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Prosjektleverandøren
spør oss – vi kan

Medlem av H-Partner AS
Telefon: 62 83 19 20

www.byggenytt.no Byggenytt 53 år

Perforerte plater til de fleste formål

RM Perforering AS
www.rmig.com

RM Perforering AS, Lillevarskogen 14, 3160 Stokke
Telefon: 33 33 66 66 • Telefax: 33 33 66 70

E-post: info.no@rmig.com

Hager/utomhusanlegg blir en alt mer viktig faktor når 
det bygges nye sykehjem – slik også for Peer Gynt syke-
hjem i Moss. Sidene 6–9.

Foto: Byggenytt

COWI har flyttet inn i sitt nye kontorbygg på Værste i Fredrikstad. Sidene 2–5.

                                                                                                           Foto: Byggenytt

AKA-bygget på Hvervenmoen, Hønefoss.
Sidene 15–17.
                                         Foto: Byggenytt

 

Ny artikkel i serien
Arkitektur på vei:

Byggekunstens
hamskifte.

Sidene 22–23.

På taket av Jåttå videregående skole.
Sidene 10–14.
                           Foto: Monica Larsen

Tiedemannsjordet.
Sidene 18–19. 

Foto: Byggenytt

Dansens Hus på Vulkan ved Akerselva.
Sidene 20–21, 24.                                        
                                      Foto: Byggenytt
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Nytt avdelingskontor for Cowi, Fredrikstad

Av 
Geir Hermansen,

Griff Arkitektur AS

Svinesundveien 334, Postboks 1034, 1787 Berg i Østfold
Telefon: 69 21 64 20 • Telefax: 69 21 64 30

E-mail: hovedkontor@leifgrimsrud.no

Grunn- og utomhusarbeider er utført av:

Plankestredet 1, 1607 Fredrikstad
Telefon: 69 31 21 21 • Telefax: 69 31 31 21

www.griff.no

ARKITEKT

Det rådgivende ingeniørsel-
skapet Cowi har tatt i bruk 
sitt nye avdelingskontor i 
Fredrikstad. Cowi er et sta-
dig voksende firma og had-
de behov for et nytt bygg som 
kunne representere selskapet 
på unik måte. 

Prosjektet ble påbegynt i 
2005 og valg av tomt på 
«Værste»-området falt seg 
fort naturlig. Med nærhet 
til høgskolen, sentrum og et 
storstilt utbyggingsområde, 
vil byggets lokalisering være 
i hjertet av et fruktbart og ek-
spanderende miljø. Bygget er 

ca. 3000 m2 BRA fordelt på 
fire etasjer samt et oppbygg 
for en takterrasse. Kontoret 
var innflytningsklart 7. de-
sember 2007.

Kontorbygningen er gitt en 
form som danner en presis 
avslutning av rekken med 
bygninger langs østsiden av 
den nye Fredrikstad Stadion. 
Den knytter seg til det neste 
kontorbygget i rekken via en 
gangbro i 4. etasje.

Som en fortolkning av de 
store skipshallene, har vi be-
nyttet betong og glass. De 

eksisterende hallene veksler 
mellom tette betongflater og 
store åpne glasspartier. En-
kelheten i disse bygningene 
har vi ført videre i det nye 
bygget. Bygningskroppen er 
utført som en sammenheng-
ende betongramme med lys-
slisser skåret inn i formen. I 
det massive ytre skallet lig-
ger en inntrukket glasskropp 
som med sin letthet virker 
som en kontrast til betongen. 
Det ytre skallet og den inn-
trukne fasaden gir naturlige 
soner for adkomst og ly, sam-
tidig som bygget er enkelt å 
lese.

Hovedadkomst til bygnin-
gen er via det åpne forrom-
met mot øst. Rommet åpner 
seg mot parkeringen i nord 
og mot den kommende riks-
veien i sør. Høyden er på over 

Cowis nye avdelingskontor er nabobygg til nye Fredrikstad Stadion. På bildet sees langfasaden mot sør. �ygningskro��en er utført som en sammen�engende betongramme med�ygningskro��en er utført som en sammen�engende betongramme med 
lysslisser skåret inn i formen. I det massive ytre skallet ligger en inntrukket glasskro�� som med sin lett�et virker som en kontrast til betongen. 

Alle bilder: �yggenytt

Kontorbygningen er gitt en form som danner en �resis avslutning av rekken med byg-
ninger langs østsiden av den nye Fredrikstad Stadion. Den knytter seg til det neste kon-
torbygget (til �øyre) i rekken via en gangbro i 4. etasje.
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SG Bøckmann AS • 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:

NCC Construction AS
Bygg Sarpsborg
Rådmann Siras vei 1,
Postboks 104, 1713 Grålum
Telefon: 69 12 88 40 
Telefax: 69 12 88 41
www.ncc.no

Totalentreprenør
nytt avdelingskontor for

COWI, Fredrikstad

Foto: Byggenytt

14 meter, og vil gi en mar-
kant ankomst. Det ytre rom-
met kan brukes til presenta-
sjoner og utstillinger, samt 
fungere som en overbygd ut-
vendig møteplass.

De fire etasjene er rene kon-
torlokaler med hovedkjer-
ner som inneholder heis og 
toaletter, kopirom og stille-
rom. Disse kjernene står som 
fargelagte kuber opp gjen-
nom hver etasje og danner 
en overordnet orienterings-
og romforståelse av bygget. 
Hovedtrapperommet som er 
åpent over fem etasjer opp til 
en 80m2 stor takterrassen, 
er med på å binde sammen 
hvert plan. Etasjenes utfor-
ming er lagt opp slik at det 
skal gi en stor grad av flek-
sibilitet i forhold til åpne 
kontorlandskap og cellekon-
torstrukturer. I dag er det 
fordelingen en  halvpart med 
kontorlandskap og en halv-
part med kontor.

Mot vest i betongstruktu-
ren ligger et tett volum som 
inneholder de tekniske rom-
mene og arkiv/ lagerfunksjo-
ner. Her går også de vertikal 
tekniske hovedføringene som 
så forgrener seg i hver etasje 
over himling. Denne kjernen 
og ramme som omkranser 
bygget består av plass-støpt 
betong, mens glasskjernen 
er en søyle/ drager-konstruk-
sjon med en utenpåliggende 
curtainwall av glass og ema-
litt med isolerte brystninger 
på innsiden. 

Byggets resepsjon,

Glassbroen knytter Cowi til Østfoldforskning og  Høgskolesenteret i Østfold som holder 
til i nabobygget. Dette borger for et nytt kompetansemiljø i Fredrikstad. 

Sosial møteplass i behagelige fargetoner.

Bildet over: 
Hovedtrapperom-
met er åpent over 
5 etasjer.
Til venstre:
Sett mot syd-
østlige inngang til 
Stadion.
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Alle
blikkeslagerarbeidene

er utført av:

BLIKKENSLAGERE

A. Karlsen & Sønn AS
ETABLERT 1928

Trøgstadveien 121, 1814 Askim
Telefon: 69 88 21 86 • Telefax: 69 88 68 35

Postboks 85, 1790 Tistedal
Telefon: 69 21 73 50 • Telefax: 69 21 73 51

www.jotne.com

Alle rekkverk og
ståltrapper

er produsert og
levert av:

Flis, farge og interiør AS
Oskleiva 70, 1786 Halden

Telefon: 69 18 22 60 • Telefax: 69 18 35 78

Alt av flisearbeider
er utført av:

Byggeteknikk
Av 

Nils Konrad Andreassen, Cowi AS

På grunn av dårlig grunn-
forhold på Værste-områ-
det ble det tidlig bestemt 
at bygget skulle pelefun-
damenteres. Siden det ik-
ke skulle bygges kjeller, og 
siden området også er be-
fengt med mye forurenset 
masse, var det lite aktuelt 
å vurdere alternativet med 
kompensert fundamente-
ring. Fjelldybdene varierte 
mellom ca. 6-25 m. Mas-
sene i grunnen var rimelig 
ensartede og rammeforhol-
dene generelt gode. Det ble 
derfor valgt betongpeler, og 
på grunn av noe skrått fjell 
ble det valgt lang fjellspiss. 
Andelen av vrakpeler ble 
totalt ca. 8%.

Alle bærekonstruksjoner i 
1. etasje mot grunnen ble 
utført i plasstøpt armert 
betong. Pelehoder og fun-
damentdragere ble støpt 
i samme prosess. Funda-
mentdragere ble montert 
mellom pelene, og oppå 
disse ble det igjen støpt et 
selvbærende gulv i betong. 
Utvendige «gangbaner» 
forran vindusrekken i 1. 
etasje er også selvbærende 
slik at eventuelle setninger 
i grunnen ikke skal gi syn-
lige setninger. 

I østfasaden er det en stor 
plasstøpt veggskive med 
synlig betong som dan-

ner portalen ved hovedinn-
gangen. I andre ende mot 
vest finner man igjen det 
samme betonguttrykket. 
Vestenden huser arkiver 
og tekniske rom. Disse be-
tongveggene ble ført opp i 
tre etapper (bygget har fire 
etasjer). Det var viktig for 
arkitekten å få en fin for-
deling av støpeskjøter og 
som gikk opp i et fornuftig 
mønster. Forskalingssys-
temet ble derfor planlagt 
sammen med arkitekten.  
Den innvendig heiskjernen 
som skulle sparkles og ma-
les, ble utført i fire støper.

Øvrige bæresystemer er ut-
ført med stålsøyler i ytter-
fasade og i midtaksen av 
bygget.

Dekkekonstruksjonene i 
etasjeskillerne samt taket 
er utført med hulldekker, 
HD200. Fra man startet 
med stålsøylene til hull-
dekkene var på plass, tok 
hver etasje ca. én uke å 
montere

Utkragende takgesims ble 
utført som elementer som 
ble støpt på av NCC på ste-
det. Disse ble så til slutt 
lagt på taket av hulldek-
ker. Taket over den store 
inngangsportalen er utført 
som tradisjonelt plasstøpt 
dekke.

Hovedadkomst til bygningen er via det åpne forrommet mot øst. Rommet åpner seg mot parkeringen i nord og mot 
den kommende riksveien i sør. Høyden er på over 14 meter, og vil gi en markant ankomst. Det ytre rommet kan bru-
kes til presentasjoner og utstillinger, samt fungere som en overbygd utvendig møteplass.

Fra møterom.

Ventilasjonsrom plassert i byggets øvre etasje som viser 
selve ventilasjonsaggregatet med tilkoblinger for varme- 
og kjølebatteri

Detalj av 
hovedtrapp. 
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Industriveien 34, 1400 Ski
Telefon: 64 97 80 01 • Telefax: 64 86 10 71

www.kreativ-elektro.no

Alle de elektrotekniske instalasjonene
 er utført av:

Midtveien 8,
Postboks 623 Høyden,
1522 Moss
Telefon: 69 26 65 00
Telefaks: 69 26 65 01
www.stormklima.no

Vi har utført
alt av ventilasjons- og

rørarbeider

Tomteveien 31 A, 1618 Fredrikstad
Telefon: 69 36 30 00 • Telefax: 69 94 51 00

www.dahl.no

Postboks 61, 2021 Skedsmokorset
Telefon: 63 87 07 70 • Telefax: 63 87 07 71

www.novema.no

Ventilasjonsaggregatene
er levert av:

Lilleakerveien 4, 0283 Oslo
Telefon: 22 06 13 20 • Telefax: 22 06 12 21

www.ventistal.no

Kanaler og ventiler
er levert av:

Grossist

VVS-teknikk
Av 

Christoffer Martinsen, Cowi AS

Det er valgt tekniske løsnin-
ger i bygget med hensyn på 
å sikre god driftsøkonomi 
og komfort for brukerne.
 
Til varmeanlegget får vi 
tilført varme via fjernvar-
menettet som er anlagt i 
området. Via vår abonnent-
sentral fordeles varmen til 
et lavtemperert radiatoran-
legg med individuell regu-
lering på de enkelte rom. 
Den samme sentralen har 
også egen varmeveksler 
som forsyner bygget med 
varmt forbruksvann med 
sirkulasjonssystem for å 
minimere risiko for legio-
nellavekst.
 
Kjøling til bygget kommer 
via fjernkjølenett i området 
og fordeles internt i byg-

get via en abonnentsentral. 
Det er noen få rom som har 
kjøling med baffelsystem, 
mens alle øvrige rom har 
kjøling via ventilasjon.
 
Ventilasjonsanlegget er 
lagt opp med behovssty-
ring på nesten samtlige 
rom. På bakgrunn av dette 
vil bygget kun bruke ener-
gi på oppvarming av venti-
lasjonsluften og vifteener-
gi for de sonene som det til 
enhver tid oppholder seg 
mennesker.
 
Styringen av varme, venti-
lasjon og kjøling gjøres via 
felles regulator slik at det 
ikke oppstår systemer som 
«motarbeider» hverandre, 
og dermed bruker unød-
vendig energi.

El-teknikk
Av Bjørn Pettersen, Cowi AS

De elektrotekniske anleggene 
i bygget er valgt med tanke på 
å sikre god driftsøkonomi, en 
stor grad av automatisering, 
samt å sikre et godt arbeids-
miljø.

