
I dette nummer bringer vi 3 prosjektomtaler. Hovedoppslaget er Nye Ahus ett år før 
åpning. Flyfotoet over fra 24. juli i år viser det store sykehusområdet med Nye Ahus 
i forgrunnen. Bildet viser nybygget sett fra syd-vest – behandlingsbygget og de 4 
gårdsrommene, det trekledde barnesenteret nærmest, den langsgående glassgaten og 
sengfløyene mot øst. Side 2–13.

Flyfoto: Nye Ahus

Bildet til høyre viser 
St. Hanshaugens om-
sorgssenter, 
Colletts gate 52 i 
Oslo. Omsorgsenteret 
har gjennomgått 
en total rehabiliter-
ing, innvendig som 
utvendig.
Spesielt å merkes seg 
er satsningen på 3 nye 
sansehager. Bildet er 
tatt fra Domkirkebyg-
get  sett mot syke-
hjemmet. 
Sidene 14–17.

Foto: 
Byggenytt

Bildet til venstre viser 
fra et boligprosjekt i 
Asker sentrum, 
Alfheim. Her ser 
vi det skjermete 
gårdsrommet (i 
byggetrinn 1) som 
er formet som en U. 
Sidene 18–19.

Foto:
 Byggenytt
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Dagslys, dagslys, dagslys ...

Prosjektledelse
for Nye Ahus

Paulsenkaia, 0150 Oslo
Telefon: 22 17 66 70 • Telefax: 22 17 66 71

www.advansia.no

Klavs Hyttel i Arkitektfirmaet C. F. Møller, her foran behandlingsbygget og barnesen-
teret (bakerst) med fasadematerialer i en symbiotisk helhet.

Foto: Byggenytt

Ett av de mange eksempler på bruk av dagslys i prosjek-
tet. Her fra behandlingsbyggets korridor mot sør. Utsyn 
mot landskapet skaper kontakt med nære friarealer.

Foto: Byggenytt 

Ovenstående tittel er en pa-
rafrase over eiendomsmegle-
rens mantra «Beliggenhet, 
beliggenhet, beliggenhet ...». 

Omskrivningen er en svært 
god beskrivelse av Nye Ahus 
sitt fremste fortrinn sett fra 
arkitektens synsvinkel. At 
generøst innslipp av dagslys 
er et viktig element i utfor-
mingen av hus, har Bygge-
nytt fått med seg i arbeidet 
med ulike prosjektomtaler 
i løpet av årene. Ikke minst 
gjelder dette for de siste tiå-
renes «glassarkitektur». Al-
likevel har vi fått ny innsikt 
i hvor høyt arkitekten prio-
riterer det å bringe dagsly-
set inn i alle hjørner, det vil 

si for Nye Ahus sitt vedkom-
mende, i de aller fleste rom 
og korridorer som pasienter 
og ansatte skal oppholde seg 
og ferdes i. 

På en lang og grundig rund-
tur på det nye sykehuset sam-
men med arkitekten for Nye 
Ahus C.F. Møller ved sin 
sjefsdesigner Klavs Hyttel, 
fikk vi en innføring i noen av 
de viktige valg som arkitek-
tur kan bestå av.

Befaringen startet utvendig 
med en vandring rundt hele 
det enorme sykehusanlegget. 
Hovedkompleksets størrelse 
(115.000 m2) var i utgangs-
punktet en styrke, forklarer 

Hyttel. Det gjorde det mulig 
å etablere en stor glassover-
dekket gate som gjennom-
skjærer anlegget i nord/syd-
aksen. Hovedkompleksets 
betydelige omfang gjorde 
det imidlertid nødvendig og 
nedskalere det store anleg-
get i mindre, overskuelige 
enheter og få Nye Ahus til å 
fremstå som et klart og pre-
sist bygningsanlegg, hvor de 
ulike volumers sammenheng 
og organisering i landskapet 
forklarer sykehusets oppbyg-
ning. 

Et viktig prinsipp i den-
ne sammenheng har vært å 
utruste de forskjellige fasa-
dene med ulik materialitet 
og elementer som skaper va-
riasjoner i uttrykket. 

På det store behandlingsbyg-
get som består av 4 volumer, 
er vestfasaden oppbygd slik 
at byggets organisering og 
funksjoner tydelig kan av-
leses i utformingen. Enkle 
vinduer, for eksempel, fritt 
plassert i forhold til funksjon 
utgjør en del av de 4 flatene 
med spilemotiver, og inngår 
som sådan i ett av de sen-
trale arkitektoniske temaer, 
spileveggflaten, som gjen-
tas utvendig og videreføres 
i fasadene inn mot glassga-
ten. Spilene bidrar til å vari-
ere fasadeuttrykket etter som 
dagslyset forandres, og flate-
ne mellom spilene åpnes og 
lukkes når man går forbi. 

Teknikken er en stor del av 
sykehusets innhold, og de 
tekniske volumer fremstår 

Behandlingsbygget i nesten hele sin lengde med akuttmotaket i forgrunnen.                                            Foto: Byggenytt

Til venstre sees detalj av ett av de sentrale 
arkitektoniske temaer spilemotivet. Over fra 
et av gårdsrommene hvor de hvitlakerte sinus-
platene er kontrastert med kraftige fargekom-
posisjoner.

Foto: Byggenytt
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Møllergata 6, 0179 Oslo
Telefon: 22 47 98 50 • Telefax: 22 47 98 55

www.erstad-lekven.no

Prosjektledelse,
byggeledelse,

utstyrsanskaffelse og 
mottakskontroll

er utført av:

Flyfotoet fra 24. juli i år 
viser Nye Ahus godt og vel 
ett år før den offisielle åp
ningen 1. oktober 2008.

Behandlingsbygget mot vest 
er formet rundt 4 gårdsrom 
som åpner seg mot glassga
ten som strekker seg fra 
barnesenteret i sør (tre
fasade) mot frontbygget i 
nord (sees ikke på bildet).

De 3 sengefløyene i øst står 
90 grader på glassgaten. 
En fjerde sengefløy vil bli 
bygget i nord (2010) når 
eksisterende sykehusanlegg 
er revet.

Som bildet viser med all 
tydelighet er Nye Ahus et 
meget stort byggeprosjekt. 
Ny bygningsmasse utgjør 
115.000 m2 og ombygging 
av eksistrende bygg omfat
ter ca. 23.000 m2.

Flyfoto:
Nye Ahus

Nye Ahus –
et år

til åpning

klart lesbare ved hjelp av far-
get glass som en del av fasa-
detemaet i samspill med den 
overordnete arkitektur. Be-
handlingsbyggets lyse hvit-
lakkerte sinusplater inn mot 
gårdsrommene er kontras-
tert med kraftige fargekom-
posisjoner. Fargenes orden 

er tilsynelatende tilfeldig, 
men Hyttel kan fortelle at det 
er lagt et betydelig arbeid i 
hvordan de enkelte fargefel-
tene presenterer seg.

Barnesenteret i sykehusan-
leggets sydligste del har fått 
fasadekledning i jernvitrol-
behandlet furu. Et mykere 
fasademateriale var naturlig 
å bruke på dette bygget.

På sengefløyene i øst, har 
arkitekten valgt å bruke 
skjermtegl som fasademate-
riale. Denne lette konstruk-
sjonen var mulig da det ikke 
er bærende yttervegger i sen-
gefløyene. Også her er det ar-
beidet med spiletemaet med 
bruk av såkalt teglbaget, en 
smal rektangelformet tegl. 
Dette gir fint lyspill og dyb-
de i fasaden.

Mellom to av sengefløyene 
reiser en stor glassvegg seg 
midt på glassgaten og ønsker 
velkommen inn gjennom en 
publikunskafé og videre inn 
i selve det storslåtte gaterom-

met. Ifølge Hyttel vil glass-
gaten bli et meget viktig of-
fentlig rom i Lørenskog. Den 
vil kunne sammenlignes 
med en bygate. Glassgaten 
har et variert forløp av tema-

tiske gaterom og torg, fra ho-
vedadkomsten i nord til lob-
byen for barnesenteret i sør. 

Mellom to av senge
fløyene reiser en stor 
glassvegg seg midt på 
glassgaten og ønsker vel
kommen inn gjennom en 
publikunskafé og videre 
inn i selve det storslåtte 
gaterommet. Ifølge Hyt
tel vil glassgaten bli et 
meget viktig offentlig 
rom i Lørenskog.

Foto:
Byggenytt

s

 ➞

fortsettelse neste side
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Her vil det komme helsetorg, 
kafétorg, kirketorg, samt 
kiosker, apotek og sittegrup-
per/møteplasser. Og for ikke 
å glemme sykehusperspekti-
vet, så utgjør glassgaten an-
leggets «hjerte og lunger» 
– en pulsåre hvor det nye 
sykehusets ulike bygninger 
og funksjoner er plassert på 
begge sider av denne, og som 
gir adgang til alle avdelinger 
i anlegget på alle nivåer. 

Og det er nettopp gjennom en 
vandring i alle disse pasient-

fortsettelse fra
forrige side

Fra glassgatens storslåtte volum ved utgangen til publi-
kumskaféen mellom to sengefløyer i øst.

Foto: Byggenytt

rom og arbeidsplasser, i kor-
ridorkryss og retningsskift i 
korridorer at Byggenytt får 
bokstavelig talt se lyset. Byg-
ningsdybdene er relativt små 
og planløst med en-korridors 
løsninger. Utsyn til landska-
pet, glassgaten, tilstøtene 
bygninger, samt kontakt med 
nære friarealer gjør det lett å 
orientere seg i det store an-
legget. 

I en lignende sammenheng er 
hele sykehusets fargekonsept 
samstemt med den kunstne-
riske utsmykningen i glass-
gaten slik at fargene blå gul 
og rød definerer de store tra-
fikksentra og slik spiller en 
pedagogisk orienteringsmes-
sig rolle. Eller sagt med Klavs 
Hyttels egne ord: Fargene av-
koder de enkelte bygningsvo-
lumers problematikk.

C. F. Møller har søkt å teg-
ne Nye Ahus på pasientenes 
premisser gjennom det de 
kaller en demokratisk arki-
tektur, sterk og robust, som 
kan favne alle krav og for-
ventninger som oppfylles i 
sykehuset alle rom.

Islendingen Birgir 
Andréassons tek-
stilkunst i glassgaten 
som strekker seg i hele 
rommets høyde. Teksten 
er hentet fra Snorres 
kongesagaer «Kringla 
heimsins» som betyr 
den runde jordskiva. 

Foto:
Byggenytt

Frontbygget 
begynner å vise 
seg fram hvor 
den grønnak-
tige, sprossefrie 
glassfasaden 
vil gi bygget 
et spennende 
uttrykk. Bildet 
til høyre viser 
den tekniske 
løsningen med 
de tverrstilte 
glasskivene for å 
ta vindtrykket.

Foto:
Byggenytt

Nye Ahus sett fra nord med frontbygget i forgrunnen, og dets karakteristiske utkragete tak over hovedinngangen. 

Flyfoto: Nye Ahus

s

HOVEDENTREPRENØR
frontbygg og kapellet

Vestre Rosten, 7075 Tiller
Telefon: 72 90 17 00 • Telefax: 72 90 17 01

www.hentas.no

Vår kompetanse – din trygghet!
Avdeling Kjeller

Telefon: 40 00 64 50 • Telefaks: 63 87 99 40
www.uco.no

Leverandør av maskiner og utstyr til prosjektet



BYGGENYTT NR. 9–2007 - 5

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

E-mail: hubro@hubro-as.no
www.hansengroup.biz

Glasstak og glassvegger
er prosjektert og
montert av:

Avd. Koltek, Postboks 64, 1801 Askim
Telefon: 69 84 41 50 • Telefaks: 69 84 41 51

www.koltek.no

Koltek®

adkomstsystem
et norsk produkt for adkomst
som benyttes til vedlikehold

på flere tusen fasader og glasstak
verden rundt

Askim Mek. Verksted AS
Drammensveien 114
0273 Oslo
TLF 99 42 40 50
www.canvas.no

Arkitektene valgte 
Dalhem spiler til 
glassgaten.
Spilene er 
brannklassifisert og 
tilfredsstiller de nye 
krav til emisjoner 
for innemiljøet i 
sykehuset.
Dalhem spiler 
benyttes på vegg og 
i tak. Direkte 
montert eller
nedhengt.
Vi leverer i mange 
finertyper og 
utførelser

Glassgatens store glassfasade mot øst. Den kjølige tone som glasset gir oppmykes av av 
de store limtrebjelkene i bærekonstruksjonen. I forgrunnen sees sedumtaket på publi-
kumskaféen. Alle lave tak er konsekvent dekket med sedum. I bakgrunnen fasadeutsnitt 
av sengefløy hvor skjermtegl er benyttet som fasademateriale. Også her er det arbeidet 
med spiletemaet med bruk av såkalt teglbaget (rektangelformet tegl). 

Foto: Byggenytt

Hele sykehusets fargekonsept samstemt med den kunstneriske utsmykningen i glassga-
ten slik at fargene blå, gul og rød definerer de store trafikksentra og slik spiller en pe-
dagogisk orienteringsmessig rolle. Fargene avkoder de enkelte bygningsvolumers pro-
blematikk. I enden av korridoren, ett av de mange store vinduer som slipper blikket ut 
og lyset inn.

Foto: Byggenytt

Glassgaten har et variert 
forløp av tematiske gate-
rom og torg, Her vil det 
komme helsetorg, ka-
fétorg, kirketorg, samt 
kiosker, apotek og sitte-
grupper/møteplasser. 

Foto:
Byggenytt

s

Arkitekten har søkt å tegne Nye Ahus på pasientenes premisser gjennom det de kaller 
en demokratisk arkitektur,  som kan favne alle krav og forventninger som skal oppfyl-
les i sykehusets alle rom. Bildet viser fra et rom i barnesenteret. 

Foto: Byggenytt
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Utleie av:

• Saks-, bom- og tilhengermonterte lifter
• Klatreplattformer • Hydraulikkplattformer

• Byggheis • Teleskoptruck

Tjenester fra Kranpunkten AS:

Personløfterkurs i henhold til Best 555
Bistand ved prosjektering
Befaring på byggeplass

Rolf Olsens vei 32, 2007 Kjeller
Telefon: 63 81 40 50 • Telefax: 63 81 40 51

www.kranpunkten.no

Røykenveien 68, 3400 Lier
Telefon: 32 22 95 00 • Telefax: 32 22 95 01

post@noveta.no • www.noveta.no

Klimaveggene er utført av oss.

Postboks 131, 2639 Vinstra
Telefon: 61 29 43 50 • Telefax: 61 29 49 86

Mobiltlf.: 900 70 022 - 958 13 113
E-mail: post@vinstra-sementpuss.no

Helsparkling og legging
av spesialdekke

Levert av:

Gulvavrettingsmassen
er levert av:

Brobekkveien 84, Postboks 216 Alnabru, 0614 Oslo
Telefon: 22 88 77 00 • Telefax: 22 64 54 54

www.maxit.no

Hvamsvingen 7, Postboks 38, 2026 Skjetten
Telefon: 63 84 68 20 • Telefax: 63 84 68 30

storeys@storeys.no • www.storeys.no

Industriveien 1, Postboks 574, 3605 Kongsberg
Telefon: 32 77 08 20 • Telefax: 32 77 09 25

Vi har levert stillas
til Skanska

på Nye Ahus

Skanska utfører kontrakt 6302

Da Byggenytt møter Skan-
ska Norge AS sin prosjekt-
leder på Nye Ahus, Alf-Olav 
Bjørtuft, nærmer entrepre-
nørens kontrakt nr. 6302 seg 
sin avslutning. Kontrakten 
omhandler tett bygg og inn-
vendige arbeider på behand-
lingsbygget. Bjørtuft forteller 
at Skanska overtok et ferdig 
råbygg utført av NCC Con-
struction AS da arbeidet med 
kontrakt 6302 ble igangsatt 
juni 2005. 

Vår oppgave var greit defi-
nert, sier Bjørtuft. Behand-
lingsbygget er formet rundt 
fire gårdsrom og består av 4 
bygg (kalt B1, B2, B3 og B4). 
I tillegg kommer et femte 
bygg (B5), ambulansemotta-
ket. Pr. dags dato (7. septem-
ber) er Skanskas entreprise 
ca. 95% ferdigstilt.  To av 
byggene ( B1 og B2) er alle-
rede overlevert. B3 skal over-
leveres 3. oktober, mens B4 
og B5 får sin kontraktsmessi-

ge korrekte overlevering 15. 
desember.

Arbeidene med behandlings-
bygget har ifølge Bjørtuft 
vært en stor og utfordrende 
oppgave. Nye Ahus er et byg-
geprosjekt hvor kompleksitet 
og tidspress er viktige stikk-
ord. Milepelene har stått i kø. 
For Skanskas vedkommende 
teller Bjørtuft raskt en 20–
30 stykker. Nå med snart to 
og et halvt års produksjon 
av 750.000 arbeidstimer ut-
ført, kan han oppsummere at 
Skanska har lyktes i å etable-
re en god flyt i gjennomfø-
ringen av arbeidsoppgavene. 

