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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

Årets siste utgave bringer omtaler av tre profilerte byggeprosjekter tegnet av to av Norges fremste 
arkitekter, Sverre Fehn og Niels Torp. Bildet over viser Aker Kværner Headquarter på Fornebu 
(Niels Torp), sidene 2–19. Bildene under viser Fehn-prosjektene det nye Arkitekturmuseet, her med 
Paviljongen, sidene 20–23, og Gyldendalhuset, sidene 24–27. På den siste siden: noen ekstra bilder 
av prosjektene.

Foto: Byggenytt

Vi ønsker også alle våre lesere og forretningsforbindelser god jul og et fremgangsrikt nytt år.
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Rådgivende ingeniør
Brannteknikk

Postboks 58 Lilleaker, 0216 Oslo
Telefon: 22 51 42 50 • Telefax: 22 51 42 70

www.vedal.no

Prosjekt- og byggeledelse:

Modell: Niels Torp

Aker Kværner Headquarter i forgrunnen, Telenorbygget 
i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt

Ved innkjøringen til garasjekjelleren.
Foto: Byggenytt

Fasade mot IT Fornebu. Fornebuklinikken i bakgrun-
nen.

Foto: ByggenyttFoto: Byggenytt
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Aker Kværner Headquarter

Erichsen & Horgen A/S
Rådgivende ingeniører
VVS - Klima - Kulde - Energi - Miljø - MNIF - MRIF
Nydalsveien 36, 0484 Oslo
Telefon: 22 02 63 00 • Telefax: 22 02 63 90
E-mail: oslo@erichsen-horgen.no • www.erichsen-horgen.no

Rådgivende ingeniører i
VVS-teknikk

Industrigaten 59, Postboks 5387 Majorstuen, 0304 Oslo
Telefon: 23 36 68 00 • Telefax: 23 36 68 01
www.ntorp.no • firmapost@ntorp.no

Rystelsesmålinger og eiendomsbesiktigelser er utført av:

SBV-Consult a.s • Smalvollveien 63 B, 0667 Oslo
Telefon: 22 65 85 30 • Telefax: 22 65 95 23
Internett: www.sbv-consult.no • E-post: post@sbv-consult.no

Leif Tronstads plass 4,
Postboks 434, 1302 Sandvika

Telefon: 67 81 71 50 • Telefax: 67 81 71 51
www.electronova.no

Rådgivende ingeniør i
elektroteknikk

Rådgivende ingeniør

byggeteknikk,

bygningsfysikk, geoteknikk, 

trafikk, VA-teknikk - - -

Engebrets vei 5, P.b. 427 Skøyen, 0213 Oslo
Telefon: 22 51 80 00 • Telefaks: 22 51 80 01

Konsept
Hvordan kan nabobygningen 
til Telenors nye hovedkvarter 
på Fornebu fremvise egenart 
og særpreg, og samtidig bi
dra til  en enkel og renlin
jet helhet sammen med den 
mektige og uttrykksfulle na
bo i nord.

Vi har valgt å gi den nye kon
torbygningen arkitektonisk 
kraft med avdempede virke
midler; der klare, faste buede 
former står mot Telenorho
vedkvarterets mer oppbrudte 
bygningsmasse.

Samtidig står bygningskrop
pen som «megler» mellom 
den strukturforskjell (retning 
og masseoppbygning) som 
eksisterer mellom Telenorho
vedkvarteret og utbygningen 
av det tidligere Terminalom
rådet på Fornebu.

På sett og vis er det foreslåtte 
nybygg tenkt som en parafra
se over Telenorhovedkvarte
rets komposisjon, der de to 
bueformede fløyer danner 

et fortettet og uttrykksfullt 
gårdsinteriør rettet mot par
ken og fjorden i øst.

Nybygget er formet over et 
enkelt, klart, fleksibelt og 
funksjonelt konsept. Det fak
tum at det er et meget stort 
hus, og skal være et effektivt 
bygg, har for vårt vedkom
mende medført at vi har lagt 
ekstra vekt på klarhet, enkel
het og oversiktlighet.

Vi har valgt en tilbakeholden
de, klart definert ytre form.
Fasadematerialene beskriver 
tydelig den ytre, samlende 
kappe der den står i kontrast 
mot den indre gårdsfasaden, 
sorte elokserte aluminiums
plater mot hvit marmor. Det
te samspillet kommer tydelig 
til uttrykk ved inngangspar
tiet og der bygningen åpner 
seg mot fjordlandskapet.

Situasjonsplanen
Øverst oppe i parkstrøket 
ligger nybygget, med store 
grøntområder på begge si
der.

Bygningen er lett identifiser
bar sett fra den boulevard
pregede hovedveien på For
nebu. Inngangen markerer 
seg tydelig som en ravine i 
anlegget. Inngangsaksen le
der over gårdsinteriøret, torg
rommet, rett mot fjorden 
nedenfor. Utsikten fra foyer
arealet og torgrommet kan 
dirigeres utenom  det påtenk
te nybygg i parken.

Det spektakulære høyreiste 
foyerarealet gir på én gang 
god oversikt over bygnin
gens sosiale samlingspunkt 
sentralhallen, og gårdsrom
met, entrépartiet og de to 
bygningskroppenes heis og 
trappekjerner.

Vi har valgt enveiskjørt tra
fikkavvikling til P  kjeller, 
med 350 bilplasser. Besø
kende kjører inn forbi hoved
inngangen til Pplass syd for 
bygningen.

Det lune torgrommet som 
favner fjordlandskapet, har 
terrasser mot syd og åpne dø
rer mot kantinearealet.

Bygningskroppen, 
oppbygningen av interiøret
Huset er tegnet innenfra og 
ut og utenfra og inn.

Av 
Niels A. Torp,

Niels Torp AS architects MNAL MNIL

Huset er tegnet innenfra og 
ut- og utenfra og inn.

Det spektakulære høyreiste 
foyerarealet gir på én gang 
god oversikt over bygnin-
gens sosiale samlingspunkt 
sentralhallen, og gårds-
rommet.

Foto:
Byggenytt

Bygg B’s klare, faste buete form står mot Telenorkvartalets mer oppbrudte byg-
ningsmasse. 

Foto: Byggenytt

Anlegget er formet opp som 
to separate «selvbetjente» 
bygningskropper som kan 
knyttes sammen etter behov. 
De to bygningskropper er yt
terligere underdelt for å kun
ne gi mulighet for fleksibel 
oppdeling til flere mer eller 
mindre adskilte divisjoner 
og avdelinger, der de enkelte 
skall tydelig kan identifiseres 

med sine forskjellige fasade
bekledninger. De to husene 
samler seg omkring en felles 
glasshall med to heisbatterier 

og buete broer som forbinder 
hver etasje. Mulighet for å se 

fortsettelse neste side
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Til Aker Hus har vi levert:

Fasader: Spansk marmor.
Kvantum: Ca. 2300 m2 fasade.
Gulver: Kalibrert skifer i 
naturplan og spansk marmor på gulv,
finslipt overflate.
Kvantum: Ca. 1600 m2 skifer, ca. 250 m2 spansk marmor.
Buet trapp slipt skifer fra plan 1 til underetasjen.

Holmaveien 21, Postboks 148, 1313 Vøyenenga
Telefon: 67 18 28 20 • Telefax: 67 18 28 21

E-mail: firmapost@naturstein-as.no • www.naturstein-as.no

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:

gjennom de ulike kontorfløy-
ene gjør at hele huset opple-
ves som et intimt og samlen-
de interiør. 

Naturlandskapet omkring er 
trukket dypt inn i kontorin-
teriørene gjennom bygnings-
kroppenes buede ytterfasa-
der med store vindusflater 
med klart glass og de 4 kile-
formede gårdsinteriørene. 

Den avrundede, tette byg-
ningskroppen gir meget kor-
te og effektive kommunika-
sjonsveier. Vi har lagt særlig 
vekt på å bringe dagslys og ut-
siktskvaliteter inn i interiøret 
ved å utforme tydelige sikt-
linjer gjennom de forskjelli-
ge romsekvenser. Siktlinjene 
åpner seg mot dagslys og ut-
sikt til landskapet omkring. 

Bygningskroppene er utfor-
met med store sammenhen-
gende kontorflater med ulik 
karakter (kortere og lengre 
interiører, smalere og bre-
dere bygningskropper). Dis-
se faktorer gir generelt sett 
stor fleksibilitet når det gjel-
der tilpasning til forskjelli-
ge brukerbehov; de forskjel-
lige avdelinger kan vokse og 
trekke seg sammen.

Av samme grunn er plasse-
ringen av de tekniske sjakter 
og toalettkjerner viet meget 
stor oppmerksomhet, plas-
sert ved interiørenes perife-
ri. Romhøyden i de store in-

teriørene er generøs, 2,7 m 
netto.

Sentralt i hvert av de store 
buede interiørene er det inn-
passet et «kommuniserende 
rom» med vertikal karakter, 
et knutepunkt i planen. 

Det er åpne trapper mellom 
plan 1 og 2 samt 3 og 4. Det-
te interiørelementet forster-
ker siktlinjer og bidrar til å 
avklare orienteringen for de 
mange medarbeiderne. Om-
rådet er en av kontorlandska-
pets uformelle møteplasser, 
en oase innredet med både 
lave og myke møbler samt 
kaffebar og exposkjerm. 

Det er flere oaser pr. plan 
plassert i nærheten av kaffe-
barer  og minikjøkken. I en-
den av alle de store kontor-
fløyene er det generøse oaser 
hvor man kan ha spontane, 
uformelle møter eller bare 
lese posten sin og nyte den 
vakre utsikten.  Oasene har 
hver sin karakter, et farge- og 
møbelvalg som er både  ung-
dommelig og humoristisk. 

Enkle rene himlinger med 
innfelt belysning, lave lyse 
skjermvegger, kontorinnred-
ning i lys bjørk og hvitt i kon-
trast til et mørkt grått gulv 
gir en frisk og lett karakter. 
De ulike bygningskroppene 
og fløyene har fått hver sin 
farge og de ulike oasene sitt 
eget møbeluttrykk gir et va-
riert og spennende interiør. 
Det gir de enkelte miljøene 
sin identitet og det gjør det 

lettere å orientere seg i byg-
get.

De 10 meter lange fondveg-
gene inn til hver kontorfløy 
kles med lerret og utsmyk-
kes av ti unge kunstnere. Det 
vil gi de enkelte kontorfløy-
ene sin egen og helt spesiel-
le karakter. De vil også være 

et spennende innslag til sen-
tralhallen. Broene vil funge-
re som flotte gallerier hvor 
du kan se flere av kunstver-
kene samtidig. 

Fleksibilitet, generalitet, 
kommunikasjonslinjer
Etasjeplanen kan tilpasses 
alle ønsker når det gjelder av-
delingsoppdeling; fra 1 stor 
sammenhengende avdeling 
til 8 mindre «leieforhold».
Det er lagt vekt på å oppnå 
korte og klare kommunika-
sjonslinjer.

Teamkontorarbeidsplasser og 
kombikontorarbeidsplasser 
kan innredes fritt på kontor-
flaten. Det er lagt til rette for 
kombikontorarbeidsplasser 
mot gårdsinteriører, team-
kontorer mot landskapsrom-
met utenfor og sentralhall og 
stor-romskontorer/undervis-
ningsrom og større møterom 
mot bygningskroppens bre-
dere midtsone.

Møterom har alltid dagslys 
direkte eller indirekte og er 
lokalisert til hjørner av in-
teriøret. De er lyssatt slik at 
de virker som «lanterner» i 
rommet.

Hvert kontorplan har man-
ge ulike type og størrelse på 
møterom, alt fra 4 til 16 per-
soner. Et møtesenter med au-
ditorium, kursrom og ulike 
type møterom er plasser på 
U1. Styrerommet er plassert 
på plan 5.  

10 medarbeidere deler et 
samtalerom. De er enten inn-
redet med ståmøbler for ras-
ke møter, ordinære stoler el-
ler myke sittegrupper for 
mer intime samtaler. Kom-
munikasjonslinjene er ori-
entert mot dagslyset og har 
fondmotiv i naturlandskapet 

utenfor. Klare enkle kommu-
nikasjonssoner gjøre det lett 
å orientere seg. De store og 
generøse vindusflater gir ly-
se og luftige lokaler og gjør 
det også lett å orientere seg 
i forhold til det vakre om-
kringliggende landskapet. 

Entrépartiet og 
resepsjonsarealet
Entrépartiet, i «ravinen» mel-
lom de to bygningskroppene 
leder rett imot resepsjonsarea-
let som ligger nær tyngde-
punktet i bygningen med vi-
suell kontakt til alle viktige 
målpunkter:

fortsettelse fra
forrige side

Det lune torgrommet som favner fjordlandskapet mot syd, har åpne dører mot kantinearealet. 
Foto: Byggenytt

Fjordutsikt fra takterrasse, bygg A.         Foto: Byggenytt
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www.steni.no

Mest fleksibel 
på format, 
form og farge! 
Best på kvalitet 
og miljø!

steni
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• Kantinearealer og møte-
romsavdeling.
• Hovedinngangene til kon-
torfløyene.
• Ankomstplassen og inn-
gangsdøren.

Gavlene ved hovedadkoms-
ten er utformet som skiver 
som leder bevegelsen inn i 
bygget.

Under den ene av marmorski-
vene, langs baldakinen, er en-
trépartiet  gitt en utsmykning 
av rustfritt stål med lys gjen-
nom den perforerte platen. 
Entrépartiet er et høyreist, 
vakkert interiør med storslått 
utsikt utover parklandskapet 
og fjorden.

Kantineareal
Kantinen har 600 plasser, 
den vender seg mot torgrom-
met og naturlandskapet mot 
fjorden i øst. Terrassene 
utenfor ligger lunt til i park-
messig opparbeidede arealer, 
og vil være meget attraktive 
i  den varmere årstid. Kanti-
nen ligger i U1 i umiddelbar 
nærhet til sentralhallen lett 
tilgjengelig for alle ansatte 
og besøkende. Møtesenteret 
og exposenteret ligger i nær 
tilknyttning til kantinen. En 
kaffebar som også er åpen 
utenom kantinens tider er 
sentralt plassert. 

