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Den Norske Opera & Ballett, 
beliggende ved  
«Svanesjøen».

Operabygget er denne 
utgaves hovedomtale 
(sidene 1–15). 

Helt til venstre et bildeutsnitt 
fra det fabelaktige operataket 
med sin komplekse mosaikk 
av marmorplater. 

Til venstre et utsnitt fra 
byggets storslåtte foajé, 
med et eksempel på Oslos 
nye storstue som forum for 
flerbruk.

Foto:
Byggenytt 

Innholdsfortegnelse 
siste side
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Som et isfjell stiger operahuset opp av havet i Bjørvika. Selv på en sur gråværsdag (søn-
dag 27. april) ferdes mange nysgjerrige på byens nye uterom. Slik har det vært i mange 
dager. Og hvordan kommer det ikke til å bli, nå som vår og sommer er i anmarsj.

Foto: Byggenytt

Disse 3 bildene forteller mer enn det ord kan gjøre, hvilket enestående og storslått bygg 
det nye operahuset er.

Foto: Jaro Hollan
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INGENIØRFIRMAET
MALNES OG ENDRESEN A.S 

Solen skinner på operataket og folk fryder seg over det nye byrommet og utsikten. Solbriller anbefales.

Foto: Byggenytt

Byggesakens gang
Statsbygg har vært byggher-
re for det nye operahuset, og 
står som eier og utleier. Stats-
bygg har også vært prosjekt-
ansvarlig for gjennomføring 
av anskaffelser av brukerut-
styr og -inventar.

Statsbygg startet sin del av 
arbeidet med ulike utred-
ninger om et eventuelt nytt 
operahus i 1990, og har vært 
en vesentlig bidragsyter til 
tre Stortingsproposisjoner 
om saken: Stortingsproposi-
sjon nr. 37 (1997-98), nr. 48 
(1998-99) og nr. 48 (2001-
2002).

I juli 1999 fikk Statsbygg i 
oppdrag å forestå planleggin-
gen av prosjektet nytt opera-
hus fram til godkjent forpro-
sjekt med kostnadsramme.

I 2000 ble det avholdt en 
åpen arkitektkonkurran-
se med den største oppslut-
ning noen arkitektkonkur-
ranse i Norge har hatt hittil. 
Nærmere 250 deltakere fra 
alle verdensdeler deltok. En 
internasjonal jury ledet av 
Den Norske Operas styre-
leder kåret arkitektfirmaet 
Snøhetta som vinner. Alle 
forslagene ble utstilt i en av 
verkstedbygningene på For-
nebu. Publikum strømmet til 
i så store mengder at mange 
måtte stå i timeslang kø for 
å slippe inn for å se konkur-
ransebidragene.

Resultatet av forprosjektet 
ble fremlagt for Stortinget og 
i juni 2002 fikk Statsbygg i 
oppdrag å forestå gjennom-
føringen av operahusprosjek-
tet som statens byggherre.

Selve byggingen har strukket 
seg over fem år og det første 
spadetaket ble tatt av kultur-
minister Valgerd Svarstad 
Haugland den 17. februar 
2003. Grunnsteinen ble lagt 
ned av Kong Harald V den 3. 
september 2004.

Styring
Da Stortinget ga sin tilslut-
ning til at Statsbygg skulle 
være byggherre, ble det også 
vedtatt at det skulle være en 
særskilt oppfølging fra Kul-
tur- og kirkedepartementet, 
og at det skulle nedsettes en 
styringsgruppe som skulle 
ha et aktivt tilsyn med pro-
sjektet. Styringsgruppen har 
vært ledet av Kultur- og kir-
kedepartementet og har i til-
legg hatt representanter fra 
Fornyings- og administra-
sjonsdepartementet, Stats-
bygg og Den Norske Opera 
& Ballett. Styringsgruppen 
har vært et forum for gjensi-
dig informasjon, samarbeid 
og samordning av overord-
nete beslutninger. Det har i 
byggeperioden vært avholdt i 
gjennomsnitt ca. 10 styrings-
gruppemøter i året.

Kultur- og kirkedepartemen-
tet har hatt det overordnede
ansvaret for prosjektet og 
var oppdragsgiver overfor 
Statsbygg. Statsbygg er sta-
tens prosjektansvarlige og 
utøvende byggherre. Forny-
ings- og administrasjonsde-
partementet er Statsbyggs 
overordnede departement, 
men Statsbygg har også vært 
direkte ansvarlig overfor 
Kultur- og kirkedepartemen-
tet i henhold til det oppdrag 
som ble gitt.

Organisering
Etter at oppdraget var mot-
tatt etablerte Statsbygg en 
egen enhet for operaprosjek-
tet med en egen prosjektdi-
rektør. Bemanningen har 
vært en blanding av Stats-
byggs egne ansatte og inn-
leide konsulenter. All byg-
geledelse har vært innleid, 
og organisasjonen har vært 
fleksibel i den forstand at 
den har økt og minket i om-
fang etter behov. Fra 2003 
har prosjektledelsen holdt 
til ved byggeplassen sam-
men med byggeledelsen 
for å ha kort vei fra bygge-

plass til beslutningstagerne. 
På det meste har prosjektle-
delsen vært bemannet med 
opp mot 50 personer, ca. 15 
i prosjektledelsen og resten i 
byggeledelsen. Selv om dette 
kan synes som mange, er det 
en relativt liten bemanning i 
forhold til antall kontrakter 
og omsatt verdi.

Prosjektering – 
100 årsverk brukt før 
første spadetak
Arbeidet med prosjekterin-
gen ble ledet av Statsbygg, 
som etter arkitektkonkurran-
sen knyttet til seg rådgivere 
innen VVS, elektro, bygge-
teknikk, akustikk og teater-
teknikk. Det har vært man-
ge utfordringer. Blant annet 
grunnforholdene med 30 til 
60 meter ned til fast grunn, 
og bare leire og løsmasser 
over fjellet. 

Kravene til akustikk har mye 
forhåndstesting i modeller, 
avansert og til dels nyska-
pende sceneteknikk og ikke 
minst byggets geometri har 
stilt store krav til prosjekte-
ringen.

Kontraktsstrategi
For å være mest mulig at-
traktive for byggemarkedet 
spurte Statsbygg byggebran-
sjen hvorledes de ønsket kon-
traktsinndelingen. Svaret var 
at bransjen ønsket store kon-
trakter, men var helt klar på 
at en totalentreprise var uak-
tuell. En slik økonomisk ut-
fordring var det ingen som 
var villige til å påta seg. 
Resultatet av dialogen med 
byggebransjen var et viktig 
moment da kontraktsinnde-
lingen ble fastsatt. Det ble 
lagt opp til 37 relativt sto-
re byggeherrestyrte, tidsfor-
skjøvne kontrakter.

Markedsutviklingen i 
byggeperioden
Ved de første store kontrak-
tene var det god konkurran-
se og de første to kontrakte-
ne ble inngått innenfor det 
oppsatte budsjettet. Ved ut-

sendelse av de neste to store 
kontraktene, på grunnarbei-
der og såkalt «tett hus»-kon-
trakter med et budsjett på ca. 
500 millioner NOK til sam-
men – hadde markedet end-
ret seg dramatisk. Det kom 
bare inn tilbud fra én entre-
prenør på disse kontraktene. fortsettelse neste side

Mangelen på tilbud var så-
pass overraskende at Øko-
krim, som i stor grad fulgte 
med på anbudsprosessen og 
til dels deltok på byggemø-
ter i innledningsfasen, in-
teresserte seg for saken. De 
ønsket å undersøke om det-
te var et utslag av noen form 

for deling av markedet mel-
lom de store entreprenørene, 
men det var ingenting som 
tydet på det. Det var første 
varsel på at markedet hadde 
forandret seg.
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Etter dette ble kontraktsstra
tegiene tatt opp til ny vurde
ring, det ble foretatt nye mar
kedsundersøkelser, og for å 
møte det endrede markedet 
måtte strategien justeres. To 
store innredningskontrakter 
ble derfor sendt tilbake til 
rådgiverne og delt opp i 18 
mindre kontrakter. Håpet var 
å nå et annet segment i mar
kedet og derved få til en bre
dere konkurranse. Til en viss 
grad var oppdelingen vellyk
ket, men det har vært flere 
entrepriser som måtte utly
ses flere ganger fordi tilbu
dene som kom inn var langt 
over budsjettet. 

Det har også vært utlyst en
trepriser hvor det ikke kom 
inn tilbud i det hele tatt. Det 
opphetede markedet har i 
stor utstrekning satt krav til 
forenklinger og stram sty
ring for å få prosjektet i havn 
innenfor kostnadsrammen.

8000 arbeidere i 600 
firmaer fra 25 land
Selv om Statsbygg bare har 
hatt 55 rene byggkontrakter, 
har det i byggeperioden vært 
nærmere 600 firmaer innom 
byggeplassen, de fleste som 
underentreprenører til Stats
byggs kontraktspartnere. 
Det har i overveiende grad 
vært norske firmaer, men ar
beidstakerne har kommet fra 
25 ulike nasjoner. Uten den 
utenlandske arbeidskraften 
hadde det, slik markedet ut
viklet seg, ikke vært mulig 
å ferdigstille operahuset til 
rett tid. 

Den største utfordringen ved 
å ha så mange med uten
landsk bakgrunn har vært 

forholdet til sikkerheten. Til 
tross for at mange har kom
met til byggeplassen med li
ten fokus på – og ikke minst 
liten opplæring i – helse, 
miljø, og sikkerhet (HMS), 
har det vært svært få alvor
lige arbeidsulykker. Så få at 
det har vakt oppmerksom
het. Dette kan til dels skyldes 
at Statsbygg påtok seg å være 
hovedbedrift og ta ansvaret 
for HMS. I hele byggeperio
den har det vært dedikert en 

person til i hovedsak å jobbe 
med sikkerheten ute på byg
geplassen. Det har også vært 
brukt mange ressurser på å 
legge forholdene til rette for 
et sikkert arbeidsmiljø. 

I tillegg har alle som har 
hatt gjøremål ute på bygge
plassen måttet gjennomfø
re sikkerhetskurs før de har 
fått starte ute. Disse har vært 
gjennomført på alle språk – 
delvis ved tolk. Av hensyn til 

sikkerheten har det også vært 
etablert tolker ute på bygge
plassen. De har hatt spesiel
le hjelmer pålimt flagg som 
viste hvilke språk de kunne 
tolke til.

Sykefraværet blant arbeids
takerne på byggeplassen har
vært meget lavt – helt nede i 
2%. Fra enkelte hold ble det 
sagt at det var så morsomt 
å bygge operahuset og at 
det stadig skjedde noe, det 
var spennende besøkende 
og mye oppmerksomhet om 
byggeprosjektet. Da kunne 
man ikke ligge syk hjemme. 

De fleste som har vært invol
vert i byggingen har syntes at 
det var spesielt å få være med 
å bygge et slikt nasjonalmo
nument. Entusiasmen kan 
ha variert, men de fleste har 
vært fast bestemt på å kom
me tilbake etter ferdigstillel
sen for å nyte innholdet!

Materialvalg
Det er ikke bare bygnings
arbeiderne som har kommet 
fra hele verden. Også materia
lene til operahuset kommer 
fra hele verden, med eksem
pelvis tyrkisk glass, japan
ske snakkende skilt, finsk 
stål, italienske stoler, tysk 
eik, norsk granitt, portugi
sisk gulv osv. Opprinnelses
sted for materialene har vært 
et tema i mediene, og spørs
mål omkring dette har til 
dels grepet inn i selve bygge
prosjektet.

Stein
Størst politisk og mediemes
sig oppmerksomhet vakte 
valget av marmor fra Carra
ra i Italia som hovedstein på
operataket og forplassen. 
Som tilleggstein, ca. 10% av
leveransen, ble det valgt 

fortsettelse fra 
forrige side

Nedre vei 8, Bygg 15, 3183 Horten
Telefon: 33 03 53 60 • Telefax: 33 03 53 73

www.sias-as.no

Stål- og metallarbeider
er utført av:

Kjerneboring og
betongsaging
er utført av:

Betovent AS
Norbuktveien 17, 18 15 Askim

Telefon: 69 88 11 33 • Telefax: 69 88 86 80
Mobiltlf.: 916 05 600

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

All montasje av marmor og granitt er utført av oss.

Vi gratulerer og takker for oppdraget!

Holmaveien 21, Postboks 148, 1313 Vøyenenga
Telefon: 67 18 28 20 • Telefax: 67 18 28 21

E-mail: firmapost@naturstein-as.no • www.naturstein-as.no

Byggenytt har tdligere om
talt nytt operabygg 3 gan
ger,  første gang var i ut
gave 4 i 2004 da den store 
entreprisen for grunn og 
fundamentarbeider, entre
prise K211, ble overlevert 
byggherren Statsbygg. En
treprisen ble utført av Johs 
J. Syltern AS. 

Samtidig var entreprise 
K212, grunn og betong

arbeider i regi av Veidekke 
Entreprenør godt i gang.

Under følger en del bilder 
fra prosjektomtalen den 
gang. 

Se også Byggenytts nettsi
de, www.byggenytt.no, un
der Prosjektomtaler hvor 
intervjuer med entreprenø
rene, sam en bred bildedo
kumentasjon er å finne. 

Entreprise K211 er ca. halvveis unnagjort. I oktober 
startet pumpingen av vann over spuntveggen. Ut-
gravingen av kjelleren var allerede i gang.

Foto: Johs. J. Syltern AS

Anleggsleder Svein 
Ole Daltveit i Syl-
tern, på den GPS-
styrte lekteren 
som ble brukt til å 
dumpe steinmasse 
til utfyllingen av 
skipsbarrieren.

Foto:
Byggenytt 

Operatomta sett fra en av byggeplassens 3 store kran-
er. Veidekkes arbeider med K212 startet i september 
2003. 

Foto: Veidekke Entreprenør AS

Veidekkes prosjektled-
er Nils Hæstad inspis-
erer arbeider i bygge-
gropa våren 2004.

Veidekke utførte også 
entreprisene K213 
Råbygg og K221 Fa-
sader og tett hus.

Foto:
Byggenytt

Grunn- og
fundamentarbeider

Operahuset sett fra forplassen. De skrå linjer fasinerer.

Foto: Byggenytt
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norsk granitt fra Rennebu. 
Selv om Stortinget ved fast-
setting av kostnadsrammen 
for prosjektet forutsatte at 
steinleveransen kom fra ut-
landet, ble det reist kritikk 
mot prosjektet fordi det ikke 
bare ble valgt norsk stein. 

Flere politikere gikk ut i me-
dia for å prøve å påvirke val-
get i norsk retning. Det ble 
imidlertid bare levert ett til-
bud på norsk stein – og selv 
om mange norske steinty-
per ble lansert i media i et-
tertid, kunne prosjektet kun 
velge blant de innkomne til-
budene.

Valget ble også kritisert på 
faglig grunnlag. Det ble hev-
det at marmoren ikke ville 
tåle miljøets påvirkninger i 
Norge og i Bjørvika, og at 
marmoren som en følge av 
dette ville bli misfarget og 
raskt ødelagt.

Prosessen fram til valg av 
stein var omfattende, og det 
ble fra kompetent hold uttalt 
at det aldri tidligere har vært 
utført så grundige tester og 
undersøkelser ved noe stein-
valg. Det ble foretatt omfat-
tende befaringer til stein-
brudd i Norge og i verden for 
øvrig, både for å undersøke 
kvaliteten men også for å se 
på arbeidsforholdene i brud-
dene.

Tilbudskonkurransen ble 
gjennomført i to trinn. Først 
med en prekvalifisering før 
de prekvalifiserte konkur-
rerte om selve leveransen. 
Ved prekvalifiseringen ble 
steinene summarisk testet 
av SINTEF. Før utvelgelsen 
gikk de tilbudte steinsortene 
gjennom et omfattende test-
program med aldringstester, 
bruddtester, fargetester osv.

Kriteriene for valget var fast-
satt på bakgrunn av Stor-
tingets prioriteringer, der 
hensynet til å overholde kost-
nadsrammen skulle ha høye-
re prioritet enn både kvali-
tet og fremdrift. Vektingen 

var derfor følgende: 50% 
pris, 40% kvalitet – delt opp 
i estetisk kvalitet og teknisk 
kvalitet, og til slutt 10% le-
veringsbetingelser.

Etter den usikkerheten som 
var skapt med hensyn til 
kvaliteten på den valgte stei-
nen, valgte Statsbygg å se 
på saken igjen, og sendte 
SINTEF’s rapport til kva-
litetssikring både til Uni-
versitetet i Oslo og til forsk-
ningsmiljøer i Sverige og 
Danmark. De konkluderte 
med at SINTEF hadde gjort 
en god jobb med testingen, 
og støttet deres konklusjo-
ner. 

Konklusjonen var ikke at 
carraramarmoren hadde den 
beste tekniske kvaliteten, 
men at den absolutt var god 
nok. Etter en ny vurdering 
internt opprettholdt Stats-
bygg sitt valg av carraramar-
mor som hovedstein. Dette 
ble meddelt på en pressekon-
feranse oktober 2004, som 
ble direktesendt i flere me-
dier.

Fra prosjektets side var det 
selvfølgelig gledelig at så 
mange engasjerte seg i hvor-
dan operahuset skulle se ut, 
og hvilke materialer som ble 
brukt. Dessverre hadde det 
også en svært negativ side: 
fokus og ikke minst ressur-
ser som burde vært brukt på 
andre ting ble konsentrert 
om steinvalget. Fra prosjek-
tets side ble det i etterkant 
oppsummert at «omkam-
pen» om steinen kostet ca. 
10 millioner kroner.

Tre
Også andre materialvalg har 
vært i fokus. Det var tenden-
ser til at leveransen av tre, 
som er et dominerende ma-
teriale i huset, skulle få en 
tilsvarende «opphavsdisku-
sjon».

For om mulig å øke konkur-
ransen ble det lagt ressurser i 
å forberede markedet før til-
budsforespørsel ble sendt ut. 

Resultatet ble at det meget 
omfattende, og meget komp-
liserte trearbeidet gikk til 
et norsk firma, Bosvik med 
blant annet et lite båtbygge-
ri på Vestlandet som under-
leverandør.

For at lyden i den store sa-
len, Hovedscenen, skal re-
flekteres og spres i rommet 
på den riktige måten, måtte 
balkongforkantene dreies på 
en spesiell måte. Det samme 
gjelder veggene i bakkant. 
Til dette hadde båtbyggeriet 
den rette kompetansen, da de 
var vant til å dreie og forme 
tre til båter, og kunne utnytte 
den samme teknikken her.

Kompleksitet
Operahuset er en meget 
komplisert bygning, og gjen-
nomføringen av byggepro-

Det er store dimensjoner på operahusets tak- og forplassareal.                                                                  Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side

Vi bygger for fremtiden

Prosjekt Nytt Operahus

www.ruukki.com/no

Fra operataket. I bakgrunnen Akershus festning.                                     Foto: Byggenytt

www.geonor.no tlf. 67 15 92 80

Geonor AS leverte alle
geosyntetene

til grunnarbeidene for det
nye operahuset i Bjørvika
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sjektet har vært krevende 
for alle parter som har del
tatt. Hovedutfordringen for 
Statsbygg som byggherre har 
vært å få fram godt og riktig 
tegningsmateriell. Dette har 
vært spesielt komplisert fordi 
huset har veldig få repetisjo
ner og mange nye og uprøv
de konstruksjoner som måtte 
beskrives i detalj. 

Det er ikke bare bygnings
messig huset er komplisert. 
De tekniske installasjonene, 
både med hensyn til lyd, luft 
og lys, og ikke minst teater
teknisk, er de fremste i ver

den. Mye av arbeidet som 
har blitt utført har aldri vært 
gjort akkurat tilsvarende. 
Noe av det tekniske sceneut
styret er så spesialtilpasset at 
det er blitt konstruert i små 
hjemmeverksteder i hagen 
hos en «tusenkunstner» for
di de store firmaene ikke har 
kunnet lage dem selv.

