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Bergen Hovedbrannstasjon

Kristian IV’s gate 15, 0164 Oslo
Telefon: 22 99 19 70 • Telefaks: 22 36 46 18
E-post: firmapost@frederiksen.no
www.frederiksen.no

PROSJEKTERENDE

Prosjekteringsgruppeleder og
rådgivende ingeniører i
byggeteknikk

Drammensveien 130 C, 0277 Oslo
Telefon: 22 56 27 20 • Telefaks: 22 56 25 10
www.rasmussenstrand.no

Rådgivende ingeniørerer i
elektroteknikk

Rådgivende ingeniør
VVS-teknikk og
brannsikring er utført av----

Arkitekter

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

Av 
Svein Tore Haugen,

Stein Halvorsen AS sivilarkitekter MNAL

Fasadedetalj 
med Ulriken 
i bakgrun-
nen.

Skjermen (3. 
og 4. etasje) 
er det mest 
fremtreden-
de elemen-
tet i anlegget. 
Den hviler 
på og svever 
over sokke-
len. Skjer-
men er utfor-
met slik at 
tak, fasade 
mot vest og 
dekke mel-
lom 3. og 4. 
etasje frem-
står som ett 
element. For 
å fremheve 
denne for-
men er den 
utført i natur 
kobberbånd-
tekking.

Foto:
Kim Müller

Anleggets buede form henvender og åpner seg også inviterende mot fremtidig bebyggelse, samtidig som formen vil ut-
gjøre en fin avrunding og avslutning av denne bebyggelse. 

Foto: Kim Müller

Bergen Hovedbrannstasjon 
bygger på og er en viderefø-
ring av kontorets 1. premie i 
åpen arkitektkonkurranse i 
1999.

Brannstasjonen er lokalisert 
ved Store Lungegårdsvann. 

Ut over ønsket om å skape et 
hensiktsmessig og tiltalende 
anlegg, er særlig tre overord-
nede faktorer grunnleggende 
i utformingen av brannsta-
sjonen:

• Tomtens kvaliteter med 
strandlinje mot vannet og 
storslått utsikt mot byfjelle-
ne, Ulrikken og Fløyen.
• Trafikkanleggets domine-
rende, og negative fremto-
ning.
• Anleggets rolle som del av 
og avslutning av en fremtidig 
bebyggelse og byutvikling.

Svaret på oppgaven er en bu-
et form med en tett skjerm 
tett inntil trafikkanlegget. 
Denne stenger trafikken ute 
og skaper et skjermet rom 
mot vannet. Formen reflek-
terer de buktende linjeførin-
gene i veiene, samtidig som 
den følger ytterkanten av 
tomten tettest mulig for å gi 
et størst mulig skjermet om-
råde innenfor. 

Anleggets buede form hen-
vender og åpner seg også invi-
terende mot fremtidig bebyg-
gelse, samtidig som formen 
vil utgjøre en fin avrunding 
og avslutning av denne be-
byggelse.
 
Formalt består anlegget av 4 
deler: basen, skjermen, tår-
net og broen. Dette formale 
prinsippet er retningsgivende 
for og gjenspeiles i uttrykk, 
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Skanska Norge AS

DK Bergen
Kokstadveien 29, Postboks 7025, 5020 Bergen
Telefon: 55 98 62 00 • Telefax: 55 98 62 03
www.skanska.no

GENERALENTREPENØR
Bergen hovedbrannstasjon

Profiler fra:

Vi har levert fasader, tak, dører og vinduer
i glass og aluminium

Tlf.: 55 50 14 00 • E-mail: bgf.as@bgf.as • www.bgf.as

Glass fra:

www.schuco.no www.pilkington.no

funksjoner, konstruksjoner 
og materialbruk.

Basen (1. og 2. etasje) består 
av kaifronten, plassgulvet 
og sokkeletasjen som skyter 
ut av bakken i sør. Den om-
dannes og løses gradvis opp 
til bærende skiver og søyler 
mot nord.  Konstruksjonens 
tiltagende åpenhet mot nord 
gjenspeiler anleggets åpen-
het mot fremtidig bebyggel-
se og byutvikling. Den tilta-
gende massiviteten mot sør 
gjenspeiler anleggets funk-
sjon som avslutning av den 
fremtidige bebyggelsen.

Basen er i sin helhet i plass-
støpt betong. Øvrige elemen-
ter er utført i stål og alumini-
um. Målsetting har vært å få 
fram et robust uttrykk. 

Den praktiske virksomhe-
ten knyttet til brannvesenet 
og utrykning er lokalisert 
til disse 2 nederste etasjene. 
Her finnes garasjer, verkste-
der, utrykningsgarderober, 
tekniske rom og lager.

Skjermen (3. og 4. etasje) er 
det mest fremtredende ele-
mentet i anlegget. Den hvi-
ler på og svever over sok-
kelen. Skjermen er utformet 
slik at tak, fasade mot vest og 
dekke mellom 3. og 4. etasje 
fremstår som ett element. For 
å fremheve denne formen er 
den utført i natur kobber-
båndtekking. Taket er kom-
pakt med celleglass på stål-
plater. Kobbertekkingen er 
festet til metallbrikker i cel-
leglasset.

Inni skjermen, i husets 3. og 
4. etasje, er brannmannska-
penes bolig- og oppholdsrom, 
og administrative funksjoner. 
Herfra åpner skjermen seg 
fullstendig mot plassen, van-
net og fjellene. Fasaden er i 
sin helhet utført i ubehand-
let lerketre og glass. Slanke, 
dype vertikale stolper frem-
hever og tydeliggjøre rytmen 
og den buede formen. Stolpe-
ne er vindavstivning for fasa-
den og vinduene, og vinduene 
er festet til disse stolpene. 

Taket og himlingen i 3. etasje 
er vippet opp for ytterligere 
å åpne mot utsikten og fjel-
lene. I 2. etasje er det direk-
te utgang til balkong fra alle 
rom. Balkongen er senket ned 
i skjermen i hele bygningens 
lengde.

Skjermen er bygget i stål-
konstruksjoner, hulldekke-
elementer og stålbjelker med 
korrugerte plater i taket. Øv-
rige elementer er i hovedsak 
utført i tre. Målsetting har 
vært å få fram et forfinet, be-
arbeidet uttrykk, preget av 
tre, glass og lyse flater.

Tårnet reiser seg fra basen. 
Den asymmetrisk lokali-
seringen på plassen skaper 
spenning, samtidig som tår-
net fungerer som et samlende 
objekt i anlegget. Utad mar-
kerer det en viktig samfunns-
institusjon. Tårnet vil også 
være et viktig element i an-
leggets rolle som avslutning 
av en framtidig bebyggelse. 

Generalentreprisen
Brannstasjonen ligger ved 
store Lungegårdsvann og 
har godt rundskue til det 
karakteriske landskapet og 
vil bli et ankerfeste for den 
nye urbane struktur.

Hele huset danner et plass-
rom mot vannet.  Alle 
funksjoner er gitt utsikt 
og kontakt med vannet.  
Bakveggen danner en om-
kransende ”hud” og sørger 
for stillhet og lysinnslipp.  
Brannstasjonen er et sig-
nalbygg som markerer seg 
i bybildet.

Plangeometri og snitt har 
tatt utgangspunkt i to-
plankryssets linjeføringer.  
Planmessig er garasje og 
dets funksjoner plassert i 
1. etasje.  De store bilene 
parkeres i nord der messa-
ninen er smalest, mens de 
korteste parkeres i syd.  Vi-
dere er garderober/lager 
etablert i bakkant av gara-
sjene.  I de øvrige etasjer 
er mannskapsarealene eta-
blert i 2. etasje, og konto-
rer og alarmsentral er loka-
lisert i 3. etasje.  Terrasser 
i 2. og 3. etasje bidrar til å 
bringe dagslys inn i bygnin-
gen.  Alle oppholdsarealer 
er gjort mest mulig attrak-
tive og stimulerende slik at 
vakttjenesten blir mer enn 
ren ventetid.

Bygget er oppført i mo-
derne og varige materialer.
Messaninen er etablert som 
en «base» i bakkant som 
forankrer bygningen i ter-
renget.  Denne, samt skive-
søylene i garasjens forkant, 

er utført i pigmentert be-
tong.  Innvendige vegger 
i 1. etasje er bygget i lette 
konstruksjoner med mal-
te gipsoverflater.  På Mes-
saninen er lys tatt inn via 
glassgang mot vest.

Overflatene på dekker er-
stålglattede betongdek-
ker som er impregnert.  
Oppmerking er gjort et-
ter brannvesenets behov.  
Himlingen er sparklet og 
malt, med nedhengte lysar-
maturer.

Gymsalens gulv er oppfôret 
heltre parkett, mens vegger 
utført i betong og som lette 
vegger.  Himling er utført 
med akustisk demping med 
innfelt belysning.

I de øvrige etasjene er det 
heltre parkett på gulv.  Veg-
ger er utført i malt gips, 
med innslag av tre, samt 
ulike typer glass (klart, 
sandblåst/silketrykk) helt 
opp mot himling.  Kon-
torfronter er utført i tre og 
glass.  Gipshimling er bygd 
med nødvendig akustisk 
oppdeling. 

I alarmsentralen er det eta-
blert datagulv.

Trappene er i betong med 
slipt overflate med trinn i 
tre.

Yttervegger mot vannet er 
utført som glassfasade. Fa-
sade mot vei er i sammen-
heng med taket som en me-
talltekket skjerm.

Arkitektens artikkel 
fortsetter på side 6

➞

Bildet fra mars 2006 viser liming av foamglass til tak-
plater for første gang i Norge.

Foto: www.bergen.kommune.no

Bildet som er tatt i april 2006, illustrerer prosjektets 
beliggenhet mellom trafikkmaskinen på Nygårdstangen 
og Store Lungegårdsvann. Den nye brannstasjonen er 
formet som en bue mot majestetiske fjell og vannet som 
en rolig buffer opp mot annen bebyggelse og mot ett av de 
strategiske trafikknutepunkter i Bergen.

Foto: www.bergen.kommune.no

Artikkelen fortsetter på neste side

Bergen Hovedbrannstasjon vakkert beliggende 
ved Store Lungegårdsvann. Bildet er tatt fra 
Ulriken.

Foto: Kim Müller

+
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Postboks 302, 5323 Kleppestø
Telefon: 56 14 40 77 • Telefaks: 56 15 99 14 • Mobiltlf.: 908 39 560

E-post: post@gassmontasje.no • www.gassmontasje.no

Gassanlegg til øvelsesfelt
er levert og montert av:

I garasjen er det støpt 160 
mm betong på et komprimert 
kultlag avrettet med sand.  På 
gårdsplassen utenfor brann-
stasjonen er det et asfaltert 
kjøredekke og plasstøpt be-
tong ved kaifronten.

Brannstasjonen har bære-
system av plasstøpt betong 
opp til og med dekke kote + 
5,60.  På dette er det montert 
stålsøyler og stålbjelker som 
bæring for hulldekker.  Over 
portene i den fremre fasaden 
støttes stålbjelkene av et un-
derliggende plasstøpt betong-
bjelke for å veksle ut søylelas-
tene fra taket og dekket over.  
Betongbjelken har en største 
spennvidde på ca. 9 meter.  
Taket bæres av stålfagverk 
med senteravstand 4,8–5,9 
meter som spenner omkring 
16 meter.  På hovedbærerne 
ligger et sekundært bæresys-
tem av korrugerte stålplater.

Brannstasjonen er avstivet ra-
dielt med veggskriver av be-
tong i forbindelse med trap-
pesjakter og tekniske rom.  
Tangentiell avstiving ivaretas 
med krysstag av stål ved den 
bakre (vestre) dekkekant.

Det er bygget en støttevegg 
av betongelementer som av-
slutning av tomten mot sjø-

en.  Deler av sidef løyen 
blir liggende under høyeste 
vannstand og er utført vann-
tett i plasstøpt betong.

Sanitæranlegget er oppdelt i 
utstyr for ordinært, fetthol-
dig og oljeholdig spillvann.  
Fettutskiller og oljeutskiller 
er montert.  Avløp fra unde-
retasjen er ført til pumpekum 
før tilknytning til offentlig 
ledningsnett.  Av særlige an-
legg nevnes høytrykk vaske-
anlegg i vaskehall for rengjø-
ring av brannbiler og utstyr.
Alt spillvann føres til utven-
dig pumpekum for deretter 
å tilknyttes offentlige spill-
vannsledninger.

Trykkluftsanlegg er installert 
i brannstasjonen med anlegg 
for industriell bruk og anlegg 
for pusteluft.  Det er instal-
lert flaskebank i røykdykker-
verksted. Isvann/kuldean-
legg installert for produksjon 
av isvann med temperatur 7-
12 °C for kjøling av ventila-
sjonsluft.  Kjølemaskinen er 
montert i teknisk rom i 1. eta-
sje.  Kuldeanlegg er montert 
i rom med store varmebelast-
ninger eller som har kjølebe-
hov hele året.

Ventilasjonsanleggene er 
oppdelt i henhold til rom-
menes funksjoner og bruks-
tider.  Anleggene skal stå 
for ventilering og ikke for 
oppvarming.  Varmegjen-
vinningsanlegg er montert i 
aggregatene.  Spesialavsug 
er montert i brannstasjonen 
som punktavsug i forbindelse 

med sveising, lodding, dreie-
benk og søyleborremaskin.  
Tørkeanlegg for tørking av 
brannklær er etablert.

Kontroll- og reguleringsan-
legg er levert for komplett 
styring og regulering av 
VVS-tekniske anlegg inklu-
sive et sentralt PC-anlegg for 
styring og overvåking.

Utvendige VVS-anlegg om-
fatter utvendige vann, spill-
vann og overvannslednin-
ger i bakken.  Alt takvann 
og overvann føres via renner-
sluk direkte til sjøen.

Bygget mates fra egen trafo 
plassert på tomten. Bygget 
har nødstrømsanlegg medtatt 
fra eksisterende stasjon og ett 
nytt mindre for alarmsentra-
len spesielt.  UPS-anlegg er 
nytt. Utover elkrafttekniske-
anlegg ser det montert:
Br a n na la r m a n legg /Ad-
gangsanlegg / 
PA-anlegg / Data- og telefon-
spredenett / Nød- og ledelys-
anlegg. Det er installert to 
heiser i bygget.

Anleggsleder: 
Kjell Roar Nordvik
Driftsledere betong :  
Jørgen Sandal 
Steinar Gaustad
Driftsleder tømmer : 
Inge Kausland
KS/HMS : Torgeir Skoge

Kilde:
Skanska Norge AS

DK Bergen

Generalentreprisen

fortsettelse fra 
forrige side

Fra 110-sentralen.
Foto: Bergen brannvesen, Jan Ove Brakstad

Sett fra 3. etasje ned til kantinerommet.
Foto: Bergen brannvesen, Jan Ove Brakstad
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Endelig ny stasjon!
Følgetongen om ny hoved
brannstasjon i Bergen har 
endelig fått en lykkelig 
slutt. Saken om ny hoved
brannstasjon i Bergen har 
versert helt siden 1916 (!) 
og åtte brannsjefer har job
bet med å få en ny stasjon. 

18. juni 2007 kunne imid
lertid brannsjef Helge Eids
nes og brannvesenet i Ber
gen invitere til storslagen 
offisiell åpning av den flot
te hovedbrannstasjonen.

Dette ble feiret med cham
pagne og kake. Mange pro
minente gjester fra hele 
landet var invitert til åp
ningseremonien. Fylkes
mann, ordførere, byråds
leder representanter fra 
Justisdepartementet, DSB 
og mange brannsjefer fra 
fjern og nær fikk delta på 
en stilfull og interessant åp
ning der en historisk kaval
kade tilbake fra 1600tallet 
og fram til i dag var en del 
av arrangementet.

De nye lokalene rommer 
de fleste av tjenestene Ber
gen brannvesen utfører. Her 
er 110sentralen lokalisert, 
herfra betjenes 30 av Hor
dalandskommunene. Et 
eget stabsrom til bruk ved 
store og komplekse inn
satser har funnet sin plass 
i nær tilknytning til opera
tørene som betjener sentra
len, kontormuligheter for 

nabobrannvesen er det også 
funnet plass til. Dette er en 
nyvinning som vil generere 
økt samarbeid på tvers av 
kommunegrenser.

Den nye stasjonen rom
mer kontorfasiliteter plas
sert i store åpne lyse land
skap der forebyggende og 
beredskap er integrert på en 
slik måte at mulighetene til 
et utstrakt samarbeid ligger 
til rette. Spesialverksteder, 
opplæringsfasiliteter, gara
sjer, vaskehall etc. alt det en 
moderne brannstasjon tren
ger, er på plass.

Bygget er formet som en 
bue med front ut mot maje
stetiske fjell og Store Lun
gegårdsvann som en rolig 
buffer opp mot annen be
byggelse. Et signalbygg er 
reist, for den nette sum av 
250 mill. kroner. Stasjonen 
er sentrumsnær med baksi
den mot et av de strategis
ke viktigste trafikk knute
punkt i Bergen, herfra vil 
en kunne nå alle bydeler på 
en effektiv måte. 

Det er all grunn til å ønske
brannsjef Helge Eidsnes og 
hans mannskap, og Bergens 
befolkning, til lykke med 
den nye stasjonen.

Kilde:
www.nblf.no/nyheter 

Fra den offisielle åpningen 18. juni, her ved ordfører 
Hermann Friele, brannsjef Helge Eidsnes og byråd for 
utvikling, Lisbeth Iversen.

Foto: www.ba.no

s

Bildet viser fra kontor-
landskapet ved møte-
rommet «Stenderen› som 
både fysisk er til stede 
(skjult) og som grafikk 
(bildet). Flere rom er 
utstyrt med lignende 
grafikk tilknyttet brann-
vesenets gjøren og laden. 
En Bergensstender er 
for øvrig det utstyr som 
senkes ned i brannkum-
men for å hente vann. Det 
er Bergen brannvesens 
informasjonsansvarlig 
Jan Ove Brakstad, som 
har utarbeidet design for 
grafikk- og skiltprogram-
met (se øverste bilde).

Foto: 
Bergen brannvesen

 

s

Bergen Hovedbrannstasjon sett fra nord. Inni skjer-Inni skjer-
men, i husets 3. og 4. etasje, er brannmannskapenes 
bolig- og oppholdsrom, og administrative funksjoner. 
Herfra åpner skjermen seg fullstendig mot plassen, 
vannet og fjellene. Fasaden er i sin helhet utført i ube-
handlet lerketre og glass.

Skjermen er bygget i stålkonstruksjoner, hulldekke-
elementer og stålbjelker med korrugerte plater i taket. 
Øvrige elementer er i hovedsak utført i tre. Målsetting 
har vært å få fram et forfinet, bearbeidet uttrykk, pre-
get av tre, glass og lyse flater.