Kantinen har en variert inn-
redning med mange ulike 
miljøer alt fra kvikk lunsj-
bar, til langbord for å samle 
avdelinger, til småbord for 4, 
til komfortable avskjerme-
te lunsjstuer som kan reser-
veres for besøkende. 

Niels A Torp, 
prosjektansvarlig
Dag Leyre Olsen, 

prosjektleder
Trine Rosenberg, 

prosjektleder interiør
Joyce Battersby

Bjørn Kongsgaard
Jonathan Alexander

Tarjei Torgersen
Jens Noach

Christina Aarnæs
Ingrid Løvstad

Hege Liven
Fride Hallberg
Eva Norgård

Carmen Marro
Marit Hiorth-Schøyen

Per Kåre Ringstad
Kjell Vidar Andersen

Andrew Holter

Byggeteknikk

Rambøll er rådgivende 
innenfor byggeteknikk, geo-
teknikk, VA-anlegg, byg-
ningsfysikk og 3. partskon-
troll brannteknikk.

Anlegget ligger på Snarøya, 
med Telenors hovedkontor 
som nærmeste nabo. Telenor 
utviklet prosjektet og solgte 
det til Aker-Kværner i 2005. 
Aker Kværner har utvidet 
prosjektet noe for å tilpasse 
det egne behov. Bygget skal 
benyttes som nytt hovedkon-
tor fra 2007

Byggeteknikk
Tomten er svakt skrånende 
og prosjektet har 2-3 etasjer 
under terreng. Disse areale-
ne er utnyttet til parkerings-
anlegg og tekniske rom.

Den laveste kjelleretasjen 
ligger under grunnvannsni-
vået og er utført i vanntett, 

plasstøpt betong. Anlegget 
ligger delvis på fjell og del-
vis på leire. Hele anlegget er 
fundamentert til fjell, enten 
direkte, eller via stålkjerne-
peler og betongpilarer. 

Det ble tatt ut ca. 110.000 m2 
jord og fjell. Maksimal gra-
ve-/spregningsdybde var 11 
m. Graveplan er vist på plan-
skissen. Det skraverte områ-
det viser områder med pe-
ling. For øvrig ligger bunnen 
av byggegruben på utsprengt 
fjell. Det ble rammet en del 
spuntvegger for å ivareta sta-
biliteten av utgravingen og 
for å sikre veien mot Tele-
nor. Disse er vist med sort 
på skissen. Det vises også til 
situasjonsbildet under utgra-
ving og utsprengning (se nes-
te side).

Av siv. ing. Rolf Hauan,
Jon Gullbrekken og Fred Solvik,

Rambøll Norge AS

fortsettelse neste side

Graveplan.
Det skraverte om-
rådet viser områder 
med peling. For øv-
rig ligger bunnen av 
byggegruben på ut-
sprengt fjell. Det ble 
rammet en del spunt-
vegger for å ivareta 
stabiliteten av utgra-
vingen. og for å sikre 
veien mot Telenor. 
Disse er vist med sort 
på skissen.

Aker Kværners nye hovedkontor her sett fra Snarøyveien. Hovednngangen markerer 
seg tydelig som en ravine i anlegget.

Foto: Byggenytt

Til venstre: 
et blikk ut i 
sentralrom-
met og ned på 
kantinegulvet.

Til høyre:
sentralrom-
met sett mot 
vest og ett av 
de to heis-
batteriene i 
bygget.

Foto:
Byggenytt

Kommunikasjonslinjene er orientert mot dagslyset og har 
fondmotiv i naturlandskapet ute.

Foto: Byggenytt

Skanska Norge AS
Drammensveien 60, Postboks 1175 Sentrum, 0107 Oslo

Telefon: 40 00 64 00 • Telefax: 23 27 17 30
www.skanska.no

TOTALENTREPRENØR
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Vaterlandsveien 19, 3470 Slemmestad • Tlf.: 31 29 78 00 • Fax: 31 29 78 09
kranor@kranor.no • ww.kranor.no

Avdelinger: Stavanger • Bergen • Trondheim • Tromsø

Vi har løftet det meste!

Alle utomhusarbeidene
er utført av:

Holeveien 1381, 3531 Krokkleiva
Telefon: 32 16 08 90 • Telefax: 32 16 08 99

www.tuvsjøen.no

Aut. Maskinentreprenør

Løkjavegen 4, 3677 Notodden
Hallvard: 91 55 07 66

Hans Petter: 99 01 94 47
Telefax: 35 01 80 29

VA-arbeidene
er utført av:

Overbygget er på 5-6 etasjer 
over terreng. Den øverste eta-
sjen er inntrukket.

I kjelleretasjene er bunnpla-
ten, yttervegger og diverse 
konstruksjoner som opptar 
jordtrykk, utført i plasstøpt 
betong. Dekkekonstruksjo-
nene i kjellerne er i hoved-
sak utført i prefabrikkert 
betong, med hulldekker, sa-
deltaksbjelker og søyler. De-
ler av dekkekonstruksjonene 
har store laster på grunn av 
jordfyllinger og utføres av 
HD400. Kjellerkonstruksjo-
nene har også, på grunn av 
nivåforskjeller, store ensi-
dige jordtrykk som blir tatt 
opp av påstøp på dekkene og 
plassstøpte vertikale vegg-
skiver. Typisk plan og snitt 

av kjellerkonstruksjonene 
er vist på snittskissen over. 
Bunnplaten er dimensjonert 
for vanntrykk på kt. +6,0 m 
og er delvis forankret til fjell 
for oppadrettede krefter.

Overbygget utføres med et 
vertikalt bæresystem av stål, 
og med dekkekonstruksjon 
av stålbjelker og hulldekker. 
Stålbjelkene er hatteprofiler 

innvendig og I-profiler i fa-
sadene.Den typiske søyleav-
standen er 4,8 m i fasaden og 
7,2 m innvendig. Hulldekke-
ne er i hovedsak HD 265 med 
spennvidder ca. 6–ca. 12 m.

Avstivningssystemet består 
av av vertikale, prefabrik-
kerte betongskiver i trappe- 
og heissjakter, samt i verti-
kale tekniske sjakter. For å få 
akseptable utbøyninger p.g.a. 
vindlast, er skivene oppspent 
vertikalt. I kjelleretasjene er 
disse skivene plasstøpt.

På planskissen over er hull-
dekkene vist, og stålbjelkene 
er markert rødt. Mørk skra-
vur er massivelementer. Søy-
lene er grønne punkter.

Byggningsmassen består 
av to H-former som bindes 
sammen av en lysgård med 
svært høy glassfasade. Ho-
vedkonstruksjonene her er 
utført med stålfagverk. Ut-
bygningsformen er vist på fi-
guren. Den lyse skravuren er 
overbygget. Videre er H-for-

fortsettelse fra
forrige side

mene forbundet med gang-
bruer i stål. Snittet viser ut-
formingen av lysgården.

Veier og teknisk 
infrastruktur
Overordnet veinett og hove-
danlegg for teknisk infra-
struktur er ført fram til tom-
ten før byggestart. Prosjektet 
omfatter derfor stort sett ut-
bygging innenfor egen tomt. 

Prosjektets størrelse har 
medført et større internt VA-
anlegg. Her inngår et stort 
fordrøyningsmagasin da det 
er en begrenset mengde over-
vann som kan tilføres offent-
lig overvannsledning.

Bygget er tilknyttet fjernvar-
me- og fjernkjølenettet på 
Fornebu.

Siden nesten all parkering 
skjer i parkeringskjeller, er 
det en forholdsvis liten del av 
tomten som går med til veier 
og parkeringsplass. Prosjek-
tet har imidlertid bygget en 
lengre gang/sykkelvei som 
inngår i hovednettet for gang/
sykkelveier på Fornebu.

Bygningsfysikk
Prosjektet har hatt egen an-
svarshavende for bygnings-
fysisk prosjektering. Mye 
glassfasader og kompliserte 
løsninger har gitt utfordrin-
ger mht varmetap og fukt-
sikring. 

Fagområdet bygningsfysikk 
er knyttet til varmetap, var-

Byggegropa med utgravings- og sprengningsarbeider 
oktober 2006.

Foto: Skanska Norge

Planskisse hulldekker / stålbjelker

Planoversikt. Kjelleretasje mørk, 1-5 etasje lys farge.

meisolering og fuktsikring. 
Fagområdet er ikke noe nytt, 
men det har de siste årene blitt 
gradvis mer vanlig å knytte 
egen rådgiver med bygnings-
fysikk som spesialfelt til pro-

sjektene. Å si at det er vanlig 
er kanskje en overdrivelse, 
men entreprenører, arkitekter 
og tiltakshavere har begynt å 
få opp øynene for gevinsten 
man kan få ut av dette. Med 

Aker Kværner Headquarter sett fra Snarøyveien.                                    Foto: Byggenytt
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milliarder av kroner pr. år i 
byggefeil, byggskader knyt-
tet til fukt, samt bygningers 
høye energiforbruk, er håpet 
at bedre kontroll på dette vil 
gi gevinst for både tiltaksha-

ver, rådgivere, entreprenør 
og brukere. 

Fagområdet bygningsfysikk 
grenser til øvrige fag; arki-
tekt, byggeteknikk og VVS, 

Planskisse hulldekker / stålbjelker
som har «eierskapet» til kon-
struksjonene og installasjo-
nene. Bygningsfysisk rådgi-
vers oppgave mellom disse 
er å avdekke problemstillin-
ger knyttet til fagene og påse 
at krav og anbefalinger blir 
ivaretatt. 

Det ble for Aker Kværner 
Headquarter utarbeidet et 
bygningsfysisk konsept med 
overordnede forutsetninger 
som må være på plass for at 
bygget skal fungere med hen-
syn til varmetap og fuktsik-
ring. 

Å få bygningsfysisk rådgiver 
på banen tidlig er viktig slik 
at man kan unngå å «låse» 
løsninger som er vanskelige 
med hensyn til fuktsikring, 
bæresystem, kuldebroer, 
samt at løsningene lar seg 
gjennomføre i praksis. Mht 
sistnevnte er samarbeid med 
entreprenør ofte fruktbart. 

Bygningsfysisk rådgiver har 
videre diskutert konstruk-
sjoner, løsninger og detaljer 
med øvrige prosjekterende 
og entreprenør. Etter hvert 
som detaljtegninger var ut-
arbeidet, ble de kontrollert, 
diskutert tverrfaglig og evt. 
justert. 

Prosjektet har i tillegg hatt 
uavhengig kontroll som har 
påsett at bygningsfysikk ble 
ivaretatt på en god måte.   

Store glassfasader gir med 
sitt store varmetap vinterstid 
og kjølebehov på varme som-
merdager store utfordringer 
med hensyn til energibruk. 
Det ble derfor utført ener-
giramme hvor hele byggets 
energibehov ble beregnet og 
dokumentert tilfredsstillende 
i forhold til maksimalt tillatt 
energibehov i TEK 1997. 

Og måtte fremtiden vise at 
litt ekstra innsats har vært til 
nytte.

Det begynner å bli bygg.                                                                       Foto: Skanska Norge

Brannteknikk

Et av Bærums største 
kontorbygg
Med 2.300 arbeidsplasser, 
ca. 630 underjordiske par-
keringsplasser og nærmere 
60.000 m² er Aker Kværner 
Headquarter en stor og im-
ponerende bygning. Brann-
teknisk er det allikevel en 
forholdsvis enkel og ukom-
plisert bygning. Og nettopp 
det å forenkle eller forstå 
at brannteknikken kan væ-
re enkel selv om bygningen 
er stor og avansert, har vært 
Multiconsults utgangspunkt 
som brannrådgiver med an-
svar for brannteknisk pre-
missprosjektering.

Brannrådgivers rolle i en byg-
gesak er å beskrive branntek-
niske premisser som prosjek-

teringsgruppen deretter må 
medta eller implementere i 
sin detaljprosjektering og di-
mensjonering. Virksomhe-
ten i det ferdige bygget må 
oppfylle de forutsetninger 
og krav som er gitt. Dagens 
funksjonsbaserte regelverk 
gir brannrådgiver stor frihet 
til spenstige, kostnadseffek-
tive og annerledes løsninger. 
Utfordringen er å sannsyn-
liggjøre at det ferdige bygg 
fungerer som brannrådgiver 
har planlagt. 

Brannklassifisering
Som kontorhus flest er bru-
ken plassert i risikoklasse 2 
med unntak av kantine og 
konferansesenter som defi-
neres som forsamlingslokale 
det vil si risikoklasse 5. Byg-

get er plassert i brannklasse 
3 det vil si at konsekvens av 
en evt. brann er stor i forhold 
til skade på liv, helse, sam-
funnsmessige interesser og 
miljø.  

Riktig brannsikring
Aker Kværner Headquar-
ter er en bygning med høy 
brannsikkerhet. Bygningen 
er fullsprinklet, den har et 
adresserbart brannalarman-
legg med direkte varsling til 
110-alarmsentralen og flukt- 
og rømningsveier er utstyrt 
med nødbelysning. I he-
le bygningen er det montert 
brannslanger som når inn i 
alle rom og håndslokkeappa-
rater som kan benyttes hvor 
vann er uegnet som slokke-
middel. 

Spesielt viktige rom er en-
ten sikret med eget gassan-
legg eller skilt ut som egen 
brannseksjon. Glassgården 
har automatisk røykventila-
sjon hvor takluker for utluf-
ting og veggluker i nedre del 

Av Egil Kvamme,
Seksjon brann og risiko,

Multiconsult AS

fortsettelse neste side
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av glassfasade åpnes ved ut-
løst brannalarm. 

