I 
denne er det satt inn vertika-

le glasskarnapper og mellom 
disse er det utvendig solav-
skjerming med persienner 
av uvanlig stor bredde (150 
mm).

Grunnet krav til miljøregn-
skap for bygget har det vært 
noen tekniske utfordringer 
med glassfasadene, men dis-
se ble løst med en del lave 
brystningsfelt.  I tillegg er 
det lydkrav til fasadene, sær-
lig mot E18.  Generelt er det 
ingen åpningsvinduer.  

Glassfargene varierer etter 
himmelretning, solforhold 
og grafisk oppbygging av 
fasaden.  Bygget ligger i et 
støyutsatt område og det er 
fokusert på gjeldende regler 
og krav til lyddempning for 
kontorbygg.  Bygget er til-
knyttet fjernvarme.

Byggets formgrep med to vo-
lumer som er kjørt sammen i 
hverandre gjenspeiles i inte-
riøret.  Fasadestein i tung del 
føres derfor inn i bygget der 
det er naturlig.  

Interiørene har god stan-
dard, og det er særlig lagt 
stor vekt på inngangspartier 
og trapperom.  Det har vært 
viktig å gjøre mest mulig for 
å skape luftige og åpne rom 

Fasade mot E18. �et største b��nin�svol�met er et �lassb��� med et identitetsska�ende s�rosses�ill i �ele �asaden.�et største b��nin�svol�met er et �lassb��� med et identitetsska�ende s�rosses�ill i �ele �asaden.  
Hoveddelen av �lass�asaden vender mot nord.

Foto: B���en�tt

s

Mot s�d å�nes det 
mindre vol�met i en 
sammen�en�ende 
�lass�asade. I denne er 
det satt inn vertikale 
�lasskarna��er o� mel-
lom disse er det �tven-
di� solavskjermin� med 
�ersienner.

Foto: B���en�tt  

B���et sett 
�ra s�d-vest.

B���et består 
av to vol�mer 
som over-
la��er �ver-
andre.  Be�-
�e er lø�tet 
o�� �å sø�-
ler.  En �ø� 
o� inntr�k-
ket �lass�a-
sade i 1. eta-
sje er vikti� 
�or å �i b��-
�et nødvendi� 
lett�et.  �et 
er �å totalt 
7 etasjer o� 
�ar 1 �nder-
etasje.

Foto:
B���en�tt

➞
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LEFDAL INSTALLASJON AS
Bærumsveien 375, 1346 Gjettum

Telefon: 67 80 58 00 • Telefax: 67 80 58 01
www.lefdal.no

De elektrotekniske
installasjonene

er utført av:

Arabergveien 6, 4050 Sola
Telefon: 51 64 69 00 • Telefaks: 51 64 69 02

E-mail: hubro@hubro-as.no
www.hubrohansen.no

Glassfasader og
aluminiumsvinduer
er prosjektert og montert av:

Idrettssveien 6, Postboks 94, 2120 Sagstuen
Telefon: 62 97 10 81 • Telefax: 62 97 19 44

Mobiltlf.: 913 81 228
E-post: staalmas@online.no

Alle betongtrapper
er montert av:

til tross for de smale rammer 
som måtte gis.  Det er derfor 
valgt innfelt lyssliss i hele 
trappeløpets høyde på begge 
sider av mellomrepos.  Det er 
videre valgt glassdører både 
mot kontorarealer og i heis-
dørene.  Det er valgt et en-
kelt rekkverk i trappen med 
mye glass.

Hele bygget er i plasstøpt be-
tong, inklusive heis- og trap-
pekjerner.  Disse er overfla-
tebehandlet likt for å gis en 
enhetlig karakter gjennom 
etasjene, liksom byggets søy-
ler.

Himlinger løses med 70% 
600 x 600 A-kant og 30% 
fast gips som sparkles og 
males i hvitt.  Avsluttes med 
en gitt avstand til glassfasa-
der. Alle himlingshøyder er 
på 2,70 unntatt i korridorer 
der vi havnet på  2,36. 

Kontorfronter har glass fra 
gulv til skjørt og dørblad 
er glatt og slett fra gulv til 
skjørt.

➞

Klemmavegen, 3550 Gol
Telefon:32 02 94 10 • Telefax: 32 02 94 11

www.engene.no

Grunnarbeidene
er utført av:

Bildene er tatt fra ter
rassen til den inntrukne 
7. etasje mot syd. Bildet 
til venstre er sett mot 
øst og begyggelsen langs 
Karenslyst allé. Bildet 
til høyre er sett mot vest 
og Frognerkilen. I for
grunnen byggearbeder 
på det nye kontorkom
plekset Sjølystarken.

Foto :
Byggenytt

Sigdal Kjøkken disponerer hele sokkeetasjen.

Foto: Byggenytt

Bildet til venstre viser 
fra det store kantine
rommet, ennå ikke 
møblert. Til venstre sees 
trapperom hvor det er 
innfelt lyssliss i hele 
trappeløpets høyde på 
begge sider av mellom
repos.

Foto:
Byggenytt

Utleieareal sett mot 
sydvest. Det har vært 
viktig  å gjøre mest 
mulig for å skape luftige 
og åpne rom til tross for 
de smale rammer som 
er gitt.

Foto:
Byggenytt

s
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Tjuvholmen - felt 2

Tjuvholmen - felt 2 sett fra Aker Brygge ved brohodet (se illustrasjonen over). �j�rnebygget er unikt fordi det forhol-�j�rnebygget er unikt fordi det forhol-
der seg til flere situasjoner samtidig: dokkens rom, fjordens rom, gårdsrommet og de store åpningene i bebyggelsen. 
Dette gir boliger med uvanlige kvaliteter og stor variasjon i romforl�p, lys- og siktforhold. 

Foto: Byggenytt

Tjuvholmen felt 2 
omhandler f�rste 
byggetrinn, husene 
21, 22 23, 24, 25 
og 26. 

4 arkitektkontorer 
har tegnet felt 2. 

21: næringsbygg -
Kristin Jarmund 
Arkitekter AS

22.: boliger - 
MAD AS

23–25: boliger -
Arkitektkontoret
Kari Nissen
Brodtkorb AS

24–26: boliger
�RTB AS

Landskaps-
arkitekt:
Bj�rbekk og
Lindheim AS

Overordnet 
arkitekt for
Tjuvholmen:
Niels Torp
Arkitekter AS

 

22

21

23

25

24

26

Utsikt fra hus 25 mot Stranden (Aker Brygge) og sj�en.                          Foto: Byggenytt

Det er i samspillet mellom 
rom og omgivelser, - mellom 
innside og utside at prosjek-
tene vi tegner blir til.

Tomter er ulike. For hvert 
prosjekt forsøker vi å gripe 
«stedets ånd» og forsterke 
kvaliteter i omgivelsene. 

Nærheten til sjøen og tom-
tens robuste historie danner 
grunnlag for vår formgiv-
ning.