I denne sammenhengen trek-
ker Bjørtuft fram fire forut-
setninger som må ligge til 
grunn for å kunne lykkes med 
en god gjennomføring av et 
prosjekt av en slik størrelse 
og kompleksitet som behand-
lingsbygget er. For det første 
må det foreligge en realistisk 
plan for prosjektgjennomfø-
ringen. Det må etableres et 
godt samarbeid med bygg-
herren. Videre må prosjek-
tet være oppdelt slik at det er 
lagt til rette for en god sam-
ordning og koordinering med 
andre entreprenører. Og sist, 
men ikke minst viktig, trengs 
kontraktsmedhjelpere – dyk-
tige underentreprenører som 
forstår oppgavene.

Til det siste punktet utdyper 
Bjørtuft med flere eksempler. 
Å bygge et sykehus stiller ut-
byggerne overfor ekstra krav. 
Utføring av gulvbelegg for 
eksempel, er en stor og kom-
plisert oppgave på grunn av 
sine funksjonskrav. Det være 
ledeegenskaper, rengjørings-
problematikk og emisjoner. 
Alle produkter må miljøde-

klareres. Jobbens størrelse 
er verdt å merke seg da be-
handlingsbyggets gulv som 
skal belegges, utgjør hele 
67.000 m2. Videre er utførel-
sen av innvendige vegger en 
kompleks oppgave. Vegge-
ne har høye tetthets-, lyd- og 
brannkrav. Utvendig nevner 
Bjørtuft fasadejobben som 
spesiell og med mange utfor-
dringer da fasadene består av 
flere elementer som glass, si-
nuskorrugerte plater og pus-
set mur. Flere takflater er be-
lagt med Sedum.

En helt ekstraordinær utfor-
dring  er kommunikasjon, 
fortsetter Bjørtuft. Hele 32 
nasjonaliteter har deltatt i 
Skanskas  entreprise. Av 
mannskapslistene er det  re-
gistrert 1290 personer  hvor-
av 743 er utlendinger. Det er 
snakk om svenske, finske, 
polske, baltiske, russiske og 
afrikanske nasjonaliteter, for 
å nevne noen. En kuriositet 
er at arbeidere har kommet 

Alf-Olav Bjørtuft, Skanska Norge AS sin prosjektleder 
på Nye Ahus.

Foto: Skanska Norge

Fotoet som er tatt fra vest viser at behandlingsbygget utgjør en stor det av sykehusan-
legget.

Flyfoto: Nye Ahus

Detalj av behandlingbyggets vestfasade.  Foto: ByggenyttEt blikk ned på ambulansemottaket. Som alle lave tak er 
også dette utført med Sedum. 

Foto: Byggenytt

Behandlingsbygget, her sett mot det syd-vestlige hjørnet, 
knytter seg sammen med barnesentert. Fasader i pusset 
mur i samspill med jernvitrolbehandlet trekledning.

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

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

Fasadeteknikk AS
 har utført utvendige fasader

 med Sto Ventec System og innvendige fasader
med Sto Akustikk Puss.

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

Enebakkveien 307, 1188 Oslo
Telefon: 22 28 31 10 • Telefax: 22 28 40 09

www.polygonmiljo.no

Polygon Miljø
utfører:

	 • Byggoppvarming • Byggtørk
	 • Fuktmålinger • Asbestsanering
	 • Soppsanering • Ventilasjonsrens

Det er vi som har 
lagt taket!

IcopalTak
Norges største takentreprenør! 

www.icopal.no
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så langveis fra som Austra-
lia og Canada. Utfordringen 
er ikke de utenlandske arbei-
dernes dyktighet. Skanska 
har god erfaring i så måte. 
Problemet er selvsagt språk. 
Særlig viktig er det  at språk-
problemer ikke får stå i veien 
for det livsviktige HMS-ar-
beidet hvor det overordnete 
prosjektmålet er basert på en 
null skade-visjon. For å sikre 
en trygg og god kommunika-
sjon har Skanska innført en 
ordning med minst en norsk-
talende, fortrinnsvis basen, i 
hvert arbeidslag der det har 
vært mulig.

Et problemkompleks i man-
ge byggeprosjekter i det sis-
te er vanskeligheter med le-
veranse av byggevarer og 
sterk prisstigning på disse. 
Dette har satt entreprenører 
i knipe med hensyn til tids-
frister og inntjening. Bjørtuft 
er klar på at oppstart av job-
ben med behandlingsbygget 
skjedde på et gunstig tids-
punkt, før høykonjunkturen 
i bygge- og anleggsbransjen 

inntrådte for alvor. Allikevel 
fremholder han at det er en 
kultur i Skanska om å gjøre 
innkjøpene tidlig i prosjek-
tene, og ikke «gamble» på 
gunstigere innkjøp på et se-
nere tidspunkt. Men selvsagt 
skal man bruke markedet for 
å gjøre gode innkjøp.

Telemarkingen Alf-Olav 
Bjørtuft er for veteran å regne 
i Skanska, med 20 års farts-
tid. Det er ingen tilfeldighet 
at det er han som er entrepre-
nørens prosjektleder på Nye 
Ahus, som er hans tredje sy-
kehusoppdrag. Tidligere har 
han vært prosjektleder i ut-
byggingen av Rjukan syke-
hus (1987-92) og Telemark 
sentralsykehus (1997-2000). 
Erfaringene fra disse opp-
gavene har kommet godt 
med på Nye Ahus. Bjørtuft 
er ukependler og reiser hjem 
til Rjukan i helgene. Det er i 
grunnen en grei ordning. Da 
kan han konsentrere seg om 
yrkesoppgavene når det er 
aktuelt, og ta famileoppga-
venes gleder og utfordringer 
når det er aktuelt.

➞

En titt ned i ett av gårdsrommene i behandlingsbygget 
hvor ventilasjonstårn er «gjemt» i bakken (se side 8). 

Foto: Byggenytt

Firesafe ble vinteren 2005 
kontrahert som entreprenør 
for entreprise 6261, brann-
tetting, ved Nye Ahus. Ar-
beidene startet opp våren 
2006 og er beregnet ferdig-
stilt sommeren 2008.

Kontrakten med Firesa-
fe ble senere tiltransportert 
Siemens installasjon som 
skal koordinere fremdrift 
mot andre entreprenører 
samt være Firesafe’s binde-
ledd mot byggeledelsen ved 
Nye Ahus.

Pr. d.d har Firesafe utført 
brann- og lydtetting for ca. 
13 millioner kr. Opprinne-
lig kontrakt omhandlet kun 

branntetting, Firesafe har se-
nere blitt valgt som leveran-
dør av lydtetting. 

Det benyttes i hovedsak 
de samme produktene for 
brann og lydtetting, dette da 
den støpbare massen, GPG 
branntettemasse, har meget 
gode lydreduserende egen-
skaper. 

Fremdrift og bemanning har 
vært en utfordring da prosjek-
tets kompleksitet og størrelse 
medfører mye planlegging. 
For tiden har Firesafe 25 
montører tilknyttet prosjek-
tet som ivaretas av prosjekt-
leder Stefan Hagström og 
hans prosjektassistent Britt 

Tollefsen. Bemanningssitua-
sjonen vurderes fortløpende 
og det har blitt bemannet opp 
flere ganger. 

Alle brann og lydtettin-
ger registreres elektronisk, 
hver enkelt tetting skal kun-
ne gjøres rede for med hen-
syn til lokalisering. Firesafe 
måtte videreutvikle datapro-
grammer som kunne håndte-
re denne informasjonen. Al-
le arbeidene registreres først 
i Excel og overføres deretter 
elektronisk til et web basert 

system. Fordelen med denne 
type programmer er at opp-
dragsgiver kan logge seg inn 
og få en oversikt over hvilke 
arbeider som er utført samt 
hvor disse befinner seg.

I tillegg til å ha vunnet kon-
kurransen for branntetting 
har Firesafe utført isolering 
av bærende stålkonstruksjo-
ner ved de fleste nye bygg, 
unntatt er Frontbygget. Ar-
beidene er utført for Peab, 
NCC og Skanska som har 
kontrakter på råbyggene.

Branntetting
Av Christian Eng, Firesafe AS

Eksempel på 
brannseksjonering. 
Det er benyttet GPG-
masse. Tettingen er 
merket for å sikre 
sporbarhet. Bildet er 
ikke tatt på Nye Ahus.

Foto: Firesafe

Fra det sydligste gårdsrommet sett mot behandlingsbygget.                                                                       Foto: Byggenytt
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Helleflundregatan 12,
SE-426 58 Vestre Frölunda, Sverige

Telefon: 0046-31 29 85 45 • Telefax: 0046-31 29 84 00
www.eeas.no

Bygg, maling og
bemanning
utføres av:

Sykehusveien, hovedan-
komstveien til Akershus uni-
versitetssykehus, åpnet 9. 
oktober 2006. Veien er opp-
gradert til åpningen av nytt 
sykehus i oktober 2008, med 
tre nye rundkjøringer, tilstø-
tende veier, fortauer, under-
ganger og gangveier. 

Veianlegget har fått god kva-
litet med granittkanter og 
granittelementer ved buss-
holdeplassen. Det er lagt 
vekt på universell utforming 
med ledelinjer og god ad-
komst fra bussholdeplasser 
til hovedinngangen. Under-
gangene fra parkeringshuset 
til sykehuset er utformet med 
tanke på at det skal være en 
åpen og hyggelig passering 
under veien.

Deler av økonomisonen i 
øst og gårdsrommene i det 
nye sykehuset er snart fer-
digstillt. 3 indre gårdsrom 
mellom behandlingsdelen og 
glassgaten ligger på kjeller-
nivå. Man kan se ned i gårds-
rommene fra omkringlig-
gende vinduer og man får et 
glimt ut i dem fra glassgaten. 
Luftinntakstårn for ventila-
sjon av sykehuset er plassert 
sentralt i hvert av gårdsrom-
mene. Tårnene er integreret 

i terrengformer og skjult un-
der en rist. Terrengformene 
er bekledt med mose og hun-
drevis av små fiberoptiske 
lys er plassert i mosen. Dis-
se lyspunktene vil danne en 
stjernehimmel når de lyser i 
mørke.

Det sørligste gårdsrommet er 
et lekeareal som er tilknyttet 
barneavdelingen. Dette lig-
ger på et nivå høyere enn de 
andre gårsdrommene. Ved 
bruk av 2,5 m høye pergo-
laer av sprøytelakkert stål og 
royalimpregnert furu dannes 
spennende rom i rommet og 
dette gir god skjerming for 
lek og opphold. Klatreplan-
ter vil danne grønne transpa-
rente vegger som vil skjerme 
mellom inneareal og lekea-
real ute. Lekeapparatene er 
integrert i den helhetlige ut-

Landskapsutforming 
Av Ingvild Nesse, landskapsarkitekt mnal,

Bjørbekk & Lindheim AS

formingen av rommet, og det 
er lagt vekt på tilrettelegge 
for rullestolsbrukere. Beleg-
get er i plasstøpt lys betong 
og det er gummibelegg i uli-
ke farger under lekeappara-
tene.

Et viktig element i uteanleg-
get er det åpne grøntdraget 
som løper mellom gammel 
og ny bebyggelse. Her er det 
planlagt flere presise grup-
per av stedegne trær som lig-
ger som små opphøyde «øy-
er» i gresslandskapet.

Adkomstveier, parkering og 
grønne arealer i vest, i sør 
samt arealer ved hovedad-
komsten, vil bli ferdigstillt til 
åpningen av sykehuset i ok-
tober 2008. Mesteparten av 
den granittbelagte forplas-
sen, parkeringsplassen i nord 
og største delen av grøntdra-
get blir ferdigstillt mellom 
2008 og 2011 etterhvert som 
eksisterende og midlertidige 
bygg rives og sykehuset fer-
digstilles helt.

Man kan se ut i gårdsrommene fra omkringliggende vinduer og man får et glimt ut i 
dem fra glassgaten. Luftinntakstårn for ventilasjon av sykehuset er plassert sentralt i 
hvert av gårdsrommene. Tårnene er integreret i terrengformer og skjult under en rist. 
Terrengformene er bekledt med mose og hundrevis av små fiberoptiske lys er plassert i 
mosen. Disse lyspunktene vil danne en stjernehimmel når de lyser i mørke.

Foto: Byggenytt

Sykehusveien, hovedankomstveien til Akershus universitetssykehus, åpnet 9. oktober 
2006. Veien er oppgradert til åpningen av nytt sykehus i oktober 2008, med tre nye 
rundkjøringer, tilstøtende veier, fortauer, underganger og gangveier. 

Plantegning: Bjørbekk & Lindheim

Undergangene fra parkeringshuset til sykehuset er utfor-
met med tanke på at det skal være en åpen og hyggelig 
passering under veien.

Foto: Bjørbekk & Lindheim

Veianlegget har fått god kvalitet med granittkanter og granittelementer ved busshol-
deplassen.

Foto: Bjørbekk & Lindheim

Rundkjøringen ved parkeringshuset.

Foto: Bjørbekk & Lindhekk

Vi brannsikrer fremtiden

Firesafe har brannsikret Nye Ahus

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

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

tlf. 22 72 20 20 - fax 23 17 86 00
www.firesafe.no
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Nedre vei 8, Bygg 15, 3183 Horten
Telefon: 33 03 53 60 • Telefax: 33 03 53 73

www.sias-as.no

Vi leverer og monterer
trapper og rekkverk

samt diverse
stål- og metallarbeider

Din totalleverandør 
innen print, plott, kopi, 
scan, trykk og design

Nye Ahus ligger på en høyde med et svakt terrengfall mot omgivelsene mot nord, øst og sør. Høyden oppleves som en 
skogkledt kolle som stikker opp over åkerjorder som igjen omkranses av skogkoller og sammenhengende skogsom-
råder med Østmarka i sør. Landskapet ved Nye Ahus vil inngå som en integrert del av dette natur- og kulturlandska-
pet. Sykehusområdet blir en foredlet del av landskapet og det skal fungere som en park til bruk for allmennheten, 
områdets beboere, barnehager og skoler, sykehusets ansatte, pasienter og besøkende/pårørende.

Flyfoto: Nye Ahus

Det sørligste gårdsrommet er et lekeareal som er tilknyttet barneavdelingen. Dette ligger på et nivå høyere enn de 
andre gårsdrommene.

Foto: Byggenytt

Den engelske kunsteren Tony Cragg vant konkurransen 
utlyst høsten 2005 knyttet til to ventilasjonstårn foran ho-
vedinngangen (se bildet under). Tony Cragg er engelsk (f. 
1949) og bosatt delvis i Sverige og Tyskland. Han er en 
internasjonalt skulptør og kjent for sine store skulpturer i 
offentlige rom i hele verden.

Skulpturen skal dekke to store ventilasjonstårn ved ho-
vedinngangenen. Den blir ca. 6 meter høy gjennomhullet 
bronsjeskulptur. Skulpturen blir et lett gjenkjennelig lan-
demerke for det nye sykehuset. Skulpturen støpes i bron-
sje i Thailand og fraktes Lørenskog til åpningen i okto-
ber 2008.

Juryens begrunnelse
Kunstkonkurransens jury begrunnet kåringen slik:
Tony Cragg har skapt en rik, amorf form som vibrerer av 
liv og energi. Den skulpturelle utformingen skjuler venti-
lasjonstårnene helt, og fungerer dermed som en uavhen-
gig og monumental solitær i landskapet foran hovedinn-
gangen til sykehuset. Skulpturen låser ingen tanker og 
sitter heller ikke fast i eksisterende metaforer, men ska-
per frie og ubundne assosiasjoner. Det står godt til tan-
ken om at den skal leve et langt liv som et synlig og sje-
nerøst landmerke.

Modellfoto av 
Tony Craggs  
6 meter høye 
skulptur som 
skal dekke to 
store ventilasjons-
tårn foran 
hovedinngangen i 
frontbygget.

Kilde:
nyeahus.no

Fra gårdsrommet ved barnesenteret.       Foto: Byggenytt
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Det pluggbare kabelsystemet
for belysningen til Nye Ahus

er levert av: 

WAGO Norge
Jerikoveien 20, 1067 Oslo

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

Skjærvaveien 18, Postboks 104, 2010 Strømmen
Telefon: 64 00 64 30 • Telefax: 64 00 64 31

E-mail: siw@ostlandske-rengjoring.no
www.ostlandske-rengjoring.no

Byggrenhold
er utført av:

Swisslog AS
Nedre Rommen 5 E, 0988 Oslo

Telefon: 22 78 95 00 • Telefax: 22 78 95 10
info.no@swisslog.com • www.swisslog.com

Leveranse av automatisk
medisindoseringssystem

IKT-infrastruktur
Nye Ahus blir omtalt som 
det digitale sykehuset. I in-
formasjonsbrosjyren Nytt 
universitetssykehus i Akers-
hus (Nye Ahus) heter det:

«Det meste av informasjons-
behandlingen blir digital. In-
formasjonen blir lett tilgjen-
gelig når det er behov for 
den og der den skal brukes. 
De ansatte får større fleksi-
bilitet ved bærbare datamas-
kiner, og trådløst nettverk 
kan benyttes. På pasientter-
minalen kan pasienten selv 
søke i oppslagsverk om egen 
lidelse. Leger og sykepleie-
re kan hente opp både jour-
nal og røntgenbilder ved pa-
sientens seng når pasienten 
ønsker innsyn. Det blir bå-
de faste og trådløse telefoner 
i det nye sykehuset og pasi-
entene kan bruke egne mo-
biltelefoner, eller telefoner i 
pasientterminaler. Sensitive 
opplysninger om pasientene 
blir samtidig forvaltet på en 
trygg og sikker måte.»