Strømforsyning er hentet fra 
trafo i nabobygget, nye Fred-
rikstad Stadion.

Som belysning i kontorarea-
lene er det valgt nedhengte 
armaturer med opp-/nedlys 
tilpasset arbeidsplassene.  I 
fellesareal/sosiale soner er det 
benyttet dels innfelt indirekte 
armaturer og noe downlight. 
Alt lys er styrt med bevegel-
sesdetektorer. Det er instal-
lert et desentralisert nødlys-
anlegg.

Persienner på sydfasade, som 
ligger mellom glassene er au-
tomatisk styrt på tid i tillegg 
til individuell styring for den 
enkelte.

Installasjoner til arbeidsplas-
ser (230 V/Tele-Data) er dels 
lagt i kanaler langs ytterveg-
ger og dels lagt i tak og med 
nedføringsstaver i åpne area-
ler.   Det er lagt stor vekt på 
fleksible tekniske løsninger 
da vi ønsker stor fleksibilitet 
for våre medarbeidere.

Bygget er utstyrt med automa-
tisk brannalarmanlegg med 
overføring til brannvesen og 
adgangskontroll på alle yt-
terdører og innbruddsalarm i 
1. etasjenivå.  Møterommene 
er utstyrt med X-screen, pro-
jektor og fast PC, samt uttak 
i konferansebord til eksterne 
brukere i tillegg til trådløst 
nett. Et av møterommene er 
utstyrt med videokonferanse-
utstyr.

Telefonsystem er valgt tråd-
løst/mobiltelefon linket opp 
til Cowi’s datasystem for he-
le landet.

SD-anlegg 
Det er installert et PC-basert 
SD-anlegg for å ivareta daglig 
drift og overvåking av de tek-
niske anleggene. I løsningen 
inngår også verktøy for ener-
gioppfølging og driftsoptima-
lisering.
 
Varme/kjøling, ventilasjon, 
alarmer fra datarom og øvrige 
systemer er tilknyttet under-
sentraler i automatikktavle-
ne. Disse kommuniserer med 
driftssentralen over ethernet. 
Operatørsystemet er åpent og 
skalérbart og ny funksjonali-
tet kan legges til etter behov.
Alarmer sendes til alarmmot-
tak via GSM.

Sett fra Fredrikstad Stadion.
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Arkitekt
Rådgivende ingeniører
Byggeteknikk
Elektroteknikk
VVS-teknikk

Postboks 528, 1612 Fredrikstad
Telefon: 69 95 50 00 • Telefax: 69 95 50 01

www.lark.no

Landskapsplanen
er utarbeidet av:

Peer Gynt sykehjem i Moss

Etter tilbudskonkurranse i 
2003 ble Multiconsult AS 
tildelt prosjekteringsoppdra
get for nytt sykehjem i Peer 
Gynts veg. Prosjekterings
oppdraget omfattet arkitekt 
og byggeteknikk samt de 
tekniske fag. Med i teamet 
har vi også vår egen interiør
arkitekt samt landskapsarki
tekt Per André Hansen AS. 

Det nye sykehjemmet er lo
kalisert ved siden av Mosse
porten sykehjem. Det er ho
vedsakelig pasienter herfra 
som flyttes over i det nye 
bygget. 

Romprogram og tekniske de
taljer har under utarbeidelsen 
av forprosjektet vært gjen
nomgått og diskutert med ad
ministrasjonen og brukerne 
gjennom prosessen. Funk
sjoner og arealer er kritisk 
vurdert blant annet med hen
syn til arealeffektivitet.

ARKITEKTENS
BESKRIVELSE
Hovedgrep
Hovedkonseptet for utfor
mingen av sykehjemmet var 
å utvikle et bygg i tråd med 
dagens standard og fremtidi
ge behov både med hensyn til 

estetiske valg og funksjonali
tet. Dette er understreket ved 
at bygget er gitt et nyfunksjo
nalistisk utrykk i form av en 
solid hovedkropp og klart av
grensede tilstøtende volumer. 
Å løfte teglskivene på søyler 
opp fra terrenget, gjør sam
men med en oppdeling av fa
saden med glass og lyse og 
mørke felter, at bygget frem
står med en letthet på tross av 
sin størrelse. Bruk av bestan
dige materialer og avanserte 
tekniske løsninger bidrar vi
dere til at bygget blir funk

sjonelt, energieffektivt og 
driftsvennlig.

Hovedinngang og parkering 
for besøkende er lagt til det 
øvre terrengnivået – tilsva
rende 1. etasje – på sydsiden 
av bygget. Man kan kjøre inn 
under sydfløyen og helt fram 
til hovedinngangen for leve
ring og henting av pasienter 
og besøkende. På nordsiden, 
på nivå med underetasje og 
adkomstvei ligger varemot
tak og økonomigård samt 
adkomst til tekniske rom. 

Disse funksjonene er dermed 
adskilt fra pasient og publi
kumsatkomst. Stillerom/se
remonirom som er plassert 
lengst vest i underetasjen, 
har utenfor et skjermet om
råde som skiller denne sonen 
fra parkering for ansatte.

1. etasje, som er inngangseta
sje, inneholder vestibyle, le
gekontorer, administrasjon, 
kantine og dagaktiviteter 
samt avdeling for ergo og 
fysioterapi. Dette er  funksjo
ner som krever dagslys hvil
ket oppnås ved at hele etasjen 
blir liggende over terrengni
vå. Fra 1. etasje. er direkte ut
gang til hagen mot sydøst.

Fra  andreetasjen er  direkte 
utgang til uteareal mot  syd 
som kan knyttes til gangvei
systemet i området.

2. og 3. etasje er bogruppe
etasjer organisert i en 3fløy
et bygningskropp hvor det 
i knutepunktet mellom de 3 
fløyene er plassert trapp og 
heiser samt fellesfunksjo
ner for hver etasje/bogrup
pe. Hver bogruppe består av 
maksimalt 10 boenheter or
ganisert langs en korridor 
med felles og betjenings
funksjoner plassert sentralt. 
Enkelte rom er utformet som 
spesielt lydisolerende boen
heter. Det er også noen av 
rommene som er tilrettelagt 
og utstyrt som smitteisolat.

Plan underetasje
Etasjen har atkomst fra nord. 
Pplasser er anordnet tosi
dig på bakkeplan langs byg
ningskroppen og adkomst
veien.

I etasjens østre fløy er inn
passet mors og stillerom, 
samt avfallsrom og skitten
tøysrom. Utenfor fløyen opp
arbeides økonomigård med 
direkte atkomst til avfalls
rom samt en skjermet sone 
utenfor stillerommet med ad
komst for bårebil. Vestre fløy 
består i hovedsak av teknis
ke rom, boder til boenhetene, 
lager samt personalgardero
ber med dusj og wc. Sydfløy
en er ikke utgravd. 

Plan 1. etasje
1. etasje utgjør hoved og 
inngangsetasje med hoved
inngang fra syd direkte til 
vestibyle. I tilnytning til vesti
bylen er det felles resepsjon 
for legekontorer og adminis
trasjon. Fra vestibylen er at
komst til  legekontorer med 
venterom, administrasjon, 
kantine,  aktivitetsrom, stil
lerom og ergo/fysioterapi
avdelingen. Hovedtrapp og 
heis som knytter sammen al

le etasjer er plassert sentralt i 
vestibylen. 

I etasjen er etablert kantine/
spiserom for personalet, samt 
møterom. Det er foldevegg 
mellom disse rommene for 
fleksibel bruk. Kantine og 
møterom er etablert i tilknyt
ning til administrasjonsavde
lingen med utgang til terreng 
mot sydvest. I kantinen er 
eget kjøkken med tilliggende 
kjølerom. Fløyen er planlagt 
slik at administrasjon og le
gekontorer kan fungere uav
hengig av hverandre og med 
separate innganger. 

Ergo/fysioterapiavdelingen 
er innpasset i østfløyen sam
men med aktivitetsrom og 
fot og hårpleie med egen 
ventesone. Aktivitetsromme
ne består av en spisedel og 
aktivitetsdel og rommene har 
direkte utgang til uteplass og 
hage mot syd. I avdelingen 
er innpasset treningsleilighet 
og behandlingsrom tilhøren
de legekontorene. Plasserin
gen er begrunnet med lett til
gang til sengeheis med sikte 
på å unngå transport av pasi
enter gjennom vestibylen.

Av
Multiconsult AS

Hovedinngang og parkering for besøkende er lagt til det øvre terrengnivået – tilsvarende 
1. etasje – på sydsiden av bygget.

Alle bilder: Byggenytt

På nordsiden, på nivå med underetasje og adkomstvei ligger varemottak og økonomi-
gård samt adkomst til tekniske rom. 

Veggflatene er oppdelt med 
mellomliggende fasadepar-
tier i glass og aluminium 
samt fasadepaneler i mørk 
grå kontrastfarge.

Det er lagt vekt på at hageanlegg skal oppleves fra 
balkonger og rom i det høye bygget samtidig som den skal 
ha en visuell verdi for de som ferdes i selve hagen. 
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Postboks 708, 1616 Fredrikstad
Telefon: 69 34 00 60 • Telefax: 69 34 00 61

www.boganleggsdrift.com

Grunnarbeidene
er utført av:

Såner, 1550 Hølen
Telefon: 64 98 23 30 • Telefax: 64 98 23 40

www.hersleth.no

HOVEDENTREPRENØR

lighet og dagslys i bogrup-
pene ved å benytte innven-
dige glassvegger mellom 
gangarealer og felles opp-
holdsrom, møterom og  rap-
porteringsrom. Hertil store 
glasspartier mot balkonger. 
Hver bogruppe har dessuten 
et eget lite medisinrom.

Plan 3. etasje
Etasjen er i hovedsak tilsva-
rende innredet som 2. etasje. 
men hvor sydfløyen består 
kun av 5 boenheter, totalt 25 
i etasjen. Øst- og vestfløyen 
er identisk med 2. etasje med 
unntak av smitteisolatet. De 
ytterste 3 rommene i disse 
fløyene er utformet som spe-
sielt godt lydisolerende rom. 

Oppholdsrommet i syd-fløy-
en har uteplass i form av 
overbygget takterrasse.

I knutepunktet mellom fløy-
ene ligger tilsvarende funk-
sjoner som i etasjen under, 
og felles terapibad for begge 
bogruppe-etasjene.
 
Utforming og materialer
Eksteriørmessig behandling
Bygningen er gitt et nyfunk-
sjonalistisk preg hvor hoved-

materialet er gjennomfarget 
varm hvit tegl. Denne er murt 
i kvartsteinsforbandt med 
kopp. Veggflatene er oppdelt 
med mellomliggende fasade-
partier i glass og aluminium 
samt fasadepaneler i mørk 
grå kontrastfarge. Flatene er 
modellert med fremskutte 
balkonger og terrasser, samt 
forsiktig fremtrukne vindu-
er i beboerrommene. Sokkel-
etasjene er gitt et arkadepreg 
for å ta imot overliggende 
etasjer mot terrenget. 

Innvendig behandling
Innvendig er etablert et nøk-
tern, men solid preg. Vesti-
bylen og seremonirommet i 
underetasjen er belagt med 
industriparkett med himling 
i perforert faste gipsplater. 
Frontveggen i seremonirom-
met er utført i tegl med tverr-
stilte steiner som hyller for 
stearinlys. Dette som et en-
kelt utsmykningselement i 
rommet. Generelt er benyttet 
miljøstrie og maling på veg-
ger, bortsett fra våtrom som 
kles med keramiske fliser.

I utvalgte områder er det be-
nyttet trepanel som lydabsor-
bent. På korridorvegger er 
det montert fenderlister og 
håndløpere i heltre bjørk.

Dører leveres i laminert kva-
litet med varierende farger 
avhengig av bogruppe og 
romfunksjon. For å gjøre 
bygget lett å orientere seg i 
har inngangsdører til de en-
kelte avdelinger, korridor-
skilledører og trapperomsdø-
rer fått glassfyllinger. Det er 
lagt vekt på lys og oversikt-
lighet i alle avdelinger ved å 
benytte innslag av innvendi-
ge glassvegger.

Dør til baderom i boenhetene 
er utført som tofløyet skyve-

dør tilpasset gjennomgående 
skinne for personløfter.

Uteområder 
Tomten består av et skogsbe-
vokst naturterreng som faller 
mot nord. Bygget og utomhus-
arealene er tilpasset terreng-
fallet med henblikk på minst 
mulig sprengning og terreng-
inngrep. På tomtens sydlige 
del er terrengbehandling til-
passet topografien. Eksiste-
rende sti er skånsomt omlagt. 
Stien er slik lagt i terrenget 
at den er tilgjengelig for rul-
lestolbrukere og anvende-
lig som spaseringsløype for 
beboerne ved sykehjemmet. 
Langs stien er laget utvidede 
soner med benker for en pust 
i bakken. Arealer som er opp-
arbeidet til hovedadkomst, 
parkering og hage begrenses 
til det absolutt nødvendigste 
slik at overgang mellom ny-
anlegg og eksisterende ter-
reng er utformet på en natur-
lig og skånsom måte.

På byggets nordside er det 
opparbeidet arealer til per-
sonalparkering og økonomi-
gård.

