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«Nystemt» – Studentsenteret i Bergen
Av 

Lusparken Arkitekter AS

NCC Construction AS
DK Bergen Bygg

Postboks 6104 Postterminalen, 5892 Bergen
Telefon: 55 30 23 00 • Telefax: 55 30 23 01

www.ncc.no

HOVEDENTREPRENØR FOR
STUDENTSENTERET I BERGEN

Riving og grunnarbeider
er utført av:

RIVENES AS
Kvamsvegen 11,
5265 Ytre Arna
Telefon: 55 53 54 80
Telefax: 55 53 54 88www.rivenes.no

Universitetet i Bergens nye studentsenter på Nygårdshøyden, her sett fra Muséets paviljong. Parkveien til venstre og 
Olaf Ryes vei i forgrunnen. Bildet illustrerer tomtens fallende terreng som er optimalt utnyttet i byggets utforming.

Foto: Byggenytt

Bakgrunn
Studentsenteret i Bergen er 
utført på oppdrag for Stats-
bygg. Prosjektet baserer seg 
på vinnerutkastet «Nystemt» 
fra prosjektkonkurransen 
sommeren 2001.

Studentsenteret i Bergen er 
et service- og velferdsbygg 
for studenter i Bergen. Ny-
bygget, slik det fremstår i 
dag, er en total ombygging 
av Rinnan og Tvetens pro-
sjekt fra 1969-71.

Situasjonen
Studentsenteret har adresse 
Parkveien 1, og fyller kvar-
talet mellom Villaveien, 
Parkveien og Olaf Ryes vei. 
Senteret ligger sentralt på 
Nygårdshøyden og strategisk 
til blant universitets øvrige 
bygg.

Universitetet danner ingen 
sammenhengende campus på 
Nygårdshøyden. UiB’s byg-
ninger ligger spredd blant den 
øvrige bebyggelsen. Student-
senteret forholder seg derfor 
som bygning til gatenettet i 
området. Ved å forsterke den 
parkmessige opparbeidingen 
rundt studentsenteret, forlen-
ges grøntdraget fra Nygårds-
parken forbi studentsenteret 
til Museumshagen og Johan-
neskirken.

Huset
Senterets hovedinngang ori-
enteres mot Parkveien og 
i samme retning som Mu-
séet. Hovedinngangspartiet 
er luftig utformet og truk-
ket noe tilbake fra gateløpet. 
Forplassen mot Parkveien 
og museumshagen er roms-
lig og ivaretar seremoniel-
le funksjoner tilknyttet inn-
gangen.

Fra hovedinngangen etable-
res et åpent terrassert sen-
tralrom gjennom hele bygget 
og opp til uteplassen ved Vil-
laveien. Anleggets forskjelli-
ge funksjoner fordeles til si-
dene og rundt dette rommet. 

Terrasseringen utnytter situ-
asjonens topografi og danner 
«studenttorg» på tre plan. I 
takt med høydens topografi 

etableres innganger til hvert 
av planene; plan 2 fra Olaf 
Ryes vei og plan 3 fra ute-
plassen ved Villaveien. 

Sentralrommets arkitektur 
er utformet som en forlengel-
se av byggets uteområder. 

Samtidig som bygningsmas-
sens sentrale deler er «ut-
hulet» for å gi lys, volum, 
aktivitet og karakter av of-
fentlighet, er bygningsmas-
sens randsoner «barbert»  for 
å gi det nye senteret en klar 
og definert ytre form. 

Sentralrommet er overdek-
ket av store buede flater som 
holdes oppe av konstruksjo-
ner med assosiasjoner til ber-
genske paraplyer. Glass mel-
lom flatene slipper lys ned i 
sentralrommet.

I sentralrommet «svever» 
det nye auditoriet, utformet 
som et «egg», med plass til 
270 personer. Auditoriet blir 
et sentralt samlingspunkt for 
universitetets sermonier og 
disputaser.

Utsiden av auditoriet er kledd 
med en «hud» som muliggjør 
projisert digital informasjon, 
og får karakter av en moder-
ne veggavis.

Store trapper og avsatser for-
binder de ulike planene og 
danner naturlige møteplas-
ser. Sammen med galleriene 
bidrar disse til at sentralrom-
met blir velegnet til informa-
sjonsmøter, kampanjer og 
allmøter.

Byggets to sider knyttes 
sammen ved bruk av gulv-
materialet. 

Fra uteplassen mot sør etab-
leres gangveier og stier til 
Villaveien og videre til Ny-
gårdsparken og over Muse-
umshagen til biblioteket.

Personalinngangen etable-
res i forbindelse med det nye 
trappeanlegget, ved  UiB`s 
bygninger i Parkveien 9 og 
10. 

Varemottak er plassert for 

s

Senterets hovedinngang 
orienteres mot Parkvei-
en og i samme retning 
som Muséet. Hovedinn-
gangspartiet er luftig ut-
formet og trukket noe 
tilbake fra gateløpet. 

Foto:
Byggenytt

enden av bygget mot Park-
veien, mellom trappeanleg-
get og ny fasadelinje
 
Funksjoner
Hoveddisponeringen er ba-

sert på samling av de ulike 
funksjonene rundt sentral-
rommets 3 plan. 

Plan 1 inneholder hovedinn-
gang, foajé og resepsjon. 

Her ligger også svømmehal-
len, idrettshallen og alle gar-
derobene, samt vekt/appa-
ratrom som også fungerer 
som tilfluktsrom. Svømme-
hallen har stupetårn med 3 

og 1 meter. En del av siden i 
bassenget, har glass for visu-
ell kontakt  med undervanns-
aktiviteter.  Svømmehallens 
høye glassvegger fungerer 
som blikkfang mot byen, og 
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I sentralrommet «svever» det nye auditoriet, utformet som et «egg», med plass til 270 personer. Auditoriet blir et sen
tralt samlingspunkt for universitetets sermonier og disputaser.

Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side

www.beckers.no

Det er benyttet malingprodukter fra:

Postboks 45 Kristianborg,
5822 Bergen
Telefon: 930 86 470
Telefax: 55 20 24 35
fasogias@online.no

• Alt av malerarbeider.
• Naturgipsarbeider.
• Brannmaling på stålkonstruksjoner

er utført av:

Postboks 260, 6802 Førde
Telefon: 57 83 08 50 • Telefaks: 57 83 08 51

Vi har prosjektert, produsert og montert:
Glassfasader og dører og
innvendige glassarbeider.

Profilleverandør:

Vi har utført
tømrerarbeidet

på Studentsenteret

Etablert 1884

Leirvikåsen 41 A, 5179 Godvik
Telefon: 55 51 10 80 • Telefax: 55 51 10 81

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

Fra hovedinngangen etableres et åpen terrassert sentral
rom gjennom hele bygget og opp til uteplassen ved Vil
laveien.

Foto: Byggenytt

Terrasseringen utnytter situasjonens topografi og danner 
«studenttorg» på tre plan. Utgang mot Villaveien i bak
grunnen.

Foto: Byggenytt

Bygningsmassens sentrale deler er «uthulet» for å gi lys, 
volum, aktivitet og karakter av offentlighet. Publikum 
titter inn i svømmegassenget.

Foto: Byggenytt

fordeler dagslys videre inno-
ver i bygget. På dette planet 
ligger også nedre del av bok-
handelen Studia.

Plan 2 domineres av stu-
denttorget i sentralrommet. 
Dette planet har direkte ad-
komst fra Olaf Ryes vei på 
bro med panoramautsikt 
gjennom svømmehallen.

Dans- og spinningsal lig-
ger her, med direkteforbin-
delse til studenttorget, som 
gir fleksibel bruk ved stør-
re arrangement. Idrettshal-
len har publikumsgalleri på 
plan 2 med adkomst fra stu-
denttorget. 

Studia har hovedinngan-
gen på dette planet med in-
terntrapp ned til plan 1. Dek-
ke er trukket tilbake slik at 
det blir et dobbelthøyt rom 
som slipper masse lys inn i 
butikken.

Studentdemokratiet er strate-
gisk plassert på en hylle over 
hovedinngangen, med utsikt 
til studenttorget og seremo-
niplassen utenfor. På dette 
planet ligger også toaletter 
og øvrige birom i tilknytning 
til studenttorget.

Plan 3 inneholder restaurant, 
kjøkken og kaféarealer, med 
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«Egget» sett fra plan 2 mot inngangssluse fra plan 3. Slusene er kledd med heltre eik både innvendig og utvendig. Det 
er slipt betong med innslag av skifer på gulvene i plan 1 og 2. 

Foto: Byggenytt

fortsettelse fra 
forrige side

Vi har hatt gleden
av å levere og montere

himlinger og
kontorfronter

Postboks 173 Ulset, 5873 Bergen
Telefon: 55 39 52 00 • Telefax: 55 39 52 01

www.sanacoustic-byggmontering.no

a: Fjøsangerveien 48, 5059 Bergen
t: 55 20 71 60   f: 55 20 71 61

e: post@format.as   w:www.format.as

Massivt tregulv
er levert og montert av:

www.rorosprodukter.no

Avfallsbeholdere
er produsert av:

s

Svømmebassenget sett 
mot glassveggen mot 
Parkveien og de store 
glassfeltene inn mot sen-
tralrommet.

Svømmehallens høye 
glassvegger fungerer 
som blikkfang mot byen 
og fordeler dagslys vide-
re innover i bygget. 

Foto:
Byggenytt

direkte utgang til den solrike 
uteplassen mot Villaveien. 
På plassen er det lagt til rette 
for uteservering. 

Restaurant og kaféareale-
ne har gjennomlys og ut-
sikt mot Villaveien, til stu-
denttorget og mot Parkveien. 
Auditorium og møte/konfe-
ranseavdeling ligger samlet 
på plan 3, med mulighet for 
fleksibel deling av rommene. 
Auditoriet har plass til 270 
personer og er tilrettelagt for 
 universell tilgjengelighet.

Alle velferdsfunksjoner lig-
ger på plan 3, og er organi-
sert mot museumsparken.
Lokaler for Studvest og stu-
dentradioen ligger i forlen-
gelse av velferdskontorene 
mot Parkveien.

Lagerarealene er plassert ved 
de ulike funksjonene. 

I tillegg er det en undereta-
sje med tekniske anlegg for 
svømmehall, teknisk kulvert 
og varmesentral. Det er også 
ventilasjonsrom på plan 1 og 
på taket.

Materialer
Utvendig er studentsenteret 
kledd med kalkstein, Cali-
za Capri. Det er partier med 
farget puss og ferdigpatinert 
båndtekking av zink og tre. 
Alle vinduer er av lakkert 
fasadesystem, og inngangs-
dørene er i oljet eik, heltre. 
Balkonger er av lakkert stål, 
med rekkverk av glass med 
rustfrie håndlister.

Alt beslag i patinert zink, 
med unntak av selve bueta-
ket som har ubehandlet alu-
minium.

Innvendig er det brukt STO 
puss på vegger og himling, 
der forskjellige funksjoner 
har fått forskjellig farge. Tre-
kjernen på plan tre har kled-

ning av eik BF panel. Det er 
fliser på gulv og vegger i alle 
våtrom. Svømmebassenget er 
utført i 3 typer rustfritt, sy-
refast stål etter funksjon, og 
har himling og veggpartier 
av ubehandlet heltre eikespi-
ler. Det er slipt betong med 
innslag av skifer på gulvene 
i plan 1 og 2, forbundet med 
betontrapper belagt med Pi-
etra Serena. Plan 3 har hel-
tre eikegulv og det er bane-
belegg i kontorarealene. 

De buede takene over sen-
tralrommet har himling av 
perforerte natureloksert alu-
minium, og bæresystem av 
glimmerlakkert stål. Øvri-
ge himlinger er i malt gips. 
Store vindusfelt er utført i 
lakkert aluminium, øvrige 
glassfelt i heltre eik. Audito-
riet har innvendig kledning 
med skråstilte perforerte 
glimmerlakkerte stålplater 
med akustisk demping bak. 
Utvendig dobbeltkrum kled-
ning med gips og Gypsum. 
Slusene er kledd med heltre 
eik både innvendig og utven-
dig. 

Himlingen i inngangen er ol-
jet plasstøpt betong. Trapper 
er utført i sandblåst og lak-
kert stål. Trinn av heltre eik. 
Glassrekkverk med hånd-
løpere i rustfritt stål og hel-
tre eik. Brystninger på plan 
3 har integrert innblåsning 
og er av heltre eikeparkett, 
som gulvene. Romdelere, re-
sepsjonskontorer og dikser 
utført i sandblåst og lakkert 
stål med klart, farget eller 
opalisert glass etter funk-
sjon.

Utomhus er det brukt tykke 
betongheller, naturstein og 
plasstøpt betong med skifer-
innslag som belegg. Trapper 
av plasstøpt betong. Rekk-
verk og utvendige stålkon-
struksjoner, galvanisert. 

Utvendige støttemurer i  
plasstøpt betong og tørrmu-
rer i naturstein. 
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Auditoriet har plass til 270 personer og er tilrettelagt for universell tilgjengelighet.

Foto: Byggenytt

Vi gratulerer med 4 nye heisanlegg
og takker for oppdraget !

HEIS-TEK AS,  5694 ONARHEIM
Tlf. 53 43 00 80, Fax. 53 43 50 20

e-post: firmapost@heis-tek.no
internett: www.heis-tek.no

HEIS-TEK AS, AVD. BERGEN
Telefon: 55 93 60 20 • Telefax: 55 93 60 06

e-post: bergen@heis-tek.no

Bildet til venstre viser 
utsnitt av det buete 
taket utstyrt med 
runde speil i for
skjellige vinkler som 
reflekterer lyset. 

Bildet til høyre viser 
detalj av fasaden mot 
Parkveien.

Bildet under viser au
ditoriet og inngangs
slusen fra plan 3.

Foto:
Byggenytt 
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Kokstadflaten 28,
Postboks 124 Kokstad, 5863 Bergen

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

www.bergen-kontorsenter.no

Kontormøblene er levert av:

Beko AS
Fabrikkgaten 5, 5059 Bergen

Telefon: 55 20 77 00 • Telefax: 55 20 77 01
www.beko.no

Bord og stoler
til kafé og restaurant

er levert av:

Hegglandsdalsveien 264, 
5200 Os - tlf. 56 30 99 85

post@heggland-heiltre.no
www.heggland-heiltre.no

Totalleverandør til 
Hotell – Bar – Pub – Restaurant-innredning

Kanalveien 88,
Postboks 59 Minde, 5821 Bergen

Telefon: 55 27 31 80 • Telefax: 55 27 31 99

Automatiserings- og SD-anlegg
er montert og levert av:

Byggherrens artikkel
Av 

Lars O. Silseth, prosjektleder byggefase,
Statsbygg

Studentsentret i Bergen er og 
skal være et service- og  vel-
ferdssenter for studenter ved 
UiB, men det vil også være 
åpent for andre studenter. 
Nybygget erstatter det gam-
le studentsenteret etter 35 års 
intens bruk siden åpningen 
den gang i 1971.

Nybygget
Studentsentret ligger sentralt 
på Nygårdshøyden. Bygnin-
gen er oppført med Luspar-
ken Arkitekter som utfø-
rende arkitekter. Bygget er 
i utforming og materialbruk 
et moderne, komplekst bygg 
av høy kvalitet. Bygget er i 
3 etasjer med 5 hovedavde-
linger for brukerne. Svøm-
mehall, spinning/dansesal, 
gymsal/styrketreningsrom, 
auditorie, Studia og kafete-
ria/restaurant. 

I evalueringsgruppens rap-
port før igansetting konklu-
derer det:
«Både funksjonelt og arki-
tektonisk fremstår prosjek-
tet etter evalueringsgrup-
pens mening som det mest 
helstøpte utkastet, med gode 
muligheter til å utvikles til et 
godt studentsenter. Konsep-
tet skaper godt og lett fattba-
re kontaktflater mellom de 
ulike funksjonene  i anleg-
get og oppfyller med mindre 
unntak de ulike funksjons-
kravene i programmet på en 
eksemplarisk måte.»

Målsettingen som ble lagt 
til grunn for prosjektet er 
i alt vesentlig innfridd bå-
de når det gjelder kvalitet, 
kompleksitet og utforming. 
Ferdig bygg fremstår som 
kronjuvelen i universitetets 

bygningsmasse, og vil være 
et avgjørende argument for 
studenttilstrømningen.

Studentsentret har fått fle-
re og generøst utformede 
innganger slik at det på en 
effektiv måte fanger opp 
trafikken fra de ulike  lære-
stedene på høyden. Senterets 
hovedinngang er orientert 
mot Parkveien. Hovedinn-
gangen er luftig utformet og 
trukket noe tilbake fra ga-
teplanet. Store arealer foran 
hovedinngangen skal ivareta 
seremonielle  funksjoner til-
knyttet inngangen. Terrasse-
ringen utnytter høydens topo-
grafi og danner studenttorget 
på tre plan. I takt med ter-
rengtopografien er det eta-
blert ganger i plan 2 fra Olaf 
Ryes vei og i plan 3 fra ute-
plassen ved Villaveien.

