
P
o

stab
o

nnem
ent B

     R
eturad

resse:B
yg

g
enytt, P

o
stb

o
ks 5023 M

ajo
rstuen, 0301 O

slo

NORWEGIAN
BUILDING NEWS
Maridalsveien 73
P.boks 5023 Majorstuen
0301 Oslo

• Anlegg • Bygg • Offshore • Transport og lagring
• Ressurs/Miljø • Fylkesrapporter • Industri

 NR.

5
   

2008
53. ÅRG.

Prosjektleverandøren
spør oss – vi kan

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

www.byggenytt.no Byggenytt 53 år

Perforerte plater til de fleste formål

RM Perforering AS
www.rmig.com

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

E-post: info.no@rmig.com

Innhold:

•  Ny sentralarrest i Oslo.
 Sidene 2–5:

• Boligprosjektet Rolfsrud
 på Fornebu.
 Sidene 6–7.

• Langerud sykehjem i Oslo.   
 Sidene 8–9.

• Boligprosjektet Sofies Hage i Oslo.
 Sidene 10–12.

• Hanapiren i Sandnes.
 Sidene 13–15.

•  Karmsund Brygge.
 Sidene 17–19.

• Bergsenteret i Haugesund.
 Sidene 20–21:

• Boligprosjektet Volsdalsberga
 i Ålesund.
 Sidene 23–25:

• Byggmakker Tiller. 
 Sidene 26–27:
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Vi lar to profilerte 
boligprosjekter fra 
Haugesund og Sandnes 
pryde Byggenytts første
side denne gang. Sjø og 
blå himmel passer også 
bra.

Øverst er Karmsund 
Brygge sett fra Flagg
rutens hurtigbåt fra 
Stavanger på vei inn til 
Haugesund sentrum. 
Helt i bakgrunnen til 
høyre sees Karmsund 
Bru.

Til venstre Hanapiren, et  
boligprosjekt også helt i 
sjøkanten ytterst på 
østsiden av Vågen i 
Sandnes.

Foto: Byggenytt
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Glassbroen knytter Cowi til Østfoldforskning og  Høgskole-

Etter om lag 35 år med døgn-
kontinuerlig drift tjener ikke 
lenger dagens arrest i Politi-
huset på Grønland sin hen-
sikt på en tilfredstillende 
måte. Som en konsekvens av 
dette ble det besluttet å bygge 
en ny sentralarrest i tilknyt-
ning til Politihuset, i det of-
fentlige bygningsmiljøet ved 
Botsparken i Oslo. 

Høsten 2003 gjennomførte 
Statsbygg en plan- og design-
konkurranse. Vinnerutkastet 
var forfattet av Telje-Torp-
Aasen arkitektkontor AS, 
Nå LMR arkitektur AS. Tel-
je-Torp-Aasen var også arki-
tektene for Politihuset.

Mens arresten tidligere har 
vært en tilbaketrukket del av 
Politihuskompleksets bak-
side mot Åkebergveien, er 
den nye sentralarresten en 
selvstendig bygning i for-
lengelsen av Politihusets la-
vere anlegg, mer synlig i det 
offentlige byrom, liggende 
med deler av sine funksjo-
ner direkte i tilknytning til 
Botsparken.

Sentralarresten er en døgnå-
pen institusjon med om lag 
hundre arbeidstakere. Her 
skal mennesker i sine mest 
ekstreme tilstander forvares 
i begrensede tidsrom under 
sikre og trygge forhold. Byg-

ningen skal kunne gi rom for 
denne tilstanden og beskytte 
arrestantene hvor de er og fra 
omverdenen.

Konsept
Ved utarbeidelsen av kon-
septet for den nye Sentralar-
resten var hovedintensjonene 
følgende:

• Å skape en moderne arrest 
som forente behovet for sik-
kerhet og strenghet med  et 
godt arbeidsmiljø og trivsel 
for de ansatte ved Sentralar-
resten.
• Å organisere et rasjonelt 
og kompakt bygg med kor-
te gangavstander mellom ho-
vedfunksjonene.
• Å utforme bygningsvolu-
met slik at det fremsto som 
et positivt supplement til Po-
litihuskomposisjonen og til 
gatebildet i Åkebergveien.
• Å videreføre parkrommet 

rundt den nye Sentralarres-
ten slik at den fremsto som 
en naturlig del av Botspar-
ken.
• Å søke tekniske og kon-
struktive løsninger som vil-
le ivareta både driftstekniske 
aspekter og ønsket om flek-
sibilitet og utvidelsesmulig-
heter.