Kontakten med sjøens liv og 
bevegelse, lyder og lukter, - 
og ikke minst sjøens lys og 
refleksenes spill gir stedet en 
unik atmosfære som preger 
alle boligene.

Bebyggelsen på Tjuvholmen 
løfter dokken frem som et 
viktig byrom og et industri-
historisk element  - til på-
minnelse om tidligere aktivi-
teter og til berikelse for den 
nye bydel. 

Betraktningene vi gjorde om 
«stedet» og forholdet til dok-
ken da vi tegnet Stranden 
på Aker Brygge, har fortsatt 
gyldighet.

Det nye hjørnebygget vil 
sammen med Stranden fun-
gere som en «portal» til dok-
ken og bidra til å forsterke 
dette viktige byrommet. 

Byggene spiller sammen med 
et slektskap i proporsjoner og 
robust og varig materialbruk. 
Håndbanket tegl, lakkert stål 
og oljet tre understreker sam-
spillet.

Hjørnebygget er unikt fordi 
det forholder seg til flere si-
tuasjoner samtidig: dokkens 
rom, fjordens rom, gårds-
rommet og de store åpnin-
gene i bebyggelsen. Dette gir 
boliger med uvanlige kvali-
teter og stor variasjon i rom-
forløp, lys- og siktforhold. 

Mot fjorden har hjørnebyg-
get en lettere karakter. Sol 
og fjord speiler seg i store 
glasspartier. Sjenerøse bal-
konger henger fra kraftige 
stag. 

Hjørnebygget rommer 20 
leiligheter, fra 44-113,5 m2. 
Hovedadkomst er fra dokk-
siden via en tre etasjer høy 
portal. To leiligheter har ad-

komst over egen bro med sikt 
ned i dokken. Flere boliger 
har tre fasader, alle har sjø-
utsikt.

Hus 25
Av

Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS
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Stockholmsgata 20, 0566 Oslo
Telefon: 22 71 94 00 • Telefax: 22 71 58 41

E-mail: firmapost@fasadeteknikk.no 
www.fasadeteknikk.no

Fasadeteknikk AS
 har utført utvendige fasader

 med Sto Ventec System.

Sto Norge AS
Caspar Storms vei 12,
0664 OSLO
Tlf.: 22 07 29 00
www.stonorge.no

Sagveien 23 A, 0459 Oslo
Telefon: 22 04 04 60 • Telefax: 22 04 04 85

LANDSKAPSARKITEKTER

Rosenkrantzgata 75, 3018 Drammen
Telefon: 32 21 99 99 • Telefax: 32 83 81 62

www.ect.no

Rådgivende ingeniører i
elektroteknikk for Tjuvholmen KS

Begge bilder: Kari Nissen Brodtkorb

Brannteknikk
Av Jan Ingar Ottesen, 

Key Account Manager, Will Arentz Firesafe AS

Firesafe startet opp i august 
2006 med brannisolering av 
bærende stålkonstruksjoner 
på felt 2. Tilbudet omfattet 
brannisolering og brann-
maling av bærende stål-
konstruksjoner, i septem-
ber 2006 startet Firesafe 
også opp med branntetting 
av branncellebegrensende 
vegger og dekke. Firesafe 
ble ferdig med arbeidene 
på felt 2 sommeren 2007. 
I januar 2007 fikk Fire-
safe klarsignal for å star-
te opp på felt 3 med bran-
nisolering, brannmaling og 
branntetting. 

Pr. dags dato har Firesafe 
utført arbeid for ca. 2 mil-
lioner kroner og bemannin-

gen på prosjektet har vari-
ert fra 2 til 8 montører. Bas 
på brannisolering og brann-
tetting er Jasmin Karhasan 
og bas på brannmaling er 
Stepjan Josipovic. Frem-
drift på brannisolering av 
stål på felt 3 har vært en ut-
fordring, spesielt med tanke 
på leveringstiden på branni-
solasjon i vinter. 

Den største utfordringen 
har nok allikevel vært ut-
vendig brannmaling av stål 
med tanke på det aggressi-
ve klimaet nede ved Oslo-
fjorden. Firesafe utfører 
selv priming, brannmaling 
og top coat av søyler som 
skal brannmales. 

Tjuvholmen sett innerst fra Dokken ved den første av de to skulpturelle broene som skal knytte Aker Brygge-området 
og Tjuvholmen sammen (se plantegningen på side 2)���� 

Foto: Byggenytt

På vei inn i gårdsrommet fra Bolette 
brygge��

Foto: Byggenytt
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Hus 23
Av

Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS

I enhver by finnes overordne-
de elementer som har preget 
byens fysiske utvikling og 
struktur. Det spesielle i situ-
asjonen danner grunnlag for 
byggets formgiving og iden-
titet.

Det høyeste hjørnebygget i 
det første kvartalet må være 
et relevant svar på en vital, 
urban situasjon, og på et mø-
te med fjordens landskaps-
rom,- med sjøens liv og be-
vegelser.

Det er i samspillet mellom 
rom og omgivelser,- mellom 
innside og utside at vi skaper 
vår arkitektur.

Derfor er hjørnebygget gjen-
nombrudt som en «snøbal-
lykt». Åpninger av ulik ka-
rakter skaper variasjon og 
kontakt mellom kvartalets 
indre rom og omgivelsene. 

Som renninger i byveven vil 
romlig interferens, bevegeses-

linjer, siktlinjer og linjer av 
lys mellom bygg og omgivel-
ser føre til gjensidig vitalise-
ring.

Slik forankres bygget i situ-
asjonen, og slik ivaretas det 
intime aspekt i det storslag-
ne. Kontrastene gir bygget 
karakter.

Ekornveien 11, 2240 Magnor
Tlf.: 62 83 70 11 • Fax: 62 83 72 40

E-post: post@eidskogmek.no
www.eidskogmek.no

Konstruktivt stål og
gangbaner

produsert og levert av:

Kjøkken, bad og
garderobe

er levert av:

HTH Prosjektavdeling AS
Strømsveien 245,
0668 Oslo
Telefon:22 91 40 40
Telefax: 22 91 40 70
www.hth.no

Hjørnebygget rommer 63 
leiligheter (46-103 m2) for-
delt på 10 etasjer. 1. etasje 
benyttes til næring. Hoved-
adkomst til boligene er lagt 
til et representativt inngangs-
parti i Lille Stranden.

Herfra vil vandringen frem 
til leilighetene kunne by på 
ulike typer romlige opplevel-
ser gjennom frodig beplan-
tet gårdsrom, over broer med 
sikt til dokken, til plassen 
med fontene, til kanalen eller 
sikt til fjorden.

Vandringen blir en fortelling 
som synliggjør stedskvalite-

tenes variasjon og mang-
fold.

Takterrassen og terrasse-
ne i gårdsrom og portalåp-
ningene vil bli beplantet 
og tilrettelagt for beboer-
nes bruk.