Foto: Kim Müller
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Kanalveien 88, 5826 Bergen
Telefon: 55 27 31 80 • Telefax: 55 27 31 99

Leverandør av:

Adgangskontroll, TV-overvåking,
automatikk og SD-anlegg

ved Bergen Hovedbrannstasjon

Kokstadflaten 28,
Postboks 128 Kokstad, 5863 Bergen

Telefon: 55 98 74 74 • Telefax: 55 98 74 70
E-post: firma@bergen-kontorsenter.no

www.bergen-kontorsenter.no

Kontor- og konferansemøbler
i 4. etasje

er levert av:

www.flugger.no

Vi takker for oppdraget!

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

E-post: blekenberg@iventelo.net

Vi brukte maling fra:

Thorolf Blekenberg
Malerforretning AS

www.securitas.no

Mobilt vakthold
er levert av:

Storetveitveien 56,
Postboks 6191 Postterminal,
5893 Bergen
Telefon: 55 36 12 00
Telefax: 55 28 71 10

Arkitektens artikkel
fortsettelse fra side 3

Tårnet er en del av brann-
vesenets øvingsanlegg. I 
øvingssituasjoner røyksettes 
trapperommet. Balkongene 
benyttes til restitusjon under 
øvelse, og til å øve redning av 
personer.

Broen spenner fritt radiert 
under skjermen og henger 
seg på tårnet. Den er løftet et 
par meter over bakken for vi-
suelt å markere et skille mel-
lom byen og brannvesenets 
område, uten å være en bar-
riere. Løsningen skal gi god 
visuell og opplevelsesmessig 
forbindelse, men også signa-
lisere tydelig et skille mot et 
område som krever særskilte 
hensyn. Byens befolkning vil 
her trygt kunne følge brann-
vesenets aktiviteter uten å 
være til hinder.

Hovedinngangen er plas-
sert under broen vendt mot 
forplassen mot byen. Broen 
inneholder øvingsrom som 
har direkte forbindelse til 
tårnet. Den fungerer også 
som tak over brannvesenets 
parkeringsplass. Hovedkon-
struksjonen er 2 høye fag-
verksdragere. Øvingsrommet 
er en boks i murt lettklinker 
lagt opp i dette fagverket. 
Lettklinker ble valgt fordi 
det er et materiale som bå-
de kan motstå de høye tem-
peraturene i rommet (200–
300 grader) og samtidig har 
isolerende egenskaper. Kled-
ningen på broen er liggen-
de lektekledning i ubehand-
let lerk. Uttrykksmessig skal 
broen fremstå som en kraftig 
trebjelke.

Broen spenner fritt radiert under skjermen og henger seg 
på tårnet. Den er løftet et par meter over bakken for visu-
elt å markere et skille mellom byen og brannvesenets om-
råde, uten å være en barriere.

Foto: Kim Müller

s

Tårnet er en del av 
brannvesenets øvings-
anlegg. I øvingssitua-
sjoner røyksettes trap-
perommet. Balkongene 
benyttes til restitusjon 
under øvelse, og til å 
øve redning av perso-
ner.

Foto: 
Kim Müller

Et viktig grep for 
utformingen av 
prosjektet var en 
buet form med en 
tett skjerm tett 
inntil trafikk-
anlegget. Denne 
stenger trafik-
ken ute og skaper 
et skjermet rom 
mot vannet. For-
men reflekterer 
de buktende lin-
jeføringene i vei-
ene, samtidig som 
den følger ytter-
kanten av tomten 
tettest mulig for å 
gi et størst mulig 
skjermet område 
innenfor. 

Foto:
Kim Müller

Bildet over viser detalj 
av fasade som vender 
ut mot forplassen. Til 
høyre trapperom kledd 
i tre.

Foto:
Kim Müller

Bildet over viser 
brannstasjonen 
flotte gymsal. 
Brannvesenet 
trenger være i god 
form.

Bildet til høyre 
detalj av broen med 
parkering for min-
dre utrykningsbiler.

Foto:
Kim Müller
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Nytt messebygg i Madlaleiren KNM Harald Haarfagre 

Majorstuveien 13 A, 0353 Oslo
Telefon: 22 60 57 94 • Telefax: 22 46 13 80

Rådgivende ingeniør i
VVS-teknikk

ARKITEKT
messebygg og varmesentral

i Madlaleiren B-Consult AS
Vibesgate 17, Postboks 5019 Majorstuen, 0301 Oslo

Telefon: 22 69 65 65 • Telefax: 22 56 75 24

Prosjekteringsgruppeleder
og

rådgiver byggeteknikk

Av 
Bjarne Ringstad,

Code arkitektur as

Bygningens form er et re
sultat av å optimalisere lo
gistikk knyttet til bespisning 
av et høyt antall mannskaper 
over et begrenset tidsrom og 
ønske om å skape messearea
ler med optimal åpenhet mot 
leiren og tilliggende skogs
område – et offentlig møte
sted i leiren. 

Bygget uttrykker en strin
gent arkitektur gjennom de
taljering og materialvalg. De 
store glassfasadene gjør at 
opplevelsen av messeareale
ne påvirkes sterkt av dagslys 
og årstid.
 
Byggets form er en enkel fir
kant som strekker seg i he
le tomtens bredde. På sørsi
den er det en stor overbygget 
forplass hvor inngangene 
til messene er plassert. Mot 

nord er serviceplassen med 
varemottak og avfallsbe
handling.

Planen er delt i to hoved
soner; kjøkken med drifts
arealer og messearealene for 
befal og soldater. Begge mes
sene ligger i et stort rom, men 
er delt av en glassvegg som 
kan åpnes etter behov. Beg
ge messene har kun ytter
vegg av glass og er ekstremt 
åpne mot leiren og tilliggen
de skogsområde, mens kjøk
ken og inngangsparti frem
står som lukkete arealer. 

Det er fokusert på en kom
pakt, men fleksibel løsning 
som gir korte og rasjonelle 
avstander mellom inngang, 
buffeter, spiseplasser og inn

Mannskapsmessen har 
en veggmontert 30 me-
ter lang kunstutsmyk-
king som viser rekrutt-
livets mange gleder og 
utfordringer. Utsmyk-
kingen er laget av kunst-
neren Christian Sunde.

Kunstneren (født 1966) 
har hatt en rekke 
separatutstillinger og 
utsmykningsoppgaver 
som blant annet teller 
Norsk Landbruksmu-
seum Ås (1997), Rik-
shospitalet (1999),  og 
Frogn videregående 
skole (2006).

Foto: Monica Larsen

Detalj av hovedfasade mot den overbyggete forplassen 
hvor inngangene til messene er plassert.

Foto: Monica Larsen

fortsettelse neste side

s

Begge messene ligger i et stort rom, men er delt av en glassvegg som kan åpnes etter behov. Begge messene har kun yt-
tervegg av glass og er ekstremt åpne mot leiren og tilliggende skogsområde.

Foto: Monica Larsen

Perspektivtegning: Code arkitektur as

Kvitsøygaten 95, 4014 Stavanger
Telefon: 51 89 14 40 • Telefax: 51 89 06 79

www.artel.as

GENERALENTREPRENØR
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• Storkjøkkenkonsulent
• Planlegging og arealdisponering
• Utstyrsvurdering

CULINARIUM AS
Rugdeveien 2, 2032 Maura
Tlf.: 63 99 35 00 • Fax: 63 99 35 01 • Mobiltlf.: 901 43 570
E-post: culinarium@online.no • www.culinarium.no

Gamleveien 1, 4018 Stavanger
Telefon: 51 82 74 00 • Telefax: 51 88 20 65

www.osv-sivertsen.no

Rørarbeider utført av:

levering/oppvask. Det er in
gen kryssende bevegelses
linjer i organiseringen av 
messene.

Buffetene er tilrettelagt for 
OGB, «operasjon grønn bøl
ge» som tilbyr mannskaper 
og befal et godt og sundt mat
tilbud.

Mannskapsmessen har en 
veggmontert 30 meter lang 

kunstutsmykking som viser 
rekruttlivets mange gleder 
og utfordringer. Utsmykkin
gen er laget av kunstneren 
Christian Sunde.

Den kompakte planløsnin
gen (4 m2 pr. spiseplass) vil
le ikke vært mulig uten ut
strakt bruk av glass i fasaden. 
Glassfasaden  i kombinasjon 
med innvendig og utvendig 
materialbruk gir et lysinnfall 
som er optimalisert både for 
å skape lysinnfall over hele 
arealet, men også som en op
timalisering mot kunstig be
lysning og effektforbruk.

Valgt glasstype gir en opti
malisering i forhold til godt 
dagslystilskudd og nødven
dig avskjerming i forhold 
til oppvarming. Det er der

for ikke behov for utvendig 
solavskjerming. Den gjen
nomsnittlige dagslysfaktoren 
i messearealene er så god at 
dagslyset kan benyttes som 
eneste lyskilde i store deler 
av byggets brukstid. 

Messebygget og varmesentral 
er kledd med 3 mm alumini
um dørkeplater og høyglan
sede hvite Steniplater.

Messen er plassert i skillet 
mellom militær og sivil sone 
og kan derfor brukes i forbin
delse med ikke militære ar
rangementer. Plasseringen av 
ny messe fjerner en betydelig 
mengde transport som i dag 
sjenerer leirområdet og un
dervisningsmiljøet.
 

Madlaleiren –
nytt messebygg

fortsettelse fra
forrige side

Det nye messebyggets bar bærer sitt navn etter panserskipet KNM Harald Haarfagre. 

Foto: Monica Larsen

Bildet over viser fra messen  som har en kompakt plan-
løsning (4 m2 pr. spiseplass). ville ikke vært mulig uten 
utstrakt bruk av glass i fasaden. Glassfasaden  i kom-
binasjon med innvendig og utvendig materialbruk gir 
et lysinnfall som er optimalisert både for å skape lysinn-
fall over hele arealet, men også som en optimalisering 
mot kunstig belysning og effektforbruk.

Bildet under viser detalj av kunstneren Christian Sun-
des utsmykning.

Foto: Monica Larsen

Plan-/perspektivtegning:
Code arkitektur as
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Luramyrveien 63, 4313 Sandnes
Telefon: 51 96 16 50 • Telefax: 51 96 16 51

Vi har levert og montert fasader og 
dører i glass og aluminium

www.schueco.no

Avdeling Stavanger
Pedersgaten 110, 4014 Stavanger

Telefon: 51 85 82 00 • Telefax: 51 85 82 01
www.solland.no

Kjøle-/luftbehandlingsanlegg
er installert av:

Gratulerer med nytt bygg!
Vi har levert komplett kjøkken! 

Hjalmar Johansens gate 3, 
Postboks 1115 Hillevåg, 4095 STAVANGER
Telefon: 51 82 60 00 • Telefaks: 51 82 60 60

firma@norrona-vm.no
www.norrona-vm.no

Fra messen som har en kokekapasitet for ca. 1600 enheter. Messen har stolplass til 72 befal og 448 menige.

Foto: Monica Larsen

Messen er plassert i skil-
let mellom militær og si-
vil sone og kan derfor 
brukes i forbindelse med 
ikke militære arrange-
menter. 

Bildet under viser detalj 
fra rekreasjonsområdet  
med nærkontakt til lys 
og naturen utenfor.

Foto: Monica Larsen

pressemelding:

Arbeidet med ny jernbane-
tunnel mellom Lysaker og 
Sandvika er i gang
Samferdselsminister Liv 
Signe Navarsete avfyr-
te tirsdag den første dy-
namittsalven på den nye 
jernbanetunnelen mellom 
Lysaker og Sandvika. Med 
dette er foreløpig jernba-
nens siste del av den sto-
re og viktige utbyggingen 
i Vestkorridoren startet. 
Ferdig utbygd vil toget bi-
dra med å redusere biltra-
fikken inn og ut av Oslo og 
dermed minke klimautslip-
pene. Nye spor vest for Os-
lo vil også styrke person- 
og godstrafikken på lengre 
avstander.

Det nye dobbeltsporet mel-
lom Lysaker og Sandvika 
blir 6,7 kilometer langt. 5,5 
kilometer av strekningen 
skal gå i tunnel. Totalt vil 
det nye dobbeltsporet mel-
lom Lysaker og Sandvika 
koste omlag 3,3 milliarder 
kroner (2008-kroner) og 
skal etter planen så ferdig 
i 2011.

Den nye parsellen er en del 
av dobbeltsporutbyggin-
gen gjennom Asker og Bæ-
rum. I 2005 ble streknin-
gen Sandvika–Asker åpnet 
for trafikk. I fjor startet ut-
videlsen av Lysaker stasjon 
fra to til fire spor, og nå er 
man i gang med nytt dob-
beltspor mellom Lysaker 
og Sandvika. Når denne 
parsellen står ferdig i 2011, 
vil togene bli fordelt på fi-
re spor mellom Lysaker og 
Asker.

Kortere reisetid
I dag er kapasiteten på den 
gamle Drammenbanen helt 
sprengt. Det fører til at tog-
gangen rammes av punkt-
lighetsproblemer. I tillegg 
er det i dag ikke mulig å ut-
vide togtilbudet slik at fle-
re kan reise kollektivt ut og 

inn av Oslo vestfra. Ferdig 
utbygget vil det være mulig 
å kjøre 26 tog i timen i hver 
retning mellom Asker og 
Oslo, mens dagens gren-
se går på 12 tog pr. time. I 
tillegg til økt kapasitet og 
bedre punktlighet, vil nytt 
dobbeltspor til Lysaker gi 
en reisetid med de raskeste 
togene fra Asker til Oslo, 
på 18 minutter mot i dag 
23 minutter. Til sammen-
ligning bruker en billist i 
dag i rushtiden i gjennom-
snitt 54 minutter på samme 
strekning.

Bærum er et av landets tet-
test befolkede områder, noe 
som gjør utbyggingen både 
utfordrende og ressurskre-
vende. Det er mange men-
nesker som bor og ferdes 
rundt anlegget, og for noen 
vil byggeperioden oppleves 
ubehagelig til tider. Jernba-
neverket leger vekt på at al-
le som jobber på anlegget 
bidrar til å minimere ulem-
pene for omgivelsene. Det 
er laget et eget miljøoppføl-
gingsprogram der Jernba-
neverket stiller strenge krav 
til seg selv som utbygger og 
til deltagende leverandører.

Fokus på tunnelsikkerhet
Cirka 800 000 kubikkme-
ter med sprengstein skal 
tas ut mellom Lysaker og 
Sandvika, og det skal tet-
tes og sikres. Jernbanever-
kets rutiner knyttet til geo-
logfaglig inspeksjon og 
oppfølging under tunnel-
produksjonen, er ytterlig 
vektlagt i dette prosjektet.

For ytterligere 
informasjon:
Informasjonssjef 
Kjell Bakken 
Telefon: 916 57 573
E-post: 
kjell.bakken@jbv.no

pressemelding:

Taksteinsmassen du kan 
bruke på fuktig takstein

Den nye taksteinsmassen 
på MS-polymerbasis fra 
Würth gjør jobben enkle-
re ved at den ikke trenger 
tørre overflater ved påleg-
ging. 

Den hefter godt til tegl, 
betongtakstein, stål, sink, 
aluminium, rustfritt, hard 
PVC, glass og tre. Den 
inneholder ikke isocyana-
ter, silikon eller løsemidler, 
er farge- og UV-bestandig, 
luktfri og vannfast. 

Det eneste denne elastiske 
lime– og tettemassen kre-
ver, er at underlaget er fritt 
for smuss og fett, og at man 
jobber innenfor angitt ar-
beidstemperaturer (5–40 
°C). Farge: Teglsteinsrød.

Importør: Würth Norge AS. 
Tlf: 46 40 16 00.
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www.kruse-smith.no

TOTALENTREPRENØR

Hillevågsveien 100, 4016 Stavanger
Telefon: 51 88 66 33 • Telefax: 22 98 80 81

www.skansenconsult.no

Rådgiver
i brannteknikk

St. Olavs gate 20,
Postboks 565, 4304 Sandnes

Telefon: 51 68 12 40 • Telefax: 51 68 12 41
E-post: post@arkvest.no

www.arkvest.no

ARKITEKT

Tjeltagården ved Hellestrøsanden på Sola
Av 

Ann Karin Tjørholm,
Arkitektkontoret Vest AS

Tjeltagården er et kombinert 
nærings- og  boligprosjekt.  
Dette prosjektet er det første 
i en rekke utbygginger i Tjel-
ta sentrum.  Tjelta er et min-
dre tettsted sør i Sola kom-
mune.  

Sentrum blir delt av Kleppe-
veien, ei av hovedfartsårene 
mellom Forus og Jæren. Fra 
Tjelta er det kort vei til Fo-
rus, Sandnes, Sola sentrum 
og Tananger hvor hovedtyng-
den av arbeidsplassene er lo-
kalisert.

Fra før var sentrum bebygd 
med eneboliger og noen min-
dre næringsbygg i to etasjer, 
samt skole og idrettshall.  Alt 
er lokalisert rundt ett kryss.
Ved utarbeidelse av ny re-
guleringsplan for Tjelta sent-
rum vest, ble det åpnet opp 
for utbygging på opptil 5 eta-
sjer i randsonen mot øst og 
sør.  Området har en svak 
helning mot sør.  Fra sentrum 
er det kort vei til sjøen og ba-
destrendene.

Tomten er utbygd med bu-
tikk, helsesenter, frisør etc. 
og boliger.  Enhetene er eta-
blert innenfor en bygnings-
kropp på 5 etasjer.  I før-
ste etasje er butikk, frisør 
og helsesenter plassert, i de 
resterende etasjene ligger-
leilighetene.  Boligparkerin-

gen legges til parkeringskjel-
ler under næringsdelen.

Området rommer også par-
keringsareal for næring, ma-
nøvreringsareal for vareleve-
ring og areal avsatt til felles 
grøntareal og lek.

Uteareal
Adkomsten til tomten er fra 
to sider.  Adkomsten til næ-
ringsdelen er direkte fra nye 
Vigdelveien i sør. Adkom-
sten til boligene er fra nord 
via nytt boligfelt her.

Arealet på vestre side av byg-
get er i hovedsak avsatt til 
felles lekeareal for boligene.  
Langs Vigdelveien mot leke-
arealet er det satt opp støy-
skjerm.   

All parkering til næringsde-
len er lagt til sør-, vest- og 
østsiden av bygget.  Vare-
leveringen til butikken er på 
østsiden.  Alle boligene har 
hver sin parkeringsplass og 
sportsbod i kjelleren, nedkjø-
ring er fra nord.  All gjeste-
parkering for boligene ligger 
på nordsiden av blokken.