Tilrettelegging for 
fremtidig utvidelse
Bygget er forberedt for frem-
tidig utvidelse med 30 boen-
heter. Dette kan enklest skje 
ved et påbygg av en 4. etasje. 
Tilretteleggelse for et påbygg 
er forberedt ved at bærekon-
struksjonene er dimensjonert 
for en 4. etasje, samt at det 

er forberedt for videreføring 
av trapper, heis- og tekniske 
sjakter.

Generelle disponeringer
Alle beboerrom er utstyrt 
med skinne og travers for pa-

sientløftere. I alle bogrup-
pene er det mulighet for 
sammenslåing av to av bebo-
errommene for ektepar ved 
at det er forberedt med ut-

Plan 2. etasje
Etasjen er i hovedsak dispo-
nert til  3 bogrupper med til 
sammen 28 boenheter fordelt 
på 10 enheter i øst- og vest-
fløy og 8 i syd-fløy. I knu-
tepunktet mellom fløyene 
ligger trapp, heiser samt fel-
lesfunksjoner for etasjen som 
toaletter, vaskerom, møte-
rom, røykerom og lager. Her-
til felles medisinrom for alle 
bogruppene

Boenhetene i øst- og vestfløy 
er planlagt sentrert rundt spi-
se/oppholdsrom/betjenings-
arealer. Fra oppholdsrommet 
er utgang til en romslig over-
dekket balkong.

I østfløyen er de ytterste 3  
boenhetene utformet og di-
mensjonert som smitteiso-
lat. I vestfløyen er tilsvaren-
de 3 boenheter utformet med 
sikte på spesiell god lydiso-
lasjon.

For bogruppen i sydfløyen 
er oppholdsrommet plassert 
helt mot syd med direkte ut-
gang til uteplass på terreng-
nivå.

Det er lagt vekt på oversikt-

Fra stue med gasspeis, og fin utsikt mot vest.

Fra hovedinngangsområdet sett ut mot hagen i syd-øst. Nina Sundbyes skulptur Må-
nerenen fra 1975, pryder plassen.

Sydfløyen møter det stigende terrenget.

fortsettelse neste side

s

Man kan kjøre inn un-
der sydfløyen og helt 
fram til hovedinngangen 
for levering og henting 
av pasienter og besøken-
de. 1. etasje, som er inn-
gangsetasje, inneholder 
vestibyle, legekontorer, 
administrasjon, kantine 
og dagaktiviteter samt 
avdeling for ergo- og fy-
sioterapi. Dette er  funk-
sjoner som krever dags-
lys hvilket oppnås ved at 
hele etasjen blir liggende 
over terrengnivå.
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Postboks 7, 3056 Solbergelva
Telefon: 32 23 17 60 • Telefax: 32 87 19 80

www.fjeldheim-knudsen.no

Bratsberg teglverk
Brobekkveien 40, 0598 Oslo

Telefon: 22 07 26 00 • Telefax: 22 07 26 01
www.wienerberger.no

Norges eneste
teglprodusent:

Alle mur- og
pussearbeidene

er utført av:

Ravineveien 27, 1890 Rakkestad
Telefon: 908 81 474 • Telefax: 69 22 51 82

E-mail: frokrist@online.no

Blikkenslager- og
fasadeplatearbeidene

er utført av:

Smedebøl, 1827 Hobøl
Telefon: 90 16 61 00 • Telefax: 69 92 15 65

Alle flisearbeidene
er utført av:

sparring i bindingsverk for 
innsetting av dør mellom 
rommene. Vinduer mot øst, 
syd og vest har fått utvendi-
ge motorstyrte screens (rul-
legardiner). Det er etablert 
avfallssjakt og sjakt for skit-
tentøy sentralt i bygget samt 
kombinert avfallskarusell og 
komprimator plassert i eget 
avfallsrom. Poser med skit-
tentøy ledes til egne behol-
dere i skittentøylageret.
 
TEKNISK 
BESKRIVELSE
Sanitæranlegg
Sanitæranlegget er tilkoblet 
offentlig anlegg i gaten med 
vanninntak, spillvann og 
overvann. Sanitærutstyret til 
sykehjemmet er utført med 
hensyn til renhold og smit-
tevern med fotocelle-arma-
turer eller albuehendler samt 
vegghengte toaletter. I tillegg 
er det installert 15 klosetter 
med spyl- og tørkfunksjon. 
Dette er et prøveprosjekt i 
Moss kommune for å bedre 
de eldres levekår på syke-
hjem.

Varmeanlegg
Varmeanlegget er bygget opp 
i samarbeid med Mossepor-
ten Miljøenergi. Gass fra av-
fallsplassen Solgård blir til 
strøm ved hjelp av en gass-
turbin. Kjølevann fra denne, 
samt overskuddsvarme fra et 

frysehotell, varmer opp he-
le sykehjemmet gjennom et 
fjernvarmesystem. På grunn 
av lav temperatur på vannet 
fra fjernvarmen er alle are-
aler utstyrt med gulvvarme. 
Systemet er designet for et 
temperaturarbeidsområde på 
45-30 grader C med 500 kW 
installert effekt. 

Sprinkler
Hele bygningsmassen er 
fullsprinklet for å øke flek-
sibilitet i forhold til areal-
løsninger.

Kjøling
En isvannsmaskin på taket 
ivaretar kjøling. Kjøleanleg-
get er dimensjonert for en 
kjølekapasitet på 200 kW. 
Dette betjener all kjølingen 
via ventilasjonsanlegget, og 
kjøling av spesialrom som 
søppelrom, skittentøysrom 
og andre kjøle-, og fryserom 
på bygget. Overskuddsvar-
men fra kjøleanlegget gjen-
vinnes ved hjelp av ventila-
sjonsanlegget vinterstid.

Det er til sammen 3  venti-
lasjonsanlegg på bygget som 
er inndelt etter fløyer. Venti-
lasjonsanleggene har en SFP-
faktor (Spesific Fan Power) 
som er under 2,5. En lav SFP-
faktor bidrar til lave driftsut-
gifter Alle områder av byg-
get har balansert ventilasjon. 
Total behandlet luftmengde 
er 50.000 m3/h. Ventilasjons-
anleggene står plassert på 

fortsettelse fra 
forrige side

tak. Føringer i rette vertika-
le hovedsjakter leder luft til 
ventiler over himling. 

El.kraft og tele
Strømforsyningen ivaretas 
via ekstern nettstasjon eid av 
Fortum Distributon AS. Det 
er valgt 400 V TN-S nett for 
kraftdistribusjon i bygget. 
Hovedtavlen er utstyrt med 
multiinstrument. Underfor-
delinger er montert i verti-
kale sjakter (tavlekott) i til-
knytning til trapperom. Egne 
fordelinger for VVS-anleg-
gene er dels integrert i ven-
tilasjonsaggregatene og dels 
plassert i de tekniske rom-
mene. 

For å øke driftsikkerheten 
på viktige tekniske installa-
sjoner og for å kunne benytte 
bygget i en eventuell krisesi-
tuasjon, er det installert re-
servekraftanlegg. Et diesel-
drevet reservekraftaggregat 
kan overta strømforsyningen 
av sentrale IT-installasjoner, 
varmeanlegg, lys og stikk i 
legebehandlingsrom. I alle 
pasientrom, vaktrom etc. er 
det stikkontakter for priori-
tert kraft.

Kursopplegg for lys og stikk 
er hovedsakelig lagt skjult i 
rør og bokser over himling, på 
kabelbroer eller i el.kanaler. I 
pasientrommene er uttakene 
rundt sengen innfelt i bryst-
ningspanelet. Stikkontakter 
for arbeidsplasser er mon-
tert i el.kanaler langs ytter-
vegger. 

For belysningsanlegget er 
Lyskulturs krav til belys-
ningsstyrke og blendingstall 
lagt til grunn ved valg av be-
lysningsprinsipp. Det er lagt 
stor vekt på funksjon basert 
på enkle og effektive anlegg 
og god tilpasning til innred-
ning og miljø. Det er benyt-
tet lysrør  og kompaktlysrør 
i de fleste rom. I pasientrom-
mene er det benyttet armatu-
rer med indirekte belysning 

og koblet for lysdemping. 
Samtlige lysrørsarmaturer 
har elektronisk forkopling. I 
kontorer benyttes nedhengte 
armaturer med ned- og opp-
lys, og med lavluminans-
optikk. Armaturene henges 
primært over kontorarbeids-
plassen. Denne plassering 
gir godt arbeidslys og mini-
mal blending i dataskjermer. 
Lysdemping er montert i fel-
lesstuer. 

Nødbelysningen ivaretas ved 
at utgangsmarkerings-arma-
turer og en del av de ordi-
nære armaturene ligger på 
egne kurser forsynt via sen-
trale 230 V batteri-sentraler. 
Alle armaturer overvåkes via 
et eget bussystem som vide-
reformidler eventuelle feil til 
SD-anlegget.

Brannsikkerheten ivare-
tas ved at det er installert et 
analogt adressérbart brann-
alarmanlegg med sentraler 
plassert i svakstrømsnisjer i 
1. etasje som er koblet sam-
men. Anlegget er dimensjo-
nert for å tilfredsstille FG’s 
regelverk og har utstyr for di-
rekte varsling til brannvese-
net.  Det er hovedsakelig be-
nyttet optiske røykdetektor i 
alle rom. For varsling er det 
benyttet elektroniske alarm-
organ. 

Sikkerhet ivaretas av et kom-
plett adgangskontrollanlegg 
bestående av kortlesere, ko-
detastatur og sentralenhet for 
dørstyring. I tillegg er det ka-
meraovervåkning av publi-
kumssoner og områder uten-
for inngangsdørene. 

Det er montert et bussbasert 
adressérbart sykesignalan-
legg. I alle pasientrom er det 
montert tilstedemarkering/ 
avstillingstablå samt trekk-
snorer ved seng og bad. I 
korridorer er det takmonter-
te displayer. Ved nattstilling 
kan flere avdelinger kobles 
sammen.

En isvannsmaskin på taket ivaretar kjøling. Kjøleanleg-
get er dimensjonert for en kjølekapasitet på 200 kW.

Sykehjemmet sett fra 
vest. �� løfte teglskivene�� løfte teglskivene 
på søyler opp fra terren-
get, gjør sammen med 
en oppdeling av fasaden 
med glass og lyse og 
mørke felter, at bygget 
fremstår med en letthet 
på tross av sin størrelse. 

For å øke drift-
sikkerheten på 
viktige tekniske 
installasjoner og 
for å kunne be-
nytte bygget i en 
eventuell krise-
situasjon, er det 
installert reser-
vekraftanlegg. Et 
dieseldrevet re-
servekraftaggre-
gat kan overta 
strømforsynin-
gen av sentrale 
IT-installasjoner, 
varmeanlegg, lys 
og stikk i legebe-
handlingsrom. I 
alle pasientrom, 
vaktrom etc. er 
det stikkontak-
ter for prioritert 
kraft.

Uteplass i form av overbygget takterrasse.

Sykehjemmet har moderne tekniske hjelpemidler.
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Knapstad Byggmarked AS
1823 Knapstad

Telefon: 69 92 42 42 • Telefax: 69 92 42 40
www.maxboshop.com

Byggevarene
er levert av:

HSN
E N T R E P R E N Ø R  A S
Østensjøveien 68 - 0667 Oslo

Entreprenørforretning med oppga-
ver innen nybygg og rehabilitering

• Bred erfaring
• Sentralgodkjenning
• 65 egenansatte
• Egen avd. for utleie av

arbeidskraft
• God tilgang på fagfolk

Vi gir gjerne
tilbud på store
akkordarbeider
for etablerte
akkordlag

Tlf.: 917 08 057 • Fax: 22 27 43 15
e-mail: hsn@linorvas.no

HSNVI GRATULERER
PEER GYNT SYKEHJEM,

MOSS

- og takker for
oppdraget

www.nordan.no

Landskapsplanen
Av 

Einar Ballestad-Mender, landskapsarkitekt mnla, 
Per André Hansen Landskapsarkitekter AS 

Adkomstsonen
Parkeringsplassen er det 
første man møter som gjest 
og bruker av sykehjemmet. 
Parkeringsplassen skal angi 
et enkelt og forståelig par-
keringsmønster med et sen-
tralt vegetasjonselement; 
trerekken sentralt. Trerek-
ken har steinlagte gjen-
nomgangssoner for å for-
hindre tråkk i plantefeltet. 
Trærne skal ha en skulptu-
rell effekt og er belyst.   Det 
er anlagt en opphøyd av- og 
påstigningssone under tak 
ved hovedinngangen. Her 
finnes også et lite vann-
speil som man kan krysse 
via en trebro. Denne broen 
leder til en sykkelparkering 
under tak. Det er trukket 
inn naturelementer i form 
av kampesteiner i adkomst-
området. Fra adkomstom-
rådet vil man ha visuell 
kontakt med hagen.

