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Daganlegget til Svartediket vannbehandlingsanlegg er ombygget og har fått nytt tilbygg 
og gangbane som gir forbindelse mellom daganlegget og fjellanlegget.

Foto: Ronny Bertelsen

Av
sivilingeniør Asle Flatin,

Asplan Viak AS

• Ombygging av eksisteren-
de daganlegg for atkomst, 
dr ifts- /personalavdeling, 
kjemikaliepåfylling, vis-
ningsrom og lukket gangbro 
til fjellanlegget.
• Nytt Haukeland vannbas-
seng i fjell på kt 125.

Anlegget er bygget med di-
rektefiltering og UV-bestrå-
ling som 2 uavhengige hygi-
eniske barrierer. Prosess for 
direktefiltrering er Molde-
prosessen med kjemisk fel-
ling/karbonatisering i tre-
mediafilter og tilsetting av 
jernklorid og CO

2
 foran filt-

rene.  Med kjemisk felling/
direktefiltrering fjernes par-
tikler og farge, mens karbo-
natisering er vannbehandling 
der vannets pH, alkalitet og 
kalsiuminnhold økes. Hen-
sikten med karbonatisering 
er bedre korrosjonskontroll 
på ledningsnettet.

Slambehandling er med gra-
vitasjonsfortykking.  Slam-
fraksjonen ledes til offentlig 

avløpsnett, mens rejektvan-
net tilbakeføres til kilden.

Planleggingen av anlegget 
ble startet i år 2000 i form av 
en skisseprosjektkonkurran-
se som ble gjennomført i for-
kant av forprosjekt og senere 
detaljprosjektering.  Bygge-
periode for anlegget har vært 
i overkant av 3 år fra april 
2004 til juni 2007.  De 2 før-
ste årene medgikk til byg-
ging av fjellanlegg og byg-
ningsmessige arbeider, mens 
de tekniske entreprisene har 
vært hoveddelen det siste 
året.  I forkant av idriftset-
telse pågår uttesting/igang-
kjøring og innlasting av fil-
termasser.

Haukeland vannbasseng er 
utført som en del av utbyg-
gingen.  Dette er en ca. 2 km 
lang utsprengt tunnel mel-
lom Svartediket og Landås.  
Den vannfylte delen får en 
lengde på ca 1,3 km, og bas-
senget blir en del av det over-
ordnede overføringssystemet 
for drikkevann som kommu-
nen har i fjellene rundt byen.

Nøkkeldata for det nye an-
legget:
• Midlere vannproduksjon: 
520 l/s.
• Maksimal vannproduksjon: 
925 l/s.
• Volum rentvannsbasseng: 

Svartediket vannbehandlingsanlegg

15 000 m3.
• Volum Haukeland vannbas-
seng: 30.000 m3.
• Dybde på nytt vanninntak: 
28 m dyp.
• Prosess:   
Direktefiltrering og 
UV-bestråling.
• Budsjett: 300 mill. kr.
• Utsprengt fjellvolum:  
120.000 pfm3.
• Utkjøring av sprengt fjell 
gjennom boligområde:  
Lastebil hvert 4. minutt
• Plasstøpte betongarbeider 
5 000 m3.

F Y L K E S N E S  A S

Byggeledelsen
ble utført av:

O. J. Brochs gate 16 E, 5006 Bergen
Telefon: 55 55 32 00
firmapost@fylkesnes.no • www.fylkesnes.no

Nytt fullrenseanlegg for 
drikkevann til Bergen sentrum

Svartediket er byens eldste 
vannkilde fra 1855, og forsy-
ningsområde er Bergen sen-
trum og nærområdene rundt 
sentrum. Vannverket er det 
største av i alt 5 vannverk i 
Bergen kommune, og det le-
verer rent vann til ca. 50.000 
personer, næringsliv og of-
fentlig virksomhet. Vann-
behandlingsanlegget er nå 
bygget om fra tidligere mi-
nimumsbehandling til full-
renseanlegg, og den nye pro-
sessen skal settes i drift i 
juni 2007.  Anlegget ligger 
tett inntil bybebyggelsen og 
det er knapphet på arealer.  
De nye delene av anlegget 
er derfor bygget i fjell med 
god kommunikasjon mot det 
gamle daganlegget. Hoved-
punktene i utbyggingen er:

• Nytt prosessanlegg i fjell 
med fullrensning av drikke-
vannet.
• Nytt dypvannsinntak i 
Svartediket.
• Nytt rentvannsbasseng i 
fjell på kt 70.

Medvirkende i prosjektet:

Byggherre og byggeledelse:
Bergen kommune, 
Vann- og avløpsetaten

Byggeledelse:
Siviling. Erik Fylkesnes AS,
Bergen Vann KF

Hovedrådgiver:
Asplan Viak AS, Sandvika

Underrågiver anleggstekn.:
Smidt & Ingebrigtsen AS,
Bergen

Underrådgiver 
ingeniørgeologi fjell:
Geo Bergen

Rådgiver trafikkteknikk:
Ingeniør Halldor Havsgård

Entreprenør fjell-, VVA - og 
byggtekniske arbeider:
NCC Construction AS,
Bergen

Entreprenør Maskin- og 
prosessutstyr:
PMI Pindsle AS, Sandefjord

Entreprenør elektrotekniske 
anlegg:
Profitek AS, Bergen

Entreprenør prosesskontroll-
anlegg:
IKM Automasjon AS,
Bergen

September 2005. Utslagssalven gikk som planlagt.

Foto: Asplan Viak

Bergarbeider
Av

anleggsingeniør Hilmar Lilleøren,
Smidt & Ingebrigtsen AS

og ingeniørgeolog Geir Bertelsen,
Geo Bergen

Utforming av anlegget
Bergarbeidene omfatter ca. 
2,8 km tunneler med tverr-
snitt varierende fra 17 til 73 
m² og haller med til sammen 
ca. 50.000 m³. Utførende en-
treprenør har vært NCC Con-
struction AS.

Tunnelene består av hoved-
tilkomst for selve anlegget, 
inntakstunnel fra vannkil-

den Svartediket, tilkomst for 
øvre del av prosesshallen og 
tilkomst for Haukelandbas-
senget.

Haukelandbassenget er for-
met som en 22 m² horison-
tal tunnel i ca. 1300 m leng-
de, og er dimensjonert for 
ca. 30.000 m³ vann. Som til-
komst for Haukelandbassen-
get i drifttilstanden er det 

Mer om Svartediket:

www.bergenvann.no
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drevet en ca. 140 m tunnel 
som løper om nordre dam i 
bassenget. Fra Haukeland
bassenget er det etablert for
bindelse til Landås med en 
ca. 130 m tunnel. Anlegget 
på Landås er en del av tid
ligere utbygget Gullfjellet 
vannverk.

De største bergrommene i an
legget består av prosesshal
len, rentvannsbassenget og 
pumpestasjonen/spylevanns
bassenget. Av disse utgjorde 
prosesshallen de største an
leggstekniske utfordringene. 
Den har en spennvidde på 22 
m, pilhøyde på ca. 4,0 m og 
vegghøyder fra 10 opp til 19 
m. Hallen ble drevet konven
sjonelt ved først å ta ut topp
skiven inkludert permanent 
sikring for deretter å palle 
resten.

Vannbehandlingsanlegget er 
tilknyttet vannkilden Svarte
diket med inntaksledning 
gjennom i tunnel. Inntaks
tunnelen går ut i Svartediket 
på ca. 20 m dyp. Inntaksled
ningen er lagt med inntaket 
på 28 m dyp.

Svartediket var i hele an
leggstiden i drift som vann
kilde og var pålagt restrik
sjoner både med hensyn 
til anleggsdriften og mini
mumsvannstand. Utslaget 
måtte derfor utføres under 
vann. Som beskyttelse mot 
uønsket forurensing av van
net ble et visst område uten
for utslagsstedet «gjerdet 

inne» med en siltgardin.
Forundersøkelser av utslags
stedet med dykkere kunne 
påvise berg, men på grunn 
av dårlig sikt i vannet var det 
vanskelig å fastslå kvalite
ten. Sonderboringer fra tun
nelen kunne imidlertid påvi
se mulige store blokker eller 
berg med større sprekker.

Før den endelig prosedyren 
ved gjennomføringen av ut
slagssalven ble tatt, gjorde 
entreprenøren sammen med 
byggherren en omfattende 
Sikkerjobbanalyse.

Ekstern rådgiver ble enga
sjert for å beregne trykket 
på tunnelproppen initiert av 
utslagssalven og eventuelt 
foreslå spesielle tiltak for å 

Franzefoss Miljøkalk AS
Olav Ingstadsvei 5, Postboks 53, 1309 Rud
Kontakt: Arne Ivar Flathen, mobil 48 14 25 57
e-post: arfl@franzefoss.no
www.kalk.no

Filtermasser for 
drikkevannsanlegg

Franzefoss Miljøkalk leverer og laster inn alle aktuelle filtermasser i 
drikkevannsanlegg. Innlastingen utføres raskt og skånsomt, uten skade på 
anleggsutstyret eller nedstøving i bygget.  Ta kontakt med oss om du har 
behov for filtermasser i nytt anlegg eller etterfylling i eksisterende anlegg.

Vi takker for at Bergen kommune valgte oss som leverandør av alle 
filtermasser til Svartediket vannbehandlingsanlegg.

Asplan Viak arbeider med vannforsyning fra hovedplan via 
detaljprosjektering til driftsoppfølging.
De siste årene har vi prosjektert mange UV-anlegg i kombina-
sjon med forskjellige vannbehandlingsprosesser.

Bodø vannverk Marmorfilter 500 l/s
Arendal vannverk Moldeprosess 560 l/s
Svartediket vannverk Moldeprosess 925 l/s
Espeland vannverk Kalk/CO2 /sandfilter 780 l/s
Eidsfoss vannverk Marmorfilter 1200 l/s
Ulefoss vannverk Oson biofilter 56 l/s
Risør vannverk Kontinuerlige sandfilter og marmorfilter 105 l/s

Svartediket vannverk i Bergen:
Svartediket er landets eldste fra 1855 og Bergens største vannverk.  Det forsyner 
Bergen sentrum med nærområder med drikkevann, maksimal kapasitet er 925 l/s.  
Nytt prosessanlegg og basseng på Svartediket bygges i fjell, mens det eksisterende 
bygget benyttes til administrasjon og kjemikalielager.  Anlegget er under igang-
kjøring og skal settes i drift i løpet av 2007.

UV-anlegg midlertidig montert i det gamle klorhuset.

Asplan Viak er et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer.  Selskapet tilbyr 
tverrfaglig rådgivning og analyser for offentlig og privat virksomhet. Asplan Viak AS eies av 
Stiftelsen Asplan og har ca. 500 ansatte ved 19 kontorer i Norge.  Selskapet er organisert i 3 
divisjoner – Infrastruktur, Plan-Arkitektur-Landskap og Samfunn.

Eksisterende bygg og dam samt ny gangbro og portal til prosessanlegget i fjellet. 
Prosessløsning er fullrensing med fargefjerning, karbonatisering og desinfeksjon 
med UV.  UV-anlegget ble midlertidig installert i klorhuset i 2005 og skal flyttes inn 
i det nye prosessanlegget når dette settes i drift.

redusere trykket til et aksep
tabelt nivå. Etter å ha vurdert 
flere spesielle tiltak ble det 
besluttet å gjennomføre ut
slagssalven med «tørr» tun
nel (bortsett fra mottaksgro
pen) og anvende et overtrykk 
tilsvarende ca. 5 m lavere 
enn vanntrykket på overkant 
utslag. Utslagssalven gikk 
som planlagt. Men som son
derboringene hadde antydet, 
var berget på utslagsstedet 
mer oppsprukket enn påvist 
på forhånd. Rensk og sikring 
av utslaget ble derfor noe mer 
oppfattende enn prosjektert.

Mulige transportveier i da
gen er relativt trange og går 
nær opp til etablert bebyggel
se inkludert en barneskole. I 
planleggingsfasen ble det tid
lig klart at borttransport av 
sprengstein kunne bli en flas
kehals og begrense fremdrif
ten av drivingen av tunnelene 
og bergrommene. Dette ble 
det tatt hensyn til ved utar
beidelse av fremdriftsplaner 
og tidsfrister. I et godt sam
arbeid mellom entreprenør, 
byggherre og beboere i om
rådet ble også denne delen av 
anlegget gjennomført på en 
tilfredsstillende måte.

Ingeniørgeologiske
forhold
Prosjektet har medført omfat
tende sprengning nær boliger 
og andre bygningskonstruk
sjoner. I den forbindelsen ble 
det nødvendig med en del re
striktive tiltak. Grenser for 
sprengningsinduserte vibra
sjoner ble definert i henhold 
til NS8141. Entreprenøren ble 
pålagt å utføre vibrasjonsmå
linger. Det er ikke registrert 

Filtermasser i tremediafilter. Foran fra venstre: 
Kvartssand, antrasitt og støttelag – fin fraksjon. Bak fra 
venstre: Støttelag – grov fraksjon og marmorgrus.

Foto: Ronny Bertelsen

noen overskridelse av vibra
sjonsgrensene under utførel
se av arbeidene.

Boligbebyggelsen i Bjørnda
len ligger nær anlegget, og 
ved foten av den bratte fjell
siden på nordvestsiden av 
Ulriken. Her var det tidligere 
konstatert en viss skredfare, 
og det ble foretatt en ny vur
dering. Det ble også vurdert 
i hvilken grad sprengnings
arbeidene kunne påvirke 
skredfaren. Som et resultat 
av disse vurderingene ble 
det besluttet å utføre en del 
skredsikringstiltak. Det ble 
bygget en voll, og det ble satt 
opp et fanggjerde.

Berggrunnen i utbyggings
området består av grønnski
fer, glimmerskifer og am
fibolitt. Skifrighet, annen 
oppsprekking og enkelte so
ner med omvandlet berg har 
gitt en del stabilitetsmes
sige utfordringer. Ved ut
sprenging av prosesshallen 
fikk man noen store utilsik
tede utfall. Her er det utført 
sikring med lange bolter og 
armerte sprøytebetongbu
er.  Tunneldrivingen ble stort 
sett gjennomført uten spesi
elle problemer. En svakhets
sone tilnærmet parallelt Hau
kelandsbassenget forårsaket 
vanskelige driveforhold og 
mer innlekkasje enn forut
satt. 

Dette kom ikke helt uventet, 
da en hadde lignende proble
mer ved driving av en tun
nel lengre sør, i samme berg
massivet, i forbindelse med 
Gullfjellet vannverk. I Hau
kelandbassenget ble proble
mene løst ved å endre retning 
på tunnelen, slik at den kom 
utenfor svakhetssonen. Ge
nerelt har det vært nødven
dig med omfattende sikring 
i tunneler og bergrom med 
bolter og fiberarmert sprøy
tebetong.

Det var en målsetting å be
grense innlekkasje av sprek
kevann i bassengene mest 
mulig. Prosedyrer for son
derboring og injeksjon ble 
utarbeidet for å holde lekka
sjene under definerte gren
ser. I Haukelandsbassenget 
påtraff man en del lekkasje
førende soner under sonder
boring, og det ble nødvendig 
med en del injeksjon.

Fra filterhallen hvor det er i alt 12 filtre, 6 på hver side.
Foto: Ronny Bertelsen

Situasjonsplan.                            Illustrasjon: Asplan Viak
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en strategisk plassering med 
god visuell oversikt over de 
ulike delene.

Ombyggingsarbeidene i ek
sisterende bygg omfattet 
personalrom /garderober, 
vestibyle, driftsrom, labora
torium, kontor samt diverse 
tekniske funksjoner. Gode 
etasjehøyder i bygget tilret
tela for nye tekniske føringer 
over himlinger.

I det tilbyggede inngangpar
tiet mot vest er ny heis og ho
vedtrapp (som gir atkomst 

Det opprinnelige daganleg
get på Svartediket – belig
gende tett inntil demningen 
og overvannsløpet – ble byg
get i flere byggetrinn, gjen
nomgående utført med ut
vendig teglteinsforblending 
og båndtekkede tak.