Ferdigstillelse
Opprinnelig var det forut
satt at Den Norske Opera 
& Ballett (DNO&B) skulle 
ta huset i bruk i april 2008, 
og at første forestilling skul
le være 20. september 2008.
På bakgrunn av at de første 
byggearbeidene gikk rela
tivt smertefritt, og at fram

En skog av peler! Totalt ble det satt ned 28.000 meter 
peler under operabygget, både den delen som ligger 
på land og den delen som ligger på et kaidekke ute i 
sjøen.

Foto: Byggenytt

Tilbakeblikk

HP-bjelker klare til bruk. Disse er påsveiset konkave 
spisser slik at pelen ikke glir på det skrånende fjellet 
når den rammes inn (minimum 15 cm). Bildet under 
viser nedrammet HP-pele (ca. 45 meter) med ferdig-
støpt beskyttelsesrør. 

Foto: Byggenytt

Vi tilbyr:
• Tegningskopiering 

• Skanning

• Vektorisering

• Digitalisering 

• Anbudsmappekopiering

• Distribusjon

• Prosjektstyringsverktøyet
Byggnet
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Ramstadsletta 24, Postboks 171, 1322 Høvik
Tlf.: 67 52 84 20 - Fax: 67 52 84 80 - hovik@allkopi.no

www.allkopi.com

fortsettelse fra 
forrige side

Fugleperspektiv pr. 27. november 2007.                                                      Foto: Statsbygg

driften var god, ble det fra 
Statsbyggs side i desember 
2005 sagt at DNO&B kun
ne ta i bruk «harde verk
steder» (malersal, snekker
verksted og smie) allerede 
1. september 2007. Resten 
kunne tas i bruk ved årsskif
tet 2007/2008. DNO&B be
stemte da at forestillingene 
kunne starte opp 12. april 
2008.

Avgjørelsen om å fremskyn
de ibruktagelsen ble tatt før 
byggemarkedet virkelig eks
ploderte, og før det ble me
get vanskelig å få tak i nok 
og kvalifisert arbeidskraft.

Utfordringene med de tek
niske løsningene og den me
get kompliserte teaterteknik
ken var nok heller ikke helt 
avdekket i desember 2005. 
Det har derfor vært et me
get stramt kjør for å kunne 
ferdigstille til avtalt tid. Det 
meste ble ferdig i rett tid, og 
det var full aktivitet i største 
delen av huset dagen etter 
innflytting. 

Dessverre har det vært for
sinkelser med teaterteknik
ken og andre tekniske fag 
som har ført til noe forsinket 
oppstart med tester og prøver 
på scenen.

Måloppnåelse
Overordnet mål for opera
husprosjektet har vært at 
«Huset skal fremstå som et 
viktig monumentalbygg som 
både markerer Norge som 
kulturnasjon og Den Norske 
Operas betydning i nasjo
nens kultur og samfunns
liv» (Stortingsproposisjon 
nr. 48 (20012002)). 

Den enorme oppmerksomhe
ten som prosjektet har hatt i 
byggeperioden, gir godt håp 
om at dette overordnede mål 
vil bli nådd. I byggeperioden 
har Statsbygg tatt imot og 
orientert om bygget for 60
70.000 mennesker. I tillegg 
til avtalte besøk av grupper 
og enkeltpersoner har det i 
byggeperioden vært to åpne 
dager. Begge arrangemente
ne var godt besøkte. Ved det 
siste arrangementet, der pub
likum fikk anledning til å gå 
på taket, kom ca. 20.000 per
soner innom i løpet av fire ti
mer.

Husets viktigste funksjonel
le mål har vært at: «Både sto
re og lille sal skal ha fremra
gende akustikk. Akustikken 
i store sal skal være like god 
eller bedre enn de beste sam
menlignbare saler i Nord
Europa.» (Stortingsproposi
sjon nr. 48 (20012002)). 

Det er satt opp konkrete re
sultatindikatorer for akus
tikken i Hovedscenen og 
disse ble fullt ut oppfylt ved 
de akustiske prøvene som er 
gjennomført. Nesten vikti
gere er det at tilbakemeldin
gene fra både musikerne og 
sangerne har vært overvel
dende positive. Noen sier til 
og med at de aldri har spilt i 
en bedre orkestergrav, eller i 
en bedre prøvesal. Sangerne 
var også meget fornøyd med 
lyden og balansen mellom 
sang og orkester. 

Tilbakemeldingene fra de 
øvrige ansatte ved DNO&B 
har vært nesten bare positi
ve. Ballettdanserne føler de 
har fått fantastiske prøvesa
ler, og korsangerne trives i 
sine lokaler.

Tilgjengelighet for 
funksjonshemmede
Statsbygg har i hele bygge
prosessen hatt et nært samar
beid med handikaporganisa
sjonene. De har vært trukket 
inn i prosjekteringen, sett 
på alle tegninger, og kom
met med mange gode inn
spill som er fulgt opp. No
en punkter har det ikke blitt 
enighet om. Der har Stats
bygg måttet prioritere andre 
hensyn, men stort sett er det 
blitt et hus som er meget vel 
tilrettelagt for alle grupper. 

Som eksempel kan nevnes 
at det er installert «Talking 
Signs» – eller snakkende 
skilt som vil rettlede blinde 
og svaksynte. Systemet sen
der ut signaler til spesial
mottakere fra 84 ulike pos
ter. Salene får teleslynger og 
i Hovedscenen er det mulig
het for 38 rullestolplasser.

Kilde:
Statsbyggs  ferdigmelding

Nytt operahus
Den Norske Opera & Ballett

Det store hvite taket er 
selvsagt sårbart med 
hensyn til skitt av alle 
slag. Det er for såvidt et 
generelt problem over-
alt, med det er å håpe at 
marmortakests skjønn-
het vil anspore alle be-
søkende til å kjenne sitt 
ansvar. Derfor publi-
kum: holde operataket 
rent!

Foto: Byggenytt
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Tilbakeblikk

Det er store dimensjoner på de store pilarene som bær-
er dypkjelleren. Disse har en diameter på 2,5 meter og 
er fundamentert på fjellet som ligger på 45-50 meters 
dyp. Bildet under viser oscillatoren (vriklemme) i ferd 
med å skru pilaren ned i grunnen

Foto: Byggenytt

Vi takker for samarbeidet i byggeperioden og leveransene av maskiner,
arbeidsplassinnredninger og materiell for oppbevaring.

ProffPartner markedsfører og selger verktøy, maskiner, personlig verneutstyr 
og rekvisita til det profesjonelle markedet i hele Norge gjennom totalt 48 

forhandlere. Gjennom kjedens tre distribusjonsanlegg og sentrale avtaler med 
merkevareleverandører kan våre forhandlere tilby over 100.000 ulike artikler.

Mer informasjon på www.proffpartner.no

gratulerer Den Norske Opera & Ballett!

Byggeteknikk
Bærekonstruksjoner
Tomten for bygningen lig-
ger delvis i sjøen, og delvis 
på oppfylte masser av blan-
det kvalitet. Dybden til berg 
varierer fra 30 til 60 m over 
tomten. Uberørt grunn be-
står i all hovedsak av leire.

Naturlaster er gitt i standar-
der og andre forskrifter. For
operabygningen har sjø-
vannstand på grunn av flo 
og fjære og landhevning blitt 
utredet spesielt før høyde 
for vanntette konstruksjoner 
og på gulv i hovedetasje ble 
fastsatt. Foruten fare for lek-
kasje gir også høy vannstand 
store oppdriftskrefter slik at 
man må kontrollere at byg-
ningen ikke flyter opp.

Reguleringen for tomta ble 
gjennomført som en fri-
merkeregulering, og regule-
ringsbestemmelsene ga kla-
re grenser for bygningens 
utstrekning både i plan og 
høyde. Området umiddelbart 
inntil tomta ble ikke regu-
lert ferdig før byggearbeide-
ne var kommet godt i gang. 
Dette forholdet medførte en 
del tilpasningsarbeider i pro-
sjekterings- og byggefasen.

Stortingsvedtaket om byg-
ging av nytt operahus gir 
klare rammer for kostnader, 
byggetid og arealer. Spesielt 

det siste kravet har medført 
ekstra utfordringer i plan-
leggingsfasen, og det har 
ført til løsninger som ikke 
bestandig har vært de mest 
effektive for bærekonstruk-
sjonene. Snøhettas seirende 
prosjekt fra arkitektkonkur-
ransen har vært et sentralt 
dokument i prosjekteringen 
sammen med de spesifiserte 
kravene til akustikk og lydi-
solasjon. Byggeprogrammet 
med brukerønsker og krav 
til effektivitet i drift har og-
så gitt forutsetninger for bæ-
rekonstruksjonene. Et sen-
tralt krav er at kulisser med 
høyde på inntil 9,0 m skal 
kunne fraktes fra verkstede-

ne til scene, og de skal kun-
ne lagres i full høyde på un-
der- og sidescener. Dette har 
gitt premisser for høyder på 
bærekonstruksjoner og ikke 
minst for dybden på kjelle-
ren under scenen. Kravene 
som er nevnt over har til dels 
vært motstridende i den for-
stand at den beste måten å til-
fredsstille ett krav har vært i 
strid med andre krav. 

Som et eksempel har kra-
vet til høyde på bygget vært 
i strid med kravene til best 
mulig akustikk som oppnås 
ved størst mulig volum i sto-
re sal og øvingsrommene.

Konstruksjoner
På grunn av mangel på fag-
arbeidere og knappe bygge-
tider, har bransjen generelt 
gått over til i størst mulig 
grad å benytte seg av prefa-

brikkerte løsninger for bæ-
rekonstruksjoner i bygnin-
ger. Denne fremgangsmåten 
er også benyttet i operabyg-
ningen. I motsetning til i et 
kontor- eller boligbygg er det 
få rette vinkler og lite repe-
tisjon. Det har derfor vært 
nødvendig å tegne ut mange 
elementtyper spesielt for å få 
dem til å passe sammen ved 
montasje på byggeplassen.

Fundamenter og kjellere
Med de rådende grunnfor-
hold og en beliggenhet del-
vis under sjøoverflaten, var 
det ingen andre alternativer 
for bygging av kjellere enn 
å bruke vanntette konstruk-
sjoner i armert betong. Al-
le støpeskjøter er utført med 
to-trinns tettesystem. I ut-
gangspunktet skal en inn-
støpt profil med svellegum-
mi sikre at støpeskjøten er 
tett, men det er i tillegg lagt 
inn slanger som senere er in-
jisert med tettemasse. Bunn-
plate og vegger er kontrol-
lert for sprekker og støpefeil. 
Disse er utbedret for å hindre 
fremtidig lekkasje. Mellom 
bunnplate og gulv i kjeller 
er det et lag med drensgrus 
og rør for å fange opp even-
tuelt lekkasjevann. Drensla-
get er også med for å gi tyng-
de til kjelleren og hindre at 
bygningen skal flyte opp ved 
høy vannstand.

Kai
Forplassen og foajéen er 
plassert på den delen av tom-
ten som ligger i sjøen. Her er 
det valgt å bygge en kaikon-
struksjon som fundament. 
Konstruksjonen er tradisjo-
nell med en kaiplate opplagt 
på dragere og peler til fjell. 
Dragerne for kaia er produ-
sert på stedet med forskaling 
lagt opp på pelene. For den 
delen av kaia som går ned i 
sjøen mot vest er både drage-
re og plate prefabrikkert og 
lagt ut på pelene før det hele
ble støpt sammen til en mo-
nolittisk konstruksjon. Kai-
plata er horisontal, med unn-
tak av den delen som går i 
sjøen, og alle skråflater og 
sprang som man ser på det 
ferdige dekket er bygget opp 
av tilførte stein og lettklin-
kermasser.

Harde verksteder
Harde verksteder i det nord-
østre hjørnet av tomten er 
oppført som en frittstående 
stålhall, med naturlig avgren-

sing av støyende aktiviteter 
mot resten av bygget. Verk-
stedhallene har full høyde, 
mens lager, kontor og teknis-
ke rom er plassert i messanin-
etasjer. Verkstedlokalene er 
spesialiserte med hensyn til 
bruk, for eksempel er maler-
verkstedet utstyrt med tre-

gulv og undervarme for tør-
king av nymalte tepper.

Myke verksteder, øvings-
arealer, administrasjonen
Myke verksteder, øvingsa-
realer og administrasjonen 

fortsettelse neste side

Operaen sett fra trafikkmaskinens rundkjøring. Harde verksteder i det nord-østre 
hjørnet av tomten er oppført som en frittstående stålhall, med naturlig avgrensing av 
støyende aktiviteter mot resten av bygget.

Foto: Byggenytt

Bildeutsnittet illustrerer operabyggets komplekse geome-
tri med alle sine skrå vinkler.

Foto: Byggenytt



BYGGENYTT NR. 4–2008 - 98 - BYGGENYTT NR. 4–2008

er plassert på det syd-østre 
hjørnet av tomten. Bygnin-
gen rommer mange funk-
sjoner, noe som også gjen-
speiler seg i de bærende 
konstruksjonene. Mange av 
funksjonene lar seg relativt 
lett innpasse innenfor «nor-
male» høyder og spennvid-
der i en bygning av denne 
størrelsen; unntaket her er 
øvingsarealene. Disse har 
strenge krav til lydisolasjon, 
akustikk og høyder for å få 
tilfredsstillende forhold for 
utøverne. Dette har medført 
at flere gulv er utført med 
dempende elementer mellom 
to lag betong, bærende veg-
ger er utført i betong, på flere 
steder er det bygget separate 
vegger i tillegg slik at en har 
fått «boks i boks»-løsninger 
for de rommene som har de 
strengeste kravene til lydiso-
lasjon. Med de strenge krav 
til totale bygghøyder i pro-
sjektet, har det vært utford-
rende å få til nødvendige 
konstruksjonshøyder flere 
steder.

Scener, sal, foajé
Bæresystemet for foajé og 
saler kjennetegnes av en kre-
vende geometri og lave til-
gjengelige byggehøyder. Ta-
ket over foajéen spenner fra 
kaiplata og opp over salene 
med stive plasstøpte vegger 
rundt. Av hensyn til horison-
tal bevegelse er derfor taket 
avlåst i solide vegger og i kai-
plata. Dette la grunnlaget for 
at arkitekten svært fritt kun-
ne plassere søyler og utforme 
søylegeometrien for foajéen. 
Søylene er utført i gjennom-

farget hvit betong, formen er 
satt sammen av to pyramider 
med størst tykkelse midt på 
søylene. Over salen er bæ-
rekonstruksjonen utført som 
et romlig fagverk i stål som 
stikker ned i rommet. Fag-
verket avsluttes i bunnen 
med en strekkring som sam-
tidig er opplegg for tekniske 
gangbaner og for opphen-
ging av en skjerm med akus-
tiske og estetiske funksjoner 
i salen. Dekket over salen er 
utført som et dobbelt betong-
dekke med isolasjonsklosser 
mellom for å ivareta de stren-
ge lydkravene.

Gulvet i salen var i utgangs-
punktet tenkt utført med 
en bærekonstruksjon i be-
tong. Dette ble på et tidlig 
tidspunkt, etter ønske fra 
DNO&B, endret til en lett-
konstruksjon i stål og tre for 
å få en «levende sal» med 
resonans i gulv ved applaus 
og andre reaksjoner fra pub-
likum. Balkongene i Ho-
vedscenen er utformet med 
bærekonstruksjoner i stål. 
Her er det meget små bygge-
høyder, og kravet til siktlin-
jer har lagt begrensninger på 
plasseringen av understøttel-
ser. I denne konstruksjonen 
er det kravet til svingnin-
ger som har vært avgjørende 
for dimensjoneringen. Bal-
kongene ligger symmetrisk 
om salens midtakse, men på 
grunn av varierende høyder 
på balkonggulv og tak, har 
dette likevel gitt i alt 84 for-
skjellige fagverksvarianter 
av totalt 165. Fagverkene er i 
tillegg bygget rundt en tvers-
gående oppleggsbjelke.

I foajéen er toaletter og tek-
niske rom utført i betong 
som en del av bæresystemet 
for taket. Veggene er under-
laget for kunstverket i foajé-
en, og er tilpasset formen på 
kunstverket med skrå vegger 
og skjeve vinkler.

Scenetårnet
Det sentrale scenetårnet er 
ca. 50 meter høyt, regnet fra 
laveste nivå i kjeller under 
scenen til toppen av gesim-
sen. Scenetårnet er funda-
mentert på fire betongpila-
rer til fjell og er av plasstøpt 
betong. Konstruksjonen iva-
retar en vesentlig del av last-
nedføringen i bygningen.

fortsettelse fra 
forrige side

Alf Bjerckes vei 14, 0582 Oslo
Telefon: 23 37 46 60 • Telefax: 23 37 46 61

www.industrifokus.no

Vi har levert verktøy, verkstedinnredninger og el.materiell.
Dette ble levert ferdig montert i de forskjellige verkstedene.

Fra malerverkstedet i ope-
rahusets nord-østre hjør-
ne. Som i alle «harde verks-
teder» er det full takhøyde 
for å kunne lage kulisser 
på opptil 9 meters høyde.

Foto: Byggenytt 

Kulisseverkstedene innhol-
der også en mekanisk del , ei 
smie hvor man lager en kamel 
for eksempel, til forestilling-
en Jorden rundt på 80 dager. 
Over viser produksjonsarbei-
der Berit Wiken det ferdige 
eksemplar i målestokk 1:25. 
Til venstre skjelettet. 

Til høyre et lite eksempel på 
den enorme bakscenen med 
teknisk utstyr.

Foto: 
Byggenytt

Rådhusgata 17, 0158 Oslo
Telefon: 22 33 15 70 • Telefax: 22 33 15 75

www.nosyko.no

Leveranse av rom- og
utstyrsdatabasen dRofus og 
planlegging/anskaffelse av 

verkstedutstyr, 
musikkinstrumenter m.m.

Kilde:
Statsbyggs  ferdigmelding

Nytt operahus
Den Norske Opera & Ballett

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

www.polygonmiljo.no

Polygon Miljø
har utført oppvarming og 

uttørking på
Prosjekt Nytt Operahus

På flere steder er det byg-
get separate vegger i til-
legg slik at en har fått 
«boks i boks»-løsninger for 
de rommene som har de 
strengeste kravene til lydi-
solasjon.

Foto: Byggenytt

På  systua er det hektisk aktivitet. Hele 40 personer er 
ansatt her. Bildet under: et utvalg av ferdigsydde klær til 
Jorden rundt på 80 dager.

Foto: Byggenytt
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Operaen sett fra nord-øst gjennom kantinevindu i PricewaterhouseCoopers toppetasje.                         Foto: Bygge-

Form og funksjon
Idégrunnlag
Operahuset er realiseringen 
av vinnerutkastet i arkitekt-
konkurransen. I konkurran-
sefasen ble oppgaven stu-
dert fra ulike innfallsvinkler; 
tverrfaglig og i samarbeid 
med ulike typer rådgivere og 
kunstnere. 

Fire diagrammer som fulg-
te konkurranseutkastet for-
klarer operabygningens idé-
grunnlag.

«Bølgeveggen»
Opera og ballett er unge 
kunstformer i Norge. Disse-
kunstartene har sin basis i 
Europa, og utvikles i et in-
ternasjonalt samspill mellom 
personer og idéer. Bjørvikaut-
stikkeren ligger i en havneby, 
som historisk sett er kontakt-
punktet mot verden. Skillet 
mellom landjorden og vannet 
er reelt og symbolsk en ters-
kel, et overgangspunkt. Det 
første elementet i idégrunnla-
get er denne terskelen, tolket 
som en ritualisert, stor vegg 
i skillet mellom land og sjø, 
Norge og verden, kunsten og 
hverdagen. Dette er terske-
len der publikum skal møte 
kunsten.