Hagen
Hagen er laget like mye for 
bruk som for betraktning. 
Formene i hagen er geo-
metriske samtidig som det 
er brukt naturelementer. 
Det er satt fokus på at ha-
gen skal oppleves fra bal-
konger og rom i det høye 

bygget samtidig som den 
skal ha en visuell verdi for 
de som ferdes i selve ha-
gen. En stor kolle med na-
turvegetasjon kommer inn 
i hagen og fra denne kol-
len er det lagt et teppe med 
stein inn mot bygget for å 
skape en forbindelse mel-
lom bygget og naturen. Vi-
dere er enkle virkemidler 
som kampesteiner og grus 
brukt i den nedsenkede de-
len av hagen.  Den nedsen-
kede delen av hagen innbyr 
til ro og betraktning. Det er 
brukt lav belysning i hagen 
for å gi den en stemnings-
full atmosfære selv etter 
mørkets frembrudd.

Skogsstien
Ut fra hagen går det en 
opparbeidet skogsti som 
skal benyttes av beboer-
ne på sykehjemmet. Stien 
har 2 alternative lengder og 
langs stien er det elementer 
som skal sette i gang min-
ner fra yngre dager hos be-
boerne. Stien er lagt med 
svake stigningsforhold og 
minimal terrengbearbei-
ding slik at arealet langs 
stien fremstår mest mulig 
naturlig.

2 hyggelige 
karer som 
fotografen 
møtte på  
sykehjem-
met.
Til venstre 
Raymond 
Nyborg, 
Hersleth 
Entrepre-
nør, og Jos-
tein Grav i 
Tomter Mu-
rerservice.

Moss Komm. Eiendomsselskap KF
Utomhusarbeider teknisk plan

Per André Hansen Landskapsarkitekter AS

Sykehjemmets syd-østlige hageanlegg. Topografien er fint utnyttet til å skape en forbindelse mel-
lom bygget og naturen.



10 - BYGGENYTT NR. 1–2008

Rådgivende ingeniør
VVS-teknikk
Landskapsarkitekt

Prosjekteringsledelse

Rådgivende ingeniør

byggeteknikk,

brannteknikk- - -

Vassbotnen 1, Postb. 8058, 4068 Stavanger 
Telefon: 974 28 000 • Telefaks: 51 80 12 19 www.kruse-smith.no

Vi har utført
grunn- og

betongarbeidene
på

Jåttå videregående skole

Ny videregående skole og idrettshall på Jåttå

Jåttå videregående skoles storslåtte glassfasade mot nord.                                                                                                                                                                       Foto: Monica Larsen

DEN NYE SKOLEN
Ankomst
Skoleplassen er en viktig og 
meget synlig plass i forhold 
til den nye bydelen i Jåttå. 
Plassen er et ankomstareal 
for skolens brukere og an-

dre med ærend til skolen, og 
formidler overgangen fra det 
kollektive byrom til det mer 
intime skolemiljø. 

Fra skoleplassen er det ad-
gang til skolens hovedinn-

gang og herfra videre til byg-
ningens indre romlighet.

Parkering
Parkeringen følger terreng-
kotene og er beplantet så den 
fremstår som en del av husets 
grønne omgivelser. 

Landskap
Mot syd trekkes landskapet 
helt opp til huset og flettes 
naturlig sammen med det of-
fentlige stiområdet som løper 

som en grønn kile mot syd. 
Beplantningen på tomten be-
vares så mye som mulig og 
suppleres med beplantning 
som er karakteristisk for om-
rådet. Landskapet mot syd 
føres videre opp på siden av 
bygningen mot øst og vest.

HUSET
Fellesarealer
Ressurssenter, auditorium og 
kantine er skolens hjerte og er 
utformet som en sentral, dob-

belthøy, innendørs romlighet 
som løper fra forplassen mot 
nord og videre til den store, 
åpne innvendige hagen mot 
syd. Huset er organisert med 
de enkelte avdelinger plas-
sert omkring denne felles 
romligheten. Mot nord åp-
ner dette felles området seg 
i ressurssenteret hvor det er 
utsikt over skoleplassen. Fra 
kantinen er det direkte ad-
gang til den store, sydvendte 
innvendige hagen. Sydhagen 

er skolens intime utendørs 
oppholdsareal. Hagen ligger 
i le fra tre sider og kan bru-
kes til bl. a. samlinger, kon-
serter og fester. Den direkte 
forbindelsen til kantinen gir 
mulighet for å spise utendørs 
når været tillater det. Fra det 
sentralt plasserte auditorium 
er det adgang til plan 2 og 
herfra videre til taket. 

Taket er en integrert del av 
skolens oppholdsareal. Den 

Av 
Niels Edeltoft,

Henning Larsen Tegnestue, Danmark

Innvendige hager og overlys bringer dagslys inn i bygget.               Foto: Monica Larsen Åpåne områder er omgitt av glassavskjermende arbeidsrom.         Foto: Monica Larsen
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Vi har utført
grunn- og

utendørsarbeidene

Som flyfotoet fra sommer 2007 viser, er det nye skoleanlegget av betydelig størrelse. Viking Stadion på andre siden av 
jernbanelinjen. Den nye idrettshallen sees i høyre bildekant.

Foto: Kjetil Alsvik

oppadstigende bevegelse, 
som starter på skoleplassen, 
og fortsetter til resurssentret 
og det åpne auditoriet, har sin 
naturlige avslutning på taket. 
Herfra er det utsikt over by-
en og fjorden. En del av taket 
står som grønne områder, en 
del er innrettet med forskjel-
lige belegninger til opphold 
og undervisning.

Avdelingene
Det sentrale fellesarealet er 
omgitt av de enkelte avde-
linger som alle har direkte 
forbindelse til denne romlig-
heten.  Sentralt i de enkelte 
avdelingene ligger åpne ar-
beidsområder. Disse er vik-
tige i forhold til den peda-
gogiske tanke og dermed 
også for husets arkitektur. 
De åpne områdene er omgitt 
av glassavskjermede arbeids-
rom, grupperom og laborato-
rier av varierende størrelse. 
Innvendige hager og overlys 
gir dagslys til de åpne areale-
ne. Amfiene er plassert med 
adgang både fra fellesareale-
ne og fra de enkelte avdelin-
gene.

Administrasjonen
Administrasjonen ligger 
ved hovedinngangen på inn-
gangsplanet med fasaden 
mot skoleplassen. Resepsjo-
nen ligger i forbindelse med 
hovedinngangen. En trapp 
går fra resepsjonen, gjennom 
en stor åpning mellom eta-
sjene, og direkte opp i husets 
felles romlighet. Dette gir en 
tett forbindelse mellom ad-
ministrasjonen og resten av 
skolen. 

Teknisk avdeling
Driftsavdelingen er plassert 
i forbindelse med ankomst 
og administrasjon. Her lig-
ger også vareinntak, lager, 
vaskeri, trafo og garasjeplass 
for en del av skolens kjøre-
tøy. Denne delen av bygnin-
gen har kjøreadgang fra sko-
leplassen.

MATERIALER
Fasader
Øst- og vestfasader er utført 
som en lett oppbygning i bæ-
rende, loddrette stålprofiler.

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

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

Vi har prosjektert og
levert komplette
klimavegger, glass,
taktekking og trespiler

Skolens «hjerte», hvor aula, kantine og ressurssenter flyter sammen.                                               Foto: Monica Larsen

Taket er en integrert del av skolens oppholdsareal. 

Foto: Monica Larsen

Trapp opp til den åpne 
gårdhagen i syd, en opp
adstigende bevegelse som 
starter på skoleplassen, 
fortsetter til ressurssen
teret og avslutter på taket.

Foto: Monica Larsen

fortsettelse neste side
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Utførende for
rør-, varme-, sanitær-

sprinkler- og trykkluftsanlegg

Luftbehandlingsanlegg
er utført av:

Tlf 624 11 000

Interiørfaghuset
T. Lund a.s

Lund & Vaaland a.s
Malerfirma

Thorstein Lund a.s
Gulvleggerfirma og Fargehandel

Lund Mur & Flis a.s
Murerfirma

Sammen – eller hver for oss –
kan vi hjelpe deg med store og små prosjekt!

Fargehandel: 51 95 12 30 -  kl. 8–19 (9–14)
Sentralbord: 51 95 12 00

Bjødnabeen 16, 4033 Stavanger - ved P-plass Forus Travbane

www.interiorfaghuset.no

Mellom stålprofilene er det 
vinduspartier og lukkede fel-
ter. Systemet er utvendig be-
kledd med  vannrette trelis-
ter i osp.     

Nordfasade, sydfasade og fa-
sader i gårdhagene er glass-
fasader med profiler i alumi-
nium.

Belegninger
De utvendige hagene er i ut-
gangspunket belagt med ma-
terialer som gir muligheten 
til opphold og eventuell un-
dervisning. Forplassen mot 

Jåttå videregående skoles vestfasade. Denne og østfasaden er utført som en lett opp-
bygning i bærende, loddrette stålprofiler. Mellom stålprpfilene er det vinduspartier og 
lukkede felter. Systemet er utvendig bekledd med vannrette trelister i osp.

Foto: Monica Larsen

Skolens åpne fasade mot syd sett fra idrettshallen som gjennom materialbruken danner 
en arkitektonisk helhet.

Foto: Monica Larsen

Jåttåvågen er belagt med har-
de materialer, og med noen 
grønne felter innimellom.

Gulv
I etasje 0, ved administra-
sjon og drift er forplassens 
harde belegning  ført inn i 
bygningen i en mer bearbei-
det form. På de øvrige etasjer 
er den generelle belegningen 

linoleum/tre. I spesialrom er 
gulvbelegningen tilpasset det 
spesifikke behov.

Vegger
Innvendige glassvegger er 
oppbygget med veggsyste-
mer i aluminiumsprofiler 
med glass. En del av feltene 
er utfylt med farget glass el-
ler malte treplater, som gir 

de forskjellige delene av byg-
ningen identitet og understre-
ker den uformelle skolestem-
ningen. De tunge kjernene er 
utført i betong. De lukkede 
skilleveggene er gipsvegger 
bekledd  med glassfilt. Disse 
er malte.

Himling
Det er etablert en nedhengt 

himling med akustikkregu-
lerende plater. Lys og ven-
tilasjon er plassert i sam-
me høyde som platene slik 
at himlingen kommer til å 
fremstå som en sammenhen-
gende flate.

fortsettelse fra 
forrige side

Fasadedetalj hjørnet syd-vest. En bro leder opptil den 
store sydhagen som er skolens intime utendørs oppholds-
areal. Hagen ligger  i le fra 3 sider og kan brukes til sam-
linger, konserter og fester.

Foto: Monica Larsen

En del av taket består av grønne ommråder, en del er innrettet med forskjellige belegninger til opphold og undervisn-
ing. 

Foto: Monica Larsen
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Sjøhagen 2, 4016 Stavanger
Telefon: 51 82 33 00 • Telefax: 51 82 33 01

www.sagen.no

Innvendige tømrer-/himlingsarbeider
på skolen og idrettshallen

er utført av:

VVS-teknikk
Av 

Terje Madsen, 
Multiconsult AS – Tekniske systemer

Røranlegg
Til oppvarming benyttes 
vannbåren varme med ra-
diatorer og konvektorer. 
Mange av disse er nedfelt 
i gulvet. Varmen blir levert 
som fjernvarme fra Lyse 
via varmesentral plassert i 
idrettshallen. Total effekt 
til skole og idrettshall er 
2.200 kW. Skolen får også 
levert naturgass og benyt-
ter dette til tilbereding av 
mat i storkjøkkenet. Effekt 
ca 100 kW.

Videre er bygget utstyrt 
med fullt utbygget sprink-
leranlegg. Det er trykkluft- 
og vakuum-anlegg i verk-
steder og laboratorier samt 
kjøleanlegg til kjøle-, fry-
se-, datarom og 2 rom for 
produksjon av mat.

Dusjanlegget i idrettshal-

len er utført med automa-
tisk sikring mot legionella. 
I tillegg er vasker og ser-
vanter i kjøkken og spesial-
rom av hygieniske årsaker 
utstyrt med berøringsfrie 
armaturer. 

Ventilasjonsanlegg
Skolen og idrettshallen ven-
tileres ved hjelp av 5 venti-
lasjonsaggregater med en 
luftmengde på til sammen 
250.000 m3/h. I tillegg er 
det 18 mindre spesialav-
trekk for forurenset luft fra 
verksteder og laboratorier. 

Etter varmegjenvinning 
varmes ventilasjonsluften 
opp via vannbåren varme. 
Alle undervisningsrom og 
større rom er utstyrt med 
behovsstyrt ventilasjon via 
CO

2
-, temperatur- og beve-

gelsesfølere i rommene.
Den separatliggende idrettshallen og skolen sett fra syd-vest.                                                                 Foto: Kjetil Alsvik

Skolen sett fra Jåttåvågen stasjon.   Foto: Monica Larsen

Idrettshallen

Den nybygde separatliggen-
de idrettshallen på ca. 3200 
m2 er i hovedsak for å brukes 
av den videregående skolen. 
Men den kan også leies ut til 
blant andre Stavanger kom-
mune.

Idrettshallens plassering i det 
syd-vestlige hjørnet av skole-
anleggets tomteområde, reg-
nes for å ha en idéell plasse-
ring. Her er hallen plassert i 
forhold til ankomst fra sko-
lens parkeringsanlegg og fra 
selve skolen. Hallens belig-
genhet har gitt mulighet for 
at den kan inngå i en arkitek-
tonisk sammenheng med sel-
ve skolebygningen.