Rømningstrapp er 
tilluftssjakt
Halvparten av rømningstrap-
pene fungerer som tillufts-
sjakt for ventilasjon. Et grovt 
overslag viser at med ca. 10 
m² pr. sjakt pr. etasje redu-
seres brutto gulvareal med 
ca. 240 m² som med en byg-
gekostnad på kr 20.000,- pr. 
m² gir en besparing i størrel-
sesordenen 5 millioner. 

Enhetlig 
rømningsstruktur
Rømning av kontoretasjer 
ivaretas av 8 rømningstrap-
per som alle er plassert i byg-
ningens randsoner i enden av 
ytter- eller innervinge. Flukt-
veier, det vil si gangsoner 
som fører til rømningsvei, er 
skravert på branntegning og 
markert med gulvmerking 
og/eller møblering. Kantine 
og konferansesenter på nedre 
plan i glassgård rømmer rett 
ut på terreng.

Ved brann eller brannøvelse 
har hus A møteplass på par-
keringsplass mot syd mens 
hus B samt kantine/konfe-
ransesenter har møteplass 
ved økonomiinngang. Det 
er foretatt beregninger som 
viser at bygningen med god 
sikkerhetsmargin er evakuert 
i løpet av den tid som røm-
ningsveier er tilgjengelig ved 
brann. 

Brannevakuering av over 
2.000 mennesker koster 
over 500 tusen kroner
Brannevakuering av 2.300 
mennesker koster grovt reg-
net mellom ca. 0,5 til 1 mil-
lion kr. De fleste brannalar-
mer er dessverre forårsaket 
av tekniske feil/mangler dvs. 
uønsket brannalarm i mot-
setning til falsk alarm hvor 
brannalarm utløses med vil-
je. På Aker Kværner Head-
quarter er det lagt inn en 
tidsforsinkelse ved uønsket 
alarm for at driftspersonell 
skal få sjekket ut om det er 
en reell brann før en evt full 
alarm utløses. Det er også 
valgt en løsning hvor kun 
kontorfløy hvor brannalarm 
er utløst evakueres. I begge 
tilfeller, stille alarm og eva-
kuering av én kontorfløy, er 
målet å redusere kostnadene 

fortsettelse fra
forrige side

ved en uønsket brannalarm. 

Brannvesen
Gjennom hele planleggings- 
og byggefasen har det vært 
en dialog med Asker og Bæ-
rum brann- og redningsve-
sen. Hensikten med dialogen 
har vært å informere generelt 
om det planlagte bygget og 
spesielt avklare forhold som 
går på tilrettelegging ift red-
nings- og slokkeinnsats. Da-
gens regelverk medfører at 
det kommunale brannvesen 
ikke lenger har noen kontroll-
funksjon eller ansvar i sel-
ve byggesaken. Etter at byg-
get er tatt i bruk er imidlertid 
brannvesenet tilsynsmyn-
dighet og for særskilte bran-
nobjekt, som Aker Kværner 
Headquarter er, innebærer 
dette at det foretas regelmes-
sige tilsyn av bygningen og 
brannverndokumentasjon.

Rednings- og slokkemann-
skap har to angrepsveier. Ho-
vedangrepsvei er hovedinn-
gang på plan 1 og sekundær 
angrepsvei er ved økonomi-
inngang på plan U. Brannve-
senet har kjørbar vei til begge 
angrepsveier og rundt bygget 
er det plassert ut brannkum-
mer i veibanen og gang-/syk-
kelsti.

Brannverndokumentasjon 
ligger på internett
Bygningen er et særskilt 
brannobjekt jmf §13 i Brann- 
og eksplosjonsvernloven. 
Den tradisjonelle Brann-
boka vil ikke Asker og Bæ-
rum brann- og redningsve-
sen (ABBV) møte når de 
foretar tilsyn i bygningen. 
Bygningen har i stedet en 
web-basert Brannverndoku-
mentasjon hvor brannvern-
tegninger, informasjon om 
branntekniske installasjoner 
og de ulike deler av brann-
vernorganisasjonen m.m. en-
kelt kan hentes fram av ansat-
te og brannvernorganisasjon. 
Når ABBV kommer på tilsyn 
vil de bli møtt av driftsbetje-
ningen på FM-sentral, den-
ne er plassert ved hovedinn-
gang, som vil informere om 
brannverndokumentasjonen 
på en egen BRANN-PC. FM 
står for facility management 
og kan best oversettes som 
en driftssentral med resep-
sjon. Brannvesenet kan om 
ønskelig få internettilgang til 
bygningens brannverndoku-
mentasjon ifm tilsyn eller for 
annen informasjon. 

Bildet over viser fra det 
store parkeringsanlegget, 
her i kjeller 1. Under fra 
teknisk rom som også er 
plassert i kjelleretasje.

Foto: Byggenytt

Noen elementer i det å gjennomføre et byggeprosjekt 
Gjennom Byggenytts ar-
beid med prosjektomtalen av 
Aker Kværner Headquarter, 
har vi naturlig nok hatt mye 
å gjøre med totalentrepre-
nøren, Skanska Norge AS. 
Og det vi først og fremst har 
merket oss er en usedvanlig 
hjelpsomhet fra nøkkekper-
soner og en god stemning på 
entreprenørens rigg på For-
nebu.

I en samtale med prosjekt-
leder Arne Amundsen, og 
anleggsleder for rigg Stein 
Johnsen, stiller vi spørsmå-
let: Hva ligger bak entusias-
men og det gode humør som 
ser ut til å gjennomsyre dette 
prosjektet?

Amundsen åpner med å svare 
at av og til har man flaks med 
de tiltak man foretar seg, og 
ikke minst med de folk man 
er så heldig å samarbeide 
med. Men selvsagt har vi en 
strategi for hvordan vi bygger 
opp en organisasjon fra før-
ste dag i et stort prosjekt som 
dette, understreker han.

Det første tiltaket var å dele 
ledergruppens arbeidsområ-
der på egne underprosjekter 
med korte avstander mellom 
funksjonene slik at komman-
dolinjene ble effektive og 
tangeringspunktene mange. 
Neste punkt var team-byg-
ging med målsetting om å 
skape entusiasme for, identi-
fikasjon med og eierskap til 
prosjektet. I tillegg til det å 
ha flaks med folk, har vi også 
hatt en heldig miks i beman-
ningen av eldre med lang er-
faring og yngre, dyktige folk 
med ungdommens pågangs-
mot, forteller Amundsen I 

starten av prosjektet hadde 
entreprenøren to kick-off-
samlinger hvor det ble inn-
hentet ekstern eksperthjelp.  
På disse samlet vi nøkkel-
personell og reiste bort fra 
byggeplassen for at folk kun-
ne bli kjent med og trygge på 
hverandre, dette for å skape 
en god basis for samarbeid, 
fremholder Amundsen.

Johnsen som har hatt en spe-
sielt ansvar for kick-off–eve-
nementene, nevner spesielt 
samlingen på Løvlia skistue 
på Krokskogen den snørike 
vinteren 2005. Her ble det 
gjennomført førstehjelps-
kurs under ledelse av Ringe-
rike hjelpekorps.  Skanska-
gjengen ble delt i tre lag som 
konkurrerte i livaktige situa-
sjoner. En situasjon illuderte 
en vanskelig redningsaksjon 
hvor to personer falt ned fra 
gavl i 3. etasje, én spilte død, 
den andre skrikende med al-
vorlige skader. Her var ik-
ke konkurransen i seg selv 
det viktigste, men lærepro-
sessen, det å fungere godt i 
team. Det hører med til his-
torien at vi hadde mye moro i 
de dype snøfonnene, tilføyer 
Johnsen.

Vi gjennomførte også tidlig 
en analyse av byggeproses-
sen, fortsetter Amundsen, 
for å identifisere stressfaser 
som vi visste ville komme, 
for eksempel den siste må-
neden før overlevering. Hen-
sikten var å forberede folk 
på dette. Det ble gjennom-
ført kurs med psykolog hvor 
stressmestring, identifisering 
og håndtering av symptomer 
ble drøftet. Dette hører kan-
skje dramatisk ut, men vi har 

Den høytidlige overleveringssermonien 3. november fore
gikk med firing av Skanska Norges flagg, slik at Aker 
Kværner kunne heise sine. Etterpå kunne diverse dig
nitærer innta den røde løperen og ta det flotte bygget i 
øyensyn.

Foto: Byggenytt 
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faktisk hatt meget god nytte 
av denne siden av team-byg-
gingen.

Amundsen og Johnsen trek-
ker også fram viktigheten å 
opprettholde en viss regel-
messig frekvens på de sosi-
ale samlinger hvor tanken er 
å utenom arbeidstid til en el-
ler annen form for aktivitet. 
Det kan for eksempel være å 
møte et annet anleggs mann-
skaper til fotballkamp. I den-
ne sammenheng er det viktig 
å understreke at slike sosia-
le treff gjennomføres i frivil-
lighet.

Skanska Norge overleverte 
prosjektet 3. november, og 
Amundsen kan derfor foreta 
noen oppsummeringer med 
jobben unnagjort. Tiden er 
inne til å dele ut velfortjent 
ros. Bærum kommune nev-
nes først. De ansvarlige for 
byggesaken har vært used-
vanlig serviceminded uten 
at det er gått på akkord med 
saksbehandlingens formelle 
krav. Amundsen og Johnsen 
trekker også fram sin sjef av-
delingsleder i Selmer Skan-
ska Sverre Fossengen. Al-
le avgjørende beslutninger 
er utviklet i samarbeid med 
ham før sanksjonering.

En helt spesiell person som 
Amundsen ønsker å trekke 
fram er Nils Andberg, i dag 
pensjonist, men i sin tid en 
av de dyktigste anleggslede-
re Selmer har hatt.

Han har hatt store oppgaver 
som for eksempel oppussin-
gen av Slottet, Statens kon-
torblokk på Helsfyr, den nor-

ske paviljongen i Sevilla, for 
å nevne noen. Da Amundsen 
var fersk anleggsleder, tok 
Andberg nykommeren under 
sine vinger og var til uvur-
derlig hjelp. Da så Amundsen 
fikk prosjektlederoppdraget 
for Aker Kværner Headquar-
ter, ble Andberg invitert inn 
som støttespiller for prosjek-
tet. Han har virkelig brent for 
oppgaven og fungert som en 
blanding av vaktbikkje og 
rådgiver, i ordenes positive 
betydning. 

Hva med totalentreprisen, 
er alltid et interessant spørs-
mål. Amundsen beskriver 
entrepriseformen som ek-
stremt utfordrende i forhold 
til en samarbeidsprosess. Ar-
kitekt  Niels Torp er flink til 
å drive sine idéer igjennom, 
og har virkelig kjempet for 
sine posisjoner. Samarbei-
det mellom arkitekt og total-
entreprenør har imidlertid 
kommet i havn med et meget 
godt sluttresultat. En viktig 
suksessfaktor i så måte har 
vært den gode kjemien mel-
lom Skanska Norges prosjek-
teringsleder Per Christiansen 
og Niels Torp. De har kjent 
hverandre i mange år.

Samarbeidet med Aker 
Kværner som brukere av det 
nye hovedkontoret har også 
vært av det gode slaget. Og 
i denne sammenheng nev-
nes byggelederen Vedals 
prosjektleder Karen Cecilie 
Møllers innsats.

Avslut n i ngsv is  ønsker 
Amundsen og Johnsen en li-
ten kommentar til den viktige 
HMS-problematikken. Det-

te arbeidet kan aldri taes al-
vorlig nok. Det er rett og slett 
livsviktig. Fra første stund 
må det etableres gode rutiner 
for HMS og kvalitetsarbeid. 
Og på Fornebu har Skanska 
Norge et godt resultat å vise 
til. H-verdien er på 4,5 etter 
670.000 arbeidstimer. Det vil 
si at det kun har vært 3 ska-
der med fravær (2 av dem let-
te skader).   

Skanskagjengen som gjennomførte byggeprosjektet. Fra venstre: kontorleder: Eva Gareid, formann rigg: Kjetil Hjellnes, 
formann bygg B: Halvor Snarvold, anleggsleder teknisk: Eirik Hemminghytt, anleggsleder bygg A: Sven Wertebach, 
anleggsleder bygg B: Oddmund Bleie, prosjektsjef: Arne Amundsen, prosjekteringsleder: Per Christiansen, an-
leggsleder rigg: Stein Johnsen, formann bygg A: André Sætheråsen, ingeniør økonomi: Cato Setsaa, formann teknisk: 
Steven Johnsen, formann bygg B: Kalle Nethus, formann bygg B: Akin Olowo, rådgiver: Nils Andberg, formann bygg 
A: Arne Lundvang, formann fasader bygg A + B og utvendig: Kjell Indrelid, ass. prosjekteringsleder: Johan Säll, avde-
lingsdirektør Sverre Fossengen. Ikke til stede: ass. prosjekteringsleder: Yngve Jacobsen, innkjøper: Bente Hemstad.

Foto: Skanska Norge

Aker Kværne Head-
quarter er et kompakt 
bygg, og den avrundede, 
tette bygningskroppen 
gir meget korte og effek-
tive kommunikasjons-
veier.

Det er lagt stor vekt 
på å bringe dagslys og 
utsiktskvaliteter inn i 
interiøret .

Foto:
Byggenytt
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Dette bildet er også 
tatt like før overlev-
eringen 3. november, 
og som bildet viser, 
skinner det vakre 
marmorgulvet i 
byggets storstue.

Heldige er de som 
kan flytte inn i et 
slikt bygg.

Foto:
Byggenytt

Anleggsleder for bygg A Sven Wertebach (nærmest), 
og anleggsleder for bygg B Oddmund Bleie, kunne 
puste lettet ut da bildet ble tatt 3. november. Da hadde 
de kun et siste oppdrag før Skanska Norge skulle over-
levere bygget til eier og bruker kl. 1300. Og oppdraget 
var å påse at alle håndverkere avsluttet sine jobber og 
var ute av bygget til dette klokkeslettet. 

Nybygget består av to like kontorfløyer, og entre-
prenøren fant det formålstjenlig å inkludere Werte-
bach og Bleie i lederorganisasjonen med ansvar for 
hver sin fløy (på bildet over er bygg A til venstre). 