Bygningens hovedform, 
arkitektonisk uttrykk
Bygningens hovedform er et 
rektangelformet bygg som 
ligger i øst-vestretningen.  
Matbutikken i 1. etasje var 

Tjeltagården er et kombinert nærings- og  boligprosjekt. Dette prosjektet er det første i en rekke utbygginger i Tjelta 
sentrum.  Tjelta er et mindre tettsted sør i Sola kommune. 

Foto: Monica Larsen 

s

Bygningens hovedform 
er et rektangelformet 
bygg som ligger i øst-
vestretningen.  

Bildet viser gavlfasaden 
mot vest med sine store 
vindusflater som slip-
per rikelig med lys inn  i 
leilighetene.

Foto:
Monica Larsen
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Bjorhaug Vest, Postboks 14, 4367 Nærbø
Telefon: 51 79 13 00 • Telefax: 51 79 13 01

www.risa.no

Grunn- og utomhusarbeidene
er utført av:

Montér Stormarked Forus
Maskinveien 1, 4033 Stavanger
Tlf.: 47 60 33 00 • Fax: 51 57 99 20
www.monter.no

Nådlandsknausene 25, 4034 Stavanger
Telefon: 51 57 98 80 - 913 91 547

Telefax: 51 57 98 82
E-post: terjegoa@online.no

Alle maler- og
gulvarbeidene
er utført av:

Goa Malerservice AS

styrende for dybden av byg-
ningen.  Næringsdelen ligger 
på første etasjeplan, mens 
boligdelen er bygget oppå 
denne.  

Næringsdelen henvender seg 
mot sør.  Boligene er delt i to 
kropper, en del som henven-
der seg mot sør og en kropp 
som henvender seg mot vest. 
Bygningens femte etasje som 
vender mot sør, er inntrukket 
fra fasadelivet og gir store 
sørvendte terrasser.

Bygget ligger i en skråning 
med fallende terreng mot sør.
Terrenget ligger en etasje la-
vere på sørsiden enn det gjør 
på nord-østre side.

Boligblokken bygges opp 
som en 3 etasjers blokk med 
en delvis inntrukket 4. etasje.  
Denne settes på taket til næ-
ringsdelen som er byggets 1. 
etasje, totalt er bygget  på 5 
etasjer. 

Hovedadkomsten til leilig-
hetene er fra nord via fel-
les trapperom og svalgang.
Sportsboder, søppelrom og 
parkering til boligene legges 
i kjelleretasjen.  Denne har 
adkomst via felles trapperom 
og heis. 

Leilighetene legges langs en 
svalgang og blir orientert mot 
sør og vest.  Første og andre 
leilighetsetasje rommer hver  
11 3-roms leiligheter i ulik 
størrelse.  Tredje etasje be-
står av 10 leiligheter av ulik 
størrelse, 8 3-roms og 2 4-
roms. Deler av fjerde leilig-
hetsetasje er inntrukket med 
terrasser mot syd.  Denne 
etasjen inneholder 2 3-roms, 
3 4-roms og 1 5-roms leilig-
het.Totalt er det  38 leilighe-
ter.

Leilighetene som har hoved-
fasade mot vest, har alle fått-
balkonger, mens leilighetene 
som henvender seg mot sør, 
har fått terrasser i leilighet-
ens bredde. Leilighetene som 
vender mot vest, er trukket 
noe ut fra gavlvegg til de sør-
vendte leilighetene.  Mellom 
disse blir det på 2 . etasjeplan 
en større felles terrasse.   Av-
standen mellom de to bolig-
blokkene måtte være av en 
viss størrelse for å gi nok lys 
til soverommene til de neder-
ste leilighetene.

Gavlfasadene fremstår som 
ganske lukkede, mens stue-
fasaden er åpnet mest mulig 
opp med glass.  Dette for å få 
mest mulig lys inn i den for-
holdsvise dype leiligheten.  

Soverommene er i hovedsak 
orientert mot nord (mot sval-
gang). Fasaden mot Kleppe-
veien (øst) er valgt å holdes 
ganske lukket på grunn av 
støy fra trafikken.  Vi valgte 
også å bruke tunge materia-
ler i ytterveggen for å dempe 
denne støyen.  I østfasaden 
måtte det også settes inn lyd-
dempende vindu.

Materialer
Ytterveggene  i gavlene i bo-
ligdelen er utført i betong-
element. Hele første etasje 
er utført med betongelement 
i yttervegger, det samme 
gjelder for trapperommene.  
Veggene mot svalgang og 
balkong er utført som tøm-
mervegger.  Alle skilleveg-
gene mellom leilighetene er 
i betong, det samme er dek-
kene mellom etasjene.  

fortsettelse neste side

Tjeltagården med fasade mot nord. Adkomst til boligene skjer fra nord. I forgrunnen grunnarbeider i forbindelse med 
et nytt boligfelt som etableres her.  

Foto: Monica Larsen 

Fra kjøkken-/stueinteriør i toppetasje med stor terrasse i hele leilighetens bredde utenfor, og den fineste utsikt mot 
landskapet i sør.   

Foto: Monica Larsen 
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Stålarbeidene er utført av:

Breimyra 11, 4340 Bryne
Telefon: 51 48 96 00 • Telefax: 51 48 96 01

www.slmekaniske.no

Gamleveien 68, 4315 Sandnes
Telefon: 90 80 22 22 • Telefax: 51 63 55 91

www.hellevikvvs.no

Alle rørleggerarbeidene
er utført av:

Lagerveien 18, 4033 Stavanger
Telefon: 51 81 87 00 • Telefax: 51 81 87 01

www.faber.no

Tømrerarbeidene
er utført av:

Tak over øverste etasje utfø
res som et elementtak. Bolig
delen har trevinduer, mens 
trapperom og næringsdel 
er oppført med aluminiums
vinduer og dører. Balkongene 
har ekstra høyt glassrekkverk 
for å oppnå tilfredsstillende 
lydnivå på disse. Dette gjel
der spesielt balkongene som 
vender mot sør.  

Farger
Bygget er holdt i nøytrale far
ger.  Næringsdelen, det vil si 

Tjeltagården
fortsettelse fra 
forrige side

Byggeteknikk
Av Arne Moen, Raugstad AS

Raugstad AS har vore en
gasjert av Kruse Smith AS 
som RIBkonsulenter i for
bindelse med bygging av 
Tjeltagården. I tillegg har 
Raugstad AS vore enga
sjert av Spenncon AS til å 
detaljprosjektere prefabri
kerte søyler, dragere og bal
konger.

Tjeltagården består av kjel
ler for parkering, nærings
lokaler i 1. etasje og 2 leilig
hetsblokker frå 2. etasje til 
5. etasje. Blokk mot vest har 
3 leiligheter pr. etasje, blokk 
mot aust har 8 leiligheter pr. 
etasje. Toppetasjen er trekt 
inn og har totalt 3 + 4 leilig
heter. Leilighetsblokkene 
har to felles trapperom, i 
tillegg har vestblokka ek
stra rømningstrapp.

RIBprosjekteringen har 
bestått av prosjektering av 
stabilitet og bæreevne, dvs. 
prosjektering av funda
mentplan med tilhøyrande 
detaljer, stedstøypte kon
struksjoner som f.eks. dek
ker, kjellervegger og skille
vegger, stålkonstruksjoner 
og montasjedetaljer/monta
sjearmering. Ein viktig del 
av RIBfunksjonen har og
så vore å utarbeida planer 
og snitt som underlag for 
detaljprosjektering av pre
fabrikerte konstruksjoner.

Horisontale laster, vind og 
skeivstilling, ivaretas av sti
ve dekkeskiver og av avsti
vende vegger (prefabriker
te og stedstøypte) og av to 
trapperom/heisrom. Stabi
litet for blokkene er doku
mentert kvar for seg.

Bygget er direktefunda
mentert ved hjelp av punkt
fundament og såler på 
bæredyktige masser. Kjel
lerveggene er stedstøypte 
(inkl. trapperom), gavlveg
ger i leilighetene og vegge
ne i 1. etasje består av pre
fabrikerte sandwichvegger. 
Sandwichveggene er støyp
te med jamntjukke sjikt 
utan søylesoner, t = 190 mm 
+ 160 mm + 80 mm. Totalt 
430 mm.Innvendige vegger 
i parkeringskjeller og leilig
hetsskiller er stedstøypte. 
Veggskivene i leilighete
ne er bærande for dekkene 

og dei vertikale lastene blir 
overførte til søylene i kjeller 
og 1. etasje.

Kjelleren er tilbakefylt slik 
at ein går inn i næringsloka
lene i 1. etasje frå terreng
nivå. På nordsiden er det 
støypt støttemurer langs
med nedkøyringen til par
keringskjelleren.

Dekket over kjeller og dek
ke over 1. etasje består av 
hulldekker, isolert på over
side med påstøyp i 1. eta
sje og oppfort med bjel
kelag i 2. eatsje. Deler av 
dekke over 2. etasje er ter
rasser for leilighetene i 3. 
etasje.  Dekker i leilighets
blokk mot vest er armert 
med spennkabler, medan 
leilighetsblokk mot aust er 
armert med slakkarmering. 
Lengste spennvidde på dek
kene er 7.5 m. Golv i 5. eta
sje er oppfort med bjelkelag. 
Ettersom toppleilighetene 
er trekt inn er deler av yt
tertak i 5. etasje terrasse for 
leilighetene i 5. etasje.

Yttertak over 5. etasje er ut
ført i lettkonstruksjoner, 
unntatt veggskivene mel
lom leilighetene. Søyler og 
dragere er i stål og takpla
tene er levert av Letttak. 
Takplatene er prefabrikerte 
og har spenn på opptil ca. 
10 m.

Balkonger for vestblokka 
er prefabrikerte, med inn
støypte sluker og rister. Bal
kongene har innstøypte stål
profiler som er innstøypt i 
dekkene. Svalgangene og 
balkongene for austblokka 
er stedstøpte med innstøypt 
isolasjon som kuldebrobry
ter i dekke mot leilighete
ne. 

Søyler og dragere i dekke 
over parkering og dekke 
over 1. etasje er prefabri
kerte. Dragerne er spen
narmerte med hyller som 
bygger kun 200 mm under 
dekke.Dekke i næringslo
kale er dimensjonert for 5,0 
kN/m² i nyttelast, utvendi
ge areal 4,0 kN/m² og inn
vedig i leilighetene 2,0 kN/
m². Det er ikkje tilrettelagt 
for ytterlegare utvidelse el
ler påbygning.

1. etasje, er malt mørk grå, 
det samme er trappetårnene 
på nordsiden.  Ellers er gavl
vegger malt offwhite, trever
ket i front, langs svalgang og 
den inntrukne toppetasjen er 
malt lys grå. Den mørke 1. 
etasjen gir bygget en tyngde, 
samtidig som trappetårnene 
er med  på å bryte opp en el
lers lang bygningskropp.  

Arealer
Blokken har en grunnflate på 
ca. 1250 m2

Boligblokk, 
38 leiligheter ca. 4140 m2

Parkeringskjeller inkl. 
søppelrom ca. 1270 m2

Næringsareal ca. 1220 m2

Total BRA inkl. næring og 
parkering er ca. 6650 m2

Vestblokka har ekstra rømningstrapp.

Foto: Monica Larsen

Bygget er holdt i nøytrale farger. Næringsdelen, det vil si 
1. etasje, er malt mørk grå, det samme er trappetårnene 
på nordsiden.  Ellers er gavlvegger malt offwhite, trever-
ket i front, langs svalgang og den inntrukne toppetasjen 
er malt lys grå. Den mørke 1. etasjen gir bygget en tyngde, 
samtidig som trappetårnene er med  på å bryte opp en el-
lers lang bygningskropp.  

Foto: Monica Larsen

s

Utsnitt av fasaden mot 
nord. Her er innkjørin-
gen til boligenes garasje-
kjeller.

Foto:
Monica Larsen

Terrasse med pastoral utsikt.           Foto: Monica Larsen

Håland Vest, Postboks 270, 4349 Bryne
Telefon: 51 77 19 80 • Telefax: 51 77 19 81

www.heskje.no

Flisarbeider
i boliger

er utført av:
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Maxbo med nytt stormarked i Lier, Drammen

Helt spesiell eller ganske alminnelig,
vi har løsningen til ditt byggeprosjekt

Sandwichpaneler som 
kombinerer mineralullens 
brannsikkerhet med 
polyurethanskums isolering 
og styrke. ThyssenKrupp 
leverer alle paneler med
PIR-skum som oppfyller 
brannmyndighetenes krav 
opp til BD-60.

Det finner du ikke andre 
steder, så ring bare til oss 
innen du bygger, 
(+45) 70 21 77 88.

www.thyssenkrupp-byg.dk

ThyssenKrupp
Byggesystem A/S
Mercurvej 12A,
DK-9530 Støvring
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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

Prosjekt- og
byggeledelse
er utført av:

TOTALENTREPRENØR
Vi gratulerer byggherren

med et flott prosjekt
og takker for godt samarbeid!

Vebjørns vei 5, 3400 Lier
Telefon: 32 22 67 00 • Telefax: 32 22 67 10

www.pob.no

Maxbo Stormarked Lier har gjennom utbygging og nybygg vokst fra et areal på ca. 5.000 m2 til ca. 12.000 m2.  Vare-
huset har 3 klare satsningsområder. Verktøy for industri, bygg/trelast for det profesjonelle markedet, samt å utvikle 
et stadig mer moderne byggevarehus for den private forbruker.

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt

Varehuset tilbyr et stort vareutvalg som det er lett å skaffe seg oversikt over, en serviceinnstilt betjening og en liten 
kafé hvor man kan sitte ned og nyte en forfriskning og en liten matbit.

Det er en voldsom aktivi-
tet på byggevaremarkedet 
med nyetableringer og utvi-
delse av allerede eksisteren-
de byggevarehus. Ikke minst 
i Oslo-området og omkring-
liggende folkerike Østlands-
områder, er konkurransen nå 
beinhard. Utenlandske stor-
konsern gjør seg sterkt gjel-
dende. Allerede i 2005 kjøpte 
finske Kesko Norgros Han-
del AS (senere Byggmakker 
Norge AS) som hadde stor 
lansering av Byggmakker 
Økern i vår. Svenske Bygg-
max har nylig etablert seg i 
Oslo-området med to såkal-
te  «drive-in varehus. Og den 
tyske giganten Bauhaus er 
etablert på Liertoppen med 
Nordens største byggevare-
hus.  

Maxbo ligger heller ikke på 
latsiden. I Lier, for eksempel, 
er Maxbos eksiterende byg-
gevarehus modernisert og  ut-
videt med nytt bygg for å til-
passe seg byggevarekjedens 
stormarkedkonsept. Maxbo 
Stormarked Lier er nå det 
femte i rekken.  I en samtale 
med Byggenytt opplyser ad-
ministrerende direktør Tom 
Borthen i Løvenskiold Han-

del AS at Maxbo Stormarked 
Lier er en fortsettelse av en 
strategi som over flere år er 
utviklet i selskapet, og som 
holder stø kurs. 

Strategien har 3 pilarer: Sat-
sing på store enheter, hol-
de fast ved gode erfaringer 
og bygge videre på dem, og 
imøtekomme kundenes be-
hov for stadig større vareut-
valg og bedre service.  

Maxbo Stormarked Lier er et 
godt eksempel på vårt stor-
markedkonsept som skal be-
tjene både private og profe-
sjonelle kunder. Elementer 
som ny innredning, nye sen-
tra for inspirasjon, audito-
rium for opplæring, en kafé 
og flere nye varegrupper gjør 
at varehuset fremstår som et 
moderne, løsningsorientert, 
inspirerende og meget kun-
devennlig bo- og byggevare-
hus, forteller Borthen.   

Med sin unike beliggenhet 
på Husebysletta med solid 
lokal forankring, men også  
med lett tilgjengelighet fra 
et større omland, kommer 
det utvidete og ominnredete 
varehuset, med et stort vare-

utvalg og mange nye vare-
grupper. til å styrke Maxbo 
Stormarked Liers posisjon 
som et av distriktets største 
bo- og byggevarehus, frem-
holder Borthen.  

Det nye stormarkedanleg-
get har selvsagt også en egen 
proffhall hvor all pakking av 
ordre til våre proffkunder vil 
foregå, og en egen hall hvor 
håndverkskundene selv kan 
hente sine varer etter be-

hov. I det hele tatt er det lagt 
ned mye arbeid og omtanke 
i å skape et fremtidsrettet og 
kundevennlig varehus slik at 
Maxbo Stormarked Lier kan 
være et viktig tilskudd til 
kjedens stormarkedkonsept, 
tilføyer Borthen. 

Vi skal være best på å gi råd 
og veiledning. Det skal væ-
re enkelt og trivelig å hand-
le. Betjening, innredning og 
eksponering av produktene 
skal gi inspirasjon. Og sist, 
men ikke minst, vareutval-
get skal være stort og bredt.   
Dette konseptet treffer iføl-
ge Borthen markedet på rett 

sted og til rett tid. Innred-
ning og interiør er store seg-
menter i markedet nå, og på 
disse områdene er det ofte 
kvinnene som følger med på 
hva som rører seg av trender 
og nye produkter, og følgelig 
bestemmer hvordan hjemmet 
skal innredes. Derfor må fo-
kuseringen målrettes.   

Vi må derfor kjenne vår be-
søkelsestid og legge alt til 
rette for å imøtekomme kun-
denes behov, og kundene er 
kravstore, sier Borthen.  Bor-
then opplyser videre at det er 

fortsettelse neste side
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WILHELMSEN & SØNNER AS

Postboks 273 Økern, 0511 Oslo
Telefon: 23 26 78 50 • Telefax: 22 63 08 69

www.veidekke.no

Vi gratulerer vår
samarbeidspartner

Maxbo Lier, Drammen
med et nytt,

elegant og meget funksjonelt
byggevarehus.

Veidekke Gjenvinning er stolte av å være
riksdekkende totalleverandør av

avfallsløsninger til Maxbo Løvenskiold.

Takk for tilliten.

Protan Tak AS
Postboks 420 Brakerøya, 3002 Drammen

Telefon: 32 22 16 00 • Telefax: 32 22 17 00
E-post: protan@protan.no

www.protan.no

Taktekkingen
er utfør t av:

Varme-, sanitær- og 
sprinkleranlegg

er utført av:

Tegleverksveien 1, 3400 Lier
Telefon: 32 27 60 60 • Telefax: 32 27 60 61

E-post: post@nvs.no

viktig for Løvenskiold Han-
del å utvikle Maxbo Stormar-
ked Lier som har en geogra-
fisk beliggenhet som passer 
meget godt inn i selskapets 
strategi og tilrettelegge for en 
tilnærming til moderne vare-
husdrift.   