Idrettshallen er bygget med 
adkomst, café, møtelokaler 
og garderober orientert mot 
skolen. Fra skolebygningen 
går man over skolegården til 
hallen. En liten gårdhage lig-
ger i direkte forbindelse med 
hovedinngangen og caféen. 
Fra caféen er det utsyn over 
selve hallen og adgang til til-
skuerplassene som dekker 
hele den en langsiden.

Denne dispneringen gir en 
god visuell og funksjons-

messig sammenheng mel-
lom skolen, den store skole-
gården i syd og hallen. Det er 
også  mulig å greit komme til 
idrettshallen fra parkerings-
plassen. Denne adgangen 
kan benyttes av brukere som 
ikke har tilknytning til selve 
skolen eller skal direkte fra 
parkering til hallen.

Selve idrettsbanene er plas-
sert mot riksveien. Det er 
mulighet å komme til styrke-
treningsrommet fra hallen og 
fra caféen. Garderobene  og 
utstyrsrom er plassert under 
terreng og med direkte ad-
gang fra banene.

Fra hovedinngangen er det 
utendørs adgang til bygnin-
gens tak. Det store flate ta-
ket vil kunne gi mulighet for 
å etablere utendørs idrettsak-
tiviteter under optimale for-
hold til blant annet fotball (7-
manns), tennis, basketball, 
vollyball, med mere. En min-
dre tribune kan brukes til til-
skuere eller i forbindelse med 
undervisning.

Bildet viser 
elever på vei inn 
i idrettshallens 
hovedinngang.

Hallen har idéell 
beliggenhet i 
forhold til sko-
lens parkerings-
anlegg og fra 
skolen selv.

Foto:
Monica Larsen

Av 
Niels Edeltoft,

Henning Larsen Tegnestue, Danmark

fortsettelse neste side

Lukkede vegger skjermer mot trafikkstøy.  

Foto: Monica Larsen
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fortsettelse fra 
forrige side

Materialene til idrettshallen 
er valgt slik at de i samspill 
med selve skolebygningen 
danner en arkitektonisk hel-
het. Fasadene er bekledd med 
tre, og vinduene utført i me-
tallrammer, Taket er belagt 
med sportsbanebelegning. 

Gulvbelegningen inne i byg-
ningen er, hvor det er mulig, 
utført i tre. Veggene er en 
kombinasjon av lukkede veg-
ger og vegger i glass. Vegge-
ne i selve hallen er utstyrt 
med ribber og trepaneler.  

Idrettshallen, skolebygningen og skolegården mot syd.                    Foto: Monica Larsen

En kikk ut i den store åpne gårdhagen mot syd. Den 
direkte forbindelse til kantinen gir mulighet til å spise 
utendørs når været tillater det.

Foto: Monica Larsen

Fra biblioteket i ressurssenteret mot nord.                                        Foto: Monica Larsen

Fra det sentrale rommet.                                                                      Foto: Monica Larsen

Sett mot Jåttå videregående skoles kantine og auditorie i bakgrunnen.                                            Foto: Monica Larsen

Les mer om
Jåttå vgs:

www.jaattaa.vgs.no

Bildet til venstre viser fra 
det sentrale, dobbelthøye 
rommet som løper fra for-
plassen mot nord og videre 
til den store, åpne innven-
dige hagen mot syd.

Foto:
Monica Larsen

Det har ikke vært vanskelig for fotografen å finne gode 
motiver i det flotte skoleanlegget. 

Skolen har følgende stikkord om seg selv: Fellesskap og 
enhet, korte kommunikasjonslinjer. Transparens som gir 
innsikt, trygghet, nærhet og synlighet. Variable romstør-
relser, små og store møteplasser. Ingen korridorer. Variert 
arkitektur med lys og dynamikk på flere plan.

Foto: Monica Larsen 



BYGGENYTT NR. 1–2008 - 1514 - BYGGENYTT NR. 1–2008

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

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

TOTALENTREPRENØR

Administrende direktør Aage Thoresen på «broen» i sitt nye flaggskip. Foto: Byggenytt

AKA’s nye kontorbygg i furuskogen på Hvervenmoen.                            Foto: Byggenytt 

s

Byggenytt ankommer 
Hvervenmoveien nok en 
gang. Nå for å lage en 
omtale av AKA-bygget .
I bakgrunnen Viken 
Skogs hovedkontor som 
vi presenterte i mai 
2007, og Hvernen Atri-
um (Roar Jørgensen 
AS). som vi omtalte i 
oktober 2007. 

Det bygges på Hverven-
moen, og mer skal det 
visstnok bli.

Foto:
Byggenytt

AKA inn i nytt
kontorbygg på
Hvervenmoen

Når vi ankommer Hverven-
moveien 49 for en avtale med 
administrerende direktør Aa-
ge Thoresen i AKA AS, kan 
Byggenytts utsendte konsta-
tere at her er vi godt kjent. 
Vi har i 2007 gjort to tidli-
gere prosjektomtaler av kon-
torbygg langs samme veien. 
I vårt mainummer 2007 pre-
senterte vi Viken Skogs nye 
hovedkontor, og i oktober-
nummeret brakte vi en om-
tale av Hverven Atrium, et 
kontorbygg i regi av Roar 
Jørgensen AS.

Vi blir tatt i mot av en en-
gasjert Aage Thoresen som 
tydelig er stolt over det nye 
kontorbygget. Det har nemlig 
fått Ringerikes Blads bygge-
skikkpris for 2007 (mer om 
juryens begrunnelse på side 
17). 

Det nye kontorbygget med 
et areal på ca. 3300 m2 be-
står av 5 etasjer med en fel-
les kantine i 1. etasje. De 4 
neste etasjene er kontorloka-
ler. AKA disponerer øver-
ste etasje. Bygget er gitt en 
karakteristisk rektangulær 
form hvor gavlene er formet 
nærmest som baugspryd som 
strekker seg ut over forstev-
nen på seilskip. 

Byggets fundamenter og 
kjeller er oppført i plasstøpt 
betong. Bærende konstruk-
sjon over bakkenivå er i be-
tong og stål. Etasjeskillere er 
utført som hulldekker. Taket 
er et flatt stålplatetak som er 
isolert med membran. Fasa-
dematerialene er glass, alu-
minium og felter med Roy-
alimpregnert tre

AKA-bygget har vannbå-
ren oppvarming med radia-
torer. Varmtvannet forsynes 

av Hønefoss Fjernvame AS 
sitt  flisfyrte anlegg som og-
så ligger på Hvervenmoen. 
Kontorbygget har et forenk-
let SD-anlegg og balansert 
ventilasjon. Oppvarmingen 
og ventilasjon en er inndelt 
i soner. 

Selv om bygget ser flott og 
spenstig ut, så er det et for-
holdsvis nøkternt bygg, opp-
lyser Thoresen. Det har vært 
en kostnadsbevisst byggepro-
sess, hvor standardbesrivelse 
av materialvalg og utførelse 
har holdt et rimelig nivå uten 
at det har gått ut over kvalite-
ten. Totalentreprisens sluttre-
sultat landet på 39 millioner 
kroner, eks. mva. Det vil si 
at m2-prisen ligger på 11.800 
kroner. Det er mye bygg for 
pengene, i følge Thoresen.

Bygget ble solgt til 5 sek-
sjonseiere på et tidlig tids-
punkt. Det har vært en fordel, 
fortsetter Thoresen, ikke ba-
re på grunn av et godt økono-
misk fundament i prosjektet, 
men også fordi at brukerne 
har vært med i prosessen fra 
dag null. Det har forenklet 
selve byggingen  av huset.  

Det synlige resultatet på 
Ringerikes Blads bygge-
skikkpris for 2007 henger i 
glass og ramme i kantinen.

Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side
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Kasper Andresens vei 9, 2815 Gjøvik
Telefon; 61 13 34 50 • Telefax: 61 12 34 51
Mobiltlf.: 91 36 86 23 og 91 36 86 24
E-post: post@gjovikgulvavretting.as

Gulvavrettingen på AKA
er utført av:

3520 Jevnaker
Telefon: 61 31 09 11
www.naessetmek.no

Stålkonstruksjoner
er prosjektert,
produsert og
montert av:

Telefon: 32 17 17 15 • Telefax: 32 17 17 10

Grunn- og utomhusarbeidene
er utført av:

Postboks 59, 3526 Hallingby
Telefon: 32 12 81 50
www.ringeriketak.no

TAKTEKKINGEN
ER UTFØRT AV:

Thoresen forteller videre at 
AKA legger stor vekt på en 
helhetlig og kvalitetsmessig 
utvikling av området, ikke 
bare i forbindelse med byg-
ging av eget kontorbygg, men 
også for resten av det store 
tomteområdet på hele 50.000 
m2 som AKA har ervervet på 
Hvervenmoen. 

Her er det snakk om en privat 
regulering som tar utagangs-
punkt i de kvaliteter som bå-
de Viken Skog-bygget og 
AKA-bygget representerer 

med hensyn til material- og 
fargevalg. Reguleringen skal 
også omfatte detaljering som 
for eksempel bruk av kant-
stein i granitt i tilknytning 
til asfalterte adkomstveier og 
parkeringsplasser. 

– Det skal se skikkelig og or-
dentlig ut også når det gjel-
der de små ting, understreker 
Thoresen.

Det Thoresen har i tankene 
er bygging av et nytt kon-
torbygg på en nabotomt på 
andre siden av Hvervenmo-
veien, samt utvikling av en 
stor handelspark basert på 
kapitalbasert varehandel. 

fortsettelse fra
forrige side

s

AKA kontorbygg sett fra 
Hvervenmoveien.

Foto:
Byggenytt 

Perspektivskisse av det nye kontorbygget som AKA plan-
legger å bygge på en nabotomt like i nærhetet av sitt eget 
hus. Nybygget vil bli utviklet over samme lest som AKA-
bygget med kontraktsinngåelser på et tidlig tidspunkt med 
seksjonskjøpere. Som skissen indikerer vil arkitektur og 
materialvalg også videreføres.

Perspektiv:  Erik Karlsen

Naboene Viken Skog- og AKA-bygget spiller på lag med furuskogen.                                                       Foto: Byggenytt

Seksjonseier SG 
Arkitekter AS 
finner seg vel til 
rette i AKA-byg-
get. På bildet 
sitter daglig leder 
Ketil Myrseth 
(t. v.) og Trygve 
Myser i det flotte 
møterommet 
vendt mot E16, og 
diskuterer neste 
byggeprosjekt.

Arkitektkon-
toret assisterte 
for øvrig Kjell  
Karlsen med teg-
neoppdraget for 
AKA-bygget,

Foto:
Byggenytt
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Aslakveien 14 A, 0753 Oslo
Telefon: 22 06 55 00 • Telefax: 22 50 85 40

Vi takker for oppdraget!

www.fagerhult.no

Tangengata 12, 3300 Hokksund
Telefon: 32 75 50 80 • Telefax: 32 75 50 81

E-post: post@askelektro.no

Alle elektrotekniske
installasjoner
er utført av:

Byggeskikkpris

Jury, arkitekt, byggherre og seksjoneier samlet rundt 
prisdiplomet foran AKA-bygget i desember 2007. Fra 
venstre Jan-Erik Gjerdbakken (daglig leder i Ringe-
rike Næringsforum), Finn Grøstad (AKA), Knut 
Haugerud (seksjonseier Saga Services), arkitekt Erik 
Karlsen, Aage Thoresen og Tore Roland (redaktør i 
Ringerikes Blad).

Foto: Frode Johansen

Det var AKA-bygget som 
stakk av med Ringerikets 
Blads byggeskikkpris for 
2007 i skarp konkurran-
se med nabobygget, Viken 
Skogs hovedkontor.

Juryen har bestått av re-
daktør Tore Roland, Jan 
Erik Gjerdbakken og ar-
kitekt og byplanlegger Jan 
Solgård.

Noen av juryens begrun-
nelser: Byggets arkitektur 
og kvalitet er godt tilpasset 
og avstemt til omgivelsene. 
Løsningene er vellykkete, 
både i form av bygnings-
kropp og vekslende mate-
rialvalg i tre, strekkmetall 
og mørk fasadekledning. 

– Vellykket bruk av materi-
aler gir rolige og harmonis-
ke fasader som reflekterer 
furuskogen omkring. Det-
te er et byggverk som frem-
står som et eksempel til et-
terfølgelse, sa Roland da 
han sammen med Gjerd-
bakken overrakte plakett 

og diplom til Aage Thore-
sen og Finn Grøstad i AKA 
AS.

Bygget er tegnet og pro-
sjektert av Erik Karlsen 
som ikke la skjul på at han 
er svært glad for at bygg-
verket nå kan smykke seg 
med en byggeskikkpris.

– Jeg ble oppringt av Aage 
Thoresen knapt touker før 
jul for to år siden, sa Karl-
sen.

– Jeg skal ha et kontorbygg, 
sa Thoresen, og ba om idé-
er og skisser.