«Fabrikken»
Som grunnlag for konkurran-
sen var det utviklet et detaljert 
romprogram som definerte 
funksjonelle behov. Løsnin-
gen er en komplett, rasjonell 
«fabrikk» som rommer ope-
raens produksjonsdel. Som 
en vanlig verkstedbygning 
er denne delen av huset først 
og fremst funksjonell, og den 
er elastisk og fleksibel i for-
hold til endringer, både gjen-
nom planleggingsperioden 
og i senere bruk. Fabrikkens 
fleksibilitet viste seg i plan-
leggingsfasen: en rekke rom 
og sammenhenger ble endret 
betydelig, ikke minst etter 
nærmere drøftinger med bru-
kerne. Disse endringene har 

gitt en mer funksjonell byg-
ning, uten at arkitekturen er 
særlig påvirket.

«Teppet»
Programmet for konkurran-
sen uttrykte som mål at ope-
rabygningen skulle preges av 
byggekunst på høyt nivå: at 
den skulle være monumen-
tal. I vårt samfunn finnes det 
ikke lenger mange institusjo-
ner, idéer eller verdier som 
folk flest mener bør hylles 
med monumentale uttrykks-
midler. Men en idé står klart 
fram: begrepet «fellesskap», 
felles eiendom og enkel og fri 
adkomst for alle. For å ska-
pe monumentalitet knyttet til 
denne idéen var det viktig å 
gjøre operaen tilgjengelig i 
videste forstand, ved å leg-
ge et «teppe» av horisontale 
og skrånende uterom oppe 
på bygningen. Dette teppet 
skulle gis en vakker utfor-
ming tilpasset bylandskapet, 
og på den måten etablere mo-
numentalitet via stor utstrek-
ning i stedet for vertikalitet.

Byplanmessige forhold
I kraft av størrelse og arkitek-
tonisk uttrykkskraft er ope-
rahuset annerledes enn alle 
andre bygninger i den nye 
bydelen. Operaens arkitektur 
tilpasser seg ikke til andre 
nybygg. Det steinkledde tep-
pet skaper et stort offentlig 
uterom i samspill med byens 
og fjordens landskap, og om-
slutter et profesjonelt kultur-
hus med sitt eget indre liv.

Operabygningens offentlige 
ansikt er vendt mot vest og 
nord – samtidig som profilen 
manifesterer seg på lang av-
stand i fjordlandskapet mot 
sør. Bygningen knytter sam-
men byen og fjorden, åsen 
i øst og kvadraturen i vest. 
Østre del, med produksjons-
arealer, er oppbrutt og va-
riert. Man kan se inn på 
virksomhet i huset. Ballett-

prøvesalene øverst, og verk-
stedene lenger nede i bygget, 
gir liv i fasaden og skaper 
nysgjerrighet hos dem som-
vandrer forbi. Den fremtidi-
ge tilknytningen til en leven-
de og aktivisert allmenning 
vil gi økt urbanitet.

Valg av materialer
I operahuset ble tre overord-
nete og viktige materialvalg 
klargjort allerede i konkur-
ransefasen: hvit naturstein 
på teppet, treverk i bølgeveg-
gen, og en industrielt preget 
metallkledning på produk-
sjonsdelen. I videre bearbei-
ding av prosjektet har et fjer-
de materiale, glasset, som gir 
innblikk der teppet løftes til-
side, vært viet særskilt opp-
merksomhet.

Stein
Valget av steinmaterialet har 
vært grundig vurdert med 
hensyn til steinens teknis-
ke kvalitet, utseende og fore-
komstens omfang. Etter an-
budskonkurranse valgte man 
den italienske marmoren La 
Facciata. Dette er en stein 
som beholder sin briljans og 
farge selv om den blir våt. La 
Facciata besto tekniske krav 
til formstabilitet, tetthet mot 
vanninntrengning og hold-
barhet. 

De tilgjengelige deler av 
«teppet» er ca. 18.000 m2. 
Detaljutformingen av tep-
pet har vært viktig: hvordan 
sikret man en utforming som 
ikke forstyrrer bygningens 
hovedform i byen, men som 
samtidig er artikulert nok til 
å skape et interessant bilde 
for den som er tett på? Sam-
men med en kunstnergruppe 
ble alternativer drøftet, før 
man endte opp med et spesi-
elt leggemønster; innarbeide-
te «oppløft» der steinplanet 
hever seg, spesielle vannren-
ner, ulike overflatebehand-
linger og spesielt vurderte 
detaljer og overganger.

Tre
Både i bølgeveggen og i Ho-
vedscenen er eik det domine-
rende materialet. Eikemate-
rialet i bølgeveggen er lyst og 
variert i overflaten. Eikema-

Fra vestibylen med «bølgeveggen» i bakgrunnen.                                     Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side

AV-Teknik Event Engineering Norway AS
Nydalsveien 33 Torgbygget, 0484 Oslo

Telefon: 23 22 90 00
E-mail: norway@av-teknik.com • www.av-teknik.com

Takk for samarbeidet.
Lykke til med nytt hus!

terialet er brukt konsekvent 
i gulv, på vegger og i him-
linger. Bølgeveggen har en 
komplisert geometri – den 
består i realiteten av sam-
menstilte kjeglesegmenter. 
I tillegg har bølgeveggen en 
viktig akustisk dimensjon 
ved at den er en sentral ly-
dabsorbent i det relativt har-
de foajérommet. For å klare 
disse oppgavene er veggens 
kledning bygget opp med 
mindre formater, som kan 
fange opp geometriske en-
dinger og muliggjøre lydab-
sorpsjon.

Også i salen er eik det do-
minerende materialet: golv, 
vegger, balkongfronter, re-
flektorer og himlinger. Eik 
som materiale er valgt av 
flere grunner: det er tungt, 
formbart, men stabilt og tak-
tilt tiltalende. Eikematerialet
er ammoniakkbehandlet for 
å gi det en mørk fargetone.

Metall
En operabygning planlegges 
og bygges for en lang levetid. 
Dersom man skulle ha en en-
kel og moderne metallkled-
ning på bygningen, slik en 
kjenner fra verksted- og fa-
brikkarkitektur, måtte kled-
ningen videreutvikles og 
konstrueres ut fra denne for-
utsetningen. Etter en samlet 
vurdering av utseende, varig-
het, formbarhet og mulig-

heten for å oppnå helt plane 
plater ble aluminium valgt. 
For å tilføre fasadene ytterli-
gere kvaliteter ble det inngått 
et samarbeid med kunstnere.

Utgangspunktet var en en-
kel industriell modulløsning, 
men at fasadeplatene skulle 

Bibliotek-
innredning
er levert av:

www.bseurobib.no
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ha spesielle visuelle kvalite
ter. Platene ble preget med 
konvekse kulesegmenter og 
konkave kjegler. Mønste
ret ble utviklet av kunstnere, 
basert på eldre vevmønstre. 
Det er utviklet åtte forskjel
lige platetyper, som ved ulik 
sammenstill ingsmåte og 
skiftende lys gir variasjon i 
uttrykket.

Glass
Det høye glasspartiet over 
foajéen har en domineren
de rolle i bygningens fasader 
mot sør, vest og nord. Tidlig 
i prosjekteringsfasen ble det 
klart at dette fasadepartiet 
ville bli viktigere enn antatt, 
både på dagtid og ikke minst 
kveld og natt, da glasspartiet 
ville fungere som en lampe 
også for operaens utearealer. 

Glassfasaden er opptil 15 m 
høy. Det har vært et mål å 
komme fram til en glasskon
struksjon som har færrest 
mulige søyler, rammer eller 
avstivinger av stål. Løsnin
gen har vertikale finner av 
glass montert på innsiden av 
fasaden, på tvers av glasspla
net. Krav til glassets egen
styrke økte fordi man øns
ket store paneler og slankest 
mulige rammer der glassfel
tene møtes. Tykt glass ten
derer til å bli grønt, og sær
lig ved hjørner der man ser 
gjennom to lag oppleves selv 
glasskonstruksjoner som tet
te. I operahuset er det derfor 
benyttet jernfritt glass som 

fremstår som hvitere enn 
normalt glass.

Planløsning
Hoveddisponering
Bygningen er delt i to av en 
nordsørgående gangforbind
else, «Operagata». Den vestre 
delen av huset er fritt formet 
med til dels store romhøyder, 
mens den østre delen er mer 
nøktern med henholdsvis tre 
og fire etasjer over bakken. 
Det er en kjelleretasje (U1) 
under deler av bygningen. 
Scenekjelleren går ned yt
terligere tre etasjer til U4, 16 
meter under havflaten.

Bygningens vestre del
En marmordekket forplass 
leder publikum til foajé
en og andre publikumsom
råder. En sideinngang fra 
nordsiden leder direkte inn 
til restauranten og til foajé
en. På bakkeplanet spenner 
den høytloftede hovedrom
met med et rikt lysinnslipp 
på tvers av bygningen. Mot 
sør åpnes foajéen mot indre 
Oslofjord med Hovedøya 
som fondmotiv. Mot vest og 
nord åpnes det mot byen, og 
mot øst ligger inngangene til 
salene. Det kan være inntil 
2.000 besøkende på forestil
linger: 1.400 i Hovedscenen, 
400 i Scene 2 og 200 perso
ner i Prøvesalen. 

Det har vært en vesentlig 
programforutsetning at fo
ajéen skal være tilgjenge
lig for publikum hele dagen 
og innby til besøk også for 
de som ikke nødvendigvis 
ønsker å oppleve operamu

sikk eller se ballett. På sikt 
vil dette bidra til å øke publi
kumstilstrømningen også til 
forestillingene. Det er derfor 
avsatt plass til et brasseri mot 
sør, en restaurant og flere ba
rer som kan benyttes uavhen
gig av eller i forbindelse med 
forestillinger. Servicefunk
sjoner som undervisnings
rom, garderober, toaletter, 
informasjonsskranker og di
verse mindre rom ligger i til
knytning til foajéen.

Fra foajéen på bakkeplan 
og via gallerier ledes publi
kum inn til Hovedscenen og 
Scene 2. Operaens Prøvesal 
er også tilrettelagt for publi
kumsbesøk.

Hovedscenen er tilrettelagt 
som en tradisjonell sal med 
krav til siktlinjer og akustikk 
som de viktigste forutset
ningene for planleggingen. 
Sceneåpningen kan variere 
mellom 14 og 18 meter for 
å tilpasses ballett og store 
og små operaforestillinger. 
Hurtigskiftgarderober lig
ger inntil sidescenene. Hvi
le og oppsangsrom («Green 
room») for kunstnerne er lagt 
på plan 2 mellom Hovedsce
nen og Scene 2. 

Scene 2 er gitt et moderne 
uttrykk. Salen skal kunne 
brukes til eksperimentelle 
forestillinger med varieren
de konfigurasjoner for scene 
og publikumsstoler. Videre 
skal salen kunne være en an
nerledes ramme rundt kam
meropera eller ballett i min
dre format. Her er det også 

tilrettelagt for variabelt lyd
bilde. Hurtigskiftgarderober 
ligger på vestsiden av salen.

Prøvesal 1 er primært et 
øvingsrom, og er enkelt ut
styrt. For publikum vil det
te kunne bety en annerledes 
og mer realistisk opplevelse 
av en prøve. 

De store sceneområdene som 
skal til for å betjene publi
kums opplevelser tar en ve
sentlig del av bakkeplanet. 
På bakkeplanet er hovedsce
nen (spilleflate 16 x 16 me
ter) med 11,8 meter dyp un
derscene, to sidescener og 

bakscener, samt montasje
hall for kulisser og noe areal 
for mellomlagring av kulis
ser. Fri høyde for alle pas
sasjer i dette området er 9 m 
– dimensjonert ut fra salens 
siktlinjer og scenens dimen
sjoner, hvilket i praksis de
finerer maksimum høyde på 
kulisser. Over venstre og bak
re sidescene ligger lager for 
teatertepper. Ferdige kulis
ser til flere forestillinger og 
akter skal kunne stå lagret på 
sidescener, bakscener samt 
underscene og enkelt trans
porteres til Hovedscenen un
der en forestilling eller mel
lom forestillinger. 

I tillegg ligger den største 
prøvesalen for operakor i 
direkte tilknytning til sce
neområdet til scene 1. For 
å avlaste Hovedscenen som 
prøveområde kan ferdige de
korasjoner flyttes til prøve
salen.

Orkesterets prøvesal – med 
ekstreme krav til akustikk 
–og garderober for musiker
ne er også plassert i vestre 
del av bygningen, på kjeller

plan U1. Her er det enkel for
bindelse til østre del av byg
ningen. Noen lagerarealer er 
også plassert i U1. Prøvesa
len er orkesterets viktigste 
øvingsområde og kan og
så brukes som opptaksrom. 
Krav til variabel akustikk er 
ivaretatt med elementer bak 
de spilekledde veggene. Den 
nedre delen av veggene har 
også faste reflektorer som 
skal kunne gi akustiske for
hold tilnærmet orkestergra
ven i Hovedscenen. Det store 
volumet er viktig for at både
kor og orkester skal kunne 
øve sammen uten at lyden 
blir for sterk.

Underscenens tre nivåer er 
rene scenetekniske arealer 
der det er mulig å lose inn 
kunstnere for å bringe dem 
opp på og ned fra scenen via 
sceneheiser under en fore
stilling. Scenetårnet (høyde 
ca. 32 meter over scenegul
vet) er et rent teknisk områ
de med meget avansert tea
terteknisk utstyr.

En passasje fra foajéen langs 
søndre fasadevegg leder til 

fortsettelse fra 
forrige side

Tidlig i prosjekteringsfasen ble det klart at dette fasadepartiet ville bli viktigere enn 
antatt, både på dagtid og ikke minst kveld og natt, da glasspartiet ville fungere som en 
lampe også for operaens utearealer.

Foto: Statsbygg
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På sørsiden av lasteområdet ligger alle funksjoner som er nødvendige for å betjene dansere og sangere. Operaens og 
ballettens store prøvesaler ligger på plan 3 og 4.

Foto: Byggenytt
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«Operagata» og den østre 
delen av bygningen. I samme 
posisjon på plan 3 og 4 er det 
en forbindelse som leder til 
mottagelsesrom og bedrifts-
losjer.

Bygningen østre del
På østsiden ligger alt det ve-
sentlige av produksjonslo-
kaler og hele administrasjo-
nen med nærmere tusen rom, 
med ulik funksjon og størrel-
se. Operagata er hovedkom-
munikasjonslinjen for alle 
ansatte. Personale og gjester 
fordeler seg her via trapper 
og heiser mellom de fire eta-
sjene over bakken og kjeller-
nivået U1.

Et stort lasteområde for va-
retransport med adkomst fra 
øst deler denne delen av hu-
set i to. Hyppige endringer 
av oppsetninger, der repri-
ser er en del av programmet, 
krever at kulisser fraktes 
jevnlig inn og ut av huset på 
store lastebiler. Kulisser til 
gjestende forestillinger skal 
også inn til scenen via denne 
delen av huset. Dimensjone-

ringen av lasteområdet og det 
nordre verkstedsområdet er 
gitt av høyden på kulissene, 
som kan være opp til 9 m.
I det nordre verkstedområ-
det ligger kulisseverkstede-
ne, de såkalte harde verkste-
dene, med arbeidsområder 
for snekkere, malere, mø-
beltapetserere osv. I verkste-
dene bygges, re- og demon-
teres alle scenedekorasjoner. 
Kulissedelene fraktes over i 
montasjehallen før de kjøres 
ut på sceneområdet. Stats-
byggs driftsorganisasjon har 
også sine lokaler i plan 3.

Med adkomst fra «Operaga-
tas» nordre inngang er det 
mulig for bevegelseshemme-
de å ta seg opp på steintakets 
øvre del via en heis.

På sørsiden av lasteområdet 
ligger alle funksjoner som 
er nødvendige for å betjene 
dansere og sangere. De myke 
verkstedene utgjøres av sys-
tuer, kostyme, parykker, ser-
vicestasjoner osv. Adminis-
trasjonen ligger også i dette 
området (plan 3). En roms-

s

Fire diagrammer som 
fulgte konkurranseut-
kastet, forklarer opera-
bygningens idégrunnlag.
For å skape monumen-
talitet knyttet til ett av 
diagrammene, var det 
viktig å gjøre opera-
en tilgjengelig i videste 
forstand, ved å legge et 
«teppe» av horisonta-
le og skrånende uterom 
oppe på bygningen. En 
felles eiendom og enkel 
og fri adkomst for alle.  

Foto:
Byggenytt

lig og beplantet lysgård gir 
dagslys ned i bygningen til 
U1.

Ballettens garderober, samt 
gjestegarderober, er lagt til 
plan 1, mens operaens san-
gere holder til på plan 2. De
fleste av garderobene har 
plass til fire personer med 
alt nødvendig personlig ut-
styr knyttet til forestillinger, 
som kostymer og sminkeut-
styr. Garderobene skal også 
være et sted for avslapping 
og konsentrasjon og er der-
for utstyrt med en liten hvi-
lebenk. 

Systuer ligger på plan 1 med 
lager på plan 2. I det dagli-
ge er det mye kontakt mel-
lom personalet i systuene og 
kunstnerne både ved prøving 
av uferdige kostymer og ved 
at systuens personale sørger 
for at kunstnernes varieren-
de kostymer er på plass i el-
ler ved de enkelte garderobe-
ne. En egen vareheis sørger 
for transport mellom etasje-
ne.

Operaens og ballettens sto-
re prøvesaler ligger på plan 
3 og 4. Til operaens saler på 
plan 3 er det mulig å trans-
portere kulisser direkte fra 
de harde verksteder via en 
stor vareheis. 

Ballettens prøvesaler på plan 
4 har praktfull utsikt mot sør 
og øst. Den største salen har 
en takhøyde på 9 m og Ho-
vedscenens gulvdimensjoner 
for å gi danserne en mulighet 
til å prøve som om de var på 
scenen. Alle de store prøve-
salene har akustisk behand-
lede vegger. Mindre øvings-
rom for sangerne ligger på 
plan 2. På grunn av akustis-
ke hensyn er rommene ikke 
rektangulære.

Hovedscenen er ennå ikke klargjort til åpningsfesten. Bil-
det viser allikevel hvor flott salen er utformet. Bemerk 
den romslige orkestergraven.

Foto: Byggenytt

Parykk- og sminkeavdeling 
samt annen service tilknyt-
tet forestillingene ligger på 
plan 1. Herfra kan kunst-
nerne entre sceneområdet 
direkte via bakscenen eller 
via U1 (kjeller) og opp i for-
sceneområdet. På plan 2 lig-
ger notearkiv med tilhørende 
kontorer og diverse kontorer 
for orkesteret, helsetjenesten 
og trimrom for alle ansatte. 
På plan 3 ligger administra-
sjonens lokaler, mens felles 
kantine og terrasse for alle 
ansatte er plassert mot sør 
med utsyn til fjorden,

Operaens orkester holder til 
på U1 i direkte tilknytning 
til orkestergraver for scene 1 
og 2. Mindre øvingsrom med 
irregulær form ligger ut mot 
den indre lysgården i bygnin-
gens østre del.

Felles garderober for ansat-
te, tekniske rom direkte til-
knyttet scenen, samt diverse 
større lagerarealer ligger på 
plan U1.

Operaens publikumstoaletter er lekkert utført. Veggene er malt i stucco lustro. Den 
gamle murpussteknikken gir et flott, marmoraktig uttrykk.

 Foto: Byggenytt
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Operahusets eksteriør med tyde-
lig form og skarpe konturer vis-
kes ut når mørket faller på. Den 
store bølgende treveggen i foa-
jéen blir lyst opp og gir huset et 
helt annet uttrykk: interiøret blir 
fasaden. Det er et tydelig bilde 
på hvor uløselig disse to delene 
er knyttet til hverandre.