I tillegg til eksisterende  par-
kering mot Villaveien, mel-
lom Parkveien 9 og 10, etab-
leres ny parkering for 10 
biler og 2 HC-plasser langs 
Parkveien øst for hovedinn-
gangen.

I forlengelsen  av Hans Holm-
boes gate er det opparbeidet 
en ny passasje til plassen ved 
Villaveien via et nytt trap-
peanlegg. Fra plassen er det 
direkte adkomst inn i sente-
rets sentralhall/vrimleområ-
de. Plassen er tilrettelagt for 
uteservering og avslapping. 
Fra uteplassen mot sør er det 
etablert gangveier og stier til 
Villaveien og videre til Ny-
gårdsparken og over Muse-
umshaven til biblioteket.

Personalinngangen er eta-
blert i forbindelse med det 

Studentsenterets fasaden mot en fallende Olaf Ryes vei. Til høyre trappeanlegg opp mot den store uteplassen mot Vil
laveien. 

Foto: Byggenytt

nye trappeanlegget, ved 
UiB’s bygning i Parkveien 9 
og 10. Varemottaket er plas-
sert for enden av bygget  mot 
Parkveien; mellom trappe-
anlegget og ny fasadelinje. 
Nedkjøringen har bredde på 
6 meter og stigningsforhold 
1:10.

Lysinnslipp skjer i vertikale 
og horisontale flater. Glass-
felt er ført ned til bakken for 
å eksponere senterets aktivi-
teter  og gi karakter av of-
fentlig tilhørighet. Inngan-
gens åpenhet gir raushet og 
offentlig karakter til bygget. 

Store trapper og avsatser le-
der opp mot uteterrassen 
over idrettshallen. Idretts-
hallens rommelighet, trapper 
og gallerier gir rommet virk-
ning av frihet og gjør hallen 
velegnet til sportslige aktivi-

Fra studenkaféene. Her fra den noe «finere» delen, res
tauranten, som vender ut mot uteplassen ved Villaveien.
Når været tillater det vil uteplassen kunne ha uteserve
ring.

Foto: Byggenytt

Sett fra øverste nivå mot sentralrommet med sine buete tak og kafeteriaen.

Foto: Byggenytt
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fortsettelse neste side

Lindab

• Komponenter til ventilasjonssystemer • Kanaler og deler 
• Lufttekniske produkter • Kjølebaffler • IT-løsninger 

Vi har løsningene - sortimentet, supporten og logistikken. Velkommen til Lindab

-din komplette systemleverandør

Postboks 100, 2712 Brandbu
Telefon: 61 31 35 00 • Telefax: 61 31 35 10

www.auranor.no

Luftfordelingsutstyr
er levert av:

Kobber- og blikkenslagermester

Egil Lerø & Sønner as

Ventilasjonskanaler
er levert og montert av:

Kleppeveien 77, Postboks 3, 5321 Kleppestø
Telefon: 56 15 22 10 • Telefax: 56 15 22 11
E-post: post@egillero.no • www.egillero.no

Gunnar Karlsen a.s
Wallemslien 18, Postboks 4 Ytre Laksevåg, 5848 Bergen

Telefon: 55 94 50 00 • Telefax: 52 84 59 01
www.gk.no

Luftbehandlingsentreprisen
er utført av:

Moderne auditorium 
Av 

Impact Europe Norge AS 

Det nye studentsenteret 
på Universitetet i Bergen 
(UiB) skulle være det mest 
moderne i byen, også audi-
toriet. Impact Europe fikk 
oppdraget i mai 2006 og 
har sammen med UiB, ar-
kitekten og øvrige faggrup-
per utviklet et rom som gir 
studentene det aller bes-
te innen lyd- og bildeopp-
levelser.

Med erfaring fra installa-
sjon av over 200 rom på 
UiB har Impact Europe 
bygget en solid forståelse 
for hva som fungerer i det 
hektiske undervisningsmil-
jøet. Kriterier som enkel-
het og stabilitet er absolut-
te krav for å få budskapet 
frem til forsamlingen uten 
avbrudd og manglende 
kvalitet. I tillegg skal det 
visuelle inntrykket være på 
høyde med det vi ellers ser 
rundt oss av både store og 
små skjermer. 

Auditoriet på studentsente-
ret er et arkitektonisk mes-
terstykke og er utformet 
som ett egg som «svever» 
i luften midt inne i bygget. 
Innvendig i auditoriet gjør 
denne formen det svært ut-
fordrende i forhold til akus-
tikk og visualisering. 

Det var hele tiden et krav 
om at det skulle gjøres 
minst mulig inngrep i rom-
mets design. 

UiB ønsket et auditorium 
med en stor skjerm av høy 
kvalitet. Lyden skulle væ-
re av beste kvalitet både til 
tale og presentasjoner, men 
også til eventuell filmvis-
ning. 

Dermed ble det prosjek-
tert et komplett kino-lyd-
anlegg og en skjerm på 3,5 
meter. Denne skjermen er 
en såkalt bakprojeksjons-
løsning som har projekto-
ren plassert bak skjermen. 
Kvaliteten blir da bedre 
enn en tradisjonell front-
projeksjon. Resultatet blir 
skarpe bilder med høy opp-
løsning. 

Lyden taler for seg; Talely-
den bringes ut i rommet på 
en naturlig måte og kinoly-
den følger en høy standard 
med 7.1 surround og delay 
på bak- og sidehøyttalerne.

Hele anlegget styres av en 
touch-skjerm som er tilko-
blet alt teknisk utstyr. Ved 
enkle trykk starter forele-
seren sine presentasjoner 
eller en film om ønskelig. 

Impact Europe takker for 
tilliten og gratulerer UiB 
med et svært moderne au-
ditorium for fremtidens un-
dervisning.

teter, informasjonsmøter og 
allmøter.

Plankonsept
Hoveddisponering i anleg-
get er basert på samling av 
de ulike funksjonene rundt 
vrimlehallen. Funksjone-
ne er fordelt på 3 hovedplan 
som tar utgangspunkt i res-
tene av den gamle  bygnin-
gen. I tillegg er det en under-
etasje  med tekniske anlegg 
for svømmehall og teknisk 
kulvert. Ventilasjonsrom er 
plassert på taket.

Det er direkte adkomst fra ga-
teplan til alle 3 plan i vrimle-
hallen. Trapper og heiser lig-
ger strategisk og godt synlig 
i vrimlehallen og gjør verti-
kal kommunikasjon i bygget 
effektiv. Hovedinngangen er 
fra Parkveien. Biinganger er 
fra plassen over idrettshallen 
og fra Olaf Ryes vei. Til bi-
ingangen fra Olaf Ryes vei er 
det trapp direkte opp til kon-
torer og velferdsavdelinger 
og studentorganisasjonene. 
Trappeforbindelsen fungerer 
som kveldsinngang for stu-
dentorganisasjonene.

Fellesfunksjoner
Torget er  terrassert i 3 plan. 
Alle tilliggende hovedfunk-
sjoner har eksponerings-
flater mot torget, slik at det 
kan benyttes  til utadrettet 
virksomhet ved gitte anled-
ninger. Auditorium og mø-
te/konferanseavdeling lig-
ger samlet på plan 3. Nærhet 
til kafé/restaurantarealene 
styrker funksjonsorganise-
ringen. Dansesal på plan 2 
kan brukes som tilleggsareal 
for konferanseavdelingen og 
motsatt.

Auditoriet svever over sen-
tralhallen. Auditoriets form 
med god akustikk og siktlin-
jer, rullestoladkomst til bå-
de nedre og øvre plan gir sa-
len meget god anerkjennelse. 
Studentvestibyle, med sen-
trale resepsjonsarealer, lig-
ger på plan 1 i tilknytning til 
hovedinngangen. Restaurant 
og kafeteria ligger på plan 3, 
med direkte utgang til ute-
plassen mot Villaveien. På 
plassen er det lagt til rette for 
uteservering. Restaurant og 
kafeteria arealene har gjen-
nomlys og utsikt mot Vil-
laveien, til studenttorget og 
mot Parkveien.

Butikk/servicefunksjoner
Bokhandelen (Studia) er for-
delt på plan 1 og plan 2. Bu-

Bokhandelen (Studia) er fordelt på plan 1 og plan 2. Butikken har intern trappeforbin-
delse.

Foto: Byggenytt

Ventilasjonsanlegg på plan 1. Dette leverer luft til restaurant- og kaféarealene på plan 
3. Luftmengde på tilluft er 9700 m3/h og avtrekk 8600 m3/h. Anlegget er ett av 10 slike 
ventilasjonsanlegg i bygget. 

 Foto: Byggenytt

Bildet til venstre 
viser svømme-
hallen sett fra 
«dommerbal-
kong» 

Til høyre ett 
av de mange 
generøse 
glassfelt som 
slipper dagslys 
inn og skaper 
nærkontakt med 
omgivelsene 
rundt. Her mot 
Olaf Ryes vei og 
museumshagen i 
bakgrunnen.

Foto:
Byggenytt 
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fortsettelse fra 
forrige side

tikken har intern trappefor-
bindelse  mellom planene og 
vareheisen er tilrettelagt for 
rullestolbrukere innenfor bu-
tikkens arealer. Støttelager 
ligger nært mottak og heis. 
Øvre plan i butikken er til-
baketrukket fra fasaden mot 
Parkveien og danner galleri. 
Store vindusflater  gir dags-
lys til butikken. Interntrap-
pen har lavt repos som kan 
benyttes for opplesning og 
andre arrangementer.

Sportslige aktiviteter
Adkomst til alle idrettsfunk-
sjoner går forbi resepsjonen 
på plan 1. Garderobene lig-
ger samlet på dette planet, 
og muliggjør fleksibel bruk 
av garderobeanleggene med 
«barfotgang» til alle funk-
sjonene. Idrettsfunksjonene 
ligger på plan 1 med idretts-
hall, styrketreningsrom og 
svømmehall som sentrale 
elementer. Dans og spinning 

ligger på plan 2 med intern 
trapp fra barfotgang. Lager-
arealene er plassert ved de 
ulike funksjonene. 

Idrettshallen har publikums-
galleri på plan 2 med ad-
komst fra studenttorget. 
Styrketreningsrommet fun-
gerer også som tilfluktsrom 
(foreldet krav fra Sivilfor-
svaret). Svømmehallen har 
stupetårn  med plattform-
høyde 1 og 3 meter. En del 
av sidene i bassenget har 
glass for inspeksjon av un-
dervannsaktiviteter.

Rom for avfallshåndtering 
er lagt mot varemottaket. 
Fra «skitten» heis er det di-
rekte adkomst til  kjølt av-
fallsrom. Renholdssentralen 
ligger strategisk plassert på 
plan 2 med bøttekott i hver 
etasje. Tekniske rom ligger 
på plan 1 ved varemottak og 
på taket. I tilllegg er det tek-
nisk rom for svømmeanleg-
get i underetasje, plan 1.

Interiørdetalj fra plan 3 med avfallsbeholdere. Disse som 
er produsert av Røros Produkter AS, fikk Merket for God 
Design i 2005 - Norsk Designråd, DogA. Juriens uttalelse: 
«Konsis aske- og avfallsbeholdere er en solid, lekker og tids-
riktig produktfamilie med et fint seriepreg. Det utvendige 
formuttrykket er både nøytralt og presist, og forteller tyde-
lig om funksjonen: Her lurer du ikke på hvor du skal kaste 
søppelet ditt.Bruksområdene er fremhevet med aktive for-
mer i åpningene, mens hovedformen er rolig og nøytral. Det 
gjør at avfallsbeholderne ikke stikker seg ut, og bidrar til at 
serien har et formuttrykk som kan leve lenge i mange for-
skjellige miljøer. Tømmefunksjonene er også utmerket løst. 
Askebegeret har en innvendig kule som signaliserer klart 
hvor sigaretten skal stumpes. Finish og detaljering er vak-
kert løst.»

Foto: Byggenytt  

Studentsenteret har fasiliteter for en rekke idrettsaktivi-
teter. Svømmehallen har stupetårn  med plattformhøyde 
1 og 3 meter. 

Foto: Byggenytt

Kunstnerisk utsmykking
Område som ble valgt for 
kunstnerisk utsmykking er 
sentralhallen/fellesarealet 
som inkluderer auditoriet. 
Her er det valgt kunstverk 
bestående av runde speil i 
tett gruppering over hele 
himlingen under stålbuene i 
taket med reflekterende lys-
effekt fra sollys. Auditoriets 
svevende gulv er også benyt-
tet i den kunsteriske utsmyk-
kingen.  

Fellesareal – studenttorget
Torget er terrassert i 3 plan. 
Alle tilliggende hovedfunk-
sjoner har eksponeringsfla-
ter mot torget, slik at det kan 
benyttes til utadrettet virk-
somhet ved gitte anlednin-
ger. Inngangens høye søyler 
gir vertikalitet og offentlig 
karakter til bygningen. Ho-
vedinngangen fører direkte 
inn til senterets sentralrom 
- vrimlehall. Husets store 
sentralhall er tenkt som «te-
aterets scene» hvor sente-
rets utfoldelse i fellesarealer, 
vrimlearealer, idrettshall, 

svømmehall, kantine etc. an-
skueliggjøres. 

Funksjonsorganiseringen er 
tilrettelagt for bruk av sente-
ret i forbindelse med konfe-
ranser etc. Nærheten til ka-
fé/restaurantarealene styrker 
denne funksjonen. Hallens 
avsatser, trapper og gallerier 
forsterker rommets virkning 
av teater, og gjør hallen vel-
egnet til kampanjer, infor-
masjonsmøter og allmøter. 

Sentralhallen overdekkes av 
store buede flater i auditori-
et som holdes oppe av kon-
struksjoner med assosiasjo-
ner til bergenske paraplyer. 

Gulv og hovedtrapper av 
slipt betong med innslag av 
skifer. Gulv plan 3 og bitrap-
per i oljet eik.

Himling i buetaket er perfo-
rert og lakkert aluminium. 
Himlinger for øvrig er i alt 
vesentlig malt gips. 

Rekkverk er av stål og glass.

Oppsummering
Studentsenteret ser ut til å 
bli et vakkert og spennende 
bygg, både som et godt ar-
kitektonisk bidrag i bybil-
det, og tilrettelagt for et rikt 
og variert indre studentliv. 
Statsbygg er godt tilfreds 
med planløsning og formgiv-
ning av bygget.

På grunn av byggets kom-
pleksitet og spesielle løsnin-
ger knyttet mot særegne rom 
og planløsninger har bygge-
fasen vært gjennomsyret av 
ulike krav om arbeidsgrunn-
lag og tolkning av løsninger. 

«Egget» som er betegnelsen 
på auditoriet har en plan-
løsning som er komplisert 
og tidkrevende å utføre, kre-
ver stor grad av detaljer og 
forlanger håndtverksmessig 
perfeksjonisme. Uten samar-
beidsvilje, interesse for faget 
og resultatforståelse ville ik-
ke sluttresultatet blitt så vel-
lykket. 

Et annet kompleks er svøm-
mehallen. Ulikt de f leste 
svømmebasseng er dette ut-
ført i rustfritt stål. Utførelsen 
krever høy grad av nøyaktig-

het og sertifikat for avansert 
sveising. 

På tross av det registrerte vi 
flere lekkasjer under første 
gangs fylling. Etterarbeider 
og lekkasjetetting ble imid-
lertid raskt utbedret slik at 
bassenget  kunne friskmel-
des for ibruktagelse. 

Den kontrollerende funksjon 
før overtakelse og utbedring 
av feil og mangler ble langt 
mer omfattende enn det vi 
normalt legger inn for et for-
målsbygg, på tross av det har 
vi registrerer tilfredshet fra 
brukerne etter hvert som lo-
kalene tas i bruk.

Parallelt med pågående slutt-
arbeider har bruker gjen-
nomført ett stort arbeid med 
montasje av utstyr i de uli-
ke treningsrommene, kanti-
ne/restaurant, innredning av 
Studia og etablering av kon-
torplasser og studieplasser. 

Ferdig innredet, forsinkelse-
ne til tross, presenterer vi nå  
et bygg som vil være til stor 
nytte og glede for universite-
tet i mange tiår fremover 

Sentralhallen overdekkes av store buede flater i auditori-
et som holdes oppe av konstruksjoner med assosiasjoner 
til bergenske paraplyer. 

Foto: Byggenytt

En del av sidene i bassenget har glass for inspeksjon av undervannsaktiviteter.

Foto: Byggenytt

Studentsenteret sett fra den store uteplassen mot Villaveien.