Foto: Byggenytt

Byggherrer, entreprenører og 
eiere kan spare penger på å 
integrere IT-struktur i nye 
bygg samtidig med den bygg-
tekniske strukturen. Aker 
Kværner har vært smarte, og 
har med Aker Kværner Head-
quarter bygget et smartbygg.                                                                                          

– Aker Kværner har fokusert 
på mulighetene, og vært vil-
lig til å ta noen investeringer 
som gir kostnadsbesparende 
muligheter senere, sier Key 
Account Manager Anita Al-
dridge i Datametrix. 

Løsningen i Aker Kværner 
Headquarter er bygget rundt 
konseptet Cisco Connected 
Real Estate, som er et total-
operativt konsept hvor Cis-
cos infrastruktur legger til at 
alle byggets systemer benyt-
ter IP-basert kommunikasjon 
til kommunikasjonstransport 
og kontroll. 

Ciscos partner Datametrix 
vant tidligere i år kontrakten 
om å levere IP-basert infra-
struktur for data og telefoni 
i Aker Kværner Headquar-
ter på Fornebu. I tillegg le-
veres ny sentralbordløsning 
for alle Aker Kværner-ansat-
te i Norge. Med basis i Cis-
cos konsept Cisco Connected 
Real Estate har så Datame-
trix designet, prosjektert, 
implementert og prosjektle-
det utrullingen av et LAN, 
WLAN, sentralbord og IP-te-
lefoni på kun seks måneder. 

Mobilitet og fleksibilitet
Aker Kværner har nå fått et 
kraftig lokalt nettverk med et 
stort antall tilkoblingspunk-
ter. Samtidig er det bygget et 
robust trådløst nett. Filoso-
fien er at dette skal være et 
kontorbygg som skal frem-
me mobilitet og fleksibili-

tet. Nettverket er bygget opp 
av rutere og svitsjer som vil 
kunne takle inntil 10 Gbit/
s. Det LAN (Local Area 
Network) og WLAN (Wi-
reless Local Area Network) 
som er etablert er grunnstei-
nen for all data- og telefoni-
trafikk (IP-kommunikasjo-
nen) i bygget. 

I første omgang er det rullet 
ut en fast IP-telefoniløsning 
og på toppen av dette er det 
forberedt for utrulling av en 
trådløs IP-telefoniløsning på 
et senere stadium.

– På tross av knapp tid har 
prosjektet gått veldig bra. Det 
har vært et stort prosjekt med 
8-10 eksterne leverandører 
inne bare på LAN, WLAN, 
og telefonileveransene. Godt 
over 50 ulike mennesker fra 
Datametrix har deltatt i ulike 
faser av prosjektet, forteller 
prosjektleder Monica Saxe-
bøl i Datametrix.

Grundig testet
Alle de tekniske løsninge-
ne har vært grundig testet på 
forhånd, slik at alt var opera-
tivt fra første innflyttingsda-
to. Faktisk ble hele nettverket 
satt opp i Aker Kværners tid-
ligere lokaler først og testet 
der, og deretter flyttet over til 
det nye bygget på Fornebu.

– Den største utfordringen 
i prosjektet har vært kom-
munikasjonen mellom te-
lefonsentralen på det nye 
hovedkvarteret og telefon-
sentralene på alle de andre 
virksomhetslokasjonene til 
Aker Kværner. Her har vi satt 
inn nye kort og rekonfigurert 
alle disse sentralene, slik at 
de tar IP-basert taletrafikk 
i stedet for analog tale, sier 
Saxebøl.

Aker Kværners smarte IT-valg
Av Atle Hommersand, Nucleus AS

Fra ett av byggets 110 møterom.               Foto: Byggenytt
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Karihaugveien 89, 1086 Oslo
Telefon: 815 00 570 • Telefax: 23 28 86 01

www.vental.no

All solskjerming
er levert av:

– Den morsomste utfordrin-
gen var å motta en trailer 
med to containere med tele-
fonapparater en fredag kveld 
som ikke skulle vært levert 
før på mandag. Men det ble 
løst, og 1500 telefonappara-
ter er nå installert, og de før-
ste brukerne på plass til åp-
ningen, fortsetter hun.

Tenk IT allerede på 
tegnebrettet
Byggteknisk struktur er en 
naturlig del av planleggings-
fasen for nye bygg. Kommu-
nikasjonsinfrastrukturen im-
plementeres som regel først 
når bygget er ferdig, og da 
etter leietakerenes behov. 

Resultatet er ofte en omfat-
tende infrastruktur som er 
kompleks å operere, gir høye 
vedlikeholdskostnader og 
dyre tekniske oppdateringer 
når behovet for nyere teknis-
ke løsninger melder seg. 

– Ved å tenke IT allerede i 
planleggingsfasen og inn-
lemme IT-løsningen i byg-
gets totale infrastruktur, kan 
byggherrer redusere kost-
nader og øke byggets verdi. 
Cisco Connected Real Esta-
te reduserer installasjons- og 
driftskostnadene, fordi ett to-
taloperativt system etableres 
og ikke mange små systemer 
som ofte er tilfelle når man 
ikke planlegger IT sammen 

med bygget. Samtidig øker 
verdien, fordi bygget kan tas 
raskere i bruk, sier Aldridge 
i Datametrix.

Økt sikkerhet 
Aker Kværner Headquarter 
har foreløpig etablert et fun-
dament for et smartbygg, og 
det vil gi dem kostnadsbe-
sparende muligheter på len-
gre sikt etter hvert som flere 
behov melder seg og ulike in-
telligente muligheter i kom-
munikasjonsplattformen ut-
nyttes. 

En mulighet i fremtiden er 
trådløs IP-telefoni. En annen 
mulighet er å integrere da-
ta- og telekommunikasjons-
løsninger og byggtekniske 
innretninger som lys, varme, 
ventilasjon, sikkerhet og ad-
gangshåndtering i samme 
system. Da alt dette styres 
fra samme sted. Det betyr 
økt sikkerhet.

– Smartbygg gjør det lettere 
å etablere innretninger for å 
sikre datainformasjonen, noe 
som er viktig for alle former 
for forretningsbygg og offent-
lige bygg slik som for blant 
annet sykehus. Krysskobling 
av informasjon, for eksempel 
fra overvåkningssystemer og 
adgangskontrollsystemer, gir 
økt sikkerhet uten et massivt 
manuelt vakthold, avslutter 
Aldridge.

Fra ett av byggets 170 samtalerom.          Foto: Byggenytt

Kontorinteriør i bygg A’s femte etasje.                                                                                                           Foto: Byggenytt

DIN NYE
TOTALLEVERANDØR
INNEN AV-LØSNINGER

Aker Kværner satset på avanserte løsninger 
for lyd og bilde : 
Impact Europe Norge AS gikk til topps og vant
leveransen av audiovisuelt utstyr for Aker Kværner 
konsernets nye hovedkontor på Fornebu.
Arbeidet med 300 møterom samt mer avanserte 
samhandlingsrom og auditorier som utstyres med 
utstyr som flatskjermer, projektorer, styrings-
systemer, lerret, lydsystemer  og øvrig
presentasjonsutstyr ferdigstilles til åpningen.
I tillegg omfattet avtalen leveranse av utstyr til et 
opplevelsessenter som skal presentere alle Aker 
Kværners globale aktiviteter for besøkende til 
Aker Kværner HQ. Avtalens totale kontraktsverdi 
er på ca. NOK 12.5 millioner, med opsjoner på 
utvidede leveranser. 

«I vårt arbeide med å velge samarbeidspartner har 
vi lagt vekt på god kunnskap om installasjon og 
enkel bruk av audiovisuelt utstyr. Vi har også
fokusert sterkt på god evne til prosjektplanlegging 
og prosjektgjennomføring. Impact Europe har
levert en meget godt gjennomarbeidet plan, sier 
Tom Losnedahl, prosjektansvarlig for IKT i Aker
Kværner. Losnedahl påpeker også at Aker
Kværner ønsker at nye Aker Kværner HQ skal 
sette nye standarder for tilsvarende løsninger for 
selskapet globalt.  Vi tror at selskapet vil kunne 
levere løsninger også utenfor Norge i fremtiden.» 

Impact Europe takker for tilliten og gratulerer Aker 
Kværner med sitt nye bygg med fremtidsrettede 
løsninger av høy kvalitet og meget gjennom-
arbeidet brukervennlighet.

IMPACT EUROPE er en av Europas fremste leverandører innen AV-løsninger.    I overkant av 200 ansatte fordelt  på 16 
kontorer i Norge, Sverige og Storbritannia med en årsomsetning på 350 mill. NOK.

Spesiell kompetanse for bransjene: Oil & gas, utdanning, forsvar/stat/kommune, medisin, 
konferanse, finans og industri

Løsninger for:
videokonferanse, webcasting, møterom, styrerom, auditorium, samhandlingsrom, kontrollrom og infoskjermer. 

Impact Europe Norge AS, Strømsveien 323 a, 1081 Oslo.
Tlf.: 23 14 27 00 Fax: 23 14 27 01 Mail: post@impact-europe.no
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Arnstein Arnebergs vei 3,
0274 Oslo
Telefon: 22 54 03 00
Telefax: 22 54 03 16

Postboks 54, 0614 Oslo
Telefon: 22 90 48 80 • Telefax: 22 32 65 85

www.intep.no

Vinyl, tepper og heltre parkett
på hele prosjektet

er levert av:

Polyurethan
og tepper
er levert av:

Bjerregaardsgate 29 C, 0172 Oslo
Telefon: 22 99 27 80 • Telefax: 22 99 27 99
E-post: post@eclipse.no • www.eclipse.no

Eclipse AS har levert følgende til Aker Kværner Headquarter:
Dekorering av glass i kontorskilleveggene hvor vi har montert Llumar
polyesterfilm på glassene i  frostet utførelse. Totale gar vi montert 2500 glass 
med frostet vindusfilm.
Noen glass er heldekkende med frostet polysterfilm mens andre har en stripe 
med film på 40 cm høyde i hele glassets bredde. Dette for å markere glasset, 
dempe inn syn og skape et spennende og annerledes inntrykk.
Vi kan med vår plotter produsere ferdige løsninger etter kundens design og 
ønsker.

Besøksadresse: Frydenbergveien 48,
Postadresse: Postboks 344 Økern, 0513 Oslo

Telefon: 22 71 40 80 • Telefax: 22 71 40 84
E-post: firmapost@malermester-buer.no

www.malermester-buer.no

Malerarbeidene
er utført av:

Det er brukt produkter fra:

www.flugger.no

Enkle rene himlinger med innfelt belysning, lave lyse skjermvegger, kontorinnredning i 
lys bjørk og hvitt i kontrast til et mørkt grått gulv gir en frisk og lett karakter. Møterom 
har alltid dagslys direkte eller inndirekte og er lokalisert til hjørner av interiøret. Hver 
kontorplan har mange ulike typer og størrelser på møterom.

Foto: Byggenytt

To bygningskropper  
samler seg omkring en 
felles glasshall med to 
heisbatterier og bue-
te broer som forbinder 
hver etasje. 

Mulighet for å se gjen-
nom de ulike kontor-
f løyene gjør at hele 
huset oppleves som et 
intimt og samlende in-
teriør. 

Foto: Byggenytt
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Ta møtet hvor du vil
Datametrix er markedsleder på IP-telefoni. Unified Communication
med IP-telefoni gir medarbeiderne et felles miljø for videokonferanser, 
e-post, SMS, kalenderfunksjon, lynmeldinger, telefoni og mobiltelefoni. 
Les mer på www.datametrix.no
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Med alt sitt lys, et innbydende bygg.                                                                                                               Foto: Byggenytt

Møterommene varierer i størrelse, alt fra 4 til 16 per-
soner.  Styrerommet (bildet under er plassert på plan 
5). Etasjeplanen kan tilpasses alle ønsker når det 
gjelder avdelingsoppdeling, fra stor sammenhengende 
avdeling til mindre «leieforhold». Det er lagt vekt på å 
oppnå korte og klare kommunikasjonslinjer.

Foto: Byggenytt
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Bruvoll, Postboks 187,
2851 Lena
Telefon:61 16 52 60
Telefax: 61 16 52 70
www.idt.no

NY NORSK PRODUSENT
Levert alle grenstaver og elektropanelene til Aker Hus.
Produserer grenstaver og elektropaneler etter ditt behov.
Flott design og mange modeller å velge i.

Ta kontakt for produktkatalog!

Postboks 54, 2391 Moelv
Telefon: 62 34 70 00 • Telefax: 62 36 92 80

E-mail: post.elektro@moelven.com 
www.elektro.moelven.com

Vi har levert sterk- og svakstrømsinstallasjoner
til et nytt og moderne næringsbygg.

Gratulerer med et godt gjennomført prosjekt,
og et fantastisk bygg.

Moelven Elektro AS
ønsker å være din totale

samarbeidspartner innen elektro.

Pluggbare løsninger for elektroinstallasjon
Av Stein Olav Grasdalen, salgssjef Winsta og byggautomatisering, Wago Norge

I et marked som preges av 
stadig kortere byggetid og 
begrenset tilgjengelighet på  
fagfolk, har pluggbare instal-
lasjonsløsninger vist at det er 
mulig å komme i havn både 
til riktig tid og kvalitet. For 
Aker Kværner Headquarter 
har Moelven Elektro benyttet 
WINSTA pluggbare løsnin-
ger fra WAGO.
 
Pluggbare installasjons-
løsninger reduserer koblings-
arbeidet ved at det benyttes 
prekonfeksjonerte kabler for 
kobling mellom lyspunkter, 
ut til grenstaver og andre for-
brukere og koblingselemen-
ter. Fleksible avgreninger 
og fasefordelinger gjør at de 
fleste applikasjoner kan rea-
liseres med WINSTA. Inte-
grasjon av bussløsninger som 

DALI styring er også gjort på 
Aker Kværner Headquarter, 
som i møterom hvor det er 
benyttet  5pol kabel med Dali 
bus og plugger som elimine-
rer sjansen for koblingsfeil.