Det nye prosjektet generer
te et behov for en ny hoved
inngang og generell opp
gradering av eksisterende 
funksjoner i tillegg til en del 
nye. Et visningsrom plassert 
i en ny etasje over 1. etasje 
ble beskrevet separat i an
budsdokumentet, og det ble 
etter hvert bestemt at dette 
skulle oppføres. Dette rom
met, komplett med kjøkken 
og nødvendige birom, gir 
god mulighet til å presentere 
vannbehandlingsanlegget for 
besøkende, underbygget av 

Bygningsmessige arbeider daganlegg
Av

sivilarkitekt MNAL
Kristian Asdal,
Asplan Viak AS

Gangbanen, utformet i stål og glass, har en lengde på 39 meter, og krysser overløpet fra 
demningen – med en dramatisk effekt når vannet fosser nedover på undersiden. 

Foto: Asplan Viak

Øvretveit, 5380 Telavåg
Telefon: 950 46 043
www.hyllandas.no

Opplasting, uttransport og 
graving

er utført av:

www.kalvenes-vvs.no

Sanitæranlegget er levert av:

Kvernelandsveien 100, 4355 Kvernaland
Telefon: 51 77 05 00 • Telefax: 51 48 72 28
E-mail: post@tks-as.no • www.tks-as.no

– Norskproduserte kraner for de fleste formål –
Standard- eller spesialtilpasninger?

Ta bare kontakt!

Traverskranene til Svartediket
er produsert og levert av:

til visningsrommet) plassert. 
Hovedinngangen markeres 
med en stor vestvendt glass
fasade. 

Tilbygget er materialmessig 
tilpasset det gamle bygget, 
samtidig som formen og de
taljering klart uttrykker hva 
som er nytt. 

Videre er det bygget en gang
bane som gir forbindelse 
mellom daganlegget og fjell
anlegget. Denne gangbanen, 
utformet i stål og glass, har 
en lengde på 39 meter, og 
krysser overløpet fra dem
ningen – med en dramatisk 
effekt når vannet fosser ned
over på undersiden. 

 

Bildet til venstre viser 
eksisterende bygg 
som har gjennomgått 
omfattende ombyg
gingsarbeider.

Foto: 
Ronny Bertelsen

Til høyre perspektiv
tegning av Asplan 
Viak som viser 
Svartediket van
nbehandlingsanlegg 
sett fra vest hvor 
hovedinngangen er 
markert med en stor 
glassfasade.

FAKTA
Svartediket vannbehandlingsanlegg er landets eldste og 
byens største vannverk, anlagt i 1855. Svartediket vann
behandlingsanlegg er utvidet og ombygget. Hensikten er 
å bedre drikkevannet i sentrumsområdet, samt å øke le
veringssikkerheten for vannforsyningen i hele Bergen.
Ny renseprosess bedrer vannkvaliteten. Dette medfører at 
abonnentene får betydelig klarere vann. I tillegg blir den 
hygieniske sikkerheten bedret for leveransen fra Svartedi
ket. Leveringssikkerheten blir bedre ved at det er anlagt et 
vannbasseng mellom Landås og Svartediket (Haukeland 
vannbasseng), noe som bidrar til at vannverkene på Es
peland (Gullfjellet), Svartediket og Jordalsvatnet knyttes 
sammen.

Vannbassenget blir liggende på kote 125 moh. Tiltakene er 
vedtatt i kommunens hovedplan for vannforsyning 1997–
2007.

Anleggene omfatter
Svartediket vannbehandlingsanlegg
• Ombygging av deler av eksisterende anlegg.
• Atkomsttunneler til prosessanlegg, inntaksledning, rent
vannsmagasin og Haukeland vannbasseng.
• Prosessanlegg i fjell som omfatter fullrensing med direk
tefiltrering nedstrøms gjennom tremediafilter med jern
klorid og CO

2
 tilsatt foran filtrene. Desinfeksjon med UV

bestråling. Prosessanlegget har en produksjonskapasitet 
på inntil 80.000 m3 pr. døgn.

Bildet over viser anlegget sett fra nord mot daganlegg, 
gangbane og demning. Til sommeren skal det nye vann
renseanlegget ved Svartediket stå helt ferdig. Arbeidet 
startet allerede i 1999 og hele prosjektet har en prislapp 
på ca. 300 millioner kroner.

Foto: Ronny Bertelsen

➞
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Bygningsmessige arbeider prosessanlegget
Av

sivilingeniør
Erik Nøtland,

Asplan Viak AS

Prosessanlegget er i all ho-
vedsak lokalisert i utspreng-
te bergrom. Alle bassenger 
og øvrige konstruksjoner er 
utført i plasstøpt betong.

På grunn av at anlegget er ut-
formet med relativt store in-
terne høydeforskjeller (ca. 
20 m mellom øvre og nedre 
gulv), er alle bærende kon-
struksjoner fundamentert di-
rekte på fjell. Dette er gjort 
for å unngå skader på set-
ningsømfintlige vannkon-
struksjoner. 

Alle vannbasseng er utført 
som vanntette slakkarmerte 
betongkonstruksjoner. Vann-
trykkene er i størrelsesorden 
5-8 m.

I filterbassengene er det be-
nyttet drenerende duk på 
forskaling som alternativ til 
epoksybehandling for å øke 
bestandigheten til betongen. 
Ellers er alle betongover-
flater som er i kontakt med 
vann ubehandlet, med unn-

Gulvstøping ved Svartediket 
vannbehandlingsanlegg,
Bergen er utført av oss.

Det komplette gulv:
Gulvstøp - Hardbetong - Epoxybelegg - Flytesparkel - Eksponert betong

Postboks 54, 5207 SØFTELAND
Telefon: 56 30 41 70 • Telefax: 56 30 70 78

www.betonggulv.no

Gravings-, sprengings- og
natursteinsmurarbeidene

er utført av:

Sjuseterveien 27, 5610 Øystese

Telefon: 962 08 345

Teksal Vest AS er tidligere IKM Automasjon AS

Skuteviksboder 10, 5035 Bergen
Telefon: 55 55 84 10 • Telefax: 55 56 39 39

www.teksal.no

Prosesskontrollanlegget
er levert og montert av:

Øvre Fyllingsvei 81 A, 5162 Laksevåg
Telefon: 55 34 62 66 • Telefax: 55 34 62 67

E-post: blekenberg@iventelo.net

Maler-, epoxygulv- og
gulvleggerarbeidene

er utført av:

tak av øvre del i filterbas-
sengene som er belagt med 
flis for å forenkle renholdet 
i skvalpesonen.

Bergrommene er kledd inn-
vendig med PVC-duk for å 
hindre innlekking av vann 
fra fjellet, dette gir også lyse 
overflater som er tiltalende 
og lysbesparende.

Gulvene er delvis kledd med 
keramiske flis og delvis be-
lagt med epoksybelegg. Veg-
ger og himlinger i tørre rom 
er malt med akrylmaling. 
Noen av prosessrommene 
med høy støyproduksjon er 
akustisk dempet med plater 
på vegger og i himling.

Dysebunner før støp.                               Foto: Asplan Viak

Den store filterhallen i tidlig byggefase.                             

Foto: Asplan Viak

• Rentvannsbasseng på ca. 15.000 m3 for trykksone tilsva-
rende Svartediket, det vil si kote 77 moh.
• Nytt vanninntak på ca. 32 m i Svartediket.
• Anlegget er kalkulert til ca. kr. 244 millioner.

Haukeland vannbasseng
• Tunnel fra Svartediket til Landås, ca. 2000 m.
• Vannbasseng i tunnelen med plass til ca. 30.000 m3 be-
handlet vann.
• Anlegg av Ø900 mm bassengledning fra Svartediket til 
vannbassenget.
• Anlegget er kalkulert til ca. kr. 55 millioner.

Fremdrift/anleggsperiode
Anleggsarbeidet startet våren 2004, med ferdigstillelse 
sommeren 2007. Tunnel- og fjellarbeider pågikk fram til 
mars 2006, med påfølgende bygningsmessige og maskin- 
og prosesstekniske arbeider.

Utførelse
Det nye anlegget ligger hovedsakelig i fjell med atkomst 
fra Bjørndalen ved garasjeanlegget ved Svartediksdam-
men. Tunnelarbeidene ble drevet fra tunnelpåslag ved 
Svartediksdemningen. Det ble sprengt ca. 110.000 m3 fast 
fjell. Pr. 1. september 2006 er alle sprengningsarbeider for 
prosessanlegg, rentvannsbasseng og inntaksledning utført 
og betongarbeider pågår. 1100 meter av Haukeland vann-
basseng er ferdig sprengt, det vil si på høyde med sekun-
dærstasjonen på Montana. 

Byggherren har lagt restriksjoner på anleggsarbeidet, med 
hensyn til arbeidstid, krav til viftestøy og rystelser, krav til 
kjørehastighet og renhold av veier m.m.

Ved nærliggende bebyggelse på Landås (Øvre Sollien) ble 
det satt ut rystelsesmålere for registrering av sprengnings-
arbeidene. For boliger i nærområdet er det utført bygnings-
besiktigelse. Aktuelle huseiere ble tilskrevet.

Adkomsttunnel til prosessanlegg og vannbassenger som i sin helhet ligger inne i fjellet i Ulriken.  Tunnelen strekker seg 
helt til Landås, og derfra går det tunnel videre til Lone i Arna.

Foto: Ronny Bertelsen

Demningen ved Svartediket. Det første vannverket i Ber-
gen benyttet Svartediket og ble tatt i bruk i 1855.

Foto: Ronny Bertelsen

➞
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Svartediket vannbehandlingsanlegg
Av sivilagronom Thomas Frydenberg 

og elektroingeniør Hallvard Halvorsen,
begge Asplan Viak AS

Elektrotekniske anlegg
De elektrotekniske anlegge
ne er som prosessanlegget 
for øvrig delt i to uavhengi
ge linjer.  Det er to 1250 kVA 
transformatorer som forsy
ner hver sin hovedfordeling 
med tilhørende 400 V for
delingsnett.  Transformato
rer, hovedfordelinger og un
derfordelinger for prosess er 
plassert i separate rom inne 
i fjellanlegget.  Hvert rom er 
egne brannceller.

For forsyning ved nettutfall 
er installert et reservekraft
aggregat på 800 kVA.  Agg
regatet har automatisk drift 
mot begge 400 V fordelings
nett.  Ved forsyning via ag
gregat vil behandlingsanleg
get kunne levere som normalt, 
kun med noen begrensninger 
på samtidig pumpedrift.  For 
å få enkle løsninger på die

selpåfylling, eksos og kjø
ling er reservekraftaggrega
tet plassert i eget rom ute ved 
fjellportalen.  Om også reser
vekraftaggregatet skulle fal
le ut, er det opprettet mulig
heter for å tilkoble et mobilt 
aggregat.

Elektroinstallasjonene meget 
komplekse og omfattende. 
Bare til prosessanlegget ale
ne er det ca. 1200 kabler som 
varierer i ca. 60 forskjellige 
typer og dimensjoner.

Alle fordelinger både for 
prosess og bygningsdrift er 
levert som en del av elektro
entreprisen.  For pumpedrift 
er benyttet frekvensomfor
mere, disse er plassert ute i 
prosesshallene for å få mak
simal kjøling og korte kabel
føringer fram til motorer.

Entreprisen for elektrotek
niske anlegg er levert og 
montert av Profitek AS, Ber
gen og omfatter:

• Generelle elkraftanlegg in
klusive kabelføringssyste
mer.
• Fordelingsanlegg inklusive 
prosessentraler og frekvens
omformere.
• Belysningsanlegg.
• Elvarmeanlegg.
• Driftstekniske anlegg in
klusive prosessinstallasjoner.
• Generelle tele/automatise
ringsanlegg inklusive kabel
føringssystemer.
• Automatiseringsanlegg in
klusive prosessentraler/pro
sessinstallasjoner.
• Integrert kommunikasjons
anlegg.
• Reservekraftanlegg.
• Utendørs elanlegg.

For telefonanlegg og sik
ringsanlegg (utstyr til ad
gangskontroll, innbrudds
alarm og videoovervåkning), 
er disse arbeidene gjennom
ført som 2 separate mindre 
entrepriser.

Nygårdsviken 1, 5848 Bergen
Telefon: 55 94 30 30

E-mail: tunnel@giertsen.no • www.tunnelsealing.com

Vi har levert vannsikringen i
Svartediket

vannbehandlingsanlegg

Torsvik, 5337 Rong
Telefon: 56 38 50 00 • Telefax: 56 38 50 19

www.torsvik.no

Termineringsskap for PLS-styring
er levert av:

Prosesskontrollanlegg
Behandlingsanlegget styres 
av et prosesskontrollanlegg 
levert av IKM  Automasjon 
AS i Bergen.  De tekniske 
løsningene er en viderefø
ring av Bergen kommunes 
eksisterende prosesskontroll
anlegg, med PLS av fabrikat 
Allan Bradley og PCbasert 
prosesskontrollprogram fra 
Cactus.  Cactus opererer på 
Linux operativsystem.

Oppdeling i to prosesslinjer 
er videreført i PLSanlegget.  
Det er i to store PLS inne i 
fjellanlegget som styrer hver 
sin linje.  PLSene er montert i 
de respektive tavlerom, mens 
signalutveksling mot prosess 
foregår via lokalt plasserte I/
O enheter.  Det er også mon
tert lokale PLS ved kjemi
kaliepåfylling i daganlegget 
og ved bassengveggen mot 
Bjørndalen.

All prosesstyring som pum
peregulering, filterdrift etc. 
foretas av anleggets PLSer.  
Med unntak av UVanleg
get er det ikke levert auto
matikktavler med maskinen
treprisen.  UVtavlene styrer Råvannsrør.                                                                                         Foto: Ronny Bertelsen

Råvannspumper.                                                                                 Foto: Ronny Bertelsen

effektregulering på det 
enkelte aggregat, mens 
inn og utkobling av agg
regater, med tilhørende 
ventiloperasjoner styres 
av PLSene.  For kommu
nikasjon med UVtav
lene benyttes bus, ellers 
er anlegget bygget med 
konvensjonell signalut
veksling mot prosessut
styret.

PLS kommuniserer på 
et separat nett mot en lo
kal server i prosesskon
trollanlegget.  Prosess
kontroll er tilgjengelig 
fra alle PCer i vannver
ket gjennom et lokalt 
nettverk.  Serveren er 
tilknyttet Bergen kom
munes prosesskontroll
anlegg som dekker alle 
vann og avløpsanleg
gene.

Vannforsyning

Det første vannverket i Bergen 
benyttet Svartediket og ble tatt i 
bruk i 1855. Før dette var vann
forsyningen basert på brønner 
og bekker.

I dag får ca. 95% av innbygger
ne i Bergen vann fra den kom
munale vannforsyningen. Van
net kommer fra 6 vannverk, som 
også vil utgjøre den fremtidige 
vannforsyningen. Alle bruke
re mottar et vann som er trygt å 
drikke. Likevel gjenstår det noe 
forbedringsarbeider for å sikre 
alle abonnenter en bruksmes
sig fullt ut tilfredstillende vann
kvalitet.

Hovedplan for vannforsyning 
(19972007) angir på et over
ordnet nivå hvilke mål og tiltak 
som skal gjennomføres. Målset
tingen har i hovedsak følgende 
elementer:
• God vannkvalitet
• Nok vann
• Sikker vannforsyning

www. bergenvann.no
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Maskin- og prosessutstyr
Av sivilagronom Thomas Frydenberg

og sivilingeniør Jon Brandt,
begge Asplan Viak AS

Denne entreprisen er levert 
og montert av PMI Pindsle 
AS, Sandefjord, med under-
leverandører på maskiner og 
utstyr. Hovedelementene er:

• Rørledninger for prosess.  
Gjelder i hovedsak rør og rør-
deler i rustfritt stål inne i det 
nye prosessanlegget i fjell.  
Dimensjoner opp til DN900 
mm.  Røropplegg er prefa-
brikkert og montert av PMI 
Pindsle AS.