Virksomheten i Lier omsatte 
i 2006 for 176 millioner kro-
ner og målsettingen nå etter 
at virksomheten er utvidet 
med stormarkedkonseptet, 
er å nå en omsetning på ca. 
250 millioner kroner i løpet 
av 2010.  

Løvenskiold Handel AS dri-
ver kjedekonseptene Maxbo, 
Maxbo Stormarked, Maxbo 
Proff og Malia med en siste-
leddsomsetning totalt i 2006 
på nærmere 5 milliarder kro-
ner (eks. mva) fordelt på to-
talt 120 utsalg.  

Men virksomheten er forsatt i 
sterk vekst og nyetableringer 
og utvidelser står nærmest i 
kø i tiden fremover. Borthen 
nevner blant annet Maxbo 
Stormarked Alna som snart 
er ferdigstilt og den store ut-
videlens av Maxbo Stormar-
ked Vækerø som ferdigstilles 
til høsten. Videre satses det 
på et nytt stormaked i Oslo 
syd/øst uten at det stadfestes 
nærmere. I Kristiansand er 

imidlertid etablering av nytt 
stormarked i 2009 offentlig 
kjent. I tillegg arbeides det 
med planer om flere etable-
ringer av stormarkeder.  

Avslutningsvis nevner Bor-
then Maxbo Proff som er en 
svært viktig del av Løvenski-
old Handels virksomhet. Det 
hele startet med å utvikle et 
spesialisert anlegg i det store 
sentrallageret på Fossum for  
profesjonelle kunder. I dag 
har Maxbo Proff 5 spesiali-
serte enheter i tillegg til Fos-
sum, i byene Bergen, Åle-
sund, Trondheim, Gjøvik og 
Skien. I tillegg er alle Maxbo 
varehus tilknyttet proffkon-
septet. Maxbo Proff er skred-
dersydde enheter for å møte 
de krav og ønsker som regio-
nale og landsdekkende entre-
prenører, lokale håndverks-
bedrifter samt borettslag og 
selvbyggere har til effektivi-
tet og kostnadsbesparelser. 

Ifølge Borthen kan Maxbo 
Proff tilby de profesjonel-
le kundene spesialiserte an-
legg med medarbeidere som 
har 100% fokus på den pro-
fesjonelle kundens produk-
tønsker, logistikkløsninger 
og fagkompetanse 

Ett av det nye stormarkedets romslige uteplasser som gjør det lett å finne fram og handle det man trenger.

Logo og fasadeutrustning i flott samspill.

Anlegget har profesjonell avfallsbehandling.Stort anlegg gir god oversikt og lett handel.
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Ryghgaten 6 A, 3050 Mjøndalen
Telefon: 32 23 20 50 • Telefax: 32 23 20 55

E-post. firmapost@lystho.no
www.lystho.no

STÅLKONSTRUKSJONENE
er utført av:

Vi er totalleverandør av
butikkinnredninger

post@oysteinlunde.no • www.oysteinlunde.no

pressemelding:

Ingen tvil om hvem som be-
stemmer når huset skal ma-
les. I en ny undersøkelse fra 
Jotun, svarer kun en prosent 
av kvinnene at de lar andre 
i familien bestemme farge-
valget. Ni prosent av norske 
menn svarer det samme. 17 
prosent mener fargen til na-
boens hus er den viktigste 
faktoren for fargevalget.

Vår/sommer er høysesong 
for husmaling og Jotun pre-
senterer derfor en helt fersk 
undersøkelse om nord-
menns fargevalg på huset. 
Over halvparten av norske
huseiere har skiftet husfar-
ge en gang. Naturen og om-
givelsene er den viktigste 
faktoren for valg av farge, 
men hele 17 prosent velger 
på bakgrunn av hva slags 
farge naboen har og totalt 
fem prosent velger altså ut 
fra hva andre i familien li-
ker.

Jotun setter i disse dager 
full fokus på husfarger og 
arrangerer blant annet en 
nettkonkurranse der pre-
mien er fargerådgivning og 
maling av huset. Idéen er å 
få folk til å tenke mer over 
valg av farger når de skal 
male huset. 

- Undersøkelsen viser at 
folk er bevisste på å velge 
husfarge etter natur og om-
givelse. Men også husets 
stil og tidsepoke er viktig 
for fargevalget, sier farge-
sjef Lisbeth Larsen i Jotun. 

Lyse farger er klart mest 
utbredt i Norge, men mørke 
farger og transparante bei-
ser er på full fart inn som 
de mer trendy valgene, me-
ner fargesjefen.  (I undersø-
kelsen svarer 22 prosent at 
man har valgt fargen fordi 
de synes den er fin, at den 
er trendy og av andre este-
tiske årsaker.) Larsen opp-
fordrer folk til å følge egen 
smak og stil, mer enn tren-
der og moter, men synes 
gjerne flere kan være noe 
mer dristige, ikke minst 

på husets make-up, de så-
kalte staffasjefargene. Jo 
større kontraster i fargene, 
jo mer synes detaljene. Og 
i det store og hele vil mørke 
farger dempe og lyse farger 
fremheve.

Jotun har laget en egen 
nettløsning (på www.jotun.
no) der du kan boltre deg i 
farger og teste ut ulike far-
gekombinasjoner på ulike 
hus. Det kan være smart – 
og en del billigere enn om 
du må male huset på nytt. 

Jotun inndeler sine 
husfarger etter sesonger
Vårfarger er friske og kla-
re farger som passer til mer 
moderne hus som ligger for 
seg selv med mye vegeta-
sjon rundt. De sterkeste far-
gene bør velges med omhu 
slik at de ikke kommer i 
konflikt med nabohusene. 

Sommerfarger er myke, 
dyse fargetoner som gir et 
dempet, solbleket inntrykk 
av skandinavisk kystmiljø.   
Høstfargene er varme far-
ger og er inspirert av nor-
ske tradisjoner. Fargene er 
sterke og passer godt i om-
råder med rik vegetasjon el-
ler i landlige omgivelser.

Vinterfarger er tatt ut av 
naturens egne fargenyan-
ser. Fargene passer spesi-
elt godt i terreng med gran-
trær eller mye vegetasjon 
og skaper harmoni og ikke 
kontrast til omgivelsene.

Noen retningslinjer for 
fargevalg
Mørke farger er moderne 
igjen. Mørke farger skjuler 
og gjør at huset glir lett inn 
i omgivelsene. Karnapp og 
tilbygg synes ikke så  godt 
dersom de blir malt i en 
mørk farge. Ønsker du at 
huset skal gå mest mulig i 
ett med omgivelsene bør 
huset få en naturfarge som 
grønt, brunt eller naturbeis. 

Beisfargene har varme jord-
farger og gir tømmervegger 

farger i pakt med naturen. 
Svart farge glir godt inn i 
fjellandskapet. Man kan 
også velge transparente far-
ger som fremhever struk-
turen i treverket, men gir 
et naturlig og levende inn-
trykk.

Lyse farger synes best fordi 
lyse farger reflekterer sol- 
og dagslyset best. Hvitt el-
ler lyse farger brukes gjerne 
for å fremheve fine gamle 
hus eller detaljer. Lyse hus 
har en tendens til å virke 
større en mørke hus.

Ved valg av staffasjefarger 
bør man ikke velge farger 
med for store kontraster. 
Egghvit er en fin staffasje-
farge for både nye og gamle 
hus. Staffasjefarge påføres 
vinduskarmer, takrenner 
og grunnmur. Eldre og tra-
disjonsrike hus kan gjerne 
ha to staffasjefarger. Vin-
duskarmer kan få en far-
ge, mens listverk og andre 
detaljer kan få en annen. 
Gjenta gjerne taksteinsfar-
gen på inngangsdøren.

I tettbygde strøk eller i om-
råder med rekkehus kan 
man male husene forskjel-
lig fra samme palett og så 
velge en felles staffasjefar-
ge til alle husene.

For å oppnå et fokuserings-
punkt på huset kan inn-
gangsdøren males i en an-
nen farge enn huset.

Jo høyere grunnmur, desto 
viktigere blir fargen da den 
synes så godt.

Ta hensyn til bredden på 
listverket ved valg av staffa-
sjefarge. Mal gjerne detal-
jer på uteplassen i forskjel-
lige farger ut i fra samme 
palett som husfargen.

For mer informasjon: 
Kontakt Jotuns fargesjef: 
Lisbeth Larsen 
tlf.: 90 69 55 08

Kona bestemmer husfargen

Lyse farger 
er klart mest 
utbredt i 
Norge, men 
mørke farger 
og transpa-
rente beiser 
er på full fart 
inn som de 
mer trendy 
fargevalgene.

Foto:
Jotun

Parkmessige uteområder gjorde fotorunden for Byggenytts utsendte til en fornøyelse på 
den fine sommerdagen.

Utsikt fra den store mes-
saninen hvor forskjellige 
utstillinger er plassert.

Arkitekt for det nye byg-
gevarehuset er
Sivilarkitekt 
Trond Fossen AS
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Bauhaus vel etablert på Liertoppen

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

www.ect.no

Rådgivende ingeniører i elektroteknikk

Postboks 58 Lilleaker,
0216 Oslo
Telefon: 22 51 42 50
Telefax: 22 51 42 70
www.vedal.no

BYGGELEDELSE

www.mhe.no

Vi har levert og installert
 vare- og personheis

på Bauhaus varehus, Liertoppen

Bekkelagskaia 2, 0193 Oslo
Telefon: 23 03 60 40 • Telefax: 23 03 60 52

Sigdalsveien, 3340 Åmot
Telefon: 32 78 83 58 • Telefax: 32 78 73 38

Mobiltlf.: 992 85 899 • E-post: botas@start.no

Vi har stått for maling av stål og betong 
ved prosjektet, og takker for oppdraget.

s

Bauhaus er et av Eu-
ropas ledende foretak i 
byggevaremarkedet. Sel-
skapet omsetter årlig for 
ca. 30 milliarder kroner 
og har ca. 16.000 medar-
beidere.

Etableringen på Lier-
toppen er allerede en 
suksess, og Bauhaus har 
nå besluttet å etablere 
sitt neste byggvarehus i 
Norge, og Arkitektkom-
paniet AS er engasjert 
for å bistå selskapet med 
dette.

Av 
sivilarkitekt Bjarte Ågedal, 

Arkitektkompaniet AS

Bakgrunn og planprosess
Eiendommen Gjellebekk 
N1 var en ca. 130 dekar stor 
skogseiendom beliggende 
inntil Liertoppen kjøpesen-
ter og E18. Selskapet Avenue 
Eiendom AS kjøpte eien-
dommen i 2004 med formål 
å utvikle området. Det fore-
lå da en reguleringsplan fra 
1996 med reguleringsklausul 
om utbygging til industri-/
lager og kontormål. Tomten 
var delt i to av en fylkeskom-
munal plan for en fremtidig 
tilretteleggelse av viltkorri-
dor over E18.

Eiendommen hadde gjennom 
årene gjennomgått flere eier-
skifter og mange planer var 
fremmet. Imidlertid hadde 
alle prosjektforsøk endt med 
havari.

Den nye eieren, Avenue Ei-
endom, gjennomførte en 
kommersiell analyse hvor 
de konkluderte med at eien-
dommen ville egne seg svært 
godt til plasskrevende han-

del. Selskapets hovedaksjo-
nær, Tore Kjell Drangsland 
var kjent med at flere av de 
største internasjonale bygg-
varekjedene arbeidet intenst 
med å få til sin første etable-
ring i Norge.

I tillegg til at det i kommune-
plan forelå restriksjoner mot 
handel for området, forelå 
det også politisk vedtak om 
forbud mot alle typer nyeta-
bleringer for handel på Lier-
toppen.

Videre var alle tidligere ei-
eres forsøk på å omregule-
re tomten til plasskreven-
de handel kontant avslått av 
kommunens administrasjon 
og politiske utvalg.

Det tyske byggvarehuset 
Bauhaus hadde ett år tidlige-
re også forsøkt å gjennomfø-
re en planprosess med formål 
å omregulere til plasskreven-
de handel, men planene ble 
møtt med stor motstand og 
avslått.

Dette til tross, besluttet Ave-
nue Eiendom å ville igangset-
te en bred planprosess mot 
omregulering til plasskre-
vende handel. Selskapet 
gjennomførte en strategisk 
referansesjekk i regionen og 
sammensatte på denne bak-
grunn en tverrfaglig pro-
sjektgruppe.

Arkitektkompaniet AS ble 
valgt til å være utførende 
prosessarkitekt og forestå 
prosjekteringsledelse. Med 
bakgrunn i foreliggende 
kommuneplan og politiske 
vedtak mot handel avkrevde 
Lier kommunes planavdeling 
i forkant at det skulle gjen-
nomføres en politisk planav-
klaring med søknad om an-

ledning til å igangsette den 
aktuelle planprosessen.

I tillegg til innledningsvis 
store motstander mot plan-
formålet plasskrevende han-
del, forelå det også kom-
plekse problemstillinger og 
skepsis med hensyn til tra-
fikkavløsning, kapasitet på 
infrastruktur og viltkorrido-
rens omfang, plassering og 
utførelse. Det ble i denne an-
ledning også engasjert vilt-
faglig ekspertise som gjen-
nomførte en omfattende 
planutredning. 

Etter en lengre politisk pro-
sess, vedtok planutvalget i 
kommunen, høsten 2004, at 
de var prinsipielt imøtekom-
mende til kommende om-
reguleringsprosess. Den 10. 
mai 2005 vedtok utvalget 
å legge omsøkte omregule-
ringsforslag ut til offentlig 
ettersyn.

Planen ble endelig vedtatt 
høsten 2005 og ca. 2 uker 
etter vedtaket forelå også 
godkjennelse på innsendte 
rammesøknad for nytt bygg-
varehus. Det største byggva-
rehuset i Norden og Bauhaus’ 
første etablering i Norge.

Bauhaus
I og med dette vedtaket var 
Avenue Eiendoms kontrakt-
forpliktelser utført og ei-
endommen ble solgt til det 
tyske byggvarekonsernet 
Bauhaus.

Bauhaus er et av Europas le-
dende foretak i byggevare-
markedet. Selskapet omset-
ter årlig for ca. 30 milliarder 
kr, og har ca. 16.000 medar-
beidere. Selskapet har et ge-
nerelt fast prosjektkonsept 
for sine signalbygg, som i til-
legg til det klimatiske store 
varehuset også inneholder en 
egen hageavdeling og et eget 

Som man ser av bildet klarer selv ikke et stort vidvinkelobjektiv å fange hele Bauhaus sin lengde.

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt
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proffmarked, en drive-in av-
deling med de tyngre bygg-
varene.

Byggeprosess
Bauhaus ønsket å gjennom-
føre en kortest mulig prosess 
mot en realisering av bygge-
vareetableringen. Mens det i 
Tyskland var en generell lav-
konjunktur i byggebransjen, 
var situasjonen den motsat-
te i det norske byggemarke-
det, med en opphetet bygge-
boom.

For å spare tid, besluttet man 
å fremforhandle en kontrakt 
med en anleggsentreprenør 
som kunne påbegynne arbei-
dene med å fjerne den store 
fjellkollen på eiendommen 
samt etablere nødvendige 
VA-anlegg og veianlegg til 
eiendommen, herunder en ny 
rundkjøring.

Anleggsentreprenør Isachsen 
AS ble kontrahert og arbei-
dene igangsatt våren 2006.

Parallelt med at anleggsar-
beidene ble utført, ble det ut-
arbeidet anbudsdokumenter 
for de kommende byggear-
beidene.

De tyske utbyggerne hadde 
forventninger til en frem-
drift som det i anbudsrunden 
skulle vise seg umulig å kun-
ne oppfylle med de aktuel-
le norske entreprenører i det 
gjeldende markedet.

Tross iherdige forsøk på å få 
presset ned byggetiden, ble 
ikke tilbudte fremdrift ak-
septabel for Bauhaus.

Selskapet besluttet i denne 
anledning å forsøke mulig-

hetene for å benytte entre-
prenører utenfor det norske 
markedet. Selskapet DB-So-
lution, et relativt nyetablert 
og svært ekspansivt tysk en-
treprenørfirma ble forespurt 
om de kunne utarbeide et til-
bud på byggearbeidene. Etter 
en ukes kalkulering kunne 
selskapet tilby en byggekost 
og byggetid som gjorde at de 
etter en hektisk forhandling 
fikk kontrakt på å oppføre 
hele bygget som en totalen-
treprise.

Byggetiden på 7 ½ mnd. var 
betydelig kortere enn hva no-

en av de norske entreprenøre-
ne kunne tilby. Dette skyldes 
i hovedsak selskapets svært 
omfattende og gode nettverk 
av leverandører. Mens det i 
Norge på betongelementpro-
duksjonen var en ventetid på 
ca. 8 måneder, kunne tyske 
produsenter igangsette pro-
sjekteringen og produksjo-
nen nesten omgående. Ar-
kitektkompaniet AS fikk i 
oppdrag å bistå de tyske en-
treprenørene gjennom detalj-
prosjekteringen og bygge-
prosessen med koordinering 
og prosjekteringsledelse.

En av de største utfordringe-
ne man støtte på skulle vise 
seg å bli plan- og bygningslo-
vens krav til tiltaksetablering 
og autorisasjoner, samt for-
melle behandlingsprosesser 
med hensyn til benyttelse av 
betongelementer og fasade-
elementer, til tross for fore-
liggende EU-godkjennelser.

Problemer i forbindelse med 
kulturelle forskjeller, med 
hensyn til arbeidsform og 
selskapshierarkier ble snart 
overvunnet.

De utenlandske aktørene vis-
te stor forståelse for betyd-
ningen av å raskt tilpasse 
seg norske arbeidsforhold og 
gjeldende regelverk. De viste 
også stor respekt og forståel-
se for betydning av våre byg-
geetaters null-toleranse med 
hensyn til håndteringen av 
gjeldende forskrifter og be-
stemmelser. Vi ble i det hele 
tatt gjennom byggeprosessen 
svært imponerte over de tys-
ke aktørenes evne og vilje til 
å tilpasse seg norske forhold.

Vi vil berømme det unge en-
treprenørselskapet DB-Solu-
tion for deres profesjonelle, 
effektive og smidige håndte-
ring av byggeprosessen med 
oppføringen av byggvarehu-
set på 23.000 m2 innenfor 
den avtalte tidsramme på 7 
½ mnd. byggetid.

Vi mener også at utførte kva-
liteter på benyttede betong-
elementer og betonggulv til 
sammenligning er i overkant 
av hva vi ser på tilsvarende 
prosjekter i Norge.