Moelven elektro, ved pro-
sjektleder Frank Kristian-
sen som har hatt ansvaret for 
elektroinstallasjonen, er me-
get godt fornøyd med hvor 
lett det var å ta i bruk syste-
met og hvor effektivt gjen-
nomføringen av prosjektet 
har vært. Vi har benyttet sys-
temet på nær sakt all kabling 
på bygget. Dette er et system 
som vi vil bruke også i frem-
tiden sier han. 

Pluggbare løsninger gjør ik-
ke bare installasjonsarbei-
det mer effektivt, samtidig 

blir  koblingsfeil effektivt 
unngått. Det betyr igjen at 
idriftsettelsesfasen blir redu-
sert, og som kjent er elektro-
fagene tradisjonelt av de siste 
disipliner som skal ferdig-
gjøres før oppstart. Fleksi-
bilitet i installasjonsarbeidet 
er viktig, men for byggher-
ren vil disse løsningene også 
gi gevinster når det i fremti-
den blir endringer på romfor-
delinger.

Pluggbare løsninger er på 
stadig fremmarsj, og WAGO 
har levert til flere store bygg  
Nye A-Hus på Lørenskog, St. 
Olav Hospital Trondheim, 
Nytt Statoilbygg Stavanger, 
nytt forskningsbygg Riks-
hospitalet, men også flere 
skolebygg bl.a. sammen med 
Moelven Elektro. 

Typisk kontorlandskap.                                                                                Foto: Byggenytt 

Zoombilde fra Snarøyveien.                                                                         Foto: Byggenytt 

Aker Kværner Headquarter har fått klare, enkle kommunikasjonssoner  som gjør det 
lettere å orientere seg.                                                                       

Foto: Byggenytt 
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All belysning og alle grenstaver er
tilkoblet med Winsta pluggbart

kablingssystem fra Wago

Wago Norge
Jerikoveien 20, 1067 Oslo

Telefon: 22 30 94 50 • Telefax: 22 30 94 51
www.wago.no

Winsta® pluggbart kablingssystem.

Stensrudveien 15, 2335 Stange
Telefon: 62 58 58 80 • Telefax: 62 58 58 81

E-post: firmapost@skaaret.as • www.skaaret.as

Vi har hatt gleden av å levere alle el.tavler til 
Aker Kværner Headquarter via vår samar-
beidspartner Moelven Elektro AS.

Vi har totalt levert 2 hovedtavler og 30 
underfordelinger til dette prosjektet.

Hovedtavler:
Disse er bygget med tavlesystemet Prisma 
Plus fra Schneider Electric. Tavlene er 
plassert frittstående på gulv slik at de er 
tilgjengelig fra begge sider. Utstyrer er 
plassert bak beskyttende frontplater der kun 
betjeningshendlene er tilgjengelige. 
Innvendig seksjonering/oppdeling form 2.

Underfordelinger:
I all hovedsak er underfordelinger levert 
som frittstående stativer i nisjer, systemet 
har berøringssikker front og er utviklet av 
Satema.

Alle tavler er testet i henhold til EN 60439.1

Vi kjører Snarøyveien 
fra vest mot Oslo og 
møtes av Aker Kværner 
Headquarter før vi 
passerer Telenorhoved
kvarteret bygget. 

Nybygget er et meget 
stort hus hvor arkitek
ten har lagt ekstra vekt 
på klarhet, enkelthet 
og oversiktelighet, og 
en tilbakeholdende, 
klart definert ytre form. 
Fasadematerialene 
beskriver tydelig den 
ytre, samlende kappe 
der den står i kontrast 
mot den indre gårdsfa
saden, sorte elokserte 
aluminiumsplater mot 
hvit marmor. Dette 
samspillet kommer 
tydelig til uttrykk ved 
inngangspartiet og der 
bygningen åpner seg 
mot fjordlandskapet.

Foto:
Byggenytt

«Double Sphere» av Carsten Höller henger ved hovedinngangen.           Foto: Byggenytt Fasadeutsnitt mot syd.                                                                                  Foto: Byggenytt         
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COVENT AS
Birkemo, 4387 Bjerkreim

Telefon: 51 45 96 00 • Telefax: 51 45 96 01
www.covent.no

VENTILASJONSAGGREGATENE
er levert av:

Postboks 100, 2712 Brandbu
Telefon: 61 31 35 00 • Telefax: 61 31 35 10

www.auranor.no

Spjeld, lydfeller og ventiler
er levert av:

VVS-tekniske anlegg
Av Per Sønnich Dahl,

Erichsen & Horgen ASAS

De VVS-tekniske anleggene 
er oppdelt i flere entrepriser. 
Erichsen & Horgen AS har 
prosjektert entreprisene ven-
tilasjonsteknikk, sentralstøv-
suger og sprinkleranlegg. 
Arealene består hovedsake-
lig av kontorlandskap, celle-
kontorer og møterom, samt 
kantine og trimrom. 

Prosjektet består av 2 byg-
ningsdeler, bygg A og B. 
Byggene er knyttet sammen 
med en felles fullklimatisert 
glassgård. Ventilasjonstek-
niske anlegg er oppdelt for 
hvert bygg. Innenfor hvert 
bygg betjener de enkelte sys-
temene hver sin sjakt. 

Alle tekniske rom er plassert 
i kjelleretasjene. I hovedtek-
nisk rom er det installert 11 
luftbehandlingsaggregater 

som betjener kjerneområde-
ne i kontoretasjene og plan 
U1 som inneholder kjøkken, 
serveringsareal og møterom/
auditorium. 

I tillegg er det er 4 stk. tek-
niske rom med ett luftbe-
handlingsaggregat i hver, 
som betjener ytterste del av 
kontorfløyene. Garasje i kjel-
leretasjene ventileres med av-
kastluft fra kontorarealene.

Nøkkeltall
• Samlet effekt varmeanlegg 
ca. 3 MW.

• Samlet effekt kjøleanlegg 
ca. 2,9 MW.

• Behandlet ventilasjonsluft-
mengde ca. 450 000 m³/h.

• 8 sprinklerventiler.

Bygget er tilknyttet fjernvar-
me- og fjernkjøling fra Bæ-
rum Energi.

Brannsikring
Byggene er fullsprinklet og 
det er etablert en sprinkler-
sentral sentralt i kjeller som 
består av 8 stk. sprinklerven-
tiler. Hver ventil betjener to 
kontoretasjer i ett bygg. Plan 
K1, K2 og U1 betjenes av 
hver sin sprinklerventil. Al-
le arealer er også dekket med 
brannposter/brannslanger 
tilknyttet byggets lednings-
nett for kaldt forbruksvann.

Luftbehandling og 
klimaanlegg
Sentrale luftbehandlingsagg-
regater er plassert i tekniske 
rom i hvert enkelt bygg. Al-
le aggregater er utstyrt med 
mengderegulering og tur-
tallsregulerte viftemotorer.

For bruksarealer er det be-
nyttet følgende klimatise-
ringsprinsipper:

• Auditorium: Mengderegu-
lering av ventilasjonsluft-
mengder styrt av CO

2
 – føler 

og temperaturføler. Diffus 
tilluft fra ventiler i auditorie-
opptrinn.

• Enkelte kontorer og alle 
møterom: Variabel meng-
deregulering av luftmengde 
styrt av lokal bryter og radia-
torer styrt i sekvens fra tem-
peraturføler.

Ventilasjons- og kjøleprin-
sippet i kontorer og møterom 
er kombibafler. Møterom, 
toaletter og dusj har avtrekks-
ventiler mens cellekontor og 
landskap har sentralavtrekk.

Sentral driftskontroll
Det er installert anlegg for 
sentral driftskontroll (SD-
anlegg) som dekker alle 
VVS-tekniske og el.-teknis-
ke sentralinstallasjoner. 

Anlegget er forberedt for å 
kunne kommunisere med 
ekstern hovedsentral/vakt-
sentral dersom dette er nød-
vendig i forbindelse med en 
fremtidig driftsform. 

Ett av de 15 aggregatene som forsyner 57.000 m2 lokaler.
Shuntgruppene er levert prefabrikerte. Ca. 500.000 m3 
luft pr. time skal skiftes ut på bygget. Tekniske rom er 
generelt bygget over to etasjer.

Foto: Byggenytt

Hovedsprinklersentralen. 8 sprinklerventiler forsyner ca. 8.500 sprinklerhoder i hele 
bygget.

Foto: Byggenytt

Fjernkjøleveksleren med styreventiler som for-
syner hele bygget.. Grensesnitt mot Bærum 
fjernvarme.

Foto: Byggenytt
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Din samarbeidepartner i byggesaker
Rosenholmveien 40, Postboks 163, 1411 Kolbotn

Telefon: 66 81 79 79 • Telefax: 66 81 79 70
www-kbygg.no

• Ventilasjonsanlegg
• SD-anlegg
• Sentralstøvsugeranlegg
• Sprinkleranlegg

er levert av

Luhrtoppen 2, 1470 LØRENSKOG
Telefon: 48 22 22 00 • Telefax: 67 91 76 10

E-post: info.norge@tac.com • www.tac.com/no

TAC ESMI har levert SD-anlegget 
og bygningsautomasjons-
anlegget. Anlegget styrer, 
overvåker og sikrer byggets 
tekniske installasjoner.

Med toppsystemet TAC Vista 
ligger det til rette for å skape et 
sunt og behagelig inneklima, 
effektiv og energibesparende drift 
og ivaretakelse av byggets verdi 
gjennom hele dets levetid.

Samspill på teknikk på Fornebu-prosjektet
Av anleggsleder Eirik Hemminghytt, Skanska Norge AS

Anleggsleder Eirik Hemminghytt, Skanska Norge AS, med en liten del av fjernvarme- 
og fjernkjølesentralen i bakgrunnen, forsynt fra Bærum fjernvarme.

Foto: Byggenytt

I forbindelse med byggingen 
av det nye hovedkontoret til 
Aker Kværner Headquar-
ter på Fornebu ble man nes-
ten tvunget til å tenke pro-
sess på tekniske fag dersom 
man skal klare å holde byg-
getiden. 

Dette primært på grunn av 
byggets størrelse på hele 
57.000 m2, men også fordi 
Aker Kværner har stilt store 
krav til fleksibiliteten i byg-
get. Resultatet har blitt en 
del forenklede løsninger som 
spesielt reduserer montasje-
tiden og risikoen for feil for 
elektro, og dermed også om-
fang reklamasjoner.

Prosess, samspill og frem-
drift har generelt vært ho-
vedfokus i alle ledd i hele 
produksjonskjeden i dette 
prosjektet, og noen av tilta-
kene som nevnes er:
 
Stort sett all belysning tilkob-
les ved hjel av «plug & play» 
kontakter. Det vil si at lysar-
maturene kommer med fer-
dig ledning og kontakt som 
bare støpsles inn i el-opplegg 
med kontakter som allerede 
er montert over himling. Det 
samme gjelder nesten all ge-
nerell elkraft også.

All sekvensstyring, eller 
samspillet mellom varme og 

kjøling ute i kontorarealene 
tilkobles ved hjelp av hurtig-
tilkoblinger (RJ-45 kontak-
ter). Det vil si at aktuatorer 
og termostater leveres forbe-
redt for direktetilkobling av 
RJ-45 kontakt, som elektri-
keren bare kan plugge rett i 
når utstyret er montert.

I tillegg benyttes det mye 
fleksible grenstaver og/el-
ler prefabrikkerte kanaler for 
generelle arbeidsplasser som 
produseres og testes eksternt 
fra byggeplassen, og som og-
så tilkobles direkte over him-
ling ved hjelp av hurtigtil-
koblinger.

Disse tiltakene over gir bety-
delig kortere montasjetid for 
elektro og minimerer sjansen 
for feilkoblinger samtidig 
som det er veldig fleksibelt.
 
Noe som også kan nevnes, er 
at veldig mye av shunt-grup-
pene ble prefabrikert ek-
sternt før montasje og at alle 
ventilasjonsaggregatene kom 
ferdig bygd og store lydfeller 
ble plassert ut i kjelleretasje-
ne allerede før prefab-dekke-
ne over kom på plass. Dette 
resulterte i at man igjen fikk 
begrenset noe risiko samt 
oppnådde noe kortere monta-
sjetid for ventilasjon og rør-
anlegg. I tillegg kom mindre 
inntransport i ettertid. 
 
Generelt
 • Hele bygningsmassen er 
tilknyttet fjernkjøling og 
fjernvarme via Bærum fjern-
varme via en varme- og kjø-
leveksler som begge er in-
stallert på bygget.
• Strømforsyning via 2 stk 
1600 KVA trafoer installert 
i bygget.
• Radiatorer og konvektorer, 
til sammen ca. 1900 stk. samt 
kombibafler av ca. samme 
antall som varmer og kjøler 
bygget i samspill med venti-
lasjonsanleggene. Det er in-

Det er installert sentralstøvsugeranlegg i hele bygget, her 
en av 2 hovedsentraler.

Foto: Byggenytt

stallert 15 aggregater som 
skal skifte ut nesten 500.000 
m3 luft pr. time.
• Tradisjonelle sanitæran-
legg.
• Vannbehandlingsanlegg.
• Stort kjøkken med stor kul-
deteknisk del for kjøl- og fry-
serom.
• Bygget er fullsprinklet via 
ca. 8500 sprinklerhoder, i til-
legg til full brannslangedek-
ning.
• SD-anlegg.

• Sentralstøvsugeranlegg, to 
hovedsentraler som forsyner 
ca. 450 støvsugeruttak.
• Generelle elkraftanlegg.
• Kombinert belysningsan-
legg bestående av mellom 
13.000-15.000 armaturer 
fordelt på innfelte, nedheng-
te, effektbelysning etc.
• Nødlysanlegg og branna-
larmanlegg (fulldeteksjon).
• Cat 7 anlegg for all struktu-
rert datakabling.
• Port-telefonanlegg. 