• Ventiler og armatur.  Det 
er valgt dreiespjeldventiler 
av fabrikat KSB AMRI fra 
Lindflaten på prosessled-
ningene. Ventiler som skal 
styres har pneumatiske ak-
tuatorer med enten on/-off 
funksjon eller regulerings-
funksjon.  For å slippe ned 
vann fra 125-sonen til 70-
sonen er det montert 2 ring-
stempelventiler fabrikat Er-
hard med Auma el-aktuator 
fra Sigurd Sørum.

• Pumper. Pumpene i anleg-
get er levert av ABS.  Tabel-
len viser en samleoppstilling 
av de største pumpeanlegge-
ne i vannbehandlingsanleg-
get.

• Blåsemaskiner og kom-
pressorer. Det er montert 
2 blåsemaskiner av fabrikat 
Aerzen for blåseluft til filter-
spyling og 2 kompressoran-
legg for trykkluft til ventiler.  
Leverandør er Granzow.

• UV-anlegg. Består av 4 
stk. mellomtrykksaggregater 
type Berson InLine 15000+.  

De fire UV aggrega-tene 
monteres i separate linjer 
med individuell mengdere-
gulering og energitrinning.  
Det er også mon-tert et full-
automatisk vaskeanlegg for 
rengjøring av UV kammer 
og kvartsglass.  Leverandør 
er HOH Birger Christensen.

• Måleutstyr.  Omfatter i 
hovedsak elektromagnetis-
ke vannmengdemålere, nivå-
målere, trykkmålere og ut-
styr for kontinuerlig måling 
av vannkvalitet som pH, tur-
biditet, fargetall, UV-trans-
misjon og jerninnhold.

• Kjemikaliedosering. Alt 
av kjemikaliepåfylling vil 
foregå i eksisterende anlegg 
i dagen.  I prosessanlegget 
er det montert lagertanker 
og doseringsutstyr for fel-
lingskjemikalie og reserve-
klor.  Eksisterende kalksiloer 
skal håndtere marmor (kalsi-
umkarbonat) i det nye anleg-
get, og eksisterende CO

2
 tank 

skal benyttes videre med nye 
doseringstavler.  For fellings-
kjemikalie, marmor og CO

2
 

er det montert transportled-
ninger fra påfyllingsstasjo-
nen i eksisterende anlegg 
fram til prosessanlegget i 
fjell. 

Høsten 2004 inntraff Giar-
dia-epidemien i Bergen, og 
drikkevannet fra Svartediket 
ble utpekt som smittekilde.
Byggingen av anlegget var i 
full gang, men det var ennå 
ca. 2 ½ år før nyanlegget var 
ferdig, og til man ville få 2 
hygieniske barrierer mot Gi-

Postboks 1241, 3205 Sandefjord
Telefon: 33 48 80 50

www.pindsle.no

Entreprisen for maskin- og prosessutstyr 
ved Svartediket vannbehandlingsanlegg

er levert av:

Antall
pumper

Q dim

pr. pumpe
l/s

Løftehøyde
ved Q dim total

(mVS)

Motoreffekt
kW

Funksjon

Råvannspumper

Spylepumper

Pumper 125-sonen

Pumper 204-sonen

Råvannspumper

3

2

3

3

2

550

688

182

50

80

5,1 - 17,3

66

93,3

17,8

19,7

132

160

160

75

22

Råvann inn på filter

Returspyling av filter

Rentvann fra kt 70 til kt 125

Rentvann fra kt 125 til kt 204

Returvann til kilden eller råvannsiden

Tabellen viser en samleoppstilling av de største pumpeanleggene i vannbehandlingsan-
legget.

ardia.  Man valgte en løsning 
med å montere UV-aggrega-
tene for nyanlegget midlerti-
dig i «klorhuset» på nedsiden 
av det gamle vannbehand-
lingsanlegget med klor og 
siler.  Det ble bestilt 4 UV-
aggregater i stedet for 3 som 
opprinnelig planlagt i det 
nye, og 2 og 2 UV-aggrega-
ter ble montert i serie på den 
midlertidige installasjonen.  
Det ble montert ny trafo for 
strømforsyning til midler-
tidig UV og mobilt reserve-
kraftaggregat.  Den midler-
tidige installasjonen ble lagt 
inn på eksisterende prosess-
kontrollanlegg for overvåk-
ing, og for styring av antall 
aggregater og effekttrinn et-
ter vannmengde.

Ved idriftsettingen av nytt 
anlegg, vil den ene linjen 
med 2 aggregater først bli 
flyttet inn i nytt prosessan-
legg og satt i drift.  Deretter 
vil den andre linjen bli flyt-
tet.  På denne måten vil ikke 
UV-bestråling bli avbrutt for 
drikkevann til Bergen sen-
trum.

Rørgalleri 
filterlinje 2. 
Råvann inn i 
filter i over-
kant og filtrert 
vann ut av filter 
nede. Ledning 
for spylevann 
til fvilter med 
avstengnings-
ventil i forkant.

Foto:
Ronny Bertelsen

Pumper 125-sonen.                                  Foto: Asplan Viak

UV-anlegg midlertidig montert i det gamle klorhuset.                               

Foto: Asplan Viak

Rentvannspumper.                           Foto: Ronny Ber-

Tørr overløpsrenne.                         Foto: Ronny Bertelsen
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Sunnhordland Kraftlag AS set i drift kraftverket Blåfalli Vik

Flyplassvegen 103,
5700 VOSS

TLF.: 56 53 02 00 – FAX: 56 53 02 10
MOB.: 46 40 70 70 – www.flagemaskin.no

Opplasting og utkjøring av
tunnelmasser og bunnrensk

kl. 1 av tunneler
er utført av:

Ferjestedsveien 2, Postboks 495, 1601 Fredrikstad
Telefon: 69 30 07 50 • Telefax: 69 30 05 93

www.deltaplan.no

Rådgivende ingeniør i
VVS-teknikk

Av 
senioringeniør Sigmund Skjold,

Sunnhordland Kraftlag AS

Flyfotoet er tatt 14. mai 2007. Kraftverket Blåfalli Vik ligger nederst i Blådalsvassdraget. Veien går ned til Opstveit
vatn og videre ned til Matrefjorden hvor stasjonsinngangen ligger (ved siden av molo, kai). 

Alle bilder i reportasjen: Sunnhordland Kraftlag AS

Sunnhordland Kraftlag AS 
sitt nye kraftverk - Blåfal-
li Vik - står nå ferdig i fjel-
let nede ved Matrefjorden i 
Kvinnherad kommune. Ver-
ket er med sine 230 MW 
blant dei større kraftstasjo-
nane i landet. 

Anlegget ligg nederst i Blå-
dalsvassdraget der det er flei-
re stasjonar og regulerings-
magasin frå tidlegare. Det 
nyttar eit fall på. 375 meter 
frå det nederste magasinet i 
vassdraget til sjøen.  

Blåfalli Vik erstattar to ek-
sisterande kraftverk, Blåfalli 
II og Blåfalli I, som til saman 
har fem aggregat. Det eldste 
av desse er frå 1953. Reali-
seringa av verket inneber at 
ein flaskehals i produksjons-
strengen i vassdraget er fjer-
na.

Det nye anlegget består av 
adkomsttunnel med lengde 
ca.400 meter fram til den 
nye stasjonen. Herfrå går til-
løpstunnelen på vel 4000 me-
ter opp til inntaksmagasinet 
Fjellhaugvatnet. 

Første del av tunnelen er dri-
ven med stigning 1:6 frå sta-
sjonsområdet. Resten er dri-
ven frå tverrslag på ca. kt. 
300. Tunnelen har eit tverr-
snitt på 60 m2 og transpor-
terer ved full last 75 m3 vatn 

pr sekund. Det er grunn til 
å merke seg at det nye ver-
ket brukar same inntak i 
Fjellhaugvatnet som Blåfal-
li II, og same avløp til fjor-
den som Blåfalli I. Midtveis 
på tilløpstunnelene er det eit 
bekkeinntak, som også tjener 
som svingesjakt for systemet. 
Til saman er det tatt ut mel-
lom 400.000 og 500.000 m3 

fjell.

I den nye stasjonen er det in-
stallert eit vertikalt Francis-
aggregat på 230 MW som 
er berekna å produsere 677 
GWh pr. år. Dette er ein au-
ke på 106 GWh i høve til 
produksjonen i dagens to sta-
sjonar. Effektauken er heile 
150 MW. Produksjonsauken 
skriv seg frå redusert vann-
tap, redusert falltap og betre 
virkningsgrad. I tillegg gir 
det nye verket muligheter for 
eit nytt og meir prisoptimalt 
kjøremønster. Det gjeld og-
så for andre beståande verk i 
vassdraget.

Byggearbeida tok til våren 
2004. Utbygginga gjekk stort 
sett som planlagt, sjølv om 
igangsettinga blei noko sei-
nare enn opphaveleg fram-
driftsplan. 

Omlag tre år vil gå frå opp-
start til anlegget blir for-
melt overtatt. For tida er det 
nye anlegget inne i ein prø-

vedriftsperiode, før endeleg 
overtaking etter påske. Byg-
gekostnadene utgjer ca. 540 
millioner kroner.

Bildet over viser 300 kV 
utendørsanlegg med linje 
inn fra Blåfalli transfor
matorstasjon. Til venstre 
tipp på Vik har blitt 
småbåthavn.

For Blåfalli Vik Kraftverk har vi utført teknisk/
økonomiske analyser, samt prosjektering av

66 og 300 kV overføringslinjer,
trafostasjoner og jordingsanlegg.

Konsulenter: Elektriske overføringsanlegg og fordelingsnett

Kokstaddalen 26, PB 169 Kokstad, 5863 BERGEN
Tlf.: 55 22 90 11. E-mail: firmapost@josok-prosjekt.no
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Elektroteknisk installasjoner
Av 

divisjonsleder Øystein Telnes,
Sunnhordland Kraftlag AS

Nettilknytning
I tillegg til å være kraftsta-
sjon er Blåfalli Vik Kraft-
verk også en viktig forbin-
delse mellom sentralnettet 
(300 kV) tilhørende Statnett 
og vårt eget regionalnett (66 
kV).  

Nett-tilkoblingen består av to 
transformatorer koblet rygg 
mot rygg. I prinsippet en 
normal treviklingstransfor-
mator, men med mulighet for 
rask atskillelse. Dette gir oss 
muligheten til å få ut den to-
tale produksjon over eget re-
gionalnett ved feil på hoved-
transformatoren men da med 
en driftstid på >7000 timer. 

Vi har et normalt bestykket 
utendørsanlegg på 300 kV ni-
vå med en ny 300 kV linje (3 
km) som er knyttet opp mot 
Statnett sitt koblingsanlegg 
i Blåfalli trafostasjon. En 66 
kV-linje fra vår kraftstasjon 
Blåfalli II (som er et knute-
punkt i vårt regionalnett) går 
via en 66 kV samleskinne i 
Blåfalli Vik Kraftverk vide-
re mot Haugalandet Kraft sitt 
nett i Litledalen Kraftverk. 
Denne stasjonen har igjen 
netttilknyttning mot Hauge-
sund. Netttilkoblingen mel-
lom sentral- og regionalnet-
tet i Blåfalli Vik Kraftverk er 
således en viktig reservefor-
syning til Haugesund by med 
mulighet for et effektuttak på 
ca.100 MW.

Kontrollsystemet
ABB har levert et 800xA 

Bildet er tatt juli 2006 og viser transport av 270 MVA transformatoren inn i tunnelen.

August 2006. Statorgruven med nedsatt rotor (generator under montasje).

kontrollsystem til kraftverket 
med overvåkning både fra lo-
kal skjermsystem i kraftver-
ket og fra SKL sin driftssen-
tral på Stord. Det er lagt vekt 
på å ivareta behovet for en 
driftssikker, standardisert og 
fremtidsrettet konfigurasjon 
med høy tilgjengelighet. 

Normalt vil kraftverket star-
tes, stoppes og overvåkes 
fra vår driftssentral på Stord 
som også er levert av ABB, 
men fra skjermsystemet i 
kontrollrommet i kraftverket 
har man full funksjonalitet 
dersom forbindelsen til Stord 
faller ut. I kraftverket er det 
også egne betjeningspaneler 
for de enkelte anleggsdelene, 
så som aggregat – fellesan-
legg – 300 kV og 66 kV samt 
transformatorer i tilfelle det 
lokale skjermsystemet skul-
le gå ned. 

Kontrollsystemet er basert på 
ABB’s IndustrialIT -konsept 
og innebærer utstrakt bruk 
av fiberkommunikasjon mot 
distribuerte kontrollenheter 
for styring og overvåkning. 

Det er levert en konfigura-
sjon med distribuerte I/O-en-
heter nærmest prosessen. Det 
er slike I/O-skap plassert ute 
på 300 kV-anlegget, på tur-
bin og generator nivå samt i 
66 kV anlegget. Disse kom-
muniserer via fiber mot til-
hørende objektdatamaskiner. 
Dette gir fordeler for utprø-
ving og testing og det med-
fører ikke minst en betydelig 

reduksjon av konvensjonelle 
styre- og signalkabler.

Med GPS-mottager tidset-
tes hele nettverket i systemet. 
Det innebærer at tidsetting av 
hendelser i systemet holdes 
innenfor kravet om 10 mil-
lisekunder, men normalt gir 
det tidsetting med ned mot 1 
millisekunds nøyaktighet.

Alt vern er dublert fra genera-
tor 0-punkt og til 300 kV-lin-
je, det tillates at et vernsystem 
faller ut uten konsekvenser 
for driften, vernleveransene 
er en blanding av vern både 
fra Siemens og ABB.

Generator
Generatoren er en GE-leve-
ranse og har følgende data:
Ytelse: 270 MVA, effektfak-
tor 0,85 – 1.
Turtall: 333,3 o/m.
Spenning: 15 kV +/- 5%.
Strøm: 10,3 kA.
Maksimalt rusetall, stasjo-
nær verdi: 560 o/min.
Kritisk turtall >  740 o/min.

Generatoren er utlagt med la-
ve temperaturgarantier både 
med tanke på rotor og stator-
vikling samt lagertemperatu-
rer. (konservativ utlegging)
Da driften av anlegget vil bli 
dagelige start og stopp samt 
mulighet for hyppige last-
endringer er det lagt vekt på  
å dempe temperatur forskjel-
lene (termisk sykling).

Generatoren er luftkjølt og 
er for tiden også Norges stør-
ste luftkjølte generator. For 
å unngå kondens fra kjøler-
ne i generatorgruva er kjø-
levannsmengden automatisk 
regulert i forhold til en snitt-
måling av kaldlufttempera-
turen.

Magnetiseringsutrustningen 
er en HYMATEK leveranse 
type Magnostat 12S med føl-
gende data:
Efn: 210 V DC.
Ifn: 1800 Amp.DC.

I over 100 år har vi konstruert og produsert vannkraftutstyr av 
beste kvalitet.

Til nye Blåfalli Vik kraftverk leverer GE Energy 1 vertikal 
Francisturbiner med ytelse på 235 MW, komplett med tilhørende 
Generator, mekanisk utstyr, inklusive montasje og idriftsettelse.

Vi takker for oppdraget og ønsker Sunnhordland Kraftlag lykke til 
med et nytt og moderne kraftverk.

GE Energy, din partner for totalleveranser.

GE Energy
gepower.com/hydro

Generatortopp mai 2007.

Kontrollrommet i stasjonen, mars 2007.

Produksjonen har foregått i 
en rekke land, noen viktige 
hovedkomponenter i Canada 
(vikling, poler og lager) mens 
resten stort sett hos underle-
verandører i forskjellige land 
i Øst Europa.

Transformatorene
Transformatorene er levert 
via Energia AS og består av 
en 270 MVA transformator 
med følgende data:

Ytelse: 270 MVA.    