Prosess
Husets arkitektoniske grep og 
konsept har vært en overordnet 
ledetråd for interiørarbeidene. 
Interiørarbeidene har omfattet:
• Generelt planarbeid knyttet 
opp til husets mangfoldige
program og funksjoner.
• Farge-, material- og overflate-
spesifikasjoner.
• Koordinering av belysning og 
tekniske installasjoner
mot innredning.
• Utforming av våtromskjerner 
og kjøkkenløsninger,
• Heisstoler og spesialinnred-
ning

I tillegg har det vært et eget bru-
kerutstyrsprosjekt for møbler 
og løs innredning samt generelt 
brukerutstyr. Det har vært tett 
kontakt med brukergruppene 
for å formidle deres behov i pro-
sjekteringsprosessen. På grunn 
av stor grad av spesialisering har 
alt teknisk brukerutstyr til verk-
stedområdene blitt tatt hånd om 
av eksterne utstyrsplanleggere.

De ulike delene i huset har ulike 
forutsetninger og ambisjonsnivå 
mht. standard og kvalitet. Størst 
grad av bearbeiding og omtanke 
er lagt i publikumsområdenes 
utforming. Som gjest i huset skal 
man føle at verten setter pris på 
besøket. De mer rasjonelle pro-

duksjonsområdene har fokus på 
funksjonelle krav og enkel, god 
kvalitet på detaljering,dog med 
omtanke for de romopplevel-
sene som skal være rammen 
for 600 menneskers daglige ar-
beidsplass.

Interiørkonsept 
publikumsområder
Som nytt signalbygg i Oslos nye 
bydel, Bjørvika, vil det i be-
folkningen generelt være høye 
forventninger til huset. Ekste-
riørets arkitektoniske grep gir 
tilsvarende forventninger til 
opplevelsene inne.

For publikumsområdenes interi-
ør har man brukt et konseptuelt 
bilde av bygningens utvikling 
fra fjorden til Hovedscenens in-
dre, som en abstrahert reise fra 
landskap til bygning. Reisen er 
først over når publikum setter 
seg i salen og teppet går opp. 
Denne reisen tydeliggjør også 
den forberedelse man går igjen-
nom fra det hverdagslige til man 
lar seg føre inn i teaterets ma-
giske verden.

Innredning og utstyr
Husets interiør fra garderoben 
til salene er en reise med grad-
vis utvikling fra «det mer ukjen-
te» til det «trygt omsluttende», 
med større grad av gjenkjennel-
se. Abstraksjonsgraden i de ytre 
rommene har gjort det naturlig å 
nedtone mer ordinære bygnings-
elementer og detaljering som 
dører, belistning, beslag, utstyr 
og møbelkomponenter. Garde-
roben er derfor en flerfunksjo-
nell installasjon; den utgjør en 
skog av stenger med knagger, 
hyller og integrert belysningsar-
matur, men gir samtidig mulig-
het for frie assosiasjoner. 

Bygningen har en overordnet 
materialpalett av hvit marmor, 
gyllent eiketre, mørkt stål og 
glass, og materialer på øvrige 
overflater underordnes dette. 
Innredningselementer følger 
foajéens utvikling fra enkle ab-
straherte elementer til mer de-
taljerte møbler. Større elementer 
som bardisker, butikkinnred-
ning, billettskranke og brasse-
ridisk er enten integrert i den 
store treveggen eller frittstående 
former, alle utført i corian. 

Både bardisker og butikkinn-
redning kan lukkes ned til rene, 
frittliggende former på det store 
marmorgulvet. Billettskranken 
har integrert teknisk utstyr som 
senkes ned i skranketoppen når 
billettsalget stenger.

Garderoben og foajéen er møb-
lert med enkle sittemøbler og 
klynger av ståbord. Disse fun-
gerer også som fortettede in-
stallasjoner for å skape steder 
å samles i det store rommet. 
Disse komponentene er utført i 
stål, påført en gummiert indus-
trilakk for å dempe glassklirr 
og understreke det knappe og 
slanke formuttrykket. Polstring 
av sittemøbler er i naturmate-
rialer som ullfilt og saueskinn. 
De frittstående delene i skilt- og 
infosystemet er utført i samme 
stålmateriale som benker og 
bord. Glass uten grønnstikk er 
tilleggsmateriale i veggelemen-
ter, disker og skranker.

I publikumstoalettene ved gar-
deroben er rombehandlingen 
mørk for å understreke inntryk-
ket av å være inne i kontrast til 
den åpne, hvite foajéen. All be-
lysning er indirekte, rettet mot 
reflekterende og skimrende fla-
ter, og sanitærutstyret er sam-

men med belysning integrert i 
store romelementer.

På galleriene i treveggen er bar-
diskene utført i corian. Sittemøb-
lene er enkle kubiske former 
trukket med grovmasket ull. 
Ståbord i barområder er natur-
lig integrert i treveggen.

Inne i salene finner man den 
gjenkjennelige stolen. Stolene i 
Hovedscenen og Scene 2 er ut-
viklet for disse rommene som 
et resultat av et nært samarbeid 
mellom interiørarkitekt, arki-
tekt, akustiker og produsent. 
Det samme gjelder tekstilet i 
stolene i Hovedscenen, som gir 
liv og bevegelse i rommet. Sto-
lene i Scene 2 er trukket med 
et standardtekstil som har fått 
egen farge og som visuelt gir 
en tredimensjonal bevegelse til 
rommets enklere uttrykk.

Enkelte av toalettene er utført i 

skimrende mosaikkfliser av re-
sirkulert glass inspirert av den 
varme fargetonen fra det olje-
de treverket utenfor. Belysnin-
gen som kun er energieffektive 
lysrør brukt indirekte, trenger 
skimrende flater for å få liv i 
kontrast til hvitt porselen og 
rustfritt stål i sanitærutstyret.

Innredning i husets 
produksjonsdel
Tilsiktet abstraksjon er byttet ut 
med mer begripelige funksjoner 
og søkt tilrettelagt på optimal 
måte mht. ergonomi, funksjona-
litet og opplevelse i innrednin-
gen av husets produksjonsdel. 
Mens publikumsområdene har 
unike elementer har denne de-
len av huset flere gjentagelser. 
Likevel har dete industribyg-
get flerespesialiserte funksjoner 
enn vanlig. 

De kunstneriske gruppene; bal-
letten, kor, sangsolister og or-

kesteret har alle sine krav og 
behov som i garderobene iva-
retas på knappe arealer og med 
mest mulig standardisering av 
møbelkomponentene. Orkeste-
ret har større 10-manns garde-
rober for utpakking av instru-
menter, hvile og skifting av klær 
før forestillinger og fellesanlegg 
for toaletter og dusjer. Balletten 
og kor/solister har 4- eller 6-
mannsgarderober med individu-
elle plasser og mindre tilliggen-
de dusjnisjer som de deler med 
nabogarderoben. Disse gardero-
bene fungerer mer som «hjem» 
i en travel hverdag mellom tre-
ning, prøver og forestilling.

All garderobeinnredning er spe-
sialtegnet. Den er standardisert i 
ulike moduler som skap og hyl-
ler, sminkebord med bevegelige 
speil og hvilebenker med flek-
sible puter. Disse modulene er 
også brukt i gjeste-, barne- og 
statistgarderobene samt i hurtig-
skiftstasjonene rundt scenene.

Kunstnergruppenes prøvesa-
ler har lite utstyr og innred-
ning, men desto mer funksjon. 
De er viktige arbeidsrom som 
skal fungere optimalt både mht. 
akustikk, ventilasjon og belys-
ning. Intensjonen har vært å 
skape rom som også har romlige 
kvaliteter. De akustiske veggpa-
nelene har gitt disse rommene et 
karakteristisk uttrykk.

Parykk- og sminkeverkstedenes 
arbeidsstasjoner er også spesial-
tegnede moduler etter brukers 
detaljerte behov. Systuenes hek-
tiske aktivitet har store krav til 
funksjonalitet og effektivitet og 
har fått særskilte tilpassinger. 
De øvrige verkstedene har sin 
maskinpark og ellers standard 
innredning. 

Interiør

Personalkantinen har en stor terrasse mot sør.                                         Foto: Byggenytt

Fra foajéens garderobe og toalettområde med kunstverket The other wall av islandske 
Olufr Eliasson.                                         

Foto: Byggenytt

Enkelte av toalettene er utført i skimrende mosaikkfliser av re-
sirkulert glass inspirert av den varme fargetonen fra det oljede 
treverket utenfor.

Foto: Byggenytt
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På bildet over holder Statsbyggs 
prosjektdirektør Roar Bjordal 
velkomsttale på operaprosjektets 
kranselag og juleavslutning 15. 
desember 2006. Til venstre stiller 
Tarald Lundevall, Bjørn Simen-
sen, Roar Bjordal og operadirek-
tør Bernt Bauge seg i kø for et styk-
ke av den store operakaken.

Byggenytt har besøkt operapro-
sjektet mange ganger i forbindelse 
med intervjuer, fotografering og 
pressekonferanser. Det som mest 
av alt har slått oss, er den imøte-
kommenhet og vennlighet vi har 
blitt møtt med. Det har alltid vært 
en god stemning på prosjektet. Det 
samme har sikkert alle de som har 
deltatt i byggingen, opplevd. Det 
kan være en av grunnene til at sy-
kefraværet er helt ned i 2%.

Foto:
Byggenytt

Inkluderende arbeidsliv

Leverandør
av rustfritt til storkjøkken

Røraskogen 12, 3739 Skien
Telefon: 35 91 55 30 • Telefax: 35 91 55 38

www.teamrustfritt.no

Flytting til nytt hus har for ad-
ministrasjonen vært en vesent-
lig endringsprosess; fra en hi-
erarkisk cellekontorstruktur til 
stor grad av åpent landskap med 
bare liten grad av cellekontor. 
Deres nye arealer med fjord og 
utsikt har vært en viktig faktor 
for en smidig implementering 
av disse endringene, sammen 
med en beslutning om mindre 
hierarki og lik standard på alle 
nivåer.

Kantinen er fellesrom og sam-
lingssted for alle husets ansatte 
og har mye spesalinnredning. 
Dette arealet skal gi pause i 
arbeidsdagen og har derfor en 
annen atmosfære enn arbeids-
plassene. Kantinen har en stor 
terrasse mot sør med mulighet 
for å sitte utendørs på fine da-
ger.

Materialbruk og 
rombehandling
Publikumsområdene i Sone 1 er 
holdt i naturmaterialer av høy 
kvalitet som vil eldes med ver-
dighet og naturlig patina. Inn-
redning og møbelkomponenter 
underordner seg dette material-
valget både i farge og materia-
litet. Sone 2 og 3 skulle ifølge 
byggeprogrammet ha nøktern 
kontorbyggstandard, dvs. malte 

vegger og banebelegg på gulv.
Sone 3 har høy tetthet av min-
dre og ulike rom med funksjo-
ner bak stengte dører, som har 
skapt en korridorlabyrint som 
vanskeliggjør orienteringen. Et 
samlende grep for denne delen 
av huset ville derfor være bruk 
av farger. Det ble valgt en klas-
sisk nøytral palett som til en viss 
grad knytter seg til naturpalet-
ten. Virksomheten og produk-
sjonen i huset med fargerike og 
frodige rekvisitter og utstyr gjør 
at en rolig og nøytral ramme 
rundt disse er viktig.

Atriumshagen i lysgården ligger 
som en kjerne i sone 3. Rundt 
denne er alle rommene knyttet 
sammen med et korridorløp. For 
å markere kjernen har vegger og 
gulv mot lysgården fått en mørk 
farge. Slik kan man lettere for-
stå at man roterer rundt kjernen 
og samtidig gir fargekontrasten 
et holdepunkt i en ellers nøytral 
fargepalett i øvrige rom. Alle 
rom rundt lysgården er gitt en 
mer fortettet fargepalett for å 
forsterke kjernefølelsen.

Prøvesalene har ulikt uttrykk for 
ballett og sangere. De store, lyse 
ballettprøvesalene mot fjord og 
landskap gir rikelig med lys og 
luft til sprang og piruetter, mens 

den store korsalen med amfi og 
mye dagslys inn høyt oppe på-
veggen, lukker seg om klangen 
med både diskant og bass i far-
gene i rombehandling og mø-
bler. Administrasjonen har fått 
friske farger på skap og innred-
ningselementer for å live opp 
den nøytrale standardpaletten, 
mens cellekontorene mot lys-
gård har mørkere farger. Kanti-
nen har parkettgulv og kraftige 
farger i tekstiler og innredning 
for å gi en mer intim atmosfæ-
re.

Det er stort sett gjennomgående 
valgt en melert ullfilt til alle sit-
temøbler i et fargespekter som 
vekselvis underbygger eller ska-
per kontrast til husets material-
palett.

Møbler og brukerutstyr
Til tross for en omfattende byg-
ning og mange funksjoner, er 
ikke utvalget av løse møbler 
spesielt stort. For å gi sammen-
heng gjennom huset har man 
søkt å forenkle og standardi-

sere møbeltypene. Det hjelper 
også på helheten at det er få ty-
per møbler når de ved bruk uve-
gerlig flyttes rundt i huset. Det 
er valgt noen få og kvalitetsbe-
visste møbelprodusenter og et 

stramt formspråk som speiler 
vår tid, men samtidig er klassisk 
nok til å være tidløse.

Gjennomgående har sammen-
heng og gjentagelse med varia-

sjoner vært en ledetråd for alle 
valg og all detaljering av inn-
redning og møbler. Dette gjel-
der enten disse er tilpasset gjes-
ter eller ansatte.

Hvilegruppe i administrasjonens åpne kontorlandskap.

Foto: Byggenytt

Realiseringen av nytt hus for Den Norske Opera & Ballett har hatt en lang og kronglete 
vei fram til det flotte resultatet vi opplever i dag. Måtte billettkøene bli lange!

Foto: Byggenytt
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Vi gratulerer
Ren Såpeindustri med leveransen 
til den nye Operaen
Nilfisk BR 751 gulvvasker 
Liten og hendig modell

Nilfisk-Advance AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo

Tlf.:  22 75 17 80
Fax:  22 75 17 71
kundeservice.no@nilfisk.com
www.nilfisk.no

Fås med

Nilfisk BR 751 er en serie av 
professjonelle ride-on gulv-
vaskemaskiner, som er skapt 
for fremtidens behov.

•  Ideell til store arealer, hvor det 
er trangt eller mange møbler, 
inventar m.m.

•  Fås med 61, 66 eller 71cm 
vaskebredde

•  Spesielt velegnet i kjøpe- 
senter, sykehus, skoler o.lign.

•  Lev. inkl. batteri, lader og 
børster

Operaprosjektets perpetuum mobile

Byggenytt treffer Mette 
Nordhus, Statsbyggs infor-
masjonsansvarlig for opera-
prosjektet, et par dager etter 
den storslåtte åpningsfesten 
12 april, for en liten samta-
le da det hele er over. Det vil 
si: noe etterarbeid – frimer-
keregulering som det heter 
– gjenstår fram til over som-
merferien. Og etter hvert som 
huset blir tatt mer og mer i 
bruk og i nærmere øyensyn, 
vil nok Nordhus fremdeles 
måtte svare på spørsmål og 
kommentere dette og hint. 

I skrivende stund er hun fylt 
av en slags tomhetsfølel-
se, naturlig nok. Allikevel, 
Nordhus er som alltid i godt 
humør og bidrar gjerne med 
noen tilbakeblikk. Og det 
første som faller henne inn, 
er det gode samarbeidet og 

den fine stemningen i dette 
enorme byggeprosjektet som 
startet for fem år siden. Det 
har preget gjennomføringen 
og vært den plattformen som 
har båret oppgaven fram til 
suksess. 

Men det har på ingen måte 
vært en dans på roser. Kon-
troverser og en del betyde-
lige endringer underveis har 
noen ganger utfordret de im-
pliserte parter på det ster-
keste. Ifølge Nordhus har det 
fra første stund vært ulike 
roller å fylle, og det var ikke 
alltid lett å forstå hva det nye 
operahuset skulle få, og hva 
nybygget trengte. Synspunk-
tene tok ofte farge av hvilken 
side av bordet man satt. Den-
ne motsigelsen var det mulig 
å overkomme nettopp fordi 
samarbeidsklimaet har vært 

så bra, og en klar innsikt hos 
alle om sine roller og målet i 
sluttenden.

Nordhus innrømmer imid-
lertid at det har vært et bein-
hardt slit underveis. Og det 
er ikke rart. Det kan væ-
re nok å nevne alle de store 
byggekontraktene som Stats-
bygg har administrert. 

– Vi visste i utgangspunktet 
at bygget var uhyre kompli-
sert og at utfordringene vil-
le bli formidable, forteller 
Nordhus, men vi overskuet 
ikke helt hvor tøft det skul-
le bli. Ta for eksempel hu-
sets geometri med alle sine 
skjeve vinkler, og de scene-
tekniske installasjonene som 
er i verdenstoppen. For de 
som overvar åpningsfesten 
på hovedscenen eller så den 
på TV, så det kanskje ikke så 
imponerende ut. Det teknis-
ke utstyret har imidlertid ka-
pasitet til å styre hele 260 be-
vegelser på scenen samtidig 
om det skulle trenges. Stats-
bygg har vært ansvarlig for 
grunnopplæringen av scene-
teknikerne fram til nå. Etter 
brukerovertagelsen av byg-
get må teknikerne stå på eg-
ne ben og gradvis gjøre seg 
komfortable med det me-
get avanserte utstyret. Man 
kjører ikke rally samme dag 
som man har tatt sertifikat, 
sier Nordhus med utsettelsen 
av «Jorden rundt på 80 da-
ger» i tankene.

Det har vært en enorm pub-
likumsinteresse. Godt og vel 
70.000 personer har vært på 

husbesøk i løpet av bygge-
perioden. Alle typer men-
nesker fra hele Norge, og fra 
den store verden, har blitt 
tatt med på omvisning av en 
alltid like engasjert Nord-
hus. Byggenytt har selv opp-
levd dette gjennom flere be-
søk i forbindelse med våre 
tre tidligere prosjektomta-
ler av operabygget. Det å 
være positiv og engasjert er 
en menneskelig egenskap 
som Nordhus opplagt besit-
ter. Imidlertid er  det en mer 
strategisk tenkning som lig-
ger bak måten publikumsin-
formasjonen har vært ivar-
etatt på. Etableringen av et 
nytt norsk opera- og ballett-
hus har som alle vet, hatt en 
lang og kronglete vei hvor 
bruk av skattepenger har 
vært en del av problematik-
ken. Det var derfor viktig for 
Statsbygg fra dag én gjen-
nom sitt informasjonsarbeid 
gradvis å innarbeide en posi-
tiv holdning omkring nybyg-
get i Bjørvika hos et stadig 
bredere lag av befolkningen. 

Likevel undrer Byggenytt 
seg på om ikke Nordhus til 
tider har gått lei av å være 
den kunnskapsfulle og en-
gasjerende omviser. Til det-
te svarer hun at det alltid har 
vært en stor glede å kunne 
fortelle om stort og smått i 
dette fabelaktige byggepro-
sjektet, som for eksempel om 
de ulike betongtyper som er 
brukt i bygget, og det forund-
rer henne noe, for hun er jo 
utdannet jurist. Forklarin-
gen er enkel: hun føler seg 
privilegert som har fått være 
med på å realisere et av ver-
dens flotteste operahus, som 
hun selv sier. Informasjons-
jobben har vært en kontinu-
erlig læreprosess hvor hver 
ny dag i fem år har vært ulik 
den forrige. Det har vært vel-
dig mye jobbing, kanskje i 
meste laget. Nordhus sine 3 
barn kunne sikkert ha ønsket 
seg langt flere hjemmelage-
te middager i disse fem åre-
ne, men til gjengjeld er de nå 
blitt opera- og ballettelskere.