Sentralarresten og
omgivelsene
Politihuset på Grønland do-
minerer omgivelsene med 
sin markante høyblokk mot 
parken og lavbygg mot Åke-
bergveien. Sentralarresten 
er utformet som en lavblokk 
og tilslutter seg lavbyggene 
rundt Politihuset for å un-
derstreke sin tilhørighet. 
Fasaden mot Åkebergveien 
følger veitraéen på samme 
måte som Politihusets bak-
side, med et felles grøntbel-
te av bevaringsverdige lauv-
trær. Bygningen er, tross sin 
beliggenhet i det offentlige 
rom, innadvent. Den krever 
diskresjon rundt alle sine 

Ny sentralarrest i Oslo

Den nye sentral-
arresten sett fra  
Botsparken ved Åke-
bergsveien i nord-øst.
Til venstre for nybyg-
get sees Botsfengslet, 
tegnet av arkitekt 
Heinrich Ernst 
Schirmer, og oppført 
i årene 1844–1851.

Bildet over viser 
parkanlegget ved 
byggets østside hvor 
adkomst for ansatte 
og besøkende ligger. 

Foto: 
Byggenytt
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Sentralarresten har nedkjøring til mottaksgård og hovedinngang fra Åkebergveien. fa-
saden mot Akebergveien følger veitraséen på samme måte som Politihusets bakside, med 
et felles grøntbelte av bevaringsverdige lauvtrær.

Foto: Byggenytt

Ved den offisielle åpningen av den nye sentralarresten fredag 6. juni overleverte ad-
ministrerende direktør i Statsbygg, Øivind Christoffersen (bildet), nybygget til Jus-
tis- og politidepartementet ved statsråd Knut Storberget. Nøkkelsermonien fant sted 
i møterommet ved hovedinngangen. Statsråden overleverte nøkkelen videre til Oslo 
politidistrikt ved politimester Anstein Gjengedal.

Foto: Byggenytt

Undere omvisningen på 
nybygget etter åpnings-
sermonien, viste statsråd 
Knut Storberget stor 
tilfredshet med de kvali-
teter den nye sentralar-
resten innehar.  Her tar 
han en arrestcelle i øyen-
syn. Cellene er prefab-
rikerte betongrom med 
integrert sanitærelement, 
drikkevann og sovebrisk. 
Hver celle har høytsit-
tende vindu med utsyn 
til himmelen og eventuell 
vegetasjon i nærheten. 
Cellene er utviklet i 
samarbeid med Politiet. 
Det er lagt stor vekt på 
arrestantens sikkerhet 
ved utformingen av cel-
lens detaljer og form.

Foto: 
Byggenytt

Sentralarresten er en be-
tongkonstruksjon, i ho-
vedsak plasstøpt, med 
flisbelagte fasader mot om-
verdenen, og eksponert, 
ubehandlet betong i gårds-
rommene. Store glassbyg-
gesteinsfelt mot Åkeberg-
veien gir lysinnslipp uten 
mulighet for innsyn i gårds-
rommet. Et frittbærende 
betongtak dekker deler av 
mottaksgården, også for å 
hindre innsyn. Det er stilt 
strenge sikkerhetskrav til 
alle åpninger i byggets ytre 
skall og brannklassifise-
ringen av bygget er på høy-
este nivå.

Foto:
Byggenytt
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Statsbygg er byggherre for den 
nye sentralarresten.

Vi takker alle deltakere i prosjektet 
for samarbeidet.

www.statsbygg.no
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alle åpninger i byggets ytre 
skall og brannklassifiserin
gen av bygget er på høyeste 
nivå.

Alle materialer er valgt med 
tanke på sikkerhet og en ro
bust bruk. Brukermedvirk
ning med erfaringer fra ar
restforvarernes side har vært 
en viktig referanse i valg av 
materialer. Det har også vært 
stilt spesifikke krav med 
hensyn til renhold og effek
tiv vedlikehold. Bygningens 
bruk tilsier behovet for mate
rialer med gode og holdbare 
overflategenskaper.