Kjøling: OFWF.
Spenning: 295 kV +/-1 x 
2,5%/15 kV.

     fortsettelse neste side



10 - BYGGENYTT NR. 5–2007

Koblingsgruppe: YNd5 
Leverandør er Ganz Trans
elektro Electric LTD, Un
garn (Budapest)

Til transformatorleveransen 
følger også et GIS SF6 an
legg.  Anlegget har fire ho
vedkomponenter, olje/SF6 
muffer mot transformator, 
jordkniv, avledere (Siemens) 
og kabelmuffer mot 300 kV 
kablene. Vi har således valgt 
bort oljefylte kabelmuffer, en 
valgt løsning med tanke på 
eksplosjonshindrende tiltak.
Lengden på 300 kV kable
ne er ca. 600 meter som er 
avstanden mellom utendørs 
koblingsanlegg og transfor
matoren, forlegging delvis i 
prefabrikkert kabelkulvert 
og delvis på kabelbro i egen 
kabel tunnel som også kan 
brukes som rømningsvei.

Den andre transformatoren 
er en 100 MVA transforma
tor med følgende data:

Ytelse: 100 MVA.    
Kjøling: OFWF.
Spenning: 65 kV +/ 6 x 
1,67% / 15 kV.
Vektorgruppe: Ynd5.
Leverandør er VA TECH 
EBG Tra nsfor matoren 
GMBH & Co, Østerike 
(Linz).

Transformatorene er plas
sert i egne celler ved siden av 
hverandre og avstanden mot 
generatoruttakene er ca. 30 
meter.

Transformatorene har egne 
brannsentraler for deteksjon 
av brann/lysbue men det er 
ikke montert egne slukke
anlegg. Nitrogenfylte celler 
har vært og er til vurdering 
men leverandøren mangler 
referanseanlegg. Cellene 
har imidlertid en tetthets

Sjukeneset, 6037 Eidsnes
Telefon: 70 19 99 00 • Telefax: 70 19 99 01

E-mail: admin@tunnelteknikk.no

Totalleverandør av
vann- og frostsikring i tunneler og bergrom

Montering av
himling i maskinhall

er utført av:

Nygårdsviken 1, 5848 Bergen
Telefon: 55 94 30 30

E-mail: tunnel@giertsen.no • www.tunnelsealing.com

Vi har levert vannsikringen i
adkomster og traforom til

Blåfalli Vik Kraftverk

Teigarustene 1, 5460 Husnes
www.byggekompaniet.no

Vi har utført alt betongarbeidet
og en del grunnarbeid

på ny kraftstasjon Blåfalli Vik.

Aspemyrveien 29, 4329 Sandnes
Telefon: 918 18 030

Tynnpuss og epoxy på gulv, sprøytemaling av
alle betongflater og sprøytebetong

er utført av:

➞ grad som muliggjøre en slik 
løsning senere.

Fordi transformatorene dan
ner en knytting mellom sen
tral og regionalnettet vil disse 
i praksis bare være utkoblet 
ved feil. Når aggregat står vil 
vi avhengig av stopplengden  
kunne få inn sjøvann i kjøle
vannsanlegget. Kjølevanns
utrustningen inklusive alt rør
opplegg er således bygd for å 
tåle innblanding av sjøvann 
(brakkvann)

Koblingsanlegget i 
stasjonen
Koblings anlegget mellom ge
nerator og transformatorene 
er luftisolerte kapslede skin
neføringer levert av ABB, ty
pe HA3. Et lite kompressor
anlegg mater inn avfuktet og 
filtrert luft til alle tre fasene 
slik at systemet ligger med et 
konstant overtrykk på ca. 10 
mbar. I systemet sitter en SF6 
effektbryter (generatorbryte
ren), skillekniv og to jord
knivner. Nødvendige strøm 
og spenningstransformatorer 
er innebygget i systemet in
klusive avledere.

Stasjonsforsyning
Stasjonsforsyningen be
står av 2 stk. stasjonstrans
formatorer og er et 400 V 
TNS nett, den ene transfor
matoren er koblet opp via re
aktorer mot havedtransfor
matoren (270 MVA) på 15 
kV siden, den andre mot den 
lokale 22 kV forsyningen. 
Begge transformatorene har 
500 kVA ytelse. I tillegg har 
stasjonsforsyningen et die
selaggregat med tilstrekke
lig ytelse til å ta all nødven
dig last unntatt hovedkran og 
elektrokjele. Dieselaggrega
tet er plassert i portalbygget 
(adkomst) av praktiske grun
ner. 1000 volt transformato
rer er benyttet mellom portal 

og AC fordeling på grunn av 
avstanden.

Omkoblingsautomatikken er 
basert på en egen objektdata
maskin AC 800 (ABB) som 
kommuniserer via fiber mot 
fellesanleggets objektdata
masakin (OBDM). Alt vern 
bygger på sekundær måling 
for enkel funksjonskontroll.

VVS anlegget
SDanlegget (styringssyste
met) er levert av Siemens Bu
ilding Technologies i Bergen 
og er et skjermbasert system 
type DESIGO INSIGHT. 
Anlegget styrer frisk og av
trekksvifter samt gjenvin
ningsanlegg og elektrokjele. 
Ventilasjonsanlegget består 
av et hovedsystem og et min
dre separat system som sør
ger for friskluft til kontroll 
og redningsrom. Stasjonen 
er inndelt i 16 brannsoner 
med brannspjeld som styres 
av samme system. Systemet 
kommuniserer direkte mot 
brannmeldesystemet levert 
av Siemens  FS 

Ved brann stenges den ak
tuelle sonen og ventilasjons
retningen reverseres slik at 
en evakuering fra stasjon 
vil være mot friskluftretnin
gen. Ved transformatorbrann 
stopper ventilasjonsanleg
get utenom et eget system 
for rednings og kontroll rom.
Avfukter er monter for tur
bin/ventil etasje (15 kW) for 
å fjerne mye av fuktigheten 
der den oppstår.

Brannvann er etabler ut hele 
A – tunnelen og på strategis
ke steder i stasjonen, anleg
get er ikke trykksatt normalt 
men kan trykksettes ved alle 
aktuelle slangepunkter samt 
fra portalbygg. Vannet hen
tes direkte fra trykksjakt via 
reduksjonsventil samt åpen 

Småbåthavna, bonus fra anleggstipp.

Fra adkomstunnelen sett mot inngang til maskinsalen. Risten er for avblås på ventila
sjonsanlegget.

– lukkeventil som styres av 
eget trykkluftsystem uav
hengig av hjelpekraft av 
noe slag.

Brannalarm – 
slukkeanlegg
Dette anlegget som er levert 
av Siemens består av en ho
vedsentral med fem fritt
stående undersentraler av 
type Algorex. Det er egen 
sentral for generatorgru
ve, transformator celle 1 og 
2, for jordslutningsspolen 
samt AC fordeling. Samt
lige av disse fungerer som 
selvstendige enheter men er 
knyttet mot hovedsentralen 
med fiberkommunikasjon. 
Ut fra en risikovurdering 
både med egen og andres 
erfaringer har vi kun sluk
keanlegg i AC fordelingen 
(Inergen) men nitrogenfyl
te transformator celler vur

Fra fjellhallen med generatortoppen.

Bjelkestengsel foran transformatorceller. Dører er inn til 
spole for kompensering av jord i 66 kVnettet.

deres fortsatt som en aktuell 
løsning. For øvrig er «intelli
gente» sensorer montert i al
le rom inklusive adgangs og 
kabeltunnel. 

Innbrudds sikring – 
videoovervåking
Et system levert av Siemens 
er valgt for å overvåke inn
gangene til stasjon samt 300 

kV utendørsanlegg. Det
te bygger på et system med 
flere innbruddalarmer knyt
tet sammen med kommuni
kasjon og avansert videode
teksjon. Ved inntrenging av 
uvedkommende gies alarm 
om dette til vår driftsentral 
samt at øyeblikksbilder over
føres fra det aktuelle stedet. 
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Næringshagen i Odda, 5750 Odda
Telefon: 53 65 07 40

E-post: knut@hardtek.no

Ventilasjonsanlegget
er utført av:

Telefon: 55 20 00 11
www.auranor.no

Brannteknisk ventilasjonsutstyr
er levert av:

Sentral driftskontrollanlegg
er levert av:

Divisjon Building Technologies
Kanalveien 5, Postboks 6215, 5893 Bergen
Telefon: 55 17 66 00 • Telefaks: 55 17 69 00
www.siemens.com

Maskinteknisk utstyr
Av 

kraftverksjef Arne Helland,
Sunnhordland Kraftlag AS

I Blåfalli Vik kraftverk er 
turbinen ein vertikal Fran-
cisturbin på 230 MW, med 
nominell fallhøgde på 365,5 
m og turbinsenter ligg 11,3 
meter under havnivå.  Tur-
talet er på 333,3 r/min og 
maksimum vassføring er på 
75 m3/s. Turbinhjulet har ein 
diameter på knappe 3,7 me-
ter, og er eit av dei siste som 
vart produsert av GE Ener-
gy i Norge. Resten av turbin-
komponentane er stort sett 
produsert av GE sine under-
leverandørar i andre deler av  
Europa.

Trykkoljeanlegget er eit 140 
bars anlegg, av type OPS 700 
og er levert av GE. Turbinre-
gulatoren  (Hydrotrol 12F)  
er levert av HYMATEK 
gjennom GE. Det er dublerte 
kanalar både for regulering 
og turtalsovervaking, slik at 
om ein del av turbinregulato-
ren ikkje fungerar, vil auto-
matisk reservekanalen overta 
reguleringa av turbinen.  

Kuleventilen  har ein dia-
meter på 2,4 m og ei vekt på 
ca. 150 tonn, og er levert frå 
GE sin fabrikk i Kina. Sty-
resystemet er basert på olje-
hydraulikk, mens tetningane 
brukar vasstrykket frå til-
løpsrøyret. Det er felles ol-
jetrykksanlegg for turbinre-
gulator og ventilsystem, men 
med separate oljetrykkakku-
mulatorar. 

Kjøle-, lense og tappeanleg-
get er også ein GE-leveranse. 
Kraftverket har avløp til sjø, 
og det kan vera fare for salt-
vassinntrenging når aggre-
gatet står over lang tid, sjølv 
om det er saltvassperre i av-

løpet frå stasjonen. Av den-
ne grunn er kjølevassanleg-
get delt i 2 separate system. 
Kjølevassanlegget for trans-
formatorar og andre anleggs-
deler som treng kjøling også 
når aggregatet står, er utført i 
saltvassbestandig materiale. 
Kjølevassanlegget for aggre-
gatet er utført i vanleg rust-
fritt stål. Lenseanlegget har 
2 lensepumper og i tillegg er 
det lensejektor dreve av vatn 
frå tilløpsrøyret.

Luker, rister og tverrslags-
portar er levert av Lysaker 
& Thorrud. Inntaksluka er ei 
rulleluke på 3 x 7 meter med 
hydraulisk manøvrering. Su-
gerøyrsluka blir manøvrert 
med hydraulisk dreve wire-
spel, og luka er på 6,5 x 7,5 
meter.

Munck Cranes i Bergen har 
levert ein maskinsalkran på 
350 tonn med 2 hjelpeløft 
på 10 tonn kvar. Kranen er 
dimensjonert for å løfta dei 
tyngste delane i kraftverket.

Som dei fleste andre kraft-
produsentar som bygger nye 
anlegg i dag, har også vi er-
fart at alle leveransar krev 
mykje større oppfølging enn 
kva som blir forventa ved 
kontraktsinngåing. Store re-
sursar har blitt brukt på kon-
troll av sveisar, materialar 
osv. i fabrikkar spredt over 
det meste av verda for å få 
eit bra sluttprodukt. Avvik 
av forskjellig viktighetsgrad 
har blitt avdekka, også på 
komponentar som har blitt 
godkjent av uavhengige kon-
trollinstansar i ulike produk-
sjonsland, dette er viktig å ha 
med seg inn i nye prosjekt.

Kuleventilen  har ein diameter på 2,4 m og ei vekt på ca. 150 tonn, og er levert frå GE sin fabrikk i Kina. Styresyste-
met er basert på oljehydraulikk, mens tetningane brukar vasstrykket frå tilløpsrøyret.

Turbinaksel og kobling mot generator.

Sugerørsluke med kjøevannsbasseng i bakgrunnen.Suge-
røyrsluka blir manøvrert med hydraulisk dreve wirespel, 
og luka er på 6,5 x 7,5 meter.Sugerørskonus.
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Gamle Forusveien 51 B, 4033 Stavanger
Telefon: 51 95 18 50 • Telefax: 51 95 18 51

www.hebra.no

Stålrør til peler
er levert av: Stålrørspelearbeidene

er utført av:

KRAN PREFAB FUNDAMENTERING

Kynningsrud Fundamentering AS Avd. Trondheim
Vallehellene 3, Postboks 13, 1662 Rolvsøy Tlf./fax: 72 59 92 22/23
Tlf./fax: 69 30 97 00/01

www.kynningsrud.no

NCC Construction AS
Region Anlegg DK Vest

Fjøsangerveien 68 Minde, 5893 Bergen
Telefon: 55 30 23 00 • Telefax: 55 30 23 01

www.ncc.no

Som hovedentreprenør har vi utført 
alle arbeidene med kaier, bygg og 

infrastruktur

E39 Gassferjeprosjektet
Åpning av ferjesambandet Halhjem – Sandvikvåg

Bakgrunn
Ferjesambandene Halhjem 
– Sandvikvåg  og Arsvågen 
– Mortavika mellom Sta-
vanger og Bergen er to av de 
mest trafikkerte på det nor-
ske riksvegnettet. Mye av 
tungtrafikken langs kysten 
går over disse sambandene. 
Samferdselsdepartementet 
ønsker at en større del av den 
norske ferjeflåten skal benyt-
te gass som drivstoff. 

Som en del av en større utbyg-
ging av et slikt ferjetilbud ble 
det nye ferjeleiet på Halhjem 
i Os sør for Bergen åpnet for 
gassferjedrift i januar i år. De 
nye ferjene er ca. 130 m lan-
ge og har en kapasitet på 212 
kjøretøy. Reisetiden over til 
Sandvikvåg i Fitjar kommu-
ne på Stord er redusert fra 55 
min. til 40 min. 

Prosjektet er fullfinansiert 
over statsbudsjettet og har 
en årsdøgntrafikk på knap-
pe 2000.

Miljø
De nye ferjene har gassdrevne 
motorer som forurenser min-
dre. Nox-utslippene er redu-
sert med 80% og utslippet av 
CO

2
 er redusert med 15-20%. 

Gassen som benyttes har en 

Det nye ferjeleiet på Halhjem i Os sør for Bergen åpnet for gassferjedrift i januar i år. De nye ferjene er ca. 130 m lange 
og har en kapasitet på 212 kjøretøy. 

Flyfoto: Øystein Eide, NCC

ren forbrenning som gjør at 
utslippet av svoveldioksid og 
øvrige partikler er tilnærmet 
lik null.

I forkant av prosjekteringen 
ble det utført miljøtekniske 
undersøkelser. Dette førte 
til at påviste miljøgifter på 
sjøbunnen ble tildekket med 
sand og grus.

Samarbeid Multiconsult og 
Statens vegvesen
På vegne av Statens vegvesen 
Region vest har Multiconsult 
prosjektert landanleggene 
ved Halhjem ferjekai. Ar-
beidet er utført i nært sam-
arbeid med Statens vegve-
sen som selv har prosjektert 
selve kai- og sjøanleggene. 
Prosjekteringen er utført i et 
nært samarbeid mellom vå-
re ingeniører, arkitekter og 
landskapsarkitekter og veg-
vesenets folk. Parallelt med 
disse arbeidene utførte Mul-
ticonsult og Statens vegve-
sen en tilsvarende prosjek-
teringsjobb for Sandvikvåg 
ferjekai på den andre siden 
av fjorden. 