Litt malurt i begeret vil imid-
lertid Nordhus ha i vår sam-
tale avslutningsvis. For det 
første nevner hun det nega-
tive fokuset på valg av stein 
i den tidlige byggefasen. Det 
hindret prosjektets frem-
drift tidsmessig og dermed 
fordyret det noe. Det føltes 

rart den gang at Statsbygg 
ble kritisert for nettopp å føl-
ge regelverket for anskaffel-
ser. Og for det andre påpeker 
hun at en del av pressen har 
i det siste fremstilt det slik 
at Statsbygg har levert seint 
og at det er brukt for mye 
penger. Det er helt feil slår 
hun fast. Bygget er overle-
vert oppdragsgiver et halvt 
år før tiden, og sluttsum-
men for Statsbyggs prosjekt-
kostnader er 4135 milliarder 
kroner, altså godt under den 
indeksregulerte kostnads-
rammen på 4365 milliarder 
kroner.

Mette Nordhus, Statsbyggs informasjonsansvarlige for 
operaprosjektet, her i et muntert møte med en annen 
uopphørlig ildsjel for et nytt operahus, Bjørn Simensen.

Foto: Byggenytt
Arkitekturen er allerede en internasjonal suksess, akustikken er berømmet. Nå står det 
tilbake å kunne oppleve stor ballett- og operakunst på hovedscenen.  Foto: Jaro Hollan 

Og helt til slutt, på en dag da 
babyen er blitt stor og sanse-
ne noe mollstemt: 

– Jeg har en god følelse, dette 
klarte vi meget bra, sier Met-
te Nordhus.  

Vi beklager for alt og 
alle som ikke er nevnt i 
vår prosjektomtale. Men 
Statsbyggs ferdigmelding, 
og ikke minst, Statsbyggs 
nettsted om operaprosjek-
tet, har alt.

Dansere, sangere og musikkutøvere har fått de beste for-
utsetninger i sitt nye hus.

Foto: Byggenytt

Og vi andre har fått en alle tiders tumleplass.
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Tarald Lundevall, Snøhet-
tas prosjektleder, nyter en 
velfortjent blås på Stats-

byggs siste store pressekon-
feranse før den offisielle åp-
ningsfesten 12 april. Bildet 
til venstre er fra en arkitek-
turvandring i regi Arkitek-

turmuséet 18. april 2004. 
I bakgrunnen operapro-
sjektet hvor de første sto-
re grunn- og fundamen-
tentreprisene er vellykket 
gjennomført. Byggenytt 
bet seg spesielt merke i 
Lundevalls ord om at ar-
kitektkontoret   i sitt ope-
raprosjekt ønsket å være 
mest mulig gavmildt slø-
sende med plassen. Dette 
huset skulle være en gene-
røs gave til oss alle sam-
men, og pekte særlig på 
forplassens og operatakets 
store areal som ville like 
mye bli et stort byrom som 
et hus. At han skulle få så 
rett, kunne vi ikke fore-
stille oss den gang, Vi un-
ner  ham cigaren. Vel blåst, 
Snøhetta!

Foto: Byggenytt

Seierscigaren

Forplass og tak
Operaens landskap består av 
selve marmortaket, de øvri-
ge marmorkledde flatene og 
arealet mellom bygningen og 
tilgrensende gater. Adkoms-
ten til operaens forplass og 
hovedinngang er via den 
marmorkledte broen over 
operakanalen. 

Over bro og forplass er det re-
gulert inn en offentlig gang- 
og sykkelvei som fortsetter 
langs operaens vest- og sør-
side, som skal koble seg til en 
planlagt bro over Akerselvas 
utløp.

Allerede i konkurransen ble 
det beskrevet at operataket 
skulle være tilgjengelig for 
allmennheten, og at taket 
skulle kles med hvit stein. 
I dag er operaens fremste 
kjennetegn den karakteris-
tiske takgeometrien som sti-
ger opp fra fjorden i vest, og 
legger seg som et teppe over 
publikumsarealene. Et viktig 
grep har vært å legge grøf-
ter og trappenivåer på innsi-
den av gesimsene. På denne 
måten har det vært mulig å 
oppnå lovlig brystningshøy-
de uten å måtte øke høyden 
på gesimsene. For å tilfreds-
stille de akustiske kravene i 
Hovedscenen ble hovedgeo-
metrien løftet opp. Det dan-
ner et asymmetrisk toppunkt 
innenfor gesimsen over fo-
ajéen. Her har det dermed 
oppstått et helt nytt utkikks-
punkt i Bjørvika. Takflate-
ne er for en stor del for bratte 
for universell bruk, men ta-

kets østlige nivå er tilgjenge-
lig for rullestol via heis i sce-
netårnet.

Over f latebehandl ingen, 
mønstringen og de skygskap-
ende «riftene» og «oppløfte-
ne» er utviklet i tett samar-
beid med en kunstnergruppe. 
Den hvite marmoren er La 
Facciata, hentet fra de be-
rømte Carrarabruddene i 
Italia. Nordfasaden og all 
steinkledning som kommer 
i kontakt med vann er utført 
i den norske granitten «Ice 
Green». Prøver og model-
ler i 1:1 ble vurdert hos pro-
dusenten før endelig valg av 
fargenyanser og overflate-
behandling. Under hele pro-
duksjonen ble det foretatt en 
løpende kontroll av blokke-
nes tekniske kvalitet og av 
produksjonskvaliteten.

Omkringliggende arealer
I løpet av planleggingsperio-
den ble det avdekket at det i 
løpet av meget kort tid opp-
står store setninger rundt 
operabygnigen. Dette ble det 
tatt hensyn til i prosjekterin-
gen både i forhold til drene-
ringssystem, (infiltrasjon) 
grunnarbeider og material-
valg på overflatene. Det er 
lagt sort, kjørbar grus med 
lite finstoff i et sammenhen-
gende felt langs de tre side-
ne av bygningen som møter 
land. I grusen er det plantet 
oppstammede svartortrær, 
og i et møbleringsfelt mot 
Operagatas fortau er det syk-
kelparkering, benker og spe-
sialdesignet stolpebelysning i 
rustfritt stål. Fortausarealene 
har asfaltbelegg og granitt-
kanter, kun avbrutt av et sort 

granittbelegg i forlengelsen 
av broen over operakanalen. 
Det samme mørke granittbe-
legget markerer også inngan-
gene til restauranten, Opera-
gata og til sceneinngangen 
på sørsiden. Den mørke be-
leggsfargen kontrasterer med 
fasadenes lyse stein- og alu-
miniumskledning. Dersom 
restauratøren skulle ønske 
det, er det mulig å benytte 
de eikekledte nivåene ned 
mot operakanalen til uteser-
vering.

Lysgård
Lysgården ligger som en hem-
melig hage midt i kontorfløy-
en, omgitt av vegger av glass, 
aluminium og treverk. Det er 
direkte adgang til lysgården 
fra de to nederste etasjene, 
mens fra kontorene i de øvre 
etasjene kan de ansatte gle-
de seg over lys, refleksjoner 
og grønt. Foran de lydisolerte 
øvingsrommene på nedre ni-
vå i lysgården er det plantet 
vegetasjon som skal skape en 
grønn skjerm, men som sam-
tidig skal slippe gjennom ly-
set. Gulvet i lysgården er av 
ubehandlet eik med partier 
av hvit marmor. En marmor-
kledd trapp leder fra det øv-
re til det nedre nivået. Pynte-
gress, stauder, bunndekke og 
buketter av vaiere med skyg-
getålende klatreplanter dan-
ner en frodig ramme rundt et 
privat rom kun for operaens 
ansatte.

Landskap

Kilde:
Statsbyggs  ferdigmelding

Nytt operahus
Den Norske Opera & Ballett

Lysgården.                                                                                                     Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt
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Innspurten

Storgata 26, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 89 26 10 • Telefax: 63 80 09 11

E-mail: post@lilleark.no

www.lilleark.no

ARKITEKT

MERETE HAUG
LANDSKAPSARKITEKT MNLA
Drammensveien 130 A5, 0277 Oslo

Telefon: 99 64 02 52 • Telefax: 23 13 12 01
E-mail: merete-2@frisurf.no

LANDSKAPSARKITEKT

Postboks 132, 2051 Jessheim
Telefon: 62 96 48 08 • Telefax: 62 96 48 09

www.soas.no

Stålarbeider, trapperekkverk og
baldakintak er utført av:

Kjellerboder, type GARANTELL
er levert og montert av:

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

Innspurten 4 ligger høyt og 
fritt, med gode avstander til 
nabobygningene.

Dette er en lang slank bo-
ligblokk, sammensatt av 3 
deler, med mellomliggende 
trapperom i glass.

Bygget er i seks etasjer, med 
to underliggende parkerings-
plan. Totalt areal er ca. 9000 
m2, hvorav parkeringsetasje-
ne utgjør omtrent 3000 m2. 

Den laveste kjelleren; U2 
ligger i sin helhet under bak-
ken. Her har beboerne sine 
parkeringsplasser, med ad-
komst via innelukket rampe. 

Det øvre parkeringsplanet 
U1, har plasser for nærings-
bygget på naboeiendommen, 
U1 har eksponert fasade mot 
syd, med direkte innkjøring 
herfra.

Byggherren Urbanium AS 
kjøpte prosjektet fra en ut-
vikler, der et annet arkitekt-
kontor hadde  utarbeidet et 
forslag til en boligblokk. Ur-
banium AS ønsket å endre 
prosjektet og kontaktet vårt 
kontor og Veidekke Entre-
prenør AS.

Planløsninger ble bearbei-
det, og fasadeuttrykk likeså, 
i henhold til byggets endrede 
innhold.

Vi ønsket at bygningen skul-
le få et ytre og et indre fa-
sadeliv, hvor det ytre, de 3 
utkragede hvite rammene 
(eller boksene), skal fremstå 
som skinnende hvite.

For å oppnå størst mulig 
dybde, (avstand mellom ytre 
og indre fasadesjikt), er in-
dre fasader fargesatt med re-
lativt mørk kledning.

Inntrukket toppetasje, kledd 
i silver stålplatekassetter, er 
ment å gå litt i ett med him-
melen.

Fasademateriale er i hoved-
sak Formica platekledning; 
hvit kledning i ytre liv, og 
dype blå og grå farger i det 
indre vegglivet.

På gavlene mot nord og syd, 
er det benyttet hvit Tuohi tegl 
i storformat, med marmortil-
slag i fugene.

I 2. og 6. etasje er balkong-
frontene en del av bygnin-
gens hvite ramme, og er her 
platekledd. For øvrig har al-

Av 
Dorte Landmark,

Lillestrøm Arkitektkontor AS

Innspurten boligprosjekt her sett fra Helsfyr Rica Hotel. Den gule bygningen som stikker opp bak Innspurten, hører 
altså ikke til bygget.

Alle bilder: Byggenytt

le balkonger rekkverk i klart 
glass og lakkert aluminium.

Bortsett fra teglgavlene, som 
har relativt lite åpninger, øn-
sket vi oss et lett fasademate-
riale, som kunne gi den øn-
skede flatevirkningen.

Bygningen har 88 leilighe-
ter, med denne fordelingen: 
50 stk, 2-roms, 27 stk. 3-
roms og 11 stk. 4-roms. Det 
er kun de 8 leilighetene i 6 
etasje som er gjennomgåen-

de belyst, mens leilighetene i 
1.-5 etasje  er orientert enten 
mot øst eller vest. 

Leilighetene har god inn-
vendig høyde, og vinduer og 
balkongdører har overkant 
på 2,3 m, slik at det blir mye 
himmellys inn i boligene. 
Alle har balkonger, og gode 
utsiktsforhold, og mot vest 
kan man se Nordmarka og 
langt ut i Oslofjorden. Det er 
en felles takterrasse mot syd-
vest i 6.etasje.

Innspurten 4 ligger høyt og fritt, med gode avstander til nabobygningene. Bygget er i seks etasjer, med to underlig-
gende parkeringsplan.

Det øvre parkeringsplanet U1, har plasser for nærings-
bygget på naboeiendommen, U1 har eksponert fasade 
mot syd, med direkte innkjøring herfra.
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Betongvägen, Timmele,
SE-523 92 Ulricehamn, Sverige

Telefon: 0046-321 53 11 00
Telefax: 0046-321 53 11 01

www.ubab.,com

• Balkonger
• Trapper
• Sandwichelementer

er levert av:

Foto: Byggenytt

Bygget er sammensatt av 3 deler, med mellomliggende trapperom i glass.

Ved at gavlene har en 
glassslisse, får de gjen-
nomgående korridorene et 
lysinnslipp.

Inntrukket toppetasje, kledd i silver stålplatekassetter, er 
ment å gå litt i ett med himmelen.

Detalj av inn-
gangsparti.
Bygningen har 88 
leiligheter, med 
denne fordelin-
gen: 50 stk. 2-
roms, 27 stk. 3-
roms og 11 stk. 
4-roms. Det er 
kun de 8 leilig-
hetene i 6 etasje 
som er gjennom-
gående belyst, 
mens leilighetene 
i 1.-5. etasje  er 
orientert enten 
mot øst eller vest.

IKEA stopper utbyggingsplanene på Danebo
Et styrevedtak i INGKA 
Holding B.V., IKEAs inter-
nasjonale morselskap, får 
betydning for IKEA’s ek-
spansjonsplaner i Norge. 
Vedtaket omhandler nye 
internasjonale retnings-
linjer for lokalisering, og 
medfører en umiddelbar av-
vikling av planene for vare-
husprosjektet på Danebo i 
Larvik kommune. IKEA 
Norge starter nå jakten på 
en ny tomt i Vestfold/Gren-
land som skal tilfredsstille 
de nye kravene.

– Dette er et nødvendig og 
udramatisk vedtak i inter-
nasjonal sammenheng, men 
det får store konsekvenser 
for Danebo-prosjektet. Det 
er mange som har jobbet 
hardt for å få IKEA til den-
ne landsdelen, og nå vil vi 
gjøre det vi kan for å finne 
et godt alternativ som sikrer 
en utbygging i regionen, si-
er Jon Simenstad, Ekspan-
sjonssjef i IKEA Norge

Det var etter styrebehand-
lingen i INGKA Holding 

B.V. at IKEA Norge fikk 
beskjed om å stoppe plan-
leggingen i Larvik. Alle 
involverte parter har vært 
inneforstått med at en even-
tuell utbygging på Danebo 
var avhengig av styrebe-
handlingen. Styrevedtaket 
fra INGKA Holding B.V. 
gjelder alle IKEAs inter-
nasjonale ekspansjonspro-
sjekter.

Vil ha IKEA til Vestfold 
eller Grenland
IKEA Norge vil nå vende 
seg til lokale myndigheter 
for å utarbeide en ny løsning 
i henhold til de nye interna-
sjonale retningslinjene. Al-
ternativet er at IKEA ikke 
etablerer seg i regionen i det 
hele tatt.

– IKEA Norge ønsker et va-
rehus i denne regionen. Pa-
rallelt med at vi avvikler 
alle avtaler knyttet til Dane-
bo, starter vi arbeidet med å 
finne alternative tomter. Vi 
har et godt samarbeid med 
lokale myndigheter og vil 
gi arbeidet med en Vest-

fold/Grenland-løsning høy 
prioritet, avslutter Simen-
stad.

IKEA Norge skal i løpet av 
kort tid gjennomføre egne 
møter med alle grunneierne 
for å komme fram til en op-
timal avvikling av Danebo.

Konsekvenser for 
IKEA Norge
De nye retningslinjene får 
etter alt å dømme ingen 
konsekvenser for IKEAs 
andre ekspansjonsplaner i 
Norge. Varehusene i Sta-
vanger og Bergen venter 
på godkjenning, IKEA Fu-
ruset i Oslo utvikles som 
planlagt og IKEA i Kristi-
ansand er godkjent.

For ytterligere 
informasjon:
Jon Simenstad, 
Ekspansjonsjef IKEA 
Norge, mob: 95 25 11 71
Christen Røhnebæk, 
Rådgiver ekspansjon IKEA 
Norge, mob: 48 00 21 01

pressemeldinger

Ny sag fra BOSCH - kombinerer to sager til en
Den nye kombinasjonssa-
gen GTM 12 Professional 
fra BOSCH kombinerer 
gjæringssagen med bord-
sirkelsagen til én sag med 
fokus på presisjon og motor-
styrke. Allsidighet og man-
ge funksjoner gjør sagen 
attraktiv for en bred gruppe 
håndtverkere. Den nylan-
serte kombinasjonssagen 
GTM 12 fra Bosch samler 
bruksmulighetene til gjæ-
ringssagen og bordsirkel-
sagen i en multifunksjonell 
«allround»-sag, som kan 
skilte med høy presisjon og 
styrke. Den skjærer en  4” 
bjelke uten problemer, til 
tross for at den kun veier 22 
kilo.

Den lave vekten gjør den 
desto enklere å transpor-
tere til byggeplassen. Når 
jobben skal gjøres, sørger 
den integrerte laseren for at 
det er lett å arbeide presist 
på millimeteren. Laseren 
viser nøyaktig skjærelinjen 
i materialet, mens den in-
tegrerte lampen sørger for 
at jobben kan utføres under 

dårlige lysforhold, og også 
når det er mørkt.

To sager i én
Allsidigheten i GTM 12 
tilbyr et bredt spekter av 
bruksmuligheter. Når den 
blir brukt som gjærings-
sag klarer den snitt på 48 
grader, mens skråsnitt kan 
foretas med opp til 47 gra-
der. I tillegg til fleksibilite-
ten i utformingen, er sagen 
utstyrt med en 1800 watt 
motor, som gjør at den lett 
skjærer gjennom store bjel-
ker opp til 4”.

Som bordsirkelsag håndte-
rer sagen en skjærehøyde på 
opp til  51 millimeter. Og-
så her er presisjon nøkkel-
ordet: Via paralellanslaget 
sikrer sagen at utskjæringer 
av selv lange tre- og lami-
natplater foregår effektivt 
og nøyaktig. Parallelansla-
get sørger i tillegg til sikker 
transport, når den monteres 
over kappeskiven.
 
Driftsikkerhet og kraft 
Den nye sagen er tilpasset 

bruksbehovet til alle profe-
sjonelle håndværkere som 
setter pris på driftsikker-
het, kraft og funksjonalitet. 
Den sterke motoren og den 
store graden av fleksibilitet, 
gir brukeren et enestående 
stykke verktøy, som til ful-
le lever opp til dagens hånd-
verkeres krav til utstyr.

I likhet med de to andre sa-
gene fra BOSCHs Bench-
top-serie, kan GTM 12 
monteres på arbeidsbenken 
GTA 3700. BOSCH Bench-
topserien teller nå i alt åtte 
profesjonelle verktøy.

Les mer om BOSCH GTM 
12 Professional på: www.
bosch-powertools.com.

For ytterligere 
opplysninger kontakt:
Tommy Borgersen, 
salgsansvarlig 
proffmarkedet for 
Bosch Norge
Mob. 91112039
E-mail: 
Tommy.
Borgersen@no.bosch.com

Kort om BOSCH GTM 12 
Professional

Lengde: 67 cm
Bredde: 57 cm
Høyde: 38,5 cm
Vekt: 22 kg
Sagbladsdiameter: 
305 mm
Motorkraft: 1.800 W
Sagbladsborevidde: 30 mm
Tomgangshastighet: 
5.000 rpm
Gjæringssnitt: 48 grader
Skråsnitt: 47 grader
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Stovnerskogen sykehjem

Rådgivende ingeniører i byggeteknikk
Grensesprengende kunnskap og erfaring 
gjør Dr.techn. Olav Olsen verdensledende
innen stål- og betongkonstruksjoner - på 
land og i vann

.

Vi gratulerer
med ferdigstilt prosjekt!

Eksteriør
Nytt sykehjem i bydel Stov-
ner er bygget på en furukledd 
kolle ved Høybråten stasjon. 
Bevaring av karakteristisk 
terrengdrag og vegetasjon er 
prioritert ved plassering av 
bygningsmasse og interne 
veier på tomten. Bygnings-
formasjonen er også utformet 
med tanke på å skape gode 
driftsforhold i sykehjemmet. 
Resultatet er to stjerneforme-
de bygningskropper som er 
plassert sør og vest på tom-
ten.