Foto: Byggenytt
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Heiane 4 B i Bergen

Larsen Atterås og Brosvik AS
Fjøsangerveien 50, Postboks 6193, 5893 Bergen

Telefon: 55 20 62 00 • Telefaks: 55 20 62 30
www.lab.no

Vi har utført Heiane 4 B, Bergen
i

TOTALENTREPRISE

Rådgivende ingeniør
byggeteknikk - - -

Postboks 3705 Fyllingsdalen, 5845 Bergen
Telefon: 55 17 58 00 • Telefaks: 55 17 58 10

Av 
Arkitektkontoret Ulf Røstøen AS

Tomten Heiane 4 B ligger i 
et industriområde, med gans-
ke intetsigende og nedslitte 
bygninger som nærmeste na-
boer.

Tiltakshaver, Strømberg 
Gruppen AS, ønsket å tilfø-
re stedet ny vitalitet, og har 
ved dette bygget startet pro-
sessen som skal omforme 
området til å bli et moderne 
handelssenter.

Tomten som sto til rådighet, 
hadde en ganske vanske-
lig fasong, den var nærmest 
spekulasje-formet og krev-
de derfor en bygning som 
var noe ute av vinkel dersom 
man skulle få full utnyttelse 
av arealet. Vi valgte derfor 
å tegne en bygning som var 
nærmest boomerang-formet, 
hvilket medførte flere forde-
ler, men samtidig store utfor-
dringer. 

Dette er det tredje bygget vi 
utfører for Strømberg Grup-
pen AS, og vi har et meget 
godt forhold til konsern-
sjef Per Gunnar Strømberg 
Rasmussen. Da vi foreslo et 
«skjeivt» bygg, som samtidig 
hadde buete tak, var det ik-
ke nei i hans munn. Om han 
helt ut forsto tegningene på 
skissestadiet, er en helt an-
nen sak.

Boomerang-fasongen slo 
imidlertid hardt tilbake. Det 
viste seg ganske raskt at bu-
ete stålgitterdragere på til 
dels kompliserte vinkler og 
utbygg medførte regnekunn-
skaper langt utover lærebok-
normalen. 

Både tiltakshaver og byggets 
største leietaker, møbelgrup-

Et «skjeivt» bygg med buete tak,  med til dels kompliserte vinkler og utbygg. For å heve kvaliteten på fasadene ble det 
valgt å benytte slipte og polerte betongelementer. Arkitekten ønsket hvite elementer, mens byggherren ønsket mørk 
labrador. Som et plaster på såret fikk arkitekten en smal hvit stripe av marmor langs deler av fasaden, noe han er 
svært fornøyd med.                                          

Foto: Byggenytt

Både tiltakshaver og byggets største leietaker, møbelgruppen Skeidar, ønsket et representativt bygg. Skeidar ville ha 
en bygning som utvendig gjenspeilet kvaliteten på deres møbler. Det skulle være tiltalende omgivelser for møbelhan
del, både utvendig og innvendig i bygget.

 Foto: Byggenytt

Perspektivtegningen viser 
bygget i en mer sommerlig 
situasjon enn da Bygge
nytts fotograf  tok sine 
bilder.

Tegning:
Arkitektkontoret

Ulf Røstøen AS

fortsettelse neste side

Utsnitt av byg
gets 3 etasjer. 
De to nederste 
disponeres av 
Skeidar, mens 
tredjeetasjen 
inneholder lo
kaler til Han
delsbanken og 
Bergen kom
mune.

Foto:
Byggenytt
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Vi har utført 

tømmerarbeider

på Heiane 4 B.

Gulvstøp og gulvavretting
ved Heiane 4 B,
Åsane i Bergen
er utført av oss.

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

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

www.betonggulv.no

Postboks 260, 6802 Førde
Telefon: 57 83 08 50 • Telefaks: 57 83 08 51

Vi har produsert og montert
WICONA aluminiumssystemer.

Glassfasader og dører.

Profilsystem:

pen Skeidar, ønsket et repre
sentativt bygg. Skeidar ville 
ha en bygning som utven
dig gjenspeilet kvaliteten på 
deres møbler. Det skulle væ
re tiltalende omgivelser for 
møbelhandel, både utvendig 
og innvendig i bygget.

For å heve kvaliteten på fa
sadene ble det valgt å benyt
te slipte og polerte betong
elementer. Arkitekten ønsket 
hvite elementer, mens bygg
herren ønsket mørk labra
dor. Som et plaster på såret 
fikk arkitekten en smal hvit 
stripe av marmor langs deler 
av fasaden, noe han er svært 
fornøyd med. Platekledning 
på den inntrukne tredje eta
sje er naturfargete sinuspla
ter av aluminium.

Byggets første etasje inne
holder lager og butikk til 

fortsettelse fra 
forrige side

 Skeidar. Andre etasje er kun 
forretning til Skeidar, mens 
tredjeetasjen inneholder lo
kaler til Handelsbanken og 
Bergen kommune.

Det er rulletrapp mellom 1. 
og 2. etasje i Skeidars loka
ler. For øvrig er bygget ut
styrt med 3 stk. heiser.

Det er meget sjelden vårt fir
ma lager bygg med så få rette 
vinkler – og det vil helt be
stemt bli relativt lenge til vi 
forsøker igjen, men det var 
moro og inspirerende å prø
ve seg. 

Så vi vil til slutt takke bygg
herren for at han lot oss få 
lov, og vi vil også takke total
entreprenør Larsen Atterås 
og Brosvik AS for den vilje 
de viste til å takle utfordrin
gene slik at (nesten) alle våre 
intensjoner ble gjennomført.

– Det er 
i en slik 
ramme vi 
ønsker å 
vise fram 
møblene 
våre. Det 
er i slike 
omgivel-
ser møble-
ne kom-
mer til sin 
rett, sier 
Arne Gås-
sand, vare-
hussjef på 
Skeidar i 
Åsane.

Foto:
Byggenytt

s

Detalj som illustrerer 
byggets kompleksitet 
med hensyn til vinkler 
og utbygg.

Foto:
Siw Grindaker

Platekledning på den inntrukne tredje etasje er naturfargete sinusplater av aluminium..                     Foto: Byggenytt

Bergen har Norges beste fot
ballag. Nå skal Skeidar gi 
bergenserne Norges flottes
te møbel og interiørvarehus 
også.

28. februar inviterte Skei
dar til stor åpningsfest i det 
nye Skeidarbygget i Åsane. 
6000 m2 er fylt med møbler 
og interiørvarer som vi gle
der oss til å vise deg. Alle vi 
på Skeidar i Åsane er stolte 
over det nye varehuset, der 
arkitekturen spiller på lag 
med innholdet i butikken.

– Det er i en slik ramme vi 
ønsker å vise fram møblene 
våre. Det er i slike omgivel
ser møblene kommer til sin 
rett. Og kundene har fortjent 
å få presentert varene våre i 
det beste tenkelige miljøet, 

sier Arne Gåssand, varehus
sjef på Skeidar i Åsane.

Populær arkitektur
Publikumsinteressen har tatt 
av allerede. Folk kommer 
inn i butikken og har positi
ve tilbakemeldinger om arki
tekturen i det nye bygget.

– De liker byggets arkitektur 
og design, og er lettet over at 
det ikke ble enda en betong
blokk. Det blir en stor opp
tur å flytte inn i slike loka
ler. Moderne, romslig, lyst 
og lekkert, med plass til å vi
se hele sortimentet. 

Og bare det å få lageret i 
samme bygning som butik
ken gjør hverdagen enklere 
for både kundene og for vå
re egne ansatte. Entusiasmen 

blant de ansatte er stor, og 
når vi bergensere først er en
tusiastiske, er vi ustoppelige, 
ler Gåssand.

Dobler butikkarealet
Det tar tid å flytte mange tu
sen møbler og interiørvarer, 
selv om vi bare skal flytte 
noen få steinkast langs ho
vedveien E39 /E16. Nå or
ganiserer vi Bergens største 
flyttelass.

På 6000 m2 skal Skeidar fris
te kundene med det siste i 
møbel og interiørtrender, og 
samtidig ivareta utvalget for 

de som ønsker mer klassiske 
eller tradisjonelle møbler.

– Det ligger en dobbel glede i 
dette. Både kunder og ansat
te vil få en helt ny opplevelse 
av Skeidar i Åsane. Og vi får 
fremstå slik vi ønsker  som 
et vennlig, vakkert og mo
derne møbel og interiørva
rehus. Man blir i bedre hu
mør av å oppholde seg i et 
vakkert miljø. Det gjelder 
både de ansatte og kunde
ne, slutter varehussjef Arne 
Gåssand.

Kilde:
www.skeidar.no

Skeidar bygger stort i Åsane

Varehussjef Arne Gåssand  (t.v), administrerende direk-
tør Nils Sund og eier Morten Andresen er stolte over sitt 
nye bygg i Bergen.

Foto: Siw Grindaker
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HELDAL MEKANISKE AS
Sandbrekkeveien 98, 5225 Nesttun

Telefon: 55 92 26 60 • Telefax: 55 92 26 69
E-mail: post@heldalmekaniske.no

Vi har
produsert, levert og montert 

alle stålkonstruksjoner

Innvendig tømrerarbeid
er utført av:

www.innomhus.no

Vi har levert lås og beslag
samt adgangskontroll

Fabrikkgt. 3, Postboks 2497 Solheimsviken, 5824 Bergen
Telefon: 55 38 93 00 • Telefax: 55 38 93 01

www.lasgruppen.no

Vi har levert:
Luftbehandlings- og
luftkjøleanlegg

Gunnar Karlsen a.s • Tlf.: 55 94 50 00 • Fax: 55 94 50 99 • www.gk.no

Ved rulletrappene.                                                                                         Foto: Byggenytt

– Kundene liker byggets 
arkitektur og design, og 
er lettet over at det ikke 
ble enda en betongblokk. 
Det blir en stor opptur å 
flytte inn i slike lokaler. 
Moderne, romslig, lyst 
og lekkert, med plass til 
å vise hele sortimentet, 
sier varehussjef Arne 
Gåssand.

Foto:
Byggenytt 

Fasadenes glass og slipte, polerte betongelementer i skjønn forening.                                       

Foto: Siw Grindaker

Ved hovedinngangen.                                                                                    Foto: Byggenytt
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Postboks 602 Madla, 4090 Hafrsfjord
Telefon: 51 85 80 40 • Telefax: 51 85 80 41

ARKITEKT

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

www.risa.no

Grunn- og
utomhusarbeidene

er utført av:

- som avtalt!

Støperigata 18, Postboks 1614 Kjelvene,
4093 Stavanger

Telefon: 51 59 71 50 • Telefax: 51 59 71 60
www.norskstaal.no

Stålarbeider
er utført av:
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Totalentreprenør

w w w. k r u s e - s m i t h . n o

– Norges mest moderne distribusjonslager for byggevarer 

Det er dirkektør Knud Holm 
i Optimera Proff som gir 
denne beskrivelsen av byg-
gevarekjedens nye storan-
legg på Stangeland i Sand-
nes kommune.  

I en samtale med Bygge-
nytt  forteller han at fra og 
med medio desember 2007 
ble Optimeras 3 enheter – 
proff, produksjon og indus-
tri – samlet under samme 
tak. Etter en meget omfat-
tende flytteprosess som om-
handlet hele 350 trailerlass, 
kunne Optimeras 140 med-
arbeidere etter 4 dagers iher-
dig innsats, ta i bruk det topp 
moderne anlegget på Stan-

geland. Flyttingen var godt 
forberedt, til og med en egen 
HMS-plan ble utarbeidet for 
flytteprosessen.

Stangelandanlegget som er 
det nye hovedlageret for Op-
timera Vest, kan tilby en ef-
fektiv distribusjon, proff-
avdeling, proffbutikk og 
produksjon, forteller Holm. 

Anlegget har en geografisk 
god beliggenhet. Det er loka-
lisert i krysset mellom E39, 
nye riksvei 44 og riksvei 509. 
Det betyr at veien er kort til 
Stavanger, Sandnes, Sola og 
Jæren. Lokaliseringen er ik-
ke minst gunstig med tan-

ke på levering, henting og 
utkjøring av varer, tilføyer 
Holm. 

Anlegget disponerer en tomt 
på hele 68,5 mål. Det an-
kommer ca. 15 trailerlass 
med varer til det nye anleg-
get hver dag, og ca. 70 lass 
kjøres ut daglig med både 
precut, takstoler, og bygge-
varer til proffmarkedet. Når 
det gjelder sistnevnte  utfø-
res dette av innleide sjåfører 
som kjenner godt til kunde-
nes behov slik at de får vare-
ne logistikkmessig levert på 
riktig plass. Optimeras mar-
kedsområde for generelle 
byggevarer er Sør-Rogaland. 

Precut-produksjonen går til 
hele Sør-Norge. Et av de vik-
tigste satsningsområder for 
2008 er prefabrikerte pro-
dukter, opplyser Holm. Det 
blir stadig mer vanlig å be-
nytte precut byggesett for 
komplette bæresystemer til 
alle typer bygg av tre. Op-
timera Produksjon har len-
ge vært en stor leverandør av 
precut på Vestlandet der en 
høy andel av boligene som 
settes opp, bygges med pre-
fabrikerte byggesett. 

Nå satses det også for fullt på 
Østlandet, sier Holm. En ny, 
moderne produksjonslinje 
på Galterud ved Kongsvin-

Direktør Knud Holm i Optimera Proff er stolt over det 
nye storanlegget på Stangeland.

Foto: Byggenytt

Stangelandanleg-
get som er det nye 
hovedlageret for 
Optimera Vest, 
kan tilby en effek-
tiv distribusjon, 
proffavdeling, 
proffbutikk og 
produksjon.

Foto:
Byggenytt

Foto: Byggenytt
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Vi har hatt gleden
av å levere vinduene

til Optimera
www.gilje.no

Avdeling Stavanger
Pedersgaten 110, 4014 Stavanger

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

Totalteknisk
entreprenør

ger er allerede godt etablert, 
og med nyanlegget på Stan-
geland, vil Optimere styrke 
sin posisjon i dette markedet. 
Optimera Produksjon leverte 
precut til 200 hytter på Øst-
landet i 2007. Holm mener 
at volumet for 2008 ikke vil 
bli dårligere selv om veksten 
kanskje vil flate noe ut. Det 
er nå en trend til bygging av 
hytter i mindre format.  

Et spesielt forhold med le-
veransene til hyttebygg er 
at de ofte er pakket for he-
likoptertransport, og i denne 
sammenhengen er det snakk 
om å ikke bare levere på ti-
men, men på minuttet, legger 
Holm til. 

Stangeland-anlegget pro-
duserer i dag precut til ca. 
800 boenheter og ca. 30.000 
takstoler, og inklusive Opti-
mera Proff, omsetter nyan-
legget for ca. 600 millioner 
kroner.

Optimera på Stangeland be-
tjener det profesjonelle mar-
kedet. Proffbutikken, for ek-
sempel, har mindre betjening 
enn det som er ellers er van-
lig. Kundene vet hva de er 
ute etter, og butikken er or-
ganisert på denne bakgrunn. 
Et eksempel på dette er et 
eget testrom for utprøving av 
verktøy. Her kan man blant 
annet teste driller for boring 
i en betongklump.

Anlegget på Stangeland er 
ennå ikke helt ferdigstilt, 
fortsetter Holm. I adminis-
trasjonsbyggets 3. etasje 
gjenstår siste del av innred-
ningsarbeider for 15 ingeni-
ører som skal utgjøre Opti-
meras ingeniørmiljø. Dette 
skal arbeide med produk-
sjonsforberedelser og selge 
tekniske ingeniørtjenester til 
proffkundene. Holm under-
streker at Optimera besitter 
betydelig kompetanse og har 
de nødvendige sentrale god-
kjenninger, og vektlegger å 
være en samarbeidspartner. 
Optimera tar dermed ansvar 
i byggprosessen. 

Optimera driver ingen mon-
tering og ingen bygging, og 
er altså ingen konkurrent til 
kundene.

Avslutningsvis fremholder 
Holm den nye Otimera-be-
driften på Stangeland som 
en mal for nye anlegg i Nor-
den. Ett er allerede underveis 
på Rudshøgda ved Lilleham-
mer, riktignok i mindre må-
lestokk. 

Fakta om Optimera
Optimera Gruppen er et av Nordens byggevareselskaper 
med over 2500 ansatte, en omsetning på 7 milliarder nor-
ske kroner, og godt over 100 egeneide og frittstående ut-
salgssteder i Norge og Sverige.

Saint-Gobain ble i 2005 ny eier av Optimera Gruppen. 
Det franske storkonsernet er et av Europas største indus-
trikonsern og Europas største distributør av byggevarrer. 
Selskapet har over 207.000 medarbeidere i 54 land. Om-
setningen i 2006 var på 337 milliarder kroner.

s

Fra møterom i admini-
strasjonsbygget. De an-
satte kan glede seg over 
et moderne og effektivt 
kontorbygg.

Foto:
Byggenytt 

Optimera på Stangeland betjener det profesjonelle markedet.                        Foto: Byggenytt

Stangeland har egen proffavdeling og proffbutikk som er tilpasset proffkundenes be-
hov.