Prosjektets innhold
Prosjekteringsarbeidet star-
tet våren 2005 og baserte 
seg på godkjent regulerings-

Av Dag Ove Tinmannsvik,
leder for

Forretningsområdet Samferdsel og infrastruktur,
Multiconsult AS

Strenge krav til sikkerhet for brukerne av veganlegget 
har gitt føringer for prosjekteringen når det gjelder skjer-
ming og tilgjengelighet for publikum. Prosjektering av 
selve gasstankanlegget er utført av Gasnor selv.

Foto: Statens vegvesn

Det er ved valg av løsninger og materialer lagt stor vekt på 
at anleggene skal få så god estetisk utforming som mulig.

Foto: Statens vegvesn

plan. Landanleggene omfat-
ter bl.a. følgende elementer/ 
oppgaver:
• Oppstillingsplasser for ca. 
300 biler.
• Etablering av ny rundkjø-

ring med tilpassing til eksis-
terende veganlegg.
• Nytt lokalvegsystem.
• Omfattende VA-anlegg.
• Belysningsplaner.
• Servicebygg.

• Billettboder.
• Gang-/sykkelvegkulvert.
• Gasstankanlegg.
• Landskapsprosjektering.
• Geotekniske vurderinger.

Statens vegvesen region vest/
midt har i egenregi  prosjek-
tert kai og sjøarbeider, samt 
ferjelemmer. Denne oppga-
vene har i hovedsak omfat-
tet følgende elementer/opp-
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Medlem av:
Norsk bransjeforening for
Undervannsentreprenører

Postboks 164 Indre Arna, 5888 Bergen
Telefon: 55 39 19 00 • Telefax: 55 39 19 01

www.thunestvedt.no

Elektroinstallasjonene
er utført av:

Midttunlia 73, 5224 Bergen
Telefon: 55 28 29 20 • Telefax: 55 28 35 10

www.holeglass.no

Glass i fasader og skyvedører
i servicebygget er levert av:

gaver:
• Graving og sprenging un-
der vann.
• Fylling under og over 
vann.
• Peling.
• Betongarbeider for ferjekai 
og bunkringskai.
• Kaiutstyr.
• Molo.

Det har vært en utfordring 
å innarbeide ønsker og pla-
ner knyttet til det nye gass-
tankanlegget. Strenge krav 
til sikkerhet for brukerne av 
veganlegget har gitt føringer 
for prosjekteringen når det 
gjelder skjerming og tilgjen-
gelighet for publikum. Pro-
sjektering av selve gasstank-
anlegget er utført av Gasnor 
selv.

I forkant av bygging av ny 
rundkjøring på E39 i an-
komstsonen til ferjeleiet, ble 
det på grunn av vanskelige 
grunnforhold lokalt i dette 
området gjennomført en for-
belastning ved oppfylling av 
utsprengte masser fra opp-
stillingsområdet. Deretter 
ble det utført en masseutskif-
ting for deler av undergrun-
nen.

Det er ved valg av løsninger 

og materialer lagt stor vekt 
på at anleggene skal få så 
god estetisk utforming som 
mulig. Anlegget har blant 
annet. utstrakt bruk av natur-
steinmaterialer i forbindelse 
med forblending av fasader 
på bygninger og murer. Kai-
området er bygget med en 
kombinasjon av naturstein, 
tre og asfalt. Samtidig har 
det vært et mål å bygge et ro-
bust anlegg for å minimalise-
re vedlikeholdskostnadene. 

Som en del av anlegget ble 
det sprengt ut og lagt til rette 
for nye nausttomter. Nauste-
ne får adkomst fra ferjeleiet 
og blir liggende idyllisk til 
mot Naustvågen. Totalt er det 
som en følge av landanlegge-
ne sprengt ut ca. 80.000 m³ 
fjell, mens det er fylt ut ca. 
54.000 m³ under vann. De 
største fyllingene ble lagt ut 
med en kjerne av stedlig fyl-
litt som ble innkapslet i kva-
litetsmasser tilført anlegget 
utenfra.

Anleggsarbeidene startet 
høsten 2005 og er gjennom-
ført som en enhetspriskon-
trakt, kontraktssum var ca. 
kr. 96 millioner. Entreprenør 
har vært NCC Constructions 
AS. Foruten en stram frem-

Det ble også sprengt ut og lagt til rette for nye nausttom-
ter. Naustene får adkomst fra ferjeleiet og blir liggende 
idyllisk til mot Naustvågen.

Foto: Statens vegvesen

Servicebygget har et areal på ca. 90 m2. Tørrmuren utgjør 
ca. 500 m2. Entreprisekontrakten for Haljem ferjekaj be-
løper seg til ca. 96 mill. kroner.

Foto: Statens vegvesen

Anlegget har utstrakt 
bruk av natursteinmate-
rialer i forbindelse med 
forblending av fasader 
på bygninger og murer. 

Kaiområdet er bygget 
med en kombinasjon av 
naturstein, tre og asfalt. 
Samtidig har det vært et 
mål å bygge et robust an-
legg for å minimalisere 
vedlikeholdskostnadene. 

Miljøgevinsten er bety-
delig. De nye ferjene har 
gassdrevne motorer som 
forurenser mindre. Nox-
utslippene er redusert 
med 80% og utslippet av 
CO2 er redusert med 15-
20%. 

Foto:
Statens vegvesen

Som en del av 
anlegget ble 
det sprengt 
ut og lagt til 
rette for nye 
nausttomter. 
Naustene får 
adkomst fra 
ferjeleiet og 
blir liggen-
de idyllisk til 
mot Naustvå-
gen. 

Totalt er det 
som en følge 
av landanleg-
gene sprengt 
ut ca 80.000 
m³ fjell, mens 
det er fylt ut 
ca. 54.000 m³ 
under vann.

Flyfoto:
Øystein Eide,

NCC

drift har det vært en stor ut-
fordring å opprettholde tra-
fikken mens arbeidet har 
pågått. God faseplanlegging 
har vært en forutsetning for 
å lykkes. Byggeledelse er ut-
ført av Statens vegvesen i 
egenregi ved byggeleder Sig-
ve A. H. Martinsen. I forbin-
delse med anlegget er det og-
så utført en del VA-arbeider 
for Os kommune, blant annet 
etablering av en ny pumpe-
stasjon

Strenge krav 
til sikkerhet for 
brukerne av veg-
anlegget har gitt 
føringer for pro-
sjekteringen når 
det gjelder skjer-
ming og tilgjen-
gelighet for pu-
blikum.

Foto:
Statens vegvesen
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Litleåsveien 79, Postboks 23 Nyborg, 5871 Bergen 
Telefon: 55 53 54 60 • Telefaks: 55 53 54 61
E-mail: post@sognnes.as • www.sognnes.as

Vi har utført
fasadearbeidene

Vi har levert

fasadeplater

Postboks 75 Godvik, 5882 Bergen
Telefon: 55 50 99 05 • Telefax: 55 93 39 45

www.arcelor-construction.no

Larsen Atterås og Brosvik AS
Fjøsangerveien 50, Postboks 6193, 5893 Bergen
Telefon: 55 20 62 00 • Telefaks: 55 20 62 30

www.lab.no

Vi har utført
Puddefjorden BRL
i totalentreprise

Fantoftveien 44, 5072 Bergen
Telefon: 55 27 78 00 • Telefax: 55 27 78 01

www.griegarkitekter.no

Arkitektarbeidet er utført av:

Puddefjorden Borettslag
Av 

Gard Kvalheim,
prosjektleder LAB AS

Puddefjorden Borettslag ligger i bydelen Møhlenpris. Planene er mange for denne at-
traktive og spennende bydelen. 

Foto: 3seksti

Borettslaget er lokalisert ved siden av tidligere Mjellem & Karlsen Verft, et område som nå i regi av Høyteknologisen-
teret gradvis endrer bruk fra verftsindustri til forskning og næring. 

Foto: 3seksti

På en unik strandtomt på 
Møhlenpris i Bergen sentrum 
ligger Puddefjorden Boretts-
lag. Prosjektet rommer 124 
leiligheter med høy stan-
dard, underliggende garasje-
anlegg og et påkostet utom-
husanlegg. 

Borettslaget er lokalisert ved 
siden av tidligere Mjellem & 
Karlsen Verft, et område som 
nå i regi av Høyteknologisen-
teret gradvis endrer bruk fra 
verftsindustri til forskning 
og næring. 

Puddefjorden Borettslag er 
tegnet av Grieg Arkitekter 
AS, og utført i totalentrepri-
se av Larsen Atterås & Bros-
vik AS (LAB). Byggherre er 
Marin AS. 

Stor-Bergen Boligbyggelag 
har stått for salget og har or-
ganisert borettslaget.

Byggherre og totalentrepre-
nør startet sammen med ar-
kitekt/rådgivere utviklingen 
av prosjektet et halvt år før 
totalentreprisekontrakt ble 
inngått. Dette har bidratt til 
et optimalisert prosjekt med 
kostnadseffektive løsninger 
av god kvalitet. Interessen 
for prosjektet har vært stor, 
og ca. 60% av leilighetene 
ble solgt første kveld.

Entreprisekostnad er ca. 125 
millioner kroner, eks.mva. 
Grunnarbeidene startet ju-
ni 2005, og prosjektet ble 
overlevert fornøyde kjøpere i 
mars i år i henhold til plan. 

Leilighetene er fordelt i 2 
punkthus og 1 blokk, med 
bruttoareal ca. 10.000 m2. 
Størrelsen varierer fra areal-
effektive studioleiligheter på 
25 m2, til eksklusive 4-roms 
leiligheter på 140 m2. Prise-
ne varierer fra 1,1 til 6,5 mil. 
I tillegg kommer et garasje-
anlegg på 85 plasser, som ble 
solgt separat. 

Arkitektens største utfor-
dring var å sikre god utnyt-
telse av tomten og samtidig 
sørge for rikelig med lys og 
luft til alle leilighetene. Fø-
lelsen av nærhet til sjø for 
leilighetene lokalisert i bygg 
på bakre del av tomt er og-
så tatt hensyn til. Av denne 
grunn ble de to fremste byg-
gene designet med buete fa-
sader i bakkant og gårds-
rommet planlagt med åpne 
arealer mot kaifront.

Grunnarbeidene på tomten 
var kompliserte med sane-
ring av forurensede masser 
og en kombinasjon av di-
rektefundamentering og pe-
ling (med lengder inntil 18 

meter). Videre ble det utført 
betydelige sprengningsarbei-
der under havnivå, helt inn-
til tørrdokken til Mjellem & 
Karlsen AS som var i drift 
i byggetiden. Riggforholde-
ne bød også på utfordringer, 
med sjø på to sider og en tra-
fikkert offentlig vei på den 

tredje siden. Byggekranen 
måtte plasseres midt i gara-
sjeanlegget, og heises ut med 
mobilkran etter at råbyggsar-
beidene var ferdige. 

Hele nederste parkeringseta-
sje ligger under havnivå, og 
betongkonstruksjonene måt-

te derfor utføres vanntette. 
Dekket over garasjeanleg-
get ble utført som plasstøpt 
f latdekke med isolasjon/
membran/påstøp og belegg/
brostein, dimensjonert for 
belastning av brannbil samt 
belegg/brostein. Leilighets-
byggene ble generelt utført 

De to fremste byggene er designet med buete fasader i 
bakkant og gårdsrommet utført med åpne arealer mot 
kaifront.

Foto: 3seksti
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Vi har levert og montert
ventilasjonsanleggene.

Fredlundveien 46, 5073 Bergen
Telefon: 55 54 69 00 • Telefax: 55 54 69 01

www.hordavent.no

Balansert ventilasjon 124 leiligheter.
Brannventilasjon garasje og trappehus.

Avfukting av boder.
Garasjeventilasjon.

Vi har benyttet
ventilasjonsaggregater fra:

Schindler Stahl Heiser AS
HOVEDKONTOR:
Midtunlia 17, Nesttun,
Postboks 280 Slåtthaug, 
5851 Bergen
Tlf.: 55 92 56 40 • Faks: 55 92 56 41

AVDELINGSKONTORER MED LAGER:   

OSLO: Lørenvangen 23, 0580 Oslo
Telefon: 23 24 66 50 • Telefaks: 23 24 66 51
FØRDE: Øyrane 3, 6801 Førde
Telefon: 57 82 13 03 • Telefaks: 57 82 17 76
E-post: stahl@no.schindler.com
www.stahl.no

Vi har levert 4 personheiser Totalentreprenør:
Larsen, Atterås og 
Brosvik AS  (LAB)

Arkitekt:
Grieg Arkitekter AS

Rådgivere:
Rib:
Jacobsen Prosjekt Team
RIV: Ing. Geir Knudsen
RIE: Trond Wickman
RIBr: Skansen Consult
RIG:
Multiconsult (Noteby)
RIA: Kilde Akustikk

Underentreprenører 
og leverandører:
Grunnarbeid:
Halvorsen Grave &
Trabsportservice
Peling:
Fundamentering
Tømrer:
Byggmester Markus
Murer:
Kåre Berge
Anleggsgartner:
Jan Inge Askeland
Fasade:
Songnes Bygg
Gulv, list, dører:
Format
Kjøkken: Designa
Tak: Lett-Tak Systemer
Rørlegger:
Brødrene Hagenes
Elektriker:
Bergen Elteknik
Ventilasjon: Horda Vent
Vinduer: NorDan
Glassfasade:
Bergen Glass og Fasade
Heis:
Schindler Stahl Heiser
Maler:
Malermester O. Paulsen
Taktekker:
IcopalTak Vest
Stålarbeid:
Heldal Mekanisk
Sprinkler: 
Wormald Signalco
Rekkverk: 
Bjartmar Rinde

med plasstøpte flatdekker 
opplagt på plasstøpte vegger. 
Det ble også benyttet stål- og 
trebæring for øverste etasje. 
Trappe/heissjakter ble ut-
ført i plasstøpt betong, disse 
benyttes som avstivning for 
byggene sammen med øvrige 
plasstøpte vegger. 
 
Klimavegger ble generelt ut-
ført som 200 mm isolerte 
tre/gipsvegger, med alumi-

niumskledde vinduer med 
2-lags energiglass. Utven-
dig kledning er av høy kva-
litet for å begrense ved-
likeholdet og samtidig gi 
et «lett/spenstig» uttrykk. 
Keramisk flis, kledning av 
Royalbehandlet trevirke, si-
nuskorrugerte aluminiums-
plater montert horisontalt, 
slipte betongelement og for-
blending av granitt gir eks-
klusive fasader.
 

«Sjøen, bryggen og båtene blir en del av dagliglivet for de 
som skal flytte inn her»  Kilde: www.stor-bergen.no

Det er vektlagt arealef-
fektive løsninger innven-
dig i leilighetene med sto-
re vindusflater for å sikre 
lys. Innervegger ble gene-
relt utført i stål/gips, og 
det var stor fokus på å si-
kre at veggene fikk gode 
løsninger/egenskaper mht 
lyd og brann. Baderom er 
helfliset, med god kvalitet 
på utstyr/fast innredning. 

Terrasseutsikt fra topp-
leilighet. 

Boligprosjektet står 
bokstavelig talt med 
beina i sjøkanten.

Foto:
Meglerhuset

Mortensen AS

Som man ser er utsik-
ten den beste, som her 
sett fra stuevindu mot 
Puddefjordsbroen.

Foto:
Meglerhuset 

Mortensen AS

fortsettelse neste side

s
s

www.nordan.no

VI GRATULERER
PUDDEFJORDEN BRL, BERGEN

- og takker for
oppdraget

Totalleverandør av:
• Kjøkken
• Bad
• Garderober

til Puddefjorden Borettslag

Vi gratulerer Puddefjorden Borettslag
og takker for oppdraget!

Designa AS
Hesthaugveien 18, 5119 Ulset

Telefon: 55 53 96 00 • Telefax: 55 53 96 10
www.design-norge.no
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Prosjektkjøkken i eik fra De-
signa med tidsriktig uttrykk 
og god skapplass. Med unn-
tak av studioleiligheter har 
alle leiligheter romslige bal-
konger med glassrekkverk.   