Sammensetning av materia-
ler er valgt ut slik at bygget 
forholder seg bevisst til ste-
dets karakter. Karnappene 
har som funksjon å gi gode 
lys- og utsiktsforhold i store 
beboerrom samt å bryte opp 
lange fasadestrekk.

Interiør
Interiøret har et materialvalg 
og en fargebruk som er ment 
å bygge opp under materi-
albruken utendørs. Vi ville 

Av 
sivilarkitekt Bjørn Andreassen,

Link Signatur AS

oppnnå samspill. Ønsket var 
å skape en størst mulig ro og 
en helhet mellom eksteriør 
og interiør. 

Overflatene skal gi en varme 
og karakter til bygget og om-
givelsene, samtidig som det 
skal være en relativt nøytral 
base for alt som kommer inn 
i huset når bygget blir tatt i 
bruk. 

Det er jobbet med effektfar-
ger som er med på å define-
re soner samt tydeliggjøre 
de forskjellige avdelingene i 
bygget. 

Disse er en blanding av lyse, 
og mørke toner, samt noen 
mer definerte/sterkere farger 
for å skape kontraster og gi 
karakter til rommene. 

Ask er gjennomgående som 
treslag i hele bygget og er 
brukt på innvendige glass-
felt, resepsjondisk, samt ska-
pinnredninger og plater bak 
seng på beboerrommene. 

Sermonirommet  må kunne 
fungere for mennesker med 
ulik trosretning, og er derfor 
fritt for effekter som er tra-
disjonelle i en slik sammen-
heng. Vi har ønsket å opp-
nå et behagelig lys i rommet 
uten at innsyn kan bli til sje-
nanse. Det er derfor benyttet
tonet glass. Spileveggen har 
både en dekorativ og akus-
tisk funksjon, og har sam-
men med taket en sammen-
bindende virkning i rommet. 
Valgte fliser gir karakter og 
varme til rommet. 

Stovnerskogen sykehjems «fotavtrykk». Bygget er stort og har en mangfoldig form.

Plantegning: Link Signatur AS

s

Fasadeutsnitt mot vest. 
Karnappene har som 
funksjon å gi gode lys- 
og utsiktsforhold i sto-
re beboerrom samt å 
bryte opp lange fasade-
strekk.

 Foto:
Byggenytt

Nytt sykehjem i bydel Stovner er bygget på en furukledd kolle ved Høybråten stasjon. Bevaring av karakteristisk ter-
rengdrag og vegetasjon er prioritert ved plassering av bygningsmasse og interne veier på tomten.

Foto: Byggenytt

Byggherre:
Omsoprgsbygg Oslo KF

Prosjekt- og byggeledelse:
Multiconsult AS

Arkitekt:
Link Signatur AS

Rådgivere:
RIB:
Dr. Tech. Olav Olsen AS
Riv: 
Merkur AS
Rie:
Electronova AS
EIVent:
Gupex AS

Stovnerskogen sykehjem
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COVENT AS
Birkemo, 4387 Bjerkreim

Telefon: 51 45 96 00 • Telefax: 51 45 96 01
www.covent.no

VENTILASJONSAGGREGATENE
er levert av:

Midthaug Oslo-Akershus AS
Brynsveien 88, 1346 Gjettum

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

Trapper og rekkverk
er utført av:

Totalentreprisen

s

Utsikt mot terrengfal-
let i vest sett fra terrasse 
knyttet til beboerstue på 
øverste plan.

Terrasse- og trappean-
legget med adkomst til 
utearealet ligger i til-
knytning til beboerkan-
tinen.

Foto:
Byggenytt 

Det er AF Skandinavia AS 
ved sin avdeling AF Bygg 
Oslo AS som har stått for 
bygging av Stovnerskogen 

sykehjem i totalentreprise. I 
en samtale med Byggenytt 
opplyser entreprenørens pro-
sjektleder, Christian Odden, 

at anbudet ble innlevert til 
byggherren, Oslo kommune 
ved Omsorgsbygg Oslo KF, 
6. april 2006. Kontrakt ble 
inngått 29. juni og medio au-
gust ble første spadetak ut-
ført.

Det skulle vise seg at jobben 
var av det store og kreven-
de slaget, forteller Odden. 
To fremtredende forhold har 
vært rådende i byggeprosjek-
tet. 

For det første har byggetiden 
vært kort, 17,5 måneder, og 
det er knapp tid for dette sto-
re bygget med et fotavtrykk 
på 12.230 m2 med én kjeller-
etasje og tre beboeretasjer. 

For det andre har vi bygget i 
et marked med ekstrem høy 
aktivitet som tidvis har skapt 
problemer med hensyn til 
materialeveranser, det væ-
re seg stål, betongelemen-
ter, isolasjon, gipsplater og 
lignende. Legg så til at byg-
get som er langstrakt, ligger 
kronglete til i et villastrøk på 
toppen av en bergkolle med 
vanskelig trafikkmessig til-
gjengelighet. Utfordringene 
logistikkmessig har derfor 
vært formidable. 

I råbyggfasen har vi ved si-
den av en tårnkran, vært nødt 
til å bruke gaffeltrucker for å 

løse de mange transportopp-
gavene i tomteområdet. Vi-
dere er det brakt inn i tom-
ten, for å nevne et eksempel, 
70.000 m2 med gipsplater 
som representerer et bety-
delig antall billass. Det har 
vært et gjennomgående pro-
blem å ivareta anleggstrafik-
ken på en slik måte at den har 

skapt minst mulig sjenanse 
for beboerne i området uten 
at det har forsinket fremdrif-
ten i prosjektet.  

Allikevel har Odden og hans 
mannskaper kommet i mål. 
Ferdig bygg ble overlevert 
byggherren 5. mars i år, som 
planlagt i følge kontrakten. I 

skrivende stund (primo april) 
gjenstår en måneds etterar-
beid for entreprenøren, i ho-
vedsak veiarbeider og utom-
husarbeider. 

Totalentreprenørens prosjektleder Christian Odden, på 
«brua» til riggen med nybygget delvis skjult av furukol-
len i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt
Fra teknisk rom – ikke et støvkorn å se. Ventilasjonsaggregatene behandler totalt en 
luftmengde på 88.500 m3/h fordelt på 7 systemer. Samtlige aggregater er Eurovent ser-
tifisert, og har batteriveksler, varmebatteri for 80/60 graders vann og kjølebatteri for 
7/12 graders vann.

Foto: Byggenytt

       fortsettelse neste side

Som bildet viser, er det nye sykehjemmet ikke akkurat 
reist på flatmark.

Foto: Byggenytt
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Tollbugata 49, 3044 Drammen
Telefon: 32 89 63 30 • Telefax: 32 89 63 29

Mobiltlf.: 970 45 792
E-mail: tryel@online.no

Innvendige tredører og 
ståldører

er levert og montert av:

Postboks 7 Slemdal, 0710 Oslo
Telefon: 21 69 16 20

info@skauan-gilbert.no • www.skauan-gilbert.no

Toalettskillevegger og dusjvegger
er levert og montert av:

Ole Deviks vei 44, 0668 Oslo
Telefon: 40 00 10 04 • Telefax: 40 00 10 08

www.molift.com

Takheiser
er levert og montert av:

Sognsveien 75, Postboks 3841 Ullevål stadion, 0855 Oslo
Tlf.: 920 93 321 • Fax: 63 87 58 79

E-mail: ullevalmmf@gmail.com

Malerarbeider
er utført av:

fortsettelse fra 
forrige side

Odden opplyser at totalentre-
prisen beløper seg til ca. 195 
millioner kroner, med an-
dre ord en betydelig jobb og-
så i økonomisk forstand. AF 
Bygg Oslo AS har i byggepe-
rioden hatt en stab på 8 til 9 
funksjonærer engasjert. For-
skalingsarbeidere, murere og 
tømrere i et antall på ca. 50 er 
hentet fra egen stall. I tillegg 
er 2 firmaer innleid på tøm-
rersiden. 150 personer har 
vært i sving samtidig på byg-
geplassen, og til sammen er 
670 arbeidere som represen-
terer de aller fleste av bygge-
bransjens fagområder, innre-
gistrert i prosjektet. 

Når det gjelder de tekniske 
fagene er disse utført, som 
underentrepriser med 3406-
kontrakter, det vil si at under-
entreprenørene har prosjek-
tert og utført sine arbeider for 
rør-, ventilasjons- og elektro-
entreprisen.

Oppsummeringsvis beskri-
ver Odden dette byggepro-
sjektet som både utfordrende 
og interessant. Omsorgsbygg 
Oslo KF er en krevende og 
kvalitetsbevisst byggher-
re som har fulgt prosjektet 
på detaljnivå. Samarbeidet 
med byggherren og byggele-
delsen ivaretatt av Multicon-
sult AS, og ikke minst arki-
tekten Link Arkitektur AS, 
har vært fruktbart og en god 
plattform for gjennomførin-
gen av prosjektet. 

Bildene viser ned og opp den bratte adkomstveien som «skjærer» seg inn i den furu-
kledte bergkollen. Sykehjemmets plassering har gjort det mulig å bevare toppunk-
tet på kollen, og mest mulig av eksisterende vegetasjon i tomtens randsone mot øst, 
sør og vest.

Foto: Byggenytt

Sykehjemmet sett fra øst.                          Foto: Byggenytt

Stovnerskogen sykehjem bærer sitt navn med rette. Her sett fra vest med NSB’s lokaltog på vei inn til Høybråten sta-
sjon, og videre ferd til Oslo sentrum.

Foto: Byggenytt

Beboere i sykehjemmet er 
eldre mennesker, og svært 
mange er rullestolbrukere. 
Det er derfor lagt til rette 
for å kunne bruke uteare-
alene bl. a. med asfaltert 
vei til oppholdsplassene og 
sansehagene som etableres  
så godt som rundt hele hu-
set.

Foto: Byggenytt

s

Adkomstplass og hovedinngang.              Foto: Byggenytt

Sykehjemmet har høy teknisk standard. Her et eksem-
pel fra stuerent teknisk rom: Avfallssystemet hvor avfal-
let suges inn i container.

Foto: Byggenytt
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TEC7 – miljøvennlig og 
næringsmiddelgodkjent
Tec7 kan benyttes til bå-
de fuging, liming og fes-
ting og er derfor populær 
blant både håndtverkere 
og privatpersoner. Den er 
miljøvennlig i bruk og er i 
tillegg næringsmiddelgod-
kjent.

– Tec7 er et høykvalitets-
produkt med mange bruks-
områder, forteller pro-
duktsjef Hans Erik Lian 
i Relekta. Fler og fler ser 
det komfortable og øko-
nomiske i å benytte kun 
ett produkt som kan utføre 
det meste innen fuging, li-
ming og festing. Tec7 blir 
også mer og mer foretruk-
ket fordi det er miljøvenn-
lig og ikke inneholder ska-
delige løsemidler. Den er 
derfor trygg i bruk for både 
personen som påfører fu-
gemassen, materialet som 
blir fuget eller limt, samt 
miljøet rundt. Dette er spe-
sielt viktig å tenke på når 
man skal fuge eller lime 
der hvor det lages, oppbe-
vares eller konsumeres næ-
ringsmidler. Tec7 har blitt 
næringsmiddelgodkjent 
p.g.a. innholdet samt den 
høye resistensen mot sopp- 
og bakterieangrep. 

Tec7 er velegnet til bruk 
i våtrom og som fleksibel 
fuge og tettemasse. Den 
tåler UV-stråler, forblir 
fleksibel og hefter på våte 
overflater – den kan til og 
med påføres under vann. 
Tec7 brukes blant annet til 
vedlikehold og reparasjon 

av haitanken på Kolmår-
den Tropicarium i Norrkö-
ping, Sverige, uten skade 
for verken planter eller fis-
ker i akvariet. 

Tec7 finnes i dag i 8 for-
skjellige farger og kommer 
i størrelsene 310 ml patro-
ner, 50 ml tuber og 600 
ml pølser. Tec7 markeds-
føres av Novatech, gjen-
nom Relekta Import AS i 
Relekta-Gruppen, og sel-
ges gjennom farge-, bygg- 
og jernvarehandlere i hele 
Norge.

Relekta-Gruppen har solgt 
reparasjons- og vedlike-
holdsprodukter til profe-
sjonelle brukere i Norge 
siden 1977. Selskapet har 
funnet de kvalitetsmes-
sig beste produktene for å 
gjøre reparasjon og vedli-
kehold enklere, mer mil-
jøvennlig og mer lønns-
omt. Kvaliteten bekreftes 
gjennom fem forskjellige 
garantier og forsikringer - 
«Relektas 5-stjerners kun-
degaranti», samt Relekta-
Gruppens sertifiseringer; 
ISO 9001:2000 (kvalitet), 
ISO 14001:2000 (miljø), 
EMAS (miljø), OHSAS 
18001 (helse og sikkerhet) 
og MQA-01 (salg og mar-
ked). 

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

Limer, fuger og fester alt! GK Norge AS styrker seg på kuldeteknikk
GK Norge AS har overtatt sel-
skapet Hordaland Kulde AS i 
Bergen og styrker seg ytterlige-
re innen kuldeteknikk på vest-
landet.

Hordaland Kulde AS inngår 
i GK’s datterselskap H. Dale 
Kjøleservice AS som selv ble 
en del av GK i januar 2008. GK 
vil etter overtagelsen ha nærme-
re 20 kuldeteknikere i bergens-
området.

Satsningen på kuldefaget er en 
del av GKs strategi om å være 
ledende på inneklima og tilhø-
rende tekniske installasjoner i 
bygg.

GK’s aktivitet i Bergen består 
av GK Norge AS, distrikt Ber-
gen og datterselskapet H. Dale 
Kjøleservice AS, med rundt 80 
kvalifiserte medarbeidere.

GK, tidligere Gunnar Karlsen 
AS, skiftet i april navn til GK 
Konsern AS, GK Norge AS og 
GK Sverige AB. 

Selskapet er norskeid med over 
40 års tradisjoner og i dag en 
av Skandinavias ledende inne-
klimaentreprenører med 1300 
medarbeidere i Norge, Sverige 
og Danmark, samt en omset-
ning på over 2 milliarder kro-
ner.

For mer informasjon kontakt: 
Eivind Sælen
Teknisk sjef, GK Region Vest
Mob.: 928 45 532

Hordaland Kulde as 
Olav Øverland
Daglig leder
Mob.: 95043822

Industriell overflate
behandlig av kledning
Ny rapport nr. 71 fra 
Treteknisk.

Produksjon av industrielt 
overflatebehandlede kled-
ning har de siste årene øket 
kraftig. Dette er et område 
hvor bruk av vanntynnba-
re grunningssystemer og 
toppstrøk er helt domine-
rende. 

Vanntynnbare systemer 
kan være litt mindre «ro-
buste i bruk» enn tradi-
sjonelle oljemalinger. Fak-
torer som fuktighet og 
temperatur både i klednin-
gen og omgivelsen samt 
tørkebetingelser kan ha 
betydning for kvalitet og 
holdbarhet. Ved å overfla-
tebehandle kledningsbor-
dene på fabrikk kan man i 
stor grad kontrollere disse 
og også andre betingelser 
og dermed oppnå god og 
jevn kvalitet.

Målet med denne rappor-
ten har vært å lage et doku-
ment som gir retningslinjer 
for hvordan produksjons-
prosessen - fra bordene er 
sortert og kommer inn på 
lager til de er ferdig over-
flatebehandlet og ligger på 
lager hos kunde - bør utfø-
res og kvalitetssikres. 

Slik denne prosessen fore-
går i dag så leveres kled-
ningsbordene som regel 
med ett strøk grunning, 
eller med grunning og ett 
toppstrøk. For å oppnå et 
pent utseende og lang le-
vetid er det meget viktig at 
første vedlikehold gjøres 
innenfor det tidsintervall 
leverandøren anbefaler.  

Kvaliteten på de vanntynn-
bare malingsproduktene 
som brukes ved fabrikkbe-
handling er tidligere testet. 
Resultatene av disse teste-
ne er å finne i rapport nr. 
62 fra Norsk Treteknisk 
Institutt, som konkluderer 
med at de vanntynnbare 
overflatebehandlingssys-
temene hadde bedre uten-
dørs holdbarhet og lengre 
vedlikeholdsintervallene 
enn tradisjonelle oljema-
linger.

Deltagere i prosjektet har 
vært ledende produsen-
ter av overflatebehandlet 
kledning. 

Innovasjon Norge har sam-
men med prosjektdeltager-
ne bidratt økonomisk. 

Kontakt:
Bjørn Jacobsen, tlf 22 96 
56 67 – 48 19 97 17 bjorn.
jacobsen@treteknisk.no

Veolia Miljø: Historisk
rivningsoppdrag ved Nye Ahus
Et av tidenes største og 
mest utfordrende rivnings-
oppdrag i fastlands-Norge 
skal utførers ved det nye 
Universitetssykehuset i 
Akershus. 

Helse Sør-Øst RHF har 
inngått to kontrakter med 
Veolia Miljø. Metodene 
som er valgt for rivningen 
gjør at Nye Ahus vil opp-
rettholde normal drift i riv-
ningsperioden.

– Det nye sykehuset ligger 
helt inntil de bygningene 
som skal rives, og vil væ-
re i full klinisk drift fra 1. 
oktober 2008. Dette gjør 
prosjektet ekstra kompli-
sert og utfordrende, sier 
administrerende direktør i 
Veolia Miljø Entreprenør 
AS Nils Einar Aas. - Det 
er viktig både for oss og 
byggherren at helse, miljø 
og sikkerhet får stor opp-
merksomhet gjennom hele 
prosjektet.

Begge kontraktene gjen-
nomføres som byggher-
restyrte totalentrepriser. 
Veolia Miljø Entreprenør 
har ansvar for sanering av 
helse- og miljøfarlig av-
fall, avfallshåndtering og 
sikringstiltak mot støy og 
støv. Fem lavblokker skal 
fjernes og tre høyblokker 
skal reduseres med 12-13 
etasjer hver. 

Hele 40 000 kvadratmeter 
berøres av rivningsarbei-
det, noe som tilsvarer fem 
gressbaner på Bislett stadi-
on. Den forventede avfalls-
mengden er hele 50.000 
tonn.

– Avfallet skal i størst 
mulig grad gå til gjenvin-
ning. Veolia Miljø Entre-
prenør har mål om å oppnå 
en kildesorteringsgrad på 
godt over 90 prosent, sier 
Aas. - Fraksjonene omfat-
ter blant annet treverk, be-
tong, gips, stål, glass og EE 
avfall.

Nye Ahus, som ligger i Lø-
renskog kommune, skal fra 
høsten 2008 fungere som 
lokal- og sentralsykehus 
for 340.000 innbyggere i 
Romerike og Oslo Nord.

Rivningsarbeidene skal 
starte opp i oktober 2008 
og avsluttes ved utløpet av 
2009.

Om Veolia Miljø
Veolia Miljø-konsernet er 
Norges ledende miljø- og 
gjenvinningskonsern. Det 
har en omsetning på ca. 3 
milliarder kroner og har 
1.300 ansatte. Veolia Miljø 
er 100 prosent eid av det in-
ternasjonale miljøkonser-
net Veolia Environnement.

For mer informasjon
Nils Einar Aas, adm. dir. 
Veolia Miljø 
Entreprenør AS
Telefon: 950 65 140
E-post: nils.einar.aas@ve-
olia.no

Annica Fiedler, 
kommunikasjonssjef
Telefon: 918 40 654
E-post: annica.fiedler@ve-
olia.no
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Sogn Arena

Systemhimlinger
er levert og montert av

Martin Strandlis vei 10,
0956 Oslo
Telefon: 90 87 48 33
Telefax: 22 25 55 55
www.aias.no

Leverandør av akustiske
branngodkjente himlinger

www.rockwool.no

Sogn Arena er et nærings
bygg med svært godt profi
lert beliggenhet på Sogn i 
Oslo, like ved Ringveien et 
par stienkast vest for Ullevål 
stadion. Bygget er stort – ca. 
25.000 m2 hvorav 17.000 m2 
over bakken med 6 etasjer, 
og resterende areal fordelt på 
2 underetasjer bl. a. med par
kering og tekniske rom.