I fargepaletten er utgangs
punktet varme naturjordfar
ger. Bygningens flisbelag
te fasade er gjennomfarget 
grønn med antracitfarget fu
ge, dette for å harmonisere 
med de grønne omgivelsene 
i parken. Grønnfargen gjen
tas enkelte steder innvendig; 
i trapperommet og skimtvis i 
deler av golvbelegget. Hver 
arrestcelletasje har sin farge, 
som også benyttes til en viss 
grad, inne i cellene. Farge
bruken er valgt med hensyn 
på å skape et varmere miljø 
i kontrast til den ekstreme si
tuasjonen en arrest gir.

Parken
Byggetomten for ny sen
tralarrest var i utgangspunk
tet en del av Politihusets ek
spansjonsområde som tomt 
for offentlig bygning. Bygge
planene ble møtt med protes
ter fra nabolaget, ettersom
byggetomten tidligere hadde 
fungert som grøntareal for 
Botsparkens brukere. I ram
metillatelsen ble naboprotes
tene hensyntatt ved krav om 
at et erstatningsareal for byg
getomten ble opparbeidet til 
park. Oslo Fengsel avsto én 
del av sitt areal øst for byg
getomten og Botsparken ble 
planlagt utvidet med ny leke
plass og grøntareal. For å sik
re grøntarealene rundt Poli
tihuset og Sentralarresten, 
stilte rammetillatelsen krav 
om utarbeidelse av ny regu
leringsplan for området, hvor 
store deler av tomt for offent
lig bygning  omreguleres til 
friområdepark.

Fra det nyopprettede, 
store park- og lekeområdet 
øst for den nye sentral-
arresten.

Foto:
Byggenytt

Taubanen 14, 2742 Grua
Mobiltlf.: 926 92 360 • Telefax: 61 32 55 88

www.morten-bruvold.no
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www.gupex.no

Luftbehandlingsanlegget
er levert av:

aktiviteter. Ved utformingen 
av bygningen har utfordrin
gen vært å gi muligheten for 
gode dagslysforhold til alle 
brukere av bygget samtidig 
som innsyn og utsyn skulle 
forhindres.

Sentralarresten lukker seg 
om to gårdsrom. Mottaks
gården har kjøreadkomst 
fra Åkebergveien, hvor ho
vedinngangen er. Det indre 
gårdsrom har beplantning og 
slipper lys inn til indre deler 
av bygningsvolumet. Rundt 
disse to rom er de hundre 
arrestcellene fordelt, sam
men med arrestmottak, eks
pedisjon og administrasjon. 
Flere mindre luftegårder er 
etablert i forbindelse med ar
restcellene. Det er lagt stor 
vekt på korte gangavstander 
og en effektiv forbindelse 
mellom vakt og arrestcel
leområdene, slik at hyppig 
kontakt med arrestantene vil 
være enkelt. Det er også di
rekte forbindelse til Politi
huset.

Arrestcellene
Celleutformingen baserer seg 
på et prinsipp med en egen 
teknisk betjeningsgang på 
utsiden av cellene langs fa
sadens innside. Cellene  kan 
derfor betjenes teknisk fra 
utsiden uten å være til hinder 
for drift og opphold.

Cellene er prefabrikkerte be
tongrom med integrert sa
nitærelement, drikkevann 
og sovebrisk. Hver celle har 
høytsittende vindu med utsyn 
til himmelen og evt. vegeta
sjon i nærheten . Det er ikke 
mulig å se inn i cellene fra 
bakkeplan eller fra bebyggel
sen i nærheten. Arrestcellene 
er utviklet i samarbeid med 
Politiet. Det er lagt stor vekt 
på å hensynta arrestantens 
sikkerhet ved utformingen 
av cellens detaljer og form. 

Konstruksjoner og 
materialer
Sentralarresten er en be
tongkonstruksjon, i hoved
sak plasstøpt, med flisbelag
te fasader mot omverdenen, 
og eksponert, ubehandlet be
tong i gårdsrommene. Sto
re glassbyggesteinsfelt mot 
Åkebergveien gir lysinnslipp 
uten mulighet for innsyn i 
gårdsrommet. Et frittbæren
de betongtak dekker deler 
av mottaksgården, også for 
å hindre innsyn. Det er stilt 
strenge sikkerhetskrav til 

fortsettelse fra 
side 2

Sentralarresten er en døgnåpen institusjon 
med om lag hundre arbeidstakere. Her skal 
mennesker i sine mest ekstreme tilstander 
forvares i begrensede tidsrom under sikre og 
trygge forhold. Bygningen skal kunne gi rom 
for denne tilstanden og beskytte arrestantene 
hvor de er og fra omverdenen. Derfor er byg-
get utrustet med  state-of-the art teknisk kon-
troll- og overvåkningsutstyr. Bildet over viser 
fra kontrollrommet som også har toveis-kom-
munikasjon med arrestcellene. På bildet til 
venstre forklarer politiets Bernt Skagmo hva 
oversiktsbildet på monitoren viser til statsråd 
Knut Storberget.

