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Dette er faktisk en skole!

Skolen er Bjørnholt skole i Søndre Nordstrand bydel i Oslo. 
Byggenytt har sagt det tidligere og sier det enda en gang: det 
bygges utrolig flotte skoleanlegg i Norge.  Denne utgaven av Byg
genytt er i sin helhet viet prosjektomtaler av nye skole, fire i 
Oslo og ett i Asker kommune.

Den nye pedagogikken stiller krav til undervisningen som i sin 
tur krever nye måter å organisere en skole på. Klasserom og 
kateter er avleggs. Viktig i dag er god plass til fellesfunksjoner, 
kantine, bibliotek og inngangsparti med vrimlearealer og 
mange uformelle møteplasser, for å nevne noen stikkord.
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Bjørnholt skole – landets største
Av Jørn Narud, 

Tormod Slevikmoen og Mirjana Grahovac,
Narud Stokke Wiig AS sivilarkitekter MNAL

Bakgrunn: ny pedagogikk
Ny videregående skole i Søn-
dre Nordstrand bydel i Oslo - 
Bjørnholt skole - er prosjek-
tert og gjennomført parallelt 
med gjennomgående juste-
ringer og videreutvikling av 
(foreldet) program for tradi-
sjonelle videregående skoler, 
i tråd med nye pedagogiske 
idéer, introdusert gjennom 
forprosjektet i 2003.

Det nye skolebygget er tilpas-
set en ny tid og skal være ny-
skapende og utviklingsorien-
tert i tillegg til også å kunne 
oppta fremtidige endringer i 
den pedagogiske modellen.

Moderne pedagogikk og 
fleksible fysiske rammer har 
vært styrende i utformingen 
av bygningen. Undervisnin-
gen er basert på aktiv læring 
som består av prosjekt- og 
teamarbeid, samt individuell 
tilrettelagt undervisning.

Den pedagogiske modellen 
som skolen legger opp til, 
krever andre typer og anner-
ledes dimensjonerte rom og 
«settinger» enn de man var 
vant til i den tradisjonelle vi-
deregående skole. Den pe-
dagogiske modellen baserer 
seg på tanker knyttet til «for-
midlingsarealer» og «læ-
rings- og studiearealer», der 
elevene kan tilpasse sitt ar-
beidssted til det arbeidet de 
utfører, mer i tråd med pro-
gram for høyskoler og uni-
versitet. Den pedagogiske 
idéen bak skolen, legger opp 
til at elever skal kunne ar-
beide, lese og studere på sin 
egen måte under veiledning 
av sine lærere. Det betyr i 

praksis at de fleste lærings-
arealene er lagt til større, 
åpne områder for felles og 
tverrfaglig bruk, med om-
kringliggende grupperom, - 
varierende i størrelse, labo-
ratorier og arbeidsrom. Dette 
gir arealeffektivitet gjennom 
mindre areal til kommunika-
sjon, vegger og avgrensnin-
ger, dørslag etc. Samtidig er 
dette en mer kompleks, kre-
vende og gjennomtrengende 
prosjekteringsprosess, med 
store, åpne og gjennomsikti-
ge volumer med blant annet 
spesielle krav til brann og 
rømning, lyd og akustikk og 
ikke minst ventilasjon, opp-
varming og kjøling og vari-
ert belysning. 

Med det store antall elever 
som skal bruke og benytte de-
ler av skolen, 1100 videregå-
ende elever og 400 fra Bjørn-
holt ungdomsskole, kreves 
det ekstra plass der elever 
og lærere også kan møtes for 
sosiale aktiviteter. Behovet 
for vrimlearealer, sittegrup-
per og kommunikasjonsare-
al for å ta imot større elev-
grupper i forbindelse med 
adkomst, tilgang til audito-
rier og andre større under-
visningsrom, skaper sosiale 
møtesteder og aktivitetsrom 
der elevene fra forskjellige 
faglinjer kan treffes, danne 
fellesskap og identifisere seg 
med skolens varierte miljøer. 
Samtidig skal disse arealene 
være fordelingsareal av elev-
masse og formidling av ak-
tiviteter til andre arealer og 
bygningsvolumer.

Skolens grunnidé forutsetter 
at det er sambruk av funk-

Nye Bjørnholt skole i Søndre Nordstrand bydel, lengst øst i Oslo, er med sine 1500 elever landets største skole. I for-
grunnen nybygget, den videregående skolen med 1100 elever og i bakgrunnen eksisterende Bjørnholt ungdomsskole 
med et elevtall på 400.

Foto: Byggenytt

sjoner mellom de forskjellige 
fagretningene. For eksempel 
forutsettes det at flere avde-
linger har tilgang til musikk- 
og dramasaler med tilhøren-
de utstyr, og at elever ved den 
samme linjen skal ha mulig-
het for å bruke byggverkste-
dene for produksjon av egne 
scenedekorasjoner.

Utadvendt 
kommunikasjon
Oslo kommune ved Plan- 
og bygningsetaten ga tid-
lig uttrykk for et høyt am-
bisjonsnivå for utbygging av 
ny skole i eksisterende res-
ter av tidligere steinbrudd, 
og et samspill med landskap 
og utearealer for eksisteren-
de Bjørnholt ungdomsskole 
(GASA arkitekter) ble presi-
sert. Skolebygget og idretts-
hallen skulle fremstå som ett 
anlegg som også skulle kun-
ne markedsføre et fremtidig 
kulturelt sentrum. Ambi-
sjonsnivået skulle ha direk-
te sammenheng med politis-
ke mål knyttet til godt miljø 
og god læretid i en bydel med 
stor fremmedkulturell be-
folkning.

Den overordnede idéen for 
plassering av den videregå-
ende skolen og idrettshallen 
mellom de to skolene, er et 
ønske om at bygningskom-
plekset med sitt utendørsan-
legg, skal være en formid-
ler mellom tomtas nedre og 
øvre nivå, - og grøntsonen 
med aktivitetsarealer, og lig-
ge som en  tiltalende «buf-
fer» mellom skoleanlegge-
ne og bygge opp under disse 
med sine aktiviteter i tillegg 
til å være en katalysator til at 
området aktiviseres, og deri-
gjennom bidrar til trygghet 
og støtter opp under den på-
tenkte sentrumsfunksjonen 
til anlegget.

«Aktivitetsgaten» skaper en 
fysisk og visuell forbindelse 
mellom de to skolene, binder 
tomtene sammen og danner 
uteplass for lek, sport og an-
dre sosiale aktiviteter.

Det er gjennomført en felles 
adkomst/kommunikasjons-
knutepunkt med Bjørnholt 
ungdomsskole med rundkjø-
ring og holdeplass for buss 
(og kombibane, dersom den 
blir gjennomført) Parke-
ringsarealer er foreslått på 
nordsiden av adkomstplassen 
og det nye skoleanlegget. 

Utendørs adkomstrampe le-
der elever og publikum fra 
rundkjøringen på nederste 
nivå, til et større «repos» 
på adkomstnivå til idretts-
hall, biblioteksfunksjoner og 
tannhelsetjenesten, og vide-
re opp til hovedinngangen til 
skolen og til aktivitetsgaten 
mellom skolene. Fra dette 

Bjørnholt ungdomsskole til venstre og det nye skoleanleggets store idrettshall til høyre. 
I mellom ligger en grøntsone og et stort og mangfoldig aktivitetsareal.

Foto: Byggenytt

nivået vandrer en videre opp 
en innendørs rampe fra ad-
komsttorget til kantine. Læ-
ringsarealet fra kantine til 
neste etasje fortsetter denne 

bevegelsen rundt det frittstå-
ende auditoriet i kantinevo-
lumet. Videre føres en til øv-
erste plan ved å følge trappen 
opp forbi auditoriet, fortset-
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ter gjennom huset, der en til 
slutt kommer ut på opparbei-
det uteareal.

Arkitektonisk tema
Skolen og idrettshallen skal 
arkitektonisk fremstå som et 
«industrielt» preget, frittstå-
ende bygningskompleks med 
en klar og enkel form, der ta-
ket er det samlende elemen-
tet. Det skal betraktes og er 
utformet som en femte fa-
sade. Åpninger og «hull» 
taes der det er nødvendig og 
dagslys slippes ned i skolens 
forskjellige og sammensatte 
volumer via høye, luftige og 
gjennomsiktige lysgårder og 
«sprekker». To røde audito-
riebokser skyter opp gjen-
nom takflaten og synliggjør 
skolen fra avstand.

Gjennom å prosjektere ny vi-
deregående skole med stor-
hall etter de retningslinjer 
Oslo kommune ved Plan-og 
bygningsetaten satte, sam-
men med Utdanningseta-
tens visjoner om ny pedago-
gikk og Undervisningsbyggs 
gjennomføringsstrategi, øn-
sket prosjekteringsgruppen 
å bidra til et positivt og at-
traktivt miljø, som vil kun-
ne fungere som samlingssted 
og sosialt senter for bydelen, 
i tillegg til et godt læremil-
jø for elevene ved skolene på 
Bjørnholt.

Vi ønsker at arkitekturen 
skal gi positive og spennen-
de assosiasjoner til både læ-
rere og elever, ved å tilby nye 
kvaliteter til de golde, eksis-
terende omgivelser, påvirke 
områdets unike karakter og 
innhold. Den videregående 
skolen skal danne basis for 
kunnskap og (videre-)for-
midling, gjennom gruppe-
arbeid og seminarer i tillegg 
til tverrfaglig og sosialt sam-
vær med sentraliserte og in-
tegrerte aktiviteter.

Arkitekturen er gitt høy pri-
oritet, slik at elevenes omgi-
velser legger opp til et kre-
ativt og spennende lærested, 
som fremmer lyst til iden-

tifikasjon med skolen, for-
midling knyttet til forskjelli-
ge fag med utradisjonelle og 
moderne undervisningsloka-
ler, auditorier, bibliotek og 
kantine samt miljøfremmen-
de og uformelle møteplasser 
hvor det er rom for alle.

Program og innhold
Selve skolebygningen er delt 
i to bygningsdeler med en 
halvt glassoverdekket lys-
gård i mellom (biblioteket). 
I forlengelsen av lysgården 
mot syd, og til siden for den 
røde auditorieboksen, er det 
etablert et utendørs trappe-
arrangement med grøntele-
menter fra gulvnivå i for-
lengelsen av biblioteket til 
utendørs bruksareal på topp-
etasjenivå.

De forskjellige fagavdelinger 
er plassert rundt fellesarealer/
lysgårder og kantine. Hver 
avdeling har egne gruppe- 
og arbeidsrom, verksteder og 
samtalerom, lærerkontorer 
nær elevene samt egen stu-
dieretningsadministrasjon. 
Auditorier og felles, større 
grupperom samt læring-/sel-
vstudiumsarealer er plassert 
sentralt i bygget.

Den østre bygningsdelen 
rommer tekniske fag med 
verksteder tilknyttet uteare-
aler med biladomst, forskjel-
lige byggfag over to etasjer 
(større dobbeltvolum), med 
administrasjon og gruppe-
rom på tilbaketrukket mes-
sanin. De to øverste etasjene 
inneholder elektroavdeling 
med  utstyrsrike verksteder 
og laboratorier, i tillegg til 
IT-avdeling og APO-avde-
ling.

Den vestre bygningsdelen er 
noe mer kompleks og sam-
mensatt i sitt avtrappende 
volum, der avdelingene er 
plassert mot kantinen.

Avdeling for musikk, dans 
& drama (MDD) er plassert 

Luftfotoet fra juni 2007, mens utohusarbeidene pågikk for fullt, viser det nye skoleanleggets plassering i et tidligere 
steinbrudd. �kolen og idrettshallen skal arkitektonisk fremstå som et �industrielt�� preget, frittstående bygningskom��kolen og idrettshallen skal arkitektonisk fremstå som et �industrielt�� preget, frittstående bygningskom�
pleks med en klar og enkel form, der taket er det samlende elementet.  

Foto: Peab

Arkitekt Jørn Narud på 
innendørs rampe som 
leder fra adkomsttorget 
opp til kantinen.

Den tilsvarende uten�
dørs rampe som leder  
fra rundkjøringen og 
parkering på nederste 
nivå, sees på luftfotoet 
over.

Foto:
Byggenytt

s

Dagslys flommer ned i skolens forskjellige og sammen�
satte volumer via høye, luftige og gjennomsiktige lysgår�
der og �sprekker��...

Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side
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Fra biblioteket.                                                                              Foto: Narud Stokke Wiig

Fra ett av auditoriene som er utrustet med det mest moderne AV-utstyr. Skolens �ireSkolens �ire 
auditorier er plassert slik at de kan benyttes av alle �agretninger på en �leksibel og e�-
�ektiv måte. 

Foto: Byggenytt

over de to nederste etasje
ne, med intimsal(er) («black 
box») over begge etasjer, som 
kan sammenslåes med sky
vedørselementer. Avdelingen 
har nærhet til flerbrukshal
len og garderobeanlegg. Av
deling for allmennfag ligger 
på samme nivå som kantine 
og i etasjen over og rundt lys
gården. Skolens hovedadmi
nistrasjon er plassert i 1. eta
sje, nær resepsjonsområdet.

Avdeling for tilrettelagt un
dervisning for IV.gruppe og 
autister ligger på øverste ni
vå, med egen adkomst og 
skjermet uteplass i syd.

Tannhelsetjenestebygget er 
trukket ut av skolebygget 
som en separat enhet i ter
renget, med egen adkomst 
rett fra parkeringsanlegget. 
Dette bygget er på tenkt som 
base for et eventuelt påbygg/
utvidelse av skoleanlegget, 
for eksempel med et offent
lig bibliote. 

Flerbrukshallen består av tre 
håndballbaner samt klatre
vegg, med seks sett gardero
ber til gutter/jenter. Idretts
gulvet ligger på nivå med 
repos i utendørs adkomst
rampe, og er således direk

te tilgjengelig via egen foajé. 
Fra utendørs aktivitetsgate 
og kantine kan en se inn i sa
len

Skolens hovedadkomst lig
ger i et lyst og åpent vrimle
areal som skal fungere som 
en hovedgate i skoleanlegget. 
Et åpent volum over fire eta
sjer med en stor glassfasade 
som fysisk henger sammen 
med glassfasaden i idretts
hallen, gjør at dette er synlig 
og oversiktlig fra omgivelse
ne. Adkomsttorget er et treff
punkt for skolens elever og 
fordelingsareal av elevmas
se i tillegg til formidling av 
aktiviteter til andre arealer 
og bygningsvolumer. Area
let inkluderer ekspedisjon, i 
tillegg til adkomst byggfag, 
MDD, skolebibliotek, ram
pe opp til kantineareal med 
videreformidling av elev
er til skolens øvrige avde
linger,  og direkte adkomst 
til idrettshall/flerbrukshall. 
Adkomsttorget fungerer som 
vrimleareal for flerbruksare
aler, idrettshall, auditorier og 
dramasaler ved kveldsbruk. I 
tillegg inkluderer arealet in
ternettkafé, utstillingsmu
ligheter, oppslag og opp
lysningstavler for elever og 
avdelinger og mulige utleie
arealer for butikk(er). 

Læringsarealer, vrimlearea
ler og grupperom er i hoved

sak trukket ut av den enkelte 
avdeling og utformet slik at 
de kan være til allmen bruk 
for alle fagretningene. De er 
lagt som del av kommunika
sjonsårene og i tilknytning 
til auditorier, slik at rom
mene samlet blir et identifi
sérbart flerbruksareal, med 
tverrfaglige treff og under
visningspunkter. Åpne læ
rings og lesesoner er fordelt 
på åpne reposer mot sen
tralvolumet, kantinen,  og 
fungerer i tillegg som for
midlende nivåer og kom
munikasjonsarealer mellom 
etasjene. Enkelte grupperom 
er også trukket bort fra avde
lingene, og plassert slik at de 
er til felles bruk i tiknytning 
til åpent læringsareal med 
direkte forbindelse til kanti
ne. Disse vil også kunne eg
ne seg for utleie over kortere 
tidsrom, eller utenfor skole
tid.

Kantinen preges av den gjen
nomgående sambrukstanken 
i skolen. Den skal ikke ba
re fungere som et møtested, 
pause og spiseareal for elev
er og lærere, men også som 
lese og læringsareal. Den 
vil i tillegg kunne benyttes 
i forbindelse med arrange
menter på skolen,  forestil
linger, utstillinger og andre 
aktiviteter som foregår uten
for vanlig skoletid. Deler 
av skolen er planlagt med 

fortsettelse
fra forrige side

Avdeling �or musikk, dans og drama er plassert over de to nederste etasjene med intim-
saler («black box») over begge etasjer, som kan sammenslåes med skyved�rselementer.som kan sammenslåes med skyved�rselementer. 
På åpningsdagen 22. august �ikk gjester og presse oppleve elevenes �erdigheter. Her en 
gruppe som underholder med sang og dans.

Foto: Byggenytt

flerbruksarealer slik at byg
ningskomplekset byr på vari
erte  samlingsmuligheter og i 
tillegg fungerer som base for 
kulturaktiviteter for den lo
kale befolkningen og byde
len for øvrig. 

Biblioteket er plassert én eta
sje ned i forlengelsen av ad
komst og adkomsttorg, og 
består av et 5etasjers vo
lum, delvis under glasstak, 
og en énetasjes, administra
tive fløy inn under utvendig 
adkomsttorg som inkluderer 
adhocløsninger for biblio
tek og læring/undervisning.

Auditorier og dramasal er 
plassert i tilknytning til ad
komstsone og øvrige felles
rom som «frittstående» byg
ningselementer/bokser, slik 
at også disse kan leies ut og 
benyttes ut over vanlig sko
letid. 

Skolens fire auditorier er 
plassert slik at de kan benyt
tes av alle fagretninger uten 
at en spesiell avdeling blir 
belastet av ekstra kommuni
kasjon i form av elever og læ
rere, eller har spesiell rett til 
bruken av rommet. To audi
torier, som hver har plass til 
ca. 70 elever, har adkomst fra 
biblioteket eller fra gangbro

er i biblioteksvolumet, ett au
ditorium «flyter» over kanti
nekjøkkenet, og har adkomst 
fra gangbroer mot kantine
volumet og ett auditorium 
har adkomster fra soner med 
felles læringsarealer.

Idrettshallen, med sine seks 
«individuelle» gymsaler, be
står av tre håndballbaner, og 
er prioritert til å kunne be
nyttes både for sport og an
dre fritidsaktiviteter for både 
ungdomsskole og videregå
ende skole og bydelen for øv
rig. Med sitt store volum og 
vel 14 meters netto høyde i 
tillegg til sin høye standard, 
gode lysforhold, publikums
tribune, mobile scene og 
akustiske overflater egner 
den seg som flerbrukshall,  
trening og ballspill, allmøter, 
konserter, markeder, skole
tilstelninger og teateroppset
ninger. Hallen er i tillegg ut
styrt med egen, spektakulær 
klatrevegg med stor høyde i 
bakkant av banene, som vil 
kunne trekke lokalbefolk
ning og klatremiljøer fra he
le Oslodistriktet.