Byggherre er Bertil O. Steen 
Eiendom, og det er Bertil O. 
Steen Autostern, en av Norges 
største Mercedesforhandlere 
som har etablert seg i bygget 
med salgslokaler i første og 
andre etasje, og verksted og 
diverse servicehaller og lager 
i underetasjen.

Det er Kristin Jarmund Ar
kitekter AS som har tegnet 
bygget. Slik bygget fremstår 
er det lett å se at tomten er 
svært effektivt utnyttet. Byg
get har et dynamisk uttrykk,  
særlig for de kjørende som 
kommer vestfra (se det store 
bildet). Den ytre fasadebuen 
er virkningsfullt variert med 
nedtrapping av etasjene, ut
kraginger, innhakk som opp
sprukne flater, og en stort 
«hull» i buen som gir innsyn 
til det indre gårdsrommet, og 

Sogn Arena

Plantegning tomt.                  Kristin Jarmund Arkitekter
«Back of House» med innkjøring til salgsavdelingen på plan 1 og nedkjøring til verk-
stedavdeling og forskjellige servicehaller.

Alle bilder: Byggenytt

Sogn Arena sett fra fra Klaus Torgårds vei i nord-øst. 
Innkjøring og adkomst til Autosterns lokaler skjer fra 
denne veien. Teknisk rom for ventilasjon og kjøling sees 
på taket til høyre.

utsyn derfra. Åpningen tyde
liggjør også skillet mellom 
Autosterns arealer og kon
tordelen.

Sammen med prosjektinge
niør Espen Folkedal i AF 
Bygg Oslo, foretar Bygge
nytt en besøksrunde på Sogn 
Arena medio april. Auto
stern har for lengst tatt sine 
arealer i bruk. Entreprenøren 
er nå godt i gang med inn
redningsarbeidene i kontor

delen. Folkedal viser fram 
bygget med glede. Han synes 
bygget er et flott hus og er ik
ke lite stolt over den jobben 
som er gjort og som fortsatt 
gjøres. 

Men utfordringene har vært 
tøffe og mange. Folkedal 
nevner vanskelige grunnar
beider med forurensete mas
ser som måtte kjøres bort, og 
peling til fjell for å forankre 
bygget, først med kalk og 

sementpeler for å stabilisere  
den bløte leirmassen, for så 
å  å pele med stålkjernepeler. 
Dybden har et gjennomsnitt 
på 20 meter. 

Byggherren ønsket størst 
mulig fleksibilitet i utfor
ming av bygget. Bilutstil
ling og kjøring av biler ut og 
inn i lokalene tilsa behov for 
store, frie arealer som forut
satte store spenn og få søy
ler. Dette ble løst ved å be
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Postboks 294, 2817 Gjøvik
Telefon: 61 18 90 30 • Telefax: 61 18 90 50

E-mail: firma@maestro-storkjokken.no 
www.maestro-storkjokken.no

STORKJØKKEN OG
KANTINE

LEVERT AV

Vi har levert BubbleDeck

Dicks vei 10, Postboks 139, 1325 Lysaker
Telefon: 67 82 80 43 • Telefax: 67 82 80 80

www.bubbledeck.com

Foto: AF Bygg Oslo

Gårdsrommet og den indre buen sett fra femte etasjes takterrasse.

Kjørende østfra «treffer» man først Autosterns godt eksponerte salgslokaler. 

Espen 
Folkedal, AF 
Bygg Oslo, 
synes Sogn 
Arena er et 
spennende 
og flott bygg.
Men mange 
løsninger 
er intri-
kate og byr 
på ekstra 
utfordringer 
for utførende 
entreprenør-
er og hånd-
verkere.

Sprang i etasjene og innhakk som er oppsprukne flater 
inn i byggget.

nytte «BubbleDeck» som ga 
mulighet til økt spenn og ut-
kraging. Arkitekten kunne 
dermed utforme bygget og 
fasaden mer spektakulært 
med færre forstyrrende ele-
menter som søyler, dragere 
og veggskiver. 

BubbleDeck er et slags plat-
tendekke kledd på oversiden 
med store plastballer som er 
ca. 35 cm i diameter. Balle-
ne leveres byggeplassen og 
holdes på plass av et arme-
ringsnett som er sveiset fast 
til jernene i dekket. Det bru-
kes flytbetong for å fylle ut 
hulrommene rundt ballene, 
og det ferdige dekket er he-
le 45 cm tykt. Fordelen ved 
denne metoden er  lav egen-
vekt på dekkene med evnen 
til å bære tunge laster over 
store søyleavstander – som 
for Sogn Arenas tilfelle er på  
hele 12 meter mellom søyle-
ne og opptil 4 meters utkra-
ging. Bæringen ellers består 
av stålsøyler som er fylt med 
betong.

Sogn Arena er det største 
bygget til nå hvor det er be-
nyttet BubbleDeck. Folkedal 
opplyser for øvrig at sam-
me metode benyttes på AF  
Gruppen sitt nye hovedkon-
tor på Helsfyr. Bygget er på 
38.000 m2. 

➞

Flott med innhakk, men 
utfordring å etablere him-
ling, f. eks. Bildet under: 
Stor søyleavstand, fleksible 
innredningsmuligheter.

Innhakk og utkraging gir spennende løsning. Store vinduer gir lyse lokaler. Glassarea-
let er redusert for å senke temperaturen ved at flere felter er i sort glass som er belagt 
med isolasjon på innsiden. 
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Rudssletta 24, Postboks 4, 1309 Rud
Telefon: 67 17 30 00 • Telefax: 67 17 30 01

www.entreprenorservice.no

Pele- og spuntarbeidene
er utført av:

Ypsilon

Gangbrua Ypsilon over 
Drammenselva knytter gam-
le Drammen på Bragernessi-
den i nord sammen med den 
nye bydelen Grønland på 
Strømsøsiden. Her har Union 
Brygge vokst fram på gamle 
industritomter fra den tid pa-
pirproduksjonen rådet grun-
nen. Nå er moderne boliger 
reist og en rekke undervis-
nings- og kulturinstitusjoner 
har kommet til. Papirbred-
den for eksempåel, som lig-
ger like ved landkaret, huser 
nå Høgskolen i Buskerud og 
Drammens nye bibliotek.   

Drammenserne kunne før-
ste  gang krysse Drammens-
elva til fots over byens nye 
gangbru allerede 16. januar 

i år. Da var det rene folke-
vandringen fram og tilbake 
på brua. Og siden har Yp-
silon blitt et kjært element 
i turopplegget for byens be-
folkning, og besøkende uten-
fra. Drammen kommune har 
i flere år gjennom flere pro-
sjekter gjort elebreddene om 
til familevennlige elvepro-
menader, først på Bragernes-
siden og så på Strømsøsiden. 

Med Ypsilon har Drammen 
fått den symbolske «kronen 
på verket» for utviklingen av 
elvebyen Drammen, som det 
heter på kommunens nettsi-
de.

Og det kan Byggenytts fo-
tograf skrive under på. En 

søndagstur i Drammen som 
starter på Bragernes torg, 
følger elvebredden langs Si-
gurd Christiansens prome-
nade (se bildet over) fram til 
Gamle Kirkeplass hvor Ypsi-
lons to landkar ligger, og så 
videre over den vakre gang-
brua, gjerne gjøre en stopp 
midtveis for å beundre byen 
og elva oppstrøms og ned-
strøms, og kikke ned i elvas 
mørke vann som i hvor både 
laksen og badende mennes-
ker trygt kan boltre seg i rent 
vann. 

Vel over på Strømsøsiden 
kan man både oppleve ny 
spennende arkitektur og 
gamle industribygg  som nå 
rommer  teater og lignende. 

For så til slutt og få med seg  
den sist bygde elepromena-
den som sto ferdig i 2007, 
nedenfor Politihuset, Vek-
tergården, NRK-bygget og 
Statens Hus. Og så kan turen 
fortsette tilbake ti utgangs-
punktet, men først over By-
brua til Bragernes torg.

Bare så det er nevnt:  Dram-
men kan by på flere opplevel-
ser. For husk: «Bedre med 
fem drammer i timen enn 
en time i Drammen» gjel-
der så absolutt ikke lenger. 
Byen har i de seneste årene 
gjennom en rekke prosjek-
ter innen arkitektur og infra-
struktur hevet standarden på 
en bemerkelsesverdig måte. 
Ypsilon er et bra eksempel.  

Gangbrua Ypsilon over Drammenselva knytter gamle Drammen på Bragernessiden i nord sammen med den nye by-
delen Grønland på Strømsøsiden. Her sett fra Strømsøsiden.

Foto: Byggenytt

Luftfotoet illustrerer godt hvorfor brua heter Ypsilon. 
Bildet under viser fra monteringen av brukonstruk-
sjonene.

Foto: www.drammen.kommune.no
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Vi bygger for fremtiden

Ypsilon

www.ruukki.com/no

pressemelding:

Designrevolusjon til Norge
Verdens designelite har vært 
samlet i Oslo på den aller før-
ste konferansen om inklude-
rende design og innovasjon 
noensinne i Norge.

150 deltakere fra inn- og ut-
land var med på konferansen 
Innovation through Inclusive 
Design�, samt 11 foredrags-
holdere som alle er blant de 
fremste i verden på inklude-
rende design. Konferansen 
ble arrangert av Norsk De-
signråd 5. og 6. mai på DogA-
senteret i Oslo. 

Dette er den absolutte designe-
liten. De har vært foregangsfi-
gurer for inkluderende design 
i en årrekke, og vi er veldig 
stolte over å ha fått dem alle 
hit til Norge, sier Onny Eik-
haug, som er programansvar-
lig for Design for alle. Norsk 
Designråd har jobbet med in-
kluderende design i en årrek-
ke, og Eikhaug er glad for at 
temaet får stadig mer opp-
merksomhet i Norge.

Designere i faresonen
Den første dagen bød på inn-
legg fra blant andre design-
utviklingssjef for Toyota, 
Akihiro Nagaya, samt Jere-
my Myerson, leder for He-
len Hamlyn Centre ved Royal 
College of Art i London. Sist-
nevnte brukte sitt innlegg til å 
påpeke utfordringene vestlige 
designere står overfor i møtet 
med globaliseringen.

Arbeid med design og inno-
vasjon deles gjerne inn i tre 
faser; Forståelse av behov, 
utforming av en løsning og 
implementeringen av denne 
løsningen. Stadig mer av ut-
formingen og utføringen set-
tes nå ut til billige og store 
produsentmiljøer i Kina, In-
dia og andre asiatiske land. 
Dette er en utfordring vest-
lige designere må møte for å 
ikke bli utkonkurrert, sa My-
erson.

Løsningen ligger i å konsen-
trere seg om designarbei-
dets første � og viktigste � fa-
se, nemlig innsikten. Å forstå 
vestlige forbrukeres behov er 
nemlig noe som fremdeles må 
gjøres lokalt og nasjonalt, og 
inkluderende design er et sen-
tralt verktøy for å oppnå den-
ne brede kundeforståelsen.

Røde og blå hav
– Ved å kaste alle tradisjo-
nelle forestillinger om hvem 
kunden er og hva han eller 
hun vil ha på båten, kan man 
finne fram til markedsmulig-
heter som man tidligere ikke 
en gang visste fantes, fortalte 
Myerson.

Han deler markeder inn i to 
klasser; røde hav og blå hav. 
De røde havene er fulle av lig-
nende produkter, og aggressi-
ve prishaier slåss om å nå først 
fram til skeptiske kunder. De 
blå havene er derimot nær-
mest frie for konkurranse og 
prisjag, og kundene står i kø 
for å få fylt et behov som de 
ikke får dekket andre steder.

Myerson trakk fram flere ek-
sempler, blant annet telefonen 
BT Big Button Phone. Opp-
rinnelig ble denne laget for å 
kunne brukes av svaksynte og 
folk med nedsatte motoriske 
ferdigheter, men produsenten 
oppdaget fort at de store tas-
tene var like populære også 
blant andre kundegrupper. I 

dag er telefonen blant de mest 
solgte i Storbritannia, og så 
langt har ingen klaget over at 
knappene er for store.

Ingen er gjennomsnittlig
– Tradisjonelt har alle pro-
dukter og tjenester blitt desig-
net for å bli brukt av mannen 
i gata, altså gjennomsnittsfor-
brukeren. Det har tatt mange 
tiår å innse at folk flest slett 
ikke er gjennomsnittlige. De 
er høyere eller lavere enn snit-
tet, de er eldre eller yngre enn 
snittet, de er venstrehendte, 
ramset Myerson opp. � Der-
for er det ikke overraskende 
at bare 13 prosent av USAs 
befolkning oppgir at de synes 
teknologiske produkter er en-
kle å bruke!

Den kjente britiske professo-
ren brukte også anledningen 
til å rose den norske møbel-
produsenten Stokke. � Balans-
stolen er et klassisk eksempel 
på hvordan man kan gjøre et 
spesialprodukt, i dette tilfel-
let en stol for folk med dårlig 
rygg, om til et produkt som 
alle kan bruke og ha glede av, 
påpekte han.

Nye lover på trappene
I nye lovforslag fra regje-
ringen foreslås det blant an-
net at alle nye bygninger og 
transportmidler i Norge skal 
utformes slik at de kan bru-
kes av alle. Onny Eikhaug i 
Norsk Designråd mener at al-
le løsninger bør være laget for 
mangfoldet, og påpeker at in-
kluderende design ikke nød-
vendigvis handler om rettig-
heter og krav.

– For produsenter og leveran-
dører handler det i bunn og 
grunn om å styrke konkur-
ransekraften med innovative 
og brukervennlige produkter. 
Det gjelder å forstå at det som 
er viktig for noen, faktisk er 
bra for alle! Det finnes ingen 
mobiltelefon som er for en-
kel å forstå, uansett om du er 
20 eller 80. Det finnes ingen 
bildør som er for lett å åpne, 
enten du er revmatiker eller 
frisk, påpeker hun.

Kan få stort forsprang
Det åpner seg helt nye mulig-
heter og et større marked der-
som man bruker inkluderende 
design som et verktøy for ny-
skaping, mener hun. Men for 
å komme dit må vi ifølge Eik-
haug først kvitte oss med en 
teknologidrevet tenkemåte. 
Det er teknologien som skal 
tilpasse seg mennesket, ikke 
omvendt.

Eikhaug forteller at bruken av 
inkluderende design fremde-
les er lav i store deler av ver-
den, og at norske bedrifter 
derfor har en gyllen sjanse til 
å skaffe seg et fortrinn ved å 
satse på brukerfokusert de-
signutvikling.

– I konkurranse mot bedrif-
ter fra lavkostland som Kina 
trenger både norske og euro-
peiske bedrifter all den hjel-
pen de kan få. De som frem-
stiller nyskapende produkter 
og tjenester som kan brukes 
av mange ulike kundegrup-
per, vil være mindre sårbare. 
En annen ting er at bruker-
drevet innovasjon ofte koster 
mindre enn teknologidrevet 
innovasjon, fordi investerin-
gene er lavere, sier Eikhaug.
(Pressenytt)

• ei unik bru og et viktig sig-
nalbygg i forbindelse med el-
va.
• gangforbindelsen mellom 
kompetansemiljøene syke-
huset og høyskolen.
• gangforbindelsen mellom 
kulturinstitusjonene Teate-
ret, Union scene og biblio-
teket.
• den viktigste visuelle og 
fysiske forbindelsen mellom 
bydelene Grønland og Bra-
gernes.
• den symbolske «kronen på 
verket» for utviklingen av el-
vebyen Drammen. 

Det er lagt vekt på tilgjenge-
lighet for alle brukergrupper. 
Et snøsmelteanlegg skal sør-
ge for isfri og sikker gangvei 
vinterstid.

Ypsilon er en ett tårns skrå-
stagbru med tårnet plassert i 
elva. Ved tårnet deler bruba-
nen seg og føres videre som 
to spenn på Bragernessiden. 
Brua er 135 meter lang (ho-
vedspenn og landkar/side-
spenn) og opphengt i 16 ka-
belpar. 

Brubanen spenner fritt fra 
landkar til landkar og bæ-
res av kablene. Bruas ho-
vedspenn er 90 meter og si-
despennene er 45 meter.

Spesielt for Ypsilon er land-
karene på Bragernessiden. 
Landkarenes hovedfunk-
sjon er både å danne en na-
turlig landing for brua her, 
men også å ta i mot de sto-
re trykk- og vridningskrefte-

ne fra brubanen samt å fun-
gere som forankring for 8 av 
kablene. Mastene er funda-
mentert i elven på 10 meters 
dyp. Skiltet seilingshøyde er 
5,5 meter.

Hovedentreprenør under 
byggingen har vært 
Skanska AS.

Selve brukonstruksjonen i 
stål er produsert og montert 
av Rukki Norge AS, Sand-
nessjøen

Arkitekter: Arne Eggen og 
Nanna Meidell, 
Arne Eggen Arkitekter AS.

Byggeteknikk: 
Knut Gjerding-Smith, Haug 
og Blom-Bakke AS.

Fundamentering i elven: 
Olav Selvåg og Jan Finstad, 
Multiconsult AS.

Ypsilon – gangforbindelsen mellom 
Bragernes og Strømsø er:

Landskapsarkitekt: 
Bjarne Aasen og Robert 
Franz, Multiconsult AS.

Belysningsteknikk: 
Kaare M. Skallerud, 
Kaare Skallerud AS

Snøsmelteanlegg: Arild Lar-
sen, EM Teknikk AS

Prosjektledelse og gjennom-
føring er ved Drammen kom-
mune Byprosjekter.

Kilde:
www.drammen.kommune.no

Se også:

www.byggenytt.no

for bred
bildedokumentasjon.
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Krystallen – fritidsleiligheter ved alpinanlegget i Kvitfjell

Tollbugata 49, Postboks 2183 Strømsø, 3003 Drammen
Telefon: 32 21 52 90 • Telefax: 32 21 52 91

www.heras.no

ARKITEKTER
Veidekke Entreprenør AS
Distrikt Indre Østland
Marisagveien 8,
Postboks 203,
2391 Moelv
Telefon: 62 33 17 00
Telefax: 62 36 90 30
www.veidekke.no

TOTALENTREPRENØR
Mesnadalsveien 9, 2609 Lillehammer

Telefon: 61 05 33 00 • Telefax: 61 05 33 01

Prosjektert og utført
elektriske installasjoner

Stort, utradisjonelt
og skinnende på Kvitfjell

I bratthenget på kanten av 
Rauberg ved alpinanlegget 
i Kvitfjell bygger Veidek
ke 128 terrasserte fritids
leiligheter over seks etasjer 
i glass, sink og betong. Ut
sikten oppover og nedover 
Gudbrandsdalen er storslått 
fra Krystallen.

Prosjektet er et av de største 
og mest utradisjonelle i sitt 
slag i Norge, og det største i 
Veidekke Indre Østland. Det 
er bygget fire kilometer ny 
vei som krysser under ski
bakken i tre nedgravde stål
tunneler for å komme fram 
til plassen. Da riggingen på 
byggeplassen begynte, måt
te mannskapet gå fra Gud
brandsgard Hotell ved mel
lomstasjonen på andre siden 
av bakken.

Strømforsyningen kom fra et 
dieselaggregat, inntil infra
strukturen var midlertidig 
utbygd.

– Største utfordringen for 
driften er nok vinden og snø
en. Her blåser det mye, me
ner driftsleder Trond Furu
lund og karene på betong og 
tømmer på Krystallen.

Blokk A ble innflyttet til jul 
2007. Blokk B med 70 leilig
heter er i full gang. I uke fi
re sto byggekranen bom fast 
i flere dager og karene måkte 
snø og ryddet. Det kom over 
meteren etter jul.