Foto:
Byggenytt
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TØMRERARBEIDENE
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LEVERANDØR AV BYGGEVARER:

Byggeteknikk
Av Anders Nybø, 

Dr. techn. Olav Olsen AS

Fundamentering/
grunnforhold
Bygget er i tre etasjer med 
kjeller og underliggende 
kulvert, og er pelefunda-
mentert til fjell. Hovedvek-
ten av pelene er stålpeler 
av H-profiler, supplert med 
enkelte borede stålkjerne-
peler. Grunnforholdene er 
karakterisert av tørrskor-
peleire avløst av kvikklei-
re nærmere fjell. Fjellko-
tekartet viser en markert 
dyprenne midt på tomten.

Det ble i tidlig fase av pro-
sjektet vurdert et alternativ 
med fundamentering på så-
ler. En samlet vurdering av 
grunnforhold, laster (byg-
get er forberedt for påbyg-
ging av en ekstra etasje) og 
byggets konstruktive ut-
forming tilsa imidlertid at 
det var riktig å pelefunda-
mentere for å unngå set-
ninger. Kvikkleirenivået 
viste seg å ligge noe høy-
ere enn grunnundersøkel-
sene tilsa, noe som ga spe-
sielle utfordringer under 
pele- og støpearbeidene for 
kjelleren. Kjelleren er støpt 
med vanntett, frittbærende 
bunnplate. 

Valg av løsninger for avsti-
ving og utgraving av byg-
gegropen har også ivaretatt 
hensynet til at trær langs 
Åkebergveien samt inne 
på tomten, skal bevares, 
samt sikring av eksisteren-
de fengselsmur mot Bots-
fengselet. 

Landskaparkitekt og arbo-
rist har vært aktivt inne i 
prosjektet for å sikre trær-
ne i byggeperioden og i fer-
dig tilstand. Byggegropen 
ble dels avstivet med spunt, 
dels gravd ut med frie gra-
veskråninger med avlas-
tingsnivåer og utforming 
beskrevet av geotekniker.

Byggets bæresystem
Dekkene bæres av plass-
støpte vegger og plasstøpte 
eller prefabrikerte søyler. 
Konstruksjonen er spesi-
ell ved at ytterveggene av 
plasstøpt betong kun er iso-
lert på innsiden, slik at be-
tongen er på kald side. Be-
tongfasadene er kledd med 
fliser, med unntak av veg-
ger mot mottaksgård og 
luftegårder, som er av ube-
handlet betong. 

Byggemåten med kalde, 
bærende betongvegger gir 
utfordringer med hensyn 
til kuldebroer, spesielt der 
hvor plasstøpte dekker er 
opplagt  på veggene. Kul-
debroene er brutt ved at 
dekkene er hengt inn på 
veggene i punkter adskildt 
av innstøpte isolasjonsstri-
per i dekket. 

Dekkene som bærer celle-
etasjene er bygget av DT-
elementer som spenner fra 
yttervegg til yttervegg, og 
er opplagt på støpte kon-
soller på veggene. Ytter-
veggene er for øvrig brutt 
av brede, høytsittende vin-
dusbånd i hver etasje. De 
prefabrikerte cellene er 
plassert på neoprenlager på 
støpte oppleggsklosser.

Byggets største byggetek-
niske utfordring er taket 
over mottaksgården. Taket 
er bygget av en plasstøpt, 
2 meter høy bjelkerist som 
bæres av pilastere i ytter-
veggene. Bjelkenes lengde 
varierer fra 25-30 meter. 
Fri høyde under bjelkene er 
10 meter. Konstruksjonens 
egenvekt sammen med 
høyden har gitt entrepenø-
ren spesielle utfordringer 
når det gjelder forskalings-
arbeid og HMS. 

Trærne 
langs 
fasaden 
mot Åke-
bergveien er 
bevart.