Her er det mulig å obser-
vere byens trivsel eller ba-
re nyte soloppgang over 
speilblank fjord.

s

Et gløtt ned i gårdsrom-
met som omkranses av 
de forskjellige husene 
som utgjør byggetrinn 
1. 

Bildet er tatt fra øverste 
forbindelsesbro i hus 23.

Foto:
Byggenytt

s

Hus 23 med adresse Lille Stranden 3, sett fra Olav 
Selvaags plass. Hjørnebygget gjennombrudt somjørnebygget gjennombrudt som 
en «snøballykt». Åpninger av ulik karakter skaper 
variasjon og kontakt mellom kvartalets indre rom og 
omgivelsene. 

Det lille bildet viser detalj av det skarpe hjørnet mot 
Tjuvholmen allé.

Foto: Byggenytt 

Betongvägen, Timmele,
SE-523 92 Ulricehamn, Sverige

Telefon: 0046-321 53 11 00
Telefax: 0046-321 53 11 01

www.ubab.,com

Vi har utført
leveransen av
prefabrikerte
betongelementer
som balkonger til 
Tjuvholmen.

Foto: Byggenytt
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Nes Anleggservice AS
Drognestoppen 2, 2150 Årnes

Telefon: 97 13 14 29 • Telefax: 63 90 58 91

Kjerneboring,
betongsaging,

tømrerarbeider og
utleie av anleggsutstyr

utføres av:

Hus 24 og 26
HRTB AS

HRTB AS har tegnet huse-
ne 24 og 26. Hus 24  (de to 
bildene rett under) har adres-
se Lille Stranden og vender 
ut mot fjorden, mens hus 26 
(nederste bilde) vender ut 
mot Dokken. 

Om byggene sier Ola Mowé i 
HRTB AS blant annet.

Store glassflater og terras-
ser er husenes hoveduttrykk, 
samlet og holdt på plass av en 
kraftig innramning. som gir 
bygningene karakter. 

Boligplanene har et raust 
oppholdsrom i hele fasade-
bredden mot fjorden og Dok-
ken. Soverommene er plassert 
mot det rolige gårdsrommet. 
Fra inngangspartiet får man 
et langt blikk både mot den 
lille terrassen mot gårdsrom-
met og via oppholdsrom mot 
fjorden. 

Kjøkkenet er plassert som en 
del av oppholdsrommet, men 
med mulighet for hel eller 
delvis avskjerming mot stu-
en. Terrassen går i hele leilig-

hetsbredden som dekket på 
et skip. Et lett transparent 
rekkverk gir kontakt inne fra 
stuen og ned på  brygger og 
vann.

Materialene i fasadene er 
grønt, irret kobber, blanklak-
kert mahognyfarget tre og 
store mengder glass. Glasset 
og mahognyen reflekterer-

lysspillet i vannet og gir fasa-
den et skimrende preg. Kob-
berert har referanser til byens 
kupler og spir samt båtenes 
irrete bronse- og messingbe-
slag. Mahognytreet assosier-
es med stolte skipsinnrednin-
ger og de elegante lystbåter.

Byggeteknikk
Av 

Per N. Sørensen,
Dr.techn. Olav Olsen AS

Dr.techn. Olav Olsen AS har 
vært rådgivende ingeniører i 
byggeteknikk i forprosjekt-
fasen og i utarbeidelsen av 
totalentreprisen for parke-
ringskjelleren og adkomst-
området til Tjuvholmen. 

Oppdragsgiver her var Tjuv-
holmen KS. I områdene der 
betongen på Tjuvholmen i 
endelig eller midlertidige fa-
ser av utbyggingen kunne 
komme i kontakt med vann 
opp til og med kote +2,1, er 
det et krav til konstruksjo-
nens levetid på 300 år. Dette 
medførte helt spesielle krav 
til betongen og forskjellige 
alternativer for lang levetid 
ble vurdert i samarbeid mel-
lom utbygger, entreprenør, 
NTNU og rådgiver. 

Valget falt på en betong med 
slaggsement og silica tilført 
plastfibre. I tillegg til dette 
er det benyttet økt overdek-
ning (opp til 100 mm enkel-
te plasser) og det er benyttet 
rustfri/syrefast armering på 
de sidene av konstruksjonen 
som grenser mot kloridag-
gressivt miljø.

Dr.techn. Olav Olsen AS 
fortsatte som rådgivende in-
geniører for byggeriet over 
bakkenivå på felt 2 og 3 med 
Selvaagbygg som oppdrags-
givere. Tjuvholmen felt 2 lig-
ger i hovedsak på eksiste-
rende fyllmasser og enkelte 
plasser nærmest Aker Bryg-

ge direkte på fjell. Byggene 
på felt 2 er i hovedsak funda-
mentert med stålkjernepeler 
til fjell og er dimensjonert ut 
ifra kravene til vertikale be-
lastninger, horisontal stabili-
tet og oppdrift. 

Som rådgivende ingeniører i 
byggefasen hadde vi ansvaret 
for alle plasstøpte konstruk-
sjoner og totalstabilitet. Kra-
vene til fundamentering av 
området ble koordinert med 
utbygger av parkeringskjel-
leren.

Utbygger hadde satt som 
krav at Tjuvholmen felt 2 
skulle ha et variert og spen-
nende arkitektonisk uttrykk. 
Variasjonen skulle tilveie-
bringes ved at 4 forskjellige 
arkitektkontorer fikk i opp-
drag å utforme hhv 1 eller 2 
av de 6 husene som inngår på 
felt 2. Husene ligger plassert 
i en ring rundt en gårdhage.

Bærende vegger, avstivende 
skiver og søyler er i hovedsak 
utført i plasstøpt betong. I en-
kelte områder er dog søylene 
utført i stål. For å få størst 
mulig fleksibilitet i nærings-
etasjen var det et ønske fra 
oppdragsgiver at få så få be-
tongskiver i områdene ut mot 
fasaden som mulig. Dette sat-
te store krav til utformingen 
av feltet, hvor også enkelte av 

fortsettelse neste side

Leverandør av
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www.tobull.no

Ringnesveien 2 • 0978 Oslo
Telefon: 815 11 511 • Telefax: 22 78 77 00

Betongpumper og mobilkraner
er levert av:

steni fasader
- Best på kvalitet og miljø!

steni® fasade

SIGURD FOSSLI A/S
BLIKKENSLAGERMESTER - INGENIØR

Strømnesveien 12, 1385 Asker
Telefon: 66 79 78 03 • Telefax: 66 79 70 76

Blikkenslagerarbeidet
er utført av:

husene i seg selv satte store 
krav til bæring og stabilitet.

Alle første etasjene i de seks 
husene skal benyttes til næ-

ring. Det ene av de seks hu-
sene skal i sin helhet benyt-
tes til næringsvirksomhet. 
Her var ønsket om så få søy-
ler som mulig medvirkende 
årsak til at en relativ ny dek-
kekonstruksjon, BubbleDeck 
ble valgt for første gang i 
Norge. 