Man føler seg fristet til å 
si vidunderlige nye verden 
(men uten den ironiske brodd 
som Aldous Huxley la i sin 
berømte roman Brave New 
World). Pasientene kan blant 
annet se fram til å få en egen 
trykkfølsom skjerm som de 
aktivt kan bruke til surfe på 
Internett!

Det er Telenor Enterprise 
Contractor i Telenor Busi-
ness Norway som utruster 
det nye sykehuset med den-
ne imponerende teknologi. 
Totalentreprisen heter 6751 
IKT-infrastruktur og omfat-
ter prosjektering, installa-
sjon, test og idriftssettelse av 
IKT-infrastrukturen.

I en samtale med Telenors 
prosjektleder Bjørn Møller-
bråten, Project Manager TEC 
(Telenor Enterprise Contrac-
tor), får Byggenytt opplyst at 
entreprise 6751 som Telenor 
fronter, er et samarbeidspro-
sjekt med Hewlett Packard.

Ifølge Møllerbråten had-
de Telenor de beste forut-
setninger for å innkassere 
IKT-kontrakten. Selskapets 
kompetanse, erfaring og ev-
ne til samhandling er vikti-
ge stikkord. Telenor har lang 
erfaring i å samarbeide med 
flere underleverandører om 
løsninger og samarbeidspro-

sjekter. I denne sammenheng 
nevner Møllerbråten Tele-
nors senter på Fornebu, IKT-
løsning for Mesta AS og den 
viktige og store leveransen 
til St. Olavs Hospital, byg-
gefase 1, i Trondheim. Tele-
nor fortsetter nå leveransen i 
byggefase 2, og den samlete 
jobben i Trondheim er fak-
tisk større enn den på Nye 
Ahus. 

Byggherren for Nye Ahus 
ønsket ikke bare en topp mo-
derne IKT-infrastruktur, men 
også en velprøvd løsning.

Arbeidet med kontrakt 6751 
er et skoleeksempel på sam-
handling, det å arbeide i in-
tegrert team sammen med 
mange underleverandører, 
fortsetter  Møllerbråten. Og 
det er litt av et elitelag han 
kan presentere. HP, samar-
beidspartneren på prosjekt-
gjennomføringen, er alle-
rede nevnt og står også for 
leveranse av servere og  nett-
verksutsyr samt driftstjenes-
ter og opplæring.  En annen 
Telenor-avdeling har ansvar 
for å levere fast og trådløs 
IP-telefoni. Siemens har den 
store IKT-kablingskontrak-
ten som er tiltransportert Te-
lenor. YIT leverer AV-utstyr. 
IT-konsulentselskapet Abeo 
(nylig oppkjøpt av svenske 
Acando) leverer blant annet 
katalogtjenester. Andre un-
derleverandører med kjente 
navn er Cardiac (nå Imatis) 
(meldingstjenester) og Umoe 
IKT (telefoni). Utstyrsleve-
randører som Cisco Systems 
(fast og trådløst nettverksut-
styr) og Nortel Networks (te-
lefoni) er også knyttet opp til 
prosjektet.

Det vil føre for langt å bely-
se hele den komplekse IKT-
infrastrukturen i detalj, men 
Møllerbråten trekker spesi-
elt fram datanettverket, IKT-
infrastrukturens «pulsåre». 
Nettverket er alltid oppe, det 
er såkalt redundant. Det vil 
si at det er doble systemer, 
altså back-up på alle nivåer. 
Nettverket har stor kapasi-
tet og dekker alt innen data, 
tale og telefoni, samt video. 
Nettverket er både trådba-
sert og trådløst. Til det siste 
er dekningsgraden effektiv 
inntil 50 meter utenfor hus-
veggene både når det gjelder 
meldingsformidling data og 
tale. 

Meldingsformidlingen er 
kritisk. De trådløse IP-tele-
fonene fungerer også som 
meldingsmottakere og er, 
sammen med meldingstje-
neren nøkkelkomponenter i 
meldingstjenesten. TV-dis-
tribusjonen vil kunne omfat-
te 10 TV-kanaler.

Møllerbråten oppsummere 
til slutt de viktigste utfor-
dringene i IKT-entreprisen  
som er å 
• lage enkle brukergrense-
snitt på kompliserte og kom-
plekse løsninger.
• lage en sammenhengende 
løsning av mange separate 
produkter og systemer.
• lage funksjonelle, men li-
kevel sikre løsninger.
• lage robuste, men likevel 
fremtidsrettede løsninger.
• levere på dato med riktig 
kvalitet.

Eller sagt på en annen måte: 
Å jobbe med IKT i en bygge-
fase er mer et utviklingspro-
sjekt enn et byggeprosjekt.

Prosjektleder Bjørn 
Møllerbråten, Telenor 
Enterprise Contractor.

Foto: Telenor

Bildet over viser 
fra ett av de store 
datarommene i Nye 
Ahus. Herfra styres 
datanettverket, IKT-
infrastrukturens 
«pulsåre».

Bildene (t.v. /t.h.) 
viser et såkalt tek-
nisk racks fremside 
og bakside. For 
dem som kan det, er  
plugging av rett ka-
bel i rett hull sikkert 
ikke en altfor van-
skelig oppgave. For 
en vanlig dødelig 
(som Byggenytts 
fotograf) ser dette 
umulig ut.

Foto: Byggenytt

Fra anlegget for automatisk medisindoseringssystem.                               Foto: Nye Ahus
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Reservekraft

I plan- og prosjekteringsfa-
sen av Nye Ahus hadde på-
litelighet i strømforsyningen 
et sentralt fokus. En vesent-
lig del av dette arbeidet be-
stod i å utarbeide et reserve-
kraftanlegg. Det er mange 
utfordringer knyttet til utfø-
relsen av et reservekraftan-
legg for et så stort og kom-
plekst byggeprosjekt som 
Nye Ahus. Her nevnes myn-
dighetskrav i forbindelse 
med tid fra bortfall av spen-
ning til spenning er tilbake, 
brukerkrav i forbindelse med 
støykrav (akustisk), stort for-
syningsareal, tekniske ut-
fordringer ved å etablere en 
pålitelig reservekraftforsy-
ning samt utfordringer med 
hensyn til plass for et reser-
vekraftanlegg sammen med 
andre tekniske anlegg innen-
for et gitt areal.

Løsningen som ble valgt og 
bygget er et sentralt reserve-
kraftanlegg som består av 4 
stk. dieseldriftet generatorer 
hvor man kun er avhengig av 
at 3 stk. må være i samtidig 
drift for å forsyne det prio-
riterte (reservekraft) lastbe-
hovet. Samlet ytelse for al-
le aggregatene er 8,8 MVA. 
På Nye Ahus er det lagt opp 
til at ca. 50% av lastbeho-
vet skal være prioritert for 
senge- og behandlingsareal. 
Noe mindre andel på sen-
geareal og noe større andel 
på behandlingsareal. For de 
tekniske anleggene vil prio-
ritert last ivareta alle funk-
sjoner som er kritisk for drift 
av sykehuset. Når det gjelder 
komfort (varme og kjøling), 
vil prioritert last ivareta et 
minimumsbehov for tilfreds-
stillende drift.

Reservekraftanlegget som 
er bygget er i prinsippet en 
fullautomatisert kraftstasjon 
som kan synkronisere mot 
forsyningsnettet. I normal 
driftssituasjon skal reser-
vekraftanlegget kun ivareta 
forsyning av sykehusets prio-
riterte lastbehov ved bortfall 
av spenningen i forsynings-
nettet. Fra generatorene som 
har 690 V spenningsnivå 
transformeres spenningen 
opp til 11 kV. Prioritert kraft 
blir distribuert ut til nettsta-
sjoner på sykehuset via det 
samme nettet og fordelings-
transformatorer som brukes 
i normal drift. Fordelings-

transformatorene som forsy-
ner prioritert last har tosidig 
mating fra den samleskinnen 
i nettet som forsyning fra re-
servekraftanlegget tilkobles. 
I alt er det 5 stk. nettstasjo-
ner. Alle disse nettstasjonene 
har fordelingstransformato-
rer som ved avbrudd i forsy-
ningspenningen fra overlig-
gende nett, får forsyning fra 
reservekraftanlegget. Priori-
tert last har sin egen hoved-
fordeling og fordelingstrans-
formator slik at det ikke er 
behov for noen omkobling i 
den enkelte hovedfordeling 
på lavspenningssiden.

Ved kun å være avhengig av 
at 3 av 4 aggregater er til-
gjengelig for å forsyne priori-
tert lastbehov, gir dette et re-
servekraftanlegg med svært 
god pålitelighet. Man får en 
betydelig større oppetid i for-
hold til om man hadde vært 
avhengig av at alle aggrega-
ter måtte være i drift. Et ag-
gregat kan svikte under opp-
start eller være tatt ut av drift 
i forbindelse med service el-
ler lignende uten at dette gir 
en usikkerhet i tilgjengelig 
forsyning fra reservekraft-
anlegget.

Aggregatene er plassert i to 
rom med brannskille. Det 
samme er bryteranlegg og 
transformatorene som trans-
formere spenningen fra 690 
til 11 kV. Brann/skade på et 
sted i installasjonen vil der-
for ikke sette reservekraft-
anleggene i sin helhet ut 
av drift. En del (1/2 ytelse) 
av reservekraftanlegget vil 
fremdeles være tilgjengelig 
for levering av kraft. Det er 
foretatt en prioritering av det 
prioriterte lastbehovet hvis 
flere enn ett aggregat skulle 
være ute av drift.

Det er lagt opp til at reser-
vekraftanlegget kan utvi-
des med et 5. aggregat. All 
nødvendig infrastruktur for 
en slik utvidelse er ivaretatt. 
Dette gjelder kjøling/venti-
lasjon, kontrollsystem, driv-
stoffanlegg, lyddemping, 
bryteranlegg på høyspen-
ningssiden og plass for trans-
formator. Utvidelsen har et 
potensialet for kraft på 2,2 
MVA. Det ligger også noe 
reservekapasitet i den ytel-
sen som er installert i dag.

Av Terje Heggelund, Cowi AS,
rådgivende ingeniør elektro

Bildet er fra reservekraftstasjonen på Nye Ahus. Hver av aggregatene har en ytelse på 2,2 MVA.         Foto: Nye Ahus

Fra patologisk laboratorium. Ikke det hyggeligste rom-
men, men dessverre så nødvendig.

Foto: Nye Ahus

Behandlingsbygget slik det vil se ut når alt er på 
plass, inklusive grøntanlegget.

Ill.: Ark. C. F. Møller
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4950 RISØR
tlf.: 37 14 93 00

www.bosvik.no

FLEKSIBILITET
SOM STANDARD ! 
Vi har hatt gleden av å levere blant annet:

Innvendige vinduer og glassfelt, dører og glassfelt 
med heltre - inkl. brann- og lydkrav, demontérbare 
kontorskillevegger, glassvegg i limtre i kirke, fendere 
og hjørnebeskyttere, skranker, ekspedisjoner, arbeids-
stasjoner, diverse skap, garderobeskap, sittebenker, 
bord, talerstol i kapell, helsetorg, plantekasse m.m.

Fortsatt god skikk i Nye Ahus
Byggenytt møter prosjekt-
direktør Bjørn Sund nok en 
gang  for en samtale om det 
store sykehusprosjektets ut-
vikling. Forrige gang, okto-
ber 2006, var produksjonen 
ca. 50% unnagjort, og Sund 
følte at det var god kontroll 
i prosjektet og at den opp-
arbeidete marsjfarten vil-
le bringe prosjektet trygt i 
havn.  Denne gangen er pro-
sjektet ca. 85% gjennomført, 
og Sund kan kostatere at han 
ikke tok munnen for full. Det 
er fortsatt god skikk i Nye 
Ahus, vel et år før 1. oktober 
2008 når de første ambulan-
sene kan kjøre inn i det nye 
akuttmottaket og Akershus 
universitetssykehus vil stå 
klar til å ta imot de første pa-
sientene.  

Sund opplyste i forrige møte 
at i utbyggingen av Nye Ahus 
ligger listen meget høyt når 
det gjelder å unngå arbeids-
ulykker med personskader. 
Målsettingen for prosjektet 
er at personskadefrekvensen 
(H-verdi) ikke skal overskri-
de 2 personskader med sy-
kefravær på 1 dag eller mer 
pr. 1 million arbeidstimer. I 
oktober 2006 lå H-verdien 
på 2.7 med 3 millioner ned-
lagte arbeidstimer. Hvordan 
er situasjonen nå, et år se-
nere? Til det svarer Sund at 
siden den gang har det ikke 
vært personskader med fra-
vær de 10 siste månedene 
slik at H-verdien nå er nede 
i 2,3. Det betyr ikke at foku-
set på HMS er noe mindre. 
Det kommer til å være full 
innsats for å nå målsettingen 
i de månedene som tilbake-

står av utbyggingen, både 
hos prosjektledelsen og hos 
alle kontraktspartnerne som 
må sikre fortsatt godt HMS-
arbeid nedover i sine organi-
sasjoner.

Allerede 1. april 2008 vil sy-
kehuset delvis bli tatt i bruk. 
Det betyr at 100% ferdig-
stillelse av det omfattende 
byggeprosjektet nærmer seg 
raskt. Sund forteller at pro-
sjektorganisasjonen nå er i 
full gang med sluttspurten 
som kalles for ferdig-ferdig-
perioden. Og alle som har 
noe kjennskap til det å slutt-
føre et byggeprosjekt av noen 
størrelse, vet hva det innebæ-
rer. Gang så det med 10, så er 
vi der Sund og hans medar-
beidere har å stri med i disse 
dager.

Selv beskriver han situasjo-
nen slik: Ingen rømmer fra 
oppgavene før alt er løst, en-
ten de er av  fysisk eller psy-
kisk karakter.. Alle impliser-
te må være med til absolutt 
alt er ferdig-ferdig, det vil si 
til alle kontroller og alle tek-
niske tester, vertikalt og ho-
risontalt, er avsluttet og alt 
er funnet i perfekt orden. Da 
først kan prosjektet overle-
veres uten feil og mangler til 
driftorganisasjonen for Nye 
Ahus.

Fram til årskiftet avsluttes 
alle bygge- og tekniske entre-
priser. Så starter en periode 
med forberedelser for drift. I 
januar og februar 2008 gjen-
nomføres testing av alle tek-
niske anlegg hvor eventuel-
le feil og mangler utbedres. 

I denne sammenheng er null 
feil et abolutt krav. Så følger 
en kritisk periode hvor bru-
kerne, de ansatte, inntar de 
nye lokalene for å teste ut-
styret og de tekniske instal-
lasjoner i det som omtales 
som Europas mest moderne 
sykehus. Det er ikke bare et 
nytt bygg som de ansatte skal 
flytte inn i, de må også for-
berede seg på nye arbeidsfor-
mer tilpasset en ny IKT- in-
frastruktur og ny logistikk. 
Nå kan nye feilkilder oppstå 
som kan skyldes menneske-
lige feil. I denne sammen-
hengen opplyser Sund at det 
er laget et stort planprosjekt, 
«Samlet Plan», i samarbeid 
mellom Nye Ahus og Ahus 
for å forberede sykehusorga-
nisasjonen på innflytting og 
ibruktakelse av det nye sy-
kehuset. Planen omfatter al-
le funksjoner og aktiviteter 
brutt ned til de minste de-
taljer. Men som kjent er det 
i detaljene djevelen ligger, 
tilføyer Sund. Organisasjo-
nen er altså ikke uforberedt, 
men personalet gjennomgår 
intense uker med opplæring 
og veiledning slik at bruke-
radferden kan korrigeres og 
rutinene sikres. 1. april star-
ter så simulering og klargjø-
ring for bruk av systemene 
til de ulike avdelinge som 
dagkirurgi, poliklinisk, øre-
nese-hals og sterilsentral, og 
så videre.

Da Byggenytts samtale med 
Sund finner sted. er det 4 år 
siden at Advancia AS ero-
bret kontrakten for prosjekt-
ledelse av Nye Ahus. Og en 
oppsummering er han alle-

Direktør Informasjon og Samfunnskontakt, Anne Beate Hovind, og prosjektdirektør 
Bjørn Sund, holder god skikk i Nye Ahus, blant annet med godt humør.

Foto: Byggenytt

rede sikker på. Det ble fra 
første dag satset maksimalt 
på å etablere et godt samar-
beidsklima med byggherren, 
Helse Sør-Øst, slik at man 
kunne bruke den nødvendi-
ge tid, og tilstrekkelig sterk 
administrasjon, på å pro-
sjektere bredt og dypt nok, 
samt styre og lede prosjekte-
ring og grensesnittene mel-
lom de ulike leverandørene, 
samspille med de Ahus-an-
satte og mot ulike bruker-
grupper (pasienter). Det har 
senere gitt en god styring og 
kontroll underveis i prosjek-
tet med få endringer i byg-
geperioden. Et godt råd fra 
Sund kommer her: Spar ik-
ke på penger når det gjelder 
prosjektering og administra-
sjon. De som er best er de 
som er best forberedt. Det 
gjelder i byggebransjen så 
vel som i idretten. 