Foto: Byggenytt

Fra teknisk rom på 
taket.

Luftbehandlings-
aggregat for 
administrasjonsbyg-
get. 

Behandlet luftmengde 
er ca. 15.000 m3/h.

Foto:
Byggenytt
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Auglendsdalen 78 - 4017 Stavanger
Telefon: 51 82 98 98 • Telefax: 51 82 98 90

www.grundigrenhold.no

Byggutvask
er utført av:

Lås- og beslagarbeider
er utført av:

Postboks 1024, 4391 Sandnes
Telefon: 51 68 60 84 • Telefax: 51 63 11 63

Nymannsveien 117, 4014 Stavanger
Telefon: 51 85 99 00 • Telefax: 51 85 99 01
E-post: post@t-aasen.no • www.t-aasen.no

Innvendig og utvendig solskjerming
er utført av:

Totalentreprisen

På et tidspunkt i byggeprosessen bestemte byggherren seg for å utvide med en tredje 
etasje.                                          

Foto: Byggenytt

Fra Optimeras nye industrihall for produksjon av takstoler. Her vil det bli produsert 
ca. 30.000 slike.                                          

Foto: Byggenytt

Totalentreprenørens pro-
sjektleder Bjarte Brunes 
forteller til Byggenytt at ar-
beidene med Optimeras ny-
anlegg på Stangeland fikk 
en god start sensommeren/
høsten 2006 i kjempegodt 
vær. 

Oppgaven bestod innled-
ningsvis av en del riving av 
gamle hus og opparbeidelse 
av det store tomteområdet. 
Grunnen består av såkalt 
Stavangermorene og så lenge 
det er tørt vær, er den grei å 
arbeide med, men er løsmas-
sen våt er den en utfordring 
av dimensjoner. 

Anlegget er et utpreget ele-
mentbygg med hulldekker 
som etasjeskiller i admi-
nistrasjonsbygget. Byggene 
er direkte fundamentert på 
grunnen.  Arbeidene gikk 
greit unna og før julen 2006 
var elementmontasjen på ad-
ministrasjonsbygget ferdig. 

Dimensjoneringsmessig ble 
denne delen prosjektert for 3 

etasjer slik at man på et se-
nere tidspunkt, om nødven-
dig, kunne utvide fra 2 til 3 
etasjer. 

Det gikk ikke lang tid før be-
hovet for flere kontorplasser 
dukket opp. En kombinasjon 
av flere nye ansatte hos Op-
timera samt ansattes ønske 
om cellekontorer i stedet for 
åpne landskap, førte til en 
omprosjektering og bestil-
ling av en tredje etasje på ca. 
600 m2. Endringen skjedde 
på et tidspunkt hvor takkon-
struksjonen over andre eta-
sje allerede var ferdigstilt og 
innredningsarbeidene godt i 
gang. 

Dermed oppstod en ny situ-
asjon, nærmest en ny start, 
sier Brunes. Entreprenøren 
fikk nå en hektisk periode 
som ble ekstra utfordrende i 
et overopphetet byggmarked 
med knapphet på råvarer og 
lange leveringstider. Da var 
det en fordel at byggherren 
nettopp var et byggevarefir-
ma.

Ankomst Optimera Stangeland. Her er det rikelig med manøvreringsrom.                                             Foto: Byggenytt

Det er store 
tall med 
hensyn til an
leggets grunn
flate. Samlet 
m2 fotavtrykk 
bygnings
masse er ca. 
20.000 m2.

Foto:
Byggenytt

Administrasjonsbygget med personalinngang.

Foto: Byggenytt
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Nesflåtveien 14, 4018 Stavanger
Postboks 1117 Hillevåg, 4095 Stavanger

Telefon: 51 58 55 95 • Telefax: 51 58 55 53

Tømrerarbeider
Systemvegger/glassvegger

Systemhimlinger

www.ind.no

Behandling av betonggulv
er utført av:

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

www.osv-sivertsen.no

Sanitær-,varme- og
sprinkleranlegg

er utført av:

Den største utfordringen var 
allikevel å få på plass den 
nye etasjen senhøstes 2007 
uten å få vannlekkasjer ned 
til den nesten ferdigstilte an-
dreetasjen. God planlegging 
og ståpåvilje hos involver-
te aktører sørget for at dette 
nærmest gikk knirkefritt. 

I løpet av en rundtur sam-
men med Brunes på det nye 
anlegget får Byggenytt vir-
kelig se at Optimera på Stan-
geland er et kjempestort byg-
geprosjekt. Tomteområdet er 
på hele 68,5 mål. 

Administrasjonsbygget har 
en grunnflate på 1300 m2. 
Den store hallen som står i 
sammenheng med adminis-
trasjonsbygget, er 200 meter 
lang og 56 meter bred og har 
en samlet grunnflate på ca. 
10.000 m2. Den frittstående 
bygningen til Optimera Pro-
duksjon er 3000 m2. Et ute-
lager dekker 4500 m2, slik 

at det samlete fotavtrykket 
av bygningsvolumene er ca. 
20.000 m2. 

Brunes opplyser at entrepri-
sekontrakten beløper seg til  
95 millioner kroner pluss ca. 
29 millioner kroner for di-
verse tilleggsarbeider. Kon-
traktsverdien er altså samlet 
ca. 124 millioner kroner eks 
mva. Overlevering av pro-
sjektet med unntak av tredje 
etasje fant sted i  november 
2007. Den nye tredjeetasjen 
ble overlevert primo mars 
2008.  

Fra høyre og med klok-
ken: Optimera Produk-
sjons frittstående byg-
ning, stort møterom og 
dagens høydepunkt: 
lunsj i den trivelige kan-
tinen.

Foto:
Byggenytt

Den røde veggen i bakrunnen tilhører en vanntank som 
rommer ca. 500.000 liter vann og er bygget for å supple-
re vann til anleggets sprinkleranlegg da den kommunale 
forsyningen ikke er tilstrekkelig. Tanken har også kapasi-
tet til å forsyne søsterbedriften Br. Dahl som skal etablere 
seg på nabotomten.

Foto: Byggenytt  

Hallbygningen med sine forskjellige avdelinger er 200 meter lang og 56 meter bred .                             Foto: Byggenytt
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Tangenveien 129, 1450 Nesoddtangen
Telefon: 66 91 70 70 • Telefax: 66 91 65 30

E-mail: firmapost@nesark.no

A R K I T E K T

www.skarpnes.com

Moer sykehjem, Ås kommune 

Foto: Byggenytt

Av 
Nesodden Arkitektkontor AS,

Fritt og solrikt på et høyde
drag litt utenfor Ås sentrum 
ligger Moer sykehjem med 
kommunens omsorgslelig
heter som nabo. Tomten har 
et flatt område mot vest der 
den sentrale delen og hoved
inngangen er lagt, og den 
heller mot syd, nord og øst  
noe som fører til fine utsikts
forhold.

Organisering
Bygningens sentraldel inne
holder en rekke fellesfunk

sjoner og i hver ende av den
ne er det to tverrstilte fløyer 
med en bogruppe i hver fløy. 
Tomtens fall mot nord og syd 
åpner for kjeller under ho
vedkroppen av bygget, med 
underetasje mot nord og syd. 
Dette er en vesentlig del av 
hovedgrepet da bygningens 
underetasje danner en for
støtning mot bakenforlig
gende terreng.

Utgangspunktet har for oss 
vært å skape trivelige og 

trygge boliger for beboere
ne og trivelige og velfunge
rende arbeidsplasser for de 
ansatte. Vi har tatt utgangs
punkt i utarbeidelsen av bo
gruppens planløsning. Der 
har vært viktig at det interne 
arbeidet i bogruppen funge
rer godt. Prinsippet vi har 
fulgt er at to fløyer ligger 
90 grader på hverandre med 
fellesfunksjoner (skyllerom, 
miljørom og lagerrom) i inn
vendig hjørne. Disse funk
sjonene kan nåes fra begge 
bogruppene uten at persona
let må forlate bogruppen.

Det er to etasjer med slike 
tverrstilte bogrupper i hver 

ende av bygget. Hver av dis
se bogruppene er for 10 per
soner. I tillegg er det en for
sterket skjermet avdeling 
med 6 beboere. Det vil si at 
sykehjemmet totalt kan ha 
86 beboere.

Hver fløy er «brukket» for å 
gi mulighet for romdannel
ser og gode forhold for plas
sering av fellesoppholdsrom. 
Det å legge fellesoppholds
rommene i «knekken» gjør 
at bogruppen blir samlet 
omkring fellesrommene, og 
her det er også utgang til en 
egen hage eller til store bal
konger.

I hver ende av bogruppene 
er to enheter tverrstilt for å 
unngå lange korridorer og 
direkte innfall av lys i enden 
av korridoren. Her ligger det 
også en ekstra stue – en ha
gestue med store hjørnevin
duer og god utsikt.

Fellesfunksjoner
Fra hovedinngangen som 
er i første etasje, ser en rett 
inn i kantinen og ut i kanti

nehagen mot øst. Kantinen 
kan utvides ved at tre møte/
underevisningsrom, som kun 
er atskilt av foldevegg, inn
lemmes. På dette planet lig
gerer også aktivitetssenteret 
med nær tilhørighet til ka
feteriaen og dagsenteret for 
demente. Servicefunksjoner 
som frisør, fotpleie og mas

sør er plassert like innenfor 
hovedinngangen. Her har og
så legen sitt kontor. 

I andre etasjen i sentraldelen 
holder fysio og ergoterapi
tjenesten til. Her har og
så administrasjon for syke
hjemmet sine kontorer.

Moer sykehjem (t. h.) fotografert i fart 18. april 2007 fra NSB Østfoldbanen.                                         

Foto: Byggenytt

Sykehjemmet sett fra nord mot fløyene A og B, og en av fire  avdelingshager i forgrun-
nen.                                         

Foto: Byggenytt
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Hasle Trafo 35, 1734 Hafslundsøy
E-post: post@park-anlegg.no • www.park-anlegg.no

Grunn- og
utomhusarbeidene

er utført av:

Vi har utført
fundamenteringen og energiboring

Postboks 1106,
3503 Hønefoss

Telefon: 32 11 44 80 • Telefax: 32 11 44 81
E-post: post@brdmyhre.no • www.brdmyhre.no

Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg
Telefon: 69 11 31 00 • Telefaks: 69 11 31 19
E-mail: post@ove-skaar.no • www.ove-skaar.no

HOVEDENTREPRENØR

Underetasjen nåes både fra 
syd og fra nord. Kjøkken, 
vaskeri, varemottak og an-
nen økonomitilgang er lagt 
mot nord, nærmest tilkom-
sten til området og under 
nordlige delen av bygget. Her 
har det vært plass til å anleg-
ge gode kjørearealer for sto-
re lastebiler som ankommer 
med varer, samt plass for ho-
vedparkeringen for de ansat-
te som også har sin inngang 
her og sine garderober. 

Hjemmetjenesten og den 
psykisk helsetjensten har si-
ne lokaler i underetasjen mot 
syd. Her ligger også kapell 
med tilhørende rom. Dis-
se funksjonene har her fått 
sin egen direkte atkomstvei 
fra Tunveien og egne parke-
ringsarealer.

Materialer 
Fasaden er utført i bløtstrøk-
ne teglstein med fargespill i 
varme nyanser. Felt av pro-
filerte stålplater, i vertikale 
bånd mellom vinduer, er be-
nyttet for å skape variasjon 
i de store teglfasadene. Al-
le vinduer og dører er enten 
beslått med aluminium eller 
utført i aluminium med en 
vedlikeholdsfri pulverlak-
kert overflate. Taket er be-
lagt med betongstein.

Innvendig er vegger påført 
strie med fin struktur og 
malt i glans 20. Himlinger 
er dels fast gipshimling og 
dels systemhimlinger i gips 
med akustiske absorbenter. 
Gulvene i inngangssoner, 
kantine og hagestuer er flis-
lagt med keramisk gulvflis. 
Gulvbelegg i beboerenheter 
og øvrige områder er homo-
gent vinylbelegg. Tresorten 
som er benyttet gjennomgå-
ende i bygget, er bjørk en-
ten som finért overflate med 
massive kantlister eller som 
laminerte plater. Dørbladene 
er også hovedsakelig i bjørk, 
men laminatoverflater er be-
nyttet i dørene i serviseom-
rådene. 

Fargesetting
Den varme gule teglen med 
terrakotta fargespill utgjør 
bygningens hovedfarge. Rø-
de betongtakstein og varm-
røde stålplater bygger opp 
om rødtonen i teglen. Enkel-
te kontraster er trukket inn 
på dører og rekkverk. Med 
ønsket om å gi den store byg-
ningskroppen et varmt og 
vennlig utryk samt å steds-
tilpasse bygget har dette vært 
et naturlig fargevalg.

Ønsket om å skape et lyst, 
vennlig og stimulerende inte-
riør både for beboere og per-
sonale, og samtidig å skape 
et driftsvennlig bygg, gjorde 
at man valgte lyse beige og 
gråaktige fargetoner på de 
store flatene. Det er benyttet 
klare farger på avgrensede 
partier som på fondvegger, 
på flisborder i baderom og 
på tekstiler for å skape spen-
ning og glede.

I bogruppene er det valgt å 
ha fargeeffekter som innfel-
te felt i gulvbelegg i korrido-
rer, fondvegg i stue og nisjer 
i korridorer. I beboerrom er 
det farge på vegg mot bade-
rom, kontrastfarge på flisfelt 
i baderom og tekstiler med 
farger.

Generelt er det benyttet var-
me gule, oransje og grå ef-
fektfarger i 1. etasje. Dette 
gjelder alle de 4 bogruppe-
ne. Effektfarger i 2. etasje. 
for tilsvarende 4 bogrupper 
er turkis, kaffelatte og gul. 
Spesielle områder som kan-
tine, møterom, fysioterapi, 
administrasjon og kapell er 
fargesatt med egne farger 
som inngår i en helhet.

Personalinngang i undere-
tasjen ligger i en sone uten 
dagslys og her leder en klar 
gul vegg, fra personalinn-
gang i nord til hjemmetje-
nesten i syd, gjennom hele 
bygget. 

Sett langs østfasaden, Dyster Eldor boligsameie i bakgrunnen på andre siden av jernbanesporet.          Foto: Bygge-

Fra kantinen i bygningens sentraldel med store vinduer 
og utgang til hagen i øst.

Foto: Byggenytt Bad i turkis, 2. etasje                                 Foto: Byggenytt

Beboerrom 
i 1. etasje 
sett mot 
baderom.

Foto:
Nesodden

Ark.kontor

Fra trapperom i bygningens sentraldel, her sett mot den 
store kantinehagen i øst og den tverrstilte avdelingsfløy-
en A. 

Foto: Byggenytt

Byggherre: 

Ås kommune
Eiendomsavdelingen.

Prosjekteringsgruppe:

Byggeledelse:
A. L. Høyer Askim AS.

Nesodden 
Arkitektkontor AS.

Blå Landskapsarkitekter 
AS.

Ing. Seim & Hultgren AS, 
RIB.

Lars Myhre Østfold AS,
RIV.

Ing. Per Ødemark AS,
RIE.
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Moreneveien 1, 1859 Slitu
Telefon: 69 84 60 10

www.amror.no

Rørleggerarbeider
er utført av:

Moer sykehjem – 
landskapet og hagene rundt

s

Moer sykehjem er loka
lisert like sør for Ås sent
rum i et landskap som 
tilhører leirjordsbygde
ne på Østlandet, et land
skap karakterisert av 
bølgende sletter og ra
vinedaler, oppstikkende 
åsdrag med både fjell og 
granskog.

Foto:
Byggenytt 

En sammenhengende driftsvei/tursti er anlagt rundt hele bygget.          Foto: Byggenytt

Av
Siri Lima, 

Blå landskapsarkitekter AS

Vi befinner oss i Ås som til-
hører leirjordsbygdene på 
Østlandet, et landskap ka-
rakterisert av bølgende slet-
ter og ravinedaler, oppstik-
kende åsdrag med både fjell 
og granskog. Moer sykehjem 
er lokalisert like sør for sen-
trum, på et høydedrag med 
vid utsikt over den vakre 
Hogstvetdalen (der Harald 
Sohlberg malte) og skog-
kledte åser på Dyster-El-
dor. Sykehjemmet er stort 
bygg, og utearealene utgjør 
til sammen 26 mål inkludert 
veier og plasser.

Bygget er plassert på den 
høyeste delen av tomta, noe 

som gir god avrenning. Det 
er sikret god avstand til eien-
domsgrensa på alle byggets 
sider, slik at det blir plass til 
egne hager i tilknytting til de 
enkelte avdelingene. 

Mulighet for en sammenhen-
gende vei/tursti rundt hele 
bygget er vektlagt. Dette er 
kombinert med en driftsvei 
og brannbil-atkomst. Det 
samme er en god snumu-
lighet ved hovedinngangen. 
Ved hovedinngangen er det 
snumulighet for bil og flere 
parkeringsplasser for funk-
sjonshemmede, samt en be-
søksparkering i umiddelbar 
nærhet. Ytterligere en større 

P-plass på nordre del av tom-
ta, samt en mindre i sør ved 
inngang for hjemmetjeneste 
og kapell.