Felles trappeoppganger er ut-
ført med en kombinasjon av 
keramisk flis og trinnlyd-
dempende belegg. Alle leilig-
heter har direkte adkomst fra 
heis, som også betjener gara-
sjeanlegg.

Yttertak ble utført som Lett-
Tak, med ekstra tekking av 
Sarnafil. 

Oppvarming skjer ved hjelp 
av radiatorer, forsynt med 
fjernvarme fra BKK Varme. 
Fjernvarme benyttes også til 
oppvarming av forbruksvann. 
Ca. halvparten av leilighete-

Utomhus er det opparbeidet et tun, med lekeplasser, sittegrupper, beplantning og belysning. Overflater av brostein/
tegl og granitt. Langs bryggekanten er det anlagt en promenade kombinert i brostein/betong og asfalt med kaifront 
i tre.

Foto: Meglerhuset Mortensen AS

Fasade mot byen – «Back of House». De 124 leilighetene er fordelt i 2 punkthus og 1 blokk (bildet), og varierer fra 
arealeffektive studioleiligheter på 25 m2 til eksklusive 4-roms på 140 m2.

Foto: 3seksti

ne er sprinklet, som følge av 
brannkrav med hensyn til 
brannsmitte/kjølesoner. Det 
er videre montert brannslan-
ger i trappeoppganger.

Det er montert aggregater for 
balansert ventilasjon i hver 
enkelt leilighet. Friskluft til-
føres via ventiler i stue/opp-
holdsrom og soverom. Av-
trekk skjer via kjøkkenhette 
og avtrekksventil på bad. 
Aggregatet leveres med ro-
terende varmeveksler og se-
parat avtrekkskanal fra kjøk-
kenhette hvor avtrekksluft 
føres by-pass veksler.

Trappeoppganger og gara-
sje er utstyrt med kraftige 
røykventilasjonsanlegg. For 
normal ventilering av garasje 
er det i tillegg montert meka-
nisk avtrekk. Boder er venti-

lert, og det er i tillegg mon-
tert avfuktingsanlegg.

I alle leiligheter er det mon-
tert måleravlesningsanlegg 
fra Scandinavian Electric 
AS, som fjernavleser forbruk 

fortsettelse fra forrige side

av varmtvann/oppvarming 
og strøm. Det er heldekken-
de brannalarmanlegg, og ge-
nerelt god standard på el-an-
legg.

Terrasseutsikt.               Foto: Meglerhuset Mortensen AS

pressemalding:

Statsbygg går for BIM
Statsbygg satser på bruk av 
digitale bygningsinforma-
sjonsmodeller (BIM) ba-
sert på åpne internasjonale 
standarder. Statsbygg har 
som mål å benytte BIM i 
hele livsløpet av sine bygg. 
I 2007 skal minst fem pro-
sjekter bruke BIM. I løpet 
av 2010 skal BIM benyt-
tes som hovedregel i alle 
Statsbyggs bygg og bygge-
prosesser. [15.05.07] 

Statsbyggs mål om økt 
bruk av BIM er en av-
gjørelse som kan påvirke 
hele den norske bygge-, 
anleggs- og eiendomsnæ-
ringen.

– BIM vil bedre effekti-
viteten i prosessene. Det 
vil gjøre det mulig å ut-
føre oppgavene bedre, og 
det vil bli mindre feil. Ge-
vinsten er åpenbar: Bil-
ligere og bedre bygg, sier 
utviklingsdirektør i Stats-
bygg, May Balkøy.

Koordinerte modeller
Bruk av digitale informa-
sjonsmodeller (BIM) med-
fører en digitalisering av 
planleggings-, bygge- og 
driftsprosessene som gjør 
at informasjonen i prosjek-
tene kan databehandles ef-
fektivt. BIM endrer selve 
måten å planlegge, bygge 
og forvalte bygninger på 
ved at dagens «ukoordiner-
te» 2D-tegninger som be-
står av streker og symbo-
ler erstattes av koordinerte 
3D/4D/5D-informasjons-
modeller med «intelligen-
te» informasjonsobjekter 
som står i relasjon til hver-
andre.

– All informasjon vil være 
samlet på ett sted, og man 
trenger ikke lenger sitte 
med tegningene i den ene 
hånda og spesifikasjonene 
i den andre. Nå blir det di-
gitalt samspill der alle ak-

tører jobber med samme 
informasjon samlet i én 
modell. Rommet for feil-
tolkninger og konflikter i 
byggesakene blir dermed 
redusert, forklarer May 
Balkøy

Simuleringer
I det daglige arbeidet vil 
BIM være til stor praktisk 
hjelp. Samspillet mellom 
de ulike delene i model-
len kan  blant annet bru-
kes til automatisert kvali-
tetskontroll, simuleringer, 
kontroll av tilgjengelig-
hetskrav og test av energi-
forbruk allerede på tidlige 
stadier av prosjektene.

– Statsbygg satser bety-
delige ressurser på dette. 
Vi ønsker at BIM skal bli 
standarden i bransjen og 
ser åpenbare fordeler. Det 
stiller nye krav til leveran-
dørene, men det ligger in-
gen konflikt i det. Også for 
leverandørene er fordelene 
flere enn ulempene, sier 
May Balkøy.

Åpen standard
Satsing på BIM baserer seg 
på en åpen internasjonal 
kommunikasjonsstandard,  
IFC (Industry Foundation 
Classes). Det gjør at al-
le dataprogrammene kan 
kommunisere med hveran-
dre på et åpnet, uavhengig 
format, og alle som ønsker 
det, kan bruke det. Bruk av 
den åpne IFC-standarden 
er i tråd med de politiske 
signalene fra statsråd Hei-
di Grande Røys om satsing 
på åpne standarder i det of-
fentlige.

Kontaktpersoner i 
Statsbygg:
Diderik Haug, 
senioringeniør, 
tlf.:  95 73 46 95
Pål Weiby, 
kommunikasjonsrådgiver, 
tlf.: 92 23 33 95

pressemalding:

Autodesk med én million 3D-brukere

Et  stadig økende antall 
virksomheter bruker Auto-
desks 3D-løsninger til digi-
tal prototyping. Autodesk, 
verdens ledende innen 2D 
og 3D designprogramvare, 
melder at selskapet nå har 
passert millionmerket for 
antall brukere av deres 3D 
modellbaserte programva-
re — Autodesk Inventor 
for mekanisk konstruk-
sjon, Autodesk Revit for 
arkitektur og bygningsdes-
ign, og AutoCAD Civil 3D 
til infrastrukturprosjekte-
ring.

Milepælen understreker 
sterkt hvilket bredt be-
hov Autodesks 3D-løsnin-
ger dekker — komplette 
løsninger som leverer di-
gital prototyping, tilla-
ter kundene å visualisere 
løsningene, og gjøre det 
mulig å simulere virke-

lighetsnær ytelse av kon-
struksjonene, helt uten å 
måtte lite tungt på kost-
bare fysiske prototyper.

Autodesk Inc. er verdens 
ledende innen 2D og 3D 
konstruksjonsprogramva-
re til industrien, bygg- og 
anleggsbransjen, og me-
die- og underholdnings-
markedet. Siden introduk-
sjonen av AutoCAD i 1982 
har Autodesk utviklet den 
bredeste porteføljen av 
topp avanserte digitale pro-
totypløsninger som hjelper 
kundene med å erfare sine 
idéer før de realiseres. For-
tune 1000-bedrifter stoler 
på Autodesks verktøy for 
å visualisere, simulere og 
analysere reell ytelse tid-
lig i konstruksjonsproses-
sen for å spare tid og pen-
ger, forbedre kvaliteten og 
stimulere til innovasjon. 
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Viken Skog i nytt hovedkontor

Rådgivende ingeniører MRIF
Byggeteknikk - Byggeledelse - Prosjektledelse - Taksering

Osloveien 10, Postboks 3070, 3501 Hønefoss
Telefon: 32 10 98 70 • Telefax: 32 10 98 71

www.frydhoyer.no

Et selskap i A. L. Høyer-Gruppen

Vi har stått for:

Prosjektledelse, byggeledelse 
og byggeteknisk rådgivning

Serviceboks 10 Hensmoen, 3504 Hønefoss
Telefon: 32 17 17 17 • Telefax: 32 17 17 10

E-mail: post@tronrudbygg.no
www.tronrudbygg.no

HOVEDENTREPRENØR

Av 
Magnus Rynning-Tønnesen

sivilarkitekt MNAL,
Stein Halvorsen AS

Viken Skogs nye hovedkontor sett mot hovedinngang. Bygget ligger i Ringerike Næringspark på Hvervenmoen like ved 
avkjøring fra E16 til Hønefoss sentrum.

Ytterveggene i hovedformene er primært bygget av massivtreelementer både innvendig 
og utvendig. Utvendig behandlet med jernvitrol ispedd tjønnrøk for å fremskynde natu-
rens egen aldringsprosess.

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt

Bygget består av to hovedvolumer som planmessig er for-
skutt og danner en trekant. 

Viken Skog BA er en av Nor-
ges største skogeierandelslag 
med ca. 13.000 skogeiere, og 
med deres lange skogbruks-
historie var det nærliggende 
å ta utgangspunkt i det sær-
norske fenomenet – bygging 
med treverk og tilknytnin-
gen til naturen. Resultatet 
ble Norges første fleretasjers 
kontorhus i massivtre. 

Tomta, som ligger ved av-
kjøringen til Hønefoss, er en 
naturtomt med høystamme-
te furutrær og med et bunn-
dekke av lyng. Dette ønsket 
vi å videreføre slik at bygget 
oppleves som en del av natur-
rommet. 

Anlegget er tuftet på norsk   
tradisjonell trearkitektur – 
stav og laft – dog tilpasset 
vår moderne tids teknologi, 
transformert til et moderne 
uttrykk. 

Bygget består av to hovedvo-
lumer som planmessig er for-
skutt og danner en trekant. 
Volumene «vokser« opp av 
lyngen, innimellom furus-
tammene og omkranser et 

triangelformet rom – sentral-
rommet. I dette sentralrom-
met er det spent dekker samt 
innpasset en amorf form.

Som en metafor kan disse to 
hovedformene sees på som 
tømmerstokker lagt på reis. 
Mellom tømmerstokkene er 
den organiske formen, be-
skrevet som konglen, plas-
sert.

Ytterveggene i hovedforme-
ne er primært bygget av mas-
sivtreelementer både innven-
dig og utvendig. Utvendig 
behandlet med jernvitrol is-
pedd tjønnrøk for å frem-
skynde naturens egen al-
dringsprosess. Vi ønsket at 
dette kunne lede tankene hen 
på eldre norsk trebebyggelse, 
blant annet stavkirkebebyg-
gelse. 

Den organiske formen, kong-
len, er oppført som et bæ-
rende element  gjennom al-
le etasjer. Det er etableret 
spalte mellom massivtredek-
kene og kongla slik at kon-
struksjon og overflater kan 
«leses» som en kontinuerlig 

Utsnitt fra sentralrommets 
toppetasje med byggets 
amorfe form, den såkalte 
konglen. fortsettelse neste side
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Moelven MassivTre AS
har levert og montert

bæresystemet i massivtre,
limtre og stål.

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

Lås- og beslagsystemer
er utført av:

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

www.brynvent.no

VENTILASJONSENTREPRENØR

Fra grunnetasjen ved resepsjon og kantine, sett mot peis-
kroken. Den organiske formen, konglen, er oppført som 
et bærende element  gjennom alle etasjer. Det er etableret 
spalte mellom massivtredekkene og konglen slik at kon-
struksjon og overflater kan «leses» som en kontinuerlig 
form.

Viken Skog nytt hovedkonter
Arkitektens artikkel

fortsettelse fra forrige side

form. Konglen er konstrue-
ret med limtresøyler, staver, 
utvendig med furuspon.

Organiseringsmessig inne-
holder de to hovedvolume-
ne kantine og resepsjon i 
grunnetasjen, kontorer i de 
øvrige etasjene. I mellom-
rommet og den amorfe for-
men finnes pausearealer og 
møterom. Bygget kan de-
les i tre deler, alle med ulik 
overflatebehandling:

• Tømmerstokkene – hvor 
massivtreets egenskaper 
synliggjøres og hvor mate-
rialets tyngde fremheves.

• Sentralrommet – hvor 
massivtre som dekkekon-
struksjon synliggjøres og 
hvor materialet fremheves 
som et relativt ”lett” ma-
teriale i kombinasjon med 
store glassfasader.

• Konglen – hvor trevir-
kets «elastiske» egenska-
per kommer til uttrykk bå-
de konstruktivt – krumme 
limtresøyler og overflater.

Utvendig og innvendig er 
det benyttet ulike typer 
norsk treverk. Osp, bjørk, 
eik, lønn, ask, gran og furu 
er satt opp mot hverandre 
på ulik måter i bygget.

Den store glass-
fasaden vender  
mot E16.  Om 
kvelden/nat-
ten er kong-
len vakkert 
lyssatt og er 
godt profilert 
mot kjørende 
på den travle 
trafikkåren.

Konglen sprenger seg nesten bokstavelig talt opp av 
taket.  Det gir godt overlys til rommet under (se neste 
side), og blikkenslageren har fått lage spon av blikk.

Detalj ved konglen ved den store glassfasaden som vender 
ut mot E16. 

Postboks 59, 3526 Hallingby
Telefon: 32 12 81 50

Vi har tekket taket på Viken Skog 
med 2 lag Isola takbelegg,

tekket terrasser, inngangsparti 
med Protan Membran og lagt
Protan våtromsmembran på 

kjøkken.
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Fra møterommmet i 
fjerde etasje med god 
utsikt mot E16.

Vi sier ikke mer!

s

Viken Skogs storslåtte 
møterom under kongle
spissens overlysåpning. 

Bjørkespiler på veggene  
sober lyssetting og  gulv 
i miljøvennlig, modifi
sert trevirke (Kebony).

Viken Skogs nye 
hovedkontor inneholder 
elementer av hele 7 
norske treslag:
gran, furu, eik, osp, ask 
lønn og bjørk.

s

Anlegget er tuftet på norsk   tradisjonell trearkitektur – 
stav og laft – dog tilpasset vår moderne tids teknologi, 
transformert til et moderne uttrykk. 

Piperør, konglen, limtresøyler og stål, samt lekker sit
tegruppe i turkis farge. I konglen, den amorfe formen, 
finnes pauserom, møterom, rom for kopimaskiner og eget 
rom for ITavdelingen. Konglen har trevirkets elastiske 
egenskaper som kommer til uttrykk både konstruktivt 
(krumme limtresøyler) og overflatemessig (furuspon).

3 stolte og glade gutter

I prosjektomtalesammen-
heng pleier Byggenytts ut-
sendte fort å legge merke 
til om det er god stemning 
- god kjemi som det så pop-
ulært heter - i et byggepro-
sjekt. Og slik var det til 
gangs da vi besøkte Viken 
Skog i Hønefoss.

Da traff vi byggeherrens 
prosjektleder, økonomidi-
rektør Runar Krokvik (i 
midten på bildet), arkitek-
tens prosjektleder, Mag-

nus Rynning-Tønnesen, og 
hovedentreprenørens pro-
sjektleder Stig Rognved, og  
fikk en hyggelig og svært 
så interessant samtale med 
herrene.

Og hvorfor var de i så 
godt lune? 
Først og fremst fordi de har 
laget et enestående flott 
bygg. Krokvik har fått væ-
re med på å skape et even-
tyrslått i materialer han 
brenner for: norsk tre. Ryn-
ning-Tønnesen har fått være 
med på å tegne et hus, mer 

fantasifullt enn han nes-
ten kunne drømme om. Og 
Rognved har fått bruk for 
firmaets håndverksmessige 
tømmermestertradisjoner i 
en grad han tidligere ikke 
har kunnet.