– Store dekkestøp på vinters
tid her oppe er en utfordring. 

A-blokken har utoverhengende fasade mot dalen.

Foto: Bjørn Berget

s

Blokk A som ble påbe-
gynt sommeren 2006,  
ble innflyttet til jul 2007. 
Blokk A har 58 leilighe-
ter.

Foto:
Veidekke

Armeringen snør ned. Før jul 
i fjor var det bra arbeidsvær. 
Da støpte vi uten tildekking, 
sier Ove Karenstuen. Han og 
laget gjør klart til dekkestøp 
og forskaling av topp heis
sjakt på bygg B. Lagene på 
byggeplassene i Distrikt In
dre Østland deler på jobbin
gen på betong og tømmer.

– Vi må være fleksible her 
oppe i dalen, sier Karen
stuen. Transporten opp den 
bratte og svingete veien fra 
Fåvang eller Ringebu er en 
utfordring både for mann
skap og store og tunge kjø
retøyer nå om vinteren. Men 
prosjektet holder fremdrif
ten.

Ove Karenstuen (til venstre)  og Bjørn Tore Johansen for-
skaler topp heissjakt på taket på blokk B.

Foto: Veidekke

Driftsleder Trond Furulund med blokk B i bakgrunnen. Blokk B har 70 leiligheter, og 
skal overleveres byggherren Krystallen Eiendom AS til jul 2008.

Foto: Veidekke
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Nedregate 25, 2640 Vinstra
Telefon: 971 75 760 • Telefax: 61 29 00 83

Stålarbeider er utført av:

- som avtalt!

Jemtlandsveien 1, Postboks 333, 2381 Brumunddal
Telefon: 62 34 711 00 • Telefax: 62 34 73 10

www.norskstaal.no

Armeringsstål er levert av:

Heggeveien 15, 2390 Moelv
Telefon: 900 22 380 • Telefax: 62 34 64 47

Gulvsparkling
er utført av:

P.boks 1444 Skinsnes, 4505 Mandal
Telefon: 38 27 26 20
Telefax: 38 27 26 29
www.norelement.no

Vi har levert
prefabrikerte betong-
trapper til prosjektet.

Krystallen ved natt.                                                                                              Perspektivtegning Halvorsen & Reine AS

Anleggsleder Jan Ottesen, her på balkong med fabelaktig 
utsikt over dalen.

Foto: Bjørn Berget

Blokk A på Krystallen lig-
ger som et glass- og metall-
skinnende Soria Moria godt 
synlig fra E6, med blokk B 
rett innefor. Prosjektet har en 
samlet gulvflate på om lag 
20.000 m2, inkludert P-huset 
som ligger under Blokk B og 
arealet mellom A og B. 

A-blokken har utoverhen-
gende fasade mot dalen.

– Det var en utfordring for 
dekkestøpen. Vi støpte hel 
plate på bakken og bygde 
dekkereis med CupLock for 
hver etasje for å få til utkra-
gingen på dekkene i seks eta-
sjer oppover, forklarer Furu-
lund.

Søylene som bærer balkong-

fortsettelse neste side

På vei oppover den bratte adkomstveien fra Mellomsta-
sjonen opp til blokk A.

Foto: Bjørn Berget

Byggenytts utsendte fotograf tok bildene om kvelden  
når solen legger Krystallen i skyggen. Allikevel il-
lustrer bildene godt byggeprosjektets spektakulære 
beliggenhet i bratthenget på kanten av Rauberg ved 
alpinanlegget i Kvitfjell.

Bildet over er tatt fra E6 på vei sørover mellom Rin-
gebu og Fåvang. Bildet til venstre er tatt fra E6 på vei 
nordover forbi Fåvang. Her sees silhuetten av gavlen 
med den utoverhengende fasaden mot dalen.

Foto: Bjørn Berget 

Blikkenslagerarbeider
fasader

er utført av:

Berglund Stål og Blikk AS
Svevegen 24, 2330 Vallset

Telefon: 62 58 75 36 - 908 45 303
Telefax: 62 58 76 36
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www.sigdal.com

Kjøkken og garderober
er levert av:

Martin Johansens veg 57, 2070 Råholt
Telefon: 45 86 00 65

Malerarbeider
er utført av:

- Maling • Rehab • Snekring -

Stanseveien 11, 0975 Oslo
Telefon: 22 90 07 00 • Telefax: 22 90 07 10

www.hybra.no

Ventilasjon er levert av:

Postboks 218, 2302 Hamar
Telefon: 62 51 00 80 • Telefax: 62 51 00 81

Mobiltlf.: 976 29 497
E-mail: matius@rb-as.no • www.rb-as.no

Vi utførte byggrenholdet
i henhold til

«RENT TØRT BYGG»

Storgata 148, 2615 Lillehammer
Telefon: 61 25 44 36 • Telefax: 61 25 94 75

E-mail: post@lillehammer-varmesenter.no • www.varmefag.no

Peiser
er levert og montert av:

ITT Flygt AS
Avd. Hamar

Telefon: 62 54 32 90

er og svalganger ser ut som 
hockeykøller med bladet opp, 
plasstøpt med systemforska-
ling med ferdig endesteng 
som flyttes og tas samtidig 
med veggen. Innvendige veg-
ger og «hockeykøllene» utfø-
res med SKB.

Bæresystem, dekker og skil-
levegger er plasstøpt med 
prosjektnett som armering 
i vegger og dekker. I alt går 
det med om lag 8.000 m3 be-
tong. 

Fasadene er utført i bin-
dingsverk, isolert og kledd 
med sinkplater og fasadepla-
ter under vindusfeltene for å 

fortsettelse fra 
forrige side

bryte opp inntrykket. Det er 
heis til alle etasjer, to sjakter 
i A og tre i B. 

Tilvalget er begrenset til 
kjøkken, fliser, innerdører 
og gasspeis. Begge byggene 
er oppvarmet med panelov-
ner og varmekabler. Leilig-
hetene er fra 60 til 100 m2. 
Toppleiligheten i bygg A er 
på 220 m2.

Driftsorganisasjonen består 
av prosjektleder Bjørn Rus-
ten, fire funksjonærer og 28 
av Veidekkes egne fagarbei-
dere. 

Ved siden av kontorbrakka er 
det rigget seks sovebrakker 
for dem som bor lengst unna. 
Dagpendlerne kommer fra 

dalen, fra Øyer i syd til Har-
pefoss i nord.

Prosjektet er en totalentre-
prise på 190 millioner kro-
ner. Byggestart for A-blokka 
var sommeren 2006. Parke-
ringskjelleren under B-blok-
ka ble påbegynt i mai 2007 
og B-blokka skal overleveres 
til jul i år. 

Arkitekt er Halvorsen & Rei-
ne. Tonning og Lieng er pro-
sjektets RIB. 

Tekst: 
Ole R. Paulsen,

Veidekke Magasin 
Nr. 1 – mars 2008

Utsikt, utsikt, utsikt!                                                                                Foto: Bjørn Berget

Blokk A har en «knekk» i fasaden, her sett fra plassrommet mot blokk B, Prosjektet har 
en samlet gulvflate på ca. 20.000 m2.

Foto: Veidekke

Fasadedetalj av blokk A. Fasadene er kledd med sinkpla-
ter og fasadeplater under vindusfeltene for å bryte opp 
inntrykket.

Foto: Bjørn Berget
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Haugaland tingrett
Av 

Stein Jarle Helgeland,
Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS

INTERIØRARKITEKT

Arkitektkontoret
BREKKE HELGELAND BREKKE AS

Skippergata 14, Postboks 29, 5501 Haugsund
Telefon: 52 70 08 10 • Telefax: 52 70 08 11

ARKITEKT

s

Fra Haugesunds stor-
slåtte rådhusplass. Byg-
get er med å «tette» 
ig jen Rådhusplassen 
mot nord og utgjør et 
viktig element i husrek-
ken fra Haraldsgata opp 
til rådhuset (skimtes til 
høyre. Festiviteten kul-
turhus i midten.

Tomten har særs fin 
beliggenhet for formålet 
og ligger lett synlig.

Foto:
Byggenytt

Beliggenhet og plassering
Tinghuset er plassert i krys-
set mellom Sørhauggata og 
Knut Knutsen OAS gate li-
ke nedfor rådhuset og Fes-
tiviteten kulturhus. Bygget 
er med å «tette» igjen Råd-
husplassen mot nord og ut-
gjør et viktig element i hus-
rekken fra Haraldsgata opp 
til rådhuset. Tomten har særs 
fin beliggenhet for formålet 
og ligger lett synlig. Byggets 
øst- og sørside ligger direk-
te ut mot fortau, de 2 andre 
sidene ligger innover i kvar-
talet helt inntill nabogrenser. 
Det er således ingen utearea-
ler på bakkeplan ut over en 
liten forplass foran hoved-
inngangen  i sør-øst. 

Hovedinngangen er inntruk-
ket med takoverbygg og lig-
ger i lé for fremherskende 
vindretninger.

Romprogrammets størrelse 
gjorde at hele tomten er ut-
nyttet til bygget i 3 etasjer. 
Det er imidlertid lagt inn en 
lysgård i vest for lysinnslipp 
til rettsaler og betjenende 
rom.

Hovedidé og generell 
utforming
Bygget er delt i 3 hoveddeler. 
I kjeller er det fjernarkiv og 
parkering. Parkeringen nå-
es via rampe og innkjøring 
i nord.

1. og 2. etasje inneholder alle 
rettssaler og tilhørende rom. 
Her er hovedinngang og pub-
likumsarealer. I byggets 
nord-østre ende i 1. etasje er 
det lagt inn en politigarasje 
med tilhørende venteceller 
og rom for politiets tjeneste-
folk. Det er direkte adkomst 
til alle rettssalene herfra.

Funksjon og bruk gjør at alle 
arealer i 1.–3.etasje underde-
les i «ytre» og «indre» sone. 
Ytre sone er tilgjengelig for 
publikum, mens indre sone 
kun er tilgjengelig for de an-
satte på huset (dette av sik-
kerhetshensyn). Det skal væ-
re innvendig forbindelse til 
alle rom innenfor en sone 
uten å måtte gå gjennom den 
andre. 

Dette sammen med krav om 
universell utforming og høy-
deforskjeller inne i rettssale-
ne, setter betydelige krav til 
planløsningen og er grunnen 
til de relativt innfløkte kor-
ridorsystemene i 1. og 2. eta-
sje.

Planløsning
Hovedinngangen ligger i 
gateplan i sør-østre hjørne 
av bygget mot rådhusplas-
sen. En kommer direkte inn 
i ytre sone. Mottak, hoved-
trapp og heis er plassert like 
innenfor. 

Tinghuset er plassert i krysset mellom Sørhauggata og Knut Knutsen OAS gate like 
nedenfor rådhuset og Festiviteten kulturhus.

Foto: Byggenytt

hverandre. Dette gir lettere 
orientering i bygget. Rettssa-
lene og betjenende rom lig-
ger som skille mellom ytre 
og indre sone omtrent midt 
i bygget i husets lengderet-
ning. På den måten opp-
nås en langstrakt ventesone 

langs byggets østre langside 
(mot Sørhauggata) Dette gir 
gode muligheter for allsidig 
innredning og spredning av 
ventesonene for de forskjel-
lige salene.

Ved inngangen mot vest lig-
ger seremonirommet som 
brukes til vielser og som mø-
te- og representasjonsrom.

1. og 2. etasje er forsøkt løst så 
likt hverandre som mulig ved 
at rettssalene er plassert over fortsettelse neste side

To fornøyde karer utenfor det nye tinghusets hovedinn-
gang. Til venstre totalentreprenørens prosjektleder Lars 
Vestvik og arkitektkontorets prosjektleder Stein Jarle 
Helgeland.

Foto: Byggenytt

Vi har vært totalentreprenør 
for Haugaland tingrett

Veidekke Entreprenør AS – Distrikt Haugesund
www.veidekke.no
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Indre sone nåes fra personal-
inngangen i nord-øst (i tillegg 
fra garasjene i U. etasjen). 
Det er egen trapp og heis for 
denne sonen i nord-vest. Alle 
rettssaler, dommerrom osv. 
nåes fra intern korridor mot 
vest i denne sonen både i 1. 
og 2. etasje. Korridoren er 
utformet med en rekke «av-
stikkere» og rampeløsninger. 
Dette er nødvendig på grunn 
av høydeforskjellene i retts-
salene mellom sal og dom-
merpodie og kravet om uni-
versell utforming.

fortsettelse fra 
forrige side

Innvendig tømrerarbeid
er utført av:

Longhammarveien 19,
5536 Haugesund
Telefon: 52 70 84 84
Telefax: 52 70 84 94
www.sagabygg.no

Hele 3. etasje inneholder kon-
torer, kantine, garderober og 
tilhørende rom (arkiv, lager 
etc.) for de ansatte på huset. 
Etasjen er en ren kontoretasje 
utformet med kontorene mot 
øst og vest med en rekke av 
betjenende rom i midten. 
Kantine og bibliotek ligger 
mot sør-vest med storslått ut-
sikt over rådhusplassen.

Materialbruk, utvendige 
fasader og uttrykk
Hovedidé for byggets utfor-
ming fasademessig har vært 
en tanke om soliditet, tyng-
de og tilpasning til de viktige 
byggene rundt rådhusplassen 
(rådhuset, Festiviteten kultur-

Sorenskriver Bjørn Solbakken kan endelig skue ut over 
Rådhusplassen og konstatere at det nye tingrettsbyg-
get er kommet på sin rette plass. Haugaland tingrett 
er førsteinstansdomstol for Haugesund, Karmøy, Tys-
vær, Vindafjord, Etne, Sauda, Suldal, Bokn og Utsira 
kommuner.

Foto: Byggenytt  

Skjoldaveien 289, 5533 Haugesund
Telefon: 52 72 79 20 • Telefax: 52 72 95 60

www.gulvogvegg.no

Maling og gulvbelegg
er utført av:

hus, høyskolen og den eldre 
bygningsmassen i Haralds-
gata). Dette har vi oppnådd 
ved bruk av få materialer og 
en rolig hovedkropp uten for 
mange sprang. Tyngden opp-
nås ved betongelementer som 
er gitt en horisontal oppde-
ling ved hjelp av striper eller 
«bånd» i hvert etasjeskille. 

Som kontrast til dette er al-
le vinduer vertikale og går 
fra dekke til innvendig him-
ling i alle rom. Vinduene har 
ulik bredde og er innsatt ure-
gelmessig i forhold til etasjen 
over og under. Alle vindu-
ene og vindusfelt er utført i 
mørk pulverlakkert alumini-
um. Sammen med tilhøren-
de tekkede felt over vinduene 
(eloksert aluminium) gir det-
te en gjentagende effekt som 
allikevel ikke blir kjedelig på 
grunn av den varierende vin-
dusbredden og forskjellene 
fra etasje til etasje.

Bygget er oppført med plass-
bygde betongvegger i U. 
etasje og asfaltdekke i par-
keringsgarasjen. Hovedkon-
struksjonen over dette er 
prefabrikkerte betongsøyler, 

dragere og bærende betong-
elementer i ytterveggene. 
Dekker i bygget er hulldek-
ker med påstøp.

Ytterside av betongelemente-
ne er gitt en «miniretardert» 
overflate og er malte. Venti-
lasjonsrom på tak og deler av 
den inntrukne fasaden mot 
vest har trekledning.

Flate tak er papptekket. Inn-
vendige materialer er T-
profilhimlinger i alle rom 
unntatt rettssalene og ven-
tearealer i ytre sone som er 
oppdelt i faste hvitmalte fla-
ter, T-profil og «akustiske» 
felter. 

Innvendige vegger er opp-
ført i platematerialer med 
malt strie unntatt i alle rets-
saler der det er spesialteg-
nede bøkefinérte plater i 
format. Disse er utlektet og 
delvis perforerte for å bedre 
de akustiske forhold. I kon-
toretasjen er det brukt sys-
temvegger.

Gulvene er lagt med eikepar-
kett i ytre sone og i rettsale-
ne, ellers er det linoleum. 
Våtrom har fliser på gulv og 
vegger.

Alle innvendige dører og 
vindusfelter er i bøk.

Ventilasjonssystemet er ut-
ført med «klimabuer» i al-
le rom. Disse utgjør en ve-
sentlig del av himlingen og 
fremhever både retningen i 
rommet samt tilfører en vik-
tig høydevariasjon.

Rettsalinnredningen til 
Haugaland tingrett

Tanker og ideer bak kon-
septet for rettssalinn-
redningen til Haugaland 
tingrett:

I alt 8 rettssaler, store og 
små møterom, bibliotek, 
kantine og kontorer skulle 
innredes. 

Det var viktig for oss og for 
brukerne å skape et interi-
ør som skulle gjenspeile 
stedets beliggenhet. Inspi-
rasjonen hentet vi rett og 
slett fra byenes beliggen-
het ut mot havet,  og farge-
ne som møter en ved havet 
og det bølgende jordbruks-
landskapet rundt Hauge-
sund. Det skulle være noe 

eget, annerledes, men lyst, 
tidløst og høytidelig. Det 
var også viktig for bruker-
ne at innredningen skulle 
være lett gjenkjennelig fra 
for eksempel et innslag på 
TV. 
 
Nevnes kan de horison-
tale elementene på retts-
salfrontene som illuderer 
«Haugesundet» slik det 
oppleves der det ligger til, 
beskyttende av øyer og 
Karmøys nordlige del som 
en stor molo ut mot havet. 

Fargevalget er et sammen-
satt spill av lyse til mørke 
nyanser fra grønt, blått/tur-
kis til beige/brunt.  

Av  Elisabeth M. Eftevand,
Eke interiørarkitekter AS

Fra ett av tinghusets 
mange møterom.

Foto:
Byggenytt

Bildet viser fra en av rettssalene 
hvor ventilasjonssystemet er ut-
ført med KlimaTak.

Til Byggenytt opplyser avdelings-
leder for prosjekt i YIT Hauge-
sund Tor Egil Naley, at KlimaTak 
sikrer støy- og trekkfri ventile-
ring. 

En annen fordel med løsningen 
til YIT er at det er store gevinster 
med tanke på energsparing, og 
løsningen er snart solgt til 1,5
millioner kvadratmeter bygg i 
Norge, opplyser Naley.

Foto: 
Byggenytt

Utsnitt fra teknisk rom på 
taket, som viser gasskjel.

Foto: Byggenytt

Møterom med utsikt til 
Rådhusplassen.

Foto: Byggenytt

Hovebakken 25, 4306 Sandnes
Telefon: 51 97 89 20 • Telefax: 51 97 89 19

www.normek.no

Innvendige trapper
og rekkverk
er levert av:
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Tingrettsbygget etablerer seg tydelig og karakteristisk i plassrommet, her sett fra parken i syd.                                     Fasade mot Rådhusplassen.            Alle bilder: Byggenytt

Fra en av Haugaland tingretts 8 rettssaler. Fargevalget er inspirert av byens beliggen-
het ved havet.  

Som bildet over og til høyre viser, er fasadeuttrykket også 
gjentatt i den staselige inngangsdøren.  

Bildet over viser fra vestibyletrappen sett mot hovedinn-
gangen som vender mot Rådhusplassen. Bildet under 
 viser utsnitt av resepsjonsarealet.

En av nybyggets fineste kvaliteter er vestibylerommet over 3 etasjer med sin elegante 
trapp og de store vinduer som generøst slipper dagslyset inn. 
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Nytt operabygg – sidene 1–15.         Foto: Byggenytt

Boligprosjekt Innspurten – sidene 16–17.         Foto: Byggenytt

Ypsilon bru – sidene 24–25.         

Foto: Byggenytt

Sogn Arena – sidene 22–23.       Foto: Byggenytt

Krystallen – sidene 26–28.    Foto: Veidekke

Nye Stovnerhjemmet – sidene 18–20.         

Foto: Byggenytt

Haugaland tingrett – sidene 29–31.       

Foto: Byggenytt
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