BubbleDeck ble valgt på 
grunn av ønsket for større 
spenn, utkraginger og færre 
søyler enn det andre alterna-
tiv kunne tilby i dette tilfel-
let. 

Et BubbleDeck kan på man-
ge måter betegnes som et «2-
veis hulldekke». I stedet for 
kanaler som i hulldekkene er 
et BubbleDeck forsynt med 
lufttette kuler av plast i et ru-
temønster.

Byggeteknikk
fortsettelse fra
forrige side

Hus 22
Av Trond Elverum, 

partner, sivilarkitekt MNAL,

MAD AS

Situasjon
Hus 22 er plassert midt i kvar-
talet (felt 2) og får sin hoved-
henvendelse mot Tjuvhol-
men allé. Hovedatkomst til 
bygget er fra Tjuvholmen al-
lé. Hus 22 avgrenses av hjør-
nebygningene; hus 21 mot 
nord (næring) og hus 23 mot 
syd (boliger). Det er etablert 
en offentlig passasje gjen-
nom hus 22 som sikrer gang-
forbindelse mellom Tjuvhol-
men allé og fjorden.

Leilighetene
Bygningen består av til sam-
men 49 utleieenheter (plan 2-
9), samt et forretningslokale 
på gateplan. I tillegg er det fi-
re private takterrasser, samt 
en takterrasse til felles be-
nyttelse for alle bygningens 
leietakere. Fire av de øverste 
leilighetene har direkte ad-
komst til de private terras-
sene på taket. Plantype 1 (29 
stk.) er en 2-roms leilighet på 
36,5 m2 BRA, plantype 2 (7 

stk.) er en liten 2-roms leilig-
het  på 29,7 m2 BRA, planty-
pe 3 (8 stk.) er en gjennomgå-
ende 3-roms leilighet på 58,2 
m2 BRA og plantype 4 (5 stk) 
er en 3-roms leilighet over to 
plan på 67,6 m2 (BRA). 

Alle leiligetene har romhøye 
vindusdører og skyvedører 
mot balkonger.

Fasadeuttrykk
Bygningen er oppført i plass-
støpt betong hvor fasaden 
mot gårdsrommet er kledd 
med lyse Norsal fasadepla-
ter. Gårdsromfasaden har fått 
en forholdsvis streng kompo-
sisjon. 

Fasaden mot Tjuvholmen 
allé har et friere og mer dy-
namisk uttrykk, hvor sam-
menhengende balkongsoner 
strekker seg langs hele fasa-
dens lengde. Bygningen vir-
ker som et bindeledd mellom 
de eksponerte hjørnebygnin-
gene, hus 21 og hus 23, sam-
tidig som den har sin egen 
klare identitet. 

Forkant av balkongelemen-
tene danner fire fasetterte 
flater som har ulike vinkler 
i forhold til hovedfasaden. 
Dette er gjort for å skape en 
markant betoning av de ulike 
balkongdybdene.

Balkongsonenes glassrekk-
verk ligger i fasadelivet mot 
de slette kontorfasadene til 
hus 21 og får en maksimal 
utkragning mot hus 23, som 
også er et boligprosjekt med 
balkonger. 

Balkongenes glassrekkverk 
brytes opp ved duplex-enhe-
tene (leiligheter over to plan). 
Glasset er  bearbeidet kunst-
nerisk med silketrykk i for-
skjellig grad av transparens/
refleksjon. Det bearbeidete 
glasset reflekterer lyset ned i 
gaten, reduserer uønsket inn-
syn og sikrer maksimalt lys-
innslipp til de kompakte bo-
enhetene. 

Sokkelsone
Sokkelsonen til bygget, der 
det er en forretning, er fa-
sadekledningen utført som 
vertikale metallkassetter i 
ferrarrirød farge. Forretnin-
gen er delvis eksponert mot 
portrommet i 2 etasjer. Mot 
terreng er det en lav sokkel i 
sort slipt granitt.

Fellesarealer
Inne i inngangspartiet er det 

laget en vegg der postlkasser 
etc. er felt inn. Denne veggen 
er også fasettert som balkon-
grekkverkene. Her er veggen 
kledd med Norsal fasadepla-
ter som ytterfasadene.

Trappene har rekkverk i ube-
handlet sort stål, og er utfor-
met som enkle skiver med 
ferrarrirød farge inn mot 
trappeøyet.

www.sigdal.com

Kjøkken og garderober
er levert av:

Fasaden mot Tjuvholmen allé har et friere og mer dynamisk uttrykk, hvor sammenhen-
gende balkongsoner strekker seg langs hele fasadens lengde. Bygningen virker som et 
bindeledd mellom de eksponerte hjørnebygningene, hus 21 og hus 23, samtidig som den 
har sin egen klare identitet...                                         

Foto: Byggenytt

Det er etablert en offentlig passasje gjennom hus 22 som 
sikrer gangforbindelse mellom Tjuvholmen allé og fjor-
den.

Foto: Byggenytt

s

Balkongenes glass-
rekkverk brytes opp 
ved duplex-enhete-
ne (leiligheter over to 
plan). Glasset er  be-
arbeidet kunstnerisk 
med silketrykk i for-
skjellig grad av trans-
parens/refleksjon. 

Det bearbeidete glas-
set reflekterer lyset 
ned i gaten, reduse-
rer uønsket innsyn og 
sikrer maksimalt lys-
innslipp til de kom-
pakte boenhetene. 

Foto:
Byggenytt
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www.nordan.no

VI GRATULERER
TJUVHOLMEN, OSLO

- og takker for
oppdraget

www.swedoor.no

DØRENE
 er levert av:

Vi brannsikrer fremtiden

Firesafe har brannsikret Tjuvholmen

Firesafe er din totalleverandør 
innen brannsikring. – Å velge 
Firesafe betyr økt trygghet og 
reduserte kostnader.

Vi tilbyr:
• Brannbeskyttelse
• Branndører og luker
• Branntetting og fugeløsninger
• Totalløsninger
• Konsulent- og tegnetjenester

tlf. 22 72 20 20 - fax 23 17 86 00
www.firesafe.no

Landskap og offentlige rom

Landskapsarkitektene Bjør-
bekk & Lindheim AS har 
ansvar for ideutvikling og 
prosjektering av adkomst-
området og Odden på Tjuv-
holmen. Det prosjekteres 
fortsatt på delområder samti-
dig som de første områdene 
nå ferdigstilles og tas i bruk.

Prosjektet Tjuvholmen be-
står av tre områder; - Od-

den, Holmen og Skjæret. Od-
den ligger like vest for Aker 
Brygge og er en halvøy som 
forbinder Tjuvholmen med 
byen og havna. Opprinnelig 
var Tjuvholmen en øy som så 
ble koblet til land og utviklet 
til kai og havn. Landskapet 
som nå skapes på Tjuvhol-
men, får tilbake sin øykarak-
ter, men i totalt ny form. Det 
vil være åpen tilgang til al-

le gater og plasser og langs 
alle kaikanter og brygger. 
God kontakt med vannet og 
praktfull utsikt er vesentlige 
kvaliteter som utvikles gjen-
nom prosjektet.