Men var det lett? 
Oppgaven var meget kom-
plisert. Ingen kunne få ri si-
ne kjepphester. Evne og vil-
je til å finne løsninger har 
rådet grunnen, ikke som 
kompromisser, men som 
videreutvikling. Ingen har 
tapt, alle har vunnet. 
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Besøksadresse: Tollbugata 69, 3044 Drammen
Postadresse: Postboks 2196 Strømsø, 3003 Drammen

Telefon: 32 23 44 20 • Telefax: 32 23 44 21
www.prosjektcompaniet.no

Prosjektleder

Danvikgata 24, 3035 DRAMMEN
Telefon: 32 23 42 40 • Telefax: 32 89 50 63

www.hindhamar.no

LANDSKAPSARKITEKT

Fagerlia 30, Postboks 575 Brakerøya, 3002 Drammen
Telefon: 32 26 44 70 • Telefax: 32 26 44 71

E-post: firmapost@ssas.no
www.ssas.no

Rådgivende ingeniør i
byggeteknikk

Boligprosjektet Gamle Kirkeplass i Drammen
Av 

Thor Klippen,
Arkitektkompaniet AS

Boligrosjektet Gamle Kirkeplass representerer med sin beliggenhet, selve indrefiléten av sentrumsnære tomter i Dram-
men. Bildet viser anlegget sett fra vest.

Foto: Byggenytt

Den høyeste av prosjek-
tets 2 nybygg sett fra 
Øvre Strandgate. Bak 
den rehabiliterte og 
ombygde bygning B.

Foto:
Byggenytt

Utgangspunkt 
Utgangspunkt for utforming 
av boligområdet Gamle Kir-
keplass har vært:

Utviklingsselskapet Bra-
ger Utvikling AS inviterte 
høsten 2003 tre arkitektkon-
torer for utførelse av en idé-
konkurranse i forbindelse 
med planer om utbygging av 
eiendommene på Gamle Kir-
keplass i Drammen.

Formålet var primært å utbyg-
ge eiendommene med leilig-
heter for salg. Eiendommene 
som er ervervet gjennom to 
oppkjøp, representerer med 
sin beliggenhet, selve indre-
filéten av sentrumsnære tom-
ter i byen. Eiendommen lig-
ger inntil parkdraget Gamle 
Kirkeplass og har et svakt og 
skrånende fall mot syd/vest, 
Øvre Strandgate og Dram-
menselva. Øvre Strandga-
te har i forbindelse med tra-
fikksaneringen i sentrum og 
etableringen av de nye gjen-
nomfartsveiene utenfor sen-
trum, fått et betydelig redu-
sert trafikkmønster.

Det kan imidlertid, på gitte 
tidspunkt, fortsatt være rela-
tivt mye trafikk i gaten. Ek-
sisterende bebyggelse på ei-
endommens nord-vestre del 
anses som verneverdig.

Kontoret har tidligere, for 
oppdragsgiver Petros AS, ut-
ført et skisseprosjekt med ka-
pasitetsanalyse for eiendom-
mene. Denne ble drøftet med 
byplankontoret, og innspill 
fra denne fasen ble lagt til 
grunn i det utarbeidede idé-
forslaget.

Kort oppsummert, var by-
plankontoret positive til bo-
ligformål. De ga imidlertid 
restriktive føringer med hen-
syn til byggehøyder, men var 
åpne for å kunne vurdere for-
skjellige utbyggingsmønstre, 
som lamellmønster og/eller 
tradisjonell karrébebyggelse.

Utforming
Vi har gjennom en totalvur-
dering av tomtens mulighe-
ter og begrensninger, kom-
munens føringer, samt en 
analyse av oppgavestillerens 
ønsker, kommet fram til at 
bebyggelsen måtte få stor va-
riasjon av leilighetstyper.

Det er i dag en historisk høy-
konjunktur med uvanlig stor 
aktivitet på boligutviklingen 
i Drammen. Basert på kjen-
te prosjekter under utvikling, 
vil det i de nærmeste årene 
sannsynligvis bli fremlagt 
et stort tilbud av leiligheter 
i markedet. Mange av leilig-
hetsprosjektene vi kjenner, 
synes å være spunnet over 

Oversiktsillustrasjonen 
viser bygg C og D nærmest 
elven.

Illustrasjon: 3seksti 

Den eksisterende bebyggel-
sen A som består av 2 hus 
har vært bevaringsverdige og 
er konvertert og ombygget til 
tidsmessige boliger. Bygg B 
er gjenfylling av eksisteren-
de gateløp mot Øvre Storgate 
og har terrasserte og avtrap-
pede leiligheter med utsikt 
mot syd-vest.

Bygg C og D er frittstående 
lamellhus orientert nord-øst 
/syd-vest og trapper seg ned 
mot parken og eksisterende 
bebyggelse på tomten.

samme lest, med mange re-
lativt små leiligheter.

Vi vet at det i dagens marked 
etterspørres større leiligheter 
og at dette segmentet vil ha 
et godt marked i nærmeste 
fremtid, men leilighetene må 
samtidig ha en god bymessig 
lokalisering for å oppnå til-
fredsstillende priser.

En svært kjøpesterk og 
økende gruppe drammen-
sere søker nå også etter sto-
re toppetasjeleiligheter, med 
privatiserte store terrasseom-
råder. Gamle Kirkeplass har 
åpenbart hatt de nødvendige 

forutsetningene for å kunne 
oppnå disse betingelsene.

Vi valgte derfor å utarbeide 
et prosjekt med god varia-
sjon av leilighetstyper med 
relativt store arealer. Det er 
vektlagt at samtlige leilighe-
ter skal ha romslige terrasser 
og gode utearealer.

Gode sol- og utsiktsforhold 
både inne og utvendig er vik-
tig. Vi mener derfor at det er 
av stor viktighet at det indre 
gårdsrommet i anlegget åp-
ner seg mot syd og elva. Bo-
ligbebyggelsen er organisert 
i 4 frittliggende bygninger, 

kalt A, B, C og D oppå et 
lokk, med all parkering halvt 
nedgravd i kjellerplan under 
lokket.

➞
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NCC Construction AS
Bygg Asker
Vakåsveien 9, Hvalstad
Postboks 129, 1378 Nesbru
Telefon: 66 77 54 50
Telefax: 66 77 54 79
www.ncc.no

Hovedentreprenør
på Gamle Kirkeplass, Drammen

Foto: Byggenytt

➞
De øvre etasjene er tilrette-
lagte for 3 store toppleilig-
heter med frie fasader i al-
le himmelretninger og store 
skjermede utearealer. 

Leilighetene har adkomst 
fra Gamle Kirkeplass, Øvre 
Strandgate og Øvre Storgate 

og direkte aksess til P-kjeller 
via trapper og heiser.

En vekslende bruk av inn-
trukne åpne og utenpålig-
gende balkongrekkverk gir 
både privatliv, sol og utsikt 
– samtidig som fasadene får 
et spill hvor en urigid karak-
ter oppnås.

Parkering i halvplan under 
terreng sikrer nødvendig pri-
vatisering av gårdsrom ved 
at atriet er en halv etasje over 
gateplan mot Drammensel-
va.

Den indre kvadraturen i bak-
gården mot eldre bebyggel-
sen er ikke utgravd for par-
keringskjeller. Dette for å 
unngå kompliserte forhold 
med hensyn til eks. gamle og 
grunne fundamenter, samt at 
vi her i overgangen mellom 
næringsarealene og boligbe-
byggelsen får et fint, grønt 
uterom med større romdan-
nende trær og busker.

På de øvrige utearealene er 
det vektlagt å differensiere 
mellom gangarealer, felles 
oppholdsarealer og de helt 
private uteområdene ved å 
møblere med store trau med 
beplantning.

Dette er også benyttet langs 
eksisterende, skjemmende 
brannmur til Øvre Strand-
gate 9a, og er beplantet med 
en kombinasjon av eviggrøn-
ne busker og mindre trær.

Adkomster er siket med lås-
bare porter og dørtelefon.

Fasadeuttrykket tenkes ut-
formet i en kombinasjon av 
teglpussede og store, åpne 
glassfasader. Store terrasser 
og avtrappede nivåer med 
beplantede trau er fremtre-
dende elementer i fasadeut-
trykkene.

Bildet til venstre er fra 
anleggets gårdsrom 
med åpen utsikt mot 
syd (mellom husene sees 
Statens Hus på 
Strømsø-siden.

Over sees nybygg og 
rehabilitert bygg med 
fasader mot Gamle 
Kirkeplass, Midt på 
fasaden innkjøring til 
garasjekjelleren under 
anlegget.

Til høyre den rehabili-
terte bygnings karak-
teristiske hjørnekar-
napp.

Foto:
Byggenytt 
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Gamle Riksvei 75 A, 3057 Solbergelva
Telefon: 32 87 17 40 • Telefax: 32 87 17 41

E-post: murhand@online.no

Flisearbeidene i leilighetene
er utført av:

BYGG ENKLERE, BEDRE
OG SIKRERE MED:

Torneroseveien 10, 4315 Sandnes
Telefon: 51 63 59 20 / 902 04 563
Telefax: 51 63 19 77 / 902 34 563

www.innotec.no

Isokorb
kuldebrobrytere
Ny energisparende type KX for fritt 
utkragede balkonger.
25–30% mindre varmegjennomgang 
enn tidligere moduler med rustfri 
armering

Tlf. 69 21 73 50 
 Fax  69 21 73 51

Postboks 85, 1790 TISTEDAL
www.jotne.com/ankers

Vi har produsert og 
levert alle rekkverk til

 Gamle Kirkeplass.

Lang erfaring, faglig 
dyktighet, rask levering 

av alle typer trapper, 
rekkverk, rister og trinn.

Siemens AS
Divisjon Installasjon, avd. Buskerud

Austadgt. 21, 3002 Drammen
Telefon: 32 88 22 90 • Telefax: 32 88 22 91

www.siemens.no

Alle de
elektrotekniske installasjonene

er utført av:

Fra Øvre Strandgate sett mot vest. Prosjektet Gamle Kirkeplass med bygning C og øverste etasjer av bygning B helt 
til høyre. Til venstre på sydlige elvebredd sees Union Brygge og Papirbredden.

Foto: Byggenytt

Byggeteknikk

Av 
sivilingeniør MRIF Petter Høgset,

Siv.ing, Stener Sørensen AS

Dette er et prosjekt som lig-
ger midt i indrefiléen i Dram-
men, med Drammens Teater 
som nærmeste nabo. Bygget 
ble planlagt og gjennomført 
for «høy standard», noe som 
hadde innvirkning på krav til 
store åpne rom, det vil si lan-
ge spenn, søylefrie løsnin-
ger, skjulte bjelker osv., samt 
store balkonger/terrasser på 
hver etasje og store takter-
rasser med «penthouse» over 
øverste etasje. Siden noen av 
byggherrene også var kjøpe-
re, ble det gitt rom for stor 
grad av individuell tilpas-
ning i forbindelse med med 
løsningsvalg.
 

På grunn av mange sprang, 
karnapper, kriker og kro-
ker med lite gjentagende og 
sterkt varierende geometri - 
sammenholdt med brann- og 
lydkrav til etasjeskillere - ble 
det bestemt å bruke plass-
støpte etasjeskillere. 

For dekke over øverste etasje 
og over penthouse’ene ble be-
nyttet Kerto-dragere, siden 
det her var snakk om arealer 
som også utgjorde yttertak, 
med den isolasjonsproble-
matikken som dette medfø-
rer. Det ble således benyttet 
Kerto-dragere på spenn opp 
til 8,3 meter.

 Bæresystemet generelt sett 
var stål i bærende ytterveg-
ger, og plasstøpte leilighets-

skillende bærevegger. Utven-
dige balkonger ble opplagt 
på stål, med stålsøyler i 
fremkant av balkongene. 
Noen mindre balkonger ble 
utkraget fra betongdekkene 
med Isokorb. Noen mindre 
karnapper ble også utkraget 
fra betongdekkene og fra be-
tongvegg på én side av kar-
nappet.

Enkelte steder ble søyler ikke 
ført videre ned i underliggen-
de etasjer, men fanget opp av 
utvekslende dekkedragere. 
Disse dragerne måtte legges 
skrått i forhold til den gene-
relle armeringsretningen for 
å lande på gunstige/bruk-
bare oppleggspunkter. 

Generelt sett var dette et bygg 
med veldig mange og til dels 
kompliserte utvekslinger. 
For å få til alle utvekslinge-
ne ble det benyttet uvanlig 
mange dekkedragere. Det-
te var særlig komplisert når 
det gjaldt dekket over P-kjel-
leren, hvor man hadde gått 
til et absolutt minimum med 
hensyn til bæresøyler og veg-
ger, for å kunne få så mange 
P-plasser som mulig. Diver-
se sprang mellom dekke som 
bar utearealer og dekke som 

bar innearealer gjorde ik-
ke situasjonen lettere, særlig 
siden man hadde meget be-
grenset takhøyde å ta av. 

I tillegg måtte også bære-
retningen snues i forhold til 
den generelle i visse deler 
av dekket over P-kjelleren, 
for å kunne bære en to-eta-
sjers høy ikkebærende be-
tongvegg som manglet un-
derstøttelse i kjelleren. Et 
annet sted manglet bæring 
i kjelleren for en 5-etasjers 
bærevegg, hvor løsningen 
ble å øke dekketykkelsen til 
450 mm i et 60 m2 stort om-
råde. Dette dekkeområdet 
utveksler vegglastene vide-
re til to grove dekkedragere, 
som igjen utveksler videre til 
søyler. En annen vegg med 
manglende bæring ble fanget 
opp av 2 store utvekslings-

Bygning C og D med fasader mot Øvre Strandgate. Generelt sett var Gamle Kirkeplass et byggeprosjekt med veldigGenerelt sett var Gamle Kirkeplass et byggeprosjekt med veldig 
mange og til dels kompliserte utvekslinger.  

Foto: Byggenytt

Bildet til venstre viser 
prosjektets fasader mot  
Øvre Storgate, her sett 
mot grøntdraget på 
Gamle Kirkeplass.

Foto: Byggenytt
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Ringeriksveien 32, Postboks 793, 3002 Drammen
Telefon: 32 24 20 80 • Telefax: 32 24 20 99

www.vvssenteret-norge.no

Alle de
VVS-tekniske installasjonene, 

gass og sentralstøvsuger
er utført av:

Telefon: 32 82 34 48 • Mobiltlf.: 907 62 616
E-post: hillandco@online.no

Alle innvendige gipsarbeider
er utført av: Rehabiliteringsarbeide

samt yttervegger
er utført av:

Gartneriveien 6, 3300 Hokksund
Telefon: 32 75 08 60 • Telefax: 32 75 08 61

Den eksisterende bebyggelsen (her sett mot krysset Øvre Storgate og Gamle Kirkeplass) som består av to hus, var 
bevaringsverdige og er konvertert og ombygget til tidsmessige boliger.

Foto: Byggenytt

bjelker, som på det dypeste 
var 900 mm.

Mange vegger ble som sagt 
benyttet til høye bjelker, for 
å bære systemlinjene mel-
lom det sparsomme antallet 
søyler i kjelleren. En av dis-
se høye bjelkene hadde også 
flere meters utkraging, og det 
hele stående på kun to søyler 
i kjelleren. Et sted hadde vi 
en betongvegg hengt opp på 
utkragede vegger som hadde 
døråpninger rett utenfor inn-
festningspunktet. 

Tomteområdet ligger like 
nede ved Drammenselva, 
med en flomvannstand halv-
veis opp på kjellerveggen. 
Grunnforholdene ellers er 
også besværlige, slik at hele 
gropa ble spuntet. Utgrav-
ningen ble gjort seksjonsvis, 
med utstøpningen av den 
300 mm tykke bunnplata i 
en utgravd seksjon (for å av-

stive spunten), før utgraving 
av neste seksjon. På grunn 
av bløte masser og mye til-
sig av vann la man først ut 
et 100 mm magerbetonglag 
som arbeidsgrunnlag. Det 
var fra geoteknikkers side 
angitt et laveste utgravnings-
nivå med hensyn til totalsta-
bilitet, noe som ga føringer 
for etasjehøyder og tykkel-
ser. Man søkte å i så stor 
grad som mulig å unngå pæ-
lehoder og fundamentbjelker 
for å slippe dypere utgravin-
ger i masser som stort set-
bare raste/rant bort. Det ble 
derfor heller benyttet et sys-
tem med mange dekkedra-
gere her som i andre dekker. 
Med kun 300 mm konstruk-
tiv tykkelse og langt mellom 
søylene (oppleggspunktene) 
sier det seg selv at det gikk 
med mye armering!