Det fikk han. To år etter er 
bygget en realitet

– Innholdet er basert på til-
svarende bygg i området, 
men uttrykket har fått form 
etter byggets unike belig-
genhet med ranke furutrær 
rundt.

Kilde:
Ringerikes Blad 

Kantinen har også overbygget uteplass.                                                     Foto: Byggenytt

Kantinen har en liten messanin med inngang fra 2. etasje.                      Foto: Byggenytt

AKA-bygget sett fra den største parkeringsplassen.                                                                                     Foto: Byggenytt 

Form-, material- og 
fargeuttrykk er variert og 
gjør bygget spennende. 

Kantinen har gasspeis.

Et fargeinnslag gjør seg.
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Maridalsveien 29
0175 Oslo
Telefon:                    23 29 27 00
Telefax:                   23 29 27 01
w w w . s c a l a - a r k i t e k t e r . n o

Romerike Maskin as
www.romerikemaskin.no

Grunnarbeider
utføres av:

Miljølandskap Anlegg AS
1850 Mysen

Tlf.: 69 89 07 06 • Fax: 69 89 10 31
Mobil: 906 57 363
epost@miljolandskap.no

Vi utfører utomhusarbeidene på
Tiedemannsjordet

Boligprosjekt Tiedemannsjordet i Oslo
Av 

Tarald Hemmen,
SCALA arkitekter AS

Beliggenhet
Tiedemannsjordet er det før-
ste prosjektet av ca. 1500 bo-
liger som Ferd Eiendom har i 
tomtereserve på Ensjø. Ferds 
utbyggingspotensiale utgjør 
en stor del av de 5000 – 7000 
boligene som i løpet av få år 
skal omforme Ensjø-området 
til et sentrumsnær boligby-
del. Tiedemannsjordet ligger 
i den ytre delen av området 
og avgrenses av Hovinveien i 
nord mot  Lilletøyen Hageby 
og Bertrand Narvesens vei 
mot øst med Narvesenbyg-
get. Turvei D2 som passerer 
tomten i sør-øst, er en grønn 
åre som går fra Tøyen i vest 
og til Valle Hovin  i øst. 

Mot sør-vest grenser tomten 
mot tomannsboliger i Njåls 
vei og en praktfull rekke med 
løvtrær i tomtegrensen. Løv-
trærne skal bevares så langt 
det lar seg gjøre. Langs trær-
ne anlegges en gangvei mel-
lom Hovinveien og turveien.

Service
Tiedemannsjordet ligger 
midt mellom Ensjø og Hasle 
stasjon og har dermed meget 
god tilgjengelighet til hen-
holdsvis linje 2 og 5 på T-ba-
nenettet. I tillegg går det hyp-
pige bussruter i Grenseveien 
og Økernveien. I fremtiden 
vil Tøyen stasjon på Gjøvik-

banen bli flyttet og samloka-
lisert med Ensjø T-banesta-
sjon. Dette betyr meget god 
tilgjengelighet til kollekti-
ve transportmidler samtidig 
med nærhet til Oslo sentrum 
som kun er en spasertur un-
na. 

Nærservice vil bli opparbei-
det i det sentrale området mot 
Ensjø stasjon når boligbyen 
utvikles. Det er kort vei til 
etablerte forretningsmiljøer 
på  Økern, Helsfyr, Fyrstikk-
torget, Tøyen og Carl Berner. 
Hasle barneskole ligger ba-
re et steinkast unna. Det er 
planlagt fremtidig ungdom-
skole på Teglverkstomta ved 
Hasle stasjon. Botanisk Ha-
ve, Tøyenbadet og Valle Ho-
vin er alle populære attrak-
sjoner innenfor gangavstand 
fra Tiedemannsjordet.

Landskapet
Tomten ligger åpent og fritt 
på øverste del av Ensjøom-
rådet. Fjernutsikten er prakt-
full med Ekebergåsen mot 
sør, Oslofjorden med Nesod-
den mot vest og Grefsenkol-
len og Marka mot nord-øst.

Bebyggelsen
Bebyggelsen er planlagt i en 
hesteskoform med åpning 
mot byen og fjorden i sør-
øst. Husene skal oppføres 

i to byggetrinn delt midt på 
hesteskoen. Første trinn lig-
ger mot Hovinveien og består 
av 92 leiligheter. Det blir til-
sammen187 leiligheter i hele 
kvartalet.

Ytre del av kvartalet oppfø-
res i fem etasjer i første trinn 
og seks etasjer i andre, høy-
est blir bebyggelsen mot tur-
veien i sør-øst. De øverste 
etasjene er tilbaketrukket for 

å tilpasse seg omkringlig-
gende bebyggelse som i dag 
er noe lavere. Avtrappingen 
utnyttes til terrasser i de øv-
erste etasjene som vil få både 
flott utsikt og meget gode sol-
forhold. Indre del av bebyg-
gelsen er to rekker med by-
hus som vender mot en felles 
park i midten. Byhusene er i 
tre etasjer med egen inngang, 
privat hage på bakkeplan og 
takterrasse i 3. etasje.

Boligprosjektet Tiedemannsjordet sett fra hjørnet Hovinveien og Bertrand Narvesens vei (til venstre).  

Foto: Byggenytt

Bebyggelsen er planlagt i en hesteskoform med åpning 
mot byen og fjorden i sør-øst. 1. byggetrinn mot Hovin-
veien.

Modellfoto: Scala arkitekter 

Nedkjøring til parkeringsanlegget og inngang til det indre 
gårdsanlegget «gaten».

Foto: Byggenytt

Bildene til høyre 
og venstre viser fra 
indre del av bebyg-
gelsen med «byhus» 
i tre etasjer med 
egen inngang.     

Foto: 
Byggenytt
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VI HAR LEVERT
BALKONGER OG

TRAPPER
Henrik Ibsens gate 100

Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo
Telefon; 23 30 30 00 • Telefax: 23 30 30 01

www.peab.no

Vi har vært
TOTALENTREPRENØR

på Tiedemannsjordet, byggetrinn 1

Fellesarealer
Alle boligene har inngang 
via «gaten» mellom byhu-
sene og den ytre bebyggel-
sen. Det er gangadkomst fra 
Bertrand Narvesens vei eller 
gjennom felles grøntområ-
de.  I «gaten» blir det bilfritt 
med benker, beplantning og 
nærlekeplasser for de min-
ste barna i nærheten av inn-
gangsdøren.

Indre del av området blir 
opparbeidet til felles park for 
begge byggetrinn med stier, 
beplanting og lekeplass. Det 
praktfulle hestekastanjetreet 
som var tuntre på et småbruk 
som lå her, blir bevart som 
tuntre på Tiedemannsjordet 
og opplyst om kvelden.

Mot turveien i sør-øst er det 
bygget to balløkker på 25 x 
40 meter med 3 m høyt net-
tinggjerde som erstatning for 
naboene. Den ene har kunst-
gress. Balløkkene er en del 
av den fremtidige Tiede-
mannsparken. Parken skal 
opparbeides i forbindelse 
med at Bertrand Narvesens 
vei stenges der veien i dag 
krysser turveien. Høyspent-
ledningene som fulgte tur-
veien, er nå gravet ned i bak-
ken slik at turveien virkelig 
kan bli en grønn og hyggelig 
åre gjennom området. 

Parkering
Parkeringsplasser for bolige-
ne og besøksplasser blir løst 
i underjordisk garasje under 
boligene med nedkjøring fra 
Bertrand Narvesens vei. Fra 
garasjen blir det god tilgjen-
gelighet til sportsboder for 
alle leilighetene og trinnfri 
adkomst via heis rett opp i 
boligetasjene. Det er avsatt 
rikelig plass for sykkelparke-
ring i fellesarealene på bak-
keplan.

Fasader
Fasadene er murt i rosa tegl-
stein med mindre felter i 
mørk brun tegl som binder 
vinduene sammen horison-
talt. På byhusene er det min-
dre felter med trepanel som 
sammen med  vinduer, be-
slag og rekkverk er holdt i en 
mørk grå farge. Målestokken 
på anlegget brytes ned med 
vertikale avtrappede byg-
ningsvolumer og to forskjel-
lige fargenyanser i mørtelen. 
Bebyggelsen fremstår som 
en urban kvartalsbebyggelse 
med romslige grønne felles-
arealer.

➞

Bildet over viser boligprosjektet sett fra vest med fa-
saden  mot Hovinveien. Mot sør-vest grenser tomten mot 
tomannsboliger i Njåls vei og en praktfull rekke med 
løvtrær i tomtegrensen. Løvtrærne skal bevares så langt 
det lar seg gjøre. Langs trærne anlegges en gangvei mel-
lom Hovinveien og turveien. 

Foto: Byggenytt

Rekken av byhus med fasade mot fellesparken i midten mellom byggetrinnene.

Foto: Byggenytt

Det indre gårdrommet med lekeplass.     Foto: Byggenytt

Byggetrinn 2  underveis.                           Foto: Byggenytt

Sett fra sterkt fallende 
Njåls vei.

Foto: Byggenytt
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Rådgivende ingeniører MRIF: byggeteknikk -
byggeledelse - prosjektledelse - taksering

Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo
Telefon: 23 27 80 00 • Telefax: 23 27 80 01
www.alhoyer.no

Rådgivende ingeniører i
BYGGETEKNIKK og
BRANNTEKNIKK

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

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

Vi har levert
glass- og
aluminiums-
fasadene

Askimveien 673,
Postboks 64, 1816 Skiptvet

Telefon: 69 80 85 33 • Telefax: 69 80 86 15
www.nim.no

STÅLARBEIDER
er utført av:

Dansens Hus
Av 

Gry Holter,
LPO arkitektur & design as

Dansens Hus har blitt til 
innenfor skallet av en gam-
mel maskinhall på Vulkan 
ved Grünerløkka i Oslo. Vul-
kan-området er nå under full 
ombygging, fra gammel stål-
industri til ny nærings- og 
kulturarena.

Bebyggelsen som rommer 
Dansens Hus, ble tatt i bruk 
1945 og består av tre deler 
som er sammenbygd til en 
helhet. Dette er Stålblåseriet, 
Maskinverkstedet og Stry-
kejernet. Bygningene ligger 
langs Akerselva og inngår, 
sammen med det gamle Bro-
verkstedet fra 1908, i rekken 
av teglfasader som følger el-
vas løp. 

Dansens Hus skal være en 
nasjonal scene for oppførel-
ser av norske og internasjo-
nale moderne danseforestil-

linger og et kompetansested 
for dansekunst. Samlet brut-
toareal for Dansens Hus er 
ca. 3500 m2. Dansens Hus ble 
overlevert november 2007 og 
åpnes skuddårsdagen 2008.

Arktektonisk målsetting
Det har vært et mål å opp-
rettholde byggemassen som 
del av den historiske indus-
tribebyggelsen langs Akers-
elva. Utvendig er det etablert 
en enkel og begrenset mate-
rialpalett som tar utgangs-
punkt i opprinnelig situasjon 
og viderefører områdets in-
dustripreg. Innvendig er det 
etterstrebet en enkelhet som 
inkluderer mest mulig av det 
opprinnelige uttrykket. Det 
har vært viktig å skape åpen-
het, en tydelig henvendelse 
mot Vulkan-området, og vi-
suell kontakt med Akers-
elva.

Det er arbeidet med et rom-
forløp med sammenhengen-
de materialbruk i foajéen i 
Stålblåseriet, gjennom foa-
jéen foran biscenen i Mas-
kinverkstedet, og inn i inn-
gangsarealet til kontordelen i 
Strykejernet.

Hovedutforming
Stålblåseriet var et kaldt la-
ger mellom Maskinverkste-
det og det gamle Broverkste-
det.  Det har blitt utvidet og 
inneholder nå foajé og serve-
ring.

Publikumsadkomsten er fra 
plassrommet mellom verk-
stedsbygningene. Adkomst-
en er markert med utkraget 
baldakin og en lysende inn-
gangsboks. Det har vært vik-
tig å skape åpenhet gjennom 
publikumsarealet.  Nye fasa-
der er utført av glassvegger 
fra gulv til tak, slik at rom-
met blir mest mulig transpa-
rent.

Verkstedenes ubehandlede 
teglfasader danner innvendi-
ge vegger. Nye bygningsele-
menter, som vindfang, disk, 
sluser og toaletter, er satt inn 
som presist utformede objek-
ter i kontrast til verkstedsbyg-
genes røffhet. Opprinnelig 
bordtak og stålkonstruksjo-
ner er beholdt og supplert. 
Gulvet har slipt betong.

Maskinverkstedet er en høy-
loftet verkstedshall. Den 
inneholder nå hovedscene, 
biscene og sceneteknisk av-
deling. Begge salene har 
dansegulv i hele rommet for 
å muliggjøre forskjellige sce-
neoppsett.Den største salen 
har fleksible tribuner med 
plass for ca. 350 personer.

Rommene har mye dagslys 
gjennom eksisterende stål-
vinduer. Disse kan blendes 
på innsiden ved behov for 
mørklegging av salene.

Eksisterende bordtak er be-
holdt og frilagt. Det er satt 
inn nye stålfagverk ved siden 
av de opprinnelige for å iva-
reta last fra sceneteknisk ut-
styr og dagens krav til snø-
last.