En interessant beskrivning 
fra Sund vedrørende et stort 
engangsbyggeri som Nye 
Ahus, er at det kan være 
tungt og besværlig å gjen-
nomføre, naturlig nok. Forlø-
pet beskriver han slik. Fram 
til 35% produksjon handler 
det om å komme godt i gang 
basert på bruk av tid og res-

Spilemotivet er ett av de sentrale arkitektoniske temaer, 
spileveggflaten, som gjentas utvendig og videreføres i fa-
sadene inn mot glassgaten. PÅ grunn av de strenge brann-
kravene er trespilene «fylt» med gips.

Foto: Byggenytt

Fra gårdsrommet ved barnesenteret sett mot behan-
dlingsbygget.

Foto: Byggenytt

Utsnitt av sengefløyene mot øst. Spiletematikken på tekniktårnet (til høyre) er utført 
med teglbagetter (smale, rektangulære tegl).

Foto: Byggenytt

➞
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surser som beskrevet over. 
Fra 35% til 85% produk-
sjon er så den beste produk-
sjonstiden. Den siste etappen 
er kanskje den vanskeligste, 
også det er beskrevet over. 

Bjørn Sund er erfaren nok 
til å nedtone sin egen betyd-
ning i gjennomføringen av 
prosjektet. Et elitelag er kon-
trahert av flere av landets 
dyktigste entreprenører og 
leverandører. Det er etablert 
et godt samspill med disse 
selv om man står mot hver-
andre kontraktsmessig. Han 
har dyktige medarbeidere 
rundt seg, og det er etablert 
en atmosfære av godt humør 
gjelder i prosjekteringsgrup-
pen, en hygienefaktor, som 
Sund kaller det. Skulle han 
selv falle fra, føler han seg 
trygg på at NK og ledergrup-
pen ville kunne kjøre pro-
sjektet trygt videre.

Avslutningsvis spør Bygge-
nytt: Hva er din beste egen-
skap i det å lede store bygge-
prosjekter?

Beslutningskraft, er det kon-
tante svaret. Beslutninger 
skal tas så langt ned som 
mulig i organisasjonen. Er 
det etablert et regime med 
klare fullmakter, så er Ola 
og Kari dyktige. – Men av og 
til havner problemer på mitt 
bord som krever umiddelbar 
løsning. En rask beslutning 
er en god beslutning, tilføyer 
Bjørn Sund.  

Gårdsrommet ved 
barnesenteret med sine 
buete pergolaer og leke-
apparater kommer til å 
bli et trivelig uterom. 

«Barne- og ungdoms-
klinikken er sykehus på 
barnas premisser, med 
plass for lek, lekser, 
behandling, pleie og 
omsorg. Ute blir det et 
flott parkanlegg med 
nærhet til skog og natur. 
Innendørs er det lagt 
til rette for teater, sang 
og musikk, allmøter og 
andre aktiviteter. Barn 
er i bevegelse, og derfor  
har Barne- og ung-
domsklinikken fått god 
plass. Også til foreldre 
og søsken» (brosjyre 
Nye Ahus).

Foto: Byggenytt

s

Sett fra syd. Behandlingsbygg til venstre og barnesenter til høyre.                                                            Foto: Byggenytt

Akershus universitetssykehus slik det vil se ut når hele 
anlegget er ferdigstilt.

Frontbygget hvor sykehusets hovedinngang ligger.

Alle ill.: Arkitektfirmaet C. F. Møller

 Les
mer
om

Nye Ahus:
nyeahus.no
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ARKITEKT

Inkognitogaten 33, 0256 Oslo
Telefon: 22 12 12 50 • Telefax: 22 44 88 68

E-mail: post@ottar-arkitekter.no
www.ottar-arkitekter.no

Rådgivende ingeniør

byggeteknikk,

brannteknikk, akustikk og 

bygningsfysikk- - -

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

St. Hanshaugens omsorgssenter – Colletts gate 52
Av 

Geir Egil Paulsen,
Ottar Arkitekter AS

St. Hanshaugen omsorgssen-
ter, Colletts gate 52, består 
av to bygninger. Domkirke-
bygget som ligger med ho-
vedfasade mot Colletts gate 
og sykehjemmet som ligger 
lenger inne på tomten fra ga-
ten. De to byggene er forbun-
det med en én-etasjes mel-
lomfløy. Domkirkebygget er 
bygningsanleggets eldste del 
og ble bygget på 1950-tallet, 
mens sykehjemmet med mel-
lombygget ble ferdigstilt tid-
lig på 1980-tallet. 

Bygningsmassen var før om-
byggingen nedslitt og umo-
derne og dekket ikke de krav 
som i dag stilles til moderne 
omsorgsbygg. Oslo kommu-
ne, ved Omsorgsbygg Oslo 
KF, besluttet derfor å rehabi-
litere og bygge om St. Hans-
haugen omsorgssenter til 
moderne standard i henhold 
til Husbankens krav og anbe-
falinger. 

I oppgraderingen av eksis-
terende St. Hanshaugen om-
sorgssenter, har det vært et 
mål å bygge best mulige fy-
siske rammer for trygghet, 

trivsel og arbeidsglede innen-
for begrensningene av eksis-
terende bygningsanlegg. 

Funksjonalitet og arealef-
fektivitet i alle deler har vært 
vektlagt. Oversikt og frem-
kommelighet ute og inne er 
sett på som avgjørende for å 
stimulere til aktivitet og be-
vegelse. Tilsvarende er godt, 
differensiert lys og farger 
trivselskapende. Dagslys pri-
oriteres i alle rom for opp-
hold. Det har vært et ønske å 
etablere ulike sosiale soner, 
fra det private, det halvpri-
vate innenfor posten og vi-
dere til den offentlige sonen 
med vestibyle, kantine, dag-
tilbud med tannlege, hår- og 
fotpleie og område for ergo- 
og fysioterapi.

Bydelen og naboskapet er 
preget av leilighetsgårder i en 
tett, urban struktur. Mot øst, 
syd og vest er tomten om-
kranset av bebyggelse, mens 
Collets gate avgrenser mot 
nord. Bebyggelsen i syd lig-
ger på et markert lavere ter-
rengnivå og gir derfor gode 
sol- og utsiktsforhold til den-

Egen innkjøring leder til anleggets hovedinngang med forbindelse til alle deler av  Sykehjemmet og Domkirkebygget.

Foto: Byggenytt

ne siden. Bebyggelsen mot 
vest  ligger vesentlig høyere 
og legger sentrale deler av 

tomten i skygge og stenger i 
stor grad for utsikt mot vest. 
Anlegget har adkomster fra 

Colletts gate. Egen innkjø-
ring leder til anleggets hoved-
inngang med forbindelse til 
alle deler av  sykehjemmet og 
Domkirkebygget. Omsorgs-
senterets driftstekniske om-
råder, varelevering, avfalls-
håndtering, med videre, har 
egen innkjøring fra gate. 

Domkirkebygget
Det er etablert 36 omsorgs-
leiligheter for psykiatribebo-
ere med et boareal som va-
rierer fra 29 m2 til 33,5 m2. 
Leilighetene er utformet som 
ett-romsleiligheter med opp-
holdsrom med sittegruppe, 
kjøkken-/spisekrok og sove-
alkove. Fra sovealkove er det 
inngang til bad. Leilighetene 

er gitt en nøktern boligstan-
dard tilpasset brukergruppen. 
Leilighetsboder er lagt i un-
deretasjen. I tillegg til leilig-
hetene er det i hver etasje lagt 
felles kjøkken/spisestue med 
balkong og felles stue/opp-
holdsrom. Det er også eta-
blert et mindre felles vaskeri 
og et kontor/disponibelt rom 
i hver etasje. Leilighetene 
har felles hovedinngang med 
trapp og heis fra 1. etasje mot 
Colletts gate og er i alle de-
ler tenkt som et selvstendig 
botilbud avgrenset fra syke-
hjemmets øvrige drift.  

Sykehjemmet
Sykehjemsavdelingene er 
likt organisert med en avde-

Fra mellombyggets storslåtte kantine- og adkomstområde sett mot sykehjemmet. Til venstre sees en av anleggets 3 san-
sehager. I bakgrunnen typisk korridoravslutning med generøst innfall av dagslys.  

Foto: Byggenytt

Colletts gate 52

www.hjellnesconsult.no

Vi har stått for:

• Prosjektering tekniske entrepriser
• Ventilasjon
• Rør
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Gulvavrettingsmassen er levert av:

Gulvavrettingen er utført av:

RE Gulvavretting AS
Lunnerlinna 14, 2730 Lunnerlinna

Telefon: 61 32 48 80 • Telefax: 61 32 48 81
E-post: r.e.gulvavretting@lunnerlinna.no

Brobekkveien 84, Postboks 216 Alnabru, 0614 Oslo
Telefon: 22 88 77 00 • Telefax: 22 64 54 54

www.maxit.no

Verkseier Furulunds vei 21,
Postboks 84 Alnabru, 0614 Oslo

Telefon: 22 79 33 00 • Telefax: 22 30 26 42
www.ken-nimo.no

Vaskemaskiner og
komplette skyllerom

er levert av:

ling pr. etasje. Avdelingene 
består av 2 poster med hen-
holdsvis 8 + 9 boenheter, i 
alt 85 boenheter. Sentralt 
ved etasjenes hovedtrapp 
og heiser, er det etablert et 
mindre felles stueareal med 
balkong med utsikt mot 
senterets hovedinngang. 
Balkongen kan fungere 
som «vinterstue» med mo-
bile glassvegger som kan 
skyves til side på sommers-
tid.  Vaktrom, lager, skyl-
lerom, personaltoalett, etc., 
er lagt tilsvarende sentralt i 
hver etasje. 

Boligpostene er utformet 
med forløp av beboerrom 
med bad på hver side av 
midtkorridor. Boenhetene 
består av  en-sengs bebo-
errom med tilhørende bad. 
På grunn av eksisterende 
konstruksjonsaksebredde på 
3,25 m, er annenhver akse-
bredde utnyttet til henholds-
vis beboerrom og baderom. 
Det gir nødvendig romme-
lighet for passasjer og hjel-
peareal, slik Husbanken og 
Arbeidstilsynet foreskriver, 
med muligheter til å møblere 
rommet med sengeplassering  
både i pleieposisjon og i «si-
vilposisjon».  

grad anledning til artikule-
ring av området, med far-
ger, med belysning og med 
enkle sittemøbler. 

Det er lagt vekt på å hente 
inn mest mulig av dagslys 
gjennom glassfelt i korridor-
ender.  Postene har kombi-
nert spisekjøkken/stue med 
direkte tilgang til rommelig 
balkong. 

Sykehjemmet og omsorgs-
senterets fellesfunksjoner 
er for en stor del lagt til 1. 
etasje, inkl. arealer i Dom-
kirkebyggets 1. etasje. Ho-
vedinngangen  er opprett-
holdt i Mellombygget som 
før. Det er etablert nye hei-
ser og ny hovedtrapp i til-
knytning til hovedinngang. 
Resepsjon og kantine er 

fullstendig opprustet og  det 
er etablert nye gjestetoaletter 
i dette området. 

Mellombygget represente-
rer anleggets mest utadrette-
de arealer og er et møtested 
mellom den ytre verden og 
senterets indre liv. Dette of-
fentlige arealet med hoved-
inngang og kantine, er truk-
ket videre som et  gangstrøk 
inn i sykehjemmets 1. eta-
sje der det  avsluttes i direk-

I tillegg er beboerrommene 
møblert med liten sittegrup-
pe ved vindu og garderobe-
skap ved inngang. Alle bebo-
errom har takheis.  

Boenhetene har varierende 
netto arealstørrelser fra 25– 
32 m2 med hovedtyngden på 
ca. 28 m2. På grunn av eksis-
terende bygningsbredder, er 
korridorområdene utformet 
med rommelige bredder opp 
mot 3 meter. Dette gir i større 

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

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

Stål- og metallarbeider
er utført av:

Terrazzobelegg Oslo AS
Postboks 4541 Nydalen, 0404 Oslo

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

Terrazzotrapper
er utført av:

s

Bildet viser utsnitt av 
Domkirkebyggets fasade 
mot Colletts gate.

Det er etablert 36 om-
sorgsleiligheter for psy-
kiatribeboere med et 
boareal som varierer 
fra 29 m2 til 33,5 m2.

Leilighetene har fel-
les hovedinngang med 
trapp og heis fra 1. eta-
sje mot Collets gate og 
er i alle deler tenkt som 
et selvstendig botilbud 
avgrenset fra sykehjem-
mets øvrige drift.  

Foto:
Ottar Arkitekter AS

Sykehjemmet sett fra balkong på Diakonhjemmet. På mellombygget er det utført en 
sansehage.

Foto: Byggenytt

te kontakt med hageområdet 
mot syd. Planteknisk fun-
gerer dette som en adkom-
stakse som 1. etasjens felles-
funksjoner kan fordele seg 
ut fra. Kontakten mot hage-
område i syd vil styrke ori-
enteringsmulighetene i for-
løpet og samtidig etablere 

et trivselselement i bygnin-
gen.  I sykehjemmets 1. eta-
sje er det forlagt 3 dagsentre 
tilbaketrukket fra adkom-
staksen – somatisk dagsen-
ter med 14 plasser, dagsen-
ter for døve med 6 plasser og 
dagsenter for demente med 
13 plasser. Alle dagsentrene 

har tilgang til utearealer. So-
matisk- og dagsenter for dø-
ve har tilgang til avgrenset  
uteområde øst for mellom-
fløyen  i sambruk med kan-
tinen. Dagsenter for demente 
har egen avgrenset sansehage 

Det er etablert et felles vaskeri.                 Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side

VI GRATULERER
COLLETTS GATE 52, OSLO

- og takker for
oppdraget

www.nordan.no

Bildet viser fra sansehagen 
lengst øst sett mot sykehjemmet.

Foto: Ottar Arkitekter
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mot syd. Tettere på adkomst
aksen er det etablert klinikk 
for tannhelsetjeneste, rom for 
fot og hårpleie, rom for er
goterapi og fysioterapi med 
trimrom. Senterets adminis
trative kontorer, møterom og 
birom er lagt til en egen kor
ridor nærmest hovedinngang. 
I Domkirkebyggets 1. etasje 
er kapell, morsrom og preste
kontor anlagt med egen inn
gang utenfra, men også med 
god forbindelse til kantine 
og hovedinngang. Morsrom 
har forbindelse til alle syke
hjemmets etasjer via heis og 
kulvert under midtfløyen og 
direkte utgang til biloppstil
ling med «henteareal» mot 
Colletts gate. Det er vide
re opprettholdt eksisterende 
peisestue og møterom i den
ne delen av 1. etasje. 

Driftstekniske funksjoner
Sykehjemmets og omsorgs
senterets driftstekniske funk

Totalentreprenør Skanska Norge AS sin anleggsleder for 
teknisk, Dag Frode Bjerke (t. v.) og Geir Egil Paulsen fra 
Ottar Arkitekter er svært godt fornøyd med anlegget slik 
det i dag kan presentere seg.

Foto: Byggenytt

➞

Sykehjemmet (midt på bildet) sett fra hjørnet Fougstads gate/Evald Ryghs gate i øst. 
Som bildet antyder er terrengfallet betydelig.

Foto: Byggenytt

sjoner er for en stor lagt til sy
kehjemmets underetasje med 
sentral kulvertforbindelse til 
Domkirkebyggets undereta
sje. Store deler av undereta
sjen består av eksisterende 
tilfluktsrom som er videre
ført i det nye prosjektet. Den
ne delen av  underetasjen be
står av  hovedgarderobe for 
senterets ansatte, boder/lager 
for sykehjemmets beboere 
og senterets generelle behov. 
Den øvrige delen av etasjen 
er fordelt til hovedvaskeri, 
tøylager, mottakslager/palle
lager, boder for beboere/ge
nerelt lager og arealer for av
fallshåndtering/håndtering 
av urent tøy i system med 
nedkastsjakter. Domkirke
byggets underetasje består av 
boder for byggets omsorgs
leiligheter i tillegg til lager
lokaler for hovedkjøkken. 

Utomhus/grøntanlegg
Det er utført omfattende ar

beider i forbindelse med 
oppgrardering av utomhu
sanlegget. Det var et sterkt 
behov for å vinne mer are
al til bruk for sykehjemmets 
beboere og senterets brukere 
og det ble i denne sammen
heng foreslått å «tilpasse» 
mer av grøntanlegget mot 
syd for dagsenterets demen
te brukere og øvrige brukere 
med bevegelsesvansker. 

Terrenget utenfor tidligere 
eksisterende terrasse er sen
ket for å oppnå mer brukbart 
areal østover mot tomtegren
sen. Denne delen av utearea
let er utlagt og avgrenset til 
sansehage og forbundet med 
en brokonstruksjon direk
te til dagsenter for demente. 
Sansehagen er avgrenset og 
utformet i samsvar med gjel
dende anbefalinger for san
sehager for demente. For å 
ytterligere vinne nytt hagea
real for beboerene, er det an
lagt en sansehage på midt
fløyens tak. Denne hagen er 
spesielt tiltenkt demente be
boere fra sykehjemmets 2. 
og 3. etasje. Sansehagen har 
tilkomst fra sykehjemmets 2. 
etasje ved hovedtrapp og hei
ser. Fra kantinen og dagsent
rene i 1. etasje er det direkte 
utgang til et felles avgrenset 
terrasseområde. 

Øvrige utearealer ved hoved
inngang, mot Collets gate 
og innkjøring til det drifts
tekniske område er fullsten
dig oppgradert med beplant
ning, nytt asfaltdekke og 
gatestein. Fra et beboerrom i sykehjemmet.            Foto: Byggenytt

Fra den flotte og solrike 
sansehagen for demente 
ved sykehjemmet.