Hele bygningsmassen bæres 
av spissbærende pæler, ca. 

140 stykker, ned til morene-
lag på ca 55 meters dyp.

En siste utfordring var til-
pasning mot eksisterende 
bygg på 2 sider av gropa. Det 
ble samtidig også foretatt en 
fullstendig ombygging/reha-
bilitering av 2 eksisterende 
bygg på samme tomta, med 
de utfordringer dette ga av å 
kartlegg hvor kreftene gikk 
hen i de opprinnelige byg-
gene.

Prosjektet ble avsluttet 
med utendørs badestam-
per på terrassene utenfor 
penthouse’ene, med en fan-
tastisk utsikt over sentrale 
deler av Drammen med elva 
20 meter unna og over mot 
Marienlyst- og Papirbred-
den-området. Den ene ba-
destampen ble sogar forsynt 
med eget tak!

Fra gårdsrommet som åpner seg mot syd og Drammenselva.
Foto: HK Byggservice AS

Bildet til venstre viser 
de frittliggende bygnin-
gene C og D som vender 
ut mot   Drammenselva, 
her sett mot krysset 
Øvre Strandgate og 
Gamle Kirkeplass.

Foto:
Byggenytt 

Detaljer av 
rehabiliterte 
yttervegger med 
trekledning.

Foto: 
HK 

Byggservice AS
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Bjerke Borettslag, Oslo – rehab fasader og balkonger

Bjerke Borettslags 5 12 etasjers høyblokker med 48 leiligheter i hver blokk, her sett fra Bjerke Travbanes parkeringsplass.                                Alle bilder i reportasjen: Byggenytt  

Stockholmsgata 20, 0566 Oslo
Telefon: 22 71 94 00 • Telefax: 22 71 58 41

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

Fasadeteknikk AS
har utført totalrehabilitering av utvendige fasader
med StoTherm puss-system på Bjerke Borettslag.

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

Bjerke Borettslag består av 5 
høyblokker på 12 etasjer og 
en lavblokk på 4 etasjer. 

Borettslaget har ikledd seg 
en ny skrud, det vil si at hu-
sene har gjennomgått en to-
talrehabilitering av fasadene 
og fått nye balkonger. Det er 
snakk om en jobb av bety-
delig størrelse. Hele 13.500 
m2 fasader er pusset opp og 
antall balkonger er hele 300 
stykker.

I en samtale med fasadeen-
treprenørens prosjektleder 
Jørgen Krogsgård i Fasade-
teknikk AS, får Byggenytt 
opplyst at den store utfordrin-
gen i prosjektet var rivearbei-
dene av den eksisterende fa-

sadepussen og sorteringen av 
de store avfallsmassene i eg-
ne containere etter type av-
fall. Krogsgård forteller at 
den eksisterende pussen som 
bare var 15 år gammel, men 
i elendig forfatning på grunn 
av dårlig system og utførelse, 
måtte fjernes helt inn til iso-
lasjonen. Parallelt ble gamle 
balkonger skrellet vekk og 
erstattet med nye.

Fasadeteknikk gikk i gang 
med arbeidene like før pås-
ken i 2005 og ved årsskif-
tet 2005/2006 var det meste 
av pussarbeidene ferdigstilt. 
Det samme gjaldt også for 
utskiftning av toppbeslage-
ne og vindusbeslagene for 
de mange vinduene som tel-

ler 1400 stykker. I løpet av 
2006 forsatte Fasadeteknikk 
med tilleggsarbeider som ut-
skiftning av branndører og 
utskiftning av vinduer i trap-
perom. 

Oppsummeringsvis opplyser 
Krogsgård at han er fornøyd 
med gjennomføringen av 
Bjerke-prosjektet. Som et 
positivt element understre-
ker han det gode samarbei-
det med byggeherreombudet 
Opak og styret for borettsla-
get. Det har bidratt sterkt til 
det vellykkete resultatet. 

Fasadeteknikk AS som ble 
etablert i 1994 og har admi-
nistrativ base i Oslo, er i fin 
fremgang om dagen. Firma-

Lavblokka på 4 etasjer med 64 leiligheter Høyblokka er den «siste» av blokkene med 
adresse Refstadsvingen 7.

Høyblokker i ny skrud sett fra nabobygget Bjeke Bosen
ters hageanlegg.
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Entrepriser innen balkonger,
alt fra underentrepriser til totalentrepriser.
Vårt arbeidsområde er Sverige og Norge.

BALKONG BYGGARNA
www.rkteknik.se

RK Teknik i Gusum AB
610 40 Gusum

Telefon: 0123-210 20 • Telefax: 0123-204 56
Norge, telefon: 23 14 02 68

et har spesialisert seg innen 
puss og fasadeisolasjon av 
alle typer bygg både for pri-
vate og offentlige arbeidsgi-
vere, og er nå en av landets 
største aktører innen disse 
områdene. Rehabilitering er 
naturligvis en viktig del av 
firmaets oppdrag, men også 
nybygg fyller opp den etter 
hvert så fine referanselisten. 
I denne sammenheng nevner 
Krogsgård den store jobben 
Fasadeteknikk i dag er i ferd 
med å ferdigstille på det førs-
te Tjuvholmen-prosjektet. 

Anleggsleder Espen Johansen (til venstre) og prosjektleder Jørgen Krogsgård, Fasade
teknikk AS, er godt fornøyd med jobben som er utført for Bjeke Borettslag. Bak Krogs
gård sees Bjerke Bosenters høyblokk, og bak denne Bjerke BRL’s lavblokk. 

Luftig utsikt fra 12. 
etasjes balkong sett mot 
Refstadsvingen 1 og 
Trondheimsveien (E4).

RK Teknik som har 
stått for balkongut
skiftningen, opplyser 
til Byggenytt at de 
eksisterende balkon
gene var i betong med 
betongbrystning og var 
veldig små og ga liten 
plass for opphold. De 
måtte rives for å gi plass 
til nye balkonger som 
var større og romsligere. 
Disse nye balkongene er 
4200 x 16001900 med et 
rekkverk som er åpnere 
og med mer innslipp av 
lys. Rekkverket er i alu
minium med glassparti
er og partier av Formica 
og med sideskjermer i 
ugjennomsiktlig glass 
vind og skjerming mot 
innsyn. De nye balkong
ene er med på å positivt 
heve fasadenes helhets
inntrykk.

Bjerke Travbane sett fra balkoneg i 12. etasje i Refstadsvingen 2.

➞ Viktige bidrag til Fasade-
teknikks solide vekst siden 
oppstarten, tilskriver Krogs-
gård den håndverksmessige 
kompetansen firmaet besit-
ter. Ansatte har lang erfaring 
og spesialkompetanse innen 
murer- og tømreryrket, in-
kludert prosjektledelse. 

Fasadeteknikk påtar seg an-
svaret for alt av bygnings-
messige arbeider i hoveden-
trepriser, og henter inn ved 
behov annen fagkompetanse 
enn det firmaet selv besitter. 

Refstadsvingen 3, 5 og 7’s høyreiste silhuetter.
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Høgskolevartalets nye hovedinngang er lagt til Holbergs plass, noe som gir en ekstra betydning til plassen. 

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt

Høgskolen i Oslo på Holbergs plass
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Av 
Petter Bogen,

Petter Bogen Arkitektkontor AS

Bygget omkranses av Pi-
lestredet, Edv. Storms gate, 
Holbergs plass og Holbergs 
gate. Tidligere hadde Gjen-
sidige Forsikring sitt ho-
vedkontor her. Etter at det-
te flyttet ut til Sollerud, har 
bygget i en del år vært leiet 
ut til ulike leietagere. Høsten 
2004 ble det etablert en av-
tale med Høgskolen i Os-
lo (HiO), med leietid 20 år. 
Dette ga bakgrunn for å re-
novere hele kvartalet. På kort 
tid ble det utarbeidet bygge-
meldings- og anbudsmateri-
ale. Juli 2005 ble det inngått 
avtale med AF Byggforny-
else som totalentreprenør for 
ombyggingen av kvartalet. 

HiO flytter nå inn her med 
sine avdelinger for sam-
funnsfag (SAM) og for in-
geniørutdanning (IU). Dette 
innebærer at 3000 studen-
ter og 300 ansatte vil få til-
hold her, og strøket blir be-
riket med ungdommelig liv 
og aktivitet. Kvartalets nye 
hovedinngang er lagt til Hol-
bergs plass, noe som gir en 
ekstra betydning til plassen. 
Pilestredet blir også beriket; 

her skal anlegges en grønn 
sone mellom kvartalet og 
gaten.

Omdisponeringen av kvar-
talet kan sees i sammen-
heng med det som har vært 
en trend de siste tiårene, 
hva gjelder bystrøket langs 
Pilestredet, - fra Hambros 
plass og nordover. Kvarta-
ler er bygget om og gitt nye 
funksjoner.

For HiO sin del gjør tilta-
ket at flere avdelinger sam-
les ved området rundt Fry-
denlund. Høgskolen styrker 
sin karakter av å ha under-
visningssteder godt integrert 
i byens struktur. Dette gir 
HiO en egen profil, med by-
livet rett utenfor dørene.

Det opprinnelige forsikrings-
bygget var tegnet av arkitekt 
Jarle Berg og stod ferdig i 
1970, med sin karakteris-
tiske fasade i hvite betong-
elementer. Av dette er side-
fløyene mot Pilestredet og 
Edvard Storms gate blitt stå-
ende, det gjelder også et ny-
bygg tegnet av Petter Bogen 

Arkitektkontor AS (Edvard 
Storms gate 3, 1998).

For øvrig består det nye an-
legget av nybygg, mot Hol-
bergs gate og Holbergs Plass, 
der tidligere hus er revet. 
Kvartalets innmat er også re-
vet, her er etablert en glass-
overdekket hall, kvartalets 

fellesrom. I hallen ligger ho-
vedkommunikasjonen, og 
felles funksjoner.

Kvartalet har fått en ny og 
oversiktlig plan, som sam-
ler de ulike byggene i et he-
le. Dette gir store arealer pr. 
etasje. Dette gir gode mulig-
heter for ivaretakelse av un-

Fra Pilestredet ved muren til det gamle Rikshospitalet.

Innven-
dig er det 
etablert 
en glass- 
overdek-
ket hall, 
høgsko-
lekvarta-
lets fel-
lesrom.

I hallen 
ligger ho-
vedkom-
munika-
sjonen 
og felles 
funksjo-
ner.

s
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dervisningssituasjoner, med 
nærhet mellom studenter og 
lærere..

Denne omdisponeringen ble 
behandlet i en særskilt regu-
lering, som en del av en prø-
veordning for rask behand-
ling. Saken ble utarbeidet i 
nært samarbeid med PBE, 
levert inn i februar 2005 og 
vedtatt april samme år!

Under hele kvartalet er kjel-
lere beholdt, med tekniske 
rom, tilfluktsrom og gara-
sje. Grunnarbeidene har be-
stått i forsterkninger, med 
pæling til fjell for nye kon-
struksjoner. Mot Holbergs 
plass er to nybygg på ni eta-
sjer. De nederste etasjene i 
disse er utført med bærende 
vegger i betong (lyd/trikk), 
mens det lenger opp er brukt 
stålkonstruksjoner. Dekkene 
er utført med prefabrikerte 
betongelementer i de større 
spennene, og med samvir-
kekonstruksjoner med kor-
rugerte stålplater og betong i 
de mindre.

I de renoverte byggene er 
det plassert «tørre» funksjo-
ner, klasserom for samfuns-
fagene. I nybyggene er det 
lagt spesialrom for ingeniør-
utdanningen, laboratorier, 
verksteder og auditorier. 

De nye fasadene er lette kon-
struksjoner i stål og glass. Det 
minste av disse to nybygge-
ne, H1-bygget, er gitt en ras-

➞ terfasade i rustfritt stål, mens 
det største, H2-bygget har en 
mer sammenhengende glass-
fasade, bare brutt av profiler 
og persiennekasser.

I tillegg til de to store nybyg-
gene mot Holbergs plass har 
alle de tre hjørnene i kvarta-
let fått nye tilbygg. Hensikten 
er å forme bymessige hjørner, 
der det tidligere var «lukke-
de» gavler. I syd-vest og nord 
(mot Holbergs plass og Hol-
bergs gate) er de nye hjørne-
ne gitt samme karakter som 
H2-bygget, mens det sydøs-
tre hjørnet er gitt en utførelse 
av samme type som H1-byg-
get. Det rastermønsteret man 
finner i disse delene av kvar-
talets fasade som er utført i 
rustfritt stål, finner man igjen 
i den delen av kvartalet som 
heter Edvard Storms gate 3 
og som ble bygget i 1997-98. 
Her er rastermønsteret i lys 
grå granitt. På denne måten 
vil en vandring rundt kvarta-
let gi opplevelser av fasader 
som er forskjellige, men like-
vel i slekt.

Hovedinngangen fra Hol-
bergs plass er plassert i fu-
gen mellom de to nybyggene. 
Herfra ledes den besøkene 
inn i en åtte etasjer høy glass-
hall som fyller mellomrom-
met mellom de gamle og de 
nye byggene. Her finnes den 
frittstående hovedtrappen og 
to spektakulære glasshei-
ser. På en av veggene er det 
meningen å montere det som 
vil bli den høyeste innvendi-

Høgskolekvartalet sett fra Radisson SAS-hotellets tak.

Vrimleareal med møte-/leseplasser i høgskolens Læringssenteret. Her ligger lærings-
miljøer for AV og IT, samt skolens store bibliotek.

fortsettelse neste side
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ge klatreveggen i Oslo. Det 
er etablert en direkte forbin-
delse mellom hovedinngan-
gen og en biingang fra Pi-
lestredet. Dette åpner huset 
for studenter som vil stikke 
innom, og styrker kontakten 
mellom HiO’s bygg i nabo-
laget.

Første etasje nyttes til fel-
les funksjoner, auditorier, 
informasjonstorg, kantine, 
studentlokaler etc. I første 
etasje, mot gaten, er innpas-
set en kiosk og en bokhandel 
og et hustrykkeri.

Gulvet i glasshallen er dek-
ket av mørk skifer og er delt 
i to nivåer. Dette gjenspeiler 

Høgskolen i Oslo på Holbergs plass

fortsettelse fra forrige side

et fall på tvers av tomta. Veg-
gene i glasshallen er stort sett 
utført i glatt eller perforert 
hvitmalt gips, med unntak 
av en del større akustiske felt 
kledd i de nederste etasjene. 
Disse er utført med eikespiler 
mot en svart duk.

Alle tekniske installasjoner 
i kvartalet er nye. Nye luft-
anlegg er plassert i tak-opp-
bygg, noe som har gitt ka-
rakter til kvartalets «femte 
fasade». Kombinasjonen av 
renovering og nybygg har 
satt alle impliserte på prøve; 
her er det mange tekniske og 
konstruktive spørsmål som 
skulle koordineres og avkla-
res!

Holbergs plass og HiO sett fra Radisson SAS-hotellets 14. etasje.

Det er etablert en direkte forbindelse mellom hovedinngangen og en biingang fra Pi-
lestredet.

Bildet over til venstre viser 
fra skolens store auditorium. 
Over sees detalj av fasade 
mot Holbergs gate. Til ven-
stre fra glassgården sett mot  
resepsjonen og hovedinngang.

Fra den 8 
etasjers høye 
glasshallen 
som fyller 
mellomrom-
met mellom de 
gamle og de 
nye byggene.

Hovedinngan-
gen fra Hol-
bergs plass er 
plassert i fu-
gen mellom de 
to nybyggene. 

s
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