Materialer
En utstrakt bruk av glass 
 i innvendige fasader mot 
glassgårder, mellom skole 
og flerbrukshall, i kommu

nikasjonsarealer samt i fasa
der og tak  gir bygningen en 
åpenhet og gjennomsiktig
het på tvers av avdelingene 
både horisontalt og vertikalt. 
Aktivitet skal synliggjøres 
og avdelingene skal ikke iso
leres fra hverandre. Via sikt
linjer til de ulike fellesarealer 
og til omgivelsene omkring 
er det lett å orientere seg på 
de ulike plan. Det er benyt
tet glass i aluminium profil
system, valsede glasspane
ler med Uformet profil og 
systemvegger med glass mot 
korridor. Profilglass i ytter
vegger er levert med trans
luscent isolasjon. Solavskjer
ming er løst gjennom valg 
av glass med lav solfaktor 
i kombinasjon med innven
dig avskjerming og utvendig 
strekkmetallskjerm. 

Som utvendig kledning er det 
montert plater av sinuskorru
gert aluminium. I den østre 
bygningsdelen mot biblio
teket er det benyttet ståen
de paneler av sort antrazink. 
Auditoriene er kledt med rø
de plater av høytrykkslami
nat, innvendig perforert av 
akustiske hensyn. For øvrig 
er det benyttet metallkasset
ter i rustfritt stål i bibliotek, 
kantine, grupperom, danse
rom og musikkrom. På veg
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ger i flerbrukshall og lille 
lysgård er det montert verti
kale trespiler av ask med duk 
og isolasjon bak.

På gulv i vrimlearealer i 1. 
etasje og 1. underetasje samt 
i trapper er det valgt slipt be
tong som sammen med bruk 
av plasstøpt betong i søyler, 
bærevegger, trapper og hei
skjerner gir presise og «bar
ske» overflater. I verksted
arealer for de ulike byggfag 
er gulvene stålglattet. Interne 
korridorsoner samt undervis
ningsrom, verksteder, gar
derober, kontorer m.m. har 
banebelegg av linoleum. I la
boratorier er det vinyl, i kan
tine er det lagt gummibelegg 
m/ knotter. I flerbrukshal
len er det benyttet syntetisk 
sportsgulv på gummibasis, 
beregnet på flerbruk. Dra
ma og intimsaler har mas
sive tregulv, dansesal parkett 
med svikt . Keramiske fliser 
er lagt i toaletter og dusjrom.

Som himling er det generelt 
valgt absorbenter av treull
sementplater montert direk
te mot underkant dekke, med 
åpne tekniske føringer under, 
lagt i et ryddig system. For 
korridorer, garderober og to
aletter/dusjrom er det benyt
tet nedfôrede demontérbare 
himlinger av henholdsvis 
metall, treullsement og gips. 
I bibliotekets høye del er det 
montert perforert metallpla
tehimling, under hovedtaket 
i kantine/adkomsttorg og i 
flerbrukshall er det montert 
akustiske bafler.

Inventar/utstyr –
møblering: forutsetninger
Bygget er utformet med tan
ke på å skape lyse og åpne 
lokaler avskilt av glassveg
ger og med en visuell forbin
delse mellom de forskjellige 
rom og avdelinger. Ivareta
gelse av denne karakteren 
var den dominerende føring 
for utarbeidelse av møble
ringsløsninger. Prosjektet 
tilstreber et moderne, indus
trielt preg og en røff  «verk
stedskarakter» samtidig som 
det skal være en velfungeren
de utdannelsesinstitusjon.

En målsetning var å lage rom 
som kan dekke flere funksjo
ner for å øke bruksfrekven
sen. Det er lagt spesielt vekt 
på balansen mellom standar
disering, variasjon og fleksi
bilitet, samt på bruk av data 
og kommunikasjonsverktøy 
i de forskjellige undervis
ningssituasjoner. 

Det ble valgt:
• Multifunksjonelle robus
te møbler som kan tilpasses 
forskjellige forsamlings og 
seminararrangementer.
• Flyttbart inventar for å lett 
kunne gjøre endringer.
• Mobil innredning for å ska
pe flerfunksjonelle rom.
• Miljøvennlige, resirkuler
bare materialer med et visu
elt lett uttrykk.

Bruk av materialer og
overflater
Bygget har et gjennomgåen
de modernistisk utrykk med 
delvis synlige føringsopplegg 
og mye bruk av eksponert be
tong, glass, Uglass / Profilitt 
(translucente glasspaneler), 
metall, laminatkledninger, 
samt åpne gangbroer. Dis

se materialene benyttes i sin 
«opprinnelige tilstand», uten 
påførte farger, i forskjellige 
sammensetninger av nøytra
le, naturlige fargetoner. Dette 
angir en nøytral og rolig bak
grunn. Mot denne bakgrun
nen er bevisst valgte skarpe 
fargesetninger av utvalgte 
bygningselementer for å ska
pe kontrast. Innredningen 
gjenspeiler dette inntrykket 
med åpne og enkle løsninger 
uten unødvendig staffasje.  
Utformingen av innrednin
gen er enkel og tidløs. Pro
duktene er funksjonelle og 
har en utførelse av høy kva
litet og med en enhetlig stil, 
med stramme linjer, glat
te overflater og rette kanter. 
Materialene fremstår med en 
industriell finish. 

Farger
Kromatiske  sterke, primær
farger er bevisst benyttet for 
å bryte opp mellom betong, 
glass og stål. De definerer i 
tillegg geografisk tilhørig
het: samme type møbler er 
gjentatt i skolen i forskjelli
ge farger.

Fleksibilitet
Møbler og utstyr i undervis
ningsrom/arealer er tilret
telagt for pedagogisk flek
sibilitet. En viktig del av 
pedagogikken er basert på 
prosjektbasert undervisning 
og teamarbeid. Møbler og 
teknisk infrastruktur som 
kan benyttes i forskjellige 
konfigurasjoner er prioriter
te løsninger på prosjektet.

Arkitektteam 
Narud - Stokke – Wiig AS
sivilarkitekter MNAL
2002-2007

Prosjektansvarlig:	
Jørn Narud
Daglig drift:  
Tormod Slevikmoen
Pieter Paul Furnèe
Medarbeidere:  
Kjell Dybedal
Håvard Fagernes
Tai Grung
Live Hjelde
Randi Holmen
Aylin JørgensenDahl
Stefan Krauel
Emil Kristiansen
Haukur Morthens
Ellen Sjong
JanEllef Søyland
Kaja Tiltnes
Erlend Torkildsen
Sjur Tveit
Interiør/inventar og utstyr:
Mirjana Grahovac
Teknisk drift/tegninger: 
Geir Klefstad
John Philip Clark
Rose Berge
Modeller: Torbjørn Lien 

Prosjekteringsgruppeleder
Hjellnes Consult AS
v/Odd Kristiansen og
Bjørn Olsen

Rådgivende ingeniører:
Rib/Riv/Rie/RiBr: 
Hjellnes Consult AS
RiAku: Brekke & Strand 
Akustikk AS
Lark: Multiconsult AS/
13.3 Landskapsarkitekter 
MNLA

Entreprenør: PEAB AS
v/Svein Rennan, 
kontraktansvarlig. Ole Kris
toffer Herlofsen, prosjektle
der og Ola Rækken, produk
sjonsleder.

Selve skolebygningen er delt i to bygningsdeler med en halvt glassoverdekket lysgård imellom (biblioteket). I forlen-
gelsen av lysgården mot syd, og til siden for den røde auditorieboksen, er det etablert et utendørs trappearrangement 
med grøntelementer fra gulvnivå i forlengelsen av biblioteket til utendørs bruksareal på toppetasjenivå.

Foto: Byggenytt

Fra kantinen som ligger 
ved en av de to audito-
rieboksene. Denne bok-
sen har ett auditorium 
som «flyter» over kan-
tinekjøkkenet og har 
adkomst fra gangbroer 
mot kantinevolumet.

Boksens øverste audi-
torium har adkomster 
fra soner med felles læ-
ringsarealer.

Foto:
Byggenytt

s
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Vi har utført betong- og forskalingsarbeider, 
samt krankjøring ved prosjekt Bjørnholt skole.

Bjørn Hansen Construction AS
Vesterøyveien 371, 3224 Sandefjord

Telefon: 33 42 07 00 • Telefax: 33 42 07 10
Bjørn Hansen: bjorn@bjornhansen.no • Telefon: 905 74 3 57

Kari Thorbjørnsen: kari@bjornhansen.no • Telefon: 952 36 205
Knut H. Rønningen: knut@bjornhansen.no • Telefon: 913 81 828

www.bjornhansen.no

Protan Tak AS
Lørenfaret 1 B, Postboks 513 Økern, 0512 Oslo

Telefon: 22 88 90 10 • Telefax: 22 88 90 11
www.protan.no

Membran og taktekking
er utført av:

Blikkenslagerarbeider
er utført av:

Icopal Metall AS
Fjellhamarveien 52, 1472 Fjellhamar

Telefon: 67 97 90 00 • Telefax: 67 90 58 77
www.icopal.no

Prosjektering av tekniske fag
Av

prosjekteringsleder
Bjørn F. Olsen,

Hjellnes Consult AS

Hjellnes Consult AS ble valgt 
som tverrfaglig rådgivende 
firma for å forestå prosjek-
tering av tekniske fag samt 
prosjekteringsgruppeledelse. 
Arbeidet startet i mai 2002 
og var basert på et program 
som var under sluttføring. 
Alle tekniske fag, byggetek-
nikk, elektroteknikk, VVS- 
og klimateknikk, branntek-
nikk og miljørådgiving har 
vært samlet del av vår le-
veranse. Det er også tidlig i 
prosjektet utarbeidet en tra-
fikkvurdering fra vår sam-
ferdselsavdeling basert på 
krav i reguleringsbestem-
melsene. Oppdragsgiver har 
hatt visjoner og forventnin-
ger om et markant bygg. I 
prosessen ble gitt føringer 
for at løsninger skulle base-
res på ny pedagogisk ide. 

Spennende arkitektoniske 
løsninger har gitt en vari-
ert og krevende prosess med 
høye krav til detaljløsninger. 
For å utvikle gode tekniske 
løsninger har det i prosessen 
vært behov for utstrakt sam-
arbeid med de forskjellige 
bukergrupper. Totalt er pro-
sjektet på nærmere 28.000 
m2.

Byggeteknikk
Tomten, som er et nedlagt 
steinbrudd, måtte gjennom-
gå omfattende forandringer 
for å tilpasses prosjektets ut-
forming. I bakkant er bygget 
sprengt ned i dybder på opp-
til 15 m. Overskuddsmasse-
ne fra denne utsprengningen 
er anbrakt i fyllinger, hoved-
saklig i forkant av tomten 
for blant annet parkerings-
anlegg, aktivitetsgate og he-
ving av Lunhvilveien. To-
talt er det blitt flyttet på over 
100. 000 m3 masser i forbin-
delse med grunnarbeidene.

Også på baksiden av sko-
len er terrenget hevet, slik 
at maksimal høydeforskjell 
mellom terrenget på for- og 
bakside av skolen er ca. 15 
m. Mot bakveggene er det 
brukt løs Leca for å begrense 
jordtrykket. Veggene er for-
ankret horisontalt inn i fjell-
veggen med betongribber og 
forankringsbolter.

Den ca. 140 m lange hoved-
bygningen er teknisk oppdelt 
i tre adskilte bygningskrop-

per med selvstendige avstiv-
ningssystemer. 

Flerbrukshallen består av et 
søylefritt areal på ca. 71 x 51 
m, med takhøyde på ca. 18,5 
m. Taket bæres av fagverks-
dragere i stål med spenn-
vidde 51,0 m. Fagverkene er 
lagt opp på plasstøpte sirku-
lære betongsøyler. Den stive 
takskiven er i bakkant for-
ankret inn på oversiden av 
fjellskjæringen gjennom to 
betongskiver. Glassfasaden i 
forkant av bygningen er lagt 
opp på en forholdsvis enkel 
stålkonstruksjon av hulpro-
filer som i sin tur er stivet av 
mot de kraftige betongsøyle-
ne på utsiden av fasaden.

Den allmennfaglige midt-
bygningen har et tilnær-
met rendyrket bæresystem 
av plasstøpt betong. Gene-
relt er det benyttet sirkulære 
betongsøyler med diameter 
450 mm i alle plan. Søyle-
ne er plassert i en modul på 
5,4 x 6,0 m. Dekkekonstruk-
sjonene består av flatdekker. 
Denne bygningen består av 
flere auditorier, danse- og te-
atersaler med krav om store 
søylefrie arealer. Plasserin-
gen av disse rommene i for-
skjellige soner og nivåer har 
medført at det her er innført 
mange utvekslingskonstruk-
sjoner.

I den yrkesfaglige bygnin-
gen mot øst består bæresys-
temet av en kombinasjon av 
plasstøpte og prefabrikkerte 
betongkonstruksjoner. Inn-
føringen av hulldekker tvang 
seg her fram p.g.a. av de sto-
re byggfaghallene, som er 
plassert på bakkeplan. 

I alle takflater er det benyt-
tet lette takelementer. Også 
utvendig består prosjektet 
av store og tunge betong-
konstruksjoner i form av ad-
komstbro og støttemurer.

Brannteknikk
Brannteknisk rådgiver har 
utarbeidet stategidokumen-
ter som har gitt føringer for 

valg av planløsninger, røm-
ningsforhold, røkventilasjon 
og materialvalg samt krav til 
tekniske løsninger og opp-
bygging av detaljer.

Elektroteknikk
Under prosjekteringen av 
de elektrotekniske anlegge-
ne har det vært lagt stor vekt 
på å oppnå gode fremtidsret-
tede tekniske løsninger med 
lave driftsutgifter. I tillegg 
til komplette elektroteknis-
ke anlegg er bygget utrustet 
med to stk. person- og vare-
heiser. Integrert i bygnings-
massen er det plassert egen 
nettstasjon. Total elektrisk 
effektbehov er beregnet til 
ca. 1.400 kW med systems-
penning 400 V TN-S. 

Utforming og valg av belys-
ningsløsninger har vært om-
fattende og krevet detaljrikt 
samarbeid med arkitekten. 
For lysstyring er det benyt-
tet EIB styresystem. Et slikt 
styresystem kan i ettertid en-
kelt endres slik at andre sce-
ner og arealer kan styres på 
annen måte. For de VVS-
tekniske anlegg er det mon-
tert komplette SD/automa-
tikkanlegg.

I skolens 5 auditorier er det 
montert omfattende audio-
visuelle anlegg for moderne 
presentasjon av informasjon. 
I de fleste undervisnings-
rommene er der installert in-
teraktive tavler.

For distribusjon av tele/da-
ta har skolen et fast nettverk 
for administrasjon og lærere 
samt faste uttak i alle under-
visningsrom. Det er også lagt 
opp til komplett trådløst nett-
verk, noe som gir stor fleksi-
bilitet for hele skoleanlegget. 
I tillegg finnes det vrimle-
areal med Internettcafè hvor 
24 stasjonære PC-stasjoner 
er installert.

Skolen har 3 dramasaler og 
1 teatersal som alle er utrus-
tet med scenetekniske an-
legg bestående av lysrigger 
og lydanlegg.

Belysningsanlegget i fler-
brukshallen er basert på lys-
kastere. Det er installert re-
sultattavler og lydanlegg for 

«Back of House». Bygningen er hele 140 meter lang. Ogs�� p�� �aksiden av skolen er ter�Ogs�� p�� �aksiden av skolen er ter�
renget hevet, slik at maksimal høydeforskjell mellom terrenget p�� for� og �akside av 
skolen er ca. 15 meter.

Foto: Byggenytt

Fra avdeling for dans, musikk og drama med sin imponerende «�lack �ox».

Foto: Byggenytt

fortsettelse side 8

Detalj av �rofor�indelser 
mellom østlig og vestlig 
(�ildet) �ygningsvolumer.

Foto: Byggenytt

En titt ned p�� skolens In�
ternettcafé som er plassert 
i det store vrimlearealet 
mellom atkomsttorget og 
fler�rukshallen. Skolen 
har et komplett tr��dløst 
nettverk.

Foto: Byggenytt
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www.scandisport.no

Baneskiller
er levert av:

Vi gratulerer!

Avd. Oslo: Johan H. Andresens vei 1, 0655 Oslo
Telefon: 22 08 00 70 • Telefax: 22 08 00 90

Hovedkontor: Trondheim. Avdelinger: Kirkenes, Alta, Harstad, Bodø, Mosjøen,
Steinkjer, Orkanger, Kristiansund, Bergen, Stord, Oslo.

www.aeo.no
Leverandør av: Brannvern, personlig verneutstyr, skruer og festemidler, skjærende verktøy, elektroverktøy,
verktøymaskiner, håndverktøy, rekvisita, lager- og verkstedinnredninger, løfteutstyr, slanger og kuplinger,

lager og transmisjoner, sveiseutstyr og tilsett.

...Bjørnholt skole med nybygget. Og takker for tilliten med
leveransen av innredning, verktøy og maskiner.

Hovedentreprise i særklasse
Det er to kjekke karer fra Pe-
ab som Byggenytt møter på 
Oslos nye og storslåtte sko-
leanlegg på Søndre Nord-
strand, avdelingsleder Svein 
Rennan og prosjektleder for 
byggeoppdraget, Ole Kris-
toffer Herlofsen. Herrene er 
i svært godt lune og det har 
de grunn til å være. Den nye 
videregående skolen er et 
imponerende byggeprosjekt 
slik det fremstår nå like før 
skolestart, det kan Bygge-
nytts utsendte underskrive 
etter flere fotorunder på  an-
legget.  

Peab har som hovedentrepre-
nør hatt alle bygningsmessige 
kontrakter og vært ansvarlig 
for rigg og HMS, samt ko-
ordinert de tekniske fagene 
med fremdriftsrapportering 
til byggherren. Peab forteller 
at byggearbeidene har struk-
ket seg over ca. to og et halvt 
år, med oppstart i februar 
2005, og med overlevering 
av bygget en dag før avtalt 
tid 28. juni 2007. Det var in-
gen merknader i overleve-
ringsprotokollen. Et svært 
komplisert byggeprosjekt 
var bragt i mål innen tidsfris-
ten og i henholdt til byggher-
rens budsjettramme med god 
margin. Allerede i februar 
var bygget teknisk ferdigstilt 
slik at man har kunne gjen-
nomføre en prøvedrift fram 
til overleveringsdagen, noe 
som har gitt både byggherre 
og entreprenør en ekstra kva-
litetssikring.

Både Rennan og Herlofsen 
poengterer at denne entre-
prenøroppgaven er et refe-
ranseprosjekt med stor R. 
Det har gitt en sjelden mulig-
het til å sette ut i livet Peabs 
nullfeilvisjon, det vil si null 
feil ved overtakelse. Dette er 
en ambisiøs målsetting som 
hele tiden har «hengt over» 

entreprenøren underveis. Det 
har innebåret en nitidig kon-
troll i alle ledd og til de min-
ste detaljer. I følge Rennan 
og Herlofsen har det vært et 
uendelig antall kontroller og 
dokumentasjonsarbeid for å 
sikre den best mulige gjen-
nomføringen av de 14 dag-
multsbelagte milepæler med 
sine tidsfrister, det være seg 
tett bygg, teknisk ferdigstil-
lelse  og overlevering for å 
nevne de tre hovedmilepæ-
lene. 

Rennan og Herlofsen berøm-
mer byggherren for sin pro-
fesjonalitet. Prosjektledel-
sens rutine og erfaring paret 
med en entusiastisk opp-
slutning om nullfeilvisjonen 
har imponert fra første dag. 
Byggherren har faktisk vært 
en positiv pådriver med hen-
syn til nulltoleranse og har 
således bidratt betydelig til 
byggesakens fine gjennom-
føring. I denne sammenheng 
nevnes som særlig viktig det 
å skape en samarbeidsånd 
med felles forventninger om 
sluttresultatet, og at dette ble 
etablert fra starten av. 