Tur- og driftsveien rundt sy-
kehjemmet markerer skillet 
mellom intensive- og eksten-
sive arealer. Mellom driftsvei 
og bygg ligger de mer inten-
sive avdelingshagene og kan-
tinehagen, mens parkering er 
lokalisert på utsiden av drift-
svei/internvei i de ekstensive 
arealene. 

Terrengformingen på hele 
tomta er med myke, bølgen-
de former og hauger. Sam-
men med slake skråninger 
gjenspeiles det omkringlig-
gende landskapets kurver og 
høyder.

Det er i alt fire avdelingsha-
ger, en kantinehage og en li-
ten kapellhage. Avdelings-
hagene er bygd opp etter 
samme prinsipp og har felles 
innhold. De har alle en stor 
og romslig terrasse med god 
plass til utemøbler og flere 
senger. Terrassen er tilknyt-
tet beboerkjøkken og har ut-
tak for både vann og strøm. 
Ut fra terrassen går en sløyfe 
med en 2 meter bred gangvei. 
Langs gangveien er det ben-
ker for hvile, forskjellige ty-
per vegetasjon med tanke på 
duft, farge og form. 

Plenarealer med bølgende 
bevegelser samt en større 
morenestein som basis for 
et vannarrangement. Alle 
hagene er også utstyrt med 
juletrefot med strømuttak og 

dyrkingskasser for sommer-
blomster og urter.

Materialbruken er enkel og 
gjennomført. Alle terrasser 
og gangveier i hagene er bør-
stet, plasstøpt betong. Dette 
gir et presist, sklisikkert og 
jevnt dekke med lang leve-
tid. Kanter og trapp i granitt. 
All kantstein langs fortau og 
parkering i granitt.

Plenarealer med bølgende bevegelser samt en større mo
renestein som basis for et vannarrangement. 

Foto: Byggenytt

s

Kantinehagen. Mate
rialbruken er enkel og 
gjennomført. Alle ter
rasser og gangveier i 
hagene er børstet, plass
støpt betong. Dette gir 
et presist, sklisikkert og 
jevnt dekke med lang le
vetid. 

Foto:
Byggenytt
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Vi har montert
GIPSHIMLINGER

E-mail: post@nbmas.no KARFO TRADING
Postboks 248, 2001 Lillestrøm

Telefon: 63 84 46 15 • Telefax: 63 84 46 14

«NORKRAFT»
norskbygde strømaggregater fra 4 kVA til 2000 kVA.

Vi gratulerer Ås kommune med Moer sykehjem.

Vi har levert 1 stk. NORKRAFT
disesel-elektrisk aggregat på 300 kVA.

Vi har levert og montert
storkjøkkenutstyret
til Moer sykehjem.

– Det er vi stolte av!

Metos AS
Rosenholmveien 4 A,
Postboks 184 Holmlia,
1203 Oslo
Telefon: 23 38 46 00
Telefax: 22 62 31 70
E-post:
metos.norway@metos.com
www.metos.com

Fra det topp moderne hovedkjøkkenet som ligger under
etasjen. 

Foto: Byggenytt

Utsnitt fra vaskeriet soligger i underetasjen. 

Foto: Byggenytt

Sykehjemmet sett fra sør.  Bildet illustrerer terrengfallet mot øst.                                                              Foto: Bygge

Fra kantinen hvor det er mulighet for peiskos.

Foto: Byggenytt Møterom.                                                     Foto: Byggenytt

Balkongutsikt fra beboerstue i 2. etasje.

Foto: Byggenytt

Treglassparti i korridor ved kantinen med bølgende 
utsmykning som gjenspeiler det bølgende landskapet 
utenfor.

Foto: Byggenytt
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Leonhard Nilsen & Sønner AS har bygd 
Svalbard Globale frøhvelv på oppdrag for Statsbygg

Vi takker Statsbygg og våre samarbeidspartnere for et godt gjennomført prosjekt

- Et lite prosjekt for Leonhard Nilsen & Sønner AS, et gigantprosjekt for menneskeheten -
TROMSØ ALTA KIRKENES VADSØ SVALBARD SORTLAND BODØ ST. PETERSBURG

Svalbard Globale frøhvelv

Barlindhaug Consult AS
Sjølundveien 2
Postboks 6154
9291 Tromsø
Tlf  77 62 26 00
firmapost@barlindhaug.no
www.barlindhaug.no/bc

Prosjekteringsledelse 
Byggeledelse
Prosjektering

Arkitekt
Bygg
VVS
Elektro

s

Overgang Svalbardrør/
portalbygg.

Anlegget består av et 
plasstøpt portalbygg 
med en lengde på 26 m 
som går over i et korru-
gert stålrør med en leng-
de på 42 m.

Foto:
Jaro Hollan

Svalbard Globale frøhvelv

Historie
Idéen om å etablere Svalbard 
Globale frøhvelv oppsto alle-
rede på 1980-tallet. Flere in-
ternasjonale og norske aktø-
rer så behovet for et sted som 
kunne fungere som et siste 
sikkerhetsnett, i tilfelle frø-
ene som lagres i de eksiste-
rende genbanker verden over 
ble skadet eller gikk tapt på 
annen måte.

I 2001 vedtok Verdens mat-
vareorganisasjon (FAO) den 
internasjonale traktaten for 
plantegeniske ressurser som 
er viktige for mat og jord-
bruk. Traktaten etablerer fel-
les regler for utveksling av 
materiale for matplanter mel-
lom land. I forbindelse med 
denne avtalen kom spørsmå-
let om frøhvelv på Svalbard 
opp på ny.

Etter et års planlegging ved-
tok den norske regjeringen i 
mai 2006 at Svalbard Globa-
le frøhvelv skulle bygges.

Organisering og drift
Ansvaret for etableringen av 
Svalbard Globale frøhvelv 
har vært ivaretatt av en in-
terdepartemental (Uten-
r iksdepar tementet, Mil-

jøverndepar tementet og 
Landbruks- og matdeparte-
mentet) styringsgruppe hvor 
prosjektledelsen har hatt se-
kretariat i Landbruks- og 
matdepartementet.

Det er Norge som formelt 
eier frøhvelvet med Land-
bruks- og matdepartemen-
tet (LMD) som den ansvarli-
ge myndighet. NordGen har 
fått ansvaret for den faglige 
driften, mens Statsbygg har 
hatt ansvaret for byggingen 
og driver det tekniske anleg-
get. Utbyggingen har kostet 
nærmere 50 millioner kroner 
og er i sin helhet finansiert 
av den interdepartementa-
le styringsgruppen. Det glo-
bale fondet for plantediver-
sitet, Global Crop Diversity 
Trust (GCDT), er også truk-
ket inn som en aktiv partner 
og vil finansiere en betydelig 
del av de årlige driftskost-
nadene i hvelvet. De øvrige 
driftskostnadene finansie-
res av regjeringen ved LMD. 
GCDT er også med på å sik-
re driften ved at de bistår ut-
viklingsland i pakking og 
forsendelse av frøprøver til 
Svalbard.

For å sikre interessene til 

brukerne av Svalbard Globa-
le frøhvelv er det etablert et 
internasjonalt råd.

Anlegget består av tre hal-
ler som hver har kapasitet til 
å lagre 1,5 millioner frøprø-
ver. Selv om anlegget eies 
av Norge, er det viktig å un-
derstreke at frøprøvene som 
oppbevares i hvelvet uom-
tvistelig er depositørens ei-
endom (dvs. land, genbank 
eller annen institusjon) har 
eiendomsrett og disposi-
sjonsrett til frøene. 

Byggeprosessen
Barlindhaug Consult AS og 
Multiconsult AS ble etter 
tilbudskonkurranse høsten 
2006 tildelt oppdraget med 
å totalprosjektere anlegget, 
herunder bergtekniske/geo-
tekniske løsninger og ar-
kitektonisk (inklusive land-
skapsmessig bearbeidelse) 
utforming. Planleggings-/
prosjekteringsgruppen ble 
engasjert i første halvdel av 
november og det var da av-
satt mindre enn ett år til all 
planlegging og bygging av 
anlegget.  Dette er en meget 
stram fremdrift, som i tillegg 
hadde ytterligere krevende 
rammebetingelser på grunn 
av de logistiske og anleggs-
tekniske utfordringene ar-
beid på Svalbard innebærer.

Da planleggingsoppgavene 
startet var vinter og mørke-
tid kommet til Svalbard, og 
det stramme tidsprogrammet 

Oversiktsillustrasjon av anlegget.                                Tegning: Barlindhaug Consult AS

gjorde at det ikke ble tid til 
å utføre omfattende grunn-
undersøkelser som grunnlag 
for den videre planleggin-
gen. Vurdering av forholdene 
måtte derfor bygges på den 
lokale kunnskapen man alt 
satt inne med og tilgjengeli-
ge geologiske kart. Ved en-
delig detaljplassering av an-
legget var det viktig å unngå 
kullførende lag i berggrun-
nen. Dersom anlegget skulle 
komme inn i kullførende lag 
ville det være fare for metan-
gass og eksplosjonsfare som 
ville legge strenge restriksjo-
ner både på spreningsarbei-
dene og bruken av anlegget.
Det ble besluttet at de syn-
lige, utvendige delene av an-
legget skulle gis en høyver-

dig designmessig utforming 
– både for å tilpasse seg og 
underordne seg den storslag-
ne Svalbardnaturen, men og-
så for å gi et visuelt signal 
om anleggets spesielle og 
betydningsfulle innhold og 
formål.

På grunn av den korte plan-
leggnings- og byggeperioden 
ble det besluttet å dele byg-
gingen i 2 entrepriser hen-
holdsvis «Tunnelarbeider, 
veier og plasser» og  «Total-
entreprise kompletterende 
byggearbeider og tekniske 
entrepriser». For å sikre op-
timal fremdrift og erfarings-
overføring i prosjektet ble 
det i tilbudsgrunnlagene for 
begge entreprisene krevd at 

prosjekteringsgruppen Stats-
bygg hadde engasjert for ut-
forming av skisseprosjekt og 
tilbudsgrunnlag skulle til-
transporteres entreprenøren 
for arbeidet med detaljpro-
sjektering.

På grunn av et opphetet byg-
gemarked i 2007, samt anleg-
gets spesielle konstruksjon 
og beliggenhet på Svalbard, 
var det liten interesse fra 
fastlandsbaserte entreprenø-
rer for å inngi tilbud. Etter 
tilbudsevaluering ble begge 
entreprisene gitt til entrepre-
nørselskapet Leonhard Nil-
sen & Sønner AS (LNS) fra 
Risøyhamn. LNS har imid-
lertid et datterselskap (LNS 
Spitsbergen AS) på Svalbard 

Av sivilingeniør Dag Rindal Brox,
Barlindhaug Consult AS,

prosjekteringsleder, byggeleder 
og byggekoordinator for 

Svalbard Globale frøhvelv
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som bl.a. utfører oppgaver 
for Store Norske Spitsbergen 
Kullkompani AS.

Som byggeleder/byggeko-
ordinator ble Barlindhaug 
Consult AS engasjert. Firma-
et har egen avdeling på Sval-
bard og var derfor i stand til 
å gjennomføre løpende dag-
lig oppfølging av byggear-
beidene. 

Arbeidene på byggeplassen 
ble, etter etablering av ad-
komst og tilrigging, igangsatt  
medio april 2007. Selve tun-
nelarbeidene ble igangsatt 
med første salve den 18. mai, 
med påfølgende døgnkonti-
nuerlig drift. Siste salve var 
den 9. juli 2007. 

De utvendige arbeidene, som 
består å etablering av ad-
komstvei og forplass samt 
omfylling rundt portalbyg-
get, ble ferdigstilt som plan-
lagt medio november 2007 
med unntak av ferdiggjøring 
av adkomstvei og reetablering 
av topplaget på omkringlig-
gende terreng. Topplaget ble 
lagt til side under gravearbei-
dene for å legges tilbake ved 
ferdiggjøringen, slik at ree-
tablering av den sparsomme 

vegetasjonen på stedet skjer 
raskest mulig. I tillegg har 
man ønsket å benytte deler 
av den midlertidige utfyllin-
gen for brakkeriggen under 
åpningsseremonien, denne 
blir derfor ikke fjernet før til 
sommeren 2008.

Anlegget ble overtatt fra en-
treprenørene primo februar 
2008, og overlevert bruker 
under åpningsseremonien 
den 26. februar 2008.

Beskrivelse av anlegget
Anlegget består av et plass-
støpt portalbygg med en 
lengde på 26 m som går over 
i et korrugert stålrør («Sval-
bardrør») med en lengde på 
42 m. Videre forsetter ad-
komsttunnelen i en fjelltun-
nel på 46 m som ender i en 
tverrtunnel som er 47 m. Fra 
tverrtunnelen er det drevet 3 
vinkelrette haller med len-
ge på ca. 30 m inklusive slu-
se. Selve hallene har lengde 
på 27 m, bredde på 9,5 m og 
en høyde ca. 6 m. Volum per 
hall er ca 1. 450 m³. Lagrin-
gen av frø vil starte i hall 2. 
Når denne er fylt opp vil lag-
ringen fortsette i hall 3 og til 
slutt i hall 1.

Gangpartiet på portalbygget 
ligger på kote +130,5 mens 
hallene ligger på kote +123,8. 
Laveste punket i anlegget er 
i adkomsttunnelen hvor ko-
tehøyden er +123,4. Minste 
overdekning i hallene er ca. 
40 m. Avstand fra fronten 
av portalbygget til botnen av 
hallene er ca. 150 m.

Totalt er det gavd ut 8.000 m³ 
med løsmasser og dårlig fjell. 
Av dette er ca. 6.500 m³ til-
bakeført. Utsprenget volum 
er 8.500 m³ og det er benyt-
tet 793 stk. CT-bolt og 480 
m³ sprøytebetong (armert 
med syntetisk plastfiber). På 
sprøytebetongoverflaten er 
det sprøytet på et lang med 
hvit Murtett for å gi en lys 
overflate. Til støping av por-
talbygget er det benyttet ca. 
200 m³ med konstruksjons-
betong. I Svalbardrøret, ad-
komsttunnelen og inne i sel-
ve anlegget er det lagt 1.200 
m² med asfalt.

I adkomsttunnelen er det 
sprengt ut en nisje hvor man 
har bygd et servicebygg i Le-
ca som inneholder tekniske 
rom (2 stk.), oppholdsrom, 
kontor og WC. Det er ikke 
innlagt vann og avløp til an-
legget, så alt man tar med seg 
inn må man ta med seg ut. 

Portalbygget har en hems 
som benyttes som teknisk 
rom. Rommet inneholder 2 
luftbehandlingsanlegg hen-
holdsvis til servicebygget og 
frysehallene, det permanente 
kjøleanlegget for hall 2 samt 
diverse elektriske installa-
sjoner. Luftbehandlingsan-
legget for hallene skal kunne 
kjøres i perioder når utetem-
peraturen er under -18 °C for 
å ventilere ut eventuelle gas-
ser og oksygenfattig luft.

Permafrosttemperatur i fjel-
let er ca. -4 °C, men hall 2 
skal kjølles ned til -18 °C. 

Til å gjøre denne nedkjølin-
gen blir det benyttet et mid-
lertidig kjøleanlegg på ca. 
30 kWh som er plassert i en 
container utenfor portalbyg-
get. Denne nedkjølingen tar 
ca 2-3 måneder, men siden 
man skal inn med store frø-
mengder i hallen vil man ha 
behov for høy kjølekapasi-
tet i startfasen av lagringen. 
Det midlertidige kjøleanleg-
get vil derfor bli benyttet i 
ca. 6 måneder (fjernes primo 
mai 2008). Kjølebehovet vil 
da være under 10 kWh, som 
er kapasiteten til det perma-
nente kjøleanlegget som er 
plassert på hemsen i portal-
bygget.

Anlegget har kun 2 innfø-
ringer utenfra, henholdsvis 
høyspent strøm og fiberka-
bel. All kommunikasjon med 
omverden går gjennom fiber-
kabelen (data, telefoni, SD-

anlegg etc.). SD-anlegget er 
koblet opp mot UNIS (Uni-
versitetssentret på Svalbard), 
hvor Stasbygg har en over-
våkningssentral. Alle teknis-
ke installasjoner, temperatu-
rer, dører etc. kan overvåkes 
og styres fra UNIS. 

Utfordringer
Det å bygge et slik anlegg 
på Svalbard er i seg selv en 
utfordring. Den største ut-
fordringen ligger innen for 
logistikken. I et overopphe-
tet byggmarked og med et 
frakteskip i uka fra Tromsø i 
høysesongen (mai til novem-
ber) er det ikke lett å få opp 
utstyr/leveranser i rett tid. I 
prosjektet har vi opplevd for-
sinkelser på 3 uker på grunn 
av at leveranser ikke nådde 
skipet i Tromsø. Vi har og-
så hatt skipshavari (propell-
havari) i Svea (70 km sør for 
Longyearbyen) og vært nødt 

til å organisere slep av skipet 
til Longyearbyen. 