Foto:
Byggenytt

Byggets største byggetekniske utfordring er taket over mottaksgården. Taket er bygget av en plasstøpt, 2 meter høy 
bjelkerist som bæres av pilastere i ytterveggene. Bjelkenes lengde varierer fra 25-30 meter. Fri høyde under bjelkene 
er 10 meter. Konstruksjonens egenvekt sammen med høyden har gitt entrepenøren spesielle utfordringer når det gjel-
der forskalingsarbeid og HMS.

Foto: Byggenytt 

s

Mens arresten tidligere 
har vært en tilbaketruk-
ket del av Politihuskom-
pleksets bakside mot 
Åkebergveien, er den nye 
sentralarresten en selv-
stendig bygning i forlen-
gelsen av Politihusets la-
vere anlegg, mer synlig i 
det offentlige byrom, lig-
gende med deler av sine 
funksjoner direkte i til-
knytning til Botsparken.

Foto:
Byggenytt
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Av 
Dagfinn Eng,

ARCASA arkitekter AS

Plantegning over ferdig utbygd område.                                                                                     Kilde: www.rolfsbukta.no

Den del av bebyggelsen som 
nå er ferdigstilt, er første 
byggetrinn i området rundt 
Rolfsbukta på Fornebu.

Ferdig utbygget vil områ-
det bestå  av  18–19  mindre 
boligblokker og «byvillaer» 
med kanaler, vannspeil og 
bryggeanlegg.  Dette er det 
eneste av de nye boligområ-
dene på Fornebu som ligger 
i direkte kontakt med vannet 
og der man i tillegg kan få et-
termiddags- og kveldssol inn 
på balkongen. Ferdig utbyg-
get  vil området kunne rom-
me ca. 420 leiligheter.
 
Byggetrinn 1 består av 161 
leiligheter fordelt på 8 bygg 
med 2 underliggende gara-
sjekjellere.  Boligblokkene 
har fått betegnelsen Mari-
na 1, 2 og 3,  Tangen 1, 2 og 
3. og Pollen 1 og 2. Marina-
byggene ligger nærmest van-
net, med Tangen-bebyggel-
sen i rekken bak.  Pollen 1 
og 2 ligger lenger inn i områ-

det og danner avgrensningen 
mot kanalen som vil strekke 
seg ut mot sjøen.

Reguleringsplanen ble inn-
sendt i juli 2002. Etter å ha 
vært gjennom omfattende 
behandling, ble planen god-
kjent i slutten av 2005.  Ram-
metillatelsene forelå i begyn-
nelsen av 2006 og arbeidene 
ble igangsatt før sommeren 
2006. Innflytting foregikk i 
løpet av våren 2008.

Bebyggelsen er lagt ned mot 
sjøfronten både for å gi at-
traktive utsiktsforhold og for 
å skape et miljø rundt Rolfs-
bukta. Buktas sterke form i 
landskapet understrekes ved 
å legge bebyggelsen langs 
bryggekanten og åpne for 
allmenn tilgjengelighet ned 
til vannet. 

Bebyggelsen følger i det ve-
sentlige reguleringsplanens 
illustrasjonsprosjekt og er 
basert på forutsetningen om 

Bildet er tatt fra Sjøflyhavna på nordsiden av Rolfsbukta. Pollen 1 og 2 ligger innerst til høyre. Marina og Tangen (bakerst) midt på bildet.                                     Foto: Byggenytt

Boligprosjektet Rolfsbukta på Fornebu

Pollen 1 og 2 er utført som lamellblokker. Alle leilighetene  
i disse byggene er gjennomgående med en balkong/ter-
rasse på begge sider.

Foto: Byggenytt
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Postboks 237, 3471 Slemmestad
Telefon: 66 79 45 00 • Telefax: 66 79 50 26

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

Grunn- og VA-arbeidene
er utført av:

Gulvavrettingen er utført av:

RE Gulvavretting AS
Lunnerlinna 14, 2730 Lunner

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

at boligbebyggelsen i område 
4.2 Rolfsbukta kan ligge ned 
mot sjøen med en offentlig 
tilgjengelig gangvei/brygge-
kant mellom boligene og sjø-
en. Bryggeanlegget er nå un-
der utførelse og vil, når det 
er ferdig, danne en attraktiv 
strandpromenade med etter-
middagssol og videre forbin-
delse til friområdet i øst.

Inn fra kaifronten, innerst 
i bukta, etableres en stor og 
en mindre kanal omkranset 
av gangveier og boligbebyg-
gelse. Mellom bygningene er 
det gangforbindelser og leke-
plasser. 