Peab trekker videre fram 
byggherrens fornuftige kon-

traktshåndtering hvor evnen 
til å få fram de riktige be-
slutningene har spilt en vik-
tig rolle. Det blir også pekt 
på det svært gode tegnings-
grunnlaget, i så måte har 
prosjekteringen vært forbil-
ledlig.

Bjørnholt skole ligger i et tid-
ligere steinbrudd. Peab kom 
inn i byggeprosjektet etter 
at mesteparten av grunnar-
beidet allerede var avsluttet. 
Grunnarbeidene var en egen 
entreprise (utført av Skanska 
Norge AS), og Peab overtok 
så og si en ferdig utsprengt 
tomt. Rennan og Herlofsen 
beskriver prosjektet som et 
betongbygg i hovedsak, selv 
om stål og glass i fullt monn 
er benyttet. Både utvendig 
og innvendig preges skolen 
av store flater av ubehand-
let eksponert betong. Dette 
har stilt store krav til beton-
gens overflate og dermed til 
støpejobben som er utført. 
Flikking av betongen i et-
terkant har i svært liten grad 
blitt tillatt. Totalt har det gått 

Svein Rennan (til venstre) og Ole Kristoffer Herlofsen, begge PEAB AS, har sammen 
med sine kollegaer gjennomført et komplekst og komplisert byggeprosjekt med store 
krav til presisjon.  

Foto: Byggenytt

Den store flerbrukshallen med sine 6 «individuelle» gymsaler, består av 3 håndballbaner, og er prioritert til å kunne 
benyttes både for sport og andre fritidsaktiviteter både for skolens elever og for bydelen for øvrig. Hallens høyde er 
hele 14 meter og stålfagbjelkene som bærer taket er 70 meter lange. 

Foto: Byggenytt

med ca. 12.000 m3 betong og 
1500 tonn armeringsjern.

Som konklusjon karakteri-
serer Rennan og Herlofsen 
Bjørnholt skole som et kom-

plekst og komplisert bygge-
prosjekt med store krav til 
presisjon. Alt har måttet pas-
se så og si perfekt. Her har 
det ikke vært mulig å fuge 
og liste seg unna probleme-

ne. Selv med hensyn til stål-
konstruksjonene hvor det 
vanligvis tillates noe avvik, 
har monteringen skjedd med 
nulltoleranse. 

Ved siden av betong preger 
store glassflater bygget. 

Foto: Byggenytt

Lysgården (over 5 etasjer) 
og biblioteket sett mot det 
store trappeamfiet som 
leder opp til høyeste nivå i 
byggets bakkant. Se også 
øverste bilde.

Foto: Byggenytt

Gulv og Takteknikk AS
Østerdalsgaten 1 B, 0658 Oslo

Telefon: 23 06 07 60 • Telefax: 22 57 0706
E-post: gulvogtakteknikk@c2i.net 

www.gulvogtakteknikk.no

Vi har prosjektert og levert
komplett PULASTC 2000 TP

sportsgulv og
oppmerking i Bjørnholt skole,

inklusive de faste
gulvinstallasjonene.
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Normatic har levert grafisk toppsystem for alle 
tekniske anlegg og automatikk for 
VVS-anleggene ved Bjørnholt skole.

- Toppsystemet er en WEB-server med OPC-klienter:
WEB-serveren er det grafiske brukergrensesnittet mot de tekniske
installasjonene som driftsoperatørene benytter som verktøy til å drifte anlegget.
WEB-serveren kommuniserer mot EIB-anlegg for styring av lys og varme, og 
overvåker varme, kjøling og ventilasjon og VVS-anlegg ved hjelp av OPC. 
  
- Automatikk for VVS anlegg:

Postboks 132, 6771 Nordfjordeid
Tlf.: 57 86 48 50 • Fax: 57 86 48 70
www.normatic.no

Kirkeveien 54, 1395 Hvalstad
Telefon: 66 84 88 68 • Telefax: 66 84 86 80

E.mail: post@soa.no • www. soa.no

Vi har levert og montert
Espero foldevegger

Kaefer Isolering AS

Bjørnåsveien 5, 1696 Moss
Telefon: 69 26 70 00 • Telefax: 69 20 82 48

www.kaefer.no

Vi har utført
isolering og branntetting

idrettsarrangementer. Lyd-
anleggene i hallen kan utvi-
des ved å tilkoble eksternt 
utstyr i forbindelse med uli-
ke arrangementer. 

VVS- og klimaanlegg
Bygget forsynt med vannbå-
rent varmeanlegg og er til-
knyttet fjernvarme med sam-
let effekt 3.200 kW. Det er en 
sentralt plassert energisen-
tral. Luftbehandlingsanleg-
gene har en total luftmeng-
de på 300.000 m3/h. Deler 
av luftbehandlingsanleggene 
har kjøling som forsynes fra 
en isvannsmaskin med kapa-
sistet ca. 250 kW. Bygget er 
fullsprinklet. 

Det er lagt vekt på energief-
fektive løsninger med var-
megjenvinning på samtlige 
ventilasjonsaggregater, bruk 
av VAV i rom med stor varie-
rende belastning samt mulig-
heter for reduserte luftmeng-
der tilpasset belastning samt 
valg av driftstid etter bruks-
mønster. Det er i hovedsak 
benyttet roterende varme-
gjenvinnere, unntatt for spe-
sielle soner.

På varmeanlegget er det 
muligheter for utstrakt bruk 
av nattsenkning som kan 
styres sentralt. For rom med 
stor takhøyde er det valgt 
gulvvarme og/eller takvar-
me. Dette er energieffektive 
løsninger som medfører at 
romtemperaturen kan holdes 
noe lavere enn bruk av kon-
vensjonelle radiatorer. 

Bygget inneholder flere rom 
og haller med stor takhøyde. 
Ventilasjon er her løst med 
diffus tilluft ved gulv. Ut-
forming og plassering av til-
luftsventiler her har vært viet 
omtanke med hensyn til in-
tegrering i byggets konstruk-
sjon samt at tilluftsrister og 
fargevalg er  tilpasset det ar-
kitektoniske uttrykk. 

Bygget innholder mange 
ulike avdelinger med tilhø-
rende brukerutstyr, spesiel-
le tekniske anlegg etc. Byg-
gets planløsning, inndeling 
og den tekniske infrastruk-
tur har krevet en omfattende 
tilpasning og detaljering.

Klare miljøkrav til 
prosjektet
Undervisningsbygg Oslo 
KF er en byggherre som tar 

miljø på alvor, og stilte ved 
oppstart av prosjektet klare 
miljøkrav til prosjekterings-
gruppen. Blant annet ble føl-
gende miljømålsetninger de-
finert for prosjektet:

• Arealeffektivitet skal vekt-
legges ved at det prosjekteres 
løsninger som optimaliserer 
bruken av rom slik at de kan 
dekke flere funksjoner utover 
undervisning.
• Det skal være fleksibilitet 
i løsningene og utførelses-
måten som gjør det mulig å 
endre forutsetninger i bruk 
og planløsninger uten at det 
medfører større tekniske inn-
grep eller høye kostnader.
• Man skal finne energief-
fektive og ressursoptimale 
løsninger. Målsetningen med 
hensyn på energibruk er 125 
kWh/m2 for skolen eksklusi-
ve Storhall og 150  kWh/m2 
for Storhallen.
• Et godt innemiljø skal opp-
nås ved bl. a. miljømessige 
vurderinger av overflatema-
terialer, belysning og innven-
dig beplantning.  
• Det skal velges «sunne» 
byggematerialer og høyverdi-
ge miljøtekniske løsninger.

Prosjekteringsgruppens 
implementering av 
miljøkrav
På bakrunn av disse miljø-
målsetningene, ble det ut-
arbeidet en HMS-plan for 
prosjekteringsgruppen hvor 
miljøkravene ble utdypet og 
krav til de prosjekterende ble 
stilt. Det ble også laget mil-
jø-sjekklister for hver enkel 
fagdisiplin hvor alle relevan-
te miljøkrav ble listet opp. 
Disse sjekklistene ble benyt-
tet gjennom hele prosjekte-
ringsfasen, og ble oppdatert 
hver måned. 

P rosjek ter i ngsg r uppens 
løsninger på de enkelte mil-
jøkravene ble dokumen-
tert i sjekklistene etterhvert 
som disse ble oppfylt. Disse 
sjekklistene er dermed pro-
sjekteringsgruppens doku-
mentasjon på at miljøkravene 
er implementert i prosjekte-
ringen. RIM sin oppgave var 
å påse at alle kravene i sjekk-
listen ble vurdert og oppfylt.

Miljøkrav ved valg av 
materialer
For å sikre at materialvalg 
også inkluderte miljøkrav, 
ble det utarbeidet en krav-
spesifikasjon som underlag 
for entreprenørens material-
valg. Det ble blant annet stilt 
krav om at materialer som 
er miljøskadelige eller inne-
holder stoffer som finnes på 
SFT’s prioriteringsliste ikke 
skulle benyttes. Entreprenø-
ren skulle legge fram miljø-
dokumentasjon for alle byg-
gevarer for byggherren. Hvis 
mulig skulle byggevarer med 

miljømerker velges (Svane-
merket, EU-blomsten, Inne-
klimamerket, osv.). I tillegg 
ble det lagt vekt på bygnings-
tekniske løsninger som bidro 
til avfallsminimering (prefa-
brikkerte elementer/materia-
ler som kan ombrukes). 

For materialer av betydning 
for inneklimaet (innvendige 
overflatematerialer), skulle 
det fremlegges dokumenta-
sjon på at disse ikke gir ne-
gative konsekvenser for det 
fremtidige inneklimaet i byg-
get. Det ble derfor stilt krav 
til maksimale emisjonsrater 
(avgassing) for alle innven-
dige overflatematerialer. For 
å forenkle dokumentasjonen, 
ble det definert at byggema-
terialer anbefalt i Folksams 
«Byggmiljøguide 2004» og-
så tilfredsstilte byggherrens 
miljøkrav.

Ved bruk av produkter sam-
men, var det viktig å se på 
deres felles inneklimaegen-
skaper fremfor å vurdere 
hvert produkt for seg. Ved 
vurdering av f. eks. gulvbe-
legg, var det derfor like vik-
tig å vurdere vedlikeholds-
behandling (hvilke midler 
produsent anbefaler) som 
lukt og avgassing. På sam-
me måte ble limtype til uli-
ke gulvbelegg vurdert spesi-
elt mot det valgte belegget og 
type underlag. 

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse – ROS
Det ble gjennomført to ROS-
analyser i løpet av prosjekte-
ringsperioden. Den første tok 
for seg arbeidsoperasjonene 
sprenging, grunnarbeider, 
råbygg, fasader, tekking og 
innvendige tekniske arbei-
der. Den andre inkluderte re-
sten av byggeprosessen.  Del-
takere var fagansvarlige samt 
RIM som styrte prosessen. 

Gjennom disse ROS-analy-
sene ble spesielle risikomo-
menter i byggefasen belyst. 
ROS viste seg som meget 
nyttige, og det kom fram 
svært mange viktige inns-
pill som ble videre behand-
let i prosjekteringen. Det ble 
foreslått en rekke tiltak for å 
unngå at uheldige hendels-
er og ulykker skulle skje på 
byggeplassen.  

Resultatene fra ROS-analy-
sene (det vil si tiltakene som 
må iverksettes for å unngå 
uønskede hendelser) ble vi-
dereført til entreprenørens 
underlag og HMS-planen. 

Vurdering av radon
Det ble gjort store spreng-
ningsarbeider på tomten. For 
å vurdere eventuell risiko for 
radonavgivelse fra bygge-
grunnen, ble det tatt 8 prøver 
av sprengstein på byggeplas-
sen. Prøveinnsamlingen ble 
foretatt av Radonlab sam-
men med RIM og RIB. Prø-
vene ble samlet fra dypere 
lag og fortrinnsvis ved fjell 
som steinene ble sprengt ut 
fra. Måleresultatene viste at 
6 av 8 målinger lå i katego-
rien lav sannsynlighet for 
radonproblemer i fremtidig 
bebyggelse, mens 2 av må-
lingene lå i kategorien mid-
dels sannsynlighet. Disse 2 
målingene ble begge tatt av 
sprengstein der flerbrukshal-
len nå ligger. I flerbrukshal-
len ble det derfor lagt sports-
gulv av typen Pulastic 2000 
som har dokumenterte egen-
skaper som tilfredsstiller 
kravene til en radonsperre. 
Dermed skal det ikke oppstå 
fremtidige problemer med 
radon i bygningsmassen.

fortsettelse
fra side 6

Normatic har levert 20 au
tomatikktavler ved Bjørn-
holt skole for styring, re-
gulering og overvåking av 
30 varmesystemer, 22 ven-
tilasjonsaggregater, flere 
separate avtrekksvifter, 3 
kjølesystemer, 2 varmt-
vannberedersystemer, 4 
nettanalysatorer i elek-
triske hovedfordelinger, 
utelyssystemer, lys i fel-
lesarealer og  røkluker. 

Brannvarslingsanlegget 
og innbruddsalarmanleg-
get overvåkes også via 
automasjonsanlegget le-
vert av Normatic. Under-
sentraler i automatikktav-
lene er av fabrikat Regin 
Exomatic.
 
El-entreprenør Leithe & 
Christiansen har levert et 
omfattende bus-system 
for styring av lys, varme, 
VAV og overvåking av 
elektriske anlegg løst med 
et EiB anlegg. Hele dette 
anlegget er komplett in-
tegrert i driftskontrollan-
legget levert av Normatic. 

Automatikk
og

EIB-anlegg

Fra adkomsttorgets vrimleareal ved rampe som leder opp til kantinen. I bakgrunnen 
inngang til flerbrukshallens tribune.

Foto: Byggenytt

Ventilasjonspiper for inn- og utluft i «stram giv akt». 
Disse kler bygget og bidrar på sin måte til skoleanleggets 
«barske» uttrykk.

Foto: Byggenytt
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Luftbehandlingsanlegg
er utført av:

Det var en feiende flott fest 
på den offisielle åpningsda-
gen for Bjørnholt skole med 
blant annet god mat og gra-
tulasjonstaler fra flere av de 
mest sentrale personene som 
har gjort det storslåtte skole-
anlegget til en realitet. En av 
disse var byggherren, Under-
visningsbygg Oslo KF, sin 
prosjektleder, Roar Grøtting, 
som innledet sin hilsnings-
tale med å fortelle at han nå 
hadde en sorgreaksjon. 5 års 
intenst og spennende lagar-
beid var over. 

Tilbakeblikket var imidler-
tid fylt med glede, og han 
kunne fortelle om en entusi-
asme og begeistring hos alle 
impliserte i byggeprosjektet 
som har gjennomsyret pro-
sjektet hele veien og båret 
det fram til det fabelaktige 
skoleanlegget alle i dag kan 
glede seg over.

Grøtting trakk fram 5 grup-
peringer som helt avgjørende 
for utfallet. Først roste han 
politikerne, Oslos adminis-
trative ledelse, byrådet, som 
har lagt på bordet 850 mil-
lioner kroner (som byrådsle-
der Erling Lae i åpningstalen 
mente ikke var en krone for 
mye resultatet tatt i betrakt-
ning). Heder fikk også Ut-

danningsetaten i Oslo kom-
mune for sitt viktige bidrag i 
å utvikle prosjektet med hen-
syn til moderne pedagogis-
ke prinsipper som har hatt så 
stor betydning for utformin-
gen av skolen.

Grøtting kunne selvsagt ikke 
utelate sin egen organisasjon, 
Undervisningsbygg, i denne 
sammenheng, og understre-
ket det gode samspillet med 
den fjerde gruppering, arki-
tekten og rådgiverne. Og sist, 
men ikke minst ønsket Grøt-
ting å gi anerkjennelse til de 
som har bygget skolen, en-
treprenørselskapet Peab. Her 
nevnte han spesielt at Under-
visningsbygg i dette prosjek-
tet hadde importert entrepre-
nørens nullfeilvisjon, altså 
det å overlevere bygget til 
brukerne uten feil. 

Avslutningsvis pekte Grøt-
ting på to målsettinger som 
bærer fram en byggesak som 
denne, prosjektmålene og ef-
fektmålene. Prosjektmålene 
var hans ansvar. Med hensyn 
til effektmålene spilte han 
ballen over til rektor, lære-
re og elever. Nå gjelder å ut-
nytte det moderne og inspire-
rende skoleanlegget på beste 
måte.

Sorgreaksjon ved «reisens» slutt

Byggherrens prosjektleder Roar Grøtting i barske beton-
gomgivelser noen dager  før «reisens» slutt.

Foto: Byggenytt

Det var kjempestemning i flerbrukshallen blant elever og lærere, og blant gjester og pressefolk på tribunen. Alle gledet 
seg over den fine skolen på åpningsfesten 22. august. Bildet er tatt like før rektor  inntar podiet og ønsker velkommen 
og byrådsleder Erling Lae offisielt åpner Bjørnholt skole og klipper snoren som var bundet rundt en elev fra alle klas-
setrinn: 8, 9, 10, 11, 12 og 13.

Foto: Byggenytt

Den gladfeste mann Byggenytt traff på den store åpn-
ingsdagen: rektor Petter Yttereng.

Foto: Byggenytt

Vrimleareal sett mot hovedinngan og resepsjonen i bak-
runnen.

Foto: Byggenytt

Grunnsteinen ved hovedinngangens gulv sier: Et skole-
bygg å være stolt av!

Foto: Byggenytt

Tak og Fasade AS
Roger Wik

Amtmann Meinichs gate 3, 0482 Oslo
Telefon: 22 22 00 85 • Telefax: 22 22 00 86

Mobiltlf.: 906 48 514

Utvendige stålkonstruksjoner
og diverse stålarbeider

er utført av:

Resepsjonen som kan 
minne om en container, er 
både original og karakter-
full. God idé.

Foto:
 Byggenytt
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Nye Persbråten videregående skole
Av 

prosjektansvarlig arkitekt 
Stein Arnfinn Carlsen,

Link Signatur AS

Link Signatur AS
Elveien 81, Postboks 302, 1326 Lysaker

Telefon: 67 12 43 11 • Telefax: 67 12 43 17
www.link-signatur.no

ARKITEKT

Lillevannsveien 68 A, 0788 Oslo
Telefon: 22 49 00 05 • Telefax: 22 49 00 28

E-mail: post.osloanlegg@c2i.net

Grunnarbeidene
er utført av:

Nye Persbråten videregående skole. Det nye hovedbygget til venstre, midt på bildet nytt idrettsanlegg, flerbrukshall, 
som er knyttet opp mot eksisterende Pershallen.

Foto: Byggenytt

I vårt forslag til nye Persbrå-
ten videregående skole, har 
vi tatt utgangspunkt i disse 
utfordringene:

• Skape de beste forutsetnin-
ger for å utvikle ett samlet og 
fremtidsrettet læringsmiljø 
på tvers av tradisjonelle fag-
delinger.
  
• Synliggjøre skolens aktivi-
teter  ved å fokusere på  men-
neskelig aktivitet og sam-
handling.
  
• Legge til rette for en flek-
sibilitet som gjør det mulig 
å videreutvikle pedagogiske 
ideer og å endre fagtilbud i 
takt med skiftende behov.

• Med utgangspunkt i stedet, 
organisere skolens nye byg-
ninger på en måte som øker 
stedets kvaliteter, også de ek-
sisterende bygninger, og gir 
de beste forutsetninger for 
å nå målsetninger om miljø, 
driftseffektivitet, tilgjenge-
lighet og økonomi.