Gjennomføringen av pro-
sjektprosessen fra omregule-
ring til ferdig bygget resultat, 
har totalt sett vært en svært 
utfordrende og lærerik pro-
sess som hele veien fra start 
til mål har blitt gjennom-
ført som en dynamisk og god 
prosess.

Vi i Arkitektkompaniet har 
gjennom dette arbeidet også 
tilegnet oss mye nyttig kunn-
skap og erfaringer med hen-
syn til internasjonalt samar-
beid i bygg og flerkulturelt 
samvirke mot felles mål.

Bauhaus har nå besluttet å 
etablere sitt neste byggva-
rehus i Norge, og vi er en-
gasjert for å bistå selskapet 
med dette.

s

Selskapet har et gene-
relt fast prosjektkon-
sept for sine signalbygg, 
som i tillegg til det kli-
matiske store varehuset 
også inneholder en egen 
hageavdeling og et eget 
proffmarked, en drive-
in avdeling med de tyn-
gre byggevarene.

Bauhaus har selvsagt også en egen hageavdeling.

Fra den enorme drive-in avdelingen, gang 6 for tørrbygg 
og mørtelprodukter.

Vareutbudet er enormt i det 23.000 m2 store byggevarehu-
set som er Nordens største.

Bauhaus har utmerket profilering mot E18.
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Groruddalen Miljøpark
Av 
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Arkitektkontoret GASA AS

Nytt gjenvinningsanlegg 
for Veolia Miljø AS
Våren 2005 ble det avholdt 
prosjektkonkurranse mellom 
entreprenør/konsulent-team 
om utformingen av Veolia 
Miljøs gjenvinningsanlegg 
på Haraldrud i Oslo. Etter ju-
ryering med deltakere blant 
annet fra Norske Arkitekters 
Landsforbund og bydelen, 
ble prosjektet fra Knut Skut-
le Entreprenørforretning AS 
med Arkitektkontoret GASA 
A/S som arkitekt valgt for ut-
førelse. 

Anlegget har en samlet 
grunnflate på ca. 28.000 m2. 
Hovedhallen for produksjon 
utgjør størstedelen av dette 
arealet. I syd-øst er det inn-
skutt et to etasjers bygg med 
oppvarmede produksjonslo-
kaler (Avisretur AS) i 1. eta-
sje og kontorer, garderober 
og kantine i 2. etasje. Samlet 
areal er ca. 1800 m2. Utfor-
mingen av personalrommene 
har skjedd i nært samarbeid 
med de ansatte. Det har vært 
avgjørende å heve kvaliteten 
på disse funksjonene.

I nord-østre del av produk-
sjonshallen ligger verksteder 
og vaskehall med samlet are-
al ca. 650 m2.

Bygget i landskapet
Flyfotografier av Haraldrud-

området viste et landskap 
fullstendig dominert av sto-
re, grå takflater og av vei-
er og manøvreringsarealer 
for tunge kjøretøy. Den grå 
grunntonen brytes bare av 
containere og avfall i stabler 
eller hauger. Grønne innslag 
finnes på tilfeldige, spredte 
restarealer. Hovedmål under 
arbeidet med prosjektet har 
vært å introdusere kvaliteter 
som området manglet, og å 
gjennomføre effektive tiltak 
for å avdempe negative mil-
jøpåvirkninger fra prosesse-
ne i anlegget. 

Hoveddisposisjonen av funk-
sjoner på tomta ga begren-
sede soner for opparbeiding 
av grønne flater. Derfor var 
det nærliggende å se på ta-
ket, som utgjør den største 
ytterflaten i prosjektet med 
ca. 28.000 m2. Ved å etablere 
et tynt plantedekke (sedum-
tak) forrykkes arealbalansen 
dramatisk i miljøvennlig ret-
ning. I stedet for å innføre 
en ny mørk og hard flate in-
troduseres et definitivt grønt 
element i bunnen av Grorud-
dalen.

Veolias virksomhet er knyt-
tet til miljøforbedring gjen-
nom systematisk utnytting 
og gjenvinning av avfall. Et 
grønt tak ville signalisere en 
bevissthet omkring sammen-

henger mellom planinngrep 
og vannkretsløp, vegetasjon 
og lokalklima.

Anlegget skulle innpasses på 
en flate som skråner svakt 
fra nord til syd. Hovedgre-
pet i løsningen er å paral-
lellforskyve byggets avtrykk 
i dalbunnen opp i nødven-
dig høyde, og beplante dette 
løftede planet. På denne må-
ten blir byggets hovedkarak-
ter entydig stedsforankret og 
stedsbeskrivende. Terreng-
fallet utnyttes for avvanning 
av taket.  Det etableres et vo-
lum som i minimal grad leg-
ger bindinger på nåtidig eller 
fremtidig virksomhet.

Bygget i nærmiljøet
«Grønne vegger» rundt pro-
duksjonsanleggene og de 
tungt belastede kjøreareale-
ne er introdusert for å redu-
sere et negativt miljøtrykk 
fra anlegget mot omgivelse-
ne. De vil samtidig gi større 
toleranse for endringer i plas-
sering og utforming av kjøre-
åpninger.

På landskapsnivå vil dis-
se veggene eller linjene dele 
opp og seksjonere de harde 
flatene og gi et naturinnslag 
i det visuelle miljøet. Grønne 
punkter med høyere vegeta-
sjon bør knyttes til. Gradvis 
kan det da utvikles et sam-
menhengende grønt nettverk 
som er en forutsetning for et 
økt biologisk mangfold i det-
te byområdet. 

Den nedre delen av fasade-
ne  preges av kjøreåpninger 
og skilter, og vil delvis væ-
re skjult av oppstilte laste-
biler. Her må en ha frihet til 
endringer over tid. Sett uten-
fra vil sokkelsonen utgjøre 
bakteppe for en tilvoksende 
vegetasjon. Den øvre fasade-
sonen vil være synlig som et 
nytt og permanent innslag i 
landskapsbildet. Den vil dels 
oppleves som en sammen-
hengende flate, og dels kom-
me til syne mellom andre 
bygg. I stedet for å utvikle fa-
sadeuttrykket fra byggtema-
er som søylemoduler, vindus-
formater og gesimsløsninger 
har en tenkt på fasadens øvre 
del som et sammenhengende 
bånd som omslutter den irre-
gulære bygningskroppen og 
innrammer den grønne tak-
flaten. Fasadens landskaps-
messige dimensjoner og ka-
rakter har lagt premissene 
for de arkitektoniske hoved-
valgene.

Det grønne taket
Mosesedum er en gruppe 
planter med farge- og års-
tidsvariasjon som både tåler 
store vannmengder og lang-
varig tørke. De vokser på et 
tynt jordlag med underlig-
gende drensmatter. Samlet 
tykkelse er ca. 40 mm. 

Sedumtak avdemper inn- og 
utstråling av varme. Forsøk 
har vist at i varmeperioder 
kan døgnets maksimumte-
peratur under belegget lig-
ge 20 grader lavere og mini-
mumstemperaturen 5 grader 
høyere enn den en har i tradi-
sjonelle papptak. I kuldeperi-
oder vil temperaturforskjel-
lene være henholdsvis 15 og 
5 grader. Dette har betyding 
både for innendørs og uten-
dørs klima. Sedumtaket gir 
også beskyttelse mot vindav-
kjøling. 

Plantedekket absorberer 
vann i nedbørsperioder, og 
det vannet som ikke nyttes 
som plantenæring fordamper 
gradvis i tørre perioder. Den 
årlige avrenningen fra et se-
dumtak er vesentlig mindre 
enn fra et tradisjonelt tak. 
Reduksjonen kan være opp-
til 50%. I lange perioder med 
kraftig regn vil plantedekket 
bli vannmettet, og det er der-
for etablert et ytre fordrøy-
ningssystem for å ta toppbe-
lastningene.     

Anlegget på Haraldrud har 
i utgangspunktet ingen an-
nen klimakontroll enn den 
som oppnås gjennom natur-
lige trykkforskjeller og byg-
ningsintegrerte tiltak i veg-
ger og tak. Det er viktig å 

unngå oppheting av arealene 
om sommeren. Et svalt inne-
klima vil være godt for ar-
beidsmiljøet, og forhindrer 
bakterievekst i avfallet. En 
vesentlig reduksjon i varme-
lasten forbedrer mulighetene 
til å etablere et velfungeren-
de system. Her kan det grøn-
ne taket spille en viktig rol-
le. Et sedumdekke beskytter 
den underliggende membra-
nen mot mekaniske og ter-
miske belastninger. I tillegg 
beskyttes den mot nedbryt-
ning gjennom ultrafiolett 
stråling. Disse effektene gir 
økt levetid på takbelegget.  

Arkitektonisk bearbeiding 
av tak og fasader
Det plane, grønne taket vil i 
første rekke være synlig når 
anlegget betraktes fra åsene 
omkring. Som et tilskudd til 
uteoppholdsarealene og en 
attraksjon for ansatte og be-
søkende vil det i nordspissen 

av takflaten etableres en ter-
rasse som nås via en utvendig 
spindeltrapp. 

Lave, øst-vestgående striper 
av overlys strukturerer tak-
flaten i bånd. Stripene over-
lapper slik at lysinnslippet 
blir størst i de delene av pro-
duksjonslokalene som ligger 
lengst fra fasadene. Overly-
sene er utført som svakt bue-
de polykarbonatplater. I un-
derkant av lysflatene ligger 
sammenhengende ventila-
sjonsspalter hevet 1 m over 
takflaten for å begrense inn-
drift av snø. Ved å vende lys-
inntaket mot himmelen får 
en maksimal effekt av dags-
lyset. Sedumtaket vil ha far-
ger som varierer etter årsti-
dene.

Nedre del av fasadene består 
av 1,2 m brede og 5 m høye 
betongelementer. Dette gir 
robusthet mot skader i over-

Utsnitt av sedumtaket. Mosesedum er en gruppe planter med farge- og årstidsvariasjon 
som både tåler store vannmengder og langvarig tørke. De vokser på et tynt jordlag med 
underliggende drensmatter. Samlet tykkelse er ca. 40 mm.

Foto: Byggenytt 

Vinkelrett på lysåpningene er det hengt opp 100 vertikale, 
1 meter brede skjermer.

Foto: GASA

Gjenvinningsanlegget sett fra Tveita.                                                                                                                   Foto: GASA
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flater.  Elementene  gir  stor 
frihet  i plasseringen av åp-
ninger for trafikk, lysinslipp 
og innsats ved brann. En ek-
sisterende, 6 m høy og 60 m 
lang betongmur er integrert i 
den nye fasaden på anlegget.

Det  øvre  fasadebåndet  er 
kledd med sinusplater i stål 
med  en  lys  grå  metallisk 
overflate. Det minsker byg-
gets kontrast mot en daghim-
mel som vil variere fra klart 
blå til mange sjatteringer av 
grått  og  hvitt.  I  denne  fla-
ten er 1 m brede lysåpninger 
satt inn som vertikale striper 
som spenner helt fra bunn til 
topp. Ved å løse opp bindin-
gen mellom søyler og fasade-
kledning har en fått frihet til 
å sette inn lysåpningene i ryt-
mer som bryter den regulari-
teten som ofte preger  lange 
industrifasader.

Vinkelrett  på  lysåpningene 
er det hengt opp 100 verti-
kale,  1  meter  brede  skjer-
mer. De er utført som sme-
kre  stålrammer  som  bærer 
plane, gjennomskinnelige og 
plastpaneler  i 6  forskjellige 
farger. Skjermene reduserer 
direkte  solinnfall  og  gir  et 
variert fargespill også inne i 
gjenvinningsanlegget. De gir 
dybde i fasadeuttrykket ved 
at  de  kaster  skygge.  Skyg-
ge- og fargespillet vil variere 
over dagen, over årstidene og 
i forhold til synsvinkel.

Skjermene  ble  opprinnelig 
introdusert  som  et  arkitek-
tonisk element, og for å re-
gulere solinnfall. Datasimu-
leringer av  luftstrømmene i 
anlegget viste at lysåpninge-
ne måtte utnyttes som venti-
lasjonsspalter. Studiene vis-
te også at hvis en plasserte 
skjermene  midt  i  lysspal-
tene, ville de bidra til å øke 
luftgjennomstrømmingen  i 
anlegget.  Gjenvinningsan-
legget  er  sannsynligvis  det 
første  store  industribygget 
med  vindskjermer  som  det 
mest markante innslaget i fa-
sadene. 

Tilpasningsdyktighet, 
gjenbruk
Både volumform og fasade-
prinsipper  er  robuste  i  for-
hold til å tilpasses fremtidi-
ge endringer. En har bevisst 
unngått  avhengighet  mel-
lom  takkonstruksjonene  og 
løsningene  for    overlys  og 
ventilasjon. Fasadeuttrykket 
er  ikke  bundet  til  søyleav-
stander eller form på baken-
forliggende konstruksjoner.

Generaliteten  i  konstruk-
sjonsmodulen  gir  frihet  til 
fremtidige  endringer  i    in-
terne  organisasjonsprinsip-
per for produksjonen. Bygget 
kan utvides uten at de arki-
tektoniske løsningene påvir-
kes. 

Stålkonstruksjonene, betong-
elementene, og fasadeplatene 
er  sammenføyd  med  bolter 
og  skruer.  Det  vil  forenkle 
utskiftinger,  endringer  og 
gjenbruk av komponenter.

Gjenvinningsanlegget med 28.000 m2 takflate sett fra det gamle Alcatel-tårnet (se bildet på side 18).                                             Foto: Trond Joelson

En milepel for Veolia Miljø
Av Tom Arild Olsen,

Veolia Miljø Gjenvinning AS, Region Øst

Ferdigstillelse av Grorudda-
len Miljøpark er en milepæl 
for  produksjonsvirksomhe-
ten i Veolia Miljø. I det nye 
og  moderne  bygget  er  det 
produksjon av;
• Returpapir som kommer inn 
fra både næringsvirksomhet 
og private husholdninger. Pa-
piret og pappen, etter sorte-
ring, brukes som råmateriale 
for produksjon av nytt papir 
og papp.
• Treflis, som produseres fra 
rivingsvirke,  brukte  paller 
etc., som brukes til fjernvar-
me og produksjon av damp i 
papirindustrien.
•  Avfallsbasert  brensel  til 
Viken  fjernvarmeanlegg på 
Brobekk i Oslo. Råvaren til 
brenselproduksjon er avfall 
fra næringsvirksomhet.

I tillegg er det i anlegget en 
effektiv  omlasting  av  bå-
de metaller og farlig avfall. 
Effektivitet  har  vært  et  ve-
sentlig moment under plan-
leggingen  av  miljøparken. 
Fordelene med å samle virks-
omheten til Veolia Miljø un-
der et tak er åpenbare og gir 
effekter  i  form av felles  in-
frastruktur, muligheter for å 
dele på utstyr or arealer, ef-
fektiv vareflyt mellom ulike 
typer  virksomhet,  et  felles 
industrivern etc.

Veolia  Miljø  har  rundt  50 
personer  som arbeider med 

produksjon  og  omlasting  i 
Groruddalen Miljøpark. De 
aller fleste av disse arbeider 
med  returpapir  og  avfalls-
basert  brensel.  Det  er  og-
så i denne virksomheten det 
meste av produksjonsutstyret 
finnes. Utstyret som benyttes 
er kjennetegnet ved at det er 
stort, tungt og ikke minst ro-
bust. Miljøparken har en va-
restrøm  til  gjenvinning  på 
mer enn 200.000 tonn pr. år 
og det drives virksomhet 16 
timer  om  dagen,  5  dager  i 
uken og 52 uker i året.  

Produksjon av returpapir er 
i hovedsak sortering i ulike 
kvaliteter og fjerning av plast 
og annet som ikke skal leve-
res med papiret. Det er både 
automatisk og manuell sorte-
ring i anlegget. Etter sorte-
ring til de ulike kvalitetene 
blir mesteparten  av papiret 
presset  til  store baller  i hy-
drauliske presser. Dette gjø-
res  for  å  gjøre  papiret  mer 
effektivt å både transportere 
og å lagre. Kundene er å fin-
ne i Norge, Sverige, Europa, 
India og Kina. Markedet for 
returpapir er blitt et globalt 
marked. Uttransport foregår 
i hovedsak på semitrailer og 
i skipscontainere.

Produksjon  av  treflis  fore-
går ved kverning i fliskver-
ner  som kan produsere  flis 
i ulike finhetsgrader. Treflis 

leveres løst på flisbiler og går 
rett til sluttkunden.

Produksjon av avfallsbasert 
brensel er i hovedsak en pro-
sess hvor avfall fra ulike næ-
ringsvirksomhet  (kan  være 
kjøpesentre,  kontorer,  ulik 
industri, byggeplasser, etc.) 

gjøres om til brensel karak-
terisert ved:
• Det skal være fritt for ma-
teriale som gir uønskede ut-
slipp ved forbrenning;
Gips fra byggeplasser gir ut-
slipp av svovel og må sor-
teres ut. PVC gir utslipp av 
klor og må sorteres ut. CCA 

impregnert trevirke gir ut-
slipp av kobber, krom og ar-
sen og må sorteres ut.

• Det skal ikke innholde me-
taller som gir problemer med 
innmating  i  ovnen,  proble-

fortsettelse neste side
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•	Aktiv og passiv brannsikring
	 - Seksjoneringssystemer
	 - Brann- og røykventilasjon
	 - Brann- og røykgardiner
•	Åpningssystemer/dagligventiltilasjon
•	Overlyskupler
•	Dagslystak
•	Transparente polycarbonatfasader

SALG - MONTASJE - SERVICE - VEDLIKEHOLD

Ved Groruddalen Miljøpark
ble det valgt 2200 m2 Arcolux dagslystak
for å skape et godt og trivelig innemiljø.

Det er levert 14 stk. dagslystak – inntil 90 m lengde.
Takk for tilliten!

Postboks 222,
3421 Lierskogen
Telefon: 32 24 05 60
Telefax: 32 24 05 61
www.bramo.no

15.000 m2 industrigulv
er levert av:

Postboks 1, 2648 Sør-Fron
Telefon: 61 29 73 50
Telefax: 61 29 73 51
www.tiller-vimek.no

Postboks 6475 Etterstad, 0605 Oslo
Telefon: 23 06 03 00 • Telefax: 22 67 21 50

E-mail: oslo@robertson.no
www.robertson-nor.no

	 27.000 m2 stålplatetak og
6.000 m2 veggkledning
er levert og montert av:

fortsettelse fra
forrige side

mer i ovnen og problemer 
med utmating av aske.
• Det skal ha en riktig størrel-
sesfordeling for å gi en så ef-
fektiv innmating og forbren-
ning som mulig.
• Det skal ha en brennverdi og 
et fuktighetsinnhold innenfor 
gitte spesifikasjoner.
• Det skal ikke inneholde for 
mye sand og grus som gir sli-
tasje i innmatingssystemet på 
ovnene.