Sansehagen er forbun�forbun�
det med en brokon�
struksjon direkte til 
dagsenter for demente. 
Sansehagen er avgrenset 
og utformet i samsvar 
med gjeldende anbefa�
linger for sansehager 
for demente. 

Foto:
Byggenytt

s

s

Omsorgssenteret ble 
så godt som totalt 
«strippet» innvendig, 
noe som innebar 
omfattende rehabili�
tering av anleggets 
terrazzotrapper.

Foto:
Terrazzobelegg 

Oslo AS

Bildet t. v. 
viser sanitær�
rom med 
takheis.

Bildet t. h. 
visser fra 
balkong på 
Domkirke�
bygget med 
utsikt til fro�
dige og vakre 
Collets gate.

Foto:
Byggenytt

s

Fra balkong på syke�
hjemmet med utsikt 
mot senterets hoved�
inngang. Balkon�
gen kan fungere som 
«vinterstue» med mo�
bile glassvegger som 
kan skyves til side på 
sommerstid.  

Foto:
Byggenytt

s

Et blikk (fra syke�
hjemmet) ned på 
sansehagene mellom 
Domkirkebygget og 
sykehjemmet. Den til 
venstre er anlagt på 
mellombyggets tak.

Foto:
Byggenytt
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Fra peisestuen i Domkirkebyggets 1. etasje med utsyn til Colletts gate. 

Foto: Byggenytt

Et blikk ned på sansehagen for demente i syd. Her sett fra balkong på sykehjemmet.

Foto: Ottar Arkitekter

s

Fra felles spisestue/
oppholdsrom med 
balkong i sykehjem-
met, sett mot syd.

Foto:
Byggenytt

Nye byggeregler er vedtatt
25% lavere energibehov i 
nye bygninger

Nye energikrav i teknisk 
forskrift reduserer ener-
gibehovet i nye bygninger 
med 25 prosent. De nye 
energikravene oppretthol-
der et høyt miljømessig am-
bisjonsnivå samtidig som 
byggenæringens innspill 
fra høringen imøtekommes 
på kritiske områder, sier as-
sisterende direktør Gustav 
Pillgram Larsen i Statens 
bygningstekniske etat, BE.
Med de nye kravene har 
kommunalminister Åslaug 
Haga nå innført regler som 
etter 10 år gir omlag like 
store energibesparelser som 
den energi som kan produ-
seres i ett av de  planlagte 
gasskraftverkene, eller til-
svarende ett normalårs strø-
mimport. Ettersom byg-
ningsmassen fornyes øker 
energibesparelsene – år for 
år. De nye kravene trådte i 
kraft 1. februar 2007.  Det 
er gitt en overgangsperiode 
fram til 1. august 2009.

Godt isolerte bygg
– Utgangspunktet er at 
fremtidens bygninger skal 
ha 25 cm isolasjon i ytter-
veggen, samt mer isolasjon 
i tak (30 til 35 centimeter) 
og gulv (20 til 25 centime-
ter med god kantisolasjon), 
sier overingeniør Gunnar 
Grini i BE. 

– Tolags vinduer med lav-
emisjonsbelegg, gassfylling 
og isolert karm forutsettes 
også. Å unngå kuldebro-
er er et viktig energitiltak. 
De nye kravene fordrer stor 
nøyaktighet for å få til god 
nok utførelse. De nye regle-
ne krever 70% varmegjen-
vinning av ventilasjonsluft.
Selvsagt går det an å om-
fordele, gjøre én del bedre, 

en annen dårligere, så len-
ge det totale energibeho-
vet ikke øker.  Det blir også 
mulig å regne ut fra en total 
netto energiramme.  En slik 
ramme er at  eksempelvis at 
et småhus på 160 m2 kan ha 
et energibehov på inntil 135 
kWh/m2 i året, inklusiv for-
bruksenergi for lys, varme, 
varmtvann og ventilasjon 
etc.

De nye reglene vil nær-
mest forby energisløsende 
næringsbygg av glass eller 
med store glassvegger eller 
tak, sier Grini.  

- Materialvalget skal ikke 
åpne for sløsing med ener-
gi.

Nye tetthetskrav for 
småhus
Reglene fastslår at småhus 
ikke skal ha større luftlek-
kasje enn 2,5 luftvekslin-
ger per time. For å være si-
kre på å nå dette nivået må 
bransjen likevel styre etter 
lufttetthet som er vensent-
lig bedre, forteller overin-
geniør Brita Dagestad. 

– For andre bygninger er 
tetthetskravet 1,5 luftveks-
linger.  Forskjellen skyldes 
at det er praktisk sett vans-
keligere å få småhuset tett.

Energiforsyning
En viktig del av forslaget 
er krav om at alle bygnin-
ger skal lages slik at de kan 
bruke annnen energiforsy-
ning enn elektrisitet og fos-
sile brensler til en vesentlig 
del av oppvarmingen. Dette 
gjelder både varme til luft 
og til vann. 

– For forbruker gir dette 
større valgfrihet og mulig-
het til å velge mellom uli-
ke oppvarmingsløsninger. 

Samtidig er det er viktig 
virkemiddel for å unngå 
knapphet på elektrisitet og 
redusere innenlands klima-
gassutslipp, fastslår Dage-
stad.

For å ikke pålegge forbru-
ker urimelige kostnader er 
privatøkonomisk lønnsom-
het over bygningens leve-
tid lagt inn som en forut-
setning. Små, eller meget 
godt isolerte bygninger, der 
varmebehovet blir forsvin-
nende lite, faller dermed 
utenfor hovedkravet, sier 
Dagestad. Boliger over 50 
m2 må i slike tilfeller like-
vel ha skorstein og lukket 
ildsted som kan nytte bio-
brensel. Ingen skal måtte 
fryse fordi strømmen har 
gått.

Informasjon og 
opplæring
Behovet for opplæring og 
informasjon er blir stort. 
Mye nytt skal læres, samti-
dig som kunnskap som for-
ebygger gamle synder (for 
dårlige løsninger fra før) 
må fokuseres.  Statens byg-
ningstekniske etat tar sik-
te på å organisere regional 
opplæring av veiledere fra 
byggenæringen i løpet av 
våren. Veilederne kan hjel-
pe bransjene og foretake-
ne til god opplæring om de 
nye reglene og konsekven-
sene av dem.  

– Her vil vi jobbe sammen 
med byggenæringen og 
med Husbanken.  Samar-
beid er viktig for oss. Der-
for har vi  allerede etablert 
en bredt sammensatt grup-
pe som hjelpe oss med et  
helhetlig opplæringstilbud 
i forbindelse med de nye 
kravene, avslutter Pillgram 
Larsen.

Fjerner oksidasjon raskt,
sikkert og effektivt

Relekta lanserer nå Oxi-
Remover som sikkert og 
raskt fjerner oksidasjon og 
rust på metaller som sølv, 
bly, kobber og jern. 

Oxi-Remover fjerner også 
rustflekker og -renner fra 
mur og andre bygningsma-
terialer på alle overflater 
som stein, betong, tre, me-
tall, tekstil etc. Den er der-
for ideell for bruk på verk-
tøy, vegger, gulv, terrasser, 
flaggstenger og i inngangs-
partier, oppganger, heiser 
osv.
– Oxi-Remover er enkel i 
bruk - man sprayer på, lar 
det virke noen minutter og 
skyller av med vann. Den 
er syrefri og biologisk ned-
brytbar, trygg i bruk på sen-
sitive overflater og kan bru-
kes både inne og utendørs, 
forteller Hans Erik Lian, 
produktsjef hos Relekta 
Import AS.

Produktet finnes i to va-

rianter; Oxi-Remover og 
Oxi-Remover Gel. Oxi-
Remover penetrerer lette-
re inn i porøse flater, mens 
Oxi-Remover Gel er mer 
tyktflytende og sitter bedre 
på vertikale og glatte flater. 
Begge variantene leveres 
både som 400 ml aerosoler 
og i 1 eller 5 liters kanner 
for lavtrykkssprøyte. 

Oxi-Remover og Oxi-
Remover Gel markedsføres 
av Relekta Import AS som 
er en del av Relekta-Grup-
pen. 

Relekta-Gruppen har 
solgt reparasjons- og ved-
likeholdsprodukter til pro-
fesjonelle brukere i Norge 
siden 1977. Selskapet har 
funnet de kvalitetsmes-
sig beste produktene for å 
gjøre reparasjon og vedli-
kehold enklere, mer mil-
jøvennlig og mer lønns-
omt. Kvaliteten bekreftes 
gjennom fem forskjellige 

garantier og forsikringer 
- Relektas 5-stjerners kun-
degaranti, samt Relekta-
Gruppens sertifiseringer; 
ISO 9001:2000 (kvalitet), 
ISO 14001:2000 (miljø), 
EMAS (miljø), OHSAS 
18001 (helse og sikkerhet) 
og MQA-01 (salg og mar-
ked). 

For mer informasjon, 
kontakt:
Relekta Import v/Hans Erik 
Lian, telefon: 22 66 04 00, 
e-post: 
hans.lian@relekta.no
Se også: www.relekta.no
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ARKITEKT

Veidekke Entreprenør AS
Skabos vei 4,
Postboks 506 Skøyen,
0214 Oslo
Telefon:21 05 50 00
Telefax: 21 05 50 41
www.veidekke.no

TOTALENTREPRENØR

Alfheim – nytt boligprosjekt i Asker Sentrum
Av

sivilarkitekt Sverre Olsen
LOF arkitekter mnal as

Som del av den nyere bebyggelsen i Asker sentrum er det valgt tegl som et naturlig 
hovedmateriale. Anlegget er utformet i to sjikt med tegl, en ytre skjerm i mørkere tegl 
og et bakenforliggende hovedvolum i lys regl.

Sett fra bilvinduet langs E18 vil anlegget fremstå karak
terfullt med sin buete teglvegg og markante linjeføring i 
vindusbåndene.

Den nye bebyggelsen på Alfheim inngår som en del av det fremtidige urbane landskapet i Asker sentrum. Den gamle 
trafostasjonen fra 1924 er i dag Galleri Trafo for samtidskunst.

Alle bilder: Byggenytt

Situasjonen
Den nye bebyggelsen på Alf-
heim inngår som del av det 
fremtidige urbane landska-
pet i Asker sentrum. Etter 
hvert vil hele området utgjø-
re en levende og spennende 
bydel med gater plasser og 
grøntområder. Prosjektet be-
står av to byggetrinn hvorav 
det første nå er under ferdig-
stilling. Disse byggene utgjør 
første del av denne utbyggin-
gen og inngår som en viktig 
del i dannelsen av gateroms-
veggen mot Alfheim. 

Dette er den sentrale aksen 
gjennom området og gaten 
vil bli opparbeidet med be-
legg, kantstein og beplant-
ning. De nye byggene vil få 
næringslokaler ut mot gaten 
i 1 etasje, noe som vil bidra 
til å skape liv og aktivitet i 
gaterommet.

Hovedorganisering
Byggetrinn 1 er formet som 
en U som omfavner et felles 
hagerom. Dette blir beboer-
nes egen «urbane oase» og er 
parkmessig opparbeidet med 
planter, utemøbler og belegg. 

Byggetrinn 2 henvender seg 
mot det samme gårdrommet 
i den åpne enden av Uen og 
bidrar til å skape et fint og 
intimt uterom.

Ved utformingen av prosjek-
tet har det vært en hoved-
målsetting at alle leiligheter 
skal få best mulig sol og ut-
syn. Samtidig har vi ønsket 
å skape hyggelige leilighe-
ter med varierte størrelser og 
en funksjonell planløsning. 
Det er tillagt stor vekt at al-
le leiligheter får en optimal 
skjerming mot støy. 

Alle leilighetene får hyggeli-
ge balkonger med gode sol-
forhold. Mot Lensmannslia 
er disse innglasset. Studio-
leilighetene har ikke egen 
balkong, men får en flott fel-
les takterrasse og et hygge-
lig adkomstgalleri på gårds-
siden. 

Ved at de fleste leilighete-
ne er gjennomgående har de 
en henvendelse bade mot ut-
sikten og fjernlandskapet og 
mot det skjermede hagerom-
met.

Utforming / materialbruk
Som del av den nyere bebyg-
gelsen i Asker sentrum er det 
valgt tegl som et naturlig ho-
vedmateriale. Anlegget er 
tenkt i to sjikt med tegl, en 
ytre skjerm I mørkere tegl og 
et bakenforliggende hoved-
volum i lys tegl. Dette I 25-
09-07 Side 2 av 2 kombina-
sjon med et lett takutstikk og 
bruk av karakterfulle plater 
på enkelte volumer i gårds-
rommet tilstrebes et variert 
og spenstig uttrykk. Mot ga-
terommet Alfheim får anleg-
get en mer formell, urban ka-
rakter og sett fra bilvinduet 
langs E 18 vil anlegget frem-
stå karakterfullt med sin 
buede teglvegg og markante 
linjeføring i vindusbåndene.

Mot hagerommet har fasa-
dene en mer løssluppen ka-
rakter med store material- og 
fargevariasjon. Der åpner fa-
saden seg i større grad med 
store glasspartier, romslige 
balkonger, adkomstgalle-
rier og utstikkende volumer 
kledd med paneler.

Leilighetene
Byggetrinn 1 består av 88 
leiligheter fordelt på tre for-
skjellige byggningskropper. 
De 24 leilighetene i bue-
bygget er i hovedsak små to 
romsleiligheter med adkomst 
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www.sigdal.com

Kjøkken og garderober
er levert av:

Postboks 1435, 1602 Fredrikstad
Telefon: 69 38 46 00 • Telefax: 69 38 46 51

www.bockmann.no

Alle glass- og
aluminiumsfasader

er levert og montert av:

Eikveien 3, 3036 Drammen
Telefon: 32 20 86 20 • Telefax: 32 20 86 21

www.buskerudbikk.no

Alle blikkenslagerarbeidene
er utført av:

VI GRATULERER
ALFHEIM, ASKER

- og takker for
oppdraget

www.nordan.no

Byggeteknikk
Av sivilingeniør Roar Gunnestad, 

daglig leder, Sivilingeniør Will Arentz AS

Sivilingeniør Will Arentz 
AS har vært rådgivende in-
geniør i byggeteknikk en-
gasjert av totalentreprenør 
Veidekke Entr. AS for dette 
prosjektet.

Som rådgivende ingeniør i 
byggefasen hadde siv. ing. 
Will Arentz AS ansvaret for 
alle plasstøpte konstruksjo-
ner, fundamentering og to-
talstabilitet.

De plasstøpte konstruksjo-
nenen bestod i det vesentli-
ge av plasstøpte fundamen-
ter, trappesjakter og heiser, 
etasjeskillere/dekker (plat-
tendekker med påstøp) 
samt vertikale veggskiver 
mellom leilighetene.

For dekke over P- kjelleren 
ved uteområdet ble det be-
nyttet hulldekker for å re-
dusere omfanget av søyler i 
p- området. Dette området 
er også beregnet for stør-
re egen- og nyttelaster fra 
jord, snø o.l. 

Det var nødvendig med noe 
spregningsarbeide, dvs. 
grunnforholdene var gode.  
Det ble undersprengt under 
generelt fundamenterings-
nivå med ca. 0,5 m. Opp 
til underkant fundamenter 
ble det avrettet med godt 
komprimert sprengstein på 
fjell. Fundamenter bestod 
av veggbanketter og søyle-
fundamenter.

fra galleri. De øvrige leilig-
hetene er organisert I såkal-
te trespennere med én to-, én 
tre og én fireroms leilighet 
på hvert plan. De nederste 
og de øverste leilighetene er 
spesialvarianter. De øverste 
leilighetene ligger inntruk-
ket i forhold til gaten. 

Byggetrinn 2 er organisert 
som en femspenner. Det be-
står av 16 leiligheter hvorav 
12 er romslige 3-romsleilig-

heter, samt 2 treroms og 2 to-
roms av mere normal størrel-
se. Alle har egen balkong. 
De største leilighetene har 
både fått én åpen og én inn-
glasset balkong. 

Det er felles nedkjøring til 
garasjekjeller under bygnin-
gene.

 ➞ Byggetrinn en er utformet som en U som omfavner et fellse hagerom. Dette blir beboernes egen urbane base og er 
parkmessig opparbeidet med planter, utemøbler og belegg.

Totalentreprenør
ens prosjektleder 
Knut Olav Håkon
sen, på balkong 
med fin utsikt 
mot det skjermete 
hagerommet og 
fjernlandskapet i 
bakgrunnen.

Et blikk ned i hagerommet.
Prosjektet disponerer den høyeste tomten i Asker sent
rum, og utsikten er upåklagelig.

Ved utformingen av 
prosjektet har det vært 
en hovedmålsetting at 
alle leiligheter skal få 
best mulig sol og utsyn.
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– Byggenæringen dobbelt så stor

Forskerne ved Handelshøy-
skolen BI har kommet fram 
til at bygg-, anlegg- og ei-
endomsnæringen har en år-
lig omsetning på minst 500 
milliarder og en verdiska-
ping på 150 milliarder.

Til sammen utgjør bygge-
næringen hele 14 prosent 
av verdiskapingen, ifølge 
studien, som ble presentert 
i sin helhet på næringens 
stormønstring Bygg Reis 
Deg i Lillestrøm i septem-
ber.