Å forme gode miljøer for 
ungdom er kanskje noe av 
det viktigste vi gjør i sam-
funnet. Programmet for utvi-
delsen av nye Persbråten vi-
deregående skole, legger til 
rette for nye måter å tenke 
skole, basert på tilpasset opp-
læring med vekt på individets 
egenart og en tro på den en-
keltes unike muligheter.  Vår 

hovedmålsetning er å skape 
en moderne og fremtidsret-
tet skole, med utviklingsmu-
ligheter som også tar høyde 
for morgendagens utfordrin-
ger. Samtidig har vi lagt vekt 
på å skape en funksjonell og 
vakker skole, en god plass 
å være for elever og lærere.  
Prosjektet søker å gi svar på 
innbyders krav til høy kvali-
tet innenfor områdene miljø, 
brukerbehov, fleksibilitet, ar-
kitektur og økonomi. Videre 
har det vært viktig å gi byg-
ningene en funksjonell gene-
ralitet som skolens skiftende 
behov kan utvikle seg rundt.

Vårt forslag er utformet en-
kelt og rasjonelt, med en klar 
organisasjon som gir stort 
rom for videreutvikling, uten 
å svekke det helhetlige  kon-
septet.

Vårt forslag er utformet en-
kelt og rasjonelt, med en klar 
organisasjon som gir stort 
rom for videreutvikling, uten 
å svekke det helhetlige  kon-
septet.

Konseptuell idé
Vi valgte å beholde den ek-
sisterende  multihandicap-
avdelingen og Pershallen. 
Den nye skolen består, i til-
legg, av to hovedelementer, 
hovedbygningen og idretts-
anlegget. Idrettsanlegget er 
knyttet opp mot eksisterende 
Pershallen.

s

Standsmessig adkomst 
fra vest til skolen fra 
Stasjonsveien (Hovse-
ter).

Mellom nybyggene 
hovedbygningen og 
flerbrukshallen sees en 
lukket forbidelsesbro i 
plan 2.

Foto:
Byggenytt

Denne kombinasjonen gir 
stort potensial for sambruk 
mellom de to anleggene, der 
kultur og idrett smelter sam-
men. Samtidig sikrer en at de 
to aktivitetene får hver sin 
arena å operere på, slik at en 
unngår konflikter med tanke 
på leie og bruk av arealene.

Hovedbygningens funksjo-
ner er organisert rundt et 
sentralt torg og langs en ga-
te. Til torget ligger alle fel-
lesfunksjoner som kantine, 
bibliotek, auditorium og ad-
ministrasjon. Et fargerikt 

samlingspunkt for ungdom 
med ulike forutsetninger og 
interesser.  Til gaten, som 
ligger i to plan, ligger alle 
læringsarealer og spesial-
rom.

På torget ligger kantinen som 
et naturlig møtepunkt, hvor 
en skal se og bli sett.. Til det-
te har vi koplet opp auditoriet 
som ligger i overgangen mel-
lom inne og ute. Dette draget 
fra torget og ut på den presist 
formede plassen som forlen-
gelse av torget, vil fungere i 
en sterk helhet. Aulaen kan 
også åpne seg ut mot torget 
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og gir spennende muligheter 
for aktiviteter som omfatter 
hele ressurssenteret.   

Et gjennomgående tema er 
et mangfold av muligheter 
for aktivitet og opphold. Her 
finnes mange steder og kro-
ker, egnet til å tilfredsstil-
le ulike behov, fra det åpne 
og sosiale, til det nære og in-
time. Torget er også stedet 
hvor skolen viser fram sine 
aktiviteter, ved utstillinger 
og arrangementer knyttet 
opp mot et faglig innhold. 

Den bærende idéen i prosjek-
tet er å forme fleksible area-
ler som kan endre funksjon 
etter som behovene skifter 
og i takt med fremtidige idé-
er om hvordan skolen skal 
være. Dette har resultert i 
et nybygg med store sam-
menhengende arealer, og en 
klar grunnstruktur i forhold 
til trafikksoner, kjerner, tek-
nikk og lysinnfall. Bygget 
kan endre karakter som are-
na for læring. 

Anlegget er  kompakt med 
alle funksjoner plassert lett 
tilgjengelig på en måte som 
reduserer passive trafikkare-
aler. Alle arealer er aktivt ut-
nyttet, og skaper en intim si-
tuasjon bygget over idéen om 
et sterkt fellesskap. Samtidig 
er det etablert en funksjons-
deling hvor hver enhet har si-
ne definerte soner.

Funksjoner
Hovedadkomst skjer mellom 

Hovedbygningens funksjoner er organisert rundt et sentralt torg og langs en gate. Til torget ligger alle fellesfunksjo-
ner som kantine, bibliotek, auditorium og administrasjon. 

Foto: Byggenytt

Skoleanlegget sett fra øst. Utomhusanlegget tilbyr et mangfold av muligheter for aktivi-
tet og opphold, blant annet et stort utendørsamfi.

Foto: Byggenytt

Det innvendige skoletorget med kantine, auditorium og andre sentrale funksjoner, 
former seg som en direkte fortsettelse av torgplassen utenfor.

Foto: Byggenytt

hovedbygning og idrettsbygg 
og er primært forbeholdt gå-
ende og syklende. Fra ad-
komsten åpner landskapet seg 
med et mangfold av aktivite-
ter, helt inn imot friområdet 
i øst. Øvrig kjørende trafikk 
styres til egne parkerings-
plasser i umiddelbar nærhet 
til bygningene. Videre er det 
lagt til rette for sykkelparke-
ring hovedsaklig ved skolens 
inngangspartier. 

Varelevering er plassert på 
nedre plan med enkel ad-
komst inn til lager, kantine-
kjøkken og tekniske rom.

Arkitektonisk uttrykk.
Forslaget har i sin oppbyg-
ging en kombinasjon av fro-
dighet, og stram enkelhet, 
som også går igjen i en rasjo-
nell innvendig organisasjon. 
Samtidig har det vært viktig 
å gi en klar identitet for hele 
anlegget.

I materialbruken er tema-
et solide, naturlige materia-
ler som tre, betong, glass og 
zink. Interiørene er  lyse og 
lette, og med effekter og far-
ger som gir den nødvendige 
frodighet. 

Planløsning
Vi har lagt vekt på å utforme 
et skoleanlegg som er inklu-
derende for alle, og som leg-
ger opp til at ungdommer på 
ulike studieretninger invol-
veres i hverandres hverdag. 
Derfor er trafikkarealer lagt 
slik at en passerer andre stu-

dieretninger på vei til sine 
basearealer. 

Viktig i denne sammenheng 
er samlingen av fellesfunk-
sjoner langs skolens hoved-
strøk hvor det alltid er liv og 
aktivitet.

Et gjennomgående tema for 
fellesområdene, er et mang-
fold av muligheter for akti-
vitet og opphold. Her finnes 
mange steder og kroker, for 
ulike behov, fra det åpne og 
sosiale, til det nære og inti-
me. I fellesarealene kan sko-

len også vise fram sine ak-
tiviteter, ved utstillinger og 
arrangementer alle slag. 

Skolen som skole og som 
flerbruksanlegg
Skolen er primærbehovet, 
men det  er også gjort tanker 

om  fremtidig  integrering av  
andre grupper og aktiviteter. 
Dette kan gå mot næringsak-
tivitet, kultur og frivillig ar-
beide. 

fortsettelse neste side

Ringeriksveien 162 B, Postboks 83, 1314 Vøyenenga
Telefon: 67 17 37 50 • Telefax: 67 17 37 51
www.tranby.as

Utomhusarbeidene
er utført av:

ANLEGGSGARTNERMESTERE NAML
MASKINENTREPRENØR
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	 Vi har levert og montert:
	 	 •	 Naturlig Ventilasjon og Røykventilasjon av
	 	 	 glassfasader og glasstak i Hovedbygget og
	 	 	 Flerbrukshallen.
	 	 •	 Bramo overlyskupler med åpningsautomatikk
	 	 	 for dagligventilasjon og røykventilasjon i
	 	 	 Pershallen.

	 Gratulerer med ny skole
	 og takk for tilliten!
	 	 •	Aktiv og passiv brannsikring.
	 	 	 – Seksjoneringssystemer.
	 	 	 – Brann- og røykventilasjon.
	 	 	 – Brann- og røykgardiner.
	 	 •	Åpningssystemer/dagligventilasjon.
	 	 •	Overlyskupler.

SALG - MONTASJE - SERVICE - VEDLIKEHOLD

www.bramo.no • post@bramo.no

Postboks 222,
3421 Lierskogen
Tlf.:	 32 24 05 60
Fax:	 32 24 05 61

Maridalsveien 300, Serviceboks 4900, 0423 Oslo
Telefon: 02 468 • Telefax: 23 00 42 63

www.g4s.no

Alarmsystemet og adgangskontroll
er levert av:

Derfor er bygningen plan-
lagt som en åpen inviteren-
de struktur som legger til 
rette for aktiviteter fra tidlig 
morgen til sen kveld. De uli-
ke deler av skolen skal kun-
ne være åpne/lukkede etter 
vekslende behov.

Undervisningsarealene
Skolens primærfunksjoner, 
læringsbasene er plassert 
langs gaten. Disse innehol-
der auditorier, åpne studie/ 
læringsarealer og gruppe-
rom av ulike størrelser. Samt 
garderober og toaletter. Lær-
erne har også sin base her. 
Med arbeidsrom, og egne 
garderober og toaletter.
 
Innredning
Planløsninger, møblering og 
fast innredning, henger nøye 
sammen, og er i sum med 
på å skape et vel fungerende 
skoleanlegg. Planene legger 
opp til ulike arbeidsmåter, 
fra de raske treff, til lang-
varig konsentrasjon. Møble-
ringen er derfor kombina-
sjonsløsninger, planlagt for å 
kunne dekke ulike behov. 

Spesialrommene.
Spesialrommene ligger med 
direkte tilgang fra torg og 
gate, og likner i sin grunn-
struktur læringsarealene for 
øvrig. Tanken er fleksibili-
tet; at forskjellige funksjoner 
over tid kan skifte karakter 
og innhold.

Biblioteket/ressurssenter
Bibliotek/mediatek ligger 
over to plan med god kontakt 
inn mot torget via det store 
amfiet som ligger i tilknyt-
ning til auditoriet. I 2. etasje 
ligger åpne lesesaler og PC-
plasser, i 1. etasje biblioteks-
funksjoner med direkte ver-
tikalforbindelse. Samtidig 
er biblioteket orientert  mot 
parkering og adkomst, og 
vil med sine store åpne fla-
ter hilse velkommen og vise 
aktivitet og liv fra morgen til 
kveld. 

fortsettelse
fra forrige side

s

Bibliotek/mediatek lig-
ger over to plan med 
god kontakt inn mot 
torget via det store am-
fiet som ligger i tilknyt-
ning til auditoriet. 

I 2. etasje ligger åpne 
lesesaler og PC-plasser, 
i 1. etasje biblioteks-
funksjoner med direkte 
vertikalforbindelse. . 

Foto: 
Byggenytt

Biblioteket er orientert  
mot parkering og ad-
komst, og vil med sine 
store åpne flater hilse 
velkommen og vise ak-
tivitet og liv fra morgen 
til kveld. 

Foto:
Byggenytt

s

Bildene under viser fra 
de fine idrettsfasilite-
tene som nye Persbrå-
ten videregående sko-
le nå er i besittelse av. 
Med blant annet fotball-
bane med kunstgress 
og «Persbratta» klatre-
vegg.

Foto: 
Byggenytt

s
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Byggeteknikk
Av Sigmund Sørhus, Multiconsult AS

Persbråten skole består av to 
nybygg, en skolebygning og 
en flerbrukshall. Flerbruks-
hallen er knyttet til den ek-
sisterende Pershallen. Sko-
lebygningen har forbindelse 
i plan 2 med en lukket over-
gang.

Fundamentering
Nybyggene er fundamentert 
til fjell. Det var svært vari-
erende fjelldybder, noe som 
medførte at utgraving med 
pilarer til fjell og bruk av 
betongpeler med pelehode 
ble  brukt avhengig av dyb-
den til fjell. 

Gulv på grunn er støpt med 
100 mm tykkelse. Det er i 
enkelte soner brukt vannbå-
ren gulvvarme, som er støpt 
inn i gulvet.

Bæresystem for 
skolebygning
Bæresystemet består av 
stålsøyler i yttervegg og be-
tongsøyler innvendig. Det 
er brukt både prefabrik-
kerte betongdragere og stål 
hatteprofiler. 

Dekke over kjeller, over 
plan 1 og gulv i teknisk rom 
på taket består av prefa-
brikkert betonghulldekker. 
Yttertak er utført med Lett-
takselementer.

Avstivning av bygget er 
gjort med prefabrikker-

te betongskiver og synlige 
stålkryss.

Plasstøpte 
konstruksjoner
Kjellervegger er støpt med 
250 mm tykkelse, som er 
Undervisningsbyggs mini-
mumskrav for slike vegger. 

Amfi i aula og ut i vrimlea-
realet er også utført i plas-
støpt betong.

Yttertak
Arkitekten ønsket store ut-
kraginger på taket. Det 
gjorde at en tidlig måtte 
se på type takkonstruksjon 
som kunne være aktuell. 
Valget falt på Lett-taksele-
menter fordi det  medførte 
at utkragingen langs lang-
sidene kunne utføres uten 
underliggende bjelker som 
stakk ut av bygget.

Bæresystem for 
flerbrukshallen
Hovedbæringen består av 
stål hulprofiler i søylene og 
med stålfagverk i taket. 

Dekke over garderobe be-
står av prefabrikkerte be-
tonghulldekker, delvis lagt 
som amfi (tribune). Ytter-
tak utført med Lett-taksele-
menter.

Avstivning utført med stål-
kryss innebygd i yttervegg.

Fra det lyse 
og luftige 
innetorget. 
På varme 
dager kan 
glassveggen 
åpnes for 
utendørs 
servering. 
og forskjel-
len mellom 
inne og ute 
viskes ut.

Skolens 
totale areal 
(nybygg og 
eksisterende 
bygg) er ca. 
11.000 m2.

Skolen har 
kostet ca. 
270 million-
er kroner.

Ved skole-
start 2007 
utgjør 
elevtallet ca. 
700.

Foto:
Byggenytt

s

Nye Persbråten vide-
regående skole sett fra 
Hovseter T-banestasjon.

Byggherren, Under-
visningsbygg Oslo KF, 
har solgt skoleanlegget 
til SG-Finans AS som 
igjen leier ut skolen til 
Undervisningsbygg i 25 
år. Skoleanlegget tilfal-
ler Undervisningsbygg 
etter at leieperioden er 
over.

Totalentreprenøren 
Skanska Norge AS  skal 
vedlikeholde skolen.

Foto:
Byggenytt

s

Skolens systemansvar-
lig for det topp moder-
ne IKT-anlegget, Bernt 
Rygg, demonstrerer 
Smartboard-teknologi i 
et klasserom. 

Skolen har trådløs nett-
verksdekning både inne 
og i spesielle utearealer 
på anlegget.

Foto:
Byggenytt

s

FotoPhono AS har hatt 
gleden av å utføre AV-
installasjonen på Persbråten 
videregående skole.

Nye Persbråten videre-
gående skole har som mål 
å bli et av landets mest 
moderne skoler. Alle klasse-
rom har fått interaktive
tavler med projektor hvor en 
kan styre alle typer program-
       vare direkte 
       på tavlen,
       vise bilder
       og internett-
       sider eller 
       spille av film-
       og lydfiler 
       via et finger-
       trykk. 

FotoPhono AS er et veletablert firma - 
spesialisert innen fagområdet 
presentasjonsteknikk. Med alle våre 
forretningsområder fremstår vi i dag 
som en totalleverandør av komplette 
løsninger: audiovisuelt utstyr og 
løsninger, profesjonell lyd, utleie av 
lyd- og bildeutstyr, fotobutikk, design 
og digital bildebehandling, digital 
printing, Utstillings- og presentasjons-
materiell og distribusjon av musikk-
instrumenter. 
Vi har kontorer i Oslo, Bergen, Gjøvik, 
Drammen, Horten og Trondheim.

AV-installasjon på Persbråten videregående skole

FotoPhono AS
Vogtsgt. 66, Torshov

Boks 4311 Nydalen

www.fotophono.no

Totalt er det installert audiovisuelt 
utstyr i 3 auditorier, et studio, 2 
kantiner, 22 klasserom, møterom, 
samt større lydanlegg til gymsal 
og treningsrom.

AV–installasjonen er fleksibel, 
driftssikker og har muligheter 
for senere utvidelse.



BYGGENYTT NR. 7/8–2007 -1514 - BYGGENYTT NR. 7/8–2007

Heggelund & Koxvold AS
ARKITEKTER MNAL

Inkognitogaten 36, 0256 Oslo
Telefon: 22 12 36 00
Telefaks: 22 12 36 10

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

ARKITEKT

www.hjellnesconsult.no

Etterstad videregående skole
Vi har stått for planlegging og prosjektering:

Prosjekteringsgruppeledelse
Byggeteknikk
Elektroteknikk
VVS- og energiteknikk
Brannteknikk
Miljø
VA-teknikk

Etterstad videregående skole – nybygg og ombygging
Av 

Roar Smelhus, rådgivende ingeniør MRIH
seksjon VVS-energi,
Hjellnes Consult AS

Prosjekteringsgruppen be-
stående av Heggelund & 
Koxvold AS Arkitekter 
MNAL, Hjellnes Consult as 
og Sundt & Thomassen AS 
ble engasjert av Undervis-
ningsbygg Oslo KF for å fo-
restå en komplett utbygging 
og rehabilitering ved Etter-
stad VG skole. Prosjekte-
ringsgruppen har bestått av 
følgende deltagere, og med 
følgende fagfordeling;

PGL: 
Hjellnes Consult AS
ARK: 
Heggelund & Koxvold AS 
Arkitekter MNAL
LARK: 
Sundt & Thomassen AS 
RIB: 
Hjellnes Consult AS
RIV: 
Hjellnes Consult AS
RIE: 
Hjellnes Consult AS
RIA:  
Hjellnes Consult AS
RIM: 
Hjellnes Consult AS
RIG: NOTEBY

Oppdraget er delt i program-
mering, skisseprosjekt, for-
prosjekt og detaljprosjekt 
med oppfølging. 

Etterstad videregående sko-
le består i dag av tidligere 
Oslo Kokk- og Stuertskole 
(OKSS), som har vært plan-
lagt utvidet siden 1996, og 
tidligere Oslo tekniske mari-
time skole (OTMS). 

Første fase av det komplet-
te byggeprosjekt er nå fer-
digstilt, og det er så vidt 

igangsatt forberedende ar-
beider med byggetrinn 2. Ut-
videlsen med påbygg i første 
byggetrinn har forutsatt are-
aleffektivisering og flerbruk 
av fellesarealer og omfatter 
nybygg samt ombygging av 
eksisterende anlegg for sko-
lens nye tilbudsstruktur.

Tidligere OKSS ble etablert i 
1954 og hovedbygget i 3 eta-
sjer ble oppført i 1952 – 1954. 
I 1965 ble skolen utvidet med 
en ny fløy i 2 etasjer pluss 
loft (i vinkel mot den tidli-
gere bygningen). Bruttoareal 
er på ca. 3.900 m2, og skolen 
deler bakgård med OBOS 
Forretningsbygg, og hoved-
inngangen ligger i bakgår-
den. I denne bakgården fore-
går også varelevering til både 
OBOS og OKSS. Eksisteren-
de bygning med tekniske in-
stallasjoner var nedslitt, og 
den hadde uhensiktsmessige 
løsninger for undervisning i 
HN-fag.