At gjennomføringen av pro-
sjektet ble løst med en entre-
prenør med lokal tilknytting 
og som også benyttet lokale 
underentreprenører har vist 
seg å være av stor betydning 
for en vellykket gjennomfø-
ring av prosjektet innenfor 
de rammebetingelsene som 
forelå.

Det å bygge et slikt anlegg på Svalbard er i seg selv en utfordring.  Den største utford
ringen ligger innen for logistikken. I et overopphetet byggmarked og med et frakteskip 
i uka fra Tromsø i høysesongen (mai til november) er det ikke lett å få opp utstyr/leve
ranser i rett tid.

Foto: Cary Fowler/Global Crop Diversity Trust

Meget bra 

Internettsted!

www.croptrust.org

Portalbygget er «smykket» i prosjektet. Utsmykningen 
Perpetual repercussion er av Dyveke Sanne.

Foto: Jaro Hollan                            

Statsbygg er byggherre 
for Svalbard Globale
frøhvelv.

Vi takker alle deltakere i 
prosjektet for samarbeidet.

www.statsbygg.no
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Lemminkäinen Norge AS har 
utført asfalteringsarbeidet
inne i Svalbard Globale frøhvelv

Vi takker LNS Spitsbergen for oppdraget

Lemminkäinen Norge AS
Postboks 93
1477 Fjellhamar2007

Arkitektens artikkel
Av

sivilarkitekt Peder Söderman, 
Barlindhaug Consult AS

Det arkitektoniske grep ba-
serer seg på at det første som 
møter en ved frøhvelvet, inn-
gangsbygningen eller por-
talen, skal gi et inntrykk av 
særpreg og robusthet. Byg-
ningens presise form og en-
kelhet utgjør kontrast til 
landskapets barskhet.

Anlegget består av portalen i 
betong, som avløses innover 
i fjellet av en tunnel av kor-
rugerte stålrør, såkalt Sval-
bardrør i den ytterste delen 
av anlegget, og tunnel i fjell 
i den innerste delen. Den in-
nerste delen, fryselageret er 
delt i tre haller, for å optima-
lisere etableringsprosessen.

Gulvet i anlegget er utformet 
som en asfaltert vei, med 
asymmetriske lysarmaturer 
for hver tredje meter. Veien 

er likt utformet i hele anleg-
gets dybde. Begrunnelsen for 
denne veien er å sammenbin-
de de ulike deler av anlegget, 
ivareta de tekniske føringer 
på en rasjonell og ryddig må-
te og signalisere struktur og 
trygghet til besøkere.

Inngangen er en monolit-
tisk form med vegger, tak og 
dekke i betong. Bygningen 
kraver ut av terrenget, slik at 
man går over en bro fra ad-
komstplass til inngangsdør. 
Konstruksjonens glatte ut-
forming og utkragning vil 
forhindre at det dannes snø-
fonner foran inngangsdør, da 
vinden vil spyle rent front-
partiet. Bygningen har for-
men av en kil i terrenget, og 
er 2,5 x 8 meter i front og 5 
x 4 meter i bakkant ved møte 
med Svalbardrøret.

Forplassen er gjort så «aero-
dynamisk» som mulig for å 
unngå at det dannes snøfon-
ner på denne. Det er få ele-
menter som kan bidra til snø-
fonner på plassen.

Inngangsdelen er fundamen-
tert på et bed av «tinefrie» 
masser og fylles ned med sli-
ke masser.

Bygningen vil være en deler i 
terrenget som leder løsstein-
massene på hver side av inn-
gangspartiet og forplassen.
Portalen, i egenskap av lan-
demerke, poengteres i form 
og material, slik at den ser 
presis ut i terrenget (i kon-
trast til andre omgivende 
«installasjoner» i terrenget 
ved flyplassen). 

Bru, inngangsdør, ventila-
sjonsrist i kombinasjon med 
en nisje for kunst på front-
veggen og deler av taket ut-
gjør hovedelementene på 
portalen. Kunstverket av 
kunstneren Dyveke Sanne 
vil være med å definere be-
tongformen og kunstverket 
vil gi fra seg lys i form av re-
fleksjoner av naturlig lys og 
kunstig lys under de forskjel-
lige årstider. Material i dør, 
rister og beslag er i børstet 
rustfritt stål. 

Frontfasaden er 2,5 meter 
bred og 8 meter høy. Ventila-
sjons-/kompressorrom plas-
seres i inngangsdel som en 
hems hvilket er gunstig i for-
hold til funksjon.

Det er en kontordel i anlegget 
som består av oppholdsrom, 
kontor og wc. Disse er utført 
som en isolert boks fordi dis-
se rom skal ha en grunntem-
peratur som er høyere enn 
de andre arealene i anlegget 
(+3–+20 °C). Kontorboksen 
er plassert i nisje i fjelltunne-
len. Kontorarealene er utført 
med isolerte lettklinkerblokk 
i «ytterveg» og innervegger i 
lettklinkerblokk.

Direktør Cary Fowler i 
GCDT fotografert foran 
Portalbygget. En isbjørn 
av is er laget til åpning-
sermonien se pgså bildet 
under). 26. februar 2008.

Foto:
Mari Tefre/GCDT

Bygningen har formen av en kil i terrenget, og er 2,5 x 8 meter i front og 5 x 4 meter i 
bakkant ved møte med Svalbardrøret.

  Foto: Mari Tefre/GCDT

Det er en kontordel i anlegget som består av oppholdsrom, 
kontor og WC. Disse er utført som en isolert boks fordi 
disse rom skal ha en grunntemperatur som er høyere enn 
de andre arealene i anlegget (+3–+20 °C).

Foto: Jaro Hollan                            

Gulvet i anlegget er utformet som en asfaltert vei, med 
asymmetriske lysarmaturer for hver tredje meter.

Foto: Jaro Hollan                            

Foto:
Jaro Hollan
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Strandgata 50, 8400 Sortland
Telefon: 76 11 18 00 • www.smtas.no

Gangbru og innvendig trapp
er levert av:

Utformingen av 
frøhvelvet

Av
ingeniørgeolog Sverre Barlindhaug, 

Multiconsult AS

Portalbyggets presise form og enkelhet utgjør kontrast til landskapets barskhet.                                Foto: Jaro Hollan

I planleggingsgruppen had-
de Multiconsult AS ansvaret 
for utformingen av den delen 
av anlegget som kom under 
bakken.

Ved tildeling av planleg-
gingsoppgaven i november 
2006 var lokaliseringen be-
stemt og det ble gitt en frem-
driftplan som viste at anleg-
get skulle stå ferdig i oktober 
2007. Da planleggingen star-
tet var det vinter og mørketid 
på Svalbard. Vinterforhold 
og det stramme tidsprogram-
met gjorde at det ikke ble tid 
til å utføre grunnundersø-
kelser. Alle vurderinger om 
grunnforholdene måtte byg-
ge på den kunnskapen vi 
alt satt inne med om stedet 
og tilgjengelige geologiske 
kart.

For planleggingen av frø-
hvelvet ble det stilt krav om 
en estetisk utvendig utfor-
ming og minst mulig varige 
sår i terrenget når anlegget 
var ferdig. For det innvendi-
ge var det derimot bare stilt 
krav om et funksjonelt an-
legg med tilstrekkelig lage-
rareal. Statsbygg hadde rik-
tignok skissert et anlegg med 
åpen forskjæring og en kort 
tunnel inn til en fjellhall. 
For det planlagte frøhvelvet 
vil ikke permafrosten ha til-
strekkelig lav temperatur og 
anlegget skulle derfor kjøles 
ned til -18 °C. I skissen fra 
Statsbygg hadde hallen der-
for et 15 m breit isolert stål-
bygg. 

Frøhvelvet var plassert i et 
område med morenedekke 
og hvor bergoverflaten var 
antatt å ligge ca. 8 m under 
terreng. Geologisk kart viser 
at bergarten i området ville 
inneholder skiftende lag av 
sandstein og leirstein. Ut fra 
erfaringene fra driving av 
drenasjetunnelen i Svea viss-
te vi at sandsteinen i hoved-
sak er meget massiv med få 
sprekker, men at styrken ik-
ke er så god som fast sand-
stein i Norge. Leirsteinen er 
gjennomgående så svak at 
den knapt tåler å bli utsatt 
dagslys før den begynner å 
gå i oppløsning. 

Med de antatte berg og løs-
masseforhold kunne vi ikke 
anbefale å etablere en for-
skjæring som skulle stå åpen. 
Forskjæringa vil bli stor og 

det ville være vanskelig å 
holde den stabil på grunn av 
det mektige løsmasselaget og 
et generelt meget svakt berg. 
I tillegg ville forskjæringen 
bli ei betydelig snøfelle og 
ville begrense adkomsten til 
anlegget i store deler av året. 
For å få en sikker adkomst 
fram til tunnelen i berg, ble 
det bestemt å legge et stål-
rør (Svalbardrør) fra dagen 
og frem til der adkomsttun-
nel ville få tilstrekkelig ber-
goverdekning. Rundt røret 
skulle massene tilbakefylles 
opp til opprinnelig terreng 
nivå. Over terreng i forlen-
gelse av røret, ble det plan-
lagt en monumental betong-
konstruksjon av arkitekter 
hos Barlindhaug Consult.
For at lagerhallene skulle få 
mest mulig stabil permafrost 
og uforvitret berg, ble det an-
tatt en 40 m lang adkomst-
tunnel.

De forventede bergforholde-
ne i anlegget ville være skif-
tende lag av fast sandstein og 
meget løs leirstein. Dersom 
massiv sandstein var den do-
minerende bergarten ville vi 
anbefale at hallen kunne væ-
re 13,5 m breiere. Dersom 
leirstein ble dominerende vil 
imidlertid en så brei hall kre-
ve omfattende sikringskost-
nadene i anleggsperioden. I 
prospektet var det forutsatt 
en lang hall, men at bare en 
del av hallen ville bli tatt i 
bruk fra starten av. Resten 
av hallen ville sannsynligvis 
først bli tatt i bruk etter noen 
10 år. På sikt så man også for 
seg at anlegget kunne bli ut-
videt med flere haller. 

Den korte byggetid og det 
forholdet at bare en deler av 
hall skulle tases i bruk først 
og det i fremtiden kunne 
bli aktuelt med flere haller, 
gjorde at vi anbefalte at det 
ble bygd 2 korte haller i ste-
det for en lang. Dette ville gi 
mulighet for vekseldrift og 
kortere tid til sprengning og 
sikring. I tillegg vil en slik 
løsning legge til rette for å 
bygge flere haller i fremti-
den.  Vi anbefalte også at det 
isolerte bygget inne i hallen 
ble fjernet. Dette ville gi be-
dre utnyttelse av det sprengte 
volumet og redusere kostna-
dene til det isolerte stålbyg-
get. 

Portalbygget har en hems 
som benyttes som teknisk 
rom. Rommet inneholder 
2 luftbehandlingsanlegg til 
servicebygget og frysehal-
lene.

Foto:
Jaro Hollan

På sprøytebetongoverflaten er det sprøytet på et lag med 
hvit Murtett for å gi en lys overflate.

Foto: Jaro Hollan                            

Belysning av fryselagre
Av Glamox Norge

Belysning av fryselagre er of-
te en utfordring og ettersom 
kravet til energiøsparing og-
så blir mer gjeldende må nye 
løsninger benyttes.

På et fryselager er det som re
gel snakk om temperaturer fra 
–20ºC  til –35ºC. Vi snakker 
om rom på rundt  1000 m² med 
opp til 6 - 10 m takhøyde.

Størstedelen av energiforbru-
ket går til å kjøle ned rommet. 
Da er det viktig at det er minst 
mulig inne i rommet som pro-
duserer varme. Lys må man 
dog ha. Det er imidlertid et 
mer og mer vanlig krav at ly-
set skal være av når det ikke 
kjøres varer inn og ut. Dette 
for å minimere energibehovet 
til frysekompressorene. 

På grunn av dette blir det 
vanskeligere å benytte høy-
trykkslamper som til nå er 
vært vanlige å bruke i fryse-
lagre. Høytrykkslamper av 
typen Sodium eller Metall ha-
logen kjennetegnes ved at de 
har lang stabiliseringstid og 
må kjøle ned før de kan tennes 
igjen etter å vært driftsvarme.

Løsningen er å benytte lysrør. 
Ved å benytte et såkalte ter-
morør og en spesiell starter 
for lave temperaturer oppnår 
man både tilfredstillende lys 
og man kan slå av og på så of-
te man vil. 

En annen problemstilling er 
vedlikehold. Alle som har 
stått ved en kondensator vifte 
i det som føles som sterk ku-
ling i – 35ºC, med et lite skru-
jern vet at det mindre tid ved-
likeholdet tar desto bedre. 

Løsningen her er å montere 
alle komponenter som krever 
vedlikehold på en komponent-
plate som raskt kan erstattes 
på lysarmaturen. Da kan sel-
ve vedlikeholdet foregå på et 
varmt verksted.

Glamox MIL ble valgt som 
belysningsarmatur blant an-
net på den nye frøbanken på 
Svalbard, nettopp fordi den 
har de kvaliteter som er nød-
vendige på en moderne fryse-
roms belysning.

Fra arbeidene 
inne i tunnelen.

Foto:
Mari Tefre/

GCDT

fortsettelse neste side
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Sterk-, svakstrøms-, overvåknings-, 
brann-/tyverialarm- og dataanlegg

er installert av:
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www.spider.no

Automatikk og automasjonsfordelinger,
sentral driftskontroll er levert av:

Med råsprengte vegger i la
gerhallene ville det riktignok 
gå med mer energi til kjøling 
i startfasen enn om det var et 
isolert rom. På sikt vil imid
lertid energiforbruket jevnes 
ut og det vil bli nær helt likt 
for de to alternativene. Det 
økte energiforbruket i inn
frysingen ville bli langt la
vere enn kostnadene til stål
bygget og ekstra utsprengt 
volum.

Problemstillingene ved byg
ging i permafrost er ofte mot
satte av hva de er på fastlan
det. I permafrostområdene 
er frossen grunn det natur
lige og ofte det som er sta
bilt. Tint grunn er problema
tisk og må håndteres spesielt. 
Dette er viktige momenter å 
ha med seg ved planlegging 
av byggeprosjekter i perma
frost. Ved å utnytte disse for
holdene er det større mulighet 
for en enklere byggeprosess. 

Leonhard Nilsen & Sønner 
AS ble tildelt oppgaven som 
entreprenør både for spreng

ningsarbeidene og for de 
kompletterende bygnings
messige og tekniske entre
prisene. De har lang erfaring 
med fjellarbeider på Sval
bard og i permafrost. Det 
gjorde at de var godt forbe
redt på de utfordringene som 
ville møte dem ved bygging 
av frøhvelvet. 

Anleggsarbeide kom i gang 
medio april 2007. Det var 
viktig å komme i gang så tid
lig at hele forskjæringen kun
ne tas ut mens grunnen var 
frossen. Permafrosten gjorde 
at det ikke ble skilt mellom 
løsmasser og berg og skjæ
ringsflatene ble gjort ver
tikale fra toppen av og helt 
ned. All utgravingen ble ut
ført med ripping og pigging. 
Den maksimale høyde i for
skjæringen ble ca. 24 m. 

Så lenge det var kuldegrader 
var alle massene i skjærin
gen stabile. Det var situasjo
nen helt til forskjæringen var 
ferdiggravd i midten av mai. 
Solen var da høyt på himme
len, men siden forskjæringen 
var nordvendt var det bare 
midnattsola sto rett inn i for

fortsettelse fra 
forrige side

Ferdig forskjæring.            Foto: Barlindhaug Consult AS

skjæringa. Det gjorde at ar
beid med tunnelpåhugget ble 
helt uforsvarlig å utføre på 
nattskift. 

Straks forskjæringen var fer
dig og det samtidig ble var
mere i luften måtte stålrøret 
inn for at tunnelarbeide kun
ne utføres sikkert. 

Frossent berg er stabilt, men 
i anleggsfasen med varm 
ventilasjonsluft og varme fra 
anleggsmaskinene vil berg
overflaten tine

På grunn av forsinkelser i 
tildelingsprosessen kom gra
vearbeidene litt seint i gang 
og solvarmen begynte å bli 
«plagsom» da forskjæringen 
var tatt ut. Siden påhugget 
var nordvendt ville man nor
malt vente at solvarmen ikke 
var noe problem. På Svalbard 
er det imidlertid annerledes. 