For å møte disse kravene som 
stilles består produksjonslin-
jen for avfallsbasert brensel 
av følgende trinn:
• Sortering for å fjerne ma-
teriale som ikke er egnet til 
brensel.
• Grovkverning med en sak-
tegående avfallskvern.
• Fjerning av magnetisk me-
tall med magnet.
• Fjerning av sand/grus/
finstoff med sikter.
• Fjerning av av tunge og 
massive materialer som for 
eksempel stein, tegl, stør-
re metallobjekter, etc, for å 
beskytte finkvernene i neste 
trinn. Til dette benyttes en 
såkalt vindsikt.
• Finkverning med to hurtig-
gående hammerkverner.
• Fjerning av aluminium, 
kobber og messing i to vir-
velstrømseparatorer.

Det endelige produktet leve-
res løst til kunden på bil som 
i sesongen kjører i skyttel-
trafikk mellom Groruddalen 
Miljøpark og Viken fjernvar-
meanlegg.. Avstanden er ba-
re 500 meter, så transporten 
er enkel.

Når f jernvarmeanlegget 
stenger i i sommersesongen, 

presses det ferdige brenslet i 
baller. Ballene lagres til fy-
ringssesongen og benyttes 
da som brensel sammen med 
det som produseres til enhver 
tid. På denne måten utnyt-
tes både anlegget og avfal-
let gjennom hele året. Balle-
ne produseres i en hydraulisk 
kammerpresse.

Det er ikke montert nye pro-
duksjonslinjer i anlegget 
samtidig som nybygget er 
ført opp. De er stort sett det 
samme utstyret som tidlige-
re, men det er flyttet og lin-
jene har fått en ny og mer ef-
fektiv lay-out. Til å hjelpe oss 
med både planlegging, de-
sign og gjennomføring har vi 
brukt Steco Miljø AS i Lier. 
Det som er anskaffet av nytt 
utstyr i produksjonslinjene 
er;
• 2 stk. 2000 mm brede vir-
velstrømseparatorer for å 
fjerne ikke-magnetiske me-
taller. Disse er produsert av 
IFE i Østerrike og levert av 
IFE Bulk Handling AS i Søg-
ne (tidligere Snaprud AS).
• En 200 tonns hydraulisk 
kammerpresse, Harris Cen-
turion. Denne er produsert i 
USA av Harris og levert av 
Wamatech ApS i Odense, 
Danmark.
• For å håndtere støv i pro-
duksjonsanlegget er det kjøpt 
et system basert på vanntå-
ke, Dustex. Systemet er pro-
dusert av tyske VSR. Norsk 
leverandør er Nordic Water 
AB i Asker.

I anlegget ellers er det bygget 
to automatiske vaskehaller 
for vask av biler, hjullaste-
re og containere. Det er og-
så bygget verksted som skal 
benyttes ved vedlikehold av 
produksjonsutstyr og hjulgå-
ende maskiner.

Prosjektleder 
Espen Lange 
i Veolia Miljø 
AS viser stolt 
fram det nye 
anlegget, selv 
om kjøreplas-
sen ennå ikke 
er asfaltert.

Foto:
Byggenytt
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Byggeteknikk
Av Anders Nybø

Dr. techn. Olav Olsen AS

Gjenvinningsanlegget i Ha-
raldrudveien er et bygge-
prosjekt med spesielle ut-
fordringer både med tanke 
på flatestørrelse og inn-
hold. I motsetning til de 
fleste byggeprosjekter var i 
tillegg leietagerne på plass 
før bygget, noe som gjorde 
byggingen utforderende for 
entrepenøren. 

Den synlige del av bygge-
prosjektet er taket, som dek-
ker et areal på ca. 29.000 m2, 
og de 13m høye platekledde 
fasadene. Takkonstruksjo-
nen består av et sedumdek-
ket platetak, som bæres av 
fagverrksdragere i stål. Ho-
veddragerne har et spenn på 
24 m, høyde på 3,5 m og er 
opplagt på 12 m høye ståls-
øyler. Hoveddragerne bærer 
sekundærdragere med sen-
teravstand 6 m. Fasadenes 
nedre del er bygget av pre-
fabrikerte, stående betong-
elementer som er produsert 
på stedet av entrepenøren.

Stålkonstruksjonene er di-
mensjonert og produsert av 
AS SKV. Dr. techn. Olav 
OlsenAS har utført prosjek-
tering av fundamenter og 
plasstøpte konstruksjoner, 
samt hatt overordnet statisk 
kontroll og uavhengig kon-
troll av brannprosjektering.

Virksomhetene som drives 
på gjenvinningsanlegget 
benytter tildels store mas-
kiner og kjøretøyer for in-
tern transport. Dette betyr 

at bæresystemet må tåle på-
kjørselslaster og et meget 
røft miljø, og allerede har 
søylefundamenter og andre 
konstruksjoner måttet be-
stå denne prøven. Søylene 
står på betongpillarer med 
høyde varierende fra 1–2,2 
m, dimensjonert for å mot-
stå påkjørsel fra truck eller 
lastebil.

Hovedbæresystemet er fun-
damentert til fjell med be-
tongpeler. Selv om dette er 
uvanlig for bygg på kun ett 
plan, gjorde de store spenn-
viddene, samt behovet for 
å unngå større setninger i 
takkonstruksjonen, dette til 
den foretrukne løsningen.  
For å oppta strekkrefter er 
det under de tre avstivende, 
vertikale stålfagverkene be-
nyttet stålkjernepeler. Ad-
ministrasjonsbygget på ca. 
2000 m2 er integrert inne i 
anlegget, og er oppført av 
stål og hulldekker.

Andre nye konstruksjoner 
i bygningsmassen omfat-
ter 3–5 m høye frittståen-
de bingevegger i betong for 
avgrensing av lagringsom-
råder for gjenvinningsma-
terialer, gruber for trans-
portbånd og installasjoner, 
nedsenket brannbasseng for 
overrislingsvann til hele an-
legget, fordrøyningsbasseng 
for takvann, samt vaske- og 
verkstedhall. Mengder og 
størrelse av disse konstruk-
sjonene gjenspeiler størrel-
sen på anlegget som helhet. 

Ved samlebånd for gjenvinning av avisbunker.

Foto: Byggenytt
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Mannen blir liten i det 
enorme produksjonsan-
legget.

For å redusere støy mest 
mulig fra det nye anleg-
get, er støykildene plas-
sert inne i et relativt 
åpent bygg der fasade-
ne, sammen med uten-
dørs støyskjermer, gir 
en betydelig støyreduk-
sjon mot nabobebyggel-
sen.  

Tidlig i prosjektet ble 
det satt en øvre grense 
for tillatt mengde per-
manente åpninger i byg-
ningen. Denne grensen 
måtte balanseres mot 
krav til luftskifte, samt 
inn- og uttransport opp-
lyser Bernt Heggøy i 
KILDE Akustikk AS til 
Byggenytt.

Støynivået inne i byg-
ningen reguleres ved 
hjelp av en støyabsobe-
rende takkonstruksjon 
der den absorberende 
evnen er integrert i selve 
konstruksjonen i form 
av perforerte metallpla-
ter.

Foto:
Byggenytt
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IFE Bulk Handling AS
Postboks 1077, 4682 Søgne

Telefon: 38 05 44 55 • Telefax: 38 05 44 56
E-mail: ibulk@ibulk.no • www.ibulk.no

IFE Bulk Handling gratulerer Veolia Miljø med 
2 stk., 2 m brede, virvelstrømsseparatorer opp-
montert på stativ og utstyrt med fordelingsrenner.

IFE Bulk Handling leverer virvelstrømsseparatorer 
opptil 2,5 m bredde og kapasiteter opptil 
250 m3/h samt båndtransportører, sikter, 
matere, siloer, magneter, komplette anlegg etc.

Ryenstubben 7, 0679 Oslo
Telefon: 22 76 70 20 • Telefax: 22 76 70 ,01

www.bergersenvv.no

Rørleggerarbeidene, sanitær
og takvann er utført av:

ÅF Consult AS har utført 
prosjektering av brannsik-
kerhet for Veolia Miljø Gjen-
vinning AS sitt nye anlegg i 
Haraldrudveien i Oslo. ÅF 
Consult er et av landets le-
dende rådgiverfirma innen 
bygg og anlegg, med egen 
avdeling for brannsikkerhet 
som har sentral godkjenning 
for ansvarsrett i høyeste til-
taksklasse. Firmaet inngår 
i det svenske konsernet ÅF, 
som har mer enn 3500 høyt 
kvalifiserte rådgivere og spe-
sialister.

Særskilt brannobjekt
Det nye gjenvinningsanleg-
get i Haraldrudveien innehol-
der mange særskilte forhold 
som påvirker brannsikkerhe-
ten vesentlig. Dette gjelder 
særlig den enorme mengden 
brennbart avfall. Driften av 
gjenvinningsanlegget har og-
så en rekke spesielle hensyn 
som skal ivaretas. Brannsik-
kerheten har derfor vært bå-
de krevende og utfordrende å 
prosjektere. 

Høy brannbelastning
Konstruksjonene til vegger 
og tak er utført i vesentlig 
ubrennbare materialer. Av-
fallet utgjør derimot en spe-
sielt stor variabel brannbe-
lastning. I enkelte områder 
stables trevirke i høye sta-

bler som kan gi svært hurtig 
brannvekst, mens i andre om-
råder lagres kompakte pres-
sede papirballer som kan for-
årsake nærmest evigvarende 
ulmebranner. Totalt rundt 
8.000 tonn brennbart avfall, 
mesteparten papir og tre, kan 
gi en spesifikk brannbelast-
ning på rundt 1100 MJ/m2. 
Kontorbygget på to etasjer 
i det ene hjørnet av områ-
det har en normal spesifikk 
brannbelastning på ca 200 
MJ/m2.

Stor brannseksjon
Tidligere foregikk virksom-
heten mer eller mindre uten-
dørs. Med 13 m høye vegger 
rundt og et 28.500 m2 stort 
tak over, har virksomheten 
endret seg fra å være vesent-
lig utendørs til innendørs. 
Det var viktig for bedriften 
å opprettholde en åpen flek-
sibel løsning, tilrettelagt for 
kjøretøy og anleggsmaski-
ner. Anlegget er i dag en av 
de største brannseksjonene i 
Norge. Vanligvis benyttes en 
grense på 10.000 m2.

Risikoanalyse
I slike spesielle anlegg er det 
viktig å utføre egne vurderin-
ger av risikoen ved brann. Ei-
ers og forsikringsselskapets 
engasjement og erfaringer 
har gitt uunnværlig innsikt. 

I avfall kan det av forskjellig 
grunner oppstå selvantennel-
se og antennelse i prosessen. 
Branntilløp er ikke et ukjent 
fenomen i denne bransjen. 
Veolia har derfor etablert et 
eget industrivern, som utfø-
rer en rekke forebyggende 
brannvernstiltak. Vanning 
og rydding er viktige fakto-
rer i dette arbeidet. 
 
Risikovurderingene som 
ble utført for gjenvinnings-
anlegget har omfattet sam-
funnsmessig og bedrift-
messig konsekvens, samt 
forsikringsmessig verditap. 
Analyser har også vært utført 
for personsikkerhet, spesi-
elt røykutvikling og evakue-
ring. Vurderinger av slokke- 
og redningsarbeid har vært 
utført i samråd med Oslo 
brann- og redningsetat.

Analysene og risikovurde-
ringene som ble utført resul-
terte i konkrete tiltak. En-
kelte tiltak kan kompensere 
for utilstrekkelige forhold. 
På denne måten har anlegget 
fått et totalt sikkerhetsnivå 
tilsvarende det som det nor-
malt legges opp til etter tek-
nisk forskrift. 

CFD-analyser
For å kunne beslutte rikti-
ge tiltak var det nødvendig å 
innhente kunnskap om hvor-
dan brann og røyk utvikler 
seg i dette spesielle anlegget. 
Det ble utført tredimensjona-
le simuleringer av brannfor-
løp med bruk av CFD (Com-
putational Fluid Dynamics). 
En beregning av naturlig 
trekk i området gjennom åp-
ninger i vegger og tak er vist 
i figur 1. Resultatet fra en si-
mulering av røykspredning 
og temperaturutvikling i tak 
er vist i figur 2. CFD-simu-
leringene ga et svært viktig 
innspill både for å sikre eva-
kuering, og prosjektere røyk-
gardiner for å beskytte mot 
brannsmitte over etablerte 
branngater i området.

Brannkonsept
Generelt er anlegget plassert i 
risikoklasse 2 og brannklasse 
1. Anlegget har brannalarm 
tilknyttet brannvesenet. Det 
benyttes aspirasjonsanlegg 
i gjenvinningsområdet for å 
oppnå rask og sikker detek-
sjon av røyk. Evakuering skal 
foretas direkte ut til sikkert 
sted, ved hjelp av definerte 
interne fluktveier og brann-
gater. Det er prosjektert le-
desystem med varsling av 
kjøretøy. Hovedtiltaket mot 
brann i gjenvinningsanleg-
get er et fulldekkende sprin-
kleranlegg. Når anlegget står 
tørt om vinteren, fylles det 
opp ved røykdeteksjon. Spe-
sielle områder er beskyttet 
med deluge-anlegg, som ak-
tiveres av flammedetektorer. 
Brannvesenet vil alltid an-
gripe utenfra. Det er derfor 
installert et eget tørropplegg 
for slukkevann i brannga-
tene som kan benyttes både 
av brannvernet og brannve-
senet. 

Prosjekt gjennomføring
I brannprosjekter etterspør-
res enkle, sikre og kostnads-
effektive tiltak. I dette pro-

Prosjektering brannsikkerhet
Av Dr. Terje H. Toften, ÅF Consult AS

Fig. 2. Brannsimulering med temperaturutvikling i røy-
ken oppunder taket.

Fig. 1. Luftbevegelser i oppholdssonen ved normal vind og 
15% veggåpning.

sjektet det vært fokusert på 
å finne omforente løsninger, 
både tverrfaglig med pro-
sjektgruppen og med bygg-
herren som bruker. Løsnin-
gen har også fremkommet i 
nær dialog med Oslo brann- 
og redningsetat om deres 
innsats.  For dette spesielle 
anlegget har det også vært 
gjennomført uavhengig kon-
troll av prosjekteringen av 
brannsikkerhet.

For å bringe mest mulig dagslys inn i gjenvinningsanlegget er det installert store, sam-
menhengende overlyskonstruksjoner i taket. Det er i alt 14 slike konstruksjoner med 
bredde 2600 mm og i varierende lengder.

Foto: Byggenytt
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Plantegningen viser det 
ferdige anlegget med det 
grønne taket og grønne 
vegger i form av beplant-
ning .

Illustrasjon:
Veolia Miljø AS
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Diakonhjemmet Psykiatriske Sykehus – byggetrinn 2

Kåre Hagen AS
Vollsveien 13 C, 1366 Lysaker

Telefon: 67 58 18 70 • Telefaks: 67 58 18 71
www.karehagen.no

BYGGHERREOMBUD

DIVISJON ENTREPRENØR
Lilleakerveien 2 C, Postboks 18, 0216 Oslo

Telefon: 815 52 100 • Telefax: 2411 14 01
www.reinertsen.no

TOTALENTREPRENØR

Olav Ingstads vei 11 B, Postboks 94, 1309 Rud
Telefon: 67 17 40 50 • Telefax: 67 17 40 60

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

Grunn- og utomhusarbeidene
er utført av:

Av
Bjørn H. Johannessen

prosjekt- og byggeleder,
Kåre Hagen AS

Diakonhjemmet Psykiatriske 
Sykehus – byggetrinn 2 er en 
fortsettelse av utbygningen 
av det psykiatriske tilbudet i 
Vollsveien. Det gamle erver
dige hovedbygget fikk for tre 
år siden et tilskudd gjennom 
en ekstra etasje og renove
ring av DPS 1. Nå står DPS 
2 ferdig som bygg nummer 
2 av tre. Bygget ligger nyde
lig plassert i skrånende ter
reng inntil et praktfullt hage
anlegg på den ene siden og 
friområde med bjerkeallé på 
den andre. 

Det skal driftes av Diakon
hjemmet og er finansiert av 
Helse Øst.

Bygget har fire etasjer. I kjel
ler er det treningssal, tre
ningskjøkken, kontorer, 

teknisk rom, rom for nødagg
regat og avfallsrom. 

Underetasjen består av kon
torer, møterom, lager, vakt
rom, kjøkken, spiserom, stue, 
desinfeksjonsrom og pasient
rom.

I 1. etasje er det resepsjon, 
møterom og kontorer, mens 
2. etasje inneholder konto
rer, møterom, stue, vaktrom, 
kjøkken, spiserom og pasi
entrom.

Konstruksjon og 
materialbruk
For å kontrollere grunn
vannstanden er det spuntet 
permanent rundt bygget. Det 
er pelet til fjell, med plate 
støpt på grunn.

Konstruksjonen består av 
bærende stålkonstruksjoner 
med prefabrikerte betong
dekker.

Føringsveier er prosjektert 
og utført med tanke på ut
bygning av et nytt bygg lig
gende på linje syd for bygge
trinn 2.

Utvendig har bygget tegelfa
sade med lerkespiler på kar
napper og balkonger.

Bro mellom DPS 1 og DPS 2 
er beslått med beslag. Funda
ment og kjeller og inngangs
parti er kledd med skifer.

Ved hovedinngangen i 1. eta
sje er det resepsjon og lyst og 
trivelig mottaksområde. 

Innvendige dører og glassfelt 
er her som ellers i bygget av 
typen Bosvik slimline.

Det er lagt mørke fliser i ho
vedtrapp og på pasientbad er 
det fliser på vegger og gulv.

Det er lagt parkett i stuer, el
lers er gulvene belagt med 
belegg.

Det kombineres mellom sys
temhimlinger og faste him
linger.

Diakonhjemmet Psykiatriske Sykehus – byggetrinn 2 er en fortsettelse av utbygningen av det psykiatriske tilbudet i 
Vollsveien.

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt 

Bildet over hvordan byg-
getrinn 2 er sammenko-
blet med 1. byggtrinn via 
en glassbro.

Bildet til høyre viser 
gavlfasaden mot sør.

Bildet illustrerer godt tomtens fallende terreng.