• Sikkerhetsanlegg bestående 
av skallsikring, glassbrudd-
deteksjon, IR-deteksjon, ITV 
med mer.
• Fellesantenneanlegg.
• UPS-anlegg.
• Utvendig vannbårent snø-
smelteanlegg og belysnings-
anlegg.

Aker 
Kværner-
flaggene 
vaier friskt 
på Fornebu. 
IT Fornebu i 
bakgrunnen.

Foto:
Byggenytt
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Nordbråtagata 9, 3340 Åmot
Telefon: 32 77 89 90
Telefax: 32 78 40 30
www.buskerud-trevare.no

Vi har levert spesialtegnet innredning:
• Garderobeskap og ståbord i kontoretasjene.
• Innredning i resepsjonsområde og ventesone.
• Spilevegger og ståbord i kantineområde.
• Skapinnredning i styrerom og direktørkontor.
• Talerstoler og skap i auditorium.

Tordenskiolds gate 76, 3044 Drammen
Telefon: 32 26 96 20 • Telefax: 32 26 96 22

www.centrumflis.no

Alle murerarbeidene
er utført av:

Thomas Hiorth, Aker Kvær-
ners byggeleder for det nye 
hovedkontoret på Fornebu, 
sier i en samtale med Bygge-
nytt at det er i absolutt rett tid 
innflytting kan finne sted. 
Ikke bare utgår leieavtalen 
for lokalene på Lysaker 31. 
desember 2007, det gamle 
kontorbygget er også grundig 
nedslitt og lite tidsmessig.

Hiorth som var sentralt en-
gasjert i alle 4 byggetrinn på 
Lysaker, fra 1980  til 1996, 
opplyser at allerede i 2004 
begynte man arbeidet med 
nyetablering av hovedkon-
tor. En kravspesifikasjon ble 
utarbeidet og i 2005 startet 
konkrete forhandlinger med 
mulige utbyggere og myn-
digheter. Både rehabilite-
ring på Lysaker og nybygg 
ble vurdert. Aktuelle alter-
nativer, hvor også Bjørvika 
var i søkelyset, ble overveiet. 
Denne muligheten falt imid-
lertid tidlig ut. Det ville være 
feil å etablere hovedkontoret 
på en av byens kremtomter 
hvor kvadratmeterprisen pr. 
ansatt ville bli alt for dyr. Et 
annet alternativ var Hydros 
tidligere kontor på Kjørbo 

hvor Entra Eiendom nå reha-
biliterer huset som Asker og 
Bærum politikammer skal 
flytte inn i.

Nabotomten til Telenor på 
Fornebu utkrystalliserte seg 
imidlertid raskt som det rik-
tige alternativet. Tomten var 
ferdig regulert og en bygge-
prosess kunne umiddelbart 
realiseres for Aker Hus-pro-
sjektet som det innlednings-
vis og underveis har blitt 
kalt.

I skrivende stund flytter de 
første 1500 Aker Kværner-
ansatte inn i topp moderne 
lokaler. Bygget som er møb-
lert for 2100 personer, vil få 
de resterende 600 ansatte inn 
i løpet av januar og februar 
i 2008.

Skjer så innflyttingen med 
begeistring fra de ansattes si-
de? Både ja og nei, forteller 
Hiorth. I de fleste flyttepro-
sesser er det slik at det er vel-
dig bra der man er. Det som 
«truer» er parkering og trans-

Savo XO HLN
Design: Jurek Buchacz

Modellen Savo XO har et helt nyutviklet sete basert på 
det unike Vikon®technology. Setet gir en særdeles myk og
behagelig sitteopplevelse og samtidig god støtte over tid.

– en spesiell sitteopplevelse

telefon: 22 91 67 00, e-post: savo@savo.no, internett: www.savo.no

Aker Kværner samler sin virksomhet i nytt hovedkontor

Thomas Hiorth, Aker Kværners byggeleder, finner seg vel 
til rette på Fornebu.

Foto: Byggenytt

port, og at man mister celle-
kontorer. Hiorth er allikevel 
trygg på at når de ansatte er 
skikkelig på plass i det flot-
te bygget med sin fabelaktige 
beliggenhet, vil stemningen 
bli den aller beste. Fornebu-
landet er for eksempel idyll 
i sammenligning med Lysa-
ker som er fryktelig trafikk-
belastet.

Videre har det nye hoved-
kontoret 680 parkeringsplas-
ser, og den veimessige infra-
strukturen er god.

Når det gjelder cellekonto-
rer og åpne landskaper så 
er fordelingen ca. 10/90%. 
Det betyr at de fleste må sit-
te i åpne landskaper. Det er 
ingen ulempe for en bedrift 
som i stor grad er en prosjek-
trettet organisasjon og følge-
lig må bygge på team-baserte 
arbeidsplasser. Nybygget har 
110 møterom (omtrent sam-
me dekning som i fraflyttede 
lokaler). Men i tillegg er det 
hele 170 mindre samtalerom. 
Legg så til at hele bygget har 
trådløst datanettverk slik at 
ansatte har svært fleksible 
muligheter med bærbar PC. 

Fra auditoriet.                                                                                                                                                   Foto: Byggenytt

Fra kantineområdet                                   Foto: Byggenytt



BYGGENYTT NR. 11/12–2007 - 19

Engineering the flow of communication™

Hovedleverandør til Aker Kværner av 
arbeidsplasser, kontorstoler, møtestoler, 

samt miljømøbler 

Pitney Bowes Norge AS
Postboks 100 Kalbakken, 0902 Oslo

Telefon: 23 33 93 00 • Telefax: 23 33 93 01
www.pitneybowes.no

Det som imidlertid vil gle-
de de ansatte aller mest, er 
at bygget er meget kompakt 
med korte kommunikasjons-
veier. Ikke et eneste sted i det 
store bygget er det mer enn 
100 meter til byggets kjerne. 
Her viser arkitekt Niels Torp 
sitt gode grep, ved siden av å 
ha tegnet et estetisk vakkert 
bygg, tilføyer Hiorth.

Hiorth er stolt av nye Aker 
Kværner Headquarter. Det 
er et storslagent bygg, og 
spesielt mot sjøsiden tar det 
seg imponerende ut. Ekste-
riørmessig ser det påkos-
tet ut, men ifølge Hiorth er 
det et nøkternt bygg som 
er forholdsvis rimelig i da-
gens marked. Det er fornuf-
tig standard på materialbruk 
uten at det har redusert kva-
liteten. I kontorlandskaper og 
cellekontorer er det lagt vekt 
på gode ergometriske løsnin-
ger. Arbeidshypotesen her 
har vært riktigheten i å flyt-
te mennesker og ikke mø-
bler. Aker Kværners arbeids-
måter innebærer høyt tempo 
hvor folk farter fram og til-
bake, ut og inn. Det krever 
at bygget er så standardisert 
som mulig, men så fleksibelt 
at folk kan ha sin PC og per-

sonlige ting knyttet til egen 
arbeidsplass.

Hiorth trekker også fram de-
taljløsninger som er viktige. 
Alle kontorbord har hev/sen-
kefunksjon som standard. 
Ledninger er samlet i frittstå-
ende grenstaver og kabelren-
ner under bordplaten. Dette 
er kanskje ikke så estetisk, 
men bra for rengjøring med 
gulv uten ledninger. Videre 
kunne man ha brukt mindre 
penger på kontorstolene, men 
her valgte man å lytte til de 
ansatte som ville ha den bes-
te kvalitet.

Til slutt utrykker Hiorth til-
fredshet med totalentrepre-
nøren som det har vært greit å 
samarbeide med, og ved kon-
flikter har man funnet prag-
matiske løsninger. Det er pr. 
dags dato ikke én uløst tvist 
med Skanska Norge. Videre 
ønsker Hiorth å nevne svært 
gode leverandører på IT/Te-
le/AV og kontormøbler og 
fast innredning. Man valgte å 
samarbeide med et fåtall sto-
re leverandører, og dette har 
vist seg å gi en forenklet og 
effektiv installasjonsperiode 
frem til innflytting. 

Når det gjelder celle-
kontorer og åpne land-
skaper så er fordelingen 
ca. 10/90%. Det betyr at 
de fleste må sitte i åpne 
landskaper. Det er ingen 
ulempe for en bedrift 
som i stor grad er en 
prosjektrettet organi-
sasjon og følgelig må 
bygge på team-baserte 
arbeidsplasser. 

Bildet viser typisketypiske 
kontorarbeidsplass i 
landskap. Alle kontor-
bord har hev/senke-
funksjon som standard. 
Ledninger er samlet i 
frittstående grenstaver 
pg samlet i kabelrenner 
under bordplaten.

Foto: Byggenytt

Fra ungdommelig «oase».                          Foto: Byggenytt

Glasslamellvegg i U1 
ved møtesenteret, her 
sett ut i kantineområ-
det. 

Kantinen ligger i umid-
delbar nærhet til sen-
tralhallen lett tilgjen-
gelig for alle ansatte og 
besøkende. Møtesente-
ret og exposenteret lig-
ger i nær tilknyttning til 
kantinen. En kaffebar 
som også er åpen uten-
om kantinens tider, er 
sentralt plassert.

Foto:
Byggenytt 

Aker Kværner 
Headquarter er 
selsagt utrustet 
med treningsfa-
siliteter. Her fra 
garderobean-
legg og dusjan-
legg med bad-
stue.

Foto:
ByggenyttVed hovedinngangen      

sett mot kileformet 
gårdsrom.

Foto:
Byggenytt
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Rådgivende ingeniører i
byggeteknikk

DR.TECHN. KRISTOFFER APELAND AS
Postboks 7029 Majorstuen, 0306 OSLO
Telefon: +47 22 06 61 50 • Telefaks: +47 22 06 61 51
firmapost@kapeland.no • www.kapeland.no

RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTROTEKNIKK
KJØRBOKOLLEN 30, 1337 SANDVIKA

TELEFON: 67 80 54 40 • TELEFAX: 67 56 42 50
E-MAIL: firmapost@stoltun.no

Rådgivende ingeniører i elektroteknikk

Statsbygg er byggherre 
for Arkitekturmuseet i 
Oslo.

Vi takker alle deltakere i 
prosjektet for samarbeidet.

www.statsbygg.no

Det nye Arkitekturmuseet
Av 

Martin Dietrichson,
Arkitekt Sverre Fehn AS

Det nye Arkitekturmuseet 
har overtatt Norges Banks 
eldste filial og Riksarkivets 
Magasin på Bankplassen 3 i 
Oslo. Sverre Fehn er arkitekt 
både for rehabiliteringen av 
den gamle bygningsmassen 
og for den nye utstillingspa-
viljongen som er reist i par-
ken mot syd-vest.

Offisiell åpning av de nye 
lokalene er planlagt i mars 
2008 med en stor utstilling 
viet Sverre Fehn og hans ar-
beider.

I 2001 oversendte Arkitek-
turmuseet et forslag til Kul-
turdepartementet om flytting 
av museet til Bankplassen 
3. Forslaget fikk stor støt-
te i media, og i april samme 
år gav regjeringen sin tilslut-
ning.

Fehns paviljong er fullfi-
nansiert av Jens Ultveit-Moe 
med en donasjon på 37,5 mil-
lioner kroner, mens rehabili-
teringen av Groschbygnin-
gen og Magasinet er betalt av 
Kulturdepartementet.

Historikk
Norges Banks første filial 
i Oslo er tegnet av Christi-
an Grosch og ble ferdigstilt i 
1830 som en av landets første 
monumentalbygg i empirstil. 
I 1910 overtok Riksarkivet 
lokalene og utvidet da anleg-
get med en magasingbygning 
i fire etasjer. Siden 1990 har 
bygningene stått tomme og 
bar preg av en rekke uheldi-
ge ombygginger samt gene-
rell mangel på vedlikehold.

Bygningsmassen er fredet av 
Riksantikvaren.

Organisering
Adkomsten til museet er lagt 
til den opprinnelige hoved-
inngangen fra Kongens gate. 
Herfra ledes man inn i an-
legget hvor alle publikums-
rettede funksjoner hoved-
saklig er lagt til grunnplanet. 
I Groschbygningen ligger 
vandrehall med resepsjon og 
bokhandel, kafé, utstillings-
rom, toaletter og garderober. 
Fra vandrehallen fordeles 
publikum til Paviljongen, et 
rom for skiftende utstillinger 
og til Magasinbygningen der 
museets permanente utstil-
ling skal presenteres.

Mot syd er det adkomst til 
parken med uteservering i 
sommerhalvåret. Handicap- 
og personalinngang, samt 
varelevering er fra Nedre 
Slottsgate hvor det er etablert 
adkomst uten nivåforskjeller.

Museets administrasjon med 
bibliotek og forsamlings-
lokale er lagt til 2. etasje i 
Groschbygningen. 

De to øverste etasjene i Ma-
gasinbygningen er opprett-
holdt som rene arkiver for 
foto, tegningssamling og re-
gistrering.

Tekniske rom for de gamle 
bygningene er lagt til lofte-
ne, mens det for Paviljongen 
ligger sentralisert i kjeller-
etasjen sammen med lager- 
og servicefunksjoner.

Adkomsten til museet er lagt til den opprinnelige hovedinngangen fra Kongens gate. Til venstre sees opparbeidet ute-
plass mot parken hvor det vil være uteservering vår, sommer og høst. Litt av Paviljongen sees i bakgrunnen.

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt

3 bildeut-
snitt fra 
Paviljongen 
som åpner 
i mars 2008 
med en stor 
utstilling 
viet Sverre 
Fehn og 
hans arbei-
der.