Tidligere OTMS er fra 1960-
årene og består av 3 sam-
menhengende bygg forbun-
det rundt en åpen skolegård. 
Den ene bygningen består av 
en tilnærmet kvadratisk byg-
ning på 5 etasjer pluss kjel-
ler og en inntrukket toppe-
tasje (såkalt «høybygget») 
på bruttoareal ca. 7.400 m2 
og et lavere tilbygg på 2 eta-
sjer pluss kjeller og loft som 
inneholdt teknisk/maritim 
undervisning. «Lavbygget» 
er beliggende i vinkel mot 
«høybygget», med et brut-
toareal på 6.800 m2. Byg-
ningene er bundet sammen 
med en lavere bygningsdel 

Etterstad videregående skole sett fra Etterstadparken i syd. Til venstre sees nybygg/tilbygg som huser tidligere Oslo 
kokk- og stuertskole. Høybygget og bygget til høyre er eksisterende bygninger og er tidligere Oslo tekniske maritime 
skole. Begge enheter utgjør i dag den nye videregående skolen.

Foto: Byggenytt

Utsnitt av skolen sett fra Biskop Jens Nilssøns gate. Til 
venstre bygg A (eksisterende bygg), til høyre nybygg B 
med inngang til restauranten og idrettsanlegget.

Foto: Byggenytt

(«mellombygget») bestående 
av vestibyle, kantine, audi-
torium og kroppsøving. I alt 
består denne bygningen av 
et bruttoareal på ca. 14.200 
m2. 

I første byggetrinn ble eksis-
terende bygning B revet og 
erstattet med et større bygg 
og en mindre bygning C som 
knytter denne til eksisteren-
de bygning D. Bygning C 
ble bygget delvis oppå et ek-
sisterende enetasjes parke-
ringshus som eies av OBOS. 
Når bygning B og C og for-
bindelsen til bygning D igjen 
er operativ, ble eksisterende 
bygg A totalrehabilitert. 

Begge skolene (OKSS og 
OTMS) oppfattes i dag som 
deler av et samlet anlegg 
sammen med OBOS Forret-
ningsbygg, der OTMS helt 
klart har den beste inngangs-
situasjonen. OKSS har deri-
mot en positiv situasjon mot 
krysset Etterstadsletta/Bis-
kop Jens Nilssøns gate med 
butikken for salg av egenpro-
duserte varer og restauranten 

som vender ut mot hjørnet.
Mellom bygningene for tid-
ligere OKSS og OTMS, har 
OBOS Forretningsbygg byg-
get en nedsenket garasje, 
med opparbeidet grøntareal 
på taket (arealet på taket er 
i plan med inngangen til tid-
ligere Oslo teknisk-maritime 
skole.)

OKSS ligger på nivå en eta-
sje lavere enn OTMS, og 
innkjøringen til OBOS-gara-
sjen er beliggende i en skrå-
nende nedkjøring mellom de 
to skolegårdene.

Skolegårdene for begge sko-
lene brukes i dag som parke-
ringsplass og som varemot-
tak i bakgården ved OKKS.  
Rett syd for skolen ligger Et-
terstadparken, som også be-
nyttes avskolen til kroppsø-
vingsaktiviteter.

I andre byggetrinn skal pro-
sjekteringsgruppen i gang 
med diverse ombygninger i 
bygning D og E.

Målet med prosjekteringen 

var å tilfredsstille en hel-
hetsløsning som innebærer 
at skolen oppfattes som et 
samlet skoleanlegg og gir 
tilfredsstillende arealmessi-
ge- og tekniske løsninger for 
elever og ansatte tilpasset de 
forskjellige fagretningene. 
Nybygg, ombygging og reha-
bilitering skulle tilfredsstille 
Skoleetatens intensjoner for 
den videregående skole og 
gi tilstrekkelig plass for en 
utvidelse av elevmassen fra 
660 elever fordelt på 41 klas-

ser til 909 elever fordelt på 
57 klasser. Skolen skal tilby 
studieretninger innen Hotell- 
og næringsmiddelfag, Salg- 
og Servicefag, Allmennfag-
lig påbygning, Elektrofag, 
Teknisk Fagskole og Meka-
niske fag.

Byggeteknikk
Det er forholdsvis grunt til 
fjell i området, hovedsake-
lig varierende fra 0,5 til 5 
m.  For bygg A er dybdene 
til fjell størst, - enkelte ste-

Det nye mellombygget (bygg C) som binder sammen bygg 
D (til venstre) og nybygg et B . OBOS-bygget speiler seg 
i glassfasaden.

Foto: Byggenytt
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Postboks 2704 Kjørbekk, 3702 Skien
Telefon: 35 93 20 00 • Telefax: 35 93 20 01

www.beha-hedo.com

Vi gratulerer
med nytt kjøkken!

S T O R K J Ø K K E N

Møllerveien 4, 0182 Oslo
Telefon: 480 44 125

Himling er utført av:

Stålarbeider er utført av:

Skrubbmoen 11, 3619 Skollenborg
Telefon: 32 76 33 50 • Telefax: 32 76 61 95

E-post: nils@nilsloff.no

Skur 92 Søndre Bekkelaget, Postboks 1 Bekkelaget, 0137 Oslo
Telefon: 22 62 61 22 • Telefax: 22 62 61 20

E-mail: per-johnny@hmhcement.no

Alt i tyngre byggevarer

Muremesterne
Pedersen og Gran AS

Østensjøveien 15 C, 0661 Oslo
Telefon: 22 65 29 90 • Telefax: 22 65 19 59

www.pgv.no

Mur-, puss- og teglarbeider
er utført av:

tong på løsmasser.
Nybygget er fundamentert 
til fjell med stålkjernepeler 
og pelehoder, sjaktede plass-
støpte pilarer og betongfun-
damenter direkte på fjell.

Bygning A har bærende veg-
ger og dekker i hovedbære-
systemet.

I forbindelse med konstruk-
tive inngrep ved hullta-
king for utsparinger, riving 
av vegger, nye etasjeskille-
re, takkonstruksjoner er det 
benyttet stålsøyler av HUP-
profiler, UPE-, HE-profi-
ler og boltede L-oppleggs-
vinkler. OBOS-garasjen har 
søyler av plasstøpt betong og 
bjelker av prefab. betong.

Bæresystemet i nybyg-
get består av stålsøyler av 

HUP-profiler, betongsøy-
ler, stålbjelker av hattepro-
filer, HE- og IPE-profiler.
Over OBOS-garasjen er det 
etablert nytt bæresystem for 
bygg C med nye søyler gjen-
nom taket i garasjen.

Alle yttervegger mot terreng 
er bygget i plasstøpt betong, 
med utvendig isolasjon/
drensplate. Enkelte ytterveg-
ger av betong over terreng 
inngår i bygningenes avstiv-
ningssystem. Yttervegg over 
terreng i akse 30, bygg B 
fungerer som en frittbæren-
de veggskive.

Dekkene er utført som en 
kombinasjon av plasstøpt be-
tong, prefab. hulldekker og 
prefab. DT-elementer med 
påstøp. 

I nederste plan bygg B og C 
er det plass- støpt betonggulv 
på grunn, med underliggen-
de drenslag, trykksterk isola-

sjon og fuktsperre. Nytt gulv 
i bygg C, på tak OBOS-gara-
sje, er bygget opp med trykk-
sterk isolasjon, fuktisolering 
og betonggulv på grunn.

Takkonstruksjonene er ut-
ført av hulldekke elemen-
ter med opplegg på stålkon-
struksjoner.

Det er lagt vekt på valg av 
bæresystemer som gir mest 
mulig prefabrikasjon, kort 
byggetid/raskt «tett bygg» 
og fleksibilitet mht. innred-
ninger, skillevegger og tek-
niske føringsveier.

Flerbrukshallen er et stort 
volum med ca. 5 m takhøy-
de. Utstrekning på hallen er 
ca. 17 x 29,5 meter. Det er 
store glasspartier i fasadene 
mot aktivitetsrom og innven-
dig mot skolen (glass og Pro-
filit). I hallen er det benyttet 
dekke som type DT-elemen-
ter.

Elektroteknikk
Lysanlegg
Det er valgt flere ulike sty-
ringsanlegg avhengig av 
areal og behov. Det er flere 
stadier av intelligente sty-
ringssystemer avhengig av 
bruk, men det er også benyt-
tet tradisjonell lokal styring 
i bruksrom og mindre rom. I 
fellesarealer som korridorer, 
trapperom mv. styres lys av 
skolens SD (sentral drifts-
kontroll) anlegg. Dette inne-
bærer at det er automatisk 
tenning og slukking av lys, 
som skolen selv regulerer 
etter deres bruksbehov. Pa-
rametrene setter skolen selv 
og vil med dette hindre at 
lys er tent utenom arbeids-
tid, noe som selvfølgelig re-
duserer energibruken og for-
lenger levetiden på utstyret. 
I mellombygget hvor det er 
glassvegger på fasadeveggen 
er det installert et intelligent 
styringssystem (DALI) som 
regulerer belysningen etter 
dagslys og værforhold. Dette 
gjøres med sensorer som re-
gistrerer mengden lys uten-
fra og dimmer ned/opp be-
lysning inne slik at ønsket 
belysningsmengde inne er 
optimal. Det er også lagt inn 
egne soner i de åpne areale-
ne hvor lysmengden endres 
etter brukerens behov. Det-
te kan være soner som sit-
tegrupper, veggbelysning, 
ferdselsåre etc.  

AV – anlegg auditorium 
og romerske buer
Skolens auditorium er et hel-
automatisert anlegg hvor 
de ulike faggrensesnittene 
kommuniserer med hveran-
dre. Det er montert et AV-an-
legg som har en felles platt-
form for regulering av lyd, 
bilde og ulike lyssettinger. 
Hele anlegget styres av et 
«touch pad» montert på un-
dervisningsbordet foran i au-

ditoriet og brukeren kan en-
kelt velge ulike scenario for 
sitt bruk. Hvert scenario er 
forhåndsprogrammert med 
lysnivå, lydnivå og eventuelt 
bilde. Belysningen er også 
inndelt i soner og brukeren 
kan velge om regulere lysni-
vået for hver sone (foran, på 
sidene, bak etc.) tilpasset sin 
undervisning eller bruk. 

I kjøkkenarealene omtalt 
som romerske  buer i reha-
bilitert bygning er det le-
vert et styringssystem som 
er spesielt tilpasset undervis-
ningsbehovet for små rom. 
Kjøkkenøya er utstyrt med 
kamera som formidler bildet 
til en flatskjerm som gir et 
godt visuelt bilde til elevene. 
Også her er lyd og bilde styrt 
via «touch pad» som enkelt 
kan sette scenario for under-
visning, filmvisning etc.  

Datanettverk
I skolen generelt er det struk-
ket opp kablet strukturert 
nettverk til alle ansatte og 
til arbeidsplasser i kjøkken-
lokaler. Nettverket er delt i 
et administrasjonsnett og et 
elevnett. I nybygget er det 
hovedsakelig benyttet kablet 
strukturert nett, mens i det 
eksisterende bygget er elev-
nettet utført med trådløst 
nettverk i arbeidsrom og fel-
lesarealer. Plassering av ba-
sestasjoner er dimensjonert 
for god dekningsgrad uten 
overlapping av signaler.

VVS- og klimateknikk
Kjøkkenarealene er utstyrt 
med en rekke avløpsbrønner. 
Alle disse går i avløpssyste-
met i bygget via fettutskiller 
før avløpsvannet slippes på 
offentlig nett. Det er levert 
totalt 4 stk. fettutskillere for 
byggene. Deler av spillvan-

der opp til 10 m. Løsmasser 
består hovedsakelig av lei-
re, leire med sand/gruskorn 
og humusholdig skorpe med 
oksidasjoner. Det er flere bo-
repunkter i området og det er 
foretatt undersøkelser av bå-
de fjelldybde og jordskorpen.
Borepunkter er registrert på 
VAV v/Geoteknisk avdeling 
sitt undergrunnskartverk.

Fjellet er bestående av leir-
skifer og eventuelt noe kalk-
stein. Det er ingen forhold 
som tyder på alunskifer i 
grunnen.

Grunnvannsnivå ligger med 
god avstand til laveste kjel-
lernivå i bygg B på bakrunn 
av drenerende effekt av fjell-
skjæring for Gjøvikbanen 
rett nedenfor bygg A. 

Det er gravet i løsmasser for 
frilegging av fjell og til pla-
num byggegrop ifm. funda-
menteringsarbeider for bygg 
B og C, og for VA- grøft. I 
tillegg er det gravet for ut-
sjakting av bærekonstruk-
sjoner ifm. riving av eksist. 
bygning.

Deler av byggegrop er 
sprengt for nederste nivåer i 
bygg B og C. Områder med 
sprengning har ligget inntil 
OBOS-garasjen slik at det 
har vært behov for sømbo-
ring og boltesikring av fjel-
let i dette området.

I områder i hjørne bygg A/
B er det rammet lokal spunt, 
mot deler av OBOS-garasje, 
mot vei utenfor bygg B og 
ved grøft for VA-ledninger.

Bygg A er fundamentert 
med sålefundamenter av be-

«Grønn» utsikt fra restaurantterrassen.                                                     Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side

Skolens kjøkkenavdeling har også to staselige undervis-
ningskjøkken. 

Foto: Byggenytt

Flerbrukshallen er et stort volum med ca. 5 m. takhøyde. 
Hallen er ca. 17 x 29,5 meter. 

Foto: Byggenytt
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net på nederste etasjenivå 
pumpes.

I byggene er det installert 
vannbåren varme basert på 
fjernevarme levert av Vi-
ken. Veksler er dimensjo-
nert for å betjene alle anlegg 
ved skolen, selv om bygge-
trinn 1A/1B kun er omtrent 
halvparten av skolens totale 
areal. Det er imidlertid klar-
gjort i første byggetrinn med 
utvendig trase til undersen-
tral i neste byggetrinn for 
betjening av resterende sko-
leanlegg.

Det nye VVS-tekniske an-
legget består av flere teknis-
ke sentraler, i alt 4 stk. Hen-
holdsvis 2 stk. i hvert bygg. 
(nybygg/rehabilitert bygg)

Luftbehandlingsaggregate-
ne er utstyrt med vannbårent 
varme batteri, og kjølebatteri 
i de aggregater som betjener 
kjøkkenarealer. Inntak og 
avkast for ventilasjonsaggre-
gatene er lokalisert på bygge-
nes tak. Aggregater som be-
tjener kjøkkenareal er utstyrt 

med plategjenvinner. Øvrige 
anlegg har rotorende gjen-
vinner. Kjøkkenaggregatene 
er dimensjonert ut i fra levert 
kjøkkenutstyr, noe som inne-
bærer tildels ekstreme luft-
mengder. Naturlig nok er det 
også installert omfattende 
anlegg for VAV (variable air 
volume). De store kjøkken-
hettene er utstyrt med både 

styreluft, tilluft og avtrekk 
med lokal filtrering. Lærer 
styrer forsert ventilasjon lo-
kalt med bryterpanel i hvert 
enkelt kjøkken. Hetter som 
dekker frityr er levert med 
lokalt brannslokkeanlegg.

Aggregatene er oppdelt etter 
de betjeningsområder som 
naturlig hører sammen. Det 
er bl.a. et eget aggregat for 
auditorium, kjøkken, dusj/ 
garderobe og gymsaler. Det-
te for på en enkel måte ha 
kontroll over betjeningstid, 
«ren» driftssone m.v.

I deler av nybygget er det in-
stallert sprinkelanlegg. 

Kjøkkenutstyret er i all ho-
vedsak levert for propan-
gass.

Det er levert et omfattende 
sentral driftskontroll anlegg 
som betjener alle tekniske 
anlegg.

Prosjekteringsgruppens 
implementering av 
miljøkrav
Det ble innledningsvis i pro-
sjektet utarbeidet en HMS-
plan for prosjekterings-

fortsettelse neste side

Fasadedetalj av bygg B som vender mot Etterstadparken. Det store glasspartiet (se også 
motstående bilde) slipper dagslyset generøst inn i biblioteket,

Foto: Hjellnes Consult AS

Fra biblioteket med mezzanin.                                                    Foto: Hjellnes Consult AS

Fra skolens auditorium. Hele anlegget styres av et �tou��� pad�� montert på under�Hele anlegget styres av et �tou��� pad�� montert på under�
visningsbordet foran i auditoriet og brukeren kan enkelt velge ulike s�enario for sitt 
bruk.

Foto: Byggenytt

gruppen, hvor identifiserte 
miljøkrav ble utdypet og krav 
til de prosjekterende ble stilt. 
Det ble pr. fag utarbeidet 
miljø-sjekklister for hver en-
kel fagdisiplin hvor alle re-
levante miljøkrav ble listet 
opp. Sjekklistene ble benyt-
tet gjennom hele prosjekte-
ringsfasen, og ble oppdatert 
hver måned. Prosjekterings-
gruppens løsninger på de 
enkelte miljøkravene ble do-
kumentert i sjeklistene etter-
hvert som disse ble oppfylt.  
Som en følge av dette arbei-
det, er sjekklistene prosjek-
teringsgruppens dokumen-
tasjon på at miljøkravene er 
implementert i prosjekterin-
gen. RIM sin oppgave var å 
påse at alle kravene i sjekk-
listen ble vurdert og oppfylt.

Risiko� og 
sårbar��etsanalyse – ROS
Det ble gjennomført to ROS- 
analyser i løpet av prosjekte-
ringsperioden. Den første 
tok for seg arbeidsoperasjo-
nene sprenging, grunnarbei-
der, råbygg, fasader, tekking 
og innvendige tekniske ar-
beider. 

Den andre inkluderte resten 
av byggeprosessen.  Delta-
kere i disse møtene var fag-
ansvarlige, samt RIM som 
styrte prosessen. Gjennom 
ROS-analysene ble spesielle 
risikomomenter i byggefasen 
belyst. Gjennom analysene 
ble det foreslått en rekke til-
tak for å unngå at uheldige 
hendelser og ulykker skulle 
skje på byggeplassen.  

Resultatene fra ROS-analy-
sene (det vil si tiltakene som 
må iverksettes for å unngå 
uønskede hendelser) ble vi-
dereført til entreprenørens 
underlag og HMS- planen. 

Luftbe��andlingsaggrega�
tene er utstyrt med vann�
bårent varmebatteri, og 
kjølebatteri i de aggrega�
ter som betjener kjøkken�
arealer.

Foto: Byggenytt 

Etterstad videregående
skole

Bygg��erre:
Undervisningsbygg
Oslo KF

Entreprenør:
BundeBygg AS

Interiørutsnitt fra mellombyggets ankomst ved inn�
gangsdøren, sett mot vestibyle, kantine og auditorium 

Foto: Byggenytt

Fasadedetalj av inngangsparti til restaurant og gymsal.

Foto: Byggenytt
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Bøler flerbrukshall

Ramstadsletta 15, 1363 Høvik
Telefon: 22 67 00 60 • Telefax: 22 67 00 61

E-post: post@bauer-bech.no
www.bauer-bech.no

Vi takker for oppdraget
og et hyggelig samarbeid.