Nest største næring
– Grunnen til at våre tall er 
mye høyere enn de tradisjo-
nelle bygg- og anleggstal-
lene, er at vi mener det er 
naturlig å inkludere bygge-
vareindustrien, byggevare-
handelen og eiendomsnæ-
ringen, sier Reve.

Med den utvidete definisjo-
nen tilhører hver tredje nor-
ske bedrift byggenæringen.

– Men selv våre tall er en 
undervurdering. Vi får en-
nå ikke tall for eiendom i 

offentlig eie. Dette er en be-
tydelig sektor i Norge, sier 
professoren. Ifølge Reve er 
byggenæringen en av lan-
dets største og mest vekst-
kraftige næringer.

– Bare oljenæringen er 
større, men i deler av lan-
det er byggenæringen den 
klart største. Den har tyng-
depunktet sitt i området 
rundt Oslofjorden, som så 
mye annet. I enkelte fyl-
ker utgjør den en fjerdedel 
av næringslivet, men det 
finnes kommuner i utkant-
Norge som er nesten rene 
byggenæringskommuner, 
sier Reve.

– Dette er en næring med 
veldig mange bransjer, og 
avstanden mellom dem 
kan være stor. Oversikten 
vi presenterer er trolig den 
største som er laget for byg-
genæringen noen gang, sier 
Reve.

– Stemoderlig
Reve mener det er på tide å 
se på byggenæringen med 
andre øyne.

– Mens olje, shipping og in-
dustri har hatt høy anseelse, 
har byggenæringen gjerne 
blitt sett på som en støtte-
næring. Behandlingen har 
vært noe stemoderlig. Når 
for eksempel det offentlige 
skal bygge, forventes det at 
næringen stiller opp. I ned-
gangstider skal den klare 
seg selv. Med en litt annen 
planlegging ville offentlige 
utbyggere fått både billige-
re bygg og en stabilt livs-
kraftig næring, sier Reve.

Norge er inne i en bygge-
boom, og en viktig del av 
løsningen har vært å skaffe 
arbeidskraft fra utlandet.

– Det som har imponert oss 
i arbeidet med rapporten, 
er hvordan bedriftene har 
taklet den økte pågangen, 
med nye etableringer, med 
import av arbeidskraft, og 
så videre. Den kreativiteten 
næringen har vist er ganske 
forskjellig fra det litt trauste 
imaget den tradisjonelt har 
hatt, sier Reve.

– Byggenæringen i Norge 
er dobbelt så stor som tid-
ligere oversikter gir inn-
trykk av, sier BI-professor 
Torger Reve. Han har le-
det det som trolig er tide-
nes største kartlegging av 
næringen.

Suksesshansken nå også for venstrehendte
Guides arbeidshansker med 
innebygget lysdiode har 
blitt en salgssuksess for 
Skydda. Hansken, som ble 
lansert på slutten av fjor-
året, har solgt i nærmere 
50.000 eksemplarer, og nå 
kommer den også i en ver-
sjon for venstrehendte. 

Guide 5005L ble opprinne-
lig utviklet for å løse pro-
blemet med å jobbe i mør-
ke eller trange områder der 
lyset ikke kommer til. Den 
enkle, men geniale løsnin-
gen var å montere en lys-
diode på venstrehanskens 
pekefinger.
            
– Etterspørselen ble mye 
større enn det vi regnet 
med også fra privatmar-
kedet. For å møte den sto-
re målgruppen lanserer vi 
hansken også for venstre-
hendte. Med dioden på høy-
rehansken, den hånden man 
ikke arbeider med, men hol-
der og støtter med, sier Ro-
ger Rasmussen forretnings-
utviklingssjef på Guide.

Lysere tilværelse 
Guide 5005L har en lys-
diode montert på høyrehan-
skens pekefinger slik at den 
kan lyse opp det punktet 

der man utfører arbeidet. I 
dag selges produktet på 
drøyt 300 salgssteder i Nor-
ge. Alt fra mindre spesial-
butikker til ledende bygg- 
og industrivareforhandlere. 
Cirkaprisen i butikk er 105 
kroner.

– Vi utviklet produktet først 
og fremst med elektrikere i 
tankene, som ofte må jobbe 
under dårlige lysforhold når 
de har stengt av strømmen. 
Nå har vi tydeligvis gjort 
tilværelsen lysere både for 
privatpersoner og andre yr-
kesgrupper, f.eks. sjåfører 
og mekanikere. På privat-
markedet etterspørres den 
blant annet av båt- og bilei-
ere, hundeeiere og hytteei-
ere fortsetter Roger.

Lyset slås enkelt på og av 
med knappen på hanskens 
overside. Dioden drives av 
to 3-voltsbatterier som er 
utskiftbare. Beregnet livs-
lengde for batteriene er 8 
arbeidstimer. Hansken er 
utstyrt med en automatisk 
avstengning av lampen et-
ter ca. åtte minutter for å 
hindre at lysdioden blir stå-
ende på og batteriet tøm-
mes.

For ytterligere informasjon, 
kontakt: 
Skydda AS 
Morten Asmyhr 
Mobil: 98217729 
e-post: 
morten.asmyhr@skydda.no 
www.guide.eu

Guide 
Guide er et registrert vare-
merke som utvikles og mar-
kedsføres av Skydda Pro-
tecting People Europe AB. 
Foretaket er leverandør av 
personlig verneutstyr for 
profesjonelle brukere, først 
og fremst inne bygg- og in-
dustrisektoren. Skydda har 
vært spesialist innen per-
sonlig verneutstyr siden 
1928, og har i dag kom-
plette løsninger for å min-
ske skade- og helserisiko 
på arbeidsplassen. Guide er 
foretakets produktserie for 
arbeidshansker som er ut-
viklet sammen med slutt-
brukere for å oppnå best 
mulig komfort og funk-
sjon uansett bruksområde. 
Eksempler på produkter er 
montasje-, varmebeskyttel-
se-, allround- og vinterhan-
sker. Skydda inngår i B & B 
Tools-konsernet. 

www.skydda.com

Bautas AS og Veidekke En-
treprenør AS har nå signert 
en intensjon om en stor sam-
arbeidsavtale som strekker 
seg over de neste tre til fem 
år. Avtalen har til sammen en 
potensiell verdi på opp mot 1 
milliard norske kroner.

Avtalen omfatter til sammen 
ni forskjellige produktgrup-
per, utgjør cirka 80 prosent 
av Veidekkes totale behov 
for innleie av utstyr og vil 
ha en forventet omsetning 
på over 200 millioner kroner 
hvert år. 

- Vi har lenge hatt et tett og 
godt samarbeid med Bautas, 
og velger nå å fortsette å ut-
vikle dette videre, sier Dag 
Andresen, administrerende 
direktør i Veidekke Entre-
prenør. Det vi først og fremst 
vektlegger ved inngåelse av 
en avtale som denne er den 
totale kvaliteten på leveran-
sen. Kravene til for eksem-
pel helse, miljø og sikker-
het (HMS) er svært høye, og 
vi opplever at Bautas tilbyr 
en stor bredde i sitt produkt-
sortiment.  Selskapet har vi-
dere den kompetanse-, kapa-
sitet-, og servicegrad som vi 
forventer av en leverandør på 
våre prosjekter, og naturlig-
vis også en konkurransedyk-
tig pris. Det er nettopp denne 
totaliteten som gjør at vi nå 
ønsker å samarbeide videre, 
og som er med på å bidra til 
at vi kan fortsette å være den 
beste leverandør til våre kun-
der, legger Andresen til.

- Vi er svært fornøyd med at 
Veidekke har valgt oss som-

samarbeidspartner fremover, 
sier administrerende direk-
tør i Bautas, Eivind Bøe. 
Nettopp at en så krevende og 
kvalitetsbevisst kunde velger 
oss på nytt tar vi som en til-
litserklæring. Vi vil strekke 
oss langt for å oppfylle for-
ventningene Veidekke har 
til samarbeidet fremover. Vi 
ønsker å være ledende i vår 
bransje på HMS, og fokuse-
rer bevisst på høy fagkompe-
tanse blant våre ansatte. Vi-
dere vil vi også videreutvikle 
vårt total-konsept, slik at vi 
kan finne de beste løsninge-
ne for hvert enkelt prosjekt. 
Denne utviklingen tror vi 
også vil komme våre andre 
kunder til gode.”

Den endelige avtalen for-
ventes å være ferdigskrevet 
i løpet av oktober-november 
2007.

For ytterligere kommentarer 
eller mer informasjon kon-
takt:
Eivind Bøe, administrerende 
direktør i Bautas
Mob.tel: 909 981 50
Rune Johansen, innkjøpssjef 
Veidekke Entreprenør AS
Mob.tel:  917 87 650

Bautas er Norges største ut-
leier av maskiner og  utstyr. 
Den største kundegruppen er 
innen bygg- og anlegg, men 
selskapet tilbyr også sine ut-
leietjenester til annen norsk 
industri og kommunesekto-
ren. Selskapet er en del av 
Ramirent-Gruppen, som er 
registrert på den finske bør-
sen. Bautas har hovedkontor 
på Billingstad, og uteleie-
kontorer på over 40  steder 
rundt om i hele Norge. Bau-
tas omsatte for 966,7 millio-
ner kroner i 2006

Bautas og Veidekke inngår stor 
samarbeidsavtale

Administrerende i Bautas, Eivind Bøe og administreren-
de direktør i Veidekke Entreprenør inngår samarbeids-
avtale.

Ny og komplett tralleserie fra Jonex
Grove Knutsen lanserer en 
ny serie robuste og praktiske 
traller som vil effektivisere 
arbeidsdagen. 

Jonex Jekketralle Indus-
tri er beregnet for tung og 
langvarig bruk med mini-
malt behov for vedlikehold 
og service. Jekketrallen har 
høykvalitets hydraulikksys-
tem og hjul, svingradius på 
210 grader og 12 pumpeslag 
à 12 mm. Den har doble PU-
hjul og nesehjul, ergometisk 
utformet håndtak og funk-
sjonell betjening. TÜV/GS 
godkjent. Gaffellengde 1150 
mm, kapasitet 2500 kg.

Jonex 07 Skyvetralle er en 
kraftig lagertralle som tåler 
belastninger på opptil 500 
kg. Hjulene har kulelager av 
meget høy kvalitet og trallen 
kan enkelt utstyres med til-
leggsutstyr som ende- og si-
degrinder, topplate og skri-
veplate.

Jonex 48 Sekketralle er en 
robust og praktisk allround-
tralle med nedfellbar klaff 
og store luftfylte hjul. Kapa-
sitet 200 kg.

– Vi er glade for å kunne in-
trodusere kvalitetstraller fra 
Jonex for det norske marke-

det. Modellene som nevnes 
over er for øvrig bare et lite 
utvalg av Jonex’ rikholdige 
produktspekter, som dek-
ker de aller fleste trallebe-
hov innen industri-, lager-, 
og transportvirksomhet, sier 
Truels Gedde i Grove Knut-
sen.

Jonex selges av ledende in-
dustri- og jernvareforhand-
lere over hele landet.

Ta kontakt med Truels Ged-
de på tlf. 22 81 26 00 for mer 
informasjon om produktene.
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Nytt lynlim som er fleksibelt
Relekta lanserer nå Al-Fix 
Flexible som er mer fleksi-
belt enn de fleste andre lyn-
lim som blir stive etter her-
ding.

De aller fleste har brukt 
lynlim, med det kjemiske 
navnet cyanoakrylate, el-
ler superlim som det også 
kalles. Superlimet ble fun-
net opp av Harry Coover i 
Eastman Kodak under den 
andre verdenskrig ved en 
tilfeldighet. Han skulle la-
ge et gjennomsiktig plast-
materiale til kikkertsik-ter, 
men det ble ikke som han 
hadde tenkt. Det nye mate-
rialet klebet til alt det kom 
i kontakt med, og dermed 
hadde han funnet opp su-
perlimet.

Etter hvert som superlimet 
nå har vært i salg i over 50 
år, finnes det i mange kva-
liteter og typer. Relekta 
lanserer nå en ny variant, 
Al-Fix Flexible. De fles-

te lynlim eller superlim på 
markedet blir ganske stive, 
mens Al-Fix Flexible har en 
viss fleksibilitet etter her-
ding. Den ekstra fleksibili-
teten gjør det mulig å lime 
gjenstander som utsettes for 
vibrasjoner, bøying og ma-
terialer som har forskjellig 
utvidelseskoeffisient.

Dette gjør Al-Fix Flexible 
bedre egnet til å lime gum-
mi, lær, myk plast og andre 
syntetiske materialer. Man 
kan f eks lime skosåler, 
høyttalermembraner, flek-
sible deler på biler, osv.

Al-Fix Flexible har en krys-
tallklar konsistens og leve-
res i hendig 20 ml flaske.
Al-Fix Flexible markedsfø-
res av Relekta Import AS 
som er en del av Relekta-
Gruppen. 

Relekta-Gruppen har sol-
gt reparasjons- og vedlike-
holdsprodukter til profesjo-

nelle brukere i Norge siden 
1977. Selskapet har funnet 
de kvalitetsmessig beste 
produktene for å gjøre re-
parasjon og vedlikehold en-
klere, mer miljøvennlig og 
mer lønnsomt. Kvaliteten 
bekreftes gjennom fem for-
skjellige garantier og for-
sikringer - Relektas 5-stjer-
ners kundegaranti, samt 
Relekta-Gruppens sertifi-
seringer; ISO 9001:2000 
(kvalitet), ISO 14001:2000 
(miljø), EMAS (miljø), 
OHSAS 18001 (helse og 
sikkerhet) og MQA-01 (salg 
og marked). 

For mer informasjon, 
kontakt:
Relekta Import 
v/Hans Erik Lian, 
telefon: 22 66 04 00, 
e-post:
hans.lian@relekta.no
Se også: www.relekta.no

Storstilt fjernvarmeutbygging i Oslo
- Den nye fjernvarmeled-
ningen fra Klemetsrud til 
sentrum blir en hoved-
pulsåre i Oslo, sa ordfører 
Svenn Kristiansen, da han 
var med å markere anlegg-
start for en ny epoke i fjern-
varmeutbyggingen i Oslo. 

Hafslund og Viken Fjern-
varme investerer selv nær 
300 millioner kroner i et 
anlegg som knytter fjern-
varmenettet i øst og vest 
sammen, en utbygging som 
innen 2014 skal gi fjernvar-
me til bebyggelse tilsvaren-
de 100.000 nye hustander. 
Enova støtter i tillegg pro-
sjektet med 130 millioner 
kroner.

Konserndirektør Per Kris-
tian Olsen i Hafslund la i 
sin presentasjon av anleg-
get vekt på den betydeli-
ge satsingen Hafslund har 
på utbygging av fornybar 
energi. Både nasjonale an-
legg for produksjon av bio-

masse, samt nye prosjekter 
for utnyttelse av avfall til 
varmeproduksjon er under 
planlegging. På lang sikt er 
målet til Viken Fjernvar-
me å komme opp i en for-
nybarprosent på minst 80% 
når fjernvarmenettet er fer-
dig utbygget, noe som vil 
bidra til betydelig reduk-
sjon i CO

2
 utslipp i Oslo, 

og løse miljøutfordringe-
ne avfall og kloakk repre-
senterer. Olsen kunne også 
garantere at kundene vil få 
oppvarming med fjernvar-
me billigere enn alle andre 
alternativer. Olsen fremholt 
også betydningen som støt-
teordningene fra Enova har. 
Støtten fra Enova er helt av-
gjørende for å få anlegget 
bygget.

Administrerende direktør i 
Enova Eli Arnstad la vekt 
på den betydelige vekst det 
har vært de siste årene i ut-
bygging av norsk fjernvar-
me. 

– At miljøvennlig varme er 
i ferd med å bli en etterspurt 
vare, vil ytterligere øke fo-
kus på betydningen miljø-
vennlig varmeproduksjon 
i fremtiden, understreket 
Arnstad, som også berøm-
met Oslo kommune både 
for sine miljøambisjoner og 
som tilrettelegger av fjern-
varmeutbyggingen i Oslo. 

– Kommunene spiller en 
nøkkelrolle som tilrette-
legger både for de store an-
legg, og mindre varmesen-
traler sa Eli Arnstad.

For ytterligere 
informasjon:
Adm.dir Eli Arnstad, 
tel. 99212752
Kommunikasjonsrådgiver 
Evy Aspheim, 
tel. 73 19 04 74
40 60 95 02

Gassnova SF: Nytt statsforetak samler 
ansvaret for statens engasjement knyttet 
til CO2-håndtering
1. oktober startet Norges 
nye statsforetak innen CO

2
-

håndtering, Gassnova SF, 
opp sitt arbeid. Bjørn-Erik 
Haugan tiltrer som admi-
nistrerende direktør og får 
i tillegg med seg staben fra 
det tidligere forvaltnings-
organet Gassnova. En rask 
økning av staben vil skje 
fremover. Gassnova SF vil 
være lokalisert i Porsgrunn. 
Foretaket trer samtidig inn 
i CO

2
-testsenteret på Mong-

stad (TCM) på vegne av 
staten.

Ved kongelig resolusjon av 
29. juni 2007, ble det truf-
fet vedtak om å opprette et 
nytt statsforetak: Gassno-
va SF. Foretaket ble stiftet 
3. juli og har som formål å 
forvalte statens interesser 
knyttet til CO

2
-håndtering. 