Brochmanns gate 9, 0470 Oslo
Telefon: 22 18 10 90 • Telefax: 22 18 38 94

E-post: firmapost@vkr.as
www.vkr.as

Rådgivende ingeniør i
VVS-teknikk
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Gismerøyveien 225,
Postboks 1444 Skinsnes, 4505 Mandal

Telefon: 38 27 26 20 • Telefax: 38 27 26 29
www.norelement.no

Betongtrapp
er levert av:

Mur-, puss- og
flisarbeidene
er utført av:

Steinbergveien 1, Postboks 170, 3051 Mjøndalen
Telefon: 32 23 19 50 • Telefax: 32 87 65 95

sra@sra.no
www.sra.no

Rehabilitering og nybygg
Målsettingen med rehabili-
teringen har vært å gjenska-
pe bygningenes opprinnelige 
karakter og fremheve struk-
turen i samspill med nye 
elementer og romkonstel-
lasjoner. Tilpasse og skjule 
omfattende tekniske instal-
lasjoner og marke den his-
toriske betydningen byggene 
representerer. 

Dette er gjort ved at alle 
uheldige tilføyelser av nyere 
tid er blitt revet. Opprinne-
lige romlige størrelser er til 
dels reetablert, bearbeidet og 
foredlet. Det har vært fokus 
på høy håndverksmessig ut-
førelse i alle ledd og antikva-
riske prinsipper for mur og 
malerarbeider er nøye gjen-
nomført. 
  
Tekniske installasjoner er 
skreddersydd, kjerneboret og 
tilpasset eksisterende kon-
struksjoner for å ivareta an-
tikvariske og arkitektoniske 
forhold på en tilfredsstillen-
de måte.

Idéen bak Paviljongen har 
vært å skape en introvert si-
tuasjon, men hvor allikevel 
dagslyset, himmelen og om-
kringliggende vegetasjon er 
viktige elementer for opp-
levelsen av rommet. 

Grunnplanet er et kvadrat 
med fire kraftige søyler som 
bærer et svakt skallformet 
tak i lys betong. Fasadene er 
av glass som et tynt sjikt mel-
lom ute og inne. 

Paviljongen omkranses av 
utenforliggende betongmurer 
som samspiller med Akers-
hus festningsverker, utvider 
opplevelsen av rommet og 
virker som et rolig bakteppe 
for utstillingene. 

Materialer
I hele prosjektet er det brukt 
en palett av få materialer. I 
Groschbygningen er det gulv 
av tegl og slipt, lys betong i 
1. etasje og hvit furu i lange 
lengder uten kvist i 2. etasje. 
Veggene er kalkpusset og 
malt med silikat, emulsjon 
og linolje malinger. Opprin-
nelige himlinger i 2. etasje er 
heltrukket med gips og stuk-
katur er reparert og rekon-
struert.  Nye innredninger og 
bygningselementer er i ho-
vedsak av eik, glass, marmor 
og stål (Ovatrolbehandlet og 
rustfritt).

Konstruksjonen i paviljon-
gen er bygget av plasstøpt lys 
betong. (hvit sement med lyst 
lokalt tilslag). Fasaden er av 
glass og gulvene av eik.

Statsbyggs adm. dir. Øivind Christoffersen og Hege Njaa 
Rygh, direktør kommunikasjon, kunne ønske pressen 
velkommen i nytt museum 20. november. 

Elegant trapp i Magasinbygningen.

Den gamle bankens sikkerhetshvelv hvor Ole Høiland 
gjorde sitt berømte innbrudd nyttårsaften 1835/36, er nå
omgjort til utstillingslokale.
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CRIAB MÅLERI AB
Box 21, 681 21 Kristinehamn, Sverige

Telefon: 0046-55 01 89 43 • Telefax: 0046-55 01 88 14
Mobiltlf.: 0046-70 33 03 331 

Malerarbeider innvendig
er utført av:

Malerhaugveien 25, Postboks 6155 Etterstad, 0620 Oslo
Telefon: 22 08 80 00 • Telefax: 22 08 82 70

www.sonnico.no

Elektroinstallasjoner
er utført av:

Kilengt. 18 B, 3117 Tønsberg
Telefon: 33 33 44 40 • Telefax: 33 33 44 41

www.mester-glass.no

Glassarbeider
er utført av:

Byggeteknikk
Av 

Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS

Nytt Arkiterkturmuseum 
på Bankplassen 3 består 
av 3 sammenkoblede byg-
ningskropper. 

Nybygget, Paviljongen som 
ble finansiert av Jens Ull-
tveit-Moe, er et originalt 
og spennende tilbygg ved 
siden av Christian Grosch-
bygget fra tidlig Norges 
Bank, og også koblet opp 
mot Magasinbygget som 
samspiller med Grosch-
bygget. 

Bærende konstruksjoner i 
Paviljongen er utført i hvit 
betong, som er kjennemer-
ke til Sverre Fehn. 

Prosjekteringen av pavil-
jongen var for så vidt rela-
tivt grei, selv om skallkon-
struksjonene i overgangen 
til Groschbygget var svært 
krevende. 

Paviljongtaket er utført som 
et betongdekke med tyk-
kelse 120 mm med overlig-
gende ribber. 

Taket bæres av fire C-for-

mede betongsøyler, som 
også benyttes som venti-
lasjonssjakter og førings-
veier. 

Midtpartiet i hovedtaket 
har tilnærmet kuppelform 
med liten pilhøyde. Side-
partiene er krumme flater 
som stiger opp mot fasa-
dene. 

Diskusjonen om glass-fa-
sadene, deres utforming og 
innfestingssystem,  var et 
samspill mellom arkitekt, 
ingeniør og glassleveran-
dør. 

Mellombygget har et skall-
tak med tykkelse 200 mm. 
Skallet er kjegleformet, 
men går over i elliptisk sy-
linderform ved Groschbyg-
get. I den midtre delen er 
skallet opphengt i en over-
liggende utkraget betong-
skive. 

Fire frittstående støttemu-
rer i betong, sammenkoblet 
med glassfelt, omkranser 
Paviljongen og skjermer 
bygget fra gatetrafikk. 

Midtpartiet i hovedtaket har tilnærmet kuppelform.

Fra Groschbygningens 
vandrehall  hvor resep-
sjon og bokhandel, ut-
stillingsrom, toaletter og 
garderober ligger. Fra 
vandrehallen fordeles 
publikum til Paviljon-
gen, et rom for skiftende 
utstillinger og Magasin-
bygningen der museets 
permanente utstilling 
skal presenteres.

Paviljongen med inngang fra plassrommet med adkomst fra Nedre Slottsgate.

Til venstre rom-
met for skiftende 
utstillinger i Ma-
gasinbygningen.

Til høyre fra 
Paviljongen sett 
mot inngangen fra 
Groschbygningen 
i bakgrunnen.
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Fire frittstående støttemurer i betong, sammenkoblet med glassfelt, omkranser Pavil-
jongen og skjermer bygget fra gatetrafikk.

Noen fakta:
Adresse:  Bankplassen 3.

Oppdragsgiver:  Kirke- og kulturdepartementet og
 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Eiere: Statsbygg (Grosch- og Magasinbygningen).
 Nasjonalmuseet (Paviljongen).

Byggherre: Statsbygg.

Arkitekt: Arkitektekt Sverre Fehn AS ved Sverre Fehn, 
 Martin Dietrichson (prosjektleder), Marius Mowe,
 Kristoffer Moe Bøksle og Henrik Hille (skisseprosjekt).

RIB: Dr, Techn. Kristoffer Apeland AS og Terje Orlien.
RIV: VVS- og Klimarådgivning AS.
Rie: Støltun AS.

Prosjektledelse: Statsbygg.
Byggeledelse: Kåre Hagen AS.

Entreprenører:
Bygg: Atlant Entreprenør AS.
Sanitær/rør: Oslo Tekniske Rørleggerfirma AS.
Ventilasjon: Gunnar Karlsen AS.
Elektro: Sønnico Installasjon AS.

Bruttoareal: Ca. 3800 m2. 

Byggetid: Byggestart juni 2005, overtakelse årsskiftet 2007/08.
 Offisiell åpning i mars 2008 med Sverre Fehn-utstilling.

Kostnader: Grosch- og Magasinbygningen 130 millioner kroner.
 Paviljongen 37,5 millioner kroner, 
 finansiert i sin helhet av Jens Ulltveit-Moe.

Arkitekturmuseet sett mot hjørnet Kongens gate og Revierstredet,

Arkitekturmuseet sett mot hjørnet Nedre Slottsgate og Myntgata.

Til venstre 
utsnitt fra 
vestibylen 
ved hovedinn-
gangen fra 
Kongens gate.

Til høyre 
utsnitt fra 
vandrehallen 
i Groschbyg-
ningen.
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Lilleakerveien 2, E-6, Postboks 58 Lilleaker, 0216 Oslo
Telefon: 22 51 42 50 • Telefax: 22 51 42 70

www.vedal.no

Lilleakerveien 2, E-6, Postboks 56 Lilleaker, 0216 Oslo
Telefon: 22 13 28 80  • Telefax: 22 13 28 81

www.vedal.no

Generalentreprenør

Prosjektledelse

RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTROTEKNIKK
KJØRBOKOLLEN 30, 1337 SANDVIKA

TELEFON: 67 80 54 40 • TELEFAX: 67 56 42 50
E-MAIL: firmapost@stoltun.no

Rådgivende ingeniører i elektroteknikk

Interiørarkitekt

Gyldendalhuset
Av 

Inge Hareide,
Arkitekt Sverre Fehn AS

Bildet over viser fra det 
store indre gårdsrom-
met sett mot inngangen 
fra Universitetsgata. I 
venstre hjørne sees litt 
av taket til det såkalte 
Danskehuset (bildet til 
venstre).  Til høyre: fra 
auditoriet som skjærer 
seg ned i 1. etasjeplanet. 

Alle bilder i 
reportasjen:

Byggenytt

Gyldendal har en stolt his-
torie fra dets opprinnelse i 
Danmark på 1700-tallet fram 
til i dag da Gyldendal ASA 
er den største aktøren i norsk 
forleggeri. Gyldendal har hatt 
forlagsvirksomhet i strøket 
siden 1912. Fra oppstarten i 
Universitetsgata 16 har forla-
get utviklet seg og mot slut-
ten av forrige århundre ble 
eiendommer mot Sehesteds 
plass ervervet, slik at forla-
get eide store deler av kvar-
talet mellom Sehesteds plass 
og Universitetsgata. Denne 
bygningsmassen fremstod på 
slutten av forrige århundre 
som nedslitt og uhensikts-
messig for den fremtidige ut-
viklingen av selskapet.

I 1995 ble professor arkitekt 
Sverre Fehn kontaktet av Gyl-
dendals nye ledelse, som stod 
foran utfordringen med å føre 
Gyldendal inn i den nye tid. 
Den nye ledelsen med Geir 
Mork i spissen hadde kun ett 
navn på sin ønskeliste: Sver-
re Fehn. Ønsket var å skape 
en moderne og fremtidsrettet 

bygning med klare referan-
ser til forlagets rike historie. 
I første omgang gjaldt det å 
vurdere om den eksisterende 
bygningsmassen kunne ut-
vikles i tråd med Gyldendals 
ønsker. Senere kom det klart 
fram at eiendommen hadde 
et stort potensiale, men at de 
eksisterende bygningenes in-
dre kvaliteter i stor grad var 
borte, og at bygningene var 
uhensiktsmessig i forhold til 
de muligheter tomten ellers 
kunne gi.

Sverre Fehn utviklet snart 
et klart grep, som skulle vi-
se seg å gi Gyldendal et fullt 
moderne og dynamisk bygg, 
innenfor rammene av de ek-
sisterende fasadene mot Se-
hesteds plass og Universi-
tetsgata. Sehesteds  plass 
fremstår som et vakkert klas-
sisistisk byrom med speil-
vendte fasader omsluttende 
et plassrom med skulptur og 
fontene, og Gyldendals byg-
ning ligger rett overfor forla-
gets største konkurrent, men 
også samarbeidspartner, As-
chehoug. Her er tyngden 
av norsk forlagsvirksomhet 
samlet, og innenfor denne 
rammen fastholder Gylden-
dal sin historiske betydning 
og tilhørighet i området. Li-
keens har fasaden mot Uni-
versitetsgata samtale med 
det øvrige gateløp og Nasjo-
nalgalleriet vis a vis, og på 
denne måten blir forlaget for-
ankret i den historiske byen 
og dens kulturelle kontekst.

Det store grepet blir av Sver-
re Fehn selv formulert slik: 
«En vil med denne ombyg-
ningen oppnå at meget tra-

disjonelt kvartal i Oslo får 
en overraskende atmosfære 
hvor eksteriør og interiør fin-
ner sin dialog mellom det ek-
stremt moderne og det tradi-
sjonelt pittoreske».

Det er to viktige aspekt ved 
prosjektet: Det ene er ønsket 
om å kommunisere forholdet 
mellom bygningens indre og 
det urbane rommet. Forlags-
virksomheten baserer seg på 
kommunikasjon mellom en 
rekke aktører, og er avhengig 
av et godt samspill mellom 
sin egen organisasjon og ute-
nomverdenen, det være seg 
forfattere, samarbeidspartne-
re, lesere, kunder. Med denne 
forståelsen har Fehn gitt by-
en et utvidet kulturelt byrom, 
og Gyldendal et urbant til-
holdssted. Det andre aspektet 

Brochmanns gate 9, 0470 Oslo
Telefon: 22 18 10 90 • Telefax: 22 18 38 94

E-post: firmapost@vkr.as
www.vkr.as

Rådgivende ingeniør i
VVS-teknikk
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LUNDE AS - TLF.: 35 94 88 80
www.con-form.no

VI HAR LEVERT
TAKKONSTRUKSJONER,

BJELKE- OG
PYRAMIDEELEMENTER

Papyrusveien 33, 3050 Mjøndalen
Telefon: 32 27 43 50 • Telefax: 32 27 43 51

www.stroemgundersen.no

Betongarbeidene
er utført av:

Detalj av den store og svært vakre trappen som snor seg 
oppover etasjene. Foruten å være bindeledd og overgang, 
danner trappen et skulpturelt element i arkitektens kom-
posisjon.  Samspillet med de enkle, men robuste materia-
lene, betong og eik, står her tydelig fram.