Den økende temperaturen 
førte til at overflaten til løs
massene begynte å tine og 
den svake leirsteinen begyn
te å gå i oppløsning. Langs 
sideveggen hadde det ikke 
stor betydning siden de var 
steile, men over påhugget ble 
det fort kritisk. Svalbardrø
ret måtte derfor monteres 
kort tid etter at forskjærin
gen var etablert for at tunnel
arbeidene skulle kunne utfø
res sikkert.

Bergforholdene som ble av
dekket vist at tykkelsen på 
sandstein og leirsteinslage
ne varierte fra 10 cm og opp 
til ca. 40 cm. Lagdelingen 
vær nær horisontal eller med 
svakt fall mot øst. Til tross 
for hyppig skifting mellom 
løs leirstein og fastere sand
stein gikk boring og ladning 
greit. Dette kom av at berget 
var fast og homogent så len
ge det var frosset.

Ved sprengningen hadde 
bergartstypen betydning for 
resultatet. Dersom kontur
hullene kom i leirstein ble 
sandsteinen i mellom of
te stående igjen. For kon
tursprengningen ble det et
ter hvert ikke lagt vekt på å 
følge nøyaktige hullavstan
der. I stedet ble konturhul
lene primært satt i sandstein. 
Etter sprengning var leirstei
nen så svak at den etter rensk 
fluktet med sandsteinen som 
var sprengt bort og det ble da 
riktig kontur.

Belysningsanlegget er dimensjonert i henhold til Lyskul-
turs anbefalinger. Det benyttes i all hovedsak lysrørar-
maturer.           

Foto: Jaro Hollan

Første fly med frø har landet på Svalbard.                                  Foto: Mari Tefre/GCDT

Frøbokser 
på vei inn 
i fryse-
lageret.

Foto:
Mari Tefre/

GCDT

Det er installert automatiseringsanlegg 
for overvåking av de tekniske installas-
jonene. Til høyre kuldeanlegg.

Foto: Jaro Hollan
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Glamox Norge
Tlf: 22 02 11 00 www.glamox.no

Statsbyggs arktiske utfor-
dring, Svalbard Globale 
frøhvelv, ble åpnet av stats-
minister Jens Stoltenberg 
tirsdag 26. februar. En rek-
ke internasjonale og nasjo-
nale gjester var til stede da 
seremonien hvor Statsbyggs 
administrerende direktør Øi-
vind Christoffersen overle-
verte den symbolske nøkke-
len til statsministeren, før de 
sammen åpnet døren til den 
ene av de tre lagerhallene for 
frø. 

En rekke prominente gjester 
fra en rekke land og ca. 100 
mediafolk fra 40 internasjo-
nale pressebyråer, aviser og 
etermedier, var til stede og 
seremonien ble overført til 
TV-stasjoner over store deler 
av verden. 

Stor betydning
— Det har vært utfordren-
de og inspirerende, samtidig 
som det har vært en stor gle-
de  å få være bidragsyter til 
dette prosjektet som har slik 
betydning for hele verdens-
samfunnet, og som har vært 
omfattet med så enorm opp-
merksomhet fra hele verden, 
sier Statsbyggs administre-
rende direktør Øivind Chris-
toffersen.

Statsbygg har vært byggherre 
for det arktiske frøhvelvet på 
Svalbard. Anlegget ligger en 
kilometer fra Longyearbyen 
flyplass og er i sin helhet et 
fjellanlegg innsprengt i per-
mafrosten. Det vil holde en 
konstant innvendig tempera-
tur på minus 18 grader celsi-
us ved hjelp av eget elektrisk 
drevet aggregat. Anlegget 
skal ha en tilnærmet «uende-
lig» levetid. 

Bestått første prøve – 
jordskjelvet
Beliggenheten tar høyde for 
alle kjente scenarier for he-
ving av havoverflaten grun-
net globale klimaendringer. 
Likeså er anlegget plassert 
så dypt inne i fjellet at muli-
ge endringer av uteklimaet 
på Svalbard ikke vil påvir-
ke anleggets nytte av perma-
frosten, som gjør at det inne 
i fjellet er en konstant tempe-
ratur på tre til fire minusgra-

der. Dette vil fungere som en 
midlertidig temperaturmes-
sig reserveløsning i tilfelle 
teknisk svikt, som for ek-
sempel bortfall av strømfor-
syning i en periode.

Hvelvet har allerede bestått 
den første store prøven. Jord-
skjelvet som rammet Sval-
bard i litt siden, hadde ingen 
innvirkning på hvelvet.

Anlegget består av tre separa-
te fjellhaller med portalbygg 
og adkomsttunnel. Hallene 
rommer lagerreoler der det 
skal plasseres forhåndspak-
kede eksemplarer av matfrø 
fra giverlandene. Disse skal 
i utgangspunktet ikke fjernes 
fra lageret annet enn i ekstra-
ordinære situasjoner.

I tilknytning til adkomsttun-
nelen er det lokaler for arki-
verings- og annet adminis-
trativt arbeid på midlertidig 
basis. Disse oppvarmes til 
vanlig romtemperatur i be-
tjente perioder. Totalt gulv-
areal på anlegget er i under-
kant av 1000 m2.

Anlegget har kostet  om lag 
48,5 millioner kroner.

Involverte
Det er konsulentfirmaet Bar-
lindhaug Consult AS i Trom-
sø, med avdelingskontor i 
Longyearbyen, som har stått 
for prosjekteringen av an-
legget. Multiconsult AS har 
bistått med geoteknikk. Bar-
lindhaug Consults egen arki-
tekt Peter W. Søderman har 
stått for den arkitektoniske 
utformingen.

Leonhard Nilsen & Sønner 
AS har bygget anlegget.

KORO (Kunst i offentlige 
rom) har hatt ansvaret for 
kunsten i bygget. Den kunst-
neriske utsmykkingen av 
inngangspartiet er laget av 
Dyveke Sanne.

Prosjektleder for anlegget 
har vært Statsbyggs Magnus 
Bredeli Tveiten.

Statsbyggs arktiske
utfordring

Stemningsbilder av Svalbard Globale frøhvelv og Longyearbyen (under til høyre).                 Foto: Mari Tefre/GCDT

To som kastet 
glans over 
åpningsfesten 
26. februar 
2008:
Mari Boine og 
Jens Stolten-
berg

Foto: 
Mari Tefre/

GCDT

Autronica Fire and Security AS gratulerer 

med nytt branndeteksjons- og nødlyssystem
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ARMEC AS
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www.armec.no

Stålarbeidene
er utført av:

Nye forlegninger i Rena leir
Av

Arvid Rønsen Ruud, 
LPO arkitektur & design as

Rena leir er et resultat av 
Stortingets vedtak om å leg-
ge landets nye hovedflyplass 
til Gardermoen i 1992. Dette 
førte til at deler av Forsvarets 
virksomhet som var lokali-
sert i Gardermoen-området 
måtte flytte. På bakgrunn av 
en arkitektkonkurranse ble 
Rena leir opprettet for å er-
statte kavaleriets tradisjons-
rike leir på Trandum. LPO 
arkitektur & design as vant 
arkitektkonkurransen og har 
siden vært hovedarkitekt for 
Rena leir. Leiren ble dimen-
sjonert for 800 verneplik-
tige og 300 befal og åpnet i 
oktober 1997. Gjennom for-
svarets omstilling de sene-
re år har Rena leir blitt ho-
vedsete for Hærens styrker. 
I samvirke med øvrige an-
legg i Østerdalen Garnison  
er Rena leir et komplett an-
legg for Forsvarets landba-
serte virksomhet.

Rena leir ble anlagt som en 
«by» der de store anlegge-
ne ble innpasset i forhold til 
landskapets topografi. Mel-
lomliggende skogområder 
ble bevart og det ble skapt 
differensierte bygningsstruk-
turer med plasser og rom for 
identitet, beskyttelse, sere-
monier og sosialt liv. Leiren 
er delt i to platåer med et øv-
re platå med tunge militære 
funksjoner og et nedre platå 
med sosiale og driftsteknis-
ke funksjoner. Rena leir er 
en kompakt leir hvor det har 
vært lagt vekt på korte av-
stander for å unngå unødven-
dig transport. Muligheten for 
endring og fortetting innen-
for denne strukturen har vist 
seg å fungere godt gjennom 
to perioder med utvidelser. 

De nye forlegningene er en 
fortetting av eksisterende 
boligområde i leiren. De to 

byggene som ble ferdigstilt 
i 2007 er oppført i 3 etasjer 
med henholdsvis 60 og 48 
hybler i hvert bygg. Hver hy-
bel har eget oppholdsrom og 
bad. Hyblene er plassert på 
hver side av en midtkorridor. 
I enden av byggene er det fel-
les oppholdsrom og kjøkken 
med spiseplass. I 3. etasje 
er det stor terrasse mot syd.
Dersom boligbehovene vil 
endre seg er det lagt til ret-
te for å slå sammen to og to 
hybler til 2- roms leiligheter, 
hvor det ene badet enkelt kan 
bygges om til kjøkken.

Under og mellom husene er 
det kjeller med parkering 
og tekniske rom. Husene er 
bygget med dekker og skil-
levegger i plasstøpt betong. 
Innvendige overflater er sli-
testerke og robuste materia-
ler som panel og murte veg-
ger av betongstein. Utvendig 
er byggene kledd med panel 
som står ubehandlet. Den 
skrå gavlveggen mot syd er 
båndtekket. Inngangspartiet 
er fargesatt med sterke sig-
nalfarger.

Belysningsanlegget er dimensjonert i henhold til Lyskul-
turs anbefalinger. Det benyttes i all hovedsak lysrørar-
maturer.           

Foto: Eldar Kjernet

De nye forlegningene som er 
under bygging i Rena leir er 
et resultat av Forsvarets be-
hov for flere boliger og end-
rede boformer. I tillegg til et 
hybelhus med ytterligere 60 
hybler er det under bygging 
8 stk. 2- roms leiligheter, 
og 8 stk. kollektivleiligheter 
fordelt på til sammen 5 hus 
for opptil 96 personer. De tre 
kollektivhusene skiller seg ut 
som mindre enheter og dan-
ner avslutningen av boligom-
rådet i leiren. Under husene 
blir det parkeringskjeller og 
tekniske rom. Husene er or-
ganisert rundt et tun og inn-
gangspartiene er orientert 
mot dette. 

Alle husene er utformet i 
henhold til formingsveilede-
ren som ble utviklet i forbin-
delse med etableringene av 
leiren.

Prosjektene er organisert 
som totalentreprise med 
Martin M. Bakken som en-
treprenør.

Utvendig er byggene kledd med panel som står ubehandlet. Den skrå gavlveggen mot syd er båndtekket.

Foto: Trond Enemo

I 3. etasje er det stor terrasse mot syd.         

Foto: Trond Enemo

Fra felles oppholdsrom med utsikt.   Foto: Eldar Kjernet
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er utført av:
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Alle de
elektrotekniske installasjonene

 er utført av:

s

Prosjektbefaring.

Fra venstre Svein Tol-
lersrud (daglig leder i 
Martin M. Bakken AS), 
Ola Gundersen (stabs-
sjef i Østerdal Garnison) 
og Jens Levi Molstad 
(prosjektsjef i Forsvars-
bygg Utvikling Øst).

Foto:
Trond Enemo

Inngangspartiet er fargesatt med sterke signalfarger.
          

Foto: Trond Enemo

De to byggene som ble ferdigstilt i 2007 er oppført i 3 etasjer med henholdsvis 60 og 48 hybler i hvert bygg.          

Foto: Trond Enemo

Under og mellom husene er det kjeller med parkering og 
tekniske rom.

Foto: Eldar Kjernet
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Totalentreprenør
Mikkelshøgda borettslag

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

Vi har levert
betongelementvegger

GRUNNARBEIDENE ER UTFØRT AV:

TELEFON: 33 48 01 00    www.mogd.no
SANDEFJORD

Av
Aashild Mariussen, 

SPOR Arkitekter AS

Stenbråtveien 73-77, Mik-
kelshøgda, Mortensrud
Byggherre: OBOS Nye Hjem 
AS, arkitekt: Spor Arki-
tekter AS, entreprenør: AF 
Bygg Oslo 

Mikkelshøgda borettslag lig-
ger på Mortensrud, syd i Os-
lo. Boligene er en del av et 
større område på Stenbråten 
med flere felt under planleg-
ging og utbygging. Bebyg-
gelsen er plassert i den vest-
vendte skråningen mellom 
Stenbråten skole og Sten-
bråtveien og med Ljanselv-
dalen nedenfor. Borettsla-
get består av 3 blokker i 3-4 
etasjer med til sammen 42 
leiligheter. Bebyggelsen føl-
ger terrenget og har atkomst 
fra eksisterende offentlig 
gang- og sykkelvei som går 
til Mortensrud senter.

Alle leilighetene har go-
de solforhold og flott ut-
sikt mot sjøen og Nesodden. 
De fleste av leilighetene er 
gjennomgående. Bebyggel-
sen er koblet til fjernvarme-
nettet og har vannbåren var-
me. Leiligheter som ikke har 
utgang på bakkeplan er ut-
styrt med sprinkleranlegg. 
Fasadelivet springer inn og 
ut, og gir rom for skjerme-
de og private balkonger både 
på svalgangsiden mot øst og 
på vestfasaden. Blokkene er 
beiset svartbrune. Deler av 
fasaden, som er trukket ut i 
forhold til bygningskroppen, 
er kledd med gule fasadepla-
ter. Svalganger og balkonger 
er utført i massivt tre og med 
rekkverk av glass. Det er til-
strebet et enkelt og rent arki-
tektonisk uttrykk. Blokkene 
harmonerer med nabobebyg-

gelsen Mikkelsgrenda, som 
er kubiske småhus med et 
funksjonalistisk formspråk. 
Boligfeltene til OBOS ved 
Stenbråten får et helhetlig 
preg og beslektet arkitekto-
nisk uttrykk. Dette er også 
positivt for fjernvirkningen.

➞

Mikkelshøgda borettslag ligger fritt og høyt til med utsikt mot sjøen og Nesodden.                                Foto: Byggenytt

Mikkelshøgda borettslag

Bebyggelsen er plassert i den vestvendte skråningen mellom Stenbråten skole og Stenbråtveien og med Ljanselvdalen 
nedenfor.                                

Foto: Byggenytt
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Kjellerboder, type GARANTELL
er levert og montert av:

Telefon: 64 86 54 14 • Telefax: 64 86 57 42
E-mail: teambyggas@gipz.no

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

www.retura.no

Avfallshåndtering er utført av:

«Back of House» vender mot gang- og sykkelvei som går 
til Mortensrud senter.

Foto: Byggenytt

pressemelding:

IKT-revolusjon på gang i
byggenæringen?
Norsk IKT-bransje, sam-
men med bl.a. SINTEF har 
utviklet verktøy som kan 
revolusjonere fremtidig 
byggeproduksjon.
 
Verktøyene er basert på 
åpne standarder, og det 
dreier seg om programvare 
som gjør at alle faggruppe-
ne i en byggeprosess – fra 
start til mål, kan kommu-
nisere uansett hva slags 
programvare man selv be-
nytter. Dette kommer i til-
legg til 3D-planlegging, 
som bl.a. muliggjør avslø-
ring av byggefeil tidlig i 
planlegging.. Byggefeil og 
misforståelser utgjør i dag 
årlig et samfunnsmessig 
tap på nærmere 4 milliar-
der kroner.

Prosjektet 
buildingSMART med se-
kretariat i Boligprodu-
sentenes Forening har an-
svaret for å drive fram og 
koordinere denne utvikin-
gen.

I tillegg legges alle opplys-
ninger om bygget i et di-
gitalt arkiv, slik at senere 
eiere kan gå inn og hente 
opplysninger om en spesi-
ell byggedel, f.eks. en dør 
mellom en gang og et kon-
tor. Eiere, forsikringssel-
skap, brannvesen etc. kan 
tenkes å interessere seg for 
byggets ulike deler, opprin-
nelse etc.. Ved å identifise-
re hver eneste del åpnes det 
òg for effektiv e-handel.
  
IKT-verktøyet åpner dess-
uten for at man kan utføre 
en såkalt «regelsjekk» tid-
lig, det vil si om bygget er i 
samsvar med de krav myn-
dighetene o.a. stiller. Det er 
allerede utviklet standar-
der for sjekk av kravet til 

universell utforming. Det-
te kan vise seg å bli et ef-
fektivt hjelpemiddel i myn-
dighetenes økte  behov for 
å sjekke at regler følges, at 
antall byggefeil reduseres 
osv.
 
Det nye verktøyet er al-
lerede under utprøving i 
praksis (det nye store sy-
kehuset i Akershus, Nye 
A-hus, og et høyskolebygg 
i Tromsø/Bodø). Det fun-
gerer så godt at store bygg-
herrer som Statsbygg og 
Forsvarsbygg nå satser på 
dette verktøyet. Statsbygg 
skal, innen 2010, kreve at 
alle som prosjekterer og 
planlegger for dem bruker 
verktøyet. De er allerede i 
gang med FoU-prosjekter. 
Forsvarsbygg følger på.
 