Strykejernet er en tidligere 
kontorfløy i 4 etasjer. Her er 
det tilrettelagt arbeidsplas-
ser i åpne, gjennomlyste land-
skapssoner for husets teknis-
ke og administrative ansatte.

På inngangsplanet ligger lo-
kaler for Danseinformasjo-
nen, det norske informa-
sjonskontoret for dans med 
dansebibliotek og videotek.
Underetasjen rommer garde-
rober og fasiliteter for dan-
serne. Ventilasjonsrom er 
plassert på taket av Stryke-
jernet.

Avtrekkskanaler fra salene er 
ført i en nyetablert takrytter. 
I foajeen er tekniske installa-

sjoner lagt under ny gulvpå-
støp. Øvrige føringer i saler 
og kontorer går åpent.

Bygningene ligger langs Akerselva og inngår, sammen med det gamle Broverkstedet fra 1908, i rekken av teglfasader 
som følger elvas løp. 

Foto: Byggenytt

Strykehjernet med Maskinverkstedet på slep, speiler seg 
i Akerselva.

Foto: Byggenytt

Fra biscenen. Det er satt inn nye stålfagverk ved siden av 
de opprinnelige for å ivareta last fra sceneteknisk utstyr 
og dagens krav til snølast.

Foto: Byggenytt

Hovedscenen.                                              Foto: Byggenytt
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Vi har levert:
Luftbehandlingsanlegget

Gunnar Karlsen a.s
Masteveien 10, 1483 Skytta

Telefon: 67 06 94 60 • Telefax: 67 06 94 90
www.gk.no

Østre Kildevei 14, 2340 Løten
Telefon: 911 29 530

www.vindurehabilitering.no

Antikvarisk rehabilitering
av vinduer og dører

Midthaug Oslo-Akershus AS
Brynsveien 88, 1346 Gjettum

Telefon: 40 87 55 70 • Telefax: 67 54 13 40
E-post: trond.ivar.midthaug@midthaug.no

Trapper og rekkverk
er utført av:

Totalentreprenør
Dansens Hus

www.afgruppen.no
Vitaminveien 1 A, Postboks 34, 0409 Oslo • Telefon 22 89 11 00 • Fax 22 89 11 01 

Bygningen er opprinne-
lig oppført i flere etapper 
og med forskjellig materi-
albruk i de enkelte delene. 
Det største arealet har vært 
brukt som en åpen industri-
hall og i det såkalte Stryke-
jernet mot Møllerveien har 
det vært kontorer. Bærekon-
struksjoner av armert betong 
i Strykjernet og stål i hallen 
utfylles av bærende murverk 
i fasader.

I Strykejernets kjeller er det 
nå innredet tekniske rom, i 
underetasje garderober og 
tekniske rom, i 1. etasje re-
sepsjon og møte-/kontorare-
aler og i 2. og 3. etasje kon-
torer. På taket er det etablert 
nytt, inntrukket ventilasjons-
rom.

Hallområdet har fått 2 sa-
ler som er åpne til taket, en 
midtre del i 3 etasjer er inn-
redet med garderober, tek-
niske rom m.m. og mot el-
va og i gavlen i plan 1 er det 
opprinnelige Stålblåseriet ut-
videt og innredet til foajé og 
andre fellesfunksjoner.  Byg-
ningens grunnflate er ca. 
1850 m2 inkludert tilbygg.

Kontorbygget – 
Strykejernet
Det var ikke nødvendig 
med større konstruktive til-
tak i kontorbygget, bortsett 
fra gulvsenkning i resepsjo-
nen, bjelkeutvekslinger for 
tekniske utsparinger og bæ-
rekonstruksjon for ventila-
sjonsrom på taket.

I 1. etasje er deler av gulvet 
senket og det er etablert stål-
utvekslinger for nye døråp-
ninger mot den opprinnelige 
hallen, mens gamle er gjen-
støpt. Eksisterende betong-

dekke over 3. etasje hadde 
ikke tilstrekkelig kapasitet 
for etablering av inntruk-
ket ventilasjonsrom på tak. 
En bjelkerist av overliggen-
de stålbjelker HEA160 mel-
lom innvendige bærevegger 
omkring trapperom og tegl-
fasadene gir det nødvendi-
ge kapasitetsbidraget. Opp-
leggspunkter for bjelkeristen 
er plassert over eksisterende 
betongbjelkers opplegg på 
vegger og søyler/pilastere.

Gulv i nytt ventilasjonsrom 
ble utført av armert betong 
påstøp på profilerte stålpla-
ter opplagt i bjelkene. Mel-
lom ventilasjonsrommet og 
eksisterende gesims ble det 
isolert mellom og over bjel-
kene og ny tekking utført.

Tak over ventilasjonsrom-
met ble utført av stålplater 
med spennvidde opptil 4 m, 
opplagt på tilsvarende stål 
bjelkerist som i gulv, men 
her har bjelkene opplegg på 
stålstendere(søyler) i vegge-
ne. 

Brannteknisk utførelse
Kontorbygget er solid bygd 

i betong og oppfyller derfor 
dagens branntekniske krav 
til bærekonstruksjoner uten 
oppgraderingstiltak. Ved 
ombyggingen er det åpnet fra 
det sentralt beliggende trap-
perommet slik at det nå er en 
sammenhengende branncelle 
over 3 etasjer som forskrifte-
ne gir anledning til. For røm-
ming er det bygd en ny trapp 
som egen branncelle på hal-
lens område. 

Vulkanhallen
Opprinnelig bæresystem be-
står av stålsøyler innmurt 
i teglfasader. Stålkonsoller 
på søylene bærer kranbaner 
hvor den opprinnelige tra-
verskranen med nyttelast 13 
tonn ble fjernet. Fagverks-
dragere i stål med akseav-
stand 5,0 m spenner 19,7 m. 
Opprinnelig takflate består 
av treåser 5”x5” cc 80 cm. 
På åsene ligger dobbelt bord-
tak med luftet hulrom og 
papptekking. Senere var det 
innvendig montert en isolert 
garasjehimling som nå er 
fjernet. 

Det ble konstatert at treta-
ket hadde fungert utmerket 
og var fritt for råteskader. 
Lastkapasitet og isolasjon 
var imidlertid mangelfull i 

forhold til nye forskriftskrav 
og behov for opphengning av 
sceneteknisk utstyr.

Ombygging
Kjeller ble gjort tilgjenge-
lig med trapper til 1. etasje. 
Opprinnelig heissjakt ble re-
vet/utvidet og vanntett be-
tonggrube for ny heis ble 
støpt inn. Ny sjakt ble utført 
i stål fra dekke over kjeller. 
Mellom salene ble det inn-
redet 3. etasje med verksted, 

Byggeteknikk/brannteknikk
Av

Gunnar Bakken,
A.L. Høyer

garderober, greenrom og sce-
nelager mv i stål bæresystem 
med plasstøpte dekker, som 
også ble benyttet i øvrige 
bærekonstruksjoner i galleri/
trapperom/lager langs prøve-
sal og mot Strykjernet.

Tak i hall
Eksisterende treåser og bord-
tak ble beholdt. Stålkryss i 
takflaten revet. På oversiden 
ble montert nytt isolert åstak 
av takelementer dimensjo-

nert for dagens snølast med 
lastnedføring på både gamle 
og nye takbærere, På mønet 
er det montert en ny takryt-
ter som føringsvei for venti-
lasjon. Takrytteren ble pre-
fabrikkert som en integrert 
del av takelementleveransen. 
Det ble montert nye takbæ-
rere til side for eksisterende 
med opplegg på korte søy-
ler ned på eksisterende kran-

Fra publikumsfoajéen med nærkontakt til Akerselva og Grünerløkka.                                                    Foto: Byggenytt

På halltaket med utsikt mot Grünerløkka og Cuba. På takets overside ble montert nytt 
isolert åstak av takelementer dimensjonert for dagens snølast med lastnedføring på 
både gamle og nye takbærere, På mønet er det montert en ny takrytter som føringsvei 
for ventilasjon. Takrytteren ble prefabrikkert som en integrert del av takelementlever-
ansen.

Foto: Byggenytt

fortsettelse siste side

Solid branndør på hjul inn 
til publikumsfoajéen.

Foto: Byggenytt
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I en artikkelserie retter Jan 
Carlsen søkelys på norsk 
samtidsarkitektur og stiller 
spørsmålet om hvilken 
retning den tar. Artiklene 
finnes også på www.bygge
nytt.no under «Jans side». 

Jan Carlsen er arkitekt og 
arkitekturskribent, født i 

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

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

Arkitektur på vei:Byggekunstens hamskifte
Når vi går inn i året 2008 
med å konstatere at Jensen & 
Skodvin Arkitektkontor fra 
Oslo tirsdag 20. november 
ble vinner av Jacobprisen 
for 2007, utdelt siden 1957 og 
regnet som en av de høyeste 
utmerkelsene innen formfa
gene her i landet, kan dette 
valg med rette tolkes som et 
bevis på at norsk arkitektur 
befinner seg på nye veier.

Et senere intervju i denne 
spalte vil bli viet Jensen & 
Skodvins bemerkelsesverdi
ge karriere; her trekkes duo
en Jan Olav Jensen (f. 1959) 
og Børre Skodvin (1960) 
fram som representanter for 
den kreative arkitektgene
rasjon – i mesteren Sverre 

Fehns kjølvann – som nå er i 
ferd med å fornye byggekun
sten på en like grensespren
gende men samtidig anner
ledes måte enn modernisten 
Fehn gjorde i siste halvdel av 
1900tallet.

Et hamskifte finner sted i ar
kitekturen både funksjonelt 
og estetisk. Men la oss først 
slå fast at begrepet arkitek
tur etter hvert har fått et mer 
omfattende og pluralistisk 
innhold. Flere yrkesgrupper 
enn de opprinnelige «hus
tegnerne» – som man tradi
sjonelt forbandt med arki
tekttittelen  er trukket inn i 
profesjonsfeltet, fra planleg
gere og landskapsarkitekter 
via interiørarkitekter til mø

bel og industridesignere, i 
tillegg til at formgivningen 
av byggverk og byrom også 
kombineres med kunstneris
ke installasjoner og utsmyk
king av forskjellig art. 

Denne tverrfaglige fusjon 
gjenspeiles i rekrutteringen 
til yrkesorganisasjonene og 
utdanningsinstitusjonene. 
For eksempel bærer den tid
ligere Arkitekthøgskolen i 
Oslo nå navnet Arkitektur 
og designhøgskolen i Oslo. 
Og som kjent har hovedsta
den fått Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design 
som skal samles – etter en ar
kitektkonkurranse – på Tul
linløkka.
Den samme tendensen gjør 
seg gjeldene på kontorene, og 
man kan dessuten ane tegn 
på at arkitekter og bygnings
ingeniører inngår kontorfel
lesskap.

Riktignok er Jensen & Skod
vin kun den tredje arkitekten 
(les: medlem av Norske ar
kitekters landsforbund) som 
har mottatt Jacobprisen, et
ter Sverre Fehn i 1993 og 
 Niels Torp i 1999, siden ut
merkelsen ble opprettet for 
femti år siden. Prisvinner
ne domineres av ulike typer 
brukskunstnere innenfor ke
ramikk, tekstil, møbler osv.

I juryens begrunnelse for 
å tildele Jensen & Skod
vin denne prisen heter det: 
«Deres utfordrende hold
ning til materialers og byg
geprosessers muligheter har 
gitt oss fremragende enkelt
verker som Mortensrud kirke 
og Tautra nonnekloster, men 
kanskje like viktig åpnet dis
kusjonen for hva som er muli
ge generatorer for dagens ar
kitektur.» Juryen påpeker 
videre deres «problemsøken
de pragmatisme», uventede 
geometrier og materialkon
stellasjoner. «Uttrykksrik
dommen dette gir arbeidene, 
har appell langt utenfor egne 
kretser. I sine beste prosjek
ter nærmer de seg kvaliteter 
hvor estetisk kategorisering 
blir irrelevant».

Dette siste poeng, estetik

kens endrede betydning, er 
vesentlig i denne Arkitek
tur på veiartikkels kontekst. 
I motsetning til de mange 
bygninger som «ser ut som 
en collage av byggeindustri
ens katalogvarer», insisterer 
Jensen & Skodvin på å ut
vikle egne løsninger spesi
fikt for det enkelte bygg i en 
bransje «som i stadig større 
grad trues av bevisstløs stan
dardisering».

I juryuttalelsen kommenteres 
også det unike Turistvegpro
sjektet til Statens vegvesen, 
hvor Jensen & Skodvin – 
sammen med en rekke andre 
unge arkitekter, landskaps
arkitekter og kunstnere – har 
tegnet nyskapende rasteplas
ser og utsiktspunkter langs 
veier i mange av vårt lands 
mest naturskjønne landska
per.