Blant de første prosjektene 
er renseanleggene på Kår-
stø og Mongstad og sys-
temer for rør-transport og 
geologisk lagring av CO

2
.

F o r v a l t n i n g s o r g a n e t 
Gassnova har holdt til i 
Porsgrunn siden det ble 
opprettet i 2005. Gassnova 
SF overtar en liten, men me-
get kompetent stab fra for-
valtningsorganet. Statsfore-
taket vil også, i samarbeid 
med Norges Forskningsråd, 
administrere FoU-program-
met CLIMIT (www.climit.
no), som forestår og finan-
sierer utvikling av ny tek-
nologi for CO

2
-håndtering 

med midler fra det statlige 
Gassteknologifondet.

– Jeg anser dette som et 
viktig skritt for CO

2
-hånd-

teringen i Norge. Staten 
organiserer seg nå med et 
eget selskap for å bli en ak-
tiv deltaker i storskala ut-
bygginger, og for å kunne 
samarbeide nært som part-
ner til industrien om dette. 
Jeg ser fram til å ta fatt på 
nye spennende oppgaver, 
sier Bjørn-Erik Haugan. – 
De første utfordringene er 

de praktiske etablerings-
oppgavene, og samtidig blir 
det raskt å øke staben for 
å kunne håndtere de store 
prosjektene på Mongstad 
og Kårstø og vedrørende 
transport av CO

2
, avslutter 

Bjørn-Erik.

Statsforetaket vil overta 
ansvaret for å forvalte sta-
tens interesser i arbeidet 
med fullskala CO

2
-fangst 

på Kårstø fra 1. november 
og arbeidet med storska-
la transport og lagring av 
CO

2
 fra Mongstad og Kår-

stø, samt transport og lag-
ring av CO

2
 fra testsentret 

på Mongstad fra 1. desem-
ber.

Statsforetakets styre består 
av Johan Nic. Vold (leder), 
Hilde Tonne (nestleder) og 
Endre Skjørestad. Styret vil 
innen kort tid bli kompli-
mentert av ytterligere 2 sty-
remedlemmer.

Skjerpede krav til heis og tilgjengelighet
Kommunal- og regionalmi-
nister Åslaug Haga vil inn-
føre skjerpede krav til heis 
i nye bygninger, og sender 
forslag om endringer i for-
skrift til plan- og bygnings-
loven på høring.

– Regjeringen ønsker et 
samfunn der alle er inklu-
dert og har like muligheter. 
Boliger, bygninger og ute-
områder må derfor utfor-
mes slik at de kan brukes av 
alle, uten at de blir hindret, 
sier kommunal- og regio-
nalminister Åslaug Haga.

I høringen foreslås krav til 

heis i nye bolig-, arbeids- og 
publikumsbygg med tre eta-
sjer eller flere. Eneboliger, 
rekkehus og andre småhus 
omfattes ikke. For bygning 
med fem etasjer eller flere, 
foreslås det at heisen skal 
ha plass til sykebåre.

– Antall eldre i samfunnet 
er økende og det er viktig å 
øke tilveksten av tilgjenge-
lige boliger. I tillegg er det 
viktig med heis i arbeids-
bygg for at flere skal ha 
muligheten til å være i ar-
beid, sier Haga.

Særlig i forhold til øknin-

gen i antall eldre i årene 
fremover antas det at skjer-
pede krav til heis vil gi en 
samfunnsøkonomisk be-
sparelse. For de fleste vil 
også et hjemmeliv i egen 
bolig gi livskvalitet og 
verdsettes høyere enn et liv 
i institusjon – en verdi som 
ikke lar seg måle i kroner 
og øre.

Det foreslås også krav til 
heis med plass til sykebåre 
i nye bolig-, arbeids- og pu-
blikumsbygninger med fem 
etasjer eller flere.Hørings-
fristen for endringsforsla-
get er 5. november 2007.

Til tross for at nødvendig 
måleutstyr er lett tilgjenge-
lig, velger myndighetene å 
utføre mudringsoperasjo-
nene i Oslofjorden uten til-
strekkelig kartlegging.
Norge er ett av få land som 
gjennomfører mudringsope-
rasjoner uten å kreve kon-
tinuerlig overvåkning av 
strømforhold og sediments-
predning. Det kan føre til 
at giftstoffer som er bundet 
til sedimentene spres med 
vannmassene.

I de fleste farvann følges mu-
dringsoperasjoner av pålegg 
om grundig og kontinuerlig 
overvåkning av strømfor-
hold og sedimentspredning. 
Blant annet ble det i Sverige 
nylig gjennomført kontinuer-
lig overvåking av alt suspen-
dert materiale under det to 
år lange mudringsprosjektet 
i Gøteborg havn. Tilsvaren-
de satte danske og svenske 
myndigheter strenge miljø-
krav under planleggingen av 
Øresundsbroen, og det ble 
på forhånd avtalt konsekven-
ser for byggearbeidet hvis de 
miljømessige forutsetninge-
ne ikke ble overholdt under 
byggingen av den 13 kilome-
ter lange motorveien.

Denne typen overvåkning er 
en integrert del av selve mu-

dringsoperasjonen og brukes 
både for å etablere tilstan-
den før oppstart, veilede sel-
ve operasjonen og kartlegge 
netto effekt etter at bunn-
massene er flyttet. På denne 
måten sikrer man seg at gift-
stoffer som er bundet til sedi-
mentene ikke sprer seg med 
vannmassene og at operatø-
ren utfører arbeidet i henhold 
til intensjonene.

Det er mulig å kartlegge 
og kvantifisere denne type 
spredning av oppløste sedi-
menter ved hjelp av kommer-
sielt tilgjengelig og relativt 
rimelig utstyr. Apparatene 
kan avlese hele vannsøylen 
i sanntid fra fartøy eller fra 
bunnmontert utstyr. Testing 
av optisk og akustisk utstyr 
for denne typen overvåkning 
har vært gjort i stor skala, og 
standardmetoder brukes av 
alle de store mudringsselska-
pene over hele verden.

Den norske teknologibedrif-
ten Nortek AS, en av verdens 
ledende utviklere og produ-
senter av spesialinstrumen-
ter for fysiske målinger i ha-
vet, stiller seg kritisk til den 
manglende anvendelsen av 
tekniske miljømålinger ved 
mudringsoperasjonene i Os-
lofjorden.

– Med tanke på Oslofjordens 
beliggenhet og sårbarhet, har 
vi vanskelig for å forstå hvor-
dan det er mulig å unnlate å 
benytte seg av de mulighe-
tene som foreligger. På dette 
området avviker Norge klart 
fra hva som er normal praksis 
ellers i verden. Til tider kan 
det se ut som om vi foretrek-
ker å lukke øynene og håpe 
på det beste. Denne spare-
metoden er skummel når in-
gen vet hvor giftstoffene blir 
av, sier Atle Lohrmann, dag-
lig leder i Nortek AS.

For ytterligere informasjon, 
kontakt Atle Lohrmann, 
daglig leder i Nortek AS: 
Tlf.: 67 17 45 01, 
e-post: inquiry@nortek.no

Nortek AS, med hovedkon-
tor på Rud i Bærum, utvikler 
og produserer akustiske spe-
sialinstrumenter for miljøo-
vervåking i havet og er blant 
verdens ledende aktører på 
dette feltet. Eksportandelen 
er på ca. 90 prosent - for-
delt på 70 land. Bedriften 
har egen utviklingsavdeling, 
hvorav flere har vært med å 
utvikle metoder for akustisk 
klassifisering av suspenderte 
sedimenter. www.nortek.no

Manglende miljømålinger setter 
Oslofjorden i fare
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55.000 besøkte byggmesse
 Både arrangør og utstil-
lere er fornøyd med årets 
Bygg Reis Deg, nedgang i 
besøket til tross. Til sam-
men 55.031 besøkende fant 
veien til Norges Varemes-
se i løpet av de seks dagene 
Nordens største byggmesse 
gikk av stabelen. Arrangø-
ren hadde håpet å matche 
besøket fra forrige messe 
på 61 500.

– Kampen om folks tid blir 
stadig tøffere. Det er en 
trend vi ser for andre mes-
ser også. Dessuten er kon-
kurransen fra internett og 
byggevarehusenes egne ut-
stillinger hardere enn før, 
sier Halvard Gavelstad i 
Bygg Reis Deg.

Han er likevel godt fornøyd 
etter seks hektiske messe-
dager.

– Jeg gikk mye rundt og 
snakket med utstillerne, 
og de var jevnt over veldig 
fornøyd. Tilbakemeldingen 
var blant annet at publikum 
var mer i kjøpemodus enn 
tidligere. Mange kommer 
godt forberedt fordi de har 
lest seg opp på internett på 
forhånd, sier Gavelstad.

Han mener årets messe var 
den mest gjennomarbeide-
te messen noen gang og gir 
utstillerne skryt for kreati-
ve og aktive stands.

Heller ikke redaktør Per 
Helge Pedersen henger seg 
altfor mye opp i besøkstal-
let i sin lederartikkel i fag-
bladet Byggeindustrien.

«Likevel har vi stor tro på 
konseptet Bygg Reis Deg. 
Vi vet at mange utstille-
re var meget fornøyd. Nå 

er det viktig at utstillerne 
følger opp. Det å tro at en 
messe over noen dager skal 
sikre all fremtid, er nok å 
tro på julenissen’», skriver 
han.

Bygg Reis Deg er like mye 
en messe for byggenærin-
gen som for folk flest. At 
det også var færre bransje-
folk på årets messe, tolker 
både Pedersen og Gavelstad 
som en noe paradoksal kon-
sekvens av den høye aktivi-
teten i byggenæringen for 
tiden. Mange fagfolk har 
rett og slett for mye å gjøre 
til at de kan gå på messe.

Evalueringen av årets Bygg 
Reis Deg markerer starten 
på forberedelsene til neste 
messe, i 2009. 

Kildesortering av 
bygningsavfall i alle kommuner

Miljøverndepartementet 
har fastsatt en ny forskrift 
med krav om avfallsplaner 
i byggesaker i hele landet. 
De nye reglene krever også 
at minst 60 prosent av av-
fallet fra bygging, riving og 
rehabilitering må kildesor-
teres.

- Dette er et betydelig mil-
jøtiltak, med en mer miljø-
vennlig behandling av 1,5 
millioner tonn avfall, sier 
miljøvernminister Helen 
Bjørnøy.

Mindre spredning av 
miljøgifter
I 2005 ble det produsert nes-
ten 10 millioner tonn avfall 
i Norge, og avfall fra byg-
gebransjen utgjør omtrent 
15 prosent av dette. Det 
er nesten like mye som alt 
husholdningsavfallet, som 
utgjør 1,8 millioner tonn.

- Reglene vil gi økt inn-
samling, mer gjenvinning, 
mindre spredning av mil-
jøgifter fra farlig avfall og 
mindre ulovlig deponering, 
sier miljøvernministeren.

Krever 60 prosent 
kildesortering
De nye reglene gjør det 
obligatorisk for alle i hele 
landet som skal bygge, ri-
ve eller rehabilitere bygg 
av en viss størrelse å lage 
en plan for hvordan avfallet 

skal håndteres. Reglene sier 
også at minst 60 prosent av 
avfallet fra bygging, riving 
og rehabilitering må kilde-
sorteres. I Oslo, der tilsva-
rende regelverk er innført 
gjennom lokal forskrift, er 
kildesorteringen over 80 
prosent. Enkelte kommuner 
har hatt lokale forskrifter 
om avfallsplaner. Gjennom 
den nye forskriften gjøres 
kravene obligatoriske i he-
le landet.

Må dokumentere 
arbeidet
Kravet om avfallsplan gjel-
der blant annet for nybygg 
over 300 m2 bruksareal og 
riving eller rehabilitering 
av bygninger som overskri-
der 100 m2 bruksareal. Av-
fallsplanen skal inneholde 
en oversikt over byggav-
fall som forventes å oppstå 
i forbindelse med tiltaket 
og en plan for håndtering 
og disponering av avfallet. 
Ved rehabilitering og riving 
skal det i tillegg lages en 
miljøsaneringsbeskrivelse 
med planer for håndtering 
av farlig avfall. For alle til-
takene stilles kravet om at 
minst 60 vekstprosent av 
avfallet kildesorteres. Det-
te skal gjøres på byggplas-
sen, men kommunene kan i 
særlige tilfeller fravike det-
te kravet.

Avfallsplanen skal god-

kjennes av kommunen før 
det gis igangsettingstillatel-
se etter plan- og bygnings-
loven. Etter gjennomføring 
av tiltaket skal det sendes 
sluttrapport til kommunen 
med oversikt over faktiske 
leverte mengder avfall og 
disponering.

Næringen har økt 
sorteringen kraftig
Bransjen har økt sorterin-
gen og gjenvinningen bety-
delig de siste årene, og mil-
jøvernministeren ønsker å 
gi honnør for den innsatsen 
som er gjort.

- Forskriften er likevel vik-
tig fordi den krever mini-
mum 60 prosent, og dette 
gjelder hele landet. Så selv 
om Oslo kommune og en 
del andre har kommet opp i 
en høy sorteringsprosent, så 
vil dette stille krav som helt 
sikkert vil bidra til å øke 
sorteringen på landsbasis, 
sier miljøvernministeren.

Forskriften tas inn som et 
eget kapittel i avfallsfor-
skriften, og trer i kraft 1. 
januar 2008.

Forskrift om endring i 
forskrift om gjenvinning 
og behandling av avfall 
(Norsk Lovtidend Avd.I, 
hefte 10/2007)

Gjør dopapir overflødig
Toalettet som både vasker 
og tørker deg, gjør nå sin 
inntreden i Norge.

– Dette er en helt ny måte å 
gå på do på. Nedover i Eu-
ropa har denne toalett-ty-
pen fått et betydelig opp-
sving. Vi har tro på at denne 
trenden vil komme til Nor-
ge også, sier Beate Gerø i 
Geberit AS.

Det såkalte dusjtoalettet la-
ges i Sveits og hadde norge-
spremiere på messen Bygg 
Reis Deg på Lillestrøm i 
september.

Med fjernkontroll
Toalettet er utstyrt med et 

f lerfunksjonelt dusjhode 
som sitter nede i toalettskå-
len. Brukeren blir behand-
let pent.

– Det første som skjer når 
man setter seg, er at en vif-
te begynner å gå og tar med 
lukt inn et kullfilter. Når 
ærendet er gjort, blir du 
spylt av en vannstråle. Strå-
len styres med en fjernkon-
troll, som er enkel å betjene. 
Du kan også velge tempera-
tur og styrke på vannet med 
den, sier Gerø.

Det hele rundes av med fø-
ning av stumpen, også den-
ne handlingen styres med 
fjernkontroll. Toalettet har 

også muligheter til for-
håndsinnstillinger. Opp til 
fire personer kan program-
mere sine egne preferanser 
for styrke, lengde og vin-
kel.

For kvinnelige brukere byr 
toalettet på en egen «lady-
dusjfunksjon».

Big in Japan
– I Japan er dusjtoalettene 
blitt det vanlige. De er langt 
mer komfortable enn et bi-
dé, og mer hygieniske enn 
dopapir, sier Gerø.

Toalettet er ut-
styrt med et 
flerfunksjonelt 
dusjhode som 
sitter nede i toa-
lettskålen. Bru-
keren blir be-
handlet pent.

Ny  m i l jø r a p p o r t  f r a 
Rockwool International AS 
er en oppfordring til Euro-
pas politikere om å redusere 
energiforbruket i bygninger 
for bidra til å minske utslip-
pet av CO

2
. Hvordan ska-

per vi en mer energieffektiv 
framtid? Noen av svarene 
finnes i miljørapporten som 
skal inspirere oss til å begyn-
ne å tenke energirenovering 
på alvor.

En av de rimeligste og ras-
keste måtene å redusere 
CO

2
-utslippet på er å redu-

sere energisløsingen i byg-
ningsmassen vår. Politikere i 
den vestlige verden får i sti-
gende grad øynene opp for 
at det er nødvendig å minske 
energiforbruket – og at det 
må skje raskt. Spesielt fordi 
Europa og USA er ekstremt 
avhengige av energireserver 
fra politisk ustabile land og 
fordi vi begynner å merke ef-
fekten av klimaendringene. 

Byggenæringen står i dag for 
40 prosent av energiforbru-
ket i Norge. Hovedandelen 
av dette utgjør drift av byg-
ninger. Derfor er det spesi-
elt viktig å gjøre en innsats 
i eksisterende bygg samtidig 
som nye bygninger hele tiden 
forbedres energimessig. 

Norge skal bli Europamester
Ifølge Lavenergiprogrammet 
for bygg og anlegg skal norsk 
byggenæring i løpet av 10 år 
være best i Europa på å byg-
ge energieffektive og miljø-
vennlige bygg. Ved hjelp av 
ny lovgivning skal energi-
bruken i nybygg reduseres 
med 25 prosent fra 2009. Fra 
2014 forventes det at en stør-
re andel av bygningsmassen 
tilfredsstiller kravene til pas-
sivhus.

– Dette er spennende og flott 
program med stort potensial 
for energieffektivisering og 
riktig energibruk, sier Torkel 
J. Wæringsaasen. 

Rockwool International AS 
har i sin nye miljørapport 
samlet eksempler på mar-
kante tiltak i Europa og USA 
for å redusere det unødven-
dig store energiforbruket i 
bygninger.