Blant entreprenørene er 
Skanska i full fart, og Sta-
tens bygningstekniske etat 
(kontrollorganet for staten) 
er svært interessert.
 
Egentlig dreier det seg om 
industrialisering av en av 
verdens største bransjer. 
Statsbyggs kollegaer i USA 
og Finland stiller samme 
krav som Statsbygg i Nor-
ge, i Singapore driver man 
med regelsjekking, i Dan-
mark har man Det digitale 
Byggeri som er noe av det 
samme osv.  NTNU er in-
teressert i å ta elementer av 
dette inn i sitt utdannelse-
stilbud.

Norske firmaer som har bi-
dratt med denne IKT-ut-
viklingen, gjør allerede 
stor business utenlands – 
og de er prisbelønte for sin 
utviklingsinnsats. Man sier 
at dette er det største nor-
ske på fronten siden GSM.

pressemelding:

Kynningsrud og Stange-
land slår sammen sine 
virksomheter
INNEN MOBILKRANER 
OG BLIR DEN LEDEN-
DE MOBILKRANAK-
TØR I SKANDINAVIA.

Kynningsrud Kran og Stan-
geland Kran skal markeds-
føres under samme navn 
og ledelse som i dag, men 
samles i det felleseide hol-
dingsselskapet Nordic Cra-
ne Group AS.

Kynningsrud er først og 
fremst posisjonert i løft for 
byggentreprenører, tung-
industri, petrokjemisk in-
dustri og vindmøllemar-
kedet i Norge og Sverige. 
Stangeland har sin styrke 
innen oljerelatert virksom-

het i tillegg til bygg og in-
dustri langs hele kysten av 
Norge.

Med nesten 300 mobil-
kraner/lastebilkraner vil 
gruppen være markedsle-
dende i det skandinaviske 
markedet. I Norge vil det 
sammenslåtte selskapet 
ha virksomhet langs hele 
norskekysten – fra Halden 
i sør/øst til Hammerfest 
i nord. På svensk side vil 
selskapet ha sin hovedakti-
vitet i syd- og mellom Sve-
rige. Gruppen vil ha 375 
medarbeidere og forventes 
å få en omsetning på ca. 
650 MNOK i 2008. 

pressemelding:

Byggestart for 
Høgskolen i Vestfold
Mandag 3. mars 2008 ble 
første spadetak tatt på 
Høgskolen i Vestfold. Fra 
Statsbygg var både pro-
sjektleder Jard Bringedal 
og avdelingsdirektør Lars 
Hoberg til stede under byg-
gestarten. 

Høgskolen i Vestfold skal 
samlokaliseres på Bakken-
teigen i Horten kommune. 
Totalt areal for nybygget er 
på over 16.000 kvadratme-
ter.

Byggearbeidene skal fer-
digstilles i august 2010. 

Byggeprosjektet fikk start-
tbevilgning allerede i 2005, 
men en opphetet markeds-
situasjon ga få tilbydere og 
svært høye priser i entre-
prisekontraktene. 

Prosjektet måtte derfor ut-
sette byggestart for å gå i 
forhandlinger med entre-
prenørene og foreta kost-
nadskutt. I september 2007 
fikk prosjektet ny kots-
nadsramme - og byggepro-
sjektet er nå igangsatt.

Grønn støyvoll – grønn mur
Hallingdal Hytteservice 
har nå også begynt å le-
vere Grønn Mur/Grønne 
Støyvoller til Sverige. De 
første leveransene er gått 
til Stockholm der vi også 
ser for oss et stort marked. 
Produktet er patentbeskyt-
tet og nyttes der det før er 
brukt annen type støyskjer-
ming. Fordelen med Hal-
lingTorv sitt produkt er at 
det har veldig bra støyab-
sorberende effekt, tar liten 
plass, er så godt som vedli-
keholdsfritt og fint å se på. 
Produktet gir grønt og fint 
gress som veiskråningene.
Torvplatene består av bio-
logisk vekstmasse og har 
følgende egenskaper: mil-
jøvennlig, fast og stabil 
form, tåler store belast-
ninger, godt vekst grunn-
lag for gress og vegetasjon, 
lav avdempning, gode iso-
lasjonsegenskaper, lett å 
montere og håndtere. Torv-

platenes innhold er myr-
jord, kompostert bark, bi-
omasse, kalk og naturlig 
bindevev. Massen presses 
sammen til plater som er 
40x30x12 centimeter.

Produksjonen foregår i 
moderne fabrikklokaler på 
Torpo i Hallingdal.

Det er Hallingdal Hytteser-
vice AS som står bak Hal-
lingTorv. De forteller om 
stor etterspørsel etter pro-
duktet. Vi vet også at flere 
arbeider med å prosjektere 
anlegg med HallingTorv, 
som kan ha en helnings-
vinkel på opp til 70 grader, 
forteller Knut Hans Løste-
gaard hos Hallingdal Hyt-
teservice.

Kontakt produsenten 
Hallingdal Hytteservice 
direkte: tlf. 32 08 34 11.

Statsbyggs avdelingsdirektør Lars Hoberg tok det før-
ste spadetaket  mandag 3. mars. Her takkes Jan Jah-
ren fra entreprenøren HENT.
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Containere og
avfallsbehandling

er levert av:

pressemelding:

Positive signaler om 
strengere byggkontroll
Signalene om at den nye 
plan- og bygningsloven vil 
bety skjerpet kamp mot 
byggeslurv er gledelig for 
både forbrukerne og eien-
domsbransjen, mener Nor-
ges Takseringsforbund 
(NTF).

NTF er svært fornøyd 
med at kommunal- og re-
gionalminister Magnhild 
Meltveit Kleppa nå har 
varslet økt fokus på byg-
gefeil og slurv, og påpekt 
behovet for en nøytral og 
uavhengig kontroll av bygg 
under oppføring.

– Dette er oppgaver takst-
mannsapparatet i Norge er 
godt forberedt på. Som or-
ganisasjon har vi dessuten 
gode forutsetninger for å 
etablere systemer og ruti-
ner for slik kontroll, sier 
administrerende direktør 
Arne M. Støbakk i NTF.

Undersøkelser av bygge-
feil og byggeskader er al-
lerede en sentral del av 
takstmennenes besiktigel-
ser. Takstmennene i NTF 
utfører mellom 15.000 og 
25.000 slike besiktigelser 
hver måned.

Eiendomsakademiet, som 
er landets toneangivende 
utdanningsforum for aktø-
rer innen fast eiendom, er 
allerede i gang med å til-
passe utdannings- og etter-
danningstilbudene sine til 
de nye behovene.

– I likhet med statsråd 
Magnhild Meltveit Kleppa 

er vi opptatt av pålitelig-
het og kompetanse. En re-
visjon av byggelederstudiet 
for å oppfylle de varslede 
kravskjerpelsene er alle-
rede i gang, sier adminis-
trerende direktør Henning 
Møllerløkken i Eiendom-
sakademiet.

Også øvrige studietilbud 
blir gjennomgått for å kva-
litetssikre at kandidatene 
får den kompetanse som 
vil bli krevd av dem i hen-
hold til nye og skjerpede 
regler.

– Signalene om skjerpe-
de krav i den nye plan- og 
bygningsloven harmone-
rer også godt med forslaget 
om å innføre obligatoriske 
tilstandsrapporter for bygg 
som skal selges, sier Arne 
M. Støbakk i NTF.

Norges Takseringsforbund 
er med i Byggekostnads-
programmets delprosjekt 
RUB (Veien til Riktig Ut-
førte Bygg), der målsettin-
gen er å redusere omfanget 
av byggefeil og skader.

Basert på en egen undersø-
kelse påpekte NTF nylig at 
halvparten av skadene som 
oppstår i norske bygg skyl-
des slurv, feil utførelse og 
manglende kontroll under 
oppføringen.

Skadeomfanget som følge 
av dette antas å være om 
lag 13 milliarder kroner 
årlig.

pressemelding:

4 selskaper skal konkur-
rere om byggekontrakten 
på Kårstø
Primo mars ble det klart at 
fire selskaper har kvalifi-
sert seg til å gjøre tekniske 
forstudier (FEED-studier: 
Front End Engineering and 
Design) for CO

2
 fangstan-

legget som skal bygges på 
Kårstø. De av leverandø-
rene som i neste omgang 
finnes best skikket etter 
evaluering av forstudiene, 
vil være med å konkurrere 
om å få byggekontrakten 
for fangstanlegget til gass-
kraftverket på Kårstø.

4 selskaper går videre 
Gassnova SF sendte den 
29. februar ut invitasjon til 
4 selskaper og disse har nå 
bekreftet at de ønsker å væ-
re med å konkurrere om å 
bli den som skal få bygge 
fangstanlegget på Kårstø. 

– Prosjektgruppa som blir 
ledet av prosjektdirek-

tør Ole Rønning har siden 
midten av januar jobbet 
med de innkomne søkna-
dene, forteller administre-
rende direktør Bjørn-Erik 
Haugan. Dette har vært et 
omfattende arbeid påpeker 
han, men vi er trygge på at 
vi går videre med de fire 
mest kvalifiserte selska-
pene. 

– De fire selskapene som 
nå påbegynner arbeidet 
med tekniske forstudier 
er: HTC Purenergy Inc. og 
Bechtel Overseas Corpora-
tion fra Canada/USA, Aker 
Clean Carbon fra Norge, 
Flour Daniel Constructi-
on Company fra England/
USA og Mitsubishi Heavy 
Industries, LTD. fra Japan, 
opplyser Haugan.

Rica Helsfyr Hotel: Nytt tilbygg

Rådgivende ingeniør

byggeteknikk,

geoteknikk- - -

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

Støperigata 7 G, 3040 Drammen
Mobiltlf.: 977 01 868 - 907 82 449

Telefax: 32 80 00 20

Rådgivende ingeniør elektroteknikk

Rica Helsfyr Hotels nye til-
bygg ble ferdigstilt i begyn-
nelsen av 2008 og innehol-
der bl.a. 90 dobbeltrom, 2 
store suiter, auditorium for 
180 personer, samt 3 nye 
konferanserom. Hotellet har-
også fått ny relax- og trimav-
deling med badstue.

Samtidig med nytt tilbygg er 
resepsjons- og lobbyområde, 
samt eksisterende rom, total-
renovert og modernisert. 

Resepsjonen fremstår nå som 
et stort og innbydende lob-
byområde. Hotellet har også 
fått ny relax- og trimavdeling 

med badstue som ble ferdig-
stil i februar 2008. 

Rica Helsfyr Hotel er et mo-
derne konferanse- og for-
retningshotell med landlig 
beliggenhet og store grønt-
arealer i umiddelbar nær-
het i tillegg til Munch mu-
seet, Tøyen Botaniske Hage 
og Oslos øvrige severdighe-
ter. Hotellet, med sin sen-
trale beliggenhet i forhold 
til offentlig kommunikasjon 
og gode parkeringsmulighe-
ter, er et attraktivt alternativ 

for alle typer møter og kon-
feranser.

Det nye tilbygget er satt opp inntil eksisterende bygg.                                                                                 Foto: Byggenytt                                   

Byggherre;
Eiendomsspar AS

Arkitekt:
Hille Melbye 
Arkitekter AS 

Totalentreprenør:
AF Bygg Oslo
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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

Resepsjons- og lobbyarealet.                                                                        Foto: Byggenytt Det staselige auditorpet har plass til 180 personer.                                   Foto: Byggenytt

«Konsertterrassen». 
(se også bildet under 9. 
etasje). Denne terrassen 
har fått sitt kallenavn på 
grunn av sin nærhet til 
Valle Hovin. Når Rolling 
Stones og andre har 
konserter her, vil også 
lyden kunne bære hit.

Foto:
Byggenytt 

Hotellet sett fra Innspurten.  Kontorbygget Helsfyr Panorama ligger bakenfor. 

Foto: Byggenytt

Rica Helsfyr Hotel sett mot hovedinngang.                                                Foto: Byggenytt

Nybyggets tilbaketrukne 9. etasje inneholder 2 store suiter som begge har romslig ter-
rasse med fin utsikt over byen.

Foto: Byggenytt
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Vi gir deg frihet til 
å gjøre det du kan best, enda bedre! 
Vi investerer fortløpende for å ha Norges mest komplette 

utstyrs- og maskinpark. Når du leier hos oss reduserer du 

risikoen for driftsstans, unødvendige utgifter og forsinkelser. 

I tillegg reduserer du egen kapitalbinding knyttet til 

investeringer og vedlikehold.

Handlefrihet
levert av Bautas

Rengjør hender, verktøy 
     og glatte flater!











Den verdenskjente arki-
tekten Zaha Hadids Spit-
telauer Arcade Housing 
er et ekspresjonistisk vå-
gestykke på en av Wi-
ens mest moderne adres-
ser. Arkitekturskribenten 
Flemming Skude beskri-
ver den skulpturelle byg-
ningen som et varsel om en 
ny og utradisjonell tendens 
innenfor arkitektur i Cur-
rent Architecture på www.
rockwool.no.
 
En av de store tesene i Mo-
dernismen  står  kanskje  for 
fall. Hittil har arkitekter i te-
orien formet deres bygninger 
slik at formen primært er av-
ledet fra funksjon. Den aner-

kjente kvinnelige arkitekten 
Zaha  Hadid  gjør  opp  med 
denne tesen med Spittelauer 
Arcade Housing i Wien.
 
«Den  meget  ekspresjonis-
tiske  bygningen  er  en  fryd 
for øyet. Det  er  et  skulptu-
relt  mesterverk  der  formen 
har  vært  styrende  for  arki-
tekten. Til gjengjeld har Ha-
did nok vært nødt til å hugge 
en hæl og klippe en tå på det 
funksjonelle plan,» forteller 
Flemming Skude og forkla-
rer: «Det er i den grad snakk 
om et bygg som spenner ben 
på seg selv på den måten at 
utfordringen har vært å plas-
sere et bygg midt i og over et 
spindelvev av gangstier, syk-

kelstier, innfallsveier og tog-
forbindelser  –  noe  som  er 
blitt imponerende vakkert å 
se på, men i andre sammen-
henger lite praktisk.»
 
Det  hvitkalkede  bygnings-
komplekset, som ligger langs 
Donaukanalens  bredde  og 
over en av Wiens mest trafik-
kerte innfallsveier, «svever» 
flere steder på påler som ser 
så skrøpelige ut at de får byg-
ningene til å virke som om de 
unndrar seg fra tyngdeloven. 
Komplekset minner mest av 
alt om et kjempestort tredi-
mensjonalt puslespill som er 
blitt skilt fra hverandre for å 
gjøre plass til stiene og vei-
ene under og rundt bygnin-
gene.
 
Ved å lage de skarpe forme-
ne slik at de heller, har Hadid 
indikert en fornemmelse av 
bevegelse mellom bygninge-
ne. Derfor har iakttakere av 
Spittelhauer Arcade Housing 
et tydelig inntrykk av dyna-
mikk og sammenheng mel-
lom bygningene selv om de 
er atskilte.
 
Trafikken som nærmeste 
nabo
Plasseringen av Hadids arki-
tektoniske vågestykke inne-
bærer  at  det  ikke  befinner 
seg  andre  bygninger  i  na-
bolaget, noe som gjør at det 
utradisjonelle  komplekset 
kan  betraktes  uhindret  fra 
alle sider. Samtidig er det en 
imponerende utsikt fra leilig-
hetene. Flemming Skude på-
peker dog at rosene ikke er 
uten torner:
 
«Det  er  nok  en  av  de  mest 
moderne adressene man kan 
bo på i Østerrike, og det er 
et usedvanlig hjem beboer-
ne kan vise fram for venner 
og kjente. Men når man bor 
over et trafikkknutepunkt vil 
det hele tiden være en svak 
støy  i  bakgrunnen.  Attrak-
sjonsverdien overstiger såle-
des den funksjonelle verdien 

av bygningene, men det som 
er  veldig  karakteristisk  for 
Zaha  Hadid  er  at  hun  vek-
ter formen høyere enn funk-
sjon. Jeg tror mange arkitek-
ter har en  tendens  i samme 
retning – om heller å  tegne 
kunstnerisk fremfor snevert 
funksjonelt. Derfor kan Spit-

telhauer Arcade Housing be-
traktes som et spirende opp-
gjør med tesen om at formen 
følger funksjonen. Det er noe 
vi også kommer til å se mer 
til her hjemme. Rundt om i 
de europeiske storbyene har 
de begynt å samle på arkitek-
turverk av kjente arkitekter, 

så kanskje vi også får lignen-
de bygg en gang.»
 
Les den utdypende beskrivel-
sen av det banebrytende byg-
get på www.rockwool.no.

Nye tider i arkitekturen: nå følger funksjonen

Spittelhauer Arcade Housing, som ligger langs Donaukanalens bredde, «svever» flere 
steder på påler som ser så skrøpelige ut at de får bygningene til å se ut som at de unn-
drar seg fra tyngdeloven.
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