Bydelen Tjuvholmen vil få en 
roligere atmosfære enn Aker 
Brygge. Dette underbygges 
av landskapet som skapes 
med de grønne parkområde-
ne mot fjorden - Strandhagen 
og Skjæret, som har holme-
nes kvaliteter med gressfla-
ter og skråninger, av det åpne 
inntrykket gitt av de frodige 
hagene mellom bygningene 
på Holmen og stemningen 
gitt av trærne i Tjuvholmen 
allé og de store trærne som 
blir plantet på bydelens plas-
ser.

Forhold til byen
Holmen, Odden og Skjæret 
vil være attraktive utferds-
mål for byens befolkning ved 
sin beliggenhet ute i fjord-
bassenget, med aktivitets- og 
kulturtilbud, restauranter og 
uteserveringer. Tjuvholmen 
vil også ha kvaliteter som 
vil trekke folk i vinterseson-
gen. Opplevelsessenteret og 
Kunstsenteret vil trekke pub-
likum ved siden av at utsyn 
og rekreasjonskvaliteter gjør 
området attraktivt også på 
vinterstid.

Opplevelse av sjøen
En av de unike kvalitetene på 
Tjuvholmen er den nære kon-
takten med sjøen. 

Det ligger en utfordring i å 
håndtere høydeforskjellen 
mellom vann og kaikant som 
skapes av parkeringskjelle-
re. For å skape bedre kon-
takt ned mot sjøen, benyt-
tes trapper, ramper og lave 
brygger. Det gis muligheter 
for kaiplass for mindre båter 
(gjestehavn – korttidsstopp) 
og gangpromenader på tre-
brygger langs vannet og un-
der broer. 

Det nære forholdet til van-
net tydeliggjøres ved de sju 
broene i prosjektet. To smek-
re gangbroer som forbinder 
Aker Brygge og Tjuvhol-
men, er nå under montering 
(arkitekt Lund & Slaatto), 
to broer vil forbinde Odden 
med de ytterste øyene Hol-
men og Skjæret, to små broer 
knytter Skjæret til Holmen, 
mens en gangbro vil bli byg-
get fra Holmen over til Filip-
stad. Øylandskapet på Tjuv-

holmen vil oppleves sterkt fra 
broene.

Trafikk
Bydelen vil i hovedsak være 
bilfri. Den vil ha tilsvarende 
trafikksituasjon som på Aker 
Brygge. Dette gir viktige fø-
ringer for utforming og bruk 
av de offentlige rommene. 
Det tas hensyn til nødvendig 
framkommelighet for utryk-
ningskjøretøy og vareleve-
ring. 

Offentlige arealer
De sentrale plassene Olav 
Selvaags plass og Albert 
Nordengens plass ligger på 
de høyeste punktene på Od-
den og Holmen. På Olav Sel-
vaags plass vil vannet fra tre 
fontener gi plassen karakter. 
Vannet fra fontenene føres 
i renner ned gateløpene mot 
fjorden. Vannrennene vil bli 
et spennende og aktiviseren-
de innslag i gatene.

Siktakser holdes åpne fra 
Bryggetorget på Aker Brygge 
over Dokkplassen mot Filips-
tadkilen og Bygdøy, og gjen-
nom gateløpene som stråler 
ut fra de sentrale plassene. 
Sjønærheten vil derfor opp-
leves sterkt også når en går i 
gatene på Tjuvholmen.

Bygulvet
Prosjektets intensjoner om et 
variert og opplevelsesrikt ut-
trykk i bebyggelsen og en va-
riert bystruktur, er bakgrun-
nen for idéen om et rolig og 
helhetlig gate- og plassgulv. 

Vannet vil renne i åpen renne i gateløpet fra fontenen på Olav Selvaags plass. 

Foto: Byggenytt

Av Jostein  Bjørbekk, 
Bjørbekk & Lindheim AS

Landskapsarkitekter MNAL

Rekkverkene langs Bolette brygge får belysning integrert 
i håndløperen. Belegningen er en lys granittstein.

Foto: Bjørbekk & Lindheim AS

Belegningen vil variere i ma-
terialbruk med granitt, be-
tong og tre med innslag av 
stål.

Granitt vil bli brukt som 
plassdekke på plasser, i Tjuv-
holmen allé og i trapper, am-

Plantekasser for trær blir sitte-elementer med skulptu-
rell utforming.

Foto: Bjørbekk & Lindheim AS

fier og kanter. Natursteinen 
blir brukt i ulike størrelser 
og fargene vil variere mel-
lom lys grå til mørkere grå. 

fortsettelse neste side
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Langs enkelte kaikanter be-
nyttes belegning av plasstøpt 
betong med striper og renner 
av stål. Denne materialbru-
ken har referanser til den næ-
re historien på Tjuvholmen 
og til naboskapet med Stran-
den på Aker Brygge. Treverk 
benyttes på brygger, sitteam-
fier og trapper langs sjøfron-
ten og kanalen som skiller 
Odden fra Holmen. 

Gate- og plassdekker skal 
innfri kravene til universell 
utforming. Dette innebærer 
at det skal møbleres og beleg-
ges slik at alle brukergrupper 
inkludert folk med hørsels-, 
syns- og bevegelsesvansker 
skal kunne ta seg godt og 
trygt fram i området.

Landskap og 
offentlige byrom

fortsettelse fra
forrige side

Belysning
Tjuvholmens uteområder 
er spesielle ved at de stort 
sett ligger nær vann. Effek-
ten av lysspeiling i vannet 
på kveldstid er sterk og virk-
ningsfull. Belysningen skal 
fremheve miljømessige, ar-
kitektoniske og rommessige 
kvaliteter. Bydelen skal få 
en lyskvalitet som fremhe-
ver de enkelte steders kvali-
teter. Dette betyr en nyansert 
bruk av belysning. Lysnivået 
og jevnheten skal tilpasses 
slik at nødvendig sikkerhet 
og trygghet ivaretas. 

En vil unngå blendende be-
lysning. Belysning langs kai-
kanter plasseres inne på fla-
tene og generelt ikke ute på 
kaikanten. Dette gjøres for 
å gi best mulig opplevelses-
kvalitet for de som spaserer 
bryggelangs på kveldstid; - 
nattehimmelen skal kunne 
nytes. 

Bildet over detalj av sitteamfi og ny gangbru over 
til Aker Brygge. Bildet til venstre viser sitteamfiet 
i granitt, Bolette brygge til venstre og hovedgaten 
Tjuvholmen allé til høyre for hus 21. Til høyre 
detalj av plantekasse for trær som også kan tjene 
som sittebenk.