BYGGENYTT NR. 6–2007 - 23

Byggherrens arkitekt:
Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS

RIE: AF Consult
RIV: Erichsen & Horgen AS

Totalentreprise:
Reinertsen anlegg AS

ARK: Reinertsen arkitekter AS
RIB: Reinertsen engineering AS
Rie: E. Halvorsen Elektro AS
RIV: Kolberg AS

pressemelding:

Gladmelding til astmatikere 
og allergikere!
Overmadrassene fra DRY 
anbefales nå av Norges Ast-
ma og Allergiforbund. Tid-
ligere har småbarn, stomi-
opererte, kreftpasienter og 
sengevætere over hele lan-
det vært fornøyde brukere, 
men nå kan også allergike-
re og astmatikere med for-
del ligge på overmadrasser 
som lett kan vaskes/tør-
kes og som hindrer støv, 
midd og bakterier å kom-
me opp fra madrassen un-
der. Madrassene absorberer 
fukt fra overflaten og har 
en fuktsperre som hindrer 
lekkasjer videre ned i ma-
drassen og tørker hurtig.«I 
kommende uker med ferie-
reiser til ukjente sengemil-
jøer, er en slik overmadrass 
lett å ta med seg».

Vi har helt fra starten av, 
fått flotte tilbakemeldinger 
fra brukere om bedret nat-
tesøvn, sunnere sengemiljø 
og god komfort, sier dag-
lig leder i DRY products 
AS Elin Flisen. Det betyr 
mye for oss at vi vet at pro-
duktene våre fungerer, leg-
ger hun til. Dette er også 
årsaken til at bedriften har 
brukt mye tid og penger på 
testing og dokumentasjon. 
At Norges Astma og Aller-
giforbund nå kan anbefale 
overmadrassene og amme-
madrassene til astmatikere 
og allergikere, er et resultat 
av godt og langsiktig pro-
duktutviklingsarbeid. Da vi 
startet utviklingen av dette 
produktet spilte vi på lag 
med Sintef Helse i Trond-
heim for å velge ut riktige 
råvarer og dokumentere at 
fukttransporten var slik vi 
ville, sier hun videre. Hun 
har over 25 års erfaring i 
tekstilbransjen og et stort 
nettverk av gode leverandø-
rer innen tekstiler og tilbe-
hør. Produksjon ønsker be-
driften å ha kontroll på, og 
styrer symaskinene i leide 
lokaler på Melhus.

Hovedfordelen med over-
madrassene fra DRY er at 
de absorberer fukt, har en 
fuktsperre som hindrer lek-
kasjer videre ned i madras-
sen og tørker hurtig hvis 
brukeren fortsatt sover. 
Fuktsperren fungerer som 
en membran for bakterier 

og andre ulumskheter, som 
kan pustes inn fra madras-
sen under. Det at overma-
drassen kan vaskes på 60 °C 
og tørketromles, gir mulig-
heter for et rent sengemil-
jø. Bedriften har fått til-
bakemeldinger om at eldre 
folk med eksem og liggesår 
har fått bedring i huden et-
ter bruk av DRY overma-
drasser. Noen er skeptiske 
til overmadrassene og tror 
de blir klamme av «plastla-
get», men det er det motsat-
te som skjer, forklarer Fli-
sen. Fukten trekkes inn og 
gir et tørt og godt miljø.

Bedriften har en stadig 
økende tilstrømming av 
nye fornøyde kunder. De 
mer enn doblet omsetnin-
gen i 2006 og veksten fort-
setter i år. Hovedproblemet 
vårt er at folk ikke vet om 
oss, sier en entusiastisk le-
der – også dette med bevil-
gninger og innsparinger i 
helsesektoren. Økt livskva-
litet er ingen budsjettpost, 
dessverre! Vi er på god vei, 
og lykkes litt hver dag. Det 
har vi tenkt å fortsette med, 
legger hun smilende til.

DRY products har nå i 
tre år levert overmadras-
ser og ammemadrasser til 
barn over hele landet. De 
samarbeider med alle kje-
der og de fleste frittståen-
de butikker og er på kort 
tid blitt en av leverandøre-
ne med bredest nettverk i 
barneutstyrsbransjen. Be-
driften etablerer seg i insti-
tusjons- og helsemarkedet 
gjennom tette relasjoner til 
bandasjister og helsebutik-
ker. Det er et stort marked 
gjennom pleie og omsorg 
i hjemmet og langtidsbru-
kere/handikappede i insti-
tusjon. Produktene er de 
eneste av slitt slag på mar-
kedet med absorberende 
evne og vanntett bunn ko-
blet opp mot vask og tørk. 
Det at madrassene anbefa-
les av NAAF, er testet av 
Sintef og produsert i Nor-
ge, gir trygghet.

For mer info, ta gjerne kon-
takt med DRY products as, 
tlf. 72 87 20 09 Elin Flisen, 
eller elin@dry.no

pressemelding:

Hender det glassene på 
vernebrillene eller linsene 
på måleutstyret har fått en 
smule «støv på hjernen»? 

I støvbelastede arbeidsom-
råder er sannsynligheten 
for dette ekstra høy. Med  
en boks brille-rengjørings-
kluter fra Würth for hånden 
sørger du ikke bare for at 
brilleglass og linser holdes 
rene. De – og du – ser bedre 
ut. Det skader heller ikke 
innsikten når man skal job-

be på millimeteren i nøy-
aktighet. Rengjøringsklu-
tene er silikonfrie og legger 
ikke igjen noe belegg. 

Pakningen er en hendig 
boks inneholdende 100 stk. 
kluter.

Importør: Würth Norge AS. 
Tlf: 46 40 16 00.

Bygget sett fra syd-øst, delvis skjult bak bjerkealléen. Bygget ligger nydelig plassert i skrånende terreng inntil et 
praktfullt hageanlegg.

Bildet til venstre 
demonstrerer ter-
rengfallet mot sør-
vest og de mulig-
heter det har gitt 
byggets utforming.

Bildet under viser  
den fine utsikten 
mot grøntdraget i 
vest.

Bildet over viser fra 
personalstue, og som 
nesten overalt i dette 
transparente bygget 
er lys, luft og natur til-
stedeværende.

Bildet til høyre vi-
der fra fra hovedinn-
gangs- og resepsjons-
området i 1. etasje.

Klart syn eller sløret blikk? 
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Ila skole i ny drakt

Nydalsveien 30 B, 0484 Oslo
Telefon: 22 58 76 00 • Telefax: 22 58 76 01

www.bratfoss.no

ENTREPRENØR

XK. Mur & Puss AS
Fernanda Nissens gate 3, 0484 Oslo

Telefon: 22 09 96 96 • Telefax: 22 09 96 95
www.xk-mur-puss.no

Pussarbeider
er utført av:

Drammensveien 21 B, 0255 Oslo
Telefon: 22 12 36 00
Telefaks: 22 12 36 10

E-post: hk@heggelund-koxvold.no
www.heggelund-koxvold.no

ARKITEKT

Heggelund & Koxvold AS
ARKITEKTER MNAL

De siste par årene har det 
skjedd store forvandlinger 
på Ila skole. De tidligere slit-
te fasadene fremstår nå i et 
helt nytt og fargesterkt lys, 
og innvendig har rehabilite-
ringen gjort miljøet mye fris-
kere.    

Elevene Sofie Stavang (11) 
og Jesper Solli (12), begge i 
6a, synes skolen nå har fått et 
betraktelig penere utseende. 
Jesper forteller at skolen ble 
bygget i 1916, og at de i fjor 
kunne feire 90-årsjubileum - 
der entreprenøren disket opp 
med en enorm pølsebod med 
pølser i absolutt alle varian-
ter. 

- Det er kjempefint at den 
gamle skolen vår har blitt 
reparert - den har blitt mye, 
mye bedre. Skolen er liksom 
litt gladere nå, og det er ster-
ke og fine farger på veggene, 
smiler Jesper fornøyd. 

Sofie er enig. - Det er veldig 
morsomt å kunne gå på en 
skole som ser så bra ut som 
vår. Før så den nemlig ut som 
en grågul dalmatiner! Det var 
hull på utsiden av nesten hele 
skolebygget, veggene var vel-
dig slitte og malingen hadde 
falt av, sier hun. 

Fargesterk fasade og 
ridderlig tak 
Sofie forteller at det var sto-
re stillaser på skoleplassen 
da den fullstendige rehabi-
literingen av fasader og tak 
foregikk, slik at elevene ikke 
skulle gå inn på selve bygge-
plassen. - Det var litt tungvint 
å gå rundt mens de bygde, og 
skolegården ble jo noen me-
ter mindre, men det var vir-
kelig verdt det, for nå er veg-

gene fargesterke og flotte, 
sier hun begeistret. 

De to elevene synes også det 
var tøft gjort av bygningsar-
beiderne å jobbe høyt oppe på 
taket. Rektor Eva Baumann 
viser fram en stor takstein 
med spikre fra 1916, som ble 
skiftet ut sammen med resten 
av de gamle taksteinene un-
der rehabiliteringen. – Vi er 
glade for at taket nå er helt 
og holdent utskiftet, spesielt 
med tanke på sikkerheten. 
Det var noen takstein som 
falt ned på 90-tallet, og slikt 
kan jo ikke skje, sier hun. 

Nå vekker taket ridderlige as-
sosiasjoner, med byvåpenet 
gravert inn i gavlene, og med 
to værhaner i smijern, belagt 
med bladgull, som stolt snur 
seg etter vinden. Bladgullet 
var en gave fra entreprenø-
ren.  

Bedre temperatur og 
brannsikre dører
Montering av solavskjerming 
på solutsatte vinduer, inklu-
dert elektrisk styring, var og-
så et kjærkomment tiltak på 
skolen. Samtlige vinduer har 
i tillegg enten blitt skiftet ut, 
eller blitt malt og pusset opp 
på utsiden, og rehabilitert på 
innsiden. – Før var det 35 
varmegrader inne på romme-

ren, og håpløst å jobbe. Og på 
vinteren var det veldig kaldt. 
Nå er det derimot en passen-
de temperatur året rundt, for-
teller rektor. 

- Ja, vi har fått «garasjevin-
duer». Vi kan trekke solav-
skjermingen foran vindue-
ne ned når vi vil skjerme for 
solen, og ta de opp når vi vil 
slippe solen inn, skyter So-
fie inn. 

De ærverdige trappene på ut-
siden har blitt rettet opp.  

Stort vedlikeholdsarbeid 
Rektor forteller at det også 
er en mengde arbeid som har 
blitt gjort i løpet av de to siste 
årene, som ikke synes så godt 
fysisk. Det er jobbet med lek-
kasjer, gulv er pusset, og det 
er malt og reparert der det 
har vært behov for dette.  

- Da vi startet på arbeidet, 
var det en del små detaljer 
som vi ikke hadde tenkt på 
på forhånd, men som duk-
ket opp etter hvert. Vi har 
hatt et svært godt samar-
beid med byggelederen, og 
det har heller ikke skjedd en 
eneste ulykke på de to årene 
vi har holdt på, sier Baumann 
fornøyd. 

Av
May-Kristin Brevik,

UBF
Oslo kommune

Rektor Eva Baumann og elevene Sofie Stang og Jesper 
Solli, er glade for nyoppusset skole.

Foto: May-Kristim Brevik

Fakta:

Barne- og ungdomsskole fra 1. til 10. trinn, 3-4 klasserekker pr. trinn.
Antall elever: ca. 500.

Byggestart: februar/mars 2005.
Ferdigstillelse: april 2007.
Totalareal: 10.335 m2.

Prosjektleder Undervisningsbygg: Joakim Gjersøe.
Byggeleder: ByggeAdministrasjon AS.
Arkitekt: Heggelund & Koxvold ANS.
Konsulent: Multiconsult AS.
Entreprenør: Malermester M. Bratfoss AS.

Kostnad: ca. 70 millioner kroner.

Ila skole med hovedfasader mot Fougstads gate på Ila i Oslo. Skolen er tegnet av den 
produktive og dyktige arkitekt Balthazar Conrad Lange (1845–1937). Den monumen-
tale skolen som ble ferdigstilt i 1916, er holdt i nordisk nybarokk.  

Foto: Byggenytt  

Den nyoppussete sko-
len sett fra Hermann 
Foss’ gate med sitt 
staselige og kraftfulle 
hjørnetårn.

En så gammel skole 
har selvsagt en inter-
essant historie. Her er 
et par hendelser hen-
tet fra skolens nettside 
(www.ila.gs.no):

1940: Ila skole beslag-
lagt av tyske tropper.

1941: Overlæreren og 
tre av skolens lærere 
arrestert og sendt til 
Grini.

1944: Ila skole frigitt 
av de tyske tropper, 
men rekvirert igjen av 
NS til innkvartering 
av evakuerte tropper.

Foto: Byggenytt
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Vi har lyssatt 
fasaden til 
Ila skole

Tlf: 92 03 66 11

medlem avwww.norgeseliten.no

SveinS vedlikeholdSService
Vardeveien 60, 2020 Skedsmokorset

Telefon 932 57 763

ALT INNEN
RØR – VVS OG VARME

Rådgiverens utfordringer

Multiconsult har som råd-
givende ingeniører hatt an-
svaret for prosjekterings-
ledelsen og den løpende 
oppfølgingen av bygnings-
messige avklaringer un-
derveis. Dette arbeidet har 
blant annet bestått av av-
klaring av pussmetoder og 
utførelse av kalkpussen i 
samarbeid med entrepre-
nøren, prosjektering av nytt 
inngangsparti for vareleve-
ring mot Hermann Foss 
gate, rehabilitering inklu-
sive nytt dekke og vegg i 
lysgrav mot Hermann Foss 
gate og rehabilitering og 
forsterkning av trapp foran 
inngangsdør. Det har også 
vært en løpende vurdering 
av utbedring av råteskader 
i takkonstruksjoner.

Vi har videre gjennomført 
branntekniske beregninger 
ifm valg av vindusløsnin-
ger og inngangsdører i de 
innvendige hjørnene inne 
i skolegården, som ga pro-
sjektet en kostnadsreduk-
sjon.

På grunn av store proble-
mer med gamle skader på 
eksisterende røranlegg i 
bakken, har VVS-rådgiver 
vært med på en løpende 
vurdering av rehabiliterin-
gen av overvannssystemet 
for taknedløpene.

I tillegg er det gjort arbei-
der i forbindelse med reeta-
blering av det gamle lynav-
ledersystemet ved skolen.

Av Bjørn Stenerud, Multiconsult AS

Verneverdige lla skole fra 
1916 har gjennomgått en 
fullstendig utbedring av alle-
fasader På de 3.500 m2 pus-
sede flatene er det brukt hy-
drauliske kalkmørtler.

Ila skole var i sin tid den stør-
ste skolen i Oslo. I regi av 
Undervisningsbygg Oslo KF 
er utbedringsarbeider på alle 
fasader og tak ved skolen nå 
gjennomført. Arbeidene om-
fatter utbedring av puss- og 
malingsarbeider, utbedring 
av tak med tilhørende kon-
struksjoner samt utskifting 
av vinduer og dører i tilknyt-
ning til fasaden. Byggherren 
betegner resultatet som slå-
ende bra. Ved gjennomførin-
gen av prosjektet måtte det 
tas hensyn til at skolen var i 
drift. 

Murmesterbedriften XK 
Mur & Puss AS har hatt an-
svaret for alt mur- og pussar-
beid ved utbedringsarbeidet. 
Selskapet, som arbeider over 
hele Østlandet, har 25 ansat-
te hvorav 21 mann arbeider 
ute. To av disse er murmes-

tre. På byggeplassen traff vi 
prosjektleder Beslim Kadri-
jaj og murmester Geir Jah-
ren. 

– Her hang murpussen i la-
ser, og en totalrehabilitering 
var nødvendig. Vi har fjer-
net alt løst, inklusive alle lø-
se steiner, som er murt inn på 
nytt. 

Alle glatte flater er fullsten-
dig renset og pusset med 
kalkmørtel, forteller Kadri-
jaj og Jahren. De legger til at 
fasaden totalt er på ca. 7.500 
m2 mens 3.500 m2 utgjør pus-
sede flater. 

Hydrauliske kalkmørtler 
– Etter en fullstendig ren-
sing, er overflatene grunnet 
med maxit Serpo 109 Hy-
draulisk Kalkgrunning. Ho-
vedpussen er en maxit Serpo 
148 Hydraulisk Kalkmørtel, 
deretter er det påført maxit 
Serpo 152 Hydraulisk Kalk-
mørtel Fin. Kalkmørtler tren-
ger mer bearbeiding før vi får 
den på veggen. Derfor har vi 
utviklet en annen type blan-

deprosess for å få den slik vi 
ønsker. Maxit har gjort en 
bra oppfølging hele veien og 
blant annet skaffet til veie en 
annen type mørtelpumpe. 

Underveis i arbeidet har 
dessuten Mur-Sentret tatt 
prøver regelmessig. Resulta-
tet er blitt en veldig bra puss 

med god vedheft, vi er meget 
fornøyd med sluttresultatet, 
fastslår Beslim Kadrijaj og 
Geir Jahren.

Kilde:
Bygg Bedre

Informasjonsavis fra 
maxit

Fordi kalkmørtler trenger mer bearbeiding enn tradisjo-
nelle mørtler, har vi utviklet en egen blandeprosess som 
gir puss med svært god vedheft, forteller prosjektleder 
Beslim Kadrijaj og murmester Geir Jahren i XK Mur & 
Puss AS.

Kalkmørtler fornyer fasadene på Ila skole 

Staselig inngangsparti.                              Foto: Byggenytt

El-arbeidene på Ila skole
Svein Brøter El-Service 
AS er en av  underentre-
prenørene til Malermester 
M. Bratfos. De har hatt alt 
elektrikerarbeidet i forbin-
delse med den utvendige 
rehabiliteringen. 

Dette har omfattet varme-
kabler i takrenner og ned-
løp, tilkobling og styring 
av solavskjermingen, nytt 
lynvernanlegg, el-styring 
av låser på inngangsdører 
og rømningsveier, og til 
sist nye utelamper. 

Svein Brøter kan fortelle 
følgende fra arbeidene på 
Ila skole:
Hele rehabiliteringsarbei-
det varte i ca. 2 år. Skolen 
har vært i normal drift hele 
tiden, så vi har fulgt opp de 
forskjellige håndverkerne 
på de ulike etappene rundt 
hele bygget.  Det kom også 
en del tilleggsarbeider som 
var vanskelig å beregne på 
forhånd.

Til hjelp med å prosjektere 
lynvernanlegget henvend-

te vi oss til firmaet Lyn-
vernspesialisten. Da dette 
er et felt vi tidligere ikke 
hadde så stor erfaring med, 
var det godt å få dette fer-
dig prosjektert med skisser 
og materialbeskrivelse. 

De nye utelampene skul-
le inngå både som belys-
ning og dekorelement. Det 
ble valgt to forskjellige ty-
per parkarmaturer fra No-
ral. En type på hovedfa-
sadene og en mindre type 
på uværsskuret og ved no-
en inngangsdører. Noral 
kan levere lamper i et vidt 
spekter av farger. Vi valg-
te en gråtone som matcher 
med fargen på takrennene 
og solavskjermingen. 