TOTALENTREPRISE

Kåre Hagen AS
Vollsveien 13 C, 1366 Lysaker

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

BYGGELEDER

Av 
byggeleder Svein Ulheim,

Kåre Hagen AS

Generelt
Bauer & Bech AS inngikk 
totalentrepriseavtale med 
Undervisningsbygg OSLO 
KF som byggherre om opp-
føring av Bøler flerbruks-
hall. Kåre Hagen AS har hatt 
byggeledelse. 

Bygget inneholder en hall 
forberedt for flerbruk samt 
undervisningslokaler til-
hørende Bøler skole. Bru-
kere av bygget vil være Bø-
ler- og Ulsrud  skole samt 
Oslo kommune ved Kultur- 
og Idrettsetaten hvor skolene 
disponerer bygget på dagtid 
og idretten kveldene og hel-
ger. 

Nybygget er plassert mellom 
eksisterende skole og Ytre 
Ringvei med direkte tilknyt-
ning til skolens idrettsplass. 

Hallen er utstyrt for ulike ty-
per ballspill samt turn i til-
legg til skolens behov i for-
bindelse med kroppsøving. 
Hallen har to senkbare skil-
levegger som muliggjør split-
ting i tre separate deler. Til 
halldrift er det 6 garderober 
med egne dommer/lærergar-
derober. I underetasjen er det 
i tillegg styrkerom samt se-
parate toaletter som kan be-
nyttes i forbindelse med ar-
rangementer på grusbanen.

I første etasje ligger hoved-
inngang med foajé, kiosk, 
vaktrom, klubbrom og ad-
komst til tribune i hall. Der 
ligger også skolens loka-
ler som kan skilles fra øvrig 
drift av hallen. Her finnes to 
kjøkken, ett spiserom og eget 
kjølerom for Mat- og Helse-
fag, samt tilhørende garde-
rober.

I andre etasje ligger rene un-
dervisningsrom, grupperom 
og auditorium tilpasset den 
nye pedagogiske plattfor-
men. 

Byggeteknikk og 
materialbruk
Bygget er fundamentert med 
betongpæler til fjell. Under-
etasjen er satt opp med plass-
støpte betongvegger. Videre 
er det benyttet bærende stål-
konstruksjoner med prefabri-
kerte hulldekkeelementer. 

Hallen består av stålsøyler 
med takkonstruksjon av fag-
verk i stål. I skille mellom 
hall og skoledel er det en 
sammenhengende plasstøpt 
betongvegg i 3 etasjer. Av 
utvendig kledning er det be-
nyttet tegl på hallen og STO-
puss system for skoledelen. 

fortsettelse neste side

Hallen er utstyrt for ulike typer ballspill samt turn i tillegg til skolens behov i forbindelse med kroppsøving. Hallen har 
to senkbare skillevegger som muliggjør splitting i tre separate deler. Til halldrift er det 6 garderober med egne dom-
mer/lærergarderober. I underetasjen er det i tillegg styrkerom samt separate toaletter som kan benyttes i forbindelse 
med arrangementer på grusbanen.

Foto: Byggenytt

s

Bøler flerbrukshall ble 
offisielt åpnet 20. august 
med besøk av selveste 
statsministeren.

Mellom nybygg og Bøler 
skole (til høyre) skimtes 
i bakgrunnen Ulsrud vi-
deregående skole. 

Foto:
Byggenytt

ARKITEKT
JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS
Grubbegt. 14, Postboks 7106 St. Olavs plass, 0130Oslo

Telefon: 22 03 40 10 • Telefax: 22 03 40 11
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Vi har
prosjektert og levert

bærekonstruksjoner i stål

Krossnesveien 6, 1621 Gressvik
Telefon: 69 36 32 50 • Telefax: 69 36 32 60

www.skalles.no

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

www.mhe.no

Vi har levert
elkraft- og

teleteknisk anlegg
til Bøler flerbrukshall

Taket på hallen består av iso-
lering over korrugerte stål-
plater som er dekket med to 
lag tekking. For øvrig er det 
benyttet Lett-taks elementer.
Innvendige overf later på 
vegg er utført i lyse friske 
farger mens gulvflis og be-
legg er holdt i grå til mørk 
grå farger. 

I hallen er tre av veggene ut-
ført med laserte trespiler fra 
gulv til tak og gir et godt inn-
trykk sammen med den siste 
veggen i ubehandlet betong.

Teknikk
Fyrrom i kjeller dekker vann-
båren varme i gulv i garde-
robedel, radiatorer i skoledel 
samt oppvarming av tap-
pevann og er utstyrt for bå-
de el og oljefyring, hvor ol-
jekjel er dimensjonert til å 
dekke 100% av varmebe-
hov. Driftspersonell kan vel-
ge mellom el- eller oljefyring 
avhengig av energipris i mar-
kedet.

Ventilasjonsrom i andre eta-
sje rommer fire aggregater 
med balansert ventilasjon, 
hvorav alle er utført med var-
megjenvinning. Aggregate-
ne dekker henholdsvis hall, 
garderober, kjøkkendel og 
undervisningslokaler. Luft-
mengdene i hallen reguleres 
av CO

2
-nivå målt i hall.

Dusjer i garderobeanleg-
get er utstyrt med bevegel-
sessensorer for automatisk 
styring av vannmengde ved 
dusjing. I tillegg er dusjan-
legget utstyrt med automa-
tisk legionellasikring.

SD-anlegg er utført som 
web-basert løsning og åpner 
for fjerndrift av anlegget.

Miljø
I prosjektet har det vært fo-
kus på sikkerhet, helse, ar-
beidsmiljø og ytre miljø. I 
hele byggeperioden har tota-
lentreprenøren fulgt opp det-
te på en utmerket måte. 

fortsettelse fra forrige side

Flerbrukshallens teglkledde, solide fasade vender ut mot Ytre Ringvei.                                                    Foto: Byggenytt

Supermann pryder veg-
gen i flerbrukshallens 
vestibyle.  Kunstneren 
er Eivind Blaker. Han 
debuterte på høstutstil-
lingen i 2005 som yngste 
utstiller med et gigan-
tisk relieff i umalt tre. 
Etter høstutstillingen 
har han raffinert meto-
den med utskårne figu-
rer i MDF-plater med 
lag på lag. De senere er 
bemalt og sterkt inspi-
rert av tegneserienes su-
permenn. Dette er også 
motivet og metoden her.

Foto:
Byggenytt

s

I flerbrukshallens 2. 
etasje ligger rene un-
dervisningsrom, grup-
perom og auditorium 
tilpasset den nye peda-
gogiske plattformen.

Foto:
Byggenytt

s

Her finnes to kjøkken, 
ett spiserom og eget kjø-
lerom for Mat- og Helse-
fag.

Foto:
Byggenytt

s

Servanter og 
klosettskåler
er levert av:

Sanitærinstallasjoner,
innbygningssisterner til

vegghengt toalettløsning:

Vi har levert Rada Pulse
elektronisk dusjanlegg

med automatisk
legionella desinfisering:

VVS-utstyr er levert av:

Rørentreprenør:

Servantbatterier og
kjøkkenbatterier er levert av:
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www.scandisport.no

Baneskiller
er levert av:

s

s

s

Skoleplassen 
er påmalt 
alfabetets 
bokstaver 
i tilfeldig 
orden – noe 
som kan gi 
inspirasjon 
til fantasifulle  
former for 
lek.

Foto:
Byggenytt

Bildene over viser fra idrettshallen og tribunen. Til høyre sees utsnitt av hovedinngangsfasaden med Øyvind 
Nygårds oransje aluminiumsskulptur på veggen som viser en hvilende mannsfigur mens fire baller faller til ro 
på ryggen hans. Flerbrukshallen står for fysisk aktivitet som etterpå gir ro i sjelen.

Foto: Byggenytt. 

I vestibylen er det 
to TV-skjermer 
som via kameraer  
dekker idrettshallen 
fra to sider.

Foto:
Byggenytt

Tlf 624 11 000
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Torstad skole 

A. L. Høyer as
Hammersborg torg 3, 0179 Oslo

Telefon: 23 27 80 00 • Telefax: 23 27 80 01
www.alhoyer.no

Rådgivende ingeniør i
byggeteknikk

Vestfjordgata 4, 1338 Sandvika
Telefon: 67 57 10 00 • Telefax: 67 54 45 76
www.norconsult.no

Norconsult har vært
rådgivende ingeniører i:

• VVS-teknikk

Å komme til skolen i dag, gir nok elever og lærere en helt annen glede enn tidligere år���� 
Den vakre beliggenheten er den samme, men skolebygningen og utomhusanlegget frem-
står i en helt annen forfatning��

Foto: Byggenytt

Av 
Jon Fletebø, sivilarkitekt MNAL,

L2 Arkitekter AS AS

Bakgrunn
Asker kommune v/Utbyg-
gingsavdelingen vedtok i 
2005 å totalt bygge om og re-
habilitere Torstad ungdoms-
skole for 500 elever. Plan-
løsningene skulle legges til 
rette for gjennomføring av 
moderne pedagogiske prin-
sipper med basearealer i ste-
det for tradisjonelle klas-
serom. Bygningen skulle 
opprustes til å ivareta As-
kers kommunes krav til mil-
jø, energibruk, vedlikehold 
og fleksibilitet. Utomhusare-
alet skulle oppgraderes/be-
arbeides og søkes integrert 
i undervisningen. Det skul-
le legges til rette for full til-
gjengelighet for funksjons-
hemmede for innvendige 
arealer og optimalisering av 
utomhusarealene.

Avtaleform
Asker kommune inviterte til 
en konkurranse basert på en 
partneringallianse som ble 
vunnet av en gruppe bestå-
ende av L2 arkitekter AS, 
rådgivere og Bundebygg 
AS som hovedentreprenør. 
Gruppen hadde sammen 
med bruker ansvar for gjen-
nomføring, konseptavkla-
ring, prosjektering, produk-
sjon og prøvedrift. 

Alliansen har ivaretatt alle 
prosjektadministrative opp-
gaver i prosjektet.

Situasjon
Torstad skole ligger på et 
høydedrag, solrikt og rela-
tivt fritt, i et boligområde og 
jordbruksområde. Fra deler 
at tomten og anlegget er det 

fantastisk utsikt til Oslofjor-
den, men også et utrolig fint 
nærområde med artsrik og 
frodig vegetasjon.

Torstad skole på Hvalstad i Asker kommune slik den fremstår i dag etter omfattende ombyggingsarbeider og nybyg-
ging�� 

Foto: Byggenytt

Skolen er bygget i 1963 og 
tilfredsstilte ikke dagens 
krav til hensiktsmessige sko-
lelokaler. Det var forutsatt 
at hovedtyngden av eksiste-

rende bygningsmasse skul-
le bli stående, samt at deler 
av anlegget ble revet/erstat-
tet av nybygg og tilbygg. Jfr. 
for øvrig egen beskrivelse fra  

rådgivende ingeniør i bygge-
teknikk ved AL-Høyer.

Skolens hovedatkomst er fra 
Torstadbakken i syd-vest, 

Bilde av skolen før arbeidene tok til med  total opprusting og modernisering av skolean-
legget��

Foto: L2 Arkitekter AS

Rådgivende ingeniør
Elekroteknikk
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Totalentreprenør

Grenseveien 82, Postboks 6445 Etterstad, 0605 Oslo
Telefon: 22 88 57 88 • Telefax: 22 88 57 99

www.bundebygg.no

Rausjøveien 22, 1404 Siggerud
Telefon: 64 88 95 45 • Telefax: 64 88 95 54

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

Alle rivearbeidene er utført av:

med innkjøring fra Hvalstad 
/Holmen. Også boligveien 
Torstadåsen fra nord-øst, 
som har innkjøring fra Nes-
bru, gir tilgang til skolen. 

Konsept
L2 arkitekter AS hadde som 
hovedmål at det nye skole-
bygget skulle fremstå med et 
enkelt, moderne og helhet-
lig arkitektonisk formspråk 
tilpasset skolefunksjonen, 
eksisterende konstruksjoner 
og stedet Torstad, samt bli et 
vakkert, robust og fleksibelt 
skolebyggeri.  

Det er lagt vekt på følgende 
kriterier i forbindelse med 
prosjekteringen:

• Skolen skulle få åpne og 
sammenhengende arealer 
som tilrettelegger for mo-
derne pedagogiske prinsip-
per med fleksibel sambruk, 
vekslende typer av rominn-
delinger og møblering for 
store og små grupper.

• De interne ferdselsårene 
på skoleområdet skal kunne 
flettes sammen med eksis-
terende og nye ferdselsårer 
i nabolaget slik at det opp-
nås en bedre helhet, der sko-
leparken blir et sammenbin-
dende element i nabolaget. 
Utearealene på tomta kan bli 
en fornyet områdepark og 
visuelt og funksjonelt henge 
sammen med innearealene, 
og kan tas i bruk til under-
visning. 

• At alle hovedrom blir gjen-
nomlyste og gjennomskinne-
lige, og får et godt utsyn mot 
nabolaget og utearealene.

• At skolen skal kunne leses 
som et lite samfunn organi-
sert rundt skoleplassen. Ska-
pe åpenhet mellom etasje-
ne og mot utearealene, samt 
overblikk og visuell kontakt 
mellom ulike deler av sko-

len. Interiørene skapes av et 
landskap med underdeling i 
soner ved hjelp av møbler og 
transparente vegger, som vil 
gi plass for læring og ufor-
melle møter i åpne så vel som 
mer avskjermede soner.

• Skape en enkel geometri 
med kompakt organisering 
der eksisterende struktur og 
konstruksjon legges til grunn 
for et økonomisk, fleksibelt 
og rasjonelt byggeri.

Planløsninger
Ny planløsning er basert på at 
elvene organiseres i trinn og 
baser. Hvert trinn inneholder 
ca. 150–170 elever fordelt på 
2 baseområder. Det er 3 trinn 
(8, 9 og 10) fordelt med et 
trinn pr. etasje. Basearealene 
er plassert i egen bygnings-
del mot øst (tidl. spesialrom 
og administrasjon). De en-
kelte trinn (etasjer) har sepa-
rate innganger og gardero-
ber. Hvert trinn har et felles 
kjerneområde for rekreasjon 
og inspirasjon.  Kjernearea-
let innholder også et felles 
auditorium på 72 plasser. Ut-
vendige hovedtrapper er ikke 
klimatiserte (kalde), men er 
skjermet for vær og vind.

Mot basearealene er det plas-
sert et stort fellesareal med 
storstue, forberedt for sky-
veamfi med ca 250 plasser, 
kantine og musikkrom i plan 
1, åpent galleri og bibliotek 
i plan 2, samt lukket galleri 
i plan 3. 

I bygningsdelen mot øst i 
plan 1 er alle spesialrom 
som heimkunnskap, natur 
og miljø samt kunst & håndt-
verk plassert. De enkelte av-
delinger har både intern og 
ekstern atkomst. Disse funk-
sjonene henvender seg mot 
skolens for plass og kan fun-
gere som skolens utstillings-

Skolen sett fra sykkelparkeringen i nord-øst.                                                                                                Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side

Ny fasade består av en blanding av rød og rosa tegl fra Bratsberg. Det er murt i halv-
steinsforband med baksiden fram for å få en mer rustikk overflate, samt at den nye 
fasaden er tilpasset eksisterende tegl på gymsalen. 

Foto: Byggenytt

s s

Skolens praktfulle 
storstue.

Foto:
Byggenytt

Utsmykningen 
«Fraktaler» av 
den anerkjente 
Askerkunst-
neren  Ingjerd 
Hanevold, pry-
der storstuen. 

Skulpturen be-
står av 1000 ut-
klipte blomster 
fra blikkbokser 
og gjenvin-
ningsstål..

Foto:
Byggenytt
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Postboks 43, 2024 Gjerdrum
Telefon: 99 59 00 15 - 63 99 22 00

Alt i tak- og
blikkenslagerarbeider

er utført av:

TAK & BESLAG as

Industriveien 20, 2072 Dal
Telefon: 63 92 22 20 • Telefax: 63 92 22 21

www.protan.no

Taktekking og membranarbeide
er utført av:

s

Rektor på ungdomssko
len, Wenche Synnøve 
Wiig, viser gjerne fram 
kunsten som henger på 
mange vegger rundt 
omkring i skolen – her i 
lærerenes personalrom. 
Det er fotomontasjear
beider fra 10. klasseele
venes spesialoppgaver 
innen fotofaget.

Torstad skole er en ung
domsskole med 425 elev
er og 40 lærere.

Foto:
Byggenytt

fortsettelse fra 
forrige side

vindu. I plan 2 er lærerrom 
og administrasjon plassert. 
Det er innpasset egen inn-
gang fra øst i tilknytning til 
garderobeanlegg. 

Eksisterende garderober i 
forbindelse med gymsal er 
rehabilitert. En ny glasskor-
ridor er lagt foran eksisteren-
de innganger til garderobene, 
slik at man ikke går direkte 
fra garderobene og ut.  

Materialbruk
Eksisterende skole besto i 
hovedsak av synlige betong-
søyler og malt trepanel i fa-
saden. Gymsalen hadde lys 
rød tegl på gavlvegger. Inn-
vendig var det i hovedsak en 
blanding av gul tegl, pussede 
teglvegger, panelte og malte 
vegger. 

Alle eksisterende fasader og 
innvendig lettvegger ble re-
vet. For å ta nye åpninger i 
eksisterende bærevegger er 
det satt inn nye stålkonstruk-
sjoner. Betongsøyler både 
innvendig og i fasaden er i 
hovedsak beholdt. Ny fasade 
består av en blanding av rød 
og rosa tegl fra Bratsberg. 
Det er murt i halvsteinsfor-
band med baksiden fram for 

å få en mer rustikk overfla-
te, samt at den nye fasaden er 
tilpasset eksisterende tegl på 
gymsalen. Glassfasader med 
tilhørende beslag er utført i 
lakkert aluminium (RAL 
9007). Både tegl og glass-
vegger er utvendig ført for-
bi eksisterende betongsøyler 
slik at man leser den gamle 
konstruksjonen mot den nye, 
både fra utsiden og innsiden.  

Innvendige vegger er i ho-
vedsak bygget opp av malt 
gips. Spesialrom, gruppe-
rom og enkelte vegger har 
fått en farge knyttet til funk-
sjon. De forskjellige trinnba-
sene har hver sin farge. Kjer-
nen i alle baser er malt sort i 
alle etasjer slik at den frem-
står som det samlende og 
faste arkitektoniske element. 
Alle glassvegger spenner fra 
gulv til tak og er valgt med 
lyst treverk (bjørk). 

Himlinger er i store trekk 
utført som systemhimling 
(60x120) med akustisk dem-
ping. Gulv i alle undervis-
nings-og personalarealer er 
utført med trinnlyddempen-
de vinylbelegg i to gråtoner 
(lysegrå og mørk grå) I fel-
lesarealer som storstue og 
kantine, samt hovedtrapp er 
det lagt keramisk flis på 30 x 
60 cm i skifergrå farge.

Garderober i forbindelse med 
gymsal er rehabilitert med 
nye fliser på gulv og vegg. I 
gymsalen er eksisterende ap-
parater erstattet med nye. I 
tillegg er vegger og himling 
malt/pusset opp på nytt. 

Utomhusanlegg
Skolen ligger høyt og fritt i 
landskapet. Det er store og 
flotte solitærtrær på tom-
ten og frodige skogsområ-
der i bakkant.  Tomten er 
sørvendt, og har forholdsvis 
store høydeforskjeller. Det er 
lagt stor vekt på bevaring av 
eksisterende trær og integre-
re disse i uteanlegget.  Det 
opprinnelige terrenget er jus-
tert for å få mer brukervenn-
lige arealer og bedre gang-
forbindelser. 