Den staselige kobberdøren som tidligere sto ved Univer-
sitetsgata, pryder nå inngangen fra Sehesteds plass.

Sehesteds plass framstår som et vakkert klassisistisk byrom med speilvendte fasader omsluttende et plassrom med 
skulptur og fontene, og Gyldendals bygning ligger rett overfor forlagets største konkurrent, men også samarbeidspart-
ner, Aschehoug (bildet tatt fra Aschehaugs inngang). 

har vært like viktig: Det skal 
være gode arbeidsplasser for 
selskapets virksomhet i dag, 
men også gi mulighet for å 
tilpasse seg og utvikle seg 
i tråd med de uunngåelige 
endringene, som alltid kom-
mer, i samfunnet generelt og 
forlagsvirksomheten spesi-
elt. Disse to sentrale aspek-
tene skal så holdes i en ram-
me og en konstruksjon som 
holder en høy arkitektonisk 
kvalitet, uavhengig i interne 
skiftninger i bygningen. For 
å leve opp til dette og Gyl-
dendals verdigrunnlag, som 
gjerne oppsummeres slik: 

‹børs og katedral›, valgte så 
Gyldendals styre i utgangen 
av 2003 å sette i gang pro-
sjekt: Gyldendalhuset med 
professor Sverre Fehn som 
arkitekt.
  
Materialvalg
Byggets hovedkonstruksjon 
er av plass-støpt lys betong. 
Betongen er i all hovedsak 
eksponert i interiøret og be-
står av hvit Aalborg-sement 
med lyst lokalt tilslag. Gulv 
i fellesarealer og fast innred-
ning er i eik. Samspillet mel-
lom den plastiske, monolit-
tiske betongen og den varme 

eiken preger bygget. Kjerner 
og sjakter for tekniske førin-
ger er murt og slemmet hvi-
te. I kontorarealer er det valgt 
tepper som gir gode akustiske 
forhold og tilgang til teknisk 
infrastruktur under de opp-
fôrede gulvene. Fasadene ut 
mot bakgårdene har pga nær-
het til nabobygg høye brann-

krav. Fasadene er forblen-
det med tegl med kostrappet 
slemmet overflate. En 15 me-
ter høy og 32 meter bred vegg 
i glassbyggerstein murt i stål-
rammer danner hoved-delen 
av fasaden mot syd. Glass-
byggersteinsveggen brin-
ger rikelig med dagslys inn 
i bygget og gir samtidig en 

diffus utsikt mot nabobygge-
ne som ligger kun 4-5 meter 
unna. Fasadene mot Sehes-
tedsgate og Universitetsgata 
var til dels sterkt skadet et-
ter varierende vedlikehold og 
skadelige materialer. Fasade-
ne ble rehabilitert med kalk-
puss og silikatmaling i lyse 
fargetoner.

Organisering – planer
Gyldendalhusets 1. etasje er 
lagt på nivå med Sehesteds 
plass, norsk forlagsvirksom-
hets kraftsentrum. 1. etasjen 
inneholder resepsjon, felles-
områder, kantine og møte-
rom og er tenkt brukt aktivt 

fortsettelse neste side

Den storslagne overlyskonstruksjonen i taket over det 
mektige sentralrommet (Ibsensalen), lar dagslyset strøm-
me gjennom 18 avskårne pyramideformer i betong. Byg-
genytts fotografs første assosiasjon i sitt møte med dette 
taket, var Pantheon. 
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Systemhimling
er utført av:

Vinduene er levert av:

4646 Finsland
Telefon: 38 18 50 40 • Telefax: 38 18 50 41

E-post: post@grindland.no
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Franzefossveien 19, 1336 Sandvika
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www.franzefoss.no

Gratulerer med vel gjennomført prosjekt!

Containere og
avfallsbehandling

er levert av:

i forlagsvirksomhetens pro-
filering mot byen, forfattere 
og norsk kulturliv. Et audito-
rium til bruk, både ved høy-
tidelige anledninger, kurs 
og konferanser. skjærer seg 
ned i 1. etasjeplanet. Plane-
ne er organisert rundt et stort 
indre gårdsrom og 2 min-
dre lyssjakter som i dimen-
sjoner og plassering refere-
rer til gårdsrommene i den 
gamle, sammensatte byg-
ningsstrukturen i kvartalet. 
Arbeidsplassene ligger åpne 
med gallerier rundt gårds-
rommet. Arbeidsarealet er 
delt inn i områder med ulik 
egenkarakter og åpner for en 
naturlig oppdeling av de uli-
ke delene av virksomheten. 
Bygget er et moderne kontor-
bygg med høy grad av flek-
sibilitet og med høy arkitek-
tonisk kvalitet som vil kunne 
romme forlagenes ulike be-
hov i framtiden.

Byggeprosessen
De gamle bygningene i kvar-
talet ble revet og fasade-
ne mot gatene bevart. Bå-
de tomtens plassering, midt 
i Oslo sentrum, en helt luk-
ket byggeplass, nærhet til na-
bobygg, krevende fremdrift 
og høye ambisjoner for Gyl-
dendals nybygg i en bygge-
bransje i høygir, har gitt en-
treprenørene en helt spesielt 
utfordrende oppgave. Dykti-
ge entreprenører og fagfolk 
som i alle ledd har strukket 
seg mot et godt resultat, har 
gjort at bygget i dag fremstår 
som det gjør.

fortsettelse fra
forrige side Gyldendalhuset oppført i betong:

Unike lyd- og bildeløsninger med 

utfordrende utgangspunkt

Presentations Data ble til-
delt det prestisjefylte opp-
draget med å designe og 
installere samtlige lyd- og 
bildeløsninger i det nye 
Gyldendalhuset – en opp-
gave med en svært spesiell 
utfordring: God akustikk 
og skjulte kabler i et bygg 
bestående utelukkende av 
betong. 

Det nye Gyldendalhuset 
inneholder i alt 11 møterom 
og et auditorium og Presen-
tations Data har hatt total-
ansvaret for at teknikken 
i disse rommene skulle få 
et profesjonelt og moder-
ne uttrykk. En av hovedut-
fordringene for Presenta-
tions Data var råbetongen 
som bygget består av. Dette 
medførte at AV-kabler ik-
ke kunne føres i verken ka-
naler eller himling. I stedet 
ble kablene ført gjennom 
betongen, noe som krevde 
svært nøyaktig presisjons-
boring.   

I tillegg krever rom i be-
tong helt spesielle forbe-
redelser og lydløsninger, 
herunder plassering og valg 
av utstyr. Samtlige rom i 
Gyldendalhuset innehol-
der en eller annen form for 
lyd og akustikken ble inn-
gående beregnet allerede 
i tilbudsfasen gjennom et 
eget lydprogram. Presenta-
tions Data er den eneste ak-
tøren i sin bransje som har 
en egen akustiker i egen or-
ganisasjon og lydmålinger i 
etterkant av installeringen 
bekrefter at lyden holder et 
høyt nivå. 

- Det nye Gyldendalhu-
set er imponerende og for-

tjente tilsvarende løsninger 
innenfor lyd og bilde. Den 
spesielle arkitekturen har 
gjort dette prosjektet veldig 
interessant og utfordrende, 
og vi er stolt av de løsninge-
ne vi har levert, uttaler Ka-
rin Bøhmer, daglig leder i 
Presentations Data.

Styringssystem
Etter råd fra Presentations 
Data valgte Gyldendalhu-
set å utnytte infrastruktu-
ren som ble lagt opp i byg-
get til å få full kontroll på 
AV-utstyret. Dette ble gjort 
ved å benytte kun én sty-
ringsprosessor til flere mø-
terom. Løsningen medfør-
te kostnadsbesparelser for 
Gyldendalhuset.

Gyldendalhuset har fått et 
unikt sentralisert styrings-
system som innebærer en 
svært brukervennlig betje-
ning av lyd- og bildeløsnin-
gene i samtlige møterom, 
fellesrom og auditorier. 
Brukerne kan styre alle 
lyd- og bildeløsninger via 
et touch- eller knappepanel. 
Man unngår dermed helt 
bruk av fjernkontroller. 

I auditoriet valgte Presen-
tations Data å plassere pro-
jektoren bakerst i rommet 
og ramme den inn i glass 
slik at publikum ikke opp-
lever støy fra viften. I sty-
rerommet er det installert 
en 60 tommer stor plasma-
skjerm. Rommet innehol-
der også en bordintegrasjon 
med et integrert styrings-
panel som medfører at kab-
ler ikke blir synlige og sty-
ringen av komponentene så 
enkel som mulig. 

Av Rune Braathen, Kreab Oslo

Terrasse mot Sehesteds plass.

Sosialt treffpunkt ved glassvegger inn mot kontorlandskap hvor store felt med glassbyggerstein hindrer innsyn fra na-
bobygg ca. 5 meter unna. 

Eksempler på hvordan dagslyset inngår som en viktig del i byggeprosjektet. Til ven-
stre overlyskonstruksjonen i sentralrommet. Til høyre en av to lyssjakter mot himmelen 
hvor regn og snø fritt kan falle inn.

Fra kontorer som 
nyter godt av 
dagslyset fra den 
åpne lyssjakten.

Flere bilder 
siste side.
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- når kun det beste er godt nok!

AE Storhushold AS leverer 
profesjonelle produkter for 
de profesjonelle kundene!

Postboks 4 Foss-Eikeland, 4301 Sandnes
Telefon: 51 97 45 00 • Telefax: 51 97 45 01

www.skeie.no

Skandinavias ledende 
produsent av

auditorie- og kinostoler

Auditoriestolene til Gyldendalhuset
er levert av Skeie AS

Foto: Byggenytt

Interiør arbeidsområder
Gyldendal har i sin ombyg-
ging av Sehesteds plass sam-
lokalisert 280-300 ansatte i 
forlagene Gyldendal Under-
visning, Gyldendal Littera-
tur, Gyldendal Akademisk, 
Tiden og Kolon. Man inn-
så tidlig at dette ville inne-
bære endrede arbeidsformer, 
og Zinc AS ble engasjert  for 
å bistå med utvikling av ar-
beidsområdene. 

Fellesarealer med resepsjon, 
driftssenter, auditorium, 
kantine og møterom er loka-
lisert på plan 1 omkring det 
store atriet som utgjør husets 
sentralrom. Her ligger også 
Danskehuset med plass for 
utstillinger og ulike presen-
tasjoner. 

Arbeidsarealene er i hoved-
sak fordelt på plan 2–5. Et 
generelt prinsipp for forde-
ling av rom og åpne arealer 
har gitt et utgangspunkt for 
de ulike arbeidsenhetene til å 
være med på utformingen av 

egne arealer med hensyn til 
arbeidsplasser, samtalerom 
og arbeidsrom. Den tekniske 
infrastrukturen i arbeidsare-
alene er i stor grad løst med 
datagulv.

All prosjektering har foregått 
i tett samarbeid mellom Zinc, 
Arkitekt Sverre Fehn AS og 
Gyldendal. En klar arkitek-
tonisk intensjon og material-
holdning har ligget til grunn 
for interiørprosjekteringen, 
og innredningen er holdt i 
eik og lyse og brunsorte far-
getoner med rødt som enes-
te kontrastfarge på høye bok-
hyller. Arbeidsplassmøbler 
og oppbevaring er utviklet av 
Zinc i samarbeid med Sven-
heim AS.

Interiørarkitekt: 
Zinc AS ved interiørarki-
tektene Hanne Margrethe 
K.Hjermann MNIL, Berit 
Olderheim MNIL, og Cath-
rine Heyerdahl MNIL

Noen fakta:
Adresse: Sehesteds gate 4
Byggherre: Gyldendal ASA
Bruttoareal: ca. 9000 m2.
Byggetid: 21 måneder, ferdigstilt nov. 2007.
Entreprisekostnad: 190 mill.. kr. eks. mva.

Arkitekt:
Arkitekt Sverre Fehn AS ved Sverre Fehn, Inge 
Hareide (prosjektleder), Kristoffer Moe Bøksle.
Innledende faser: Alexander Wærsten (forprosjekt 
og anbudsfase), Halvor Kloster (anbudsfase), Henrik 
Hille, Bård Hoff (skisseprosjekt) og 
Martin Dietrichson.

Interiørarkitekter arbeidsområder: Zinc AS.
RIB: Rambøll Norge AS.
RIV: VVS- og Klimarådgivning AS.
Rie: Støtun AS.
Prosjektledelse: Vedal Prosjekt AS.
Byggeleder: Vedal Prosjekt AS.
Entreprenør: Vedal Entreprenør AS.
Betongarbeider: Strøm Gundersen AS.
Murarbeider:
 - Glassbyggerstein & flisarbeider: Murus AS.
 - Fasader og innvendige murarbeider:
 Fjeldheim & Knudsen AS.
 - Rehabilitering av eksisterende fasader 
inkl. fasadepuss: X. K. mur og puss AS.
Tekniske anlegg:
 - Sanitær/rør: CM Mathiesen & Co. AS.
 - Ventilasjon: Haaland Klima AS.
 - Elektro: Totaltek AS.

Leverandører:
 - Betong: Unicon AS
 - Betongelementer: Conform Lunde AS.
 - Tegl: Bratsberg AS.
 - Puss & mørtel: Serpo, KEIM, PCI (GB-stein).
 - Glassbyggerstein: Solaris AS.

Betongen er i 
all hovedsak 
eksponert 
i interiøret 
og består av 
hvit Aalborg-
sement med 
lyst lokalt til-
slag. 

Gulv i fel-
lesarealer og 
fast innred-
ning er i eik. 
Samspillet 
mellom den 
plastiske, 
monolittiske 
betongen og 
den varme 
eiken preger 
bygget.
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Bildet til venstre viser Paviljon-
gen (Arkitekturmuseet). 

Bildene over og til høyre viser 
fra Gyldendalhusets storslåtte 
sentralrom. På bildet til høyre 
sees den skulpturelle trappen 
(også bildet under) i bakgrun-
nen. Bildet nederst: 
Aker Kværner Headquarter 
sett fra IT Fornebu.
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