– Det ligger stadig et kjem-
pepotensial for energibe-
sparelser i bygningene våre. 
Man kan gjøre en stor inn-
sats mot klimaforandringer 
ved å forbedre energistan-
darden i disse. Det har man 
fått øynene opp for i mange 
land, og det bør også kunne 
inspirere her i Norge. Vi vil 

kunne halvere energiforbru-
ket i Europas bygg ved enkle 
kjente tekniske løsninger, 
fortsetter Wæringsaasen. 

Halv milliard tonn CO2 
På det europeiske markedet 
betyr dette en årlig gevinst 
på rundt 2500 milliarder 
kroner og en minsket miljø-
belastning med 460 millio-
ner tonn CO

2
. 

– Vi har kommet et stykke 
på veien i Norge med skjer-
pede energikrav for nye byg-
ninger, men det er fortsatt 
et stort potensial for ytterli-
gere energibesparelser i bå-
de næringsbygg og private 
hjem. Det nye lavenergipro-
grammet er et unikt arbeid 
for energieffektivisering og 
det er et viktig og nødven-
dig tiltak for å motivere byg-
genæringen til å få redusert 
energibruken i bygg, avslut-
ter Wæringsaasen.  

Les flere eksempler i den 
samlede miljørapporten fra 
Rockwool International AS 
på www.rockwool.no. Yt-
terligere opplysninger: Tor-
kel Wæringsaasen, A/S, 
Rockwool, tlf. 22 02 40 00.
Les også mer om energire-
novering og lavenergibygg 
på www.rockwool.no.

Mindre energisløsing i bygninger er 
veien til et bedre miljø 

Illustrasjon:
Rockwool

International
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Offisiel åpning av 
musikkhøgskolens 2. hus
Torsdag 4. oktober åpnet 
H.M. Dronningen tilbygget 
2. hus på Norges musikk-
høgskole i Oslo. Det nye 
tilbygget gjør det mulig å 
samle alle de 475 musikk-
studentene under samme 
tak. 

Etter at Østlandets musik-
konservatorium ble slått 
sammen med Norges mu-
sikkhøgskole i 1996 ble de 
gamle lokalene på Major-
stua for små. Løsningen 
ble å bygge et tilbygg på 
en trang vinkelformet tomt 
som strakte seg rundt Ma-
jorstua trafostasjon. Arki-
tektgruppen lille frøen as, 
samme firma som tegnet 
den gamle Musikkhøgsko-
len, vant den begrensede 
anbudskonkurransen med å 
tegne tilbygget.

Det gamle og det nye byg
get henger sammen med en 

gangbro i tredje etasje og en 
underjordisk gang. Nybyg-
get har beholdt mye av det 
samme uttrykket som den 
gamle delen fra 1988 når 
det gjelder volum og mate-
rialbruk, samtidig som det 
gjenspeiler den tiden det er 
bygget i.

Det nye tilbygget går over 
syv plan og inneholder 
blant annet 37 øverom, mu-
sikkteknologilaboratorier 
og et auditorium med plass 
til 100 personer. Den mest 
merkbare endringen er at 
Musikkhøgskolen i tilbyg-
get får spesialrom for jazz 
og annen forsterket mu-
sikk.

Kunst i offentlige rom, 
KORO (tidligere Utsmyk-
kingsfondet for offentlige 
bygg), har hatt ansvaret for 
kunsten i tilbygget til Nor-
ges musikkhøgskole. Katri-

ne Giæver står for kunstver-
ket på veggene i glassbroen 
som binder de to byggene 
sammen. 

Prosjektkostnaden har vært 
på totalt 250 millioner kro-
ner og bygget var ferdigstilt 
til avtalt tid.

Kontaktpersoner i 
Statsbygg:
Kari Høvik, prosjektleder, 
tlf.: 22 95 42 59
41 45 93 38
Eva Kvandal, 
kommunikasjonsrådgiver, 
tlf 22 95 40 05
90 17 33 30
Kontaktperson på Norges 
musikkhøgskole:
Ingrid Holst Sollie, 
kommunikasjonsrådgiver, 
tlf.: 23 36 71 32/
95 21 41 21

FAKTA

1973: Norges 
musikkhøgskole 
etableres etter 
Stortingets vedtak
1986: Statsbygg 
starter byggingen 
av musikkhøgskolen 
på Majorstuen i 
Oslo.  Arkitektgrup-
pen lille frøen as er 
arkitekt.
1989: Musikkhøg-
skolen flytter inn i
nybygget (1. hus) på 
Majorstuen
2001: Arkitektgrup-
pen lille frøen as
vinner konkur-
ransen om å tegne
tilbygget.
2007: Musikkhøg-
skolen 2. hus åpnet
4. oktober.

Foto:
Ivan Rios

Alliero etablerer en Facility 
Management-enhet

Alliero, som leverer entre-
priser og et stadig bredere 
spekter av håndverkstjenes-
ter innen rehabilitering og 
vedlikehold, etablerer en ny 
avdeling spesielt rettet mot 
eiendomsbesittere.

– Bevaring av eksisterende 
eiendomsmasse er viktig, og 
gjennom den nye avdelin-
gen sikrer vi eiendomskun-
dene løpende tilgang på alle 
aktuelle håndverkstjenester 
fra en og samme leverandør, 
sier salgssjef Hans G. Arnt-
zen i Allieros nye Facility 
Management-enhet.
 
Mange eiendomsaktører 
drifter og forvalter store ei-
endomsenheter. Som del av 
dette har de behov for koor-
dinering og innkjøp av rek-
ke ulike håndverkstjenester 
i forbindelse med større og 
mindre rehabiliteringer, re-
parasjoner og løpende inn- 
og utvendig vedlikehold i 
byggene. Denne driftsfunk-
sjonen er meget kompleks 
så vel som ressurs- og kost-
nadskrevende.
 
– Koordinering, forutsig-
barhet og leveransedyktig-
het er derfor viktige fakto-
rer for profesjonelle aktører 
med ansvar for drift og ved-
likehold av betydelige eien-
domsmasser. Og det er nett-
opp dette vi tilbyr gjennom 
vår nye Facility Manage-
ment-avdeling, sier Arnt-
zen. Gjennom den nye av-
delingen kan profesjonelle 
eiendomsaktører få hjelp 
til det store, kontinuerlige 

og komplekse vedlikehol-
det. Rammeavtalene sikrer 
dem rask tilgang til en rek-
ke håndverktjenester, gjen-
nom ett kontaktpunkt – og 
til avtalt tid.
 
Alliero-gruppen tilbyr nå 
alle relevante håndverks-
tjenester gjennom egne av-
delinger, herunder Maling, 
Fasade og Mur, VVS, Våt-
rom, Gulvlegging og Tapet-
sering, Tømrertjenester og 
Anti-grafitti.
 
Selskapet har en egen stab 
bestående av ingeniører, 
controllere og økonomer 
med spesialkompetanse 
innen prosjektledelse og en-
trepriser, og har etablert seg 
som en industrialisert aktør 
innen håndverksbransjen 
– med gjennomgripende 
kvalitetsrutiner i alle ledd. 
Alliero-gruppen innehar 
sentralgodkjenning for Til-
taksklasse 1, 2 og 3.
 
– Dette er en del av bak-
grunnen for at vi nå også 
kan tilby omfattende avtaler 
til profesjonelle eiendoms-
aktører, sier Arntzen. – Ved 
å tilby flere, koordinerte 
drifts-, rehabiliterings- og 
vedlikeholdstjenester gjen-
nom en og samme ram-
meavtale – med samme 
responstid, kvalitet og kost-
nadsnivå, gjør vi hverdagen 
mye enklere og rimeligere 
for kundene.
 
I tillegg til selve tjenestene 
er kontroll- og koordine-
ringsfunksjonen en viktig 

del av Allieros nye tilbud.
 
– Vi har fått feedback fra 
eiendomsbesittere som øn-
sker ett kontaktpunkt for 
alle typer tjenester knyttet 
til vedlikehold av større el-
ler mindre art. Samtidig har 
vi fått stadig flere faste kun-
der de siste to årene. Ved å 
tilby én rammeavtale og én 
fast kontaktperson for alle 
tjenesteområder, forenkler 
vi hverdagen og reduserer 
kostnadene for kunden, av-
slutter Arntzen.

For ytterligere informasjon, 
vennligst kontakt:
 Alliero
Salgssjef Hans G. Arntzen
-Facility Management
Telefon: 23 26 54 00 
93 49 43 05
E-post; hans@alliero.no
Web: www.alliero.no

Salgssjef Hans G. Arntzen 
i Alliero Facility Manage-
ment.

Revolusjonerende V28™ litium-ion-vinkelsliper
Etter ni års forskning intro-
duserte Milwaukee i 2005 
de revolusjonerende verk-
tøyene medlitium-ion-bat-
teri. Milwaukee introduse-
rer nå den nye V28™ AG 
vinkelsliperen, som med 
sin imponerende holdbarhet 
setter en helt ny standard for 
batteridrevne vinkelslipere. 
V28™ litium-ion-batterie-
ne har opptil dobbelt så lang 
levetid som vanlige 18-volts 
NiCd/NiMHbatterier,
men har samme vekt. 
V28™-batteriene har også 
en suveren ytelse, selv un-
der ekstreme værforhold 
(fra -20 °C til +67 °C).

– Bruken av en batteridre-
vet vinkelsliper medfører et 
svært stort forbruk av strøm 
fra batteriet. Under bruk er 
batteriet derfor utsatt for 
høy belastning. Der van-
lig batteriteknologi ikke er 
i stand til å håndtere dette 
høye strømforbruket, løser 
V28™-teknologien enkelt 
oppgaven, forklarer Mag-
nus Karlsson, som er Mil-
waukees nordiske produkt-
sjef.

Komfort, holdbarhet og 
sikkerhet
Vinkelsliperen V28™ AG 
har et spesielt flatt hode 

som gjør det enklere å kom-
me til på vanskelig tilgjen-
gelige steder. I tillegg er 
den utstyrt med myk start 
som sikrer økt kontroll og 
holdbarhet samt et «laby-
rintisk» luftinntak som 
hindrer at støv trenger inn 
i verktøyet. Videre er vin-
kelsliperen V28™ AG ut-
styrt med et AVS-håndtak 
(Anti-Vibrations-System) 
med to innstillinger, som 
gir mer komfortabel hånd-
tering og mindre belast-
ning, en sikkerhetsfunksjon 
til enkel og rask tilpasning, 
samt en FIXTEC-mutter for 
raskt og enkelt skiveskift – 
uten bruk av nøkkel. Vinkel-
sliperen er dessuten utstyrt 
med en funksjon som be-
skytter mot overbelastning 
samt en batterisperre-funk-
sjon som forhindrer at verk-
tøyet starter utilsiktet.

– Kort sagt er den nye vin-
kelsliperen en problemløser 
til alle kutte- og slipeopp-
gaver. Særlig når det gjelder 
oppgaver der et lednings-
drevet verktøy er uprak-
tisk eller begrensende, er 
vinkelsliperen V28™ AG 
uunnværlig, sier Magnus 
Karlsson.

Takket være batteriets pa-

tenterte elektronikk, vil ik-
ke maskinens ytelse redu-
seres under bruk, men være 
konstant fra første gang og 
helt til batteriet må lades på 
nytt. En strømindikator på 
batteriet holder brukeren 
løpende orientert om strøm-
nivået. Det betyr at tomme 
batterier på arbeidsplassen 
nå hører fortiden til.

Den avanserte laderen med 
V™-teknologi sørger for 
problemfri opplading av 
maskinens batterier. Liti-
um-ion-batteriene fungerer 
mer effektivt fordi de har 
et kretsløp som bedrer ytel-
sen. Samtidig tar oppladin-
gen maks. 60 m nutter, noe 
som gjør at arbeidet raskt 
kan gjenopptas. I tillegg er 
batteriene med V™-tekno-
logi mer miljøvennlige enn 
de vanlige NiCd/NiMH-
batteriene som i dag bru-
kes i defleste elektriske 
verktøy. V28™-teknologi-
en: Et komplett system med 
mange fordeler V28™-tek-
nologien gir profesjonelle 
håndverkere et verktøy som 
kombinerer den fremragen-
de 220– 230-volts ytelsen 
med fleksibiliteten fra et 
batteridrevet verktøy. 

www.milwaukeetool.no.
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Barnetegninger på veggene 
eller sprut på kjøkkenveggen 
gir flekker som ofte er umu-
lige å få av uten å få stygge 
skjolder. Nå kommer imid-
lertid Jotun med en stor ny-
het som løser problemet: 
flekkavvisende og vaskbar 
maling som samtidig opp-
fyller kravene til Svanemer-
ket og EU-blomsten.

- Dette er en produktnyhet vi 
har jobbet med  over lengre 
tid og som vi er veldig stolte 
av.  Lady Vegg Easy Clean 
representerer en helt ny ge-
nerasjon interiørmaling, og 
tester gjennomført på Tek-
nologisk Institutt (TI) viser 
at den har helt unike egen-
skaper i forhold til andre i 
markedet , forteller labora-
toriesjef Kari Anne Lystad. 
Testen, som TI har gjennom-
ført på oppdrag fra Jotun, 
er en blindtest av seks av de 
mest populære veggmalinge-
ne i markedet.  De ble testet 
på vaskbarhet, flekkfjerning  
og slitestyrke.  

Best i test
Problemet med flekker på 
veggen er at de ofte trekker 
inn i malingslaget. Dermed 
vil det være umulig å fjer-
ne flekkene helt. Hemmelig-
heten bak den nye malingen 
er en hardere og mer flekk-
avvisende overflate. Denne 
overflaten gjør at flekkene 
ikke trenger inn i malingen, 
den vil beholde en silkematt 
overflate og etterlater ikke 
skjolder etter vask.

Testen som er gjennomført 
av TI innebærer blant annet 
at veggmalingene ble utsatt 
for søl fra fargestifter, kaf-
fe og rødvin. Deretter ble 
disse overflatene testet for 
flekkavvising og vaskbarhet. 
Konklusjonen var klar: Lady 
Vegg Easy Clean er best på 
disse områdene. 

Tidsbesparende og 
miljømerket produkt
– Våre undersøkelser viser at 
folk ønsker tidsbesparende 
produkter og miljøvennlige 
malinger. Lady Vegg Easy 
Clean møter disse behovene.
Malingen er mer holdbar og 
lettere å vaske, samtidig er 
de miljømerket sier prosjekt-
leder Agnethe Eyde i Jotun. 
Hun tror den nye malingen 
vil bli spesielt ettertraktet for 
områder som er utsatt for sli-
tasje for eksempel barnerom, 
gang og kjøkken.

– Trenden går mot mer mat-
te malinger, og her kan man 
faktisk få en silkematt ma-
ling som er mer slitesterk 
enn de tradisjonelle blanke 
malingene, sier Eyde. 

Produktet lanseres nå i Nor-
ge, Sverige, Danmark og Is-
land og så langt Jotun har 
erfart finnes det ingen ma-
linger med tilsvarende egen-
skaper. 

Lady Vegg Easy Clean fås 
kjøpt i de fleste farge- og 
byggevareforretninger.

Jotun presenterer en ny generasjon interiørmaling:

Maling som motstår 
flekker

Den spesielle naturen med våtmarksområdet er kjent 
for sitt rike fugleliv, og i tårnet er det lett å få oversikt. 
Tårnet er en del av Turistvegprosjektet, og det er 
700 N arkitektur as som står bak formgivningen.

Foto:
Bent Raanes & Sara Cameron Sørensen

hot chocolate media 

Fugletittetårnet ved vakre 
Gårdsvatnet i Vestvågøy i Lofoten

Schüco investerer i solceller med tynnfilmteknologi
Schüco International KG har 
nylig gått inn i et samarbeid 
med det tyske energiselska-
pet E.ON AG for opprettelsen 
av firmaet Malibu GmbH & 
Co KG som skal drive fors-
kning, utvikling og produk-
sjon av amorfe fotovoltaiske 
tynnfilmmoduler. 

Det amerikanske selska-
pet Applied Materials Inc. 
skal levere et tynnfilm-pro-
duksjonsanlegg til Malibu 
GmbH & Co som kan pro-
dusere amorfe solcellemodu-
ler i store formater. Amorfe 
solceller har et gunstig pris/
ytelse-forhold, og har stort 
markedspotensiale innen 
fasadeintegrerte løsninger. 
Amorfe solceller kan bl.a. le-
veres som semitransparente 
moduler som fungerer både 
som strømprodusent og sol-
skjerming.

Schüco ønsker med delta-
gelsen i dette nye firmaet å 
styrke sin posisjon som mar-
kedsleder innen bygnings-
integrerte solceller. Investe-
ringen på ca. 100 millioner 
Euro i Malibu GmbH & 

Co KG vil til sammen ska-
pe ca. 150 nye arbeidsplas-
ser ved bl.a. en produksjons-
linje i Sachsen-Anhalt, samt 
en FoU-avdeling i Bielefeld, 
begge i Tyskland. Produk-
sjonsstart for Malibu GmbH 

& Co KG vil være i løpet av 
2008.

Schüco International KG har 
siden 1976 vært etablert i 
Norge, da med hovedvekt på 
profilsystemer i aluminium 

for dører, vinduer og fasader. 
Schüco er også kjent for å ha 
levert Norges største solcel-
leanlegg på sjøsiden av den 
nye Operaen i Oslo.  
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