Den bratte, tidligere util-
gjengelige skråningen mot 
idrettsbanen, er formet på 
nytt og det er anlagt et gres-
samfi med 3 terrasser.  Disse 
kan benyttes som sitteplas-
ser/tribune, soleplen eller 
som gangforbindelser. Et 
trappeløp med varmekabler 
leder ned til ballbanene.  

Skoleplassen har fått en pre-
sis form med en sittemur som 
avgrensning mot skråningen.  
Inngangspartiet er hevet, og 
høydeforskjellen utnyttes til 

å lage et trappeanlegg i tre 
som kan benyttes som et li-
te uteklasserom. I tillegg til 
sittekantene/trappene settes 
det opp mange benker. 

I sør er det anlagt grusbane 
(fotballbane), basketballba-
ne, 2 løpebaner og en hop-
pegrop. Sandvolleyballbane 
ligger øst på tomten. 

Parkeringsplass med «drop-
off» er bygget i tomtens hjør-
ne mot sør, samt noen plasser 
øst for skolen. Varelevering, 
henting av søppel mv. fore-
går fra østsiden av skolen, 
avskjermet fra skolegården 
og idrettsbanene.

Utomhusanlegget er prosjek-
tert av landskapsarkitektene 
Østengen & Bergo AS.

s

Storstuen ved 
hovedinngangen sett 
mot gangbro til admi
nistrasjon og person
alavdeling.

Foto:
Byggenytt 

Skolen sett fra øst med gymnastikksalen til venstre. «Met
allkassene» er lukkete trappetårn (rømningsveier) kledd 
i Parocsystem.

Foto: Byggenytt

Granliveien 37, 3080 Holmestrand
Telefon: 971 47 013 • Telefax: 33 05 32 56

E-post: tore.hermansen@online.no

ALLE
STÅLARBEIDENE

er utført av:
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Mosanden Næringspark,
2420 Trysil

Telefon: 62 44 87 50 • Telefax: 62 44 87 51
www.trysil-treforedling.no

er levert og montert av:

LEFDAL INSTALLASJON AS
Bærumsveien 375, 1346 Gjettum

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

De elektrotekniske
installasjonene

er utført av:

Byggeteknikk
Av 

Finn Braaen,
A.L. Høyer AS 

Generelt
Torstad skole er bygget i 1963 
med et påbygg øst i 1966. Ek-
sisterende skole som er om-
bygget er fordelt på bygg A, 
B og C. Bygg A er 2 etasjer, 
bygg B er 3 etasjer som blir 
4 med en teknisk 4. etasje. 
Bygg C er en gymsal over 2 
etasjer pluss underetasje. 

Skolen er utført i plasstøpt be-
tong, noe bærende tegl, lett-
betongelementer over kry-
perom under store deler av 
bygget, stålkonstruksjoner i 
påbygg og takkonstruksjo-
ner med limtre og sperretak. 
Fasadesøyler er i betong.

Fundamenter er plasstøpt og 
ført til fjell. Fundamentveg-
ger ble antatt å ha god kapa-
sitet. 

Kryperommene var tørre, in-
gen fuktskader ble observert 
på betongkonstruksjonene/ 

fundamentene. Under forbe-
faring ble det ikke observert 
setningssprekker.

Bæresystemer
Eksisterende bygning be-
sto av søyle-/bjelkesystem i 
plasstøpt betong. Tilstanden 
var i utgangspunktet gene-
relt god med unntak av ska-
der/karbonatisering på en-
kelte fasadesøyler. Disse 
ble bygget inn. Nytt bære-
system består av eksisteren-
de betongsøyler, stålforster-
kede betongsøyler og nye 
stålsøyler. Nye stålbjelker er 
brukt som utveksling av ek-
sisterende konstruksjoner og 
som opplegg for nye dekker. 
Stabiliteten av bygget er iva-
retatt av en ny hovedkjer-
ne og noen frittstående veg-
ger i plasstøpt betong. Disse 
har fått forankringspunkter i 
fjell. Frittstående konstruk-
sjoner som trappehus er avs-
tivet med vindkryss i stål.

Eksisterende bygning had-
de en del bærende ensteins 
teglvegger. I nytt prosjekt 
ble disse bare i liten grad be-
holdt. Disse veggene ble da 
erstattet med stålsøyler og 
bjelker.

«Back of House» som vender seg mot skogen, vegetasjonen i nord.                                                            Foto: Byggenytt

Bygg C er en gymsal over 2 etasjer pluss underetasje.                                                                                 Foto: ByggenyttFoto: Byggenytt

fortsettelse neste side

Gulv på grunn
Gulv i 1. etasje var i eksiste-
rende bygg siporex-elemen-
ter med påstøp og under-

Bildene viser 
eksempler på 
hvordan det 
kunne se ut 
innvendig før 
oppstart av 
prosjektet.

Foto:
L2 

Arkitekter AS
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Frydenbergveien 48, 0575 Oslo
Telefon: 974 37 555 • Telefax: 22 71 40 84

Alle malerarbeidene
er utført av:

Strømsveien 346, 1081 Oslo
Telefon: 22 30 55 00 • Telefax: 22 30 55 01

www.norpartneras.no • E-post: norpaas@online.no

NorPartner AS
• Himlinger - Systemvegger
• Datagulv - Parkett
• Tømrer-, snekkerarbeider
• Sentral godkjenning

Forbo Flooring AS
Hagaløkkveien 7, 1383 Asker

Telefon: 66 77 12 00 • Telefax: 66 77 12 40
E-mail: info@forbo.com

www.forbo.no

Gulvbelegget på
Torstad skole er levert av:

HARALD KROGSÆTER AS
Frognerveien 13 B, 0263 Oslo

Telefon: 23 08 64 10 • Telefax: 23 08 64 11
E-mail: firmapost@krogsaeter.no • www.krogsaeter.no

Alt interiør er levert av:

Ole Deviks vei 38, 0668 Oslo
Telefon: 22 07 66 90 • Telefax: 22 07 66 91

www.oar.no

Alle rørtekniske installasjoner
er utført av:

fortsettelse fra 
forrige side

liggende kryperom. Øvrige 
gulv er påstøp på løs Le
ca lagt direkte på utsprengt 
fjell. Nye gulv i 1. etasje er 
alle påstøp på isolasjon og 
drensmasser på fjell. 

Etasjeskillere
Dekker i eksisterende bygg 
er plasstøpt betong med 30 
mm påstøp. Disse gulvene 
var individuelt støpt og had
de forskjellige koter. Gulve
ne måtte avrettes med selv
utjevnende sparkelmasse. 

Nye dekker er prefabrikker
te hulldekkeelementer 265, 
opplagt på stålbjelker og 
avrettet med selvavretten
de sparkel. Hulldekkene ble 
støpt sammen med eksiste
rende betonggulv og utgjor
de horisontale skiver for å 
ivareta byggets stabilitet.

Tak over bygg B
Eksisterende tak var utført 
i betong med overliggende 
betongbjelker. Dette taket 
hadde en snøkapasitet på un
der 1,5 kN/ m2. I forbindelse 
med at det ble oppsatt et nytt 
teknisk rom på tak, måtte det 
også tas hensyn til store fon
nelaster på taket. Dette ble 
forsterket med stålbjelker og 
nye profilerte stålplater. 

Byggeprosessen
Det ble foretatt omfattende 

rivearbeider for å få plass 
til nye romløsninger og nye 
konstruksjoner. Under den
ne riveprosessen ble det opp
daget til dels svært alvorli
ge mangler ved eksisterende 
bygning. Det gjaldt underdi
mensjonering, fundamente
ring på løsmasser og dårlig 
utført støpearbeid. Samtidig 
ble det oppdaget til dels sto
re målavvik på eksisterende 
konstruksjoner i forhold til 
det allerede mangelfulle teg
ningsgrunnlaget. 

Dette ble en stor utfordring 
for både rådgivere og en
treprenører. Entreprisefor
men for byggearbeidene var 
samspillsmodell. Dette la 
grunnlaget for et meget tett 
og vellykket samarbeid over 
profesjonsgrensene. Råd
givernes deltakelse i selve 
prosessen på byggeplass ble 
i de mest hektiske perioder 
omfattende, og det ble stilt 
store krav til å få konstruk
sjonsløsningene på plass der 
og da. 

På grunn av de generel
le problemer med tegnings
grunnlag og byggets beskaf
fenhet, har dette som nevnt 
medført en utvidet og omfat
tende ekstra prosjektering. I 
tillegg har konstruksjonenes 
mangelfulle kvaliteter med
ført en stor usikkerhet i pro
sjektet. I lys av de erfaringe
ne som prosjektet har tilført 
både rådgivere og entrepre
nører, bør det en annen gang 
ved et tilsvarende prosjekt 
stilles kritiske spørsmål ved 
å bevare eksisterende byg
ning. 

s

Fasadedetalj med trap-
pehus.

Foto:
 Byggenytt

Vrimleareal/spiseplass.
Foto: Byggenytt

Det er 3 trinn (8, 9 og 10) fordelt med et trinn pr. etasje. 
De enkelte trinn (etasjer) har separate innganger og gar-
derober. Hvert trinn har et felles kjerneområde for re-
kreasjon og inspirasjon.  Kjernearealet inneholder også 
et felles auditorium på 72 plasser.

Foto: Byggenytt

Det er ikke så dumt å bo på landet!                                                                                                                Foto: Byggenytt  
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19 nasjonale veghistoriske 
bygninger fredet i Norge

En viktig milepæl for opp-
følgingen av Nasjonal ver-
neplan for veger, bruer og 
vegrelaterte kulturminner 
er nådd. Riksantikvaren 
har nå fredet 19 bygninger 
og bygningskomplekser. 

Alle objekter i verneplanen 
som er i Statens vegvesens 
eie vil bli fredet, og nå er 
første  gruppe – bygninge-
ne – formelt fredet. 

– Dette er viktige nyere tids 
teknisk-industrielle kultur-
minner med bygninger som 
er svært typiske for etaten 
og som forteller om histori-
en og utviklingen i Statens 
vegvesen. Vi har i mange 
år arbeidet med å ta vare 
på veghistorien og verne-
planen er en naturlig vide-
reføring av dette arbeidet, 
sier museumsdirektør Geir 
Paulsrud ved Norsk vegmu-
seum. Fredningen av dis-
se bygningene er et viktig 
bidrag i arbeidet med å ta 
vare på Statens vegvesens 

historie. Vegvesenet har 
med dette gitt sitt bidrag 
til nasjonale resultatmål for 
kulturminner om økning i 
bredde og mangfold av kul-
turminner.  

De 19 bygningene og byg-
ningskompleksene er:
• Finnmark: Talvik vegsta-
sjon, smie i Vadsø og Lang-
vasseid tjenestebolig.
• Troms: Hatteng tjeneste-
bolig
• Nordland: Sørelva brakke 
• Sør-Trøndelag: Grønnbak-
ken smie
• Møre og Romsdal: Blå-
fjellbrakka i Geiranger og 
Skodje vegstasjon
• Hordaland: Brakker i 
Nupshadlane og Dyrskar
• Telemark: Haukeli brøy-
testasjon
• Vest-Agder: Nagelstad 
brøytestasjon
• Vestfold: Kullerødlia la-
gerbygning og Solum kon-
trollstasjon
• Buskerud: Veggli vegsta-
sjon

• Oppland: Fokstugu veg-
garasje
• Hedmark: Bergseng strø-
sandsilo og Tynset vegsta-
sjon
• Østfold: Ørje vegstasjon

Statens vegvesen fikk i 
1997 i oppdrag fra Sam-
ferdselsdepartementet å 
utarbeide en nasjonal ver-
neplan for veger, bruer og 
vegrelaterte kulturminner. 
Verneplanarbeidet er del av 
etatens sektoransvar innen 
miljøvernarbeid. Vernepla-
nen er retningsgivende for 
etatens forvaltning av egne 
kulturminner.  

– Hovedmålet med planen 
er å fremskaffe kunnskap 
om og sikre for fremtiden 
et utvalg av vegminner og 
vegmiljøer som er represen-
tative for norsk veghistorie 
fra omkring 1537 og frem 
til i dag, sier Paulsrud. 

Flere varmer opp huset med vann
Nordmenn sikrer seg mot 
høye strømpriser. Halv-
parten av alle hus bygges 
nå med vannbåren varme, 
langt flere enn for bare få 
år siden. 

– Vannbårne varmesyste-
mer installeres nå i 50-60 
prosent av alle nye hus og 
bygg. De siste årene har det 
vært en markant økning, si-
er teknisk direktør Ole Lar-
merud i Norske Rørlegger-
bedrifters Landsforening 
(NRL).  

Helt nøyaktige oversikter 
lages ikke, men Larmerud 
baserer anslaget på salgstall 
fra landets rørgrossister. 

Sunn varme 
Vannbåren varme gjør at du 
kan bytte fra den ene ener-
gikilden til den andre. Van-
net i rørene i gulvet eller i 
radiatorene kan varmes opp 
av olje, strøm, gass, pellets 
eller varmepumpe. 

Vannbåren varme i blokk-
leiligheter og næringsbygg 
er i praksis radiatorer, mens 
det i bolighus betyr at opp-
varmet vann ledes gjennom 
små rør i gulvet.

– Gulvvarme er en sunne-
re og bedre varme enn strå-
levarme fra veggen. Det er 
i føttene vi har termosta-
ten vår. Er du varm på føt-
tene, blir du varm i resten 
av kroppen også. Med gulv-
varme fyrer du derfor mye 
mindre for kråkene, sier 
Larmerud.

Enova bekrefter at omtrent 
halvparten av alle nye hus 
og bygg i dag føres opp 
med vannbårne systemer, 
og at veksten har vært mar-

kant de siste årene. Dette er 
i tråd med Enovas anbefa-
linger.

– Høye strømpriser sist vin-
ter og i 2003 har nok hatt 
mye å si for at folk tenker 
nytt. Det er blitt interessant 
for mange å ha flere mulig-
heter når strømprisene går 
i været, sier Arne Morten 
Johnsen i Enova. 

Statlige Enova jobber for at 
flere skal legge om til mil-
jøvennlig energibruk og 
energiproduksjon i Nor-
ge. Staten har for eksempel 
pålagt alle offentlige bygg 
over 500 kvadratmeter å ha 
vannbårne varmesystemer. 
Det gjelder også bygg som 
det offentlige leier.

Ny type varmepumpe 
Både Enova og Norske Rør-
leggerbedrifters Landsfo-
rening er representert når 
Nordens største byggmes-
se, Bygg Reis Deg, åpner 
på Lillestrøm 18. septem-
ber. Messen tar pulsen på 
det som skjer i byggebran-
sjen.

– At nordmenn er blitt opp-
tatt av miljø og energief-
fektivitet, setter sitt preg på 
utstillerne. Det er mye van-
ligere nå å se ulike løsnin-
ger for oppvarming. Det 
samme gjelder materialval-
gene. Best mulig energief-
fektivitet er blitt en salgsva-
re, sier administrerende 
direktør Halvard Gavelstad 
i Bygg Reis Deg.  

På årets Bygg Reis Deg pre-
senteres blant annet en ny 
varmepumpe for vannbårne 
varmesystemer som klarer 
å lage varme av uteluft også 
når det er skikkelig kaldt, 

helt ned i 20 kuldegrader. 
Hittil har så mange minus-
grader fått varmepumper til 
å stoppe.

– Varmepumper for vann-
bårne varmesystemer hen-
ter energi fra berg, sjø, jord 
og luft. Det vanligste er 
berg. Denne nye pumpen er 
derfor et veldig bra alterna-
tiv for den som ikke vil eller 
ikke får tillatelse til å bore 
etter bergvarme, sier Roar 
Bjerke i Norman Etek.

Fortsatt mest strøm
Bildet er likevel mer nyan-
sert enn at stadig flere vel-
ger vekk elektrisk oppvar-
ming.

– Det er i all hovedsak strøm 
som varmer opp vannet i 
de vannbårne systemene i 
dag. Slik bør det ikke væ-
re. Strømmen er altfor dyr 
og høyverdig til bare å skul-
le brennes opp, som er det 
som faktisk skjer når den 
brukes til oppvarming. Vi 
trenger den til andre ting, 
som data- og vaskemaski-
ner, sier Ole Larmerud. 

– For tiden er strømmen så 
billig at mange velger den 
til de vannbårne systemene 
sine. Men når den før eller 
senere blir dyrere, har de 
i hvert fall muligheten til 
å legge om fort, sier Arne 
Morten Johnsen i Enova. 

Kontaktpersoner:
Halvard Gavelstad, admi-
nistrerende direktør for 
Bygg Reis Deg, 
tlf. 92 66 40 92

Magnus Østby, salgssjef for 
Bygg Reis Deg, 
tlf. 90 74 78 02

Hatteng tjenestebolig i Troms. Langvasseid tjenestebolig i Vadsø.

Regjeringen har vedtatt nye
energikrav

Nye energikrav til nybygg er 
på plass fra 1. februar 2007. 
Disse innebærer en skjerping 
i forhold til dagens krav på 
cirka 25 prosent. Dette er et 
viktig miljø- og klimapoli-
tisk tiltak, og det er også pri-
vatøkonomisk lønnsomt.

Med de nye energikravene 
vil vi fra første år spare 400 
- 450 millioner kilowatt-ti-
mer, noe som tilsvarer det 
årlige energiforbruket for 
cirka 20.000 boliger. Etter 
ti år tilsvarer den årlige spa-
ringen omtrent det Norge 
importerer av kraft i et nor-
malår eller energiproduksjo-
nen i et gjennomsnitts gass-
kraftverk. I tillegg kommer 
sparingen som skjer når folk 
etterisolerer og pusser opp i 
eksisterende bygningsmasse.

Energibruken i bygnings-
massen står for betydelige 
CO

2
-utslipp ifølge Lavut-

slippsutvalgets rapport fra 
høsten 2006. Redusert ener-
gibruk bidrar med andre ord 
til oppfyllelse av Norges 

Kyoto-forpliktelser.For å gi 
byggenæringen tid til å om-
stille seg, blir det en over-
gangsperiode på 2 ½ års der 
nye og gamle krav gjelder si-
de om side.

Vi får bedre isolasjon og 
tettere hus med godt
inneklima 
Energikravene er basert på 
kvaliteter som gir nybygget 
en god energistandard over 
tid. Det betyr for eksempel 
bedre isolasjon i gulv, vegger 
og tak. I dag bygges det med 
cirka 20 centimeter isolasjon 
i yttervegg. Nye krav betyr 
25 centimeter isolasjon.

Husene skal bli tettere, men 
med et godt inneklima. Vin-
duene skal bli bedre. Det blir 
krav om ventilasjonsanlegg 
med varmegjenvinning, slik 
at vi får utnyttet energien i 
all ventilasjonsluften som 
slippes ut. For å hindre at det 
bygges eneboliger som bare 
har panelovner til oppvar-
ming, innføres også krav om 
at det i slike hus må installe-

res peisovn, pelletsovn eller 
annen varmekilde som ik-
ke bruker strøm eller fossile 
brensler (olje/gass). Det har i 
mange år vært krav om pipe 
i småhus av beredskapshen-
syn. Utgiften for dette kravet 
begrenser seg derfor til cirka 
6000 kroner.