Foto: Bjørnekk & Lindheim 

Vi avrunder vår 
prosjektomtale 
med et par bilder 
som viser noe av 
den kompleksitet 
og det mangfold 
som karakteris
erer byggeriet 
Tjuvholmen.

Men først en takk 
til Selvaagbyggs 
Per Wilhelmsen, 
prosjektdirektør 
Selvaag Spesial
prosjekter, for 
den interessante 
rundturen vi 
hadde sammen 
med ham. 

På bildet nyter 
han den utrolig 
flotte sjøutsikten 
fra det høyeste 
taket på bygge
trinn 1.

Foto:
Byggenytt
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TEC7- Nå også i fargen teglstensrød
Det miljøvennlige fugeli-
met Tec7 lanseres nå i en 
ny farge som er etterspurt 
av både profesjonelle hånd-
verkere og «gjør-det-selv»-
personer – teglstensrød. 
Fargen passer til fuging på 
terrakotta-fliser, samt til 
bruk på murstein, takstein, 
takbeslag og andre materi-
aler med grunnfargen tegl-
stensrød – eller terrakotta 
som mange kaller den. 

Tec7 har siden introduksjo-
nen år 2000 blitt en best-
selger innen fugelim. Den 
er enkel å bruke for alle 
og kan brukes til nesten alt 
innen liming, festing og fu-
ging. Tec7 erstatter minst 7 
andre fuge- og limproduk-
ter som ofte blir stående i 
hyller og tørke ut fordi man 
ikke hadde behov for hele 
innholdet i patronen. Med 
Tec7 har man én patron til 
mange oppgaver, det eneste 
man trenger å gjøre er å vel-
ge passende farge. 

 – Tec7 trenger ikke primer 
og limer sterkt – hele 27 
kg/cm2, forteller produkt-

sjef Hans Erik Lian i Re-
lekta. I motsetning til sili-
kon kan Tec7 overmales og 
den motstår sopp-/bakte-
rieangrep. Tec7 er i tillegg 
syrefri, den inneholder hel-
ler ikke skadelige løsemid-
ler og er derved trygg i bruk 
for både personen som påfø-
rer fugemassen og materia-
let som blir fuget eller limt. 
Tec7 er velegnet til bruk i 
våtrom og som fleksibel fu-
ge og tettemasse. Tec7 tåler 
UV-stråler, forblir fleksibel 
og hefter på våte overflater 
– den kan til og med påfø-
res under vann!
 
Tec7 leveres fra før i fargene 
hvit, lys grå, grå, sort, bei-
ge, brun og eik. Produktet 
markedsføres av Novatech, 
som er en del av Relekta 
Import AS i Relekta-Grup-
pen og selges gjennom far-
ge-, bygg- og jernvarehand-
lere i hele Norge.

Relekta-Gruppen har sol-
gt reparasjons- og vedlike-
holdsprodukter til profesjo-
nelle brukere i Norge siden 
1977. Selskapet har funnet 

de kvalitetsmessig beste 
produktene for å gjøre re-
parasjon og vedlikehold en-
klere, mer miljøvennlig og 
mer lønnsomt. Kvaliteten 
bekreftes gjennom fem for-
skjellige garantier og for-
sikringer - Relektas 5-stjer-
ners kundegaranti, samt 
Relekta-Gruppens sertifi-
seringer; ISO 9001:2000 
(kvalitet), ISO 14001:2000 
(miljø), EMAS (miljø), 
OHSAS 18001 (helse og 
sikkerhet) og MQA-01 (salg 
og marked). 

For mer 
informasjon, 
kontakt:
Relekta-Gruppen 
v/Hans Erik Lian, t
elefon: 22 66 04 00, 
e-post: 
hans.lian@relekta.no

 

Norsk stol vekker oppsikt
En norsk stol som trener 
ryggen slår an. På kort tid 
har oppfinneren solgt nes-
ten 4000 stoler og skaffet 
seg patent i Europa, USA 
og Japan.

De fleste av oss sitter som 
en potetsekk. Den norske 
stolsuksessen Backup tvin-
ger deg til å sitte rett og  
holder samtidig ryggen din 
i stadig bevegelse.

– Stolens nederste punkt er 
en kule, mens bena plas-
seres på en plate. Det gjør at 
støttemuskulaturen i ryggen 
jobber hele tiden mens man 
sitter. Stolen er faktisk like 
mye et treningsapparat som 
en stol, sier Freddy Johnsen, 
som er oppfinner av stolen 
Backup. 

Salgskurvene peker bratt 
oppover, og firmaet hans 
på Årnes i Akershus ligger 
an til å selge 500-600 stoler 
bare nå i oktober.

– Vi er også i ferd med å eta-
blere oss i Sverige og Dan-
mark. Vi har tatt ut patent 
på konstruksjonen og vil 
om kort tid satse i flere eu-
ropeiske land, sier Johnsen.

Sidelengs nyhet 
Omtrent 70 prosent av alle 
nordmenn har vondt i ryg-
gen i løpet av livet, og hver 
sjette sykemeldte arbeids-
taker er borte fra jobben på 
grunn av ryggen.

– Vi nordmenn er i ferd med 
å sitte oss i hjel. Målgrup-
pen vår er derfor ikke bare 
folk som allerede har vondt 
i ryggen, men alle som sitter 
i fare for å få det, sier John-
sen.   

Teknologisk Institutt har 
vært med på utviklingen av 
stolen til Freddy Johnsen.

– Tidligere balansestoler har 
stått på en meie der du har 
beveget deg fram og tilbake. 
På Backup kan du også be-
vege seg fra side til side, sier 
Truls E. Moe i Teknologisk 
Institutt.   

Blant annet måtte det en del 
testing til for å finne fram 
til det riktige materialet til 
kulen stolen står på.

– Bevegelsesmulighetene 
gjør stolen særlig aktuell 
for arbeidsplasser og i klas-
serom, sier Moe. 

Tidligere i år fikk stolen 
pris av Norsk Designråd. 
På vei til ferdig produkt har 
balansestolen også fått støt-
te av Input-programmet til 
Norsk Industri og den stat-
lige innovasjonsordningen 
Skattefunn.

Idéen kom i kajakk 
Oppfinneren er selv operert 
for prolaps i ryggen tre gan-
ger. Det var mens han pad-
let kajakk at Johnsen fikk 
idéen til Backup-stolen. 
Med vond rygg var det ik-
ke greit å sitte i kajakken på 
vanlig måte.

– Jeg eksperimenterte med 
å sitte på et såkalt balanse-
brett, et brett med en halv-
kule under som brukes til 
balansetrening. Brettet kun-
ne fint brukes som sitteun-
derlag hvis jeg la en dyne 
under. Idéen til stolen kom 
derfra, sier Freddy John-
sen.  

Backup har fått mange til-

hengere blant landets kiro-
praktorer.

– Platen som føttene hviler 
på er en veldig viktig del av 
stolen. Den gjør at helt an-
dre muskler aktiveres enn 
om du sitter med føttene 
på gulvet, sier kiropraktor 
Beathe Selvåg i ABC Ki-
ropraktorklinikk på Lille-
strøm. 