Varmekablene  er selvregu-
lerende og er levert av Ray-
chem, i tillegg har vi valgt 
å styre disse med en ter-
mostat som ligger inne i et 
temperaturområde mellom 
+ 5 og – 7 grader. Dette for 
at varmekablene ikke skal 
trekke strøm i perioder 
hvor det ikke er behov.

Utsnitt av skoleplassen med utelampe på uværsskuret i 
forgrunnen.

Foto: Byggenytt

Ila skole sett fra 
Faugstads gate.

Ila skole (og by-
delen) har navn 
etter en ile, altså 
en vannkilde ne-
de i jorda. Ilen 
var i gamle dager 
vel kjent. I man-
ge år kom folk til 
ilen fordi de trod-
de at vannet som 
piplet fram, had-
de en helsebrin-
gende kraft.

Foto:
Byggenytt
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Fosenhallen i Bjugn

www.campusfosen.no

BYGGHERRE

2. juni var kunstgresset på 
fotballbanen ferdiglagt og 
første trening gikk av sta-
belen 4. juni i Fosenhallen i 
Botnegård i Bjugn kommu-
ne. 12. juni ble den første isen 
lagt og dermed kunne de før-
ste skøyteløperne kaste seg 
utpå og prøve forholdene.

Fosenhallen som er en av 
Norges største idrettshaller 
–  188 meter lang, 74 meter 
bred og 19 meter høy – er 
en flerbrukshall som i til-
legg til skøytebanen har fått 
plass til en 7’er-bane for fot-
ball, ishockeybane med fulle 
mål, curlingbane og løpeba-
ne med tarttandekke innen-
for oppvarmingsbanen. Det 
vil også komme en klatre-
vegg og en basketbane i den 
ene svingen.

Fosenhallen ligger like inntil 
både eksisterende idrettshall 
og svømmehall, slik at gar-
derobene i idrettshallen også 
skal benyttes av de som tre-
ner og konkurerer i den nye 
hallen.

Fosenhallen har tribuneplass 
for ca. 4000 tilskuere. På 
oppløpssiden er det en var-
mestue.

Flerbrukshallen er også are-
na for en rekke evenemen-
ter utenfor idretten. Hallen 
kan brukes til messer, utstil-
linger, konserter, festivaler, 
stevner, og mønstringer for 
flere tusen mennesker. 17. 
juni for eksempel, etablerte 
messen Fosen Ferie og Fri-
tid seg med en vareutstilling 
krydret med seminarer, kul-
tur og underholdning. 

Suksesshistorie
Fosenhallen slik den frem-
står i dag er et referansepro-
sjekt som har vakt fortjent 
oppsikt i idretts- og kommu-
ne-Norge. Det er flere grun-
ner til det. Viktige er den lo-
kale entusiasmen, utnyttelse 
av ressurser i distriktet, in-
korporeringen av hallen inn 
i kommunens skole- og kul-
turtilbud, samt satsningen 
på fjernvarme og kuldegjen-
vinning. Et spesielt moment 
i byggingen av hallen som er 
verdt å trekke fram, er det be-

tydelige dugnadsarbeid som 
er nedlagt. Tekkingen av det 
store taket med finérplater er 
blant annet utført som dug-
nad. Dugnadsmengden som 
samlet er gjennomført, ut-
gjør 4 årsverk eller godt og 
vel 8000 arbeidstimer. Et 
sted mellom 250 og 300 folk  
har vært innom dugnadslaget 
for Fosenhallen.

Skøytesport
Det er skøytesporten som er 
grunnpilaren for tilblivel-
sen av Fosenhallen. Det var 
Bjugn og Ørland Skøyteklubb 
som dro det hele i gang. Med 
kun 10 til 15 skøytedager på 
naturis i løpet av vinteren, 
ble Leangen i Trondheim 
nærmeste treningsbane, 10 
mil og en ferjetur unna. Eller 
Vikingskipet i Hamar, rundt 
40 mils kjøring hver vei for 
at klubbens talenter kunne få 
trening. 

Sammen med kommunen, 
næringslivet og ikke minst 
FosenKraft AS, ble ideén om 
en ishall  i Bjugn en realitet i 
løpet av 2005. Da de endeli-
ge skissene ble ferdigtegnet, 
ble grunnsteinen satt ned 13. 
februar 2006. Og det var det 
to veteranene og ildsjelene i 
skøyteklubben, Harald Si-
vertsen og Arne Knutsen, 
som fikk æren av å utføre den 
handlingen.

Og i dag høster alle skøyte-
glade fosninger som resten av 
skøyteentusiastene i Norge, 
fruktene av ferdigstillelsen 
av den andre fullskala leng-
deløpsbane (etter Vikingski-
pet), samt ishockey- og cur-
linbanen. 

Rosinen i pølsen er selvsagt 
at Fosenhallen skal arran-
gere Norgemesterskapet på 
skøyter All-round for damer 
og herrer 2008, som arran-
geres litt på forskudd 15.-–
16. desember 2007. Dette er 
det første offisielle mester-
skapet i Fosenhallen. Men 
før dette er det Norgescup på 
skøyter for damer og herrer 
27.–28. oktober, og 23.–25. 
november arrangeres lands-
lagssamling for kunstløp. Fo-
senhallen er også tildelt Ve-
teran-VM på skøyter i 2009. 

et arrangement de fikk på be-
kostning av Moskva.

Viktig for Bjugn
Fosenhallen vil kanskje vise 
seg å være en god nærings-
politisk investering for kom-
munen, selv om driften av 
en så stor flerbrukshall vil 
koste f lest. Synergieffek-
tene, i samspill med nybyg-
de Fosen videregående skole 
med landslinje for idretter og 
Campus Fosen (kulturlivet), 
vil sikkert bli positive i årene 
som kommer.
  

Fosenhallen som er en av Norges største idrettshaller –  188 meter lang, 74 meter bred og 19 meter høy – er en fler-
brukshall som i tillegg til skøytebanen har fått plass til en 7’er-bane for fotball, ishockeybane med fulle mål, curling-
bane og løpebane med tarttandekke innenfor oppvarmingsbanen.

Alle bilder i reportasjen: Blæstsjef  Kåre Petter Sundet

s

Ingvild Hellem, ung 
og lovende (13 1/2 år), 
datter av Fosenhallens 
driftssjef «Hjallis» Knut 
Hellem, tester isens kva-
litet.

Fosenhallens curling-
bane med ishockeyba-
nen til høyre. Hallen er 
litt av en arena for skøy-
tefolket med fullskala 
lengdeløpsbane, ishoc-
key- og curlingbane, og 
stor isflate for kunstløp.

s
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Fjernvarmeanlegget leverer 
kunstis i Fosenhallen

En av grunnene til at det ble 
besluttet å bygge Fosenhal-
len, var at FosenKraft AS i 
2003 startet bygging av et 
fjernvarmeanlegg i Botn-
gård med sjøvannsbasert 
varmepumpe som primær 
energikilde. Fjernvarmean-
legget ble satt i drift høsten 
2005. På grunn av at det er 
langgrunt i sjøen, tar var-
mepumpen opp sjøvarme 
via en kuldebærer (21% Ca-
Cl2-lake i vann) som sirku-
lerer gjennom et kollektor-
system av plastrør som er 
gravet ned i fjæra. Dette 
passet godt med kunstispla-
nene, for varmeopptak ved 
frysing av kunstis skjer på 
samme måte, dog med tyn-
nere og tettere rør i kunstis-
banedekket.

Varmepumpen arbeider 
med ammoniakk som ar-
beidsmedium, og den har 
en dimensjonerende var-
meytelse på ca. 1000 kW. 
Når varmepumpen går for 
isproduksjon er kuldeytel-
sen 500–600 kW, og det 
blir alt for lite for en uten-
dørs kunstisbane.  Med en 
uoppvarmet hall med en to-
tal isflate på 6.700 m2 kan 
varmepumpen dekke beho-
vet til vedlikeholdskjøling 

til utetemperaturen kom-
mer opp mot 10 ºC. Kunst-
ishallen er forberedt for 
installasjon av et tilsatskul-
deanlegg som skal brukes 
sammen med varmepum-
pen ved innfrysing og når 
anlegget skal være islagt i 
sommerhalvåret.

Kunstisanlegget består av 
en 400 m hurtigløpsbane, 
en hockeybane og en cur-
lingbane. Hurtigløpsbanen 
kan deles i to i lengdeløps-
retningen slik at bare halve 
banen kan innfryses. Det er 
således mulig å fryse bare 
en liten del av kunstisan-
legget om sommeren, enten 
for hurtigløp, hockey eller 
kunstløp, eller for curling. 

Det som er spesielt med 
kuldeanlegget i Fosenhal-
len er samkjøring mellom 
kunstisanlegget og fjern-
varmeanlegget. Varmen 
som fjernes fra isflaten blir 
brukt til fjernvarmeproduk-
sjon. Sammenlignet med 
separat kuldeanlegg for is-
produksjon i kunstishallen, 
vil varmepumpen brukt 
som kuldemaskin medføre 
en energisparing 500.000 
kWh/år når hallen brukes i 
vinterhalvåret.

Av Geir Eggen, Cowi AS

Fosenhallen er på ca. 12.000 m2 og ligger i Botnegård i Bjugn. Totalt er det ca. 7.600 m2 isbelagte betongdekker. Hal-
len er fundamentert på peler og bygd med bærekonstruksjoner i stål med spennvidde på 73 meter. Hallen er uisolert 
med selvbærende stålplater med papptekking.

s

På hallens ene langside 
er anlagt tribuneanlegg, 
målekontor, varmestue, 
inngangsparti, toaletter, 
lager, garasje for ismas-
kin, etc. Dette bygget er 
delvis i to etasjer.

Fosenhallen har også en 
7’er-bane for fotball.

Fra arbeidene med
 ishockeybanen.

Fra arbeidene med leng-
deløpsbanen.

s

s
s
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Nytt helårs byggskum med 
kontrollert ekspansjon
Novatech lanserer nå PUR7, 
et nytt helårs byggskum 
med en kontrollert ekspan-
sjon, samtidig som det tåler 
nordiske værforhold. PUR7 
har i tillegg egenskaper 
som gjør den godt egnet til 
lydisolering, samtidig som 
den er resistent mot angrep 
fra insekter.

– PUR7 er utarbeidet etter 
egenskaper som er etter-
spurt av håndtverkere, sier 
produktsjef Hans Erik Lian 
i Relekta. Det har utmerket 
heft til de fleste overflater, 
kan påføres i alle retnin-
ger og ekspanderer kontrol-
lert og inntil 100%. PUR7 
råtner ikke, smuldrer ik-
ke opp og er overmalbart. 
Byggskummet er resistent 
mot maur og andre norske 
insekter, og det kan bru-
kes til varme-, kulde- og 
lydisolering – det siste opp 
til 57 db. PUR7 er definert 
i brannklassen B2.

– PUR7 er tilpasset nordis-
ke værforhold og tempera-
turer, fortsetter Lian. Det 
kan transporteres og lagres 
i kortere perioder ned til -
20 ˚C. Når det i tillegg har 
en temperaturbestandighet 
fra  -40 ˚C til +110 ˚C og 
full effekt ved påføring fra 
-10 ˚C, tør vi kalle dette et 
helårs byggskum.

Dette byggskummet egner 
seg godt til montering av 
dører, vinduer, utfôringer, 
aluminium, tre og metall. I 
tillegg til tetting av åpnin-
ger og gjennomføringer og 
i vegger, tak og gulv, samt 

isolering av rør og fylling 
av vegger, skjøter, sprekker 
og hull.

Byggskummet PUR7 lan-
seres som en del av pro-
duktser ien PUR7. Se-
rien inneholder i tillegg 
byggskummet PUR7 Plus 
som påføres med pistolen 
PUR7 Gun, samt PUR7 
Cleaner for fjerning av 
uherdet PU-skum og ren-
gjøring av PUR7 Gun. 

PUR7 markedsføres av No-
vatech, som er en del av Re-
lekta Import AS i Relekta-
Gruppen. 

Relekta-Gruppen har 
solgt reparasjons- og ved-
likeholdsprodukter til pro-
fesjonelle brukere i Norge 
siden 1977. Selskapet har 
funnet de kvalitetsmes-
sig beste produktene for å 
gjøre reparasjon og vedli-
kehold enklere, mer miljø-
vennlig og mer lønnsomt. 
Kvaliteten bekreftes gjen-
nom fem forskjellige ga-
rantier og forsikringer 
- Relektas 5-stjerners kun-
degaranti, samt Relekta-
Gruppens sertifiseringer; 
ISO 9001:2000 (kvalitet), 
ISO 14001:2000 (miljø), 
EMAS (miljø) , OHSAS 
18001 (helse og sikkerhet) 
og MQA-01 (salg og mar-
ked). 

For mer informasjon, 
kontakt:
Relekta-Gruppen 
v/Hans Erik Lian, 
telefon: 22 66 04 00, 
e-post: 

Byggenytt
ønsker alle sine

lesere
og

forretningsforbindelser
god sommer!

Kontroversiell arkitektur: 
Storslått kirke beskyttet som en stridsvogn
Bli med på en inspireren-
de reise i arkitekturens ver-
den på www.rockwool.no. I 
denne utgaven i artikkelse-
rien ’Current Architecture’ 
hvor verdensledende arkitek-
tur blir fremhevet, presen-
terer Arkitekturskribent 
Flemming Skude nå en be-
merkelsesverdig kirke i det 
sentrale Wien som byr på en 
overraskende opplevelse
 
Øst for det sentrale Wien i 
Donau-City blant FNs kon-
feransesenter og skyskrape-
re, er det oppført en svært 
utradisjonell og iøynefallen-
de liten kirke. Kirken, som 
den østerrikske arkitekten 
Heinz Tesar står bak, skil-
ler seg sentralt ut i forhold til 
andre romersk-katolske kir-
ker ved at kirkens ytre mest 
av alt minner om en pansret 
stridsvogn på 20 ganger 20 
meter.
 
– Kirkens tykke, blåsorte fa-
sade i en legering av stål og 
krom får bygningen til å min-
ne om en pansret stridsvogn, 
noe som er et svært uvanlig 
design for en kirke. Kirken 
er konstruert slik at hver fa-
sadeplate er utrustet med to 
runde vinduer, og det ser ut 
som kirken har vært i kryss-
ild. Det solide skjoldet kan 
sammenlignes med et panser 
mot bydelens overveldende 
skala, sier Flemming Skude.
 
Det eneste kristne symbolet i 
fasaden som gjør den under-

«Kristus, verdens håp»-kirken minner kontroversielt om en stridsvogn ved første blikk, 
men på innsiden venter en storslått opplevelse. Les mer på Current Architecture-sek-
sjonen på www.rockwool.no

spillede bygning gjenkjenne-
lig som kirke er et hvitt kors 
i marmor.
 
Bak panseret
Etter første skritt inn i kirken 
venter en storslått opplevelse. 
Lyset fra de sirkulære vindu-
ene perforerer veggene i en 
overdådighet av lys som gir 
inntrykk av at man befinner 
seg midt i en stjernevrimmel. 
Hvert hjørne av kirken har 
store, lyse vinduer som ska-
per en opplevelse av rom og 
åpenhet.
 
– Det harde og barske ytre 
brytes av det fantastiske in-

kors i bladgull som symbol 
for den kristne tro.
 
Kirken befinner seg midt i 
det globaliserende og inter-
nasjonale Wien og er et vel-
lykket resultat av en arkitekt-
konkurranse blant Østerrikes 
beste arkitekter. Arkitekt-
professor Heinz Tesars stakk 
av med seieren for sin kon-
troversielle nytenkning med 
den moderne kirken i mini-
malistisk design - og for et 
byggverk!
 
For mer informasjon om den 
bemerkelsesverdige kirken, 
se: www.rockwool.no

teriøret. På innsiden av kir-
ken venter det en annerledes 
opplevelse. Det lyse trever-
ket i samspill med det varme 
og overveldende sollyset tar 
pusten fra enhver besøken-
de. Romopplevelsen overgår 
alle forventninger, sier Flem-
ming Skude.
 
I den moderne kirken, som 
har fått navnet «Kristus, ver-
dens håp», er overflatene for-
met etter sirkulære prinsip-
per som bryter med resten av 
fasadens linjer. På den øst-
vendte veggen er det inngra-
vert en større sirkulær nisje 
som inneholder et spinkelt 

Det globale frøhvelvet på Svalbard
Under arbeidene med det 
globale frøhvelvet på Sval-
bard har det vist seg at de 
geologiske forholdene gjør 
det mulig å bygge tre haller i 
stedet for to - innenfor sam-
me kostnadsramme. Derved 
øker lagerkapasiteten med 
50% uten at det blir dyrere - 
noe Statsbygg som byggher-
re er meget fornøyd med.
(02.07.2007)

Statsbyggs prosjektleder 
Magnus Bredeli Tveiten 
forteller at under arbeidene 
med det globale frøhvelvet 

på Svalbard, som en tilpas-
ning  til de lokale geologis-
ke forhold, har Statsbygg 
endret utformingen av de 
to lagerhallene. De er gjort 
smalere, men til gjengjeld 
lengre og gitt en mer kom-
pakt form. Endringen i ut-
formingen har redusert vo-
lumet av fjell som skal 
utsprenges så mye - at det 
innenfor samme kostnads-
ramme er blitt mulig å byg-
ge en ekstra lagerhall. Dette 
gir en kapasitetsøkning på 
50% som vil ligge som en 
ressurs for fremtidig bruk.

Videre er adkomsttunnelen 
gitt en slak helling nedover 
så lagerhallene kunne gis en 
optimal plassering i forhold 
til stabiliteten på de overlig-
gende bergartene på tom-
ten.

Hallene skal romme lager-
reoler, der det skal plasseres 
forhåndspakkede eksem-
plarer av matfrø fra avgi-
verland fra hele verden. Frø-
hvelvet skal stå ferdig i løpet 
av høsten.
- Svalbard er valgt blant an-
net fordi det her er perma-

frost som vil kunne holde 
frøene nedfrosset selv om 
strømtilførselen til hvelvet 
av ulike årsaker skulle bli 
borte over lengre tid, sier 
Bredeli Tveiten.

For nærmere informasjon:
Prosjektleder 
Magnus Bredeli Tveiten 
tlf: 22 95 42 22 / 911 79 441

Avdelingsdirektør : 
Mette Nordhus 
tlf.: 22 95 30 25
900 30 577

s

Under arbeidene med 
det globale frøhvelvet 
på Svalbard har det vist 
seg at de geologiske for-
holdene gjør det mulig å 
bygge tre haller i stedet 
for to.
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