Et viktig mål med de nye 
kravene er at nybygg i øken-
de grad skal kunne bruke al-
ternative energikilder, det vil 
si annet enn strøm og fossile 
brensler (som olje og gass). 
Dette kravet gjelder ikke 
hvis bygget har et svært lavt 
energibehov eller hvis bruk 
av slike løsninger ikke er 
lønnsomt over tid. Jo større 
bygget er, jo mer lønnsomt 
vil det være å ta i bruk alter-
native energikilder.

Tilleggsinvestering 
lønner seg 
Alle typer nybygg skal bli så 
bra som mulig innenfor ak-
septable økonomiske ram-
mer, og investeringene til 
de foreslåtte energitiltake-

ne er moderate. Det stilles 
krav som er lønnsomme for 
forbrukerne over tid for alle 
typer bygninger. For et små-
hus på 150 kvadratmeter vil 
nødvendige tilleggsinveste-
ringer til energitiltak utgjøre 
cirka 70 000- 75 000 kroner. 
Kommunal- og regionalde-
partementet har fått utført 
økonomiske analyser som vi-
ser at tilleggsutgiftene til de 
foreslåtte energitiltakene går 
mer enn opp i opp med inn-
sparingen de gir på strøm-
regningen. Å bygge med be-
dre energikvalitet lønner seg 
med andre ord fra første år.

De store markedsaktørene i 
ferdighusbransjen har et sta-
dig økende tilbud av boliger 
med lavt energibehov og kan 
melde om stigende interes-
se for tilbudet. Vi får stadig 
eksempler på nye lavenergi-
prosjekter landet rundt. De 
første svanemerkede bolige-
ne er snart på plass. Dette er 
boliger som ikke bare har la-
vere energibehov enn vanlig, 
men som også er bygd med 
miljøvennlige materialer. 
Husbanken har de siste åre-
ne bidratt med finansiering 
av mer enn 10.000 lavener-
giboliger.

Fritidsboliger og 
laftede hus
Nye hytter øker i størrelse og 
får stadig høyere standard. 
Å installere oppvaskmas-
kin, vaskemaskin og tilgang 

til Internett på hytta blir mer 
og mer vanlig. Hytta brukes 
også mer blant annet fordi 
mange har anledning til å 
utføre arbeidet sitt et annet 
sted enn på arbeidsplassen. 
En stor andel av de nye hyt-
tene ligger på fjellet.

Regjeringen vil på denne 
bakgrunn innføre krav til 
tetthet og isolasjon for alle 
nye hytter over 50 kvadrat-
meter. Kravene vil på langt 
nær være så strenge som til 
helårsboliger. De som byg-
ger hytter over 150 kva-
dratmeter, må følge tilsva-
rende energikrav som til 
helårsboliger. Det antas at de 
som har økonomisk evne til å 
velge så store hytter også kla-
rer den ekstrainvesteringen 
gode energitiltak medfører. 
Laftede hus er en byggetra-
disjon det er viktig å ta vare 
på. Derfor er de nye energi-
kravene utformet slik at det 
fortsatt vil være mulig å byg-
ge hytter med seks tommers 
laft og helårsboliger med åt-
te tommers laft.

Byggenæringen skal få 
drahjelp 
Regjeringen har satt av sju 
millioner kroner for å styr-
ke byggebransjens kunnska-
per og evne til å bygge go-
de, energivennlige bygg. Nye 
energikrav krever kompe-
tanse hos utøverne. Fire mil-
lioner kroner skal brukes til 
veiledningsmateriell, bygg-

detaljblader og seminarer 
og kurs for å styrke kompe-
tansen i hele bransjen. Sta-
tens bygningstekniske etat 
(BE) samarbeider med byg-
genæringen og med Husban-
ken om saken. NVE (Norges 
vassdrags- og energidirek-
torat) og Enova, som ligger 
under Olje- og energidepar-
tementet, skal også trekkes 
inn i samarbeidet.

Halvparten av varmetapet i 
boliger skjer gjennom vin-
duene. De nye forskrifte-
ne skjerper derfor kravene 
til bedre vinduer. Dette er 
en utfordring for bransjen. 
Det settes av tre millioner 
kroner til utviklingsarbeid 
knyttet til de små aktørene 
i vindusbransjen. Disse kan 
fortsatt levere vinduer til re-
habiliteringsmarkedet som 
utgjør over 70 prosent av 
vindusmarkedet og der kra-
vene ikke er så strenge som 
til nybygg. Videreutvikling 
av produktene fra denne ty-
piske distriktsnæringen er 
viktig å stimulere.

Slurv og dårlige eller li-
te gjennomtenkte løsninger 
gir bygg som bruker unødig 
mye energi. Dette er en ut-
fordring for byggenæringen. 
Kommunal- og regionalde-
partementet samarbeider 
med næringen om to femåri-
ge programmer, Byggekost-
nadsprogrammet og Bygge-
miljø.
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I en artikkelserie retter Jan 
Carlsen søkelys på norsk 
samtidsarkitektur og stiller 
spørsmålet om hvilken 
retning den tar. Artiklene 
finnes også på www.bygg-
enytt.no under «Jans side». 

Jan Carlsen er arkitekt og 
arkitekturskribent, født i 

Oslo i 1938 og utdan-
net i England. Etter ti års 
praksis på arkitektkon-
torer var han amanuensis 
i by- og regionplanleg-

ging på Arkitekthøgskolen i 
Oslo på 1970- og 1980-tal-
let, deretter har han arbeidet 
som frilans arkitekturjour-
nalist og vært ansatt i bladet 
Arkitektnytt. Blant utgitte 
bøker er Trafikkrigen (1970) 
og Regnbuebyen (1993).

Arkitektur på vei:Arkitektur i en søkende,
spennende tidsånd

Arkitekt Geir Dyrvik som er 
medeier i Dyrvik Arkitek-
ter AS i Oslo sammen med 
Knut Fabritius, med omlag 
25 ansatte, etablerte sitt kon-
tor i 1998 etter tyve års allsi-
dig og framgangsrik praksis 
ved 4B Arkitekter AS i sam-
me by. Kolleger som kjenner 
ham vil ikke kalle det spor-
skiftet et vågestykke; Dyrvik 
var kreativt delaktig i mange 
av 4B ś fremste prosjekter, 
ofte resultater av seire i arki-
tektkonkurranser.
   
Dyrvik Arkitekter har i som-
mer tatt inn to nye partnere, 
Camilla Molden og Halvor 
Bergan, som vil ta over et-
ter Knut Fabritius som vil tre 
ut av eierskapet neste år på 
grunn av alder.
   
Og utviklingen til Dyrvik 
Arkitekter gjennom de siste 
ni årene har mildt sagt vært 
enestående. Vi ber ham for-
telle om stadiene i hans yr-
kesutvikling.
   
– Jeg ble født i 1949 og vok-
ste oppe i industribyen No-
todden i Telemark, et levende 
sted i min oppvekst med Tin-
fos jernverk og Norsk Hydro 
som hjørnestener. Kontras-
ten mellom by og land var 
stor. Jeg kan ikke svare på 
hvorfor jeg valgte arkitektyr-
ket, ingen i min slekt var ar-
kitekter eller ingeniører, men 
jeg var glad i å tegne. 
   
– Og så tok du artium og 
kom inn på på Arkitekthøg-
skolen i Oslo (AHO).

 – Nei, jeg gikk først «i læra» 
hos den modernistiske arki-
tekten Geir Grung, og fikk 
en elementær innføring i 
tegneteknikk og husbygging. 
Det var et nyttig forspill til 
studiene, og Grung var en 
fargerik og inspirerende per-
son. Så begynte jeg på AHO 
i 1971.
   
– Hvordan opplevde du stu-
dietiden?
   
– AHO var en spennende og
 inspirerende skole med et 
yrende liv, faglig og sosialt, 
jeg husker de tette båndene 
mellom studenter og lærere 
som f.eks. Sverre Fehn og 
Christian Norberg-Schulz. 
Det var noen intense år, fa-
get ble satt inn i en sam-
funnssammenheng, og ikke 
minst lærte vi studenter mye 
av hverandre.
   
– Hvordan var overgangen 
fra skole til arkitektkon-
tor?
   
– 4B Arkitekter var en de-
mokratisk arbeidsplass, alle 
hadde lik lønn og jeg ble tid-
lig medeier slik skikken var 
der. Min første store oppga-
ve var Det Norske Teatret, vi 
hadde god tid ved tegnebor-
det den gang og kunne plan-
legge og detaljere bygget 
grundig og med god kontakt 
med byggeplassen. Senere 
var jeg prosjektansvarlig for 
Trøndelag Teater i Trond-
heim, innviet i 1997, året før 
jeg startet egen praksis.
   

– Når kom lysten til å opp-
rette eget arkitektfirma? 
   
– Ja det hadde jeg tenkt på 
en god stund, 4B var som et 
dekket bord, jeg og Fabriti-
us – som også var en erfaren 
4B’er – ville prøve noe nytt, 
og vårt første kontorlokale 
var et lager i nedlagte Hju-
la Veveri ved Akerselva. Det 
hele gikk fort, staben vok-
ste til 25 ansatte i løpet av to 
og et halvt år. Vi vant flere 
konkurranser, bl.a. Brunstad 
Stevnesenter i Stokke, Tele-
nors avdeling i Kristiansand, 
Asker Kulturhus og Kolbotn 
kultur- og aktivitetssenter for 
å nevne noen. Samt en rek-
ke reguleringsoppdrag som 
Larvik Havn og boliger og 
næring på Fornebu, i tillegg 
til flere utredninger som Fer-
geterminal i Oslo og byut-
vikling på Sørenga-Grønlia 
i Oslo.
   
– For ikke å glemme den 
vellykkede Høgskolen i 
Oslo.
   
– Ja det var et helt unikt 
oppdrag, å forvandle Fry-
denlund Bryggeri til et slikt 
komplekst utdanningssenter 
hvor vi forente rehabilitering 
med nybygging og samtidig 
arbeidet med byplanproble-
matikk.
   
Geir Dyrvik er en ydmyk 
fagmann, han bruker ikke 
store ord om seg selv og sitt 
virke. Undertegnede vil selv 
trekke fram Hovedgårds-
tunet i Kristiansand, Brun-
stad Stevnesenter, leilighets-
skomplekset i Guldbergs vei 
i Oslo som tre andre fremra-
gende byggverk. 
   
– Asker Kulturhus er jeg 
spesielt glad i, sier Dyrvik. 
– Jeg liker kulturhustanken, 
en bygning med samfunns-
verdi, og Asker sentrum har 
fått mange urbane kvaliteter. 
Også Telenor-bygget Elve-

bredden i Kristiansand betyr 
mye for meg, et billig bygg 
som kostet en tredjedel av 
kvadratmeterpisen for Tele-
nors hovedkvartet på Forne-
bu. Bygningen har arbeids-
plasser som vender inn mot 
et fellesrom, en offentlig so-
ne, og vi har fått gode tilba-
kemeldinger på den løsnin-
gen.
   
– I et hefte om kontorets før-
ste åtte år står det at «dere 
har som målsetting å være 
en kunnskapsbedrift med 
høye krav til kvalitet, kom-
petanse, samarbeids- og 
gjennomføringsevne». Kan 
du utdype dette?
   
– Vi arbeider i aktive og tet-
te team, sammensatt ut fra 

oppdragets behov og medar-
beidernes faglige kunnska-
per og kreative styrke. Hver 
gruppe må være åpen for kri-
tiske innspill og korrektiver. 
Det gamle mester/svenn-for-
holder er ikke vår måte å job-
be på.
   
– Hva foregår på tegnebor-
dene nå?
   
– Vi har fått i oppdrag å teg-
ne boliger for Selvaag Grup-
pen på Hinna i Stavanger, 
de bygges nå, området får 

fellestilbud og service som 
trimrom, café, utleielokaler 
og verksteder. Et interessant 
boligfellesskap som gjør 
oppgaven ekstra utfordren-
de. Videre arbeider vi med 
Union Brygge i Drammen, 
og på Tangen i Kristiansand 
med samme program, et kre-
matorium, et kjøpesenter og 
flere bolig- og kontorpro-
sjekter. Dessuten opplever 
vi at det er en særegen og 
spennende oppgave å tegne 
en sentrumsplan for gamle 
Sandvika.

Arkitekt
Geir Dyrvik

Brunstad Stevnesenter i Sande, Vestfold.                            Alle bilder: Dyrvik Arkitekter  

Fra Telenor-bygget i Kristiansand.Asker Kulturhus.
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   – Dere har med andre ord 
mange jern i ilden.
   
– For øyeblikket har vi en 
rekke arkitektkonkurranser 
gående og det krever at vi 
delegerer oppgavene og dyr-
ker de faglige ressurser vi 
har til rådighet, svarer Dyr-
vik. - Skapergleden i staben 
er merkbar, selv opplever jeg 
den samme energi og entusi-
asme som preget tiden på ar-
kitekthøgskolen.
   
– Har du noen tanker om 
hvor norsk arkitektur er på 
vei?     
    
– Jeg syns vi lever i en spen-
nende tid med mange nye 
muligheter, teknologisk og 
estetisk. Tidsånden er sø-
kende, arkitekturuttrykkene 
mer varierte, og fascineren-
de internasjonale strømnin-
ger gjør seg gjeldende. Men 
her har vi arkitekter et spe-
sielt ansvar, som et rikt land, 
særlig når det gjelder energi- 
og miljøspørsmål. Også våre 
byggherrer og myndigheter 
må ta den økologiske situa-
sjonen på alvor.
  
– Norsk Form har nylig la-
get en kritisk rapport om 
Oslos nye boligområder.
   
– Det bygges mange spe-
kulative boliger der bygg-
herrens kortsiktige gevinst-
tenkning fører til trange og 
mørke leiligheter og ubruke-
lige uterom. Her må det både 
forskrifter og et arkitektur-
faglig løft til for å heve kva-
litetsnivået i boligbyggingen. 
Og også byggherrene må 
skjerpe seg.
   
– I juni vant dere konkurran-
sen om kulturhuset i Pors-
grunn, i ditt hjemfylke, i 
tevling med fire anerkjente 
arkitektkontorer. Juryen ut-
talte at vinnerprosjektet «re-
presenterer en ny måte å ten-
ke kulturhus på, nærmest 
som en ’en kulturby’... gitt et 
røft, industrielt og stedstil-
passet preg».
   

– I programmet for konkur-
ransen gjorde kommunen det 
klart at kulturhuset på Østre 
Brygge ved Porsgrunnel-
va skulle gis «et utrykk som 
viser forbindelsen til Pors-
grunn som industri-, sjøfarts- 
og havneby». Og bygningen 
skulle forbindes med et ute-
rom i forlengelsen av Råd-
husplassen, Rådhusamfiet, i 
tillegg til at vi måtte forholde 
oss til strandpromenaden og 
planen for et nytt grøntområ-
de ved Reynoldsparken. Med 
andre ord ble det mer enn et 
bygningsprosjekt, vi arbeidet 
med stedsutvikling og det er 
alltid inspirerende.
   
– Av tegningene får man inn-
trykk at dere har prøvd dere 
på noe nytt denne gang?
   
– For oss representer dette 
kulturhusprosjektet en anner-
ledes tilnærming til arkitek-
turen, avslutter arkitekt Geir 
Dyrvik. 

– Vi har kanskje vært dristi-
gere enn tidligere, med syv 
frittstående volumer forbun-
det med et laverliggende tak.
Et bygg som er inkluderen-
de og med passasjer som har 
røtter i den eksisterende by-
strukturen. Dette oppdraget 
viser at arkitektfaget og by-
planfaget, på sitt beste, hen-
ger intimt sammen og er en 
nødvendig symbiose hvis 

Kolbotn kultur- og aktivitetssenter. 

man skal oppnå det Chris-
tian Norberg-Schulz kalte 
stedskunst.

Jan Carlsen     

Bildet over: Frydenlund bryggeri. Perspektivtegningen til 
høyre: Tangen i Kristiansand.

Kolbotn kultur- og aktivitetssenter, foajé. 
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Ny forskrift om id-kort for bygge- 
og anleggsnæringen vedtatt

– Nå er vi nesten i mål, sier 
arbeids- og inkluderingsmi-
nister Bjarne Håkon Hans-
sen, som for omtrent ett år si-
den, på Regjeringens vegne, 
lovte å utrede nye og bedre 
regler om id-kort for bygge- 
og anleggsbransjen.

Arbeids- og inkluderingsde-

partementet har vedtatt regler 
for en ny ordning med id-kort 
for bygge- og anleggsnærin-
gen. Etter at anbudskonkur-
ransen er gjennomført og ut-
pekt kortprodusent har satt i 
gang produksjonen av kort, 
vil det være mulig å skaffe 
nye kortene. Etter planen vil 
kortene kunne tas i bruk på 

bygge- og anleggsplassene 
høsten 2007.

– Den nye forskriften skal 
bidra til økt seriøsitet og mer 
effektiv kontroll med HMS 
på bygge- og anleggsplas-
sene.  Samtidig legger vi ut 
på offentlig anbud oppdraget 
med å produsere og utstede 
id-kortene. Etter at kortpro-
dusent er valgt vil det ta litt 
tid før produksjonen av kort 
er i gang, men etter planen 
vil alle arbeidstakere rundt 
om på landets bygge- og an-
leggsplasser kunne ta korte-
ne i bruk høsten 2007, sier 
statsråden. 
 
Arbeidsgiver får ansvar for 
at alle arbeidstakere på byg-
ge- og anleggsplasser skal 

utstyres med id-kort. Den 
nye kortordningen, som vil 
bli hundre prosent brukerfi-
nansiert, er utviklet i samar-
beid med arbeidslivets par-
ter. Ordningen innebærer at 
plikten til å utstyre arbeids-
takerne med id-kort legges 
på arbeidsgiver, mens kort-
utstedelsen skal foretas av 
en kortleverandør som ut-
fører oppdraget på vegne av 
departementet.

For å sikre at kortet skal bi-
dra til økt seriøsitet, er det et 
vilkår for utstedelse av kort 
at lovpålagte krav om regis-
trering i relevante offentlige 
registre er oppfylt. Aktuelle 
registre i denne sammenhen-
gen er Enhetsregisteret og 
Foretaksregisteret i Brønn-

øysund. Sikkerheten og kon-
trollen i ordningen ligger i at 
kortutsteder skal kontrollere 
virksomheten opp mot rele-
vante registre og utstede kort 
til arbeidstakerne bare der de 
får bekreftet at virksomheten 
har registrert de nødvendige 
opplysninger. Id-kortet vil ha 
en forebyggende effekt, ved 
at virksomhetene må sende 
inn opplysninger til en kort-
utsteder i visshet om at de 
ikke får kort dersom de ikke 
har registrert på korrekt må-
te i relevante registre.

Det er arbeidsgiver som får 
ansvaret for at alle arbeids-
takere som utfører arbeid 
på bygge- og anleggsplas-
ser skal utstyres med id-
kort. Forskriften stiller krav 
om at kortet skal innehol-
de navn, fødselsdato og fo-
to av kortinnehaver, navn 
og organisasjonsnummer på 
arbeidsgiver, selvstendige 
næringsdrivende eller utlei-
evirksomheten for innleide 
arbeidstakere, navn på kort-
utsteder og gyldighetsperio-
de (inntil 2 år).

Det er krav om at kortet skal 
bæres synlig på byggeplas-
sen, og det skal på oppford-
ring vises til koordinator, 
verneombud, hovedbedrift 

med samordningsansvar og 
tilsynsmyndighetene (Ar-
beidstilsynet og Petroleums-
tilsynet).
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