I en omtale undertegnede 
skrev i bladet Arkitektnytt 
8/07, «Arkitektur for natur
opplevelser» (se www.ar
kitektnytt.no), redegjøres 
det for et tilsvarende opp
siktsvekkende hamskifte i 
tverrfaglig regi, der 18 vei
strekninger skal utvikles til 
nasjonale turistveier innen 
2015. Prosjektleder og sivil
ingeniør Jan Andresen i Sta
tens vegvesen forteller be
geistret om «et pionérarbeid 
med høye ambisjoner når det 
gjelder kvalitet», vektlegger 
«det helt nødvendige og kre
vende samspillet med man
ge profesjoner» og bekrefter 
Vegvesenets «positive erfa
ringer med å satse på unge 
formgivere». Og han legger 
til med rene ord: «Jeg mener 
at staten har et viktig medan

svar for å gi unge arkitekter 
oppdrag, slik at de kan utvi
kle seg videre og berike lan
det med nyskapende arkitek
tur... en ny stall på femten 
unge arkitekter og tverrfag
lige team står nå på startstre
ken, etter det jeg tror må være 
den mest omfattende arkitek
turaudition som har skjedd i 
Norge. Her finner vi man
ge talentfulle og spennende 

fagfolk og grupperinger, så 
dette lover godt». At en slik 
kulturbevisst og kvalitetssø
kende holdning til de fysiske 
omgivelser gjør seg gjelden
de i en statlig etat som gjen
nom hele etterkrigstiden har 
stått for et snevert teknokra
tisk og effektivitetstenkende 
syn, på privatbilismens pre
misser, fortjener uforbehol
den ros. 

Mortensrud kirke – 2002.                                    Foto: Jensen & Skodvin Arkitektkontor

Prosjekt Nasjonal Turisveg - Gudbrandsjuvet utsiktsplattform – 2007. 

Foto: Jensen & Skodvin Arkitektkontor

Tautra Mariakloster – 2006.

Foto: Jensen & Skodvin Arkitektkontor

Sverre Fehn mottok Jacob-prisen 1993. Her fra hans siste 
prosjekt Gyldendalhuset – desember 2007.

Foto: Byggenytt
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Derimot var statsminister 
Jens Stoltenbergs tale under 
utdelingen av Jacob-prisen i 
Norsk Form, ifølge et referat 
i Morgenbladet 23. novem-
ber, preget av en mer typisk 
politikerretorikk. «Stolten-
berg sa at denne regjeringen 
mener arkitektur og design 
er viktig. Men selv ville han 
ikke mene noe om hva som 
er god arkitektur og design.» 
Han ønsket altså ikke å blan-
de kultur og politikk. «Li-
kevel denne påstanden: Det 
finnes en forbindelse mel-
lom kultur og politikk, mel-
lom det skjønne og det gode, 
mellom det indre/åndelige 
og det praktiske/politiske 
liv. Hvor den forbindelsen er, 
vet vi ikke sikkert. Men å sø-
ke den, er et fruktbart arbeid 
som kan komme til å bære 
frukter vi ikke har for mange 
av i Norge.» Da entusiasten 
Åse Kleveland var kultur-
minister (1990-96) opplev-
de man en arkitekturforstå-
else fra høyeste hold som det 
fortsatt går gjetord om; vi er 
mange innenfor arkitektur-
faget i dag som undrer hvor 
kulturminister Trond Giske 
står i meningsutvekslingen 
om norsk samtidsarkitektur. 
Kanskje han burde ta en for-
trolig prat med Turistvegpro-
sjektets leder i Statens veg-
vesen.

Til slutt kan det nevnes – 
som et ytterligere eksempel 
på hamskiftet i arkitektu-

ren – at en av de andre Norsk 
Form-prisene, tilegnet «årets 
unge talenter», gikk til konto-
ret Haugen/Zohar Arkitekter 
etablert i Oslo i 2004. På sin 
hjemmeside (se www.hza.no) 
kommer Marit Justine Hau-
gen og Dan Zohar med føl-
gende programerklæring: 

«Vi ønsker å utforske forhol-
det mellom arkitektur, funk-
sjon og kunst ved å kombi-
nere disiplinene arkitektur, 
landskapsforming og skulp-
tur. Vi søker å være et lite 
nettverksbasert kontor som 
gjennom tverrfaglig proses-
sarbeid og aksjonsmåter prø-
ver å gi svar på et hyppig 
foranderlig samfunn. Våre 
arbeider tar opp i seg sosiale 
og politiske forhold i samti-
den og fokusere på tolkning 
av disse forholdene til rom-
lige og materielle arbeids- 

Haugen / Zohar arkitekter: Norsk skulpturbiennale, Oslo 2006.    Foto: Sivan Brezniak

Transformasjon av trafostasjon til grendehus, Torshov Oslo 2008.

Illustrasjon: Haugen / Zohar arkitekter

Q-Bic fordrøyningsmagasin montert 
på den nye postterminalen som 
bygges på Robsrud i Lørenskog

I forbindelse med Postens 
nye anlegg på Robsrud i 
Lørenskog er det bygget et 
stort magasin for håndte-
ring av overvann.

De store tette flatene på 
Østlandsterminalen som nå 
bygges på Robsrud i Løren-
skog vil utgjøre til sammen 
ca. 37.000 m2 med asfalt, 
betong og takflater.  Vann 
fra tak og annet rent vann 
samles opp i fordrøynings-
anlegg før det porsjoneres 
ut til kommunal ledning.  
Derfra føres vannet øst-
over og ut i elva oppstrøms 
Langvannet.  

I nedbørsrike perioder vil 
det være snakk om så stor 
avrenning, at kommunens 
rørsystem ikke har kapasi-
tet til å ta inn så store vann-
mengder som det her er tale 
om.  Det er helt nødvendig 
å fordrøye nedbørstoppene 
før vannet reguleres inn på 

kommunens ledningsnett 
i perioder med mindre av-
renning.  

Overvannsanlegget består 
av 1410 plastbaserte kas-
setter, som er fraktet til an-
legget med 9 trailere. Kas-
settene er bygget sammen 
som legoklosser til det fer-
dige magasinet.  Konstruk-
sjonen er 28,2  meter lang, 
18 meter bred og 1,2 meter 
høy. Brutto volum er 609 m3 
og effektivt porevolum er 
578 m3.  Det betyr at 95% 
av magasinets volum er til-
gjengelig som vannvolum. 

Det ferdige anlegget opp-
tar langt mindre plass enn 
et tradisjonelt steinmagasin 
ville gjort.  Legoklossprin-
sippet medfører at oppbyg-
ging kan skje meget hurtig.  
Spesielt ved magasinet er 
også mulighet for inspek-
sjon, spyling og slamsu-
ging.  Konstruksjonen tåler 

en belastning på 10 tonn pr. 
m2.  Imidlertid er det i dette 
tilfellet snakk om grøntare-
al over magasinet.

Vann ledes inn i anlegget 
ved hjelp av 4 stk. 400 mm 
rørledninger.  Ut av maga-
sinet er det også 4 stk. 400 
mm rørledninger, som fører 
vannet inn i en regulerings-
kum.  I denne kummen er 
det montert et virvelkam-
mer som sørger for regule-
ringen av vannet.

For unngå skader på nærlig-
gende konstruksjoner svei-
ses det en membran rundt 
magasinet.

Monteringsarbeidet utfø-
res av entreprenørfirmaet 
Skanska,  prosjekteringen 
er utført av konsulentfirma-
et Multiconsult og produk-
tene leveres av Lørenskog-
bedriften Norsk Wavin AS.      

Ulf Gjersøe, ansvarlig for teknisk service i Wavin AS, forteller Byggenytts utsendte 
hvordan førdrøyningsmagasinet vil fungere.

Foto: Byggenytt

Styrker seg på Nord-Vestlandet: 
SWECO Grøner kjøper Anders Digernes AS
1. februar 2008 overtar 
SWECO Grøner det Ørsta-
baserte rådgivningsselska-
pet Anders Digernes AS. 
Oppkjøpet tilfører SWECO 
Grøner viktig kompetanse 
på Nord-Vestlandet, og gir 
Anders Digernes AS verdi-
full tilgang på ressurser og 
spesialkompetanse.
 
Anders Digernes AS har 
sin spesia lkompetanse 
innen prosjektering av tre, 
stål- og betongkonstruk-
sjoner til bruk innen indus-
tri-, nærings- og offentlige 
bygg. Selskapet, som holder 
til i Ørsta i Møre og Roms-
dal med fire rådgivere om-
satte for 4,6 millioner kro-
ner i 2006, og er en viktig 
kompetansebedrift innen 
sitt felt i Møre og Romsdal.

– Vi er veldig godt fornøyd 

med å bli en del av det le-
dende rådgivende ingeniør-
miljøet i Norge, og vi gjør 
dette med tanke på frem-
tiden. Vi lever i et marked 
som stiller stadig strengere 
krav til både spiss- og bred-
dekompetanse og gjennom 
SWECO Grøner vil vi få 
tilgang til kompetanse vi i 
dag ikke har i egen organi-
sasjon, sier daglig leder An-
ders Digernes.
 
Oppkjøpet er SWECO Grø-
ners niende siden 2006, og 
det andre på Vestlandet på 
kort tid.

– Kompetansen som fin-
nes hos Anders Digersnes 
AS er med på å styrke oss 
ytterligere i en region hvor 
det er stor etterspørsel. I til-
legg har Digernes en god 
markedsposisjon og en so-

lid portefølje som vi sam-
men skal videreutvikle. Vi 
gleder oss til å innlemme 
dem i SWECO Grøner-fa-
milien, sier administreren-
de direktør Vibecke Hver-
ven i SWECO Grøner.
 
 For ytterligere 
informasjon:
Vibecke Hverven, 
adm. dir.  
SWECO Grøner Norge
Mob. 97530372, 
E-post: Vibecke.Hverven@
SWECO.no
 
Anders Digernes, 
daglig leder 
Anders Digernes AS
Mob. 91367404, 
E-post: Anders@anders-di-
gernes.no
 
 

og handlingsformer. Disse 
handlingsformene forholder 
seg til sosialt engasjement 
og deltagelse, til bærekraf-
tighet og territoriale uttrykk, 
de er knyttet til det offentlige 
rom, konflikter, behov og vi-
sjoner i vårt dynamiske sam-
funn. Disse handlingsforme-
ne handler om empati».

At to av den 83 år gam-
le Sverre Fehns elegant vak-
re bygninger innvies i ho-
vedstaden omtrent samtidig 
med disse unge arkitekters 
anerkjennelse – altså like før 
og etter årsskiftet 2007-08, 
ombyggingen av Gyldendal 
Norsk Forlags hovedkvarter 
og ditto rehabilitering og til-
bygg for Arkitekturmuseet 
– sier sitt om kontinuiteten 
i det tidløst autentiske i vår 
beste byggekunst.

Arkitekturmuseet, her med Paviljongen, et flott punktum 
av Sverre Fehn.

Foto: Byggenytt
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baner. Mellom nye og gamle 
takbærere ble det gitt rom for 
lysarmaturer.
 
Bærekonstruksjon for scene-
teknisk utrustning i salene
Horisontale bjelker HEA140 
for oppheng av utstyr ble 
montert ca. 1 m over under-
gurten på tvers av takbær-
erne. Bjelkene ble plassert i 
knutepunktslinjene for tak-
bærerne med justérbar inn-
festing i de nye takbærerne. 

Brannteknisk utførelse
Eksisterende bygg er som 
nevnt oppført med stål bæ-
rekonstruksjoner. Disse var 
uten noen form for brannbe-
skyttelse slik det før var an-
ledning til. Eksisterende stål 
er beholdt, og likeså eksiste-
rende bordtak/himling. Alt 
dette er synlig. Alt stål som 

Dansens Hus
fortsettelse fra side 21

nå har en bærefunksjon, bå-
de nytt og gammelt, er blitt 
beskyttet med brannmaling 
eller brannisolasjon. Hallen 
er blitt fullsprinklet. Alle ut-
ganger fra hallen og flukt-
veier inne i bygget er blitt 
dimensjonert for rømming 
etter dagens forskrifter.

Stålblåseriet og 
Broplassen
Utenfor hallen er eksisteren-
de tilbygg mot elva forsterket 
og utvidet med takkonstruk-
sjon av stålbjelker, trebjelke-
lag, finérplater og superiso-
lasjon.

Utkraget baldakinramme, 
glassfasade mot plassen og 
stålsøyler generelt funda-
menteres på nye betongsåler 
med tillatt grunntrykk på 10 
tonn/m².

Prosjektleder Vidar Hofseth i AF Skandinavia AS. her på toppen av Strykejernets gavl 
mot Møllerveien. Akerselva sees under Vulkanlogoen.

Foto: Byggenytt

Fra rivearbeider i Verk-
stedshallen høsten 2006.
Snart skal det danses 
her.

Foto: 
AF Skandinavia AS

Trapperom i Strykehjernet med gammel traverskran-
bjelke som i dag forsterker ny takkonstruksjon. Gjennom 
vinduene Akerselva og Nedre Foss gård.

Foto: Byggenytt

Utkragingen av publikumsfoajéen.
Foto: Byggenytt

Presentations Data leverer alt fra den lille 
bærbare projektoren til komplett utstyr 
til møterom og auditorier.

Vi gratulerer
Gyldendalhuset
Vi takker Gyldendal Norsk Forlag for 
at de valgte oss som leverandør av 
audiovisuelle løsninger.

Karenslyst allé 5,
0278 Oslo
Telefon: 22 77 19 00
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