På balansestoler sitter du så 
oppreist at balansepunktet 
flyttes på riktig sted, rett på 
ryggsøylen.

– I tillegg sitter du høyt, som 
gjør at vinkelen i hoften blir 
større. Det er gunstig for 
bekkenet og gjør blodgjen-
nomstrømmingen fra lårene 
lettere, sier Selvåg.

Kontaktpersoner:
Truls E. Moe, seniorrådgi-
ver i Teknologisk Institutt, 
tlf. 934 84 886

Inger Lise Willerud, mar-
kedsrådgiver i Teknologisk 
Institutt, tlf. 982 90 269

Freddy Johnsen, adminis-
trerende direktør i BackUp 
AS, tlf. 63 82 63 11

Scandinavian Property Development 
notert på Oslo Børs
Eiendomsutviklingsselska-
pet Scandinavian Property 
Development ble 1. novem-
ber notert på Oslo Børs un-
der tickeren SPDE.
 
– Dette er et viktig skritt vi-
dere mot vårt mål om å bli 
et ledende skandinavisk ei-
endomsutviklingsselskap, 
sier administrerende direk-
tør i SPDE, Stein Haugbro.
 
Scandinavian Property De-
velopment er selskapet bak 
Norges største eiendoms-
kjøp, Fornebu, med et sam-
let uviklingspotensial på ca 
543.000 kvadratmeter og 
15.000 m2 eksisterende næ-
ringsbygg. løpet av de kom-
mende årene planlegger 
SPDE å oppføre ca 5.000 
boliger på Fornebu. I tillegg 
eier og utvikler SPDE pro-
sjektet Hinna Park utenfor 
Stavanger, med et samlet 
utviklingspotensial på ca 
134.000 m2, primært kon-
tor/næringsarealer. Ca 66% 
av SPDE’s utviklingsvolum 
er boliger og ca 34% er kon-
tor/næringsarealer.
 
– SPDE skiller seg mar-
kert fra alle andre eiendom-
saksjer på børsen. Vi blir 
det eneste rendyrkede ut-
viklingsselskapet på Oslo 
Børs, de andre forvalter i 
hovedsak eksisterende byg-
ningsmasse. SPDE er så-
ledes en unik mulighet for 
investorene til å eksponere 
seg mot eiendomsutvikling 
uten å være bundet av den 
tradisjonelt lange tidshori-
sonten i slike prosjekter, si-
er Haugbro.
 
Indrefileten av 
eiendomsmarkedet
SPDE beskriver seg selv 

som et selskap som utvikler 
«indrefileten av eiendoms-
markedet». De viser til at 
Fornebu og Hinna er de to 
største bolig- og næringsei-
endomsprosjektene i de to 
største pressområdene i en 
av verdens aller sterkeste 
økonomier. Kombinasjo-
nen av befolkningsvekst, 
urbanisering og økonomisk 
vekst utgjør en spennende 
cocktail, ikke minst når det 
gjelder fremtiden til Forne-
bu og Hinna Park.
 
– Fornebu og Hinna Park 
utgjør et svært solid funda-
ment for SPDE og for vår 
videre satsing. Vi har am-
bisjoner om å bli en sentral 
skandinavisk spiller og har 
hele tiden en rekke prosjek-
ter til vurdering. Så snart vi 
finner prosjekter som til-
fredsstiller våre margin-
krav, slår vi til. Det tren-
ger ikke å bli lenge til, sier 
Haugbro.
 
Sterke makrotrender
SPDE frykter ikke de kort-
siktige krusningene i eien-
domsmarkedet. De viser til 
at makrobildet for bolig- og 
næringseiendom i Norge er 
svært sterkt, og ingen steder 
er bildet sterkere enn i Oslo 
og Stavanger.
 
– SPDE skal levere høy av-
kastning. Vi sikter mot en 
avkastning på egenkapita-
len (IRR) på 20% over tid. 
De sterke makrotrendene 
gjør oss trygge på denne 
prognosen, sier Haugbro.
 
Selskapet har tidligere vært 
omsatt på OTC-listen og 
hadde før notering på Oslo 
Børs i overkant av 600 ak-
sjonærer. Markedsverdien 

av selskapet ved notering er 
ca. 3 milliarder kroner. Til-
retteleggere er SEB Enskil-
da og ABG Sundal Collier.
 
Korte fakta om SPDE
 • Scandinavian Property 
Development ASA ble eta-
blert i 2006. Selskapet for-
valtes av Aberdeen Proper-
ty Investors.
 • SPDE ble notert på Oslo 
Børs 1. november 2007 med 
tickeren SPDE.
 • SPDE har som mål å bli et 
ledende skandinavisk eien-
domsutviklingsselskap.
 • SPDE er selskapet bak 
Norges største eiendoms-
kjøp, Fornebu.
 • SPDE eier og utvikler 
448.100 m2 boligeiendom 
og 228.400 m2 næringsei-
endom i Oslo- og Stavan-
ger-området i Norge, gjen-
nom prosjekter på Fornebu 
og Hinna. I tillegg eier SP-
DE ca 15.000 m2 eksiste-
rende næringsbygg på For-
nebu.
 • SPDEs eiendomsporteføl-
je er av DTZ verdsatt til to-
talt 6,7 milliarder kroner.
 
Korte fakta om Fornebu
• Skandinavias største og 
mest attraktive bolig- og 
næringsutviklingsprosjekt.
 • 543.000 m2 utbyggings-
potensial.
 • Beliggenhet ved sjøen ba-
re 5 km fra Oslo sentrum.
 
Korte fakta om 
Hinna Park
 • Et av de største eiendoms-
utviklingsprosjektene i Sta-
vanger-regionen.
 134.000 m2 utbyggingspo-
tensial.
 • Beliggenhet ved sjøen 
mellom Stavanger og Sand-
nes (5 km i hver retning).

Bedre oppbevaring og transport
Zarges K-470 aluminiums-
kasser er konstruert for å 
gi optimal sikring av varer. 
Med Clip-On hjulsett på 
kassene blir også fleksibili-
teten helt suveren!

Trenger du maksimal be-
skyttelse for verdifulle in-
strumenter og stiller høye 
krav til robusthet og leve-
tid, er valget enkelt: Zarges 
K-470 aluminiumskasse 
med tilpasset innredning. 
K-470 serien kan skredder-
sys til en rekke bruksom-
råder, kassene har en tett-

hetsgrad på IP 54 og ingen 
detaljer som ruster. 

– Opp gjennom årene har 
Zarges levert K-470 kasser 
til blant annet Forsvaret, ol-
je- og offshore-markedet, 
polarekspedisjoner, rakett-
oppskytningsprosjekter og 
telekomindustrien, opply-
ser Truels Gedde i Grove 
Knutsen.

Clip-On hjulsett til Zarges-
kasser bidrar i vesentlig 
grad til å forenkle arbeids-
dagen. Aluminiumskassene 

blir mer mobile – det er let-
tere å trille/rulle enn å bæ-
re! 

Clip-On hjulene monteres 
raskt og enkelt uten bruk av 
verktøy og de passer per-
fekt til Zarges K-470 alu-
miniumskasser. Settet be-
står av 2 stk. faste hjul og 2 
stk. svingbare hjul, gummi-
hjul med Ø-100 mm, maks 
belastning 90 kg.
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AKER HUS

Lørdag 3. november kl. 1300 fant den høytidlige over-
leveringen sted av Aker Hus, det nye hovedkontoret til 
Akerselskapene på Fornebu. Det seremonielle omfat-
tet firing av totalentreprenørens (Skanska Norge AS) 
flagg og heising av Aker-flaggene. Den røde løperen 
var rullet ut. Arkitekt for det storslåtte hovedkontoret 
er Niels Torp Arkitekter AS. Byggenytt vil prosjektom-
tale Aker Hus i neste utgave.

Foto: Byggenytt 

Det gikk så absolutt ikke et-
ter planen da Vejle Fjernvar-
meselskap i Danmark skulle 
legge nye fjernvarmerør gjen-
nom et vernet område i kom-
munen. I et ulent og vernet 
område ble styrt boring valgt 
som metode for å unngå gra-
vearbeider på den drøyt 250 
meter lange traseen. Viker-
sund-firmaet Sandum AS ble 
redningen for fjernvarmesel-
skapet etter et års mareritt.

Det hele startet med at et 
svensk firma ble leid inn for 
å kjøre styrt boring. Ved be-
nyttelse av denne metoden 
benyttes en styrbar borerigg. 
Fra riggen presses en bore-
streng gjennom ønsket trasé.  
Borestrengen presses fram 
og styres via instrumenter 
over bakken som kontrolle-
rer og følger borestrengens 
styrehode. Når pilothullet er 

gjennomkjørt monteres et 
rymmehode til strengen med 
den aktuelle diameteren, og 
denne trekkes tilbake med 
påmontert rør. Dermed blir 
et vernet område svært lite 
utsatt for miljøpåvirkning og 
gravingen blir minimal.

Prosjektet
To PE-varerør med dimen-
sjon 400 mm skulle etable-
res parallelt på en strekning 
med lengde 250 meter.  Inne 
i varerørene skulle det trek-
kes inn fjernvarmerør  som 
er bygd opp av en utvendig 
diameter 280 mm PE rør , en 
isolasjonsskum og så et inn-
vendig stålrør med 160 mm 
diameter.

Uventet stopp
Etablering av rør nr 1 gikk 
bra. Rør nr 2 kjørte seg 
imidlertid fast etter 100 me-

ter, grunnet siltlommer på 8 
meters dyp. For å få ut bor-
krona, måtte dermed PE-
røret  sprenges rett bak bor-
krona. For om mulig å løse 
denne håpløse situasjonen 
ble det valgt å  prøve å eta-
blere fjernvarmerøret uten 
varerør på de resterende 150 
meter. Borstenger fra styrt 
borerigg ble på nytt etablert 

på hele strekket  gjennom det 
fastkjørte 400 mm røret.

Nå var planen å trekke det 
280 mm fjernvarmerøret 100 
meter gjennom det fastkjørte 
400 mm  røret  og så fortset-
te boringen de neste 150 me-
trene med fjernvarmerøret, - 
etablert direkte i bakken uten 
varerør . Nok en gang ble det 

bråstopp, nå etter totalt 150 
meter. Rørtraséen besto nå 
av 100meter  med 400 mm  
PE  varerør med fjernvarme-
rør innvendig og de neste 50 
metrene  med fjernvarmerør 
etablert rett i bakken. 

Det var fortsatt 100 meter 
igjen for å etablere rør nr. 2. 
Nå var det fjernvarmerøret 
som måtte sprenges for å få 
løs borekrona.

Kritisk situasjon
Det danske entreprenørsel-
skapet Østergaard, som had-
de leid inn den svenske bo-
reriggen var nå i en kritisk 
situasjon, og måtte se seg om 
etter alternative løsninger. De 
tok kontakt med tyske Trac-
to-Technik, som er Sandums 
hovedleverandør av utstyr for 
Nodig-oppdrag. Sandum A/S 
ble tilkalt for om mulig å løse 
den alvorlige krisen.

– Vi sendte umiddelbart to av 
våre spesialister til Vejle for 
å bistå med problemløsnin-
gen. Vi forsto at dette ville 
bli en både krevende og in-
teressant oppgave, sier Kris-
tian Sandum. I tillegg til eget 
utstyr, en 125 tonn grundo-
burst, ble det også leid inn 
en 250 tonn grundoburst fra 
Tracto-Technik.

Sterke krefter
Bergninger som ble foretatt 
viste at det var behov for sto-
re trekkrefter og nødvendige 
sikkerhetsmarginer for å lyk-
kes. Derfor falt valget på en 
trekkemaskin med 250 tonn 
trekkraft.

Oppdraget for Sandum AS 
ble dermed først å etable-
re trekkstenger fra 125 tonn 

maskinen på hele strekket 
på 250 meter Neste trinn 
var å etablere trekkstenger 
fra den store 250 tonns mas-
kinen. Grunnen for at dis-
se ikke kunne etableres rett 
inn i traséen var at diame-
teren på stengene var større 
enn innvendig  diameter  på 
det fastkjørte fjernvarmerø-
ret. (160 mm) Sandum AS 
kunne dermed benytte seg av 
sin spisskompetanse innen 
cracking /utblokking. 

En spesiallaget kniv og ek-
spander, ble benyttet for å 
skjære 3 rørdimensjoner 
langs traseen  bestående av 
400 mm PE-vararørrør yt-
terst , så fjernvarmerøret be-
stående av 280 mm PE-rør, 
isolasjon og innerst  160 mm 
stålrør. Bak skjæreutstyret 
og ekspanderen ble trekk-
stengene til 250 tonn maski-
nen montert og det hele truk-
ket på plass.Det ble benyttet 
ekspander med god oppdi-
mensjonering og bentonitts-
møring  av stålrøret under 
utblokkingen. En total trek-
kekraft på 195 tonn var nød-
vendig for å komme gjennom 
med stålvararøret. Hele red-
ningsoperasjonen ble gjen-
nomført med kun én drifts-
stans, og det var for å sveise 
sammen de nye stålrørene 
som var klargjort i 2 lange 
lengder.

For første gang opplevde 
mannskapene hos Sandum 
AS å bli servert champagne 
på grøftekanten, men dette 
skjedde i Danmark, og an-
leggesleder Morten Oxholm 
spanderte med glede etter ett 
års mareritt. I dag fungerer 
den nye fjernvarmeledningen 
i Vejle etter sin hensikt.

Sandum AS reddet dansk fjernvarmeutbygging

Det nye stålvarerøret klart for inntrekking.
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