Området skal være tilnærmet 
bilfritt. Parkering for første 
byggetrinn er derfor i hoved-
sak lagt under bebyggelsen 
i Pollen og Tangen, men det 
blir noe parkering langs ho-
vedinnkjøring på bakkeplan. 

Det er utarbeidet strenge ret-
ningslinjer for utforming av 
bebyggelsen på Fornebu. Det 
stilles blant annet krav til 
høy arkitektonisk kvalitet og 
at arkitekturen gjenspeiler 
vår tids produksjons- og byg-
geteknikk. Dette er ivaretatt 
ved bruk av et formspråk 
med slektskap til nyere lav-
blokkbebyggelse av høy kva-
litet i Østlandsområdet. 

Det er gjort bevisste grep 
for å dekomponere fasadeut-
trykket og forsterke virknin-
gen av småskalabebyggelse:  
Eksempelvis er fasadelivet 
trukket inn i forbindelse med 
balkonger, mens heis- og 
trappetårn er trukket uten-
for øvrig fasadeliv. De øver-
ste etasjer i bebyggelsen er li-
keledes avtrappet i forhold til 
underliggende etasjer. 

Retningslinjene omhandler 
også etablering av fellestrekk 
ved bebyggelsen innenfor de 
enkelte soner med hensyn 
til materialbruk, detaljering, 
takform, mønehøyder etc. 
Dette er ivaretatt ved bruk 
av lyse, beslektede overfla-
ter  med innslag av trefelt og 
galvanisert stål/glass. Det 
legges opp til mindre varia-
sjoner fra bygningsgruppe til 
bygningsgruppe.

Fasadene uttrykker variasjo-
ner i interiør ved å marke-
re oppholdssoner med store 
vindusflater og balkonger, 
mer lukkede funksjoner som 
soverom og kjøkken, luk-
kede heistårn og  markerte 
inngangspartier. Balkonger, 
vindusformater og private 
inngangspartier bryter opp 
volumene og gir ulik utfor-
ming tilpasset leilighetenes 
funksjoner.

Alle byggene er utført i en 
kombinasjon med lys puss/ 
tegl og mørkbeiset trekled-
ning. Vindusfarge er også 
holdt i en mørk, gråsort to-
ne  Alt treverk i prosjektet er 
ubrennbart. 

Alt stål og tekniske kompo-
nenter i fasader er utført i 
galvanisert, rustfritt stål eller 
aluminiumsbeslag med til-
svarende fargetone. 

Marina-byggene nærmest 
vannet har fått «byvillapreg,» 
med frittstående bygningsvo-
lumer.

Byggene er i fire etasjer pluss 
en inntrukket toppetasje. Det 
er fire leiligheter i hver hoved-
etasje, mens 5. etasje har en 
stor leilighet med takterrasse 
rundt hele leiligheten.   

Pollen og Tangen er utfor-
met som lamellblokker. Al-
le leilighetene i disse byg-
gene er gjennomgående med 
en balkong/terrasse på begge 
sider. Tangenbyggene er ori-
entert slik at de fleste leilig-
heter får utsikt til vannet fra 
en av balkongene i åpningene 
mellom bebyggelsen foran. 

Arealene rundt bygningene 
er opparbeidet med parkmes-
sige og maritime kvaliteter. 

Fra alle leilighetene har man 
god utsikt til store rekrea-
sjonsarealer, enten sjø, fri-
luftsområde eller parkmessig 
opparbeidede uteoppholds-
arealer. 

Byggene er oppført med 
stålsøyler i yttervegger, og 
betongvegger i leilighets-
skiller. Det er gjennomgå-
ende brukt plattendekker i 
gulvkonstruksjoner.  De øv-
erste etasjene har oppfôret 
gulv innvendig for å unngå 
nivåforskjell til takterras-
ser.  På grunn av balkonge-
nes størrelse, ble det valgt å 
plasstøpe de største av dis-
se. Dekkeforkanter og rekk-
verk er i galvanisert stål, med 
klart glass og håndløper i eik 
på rekkverk.

En av mange utfordringer har 
vært å innpasse tilknytning 
til sentralt søppelsuganlegg 
for Fornebu, med etablering 
av innvendige søppelnedkast. 
Det er også levert røropplegg 
med muligheter for tilknyt-
ning til gasspeiser etc. 

Neste byggetrinn med 140 
leiligheter er for tiden un-
der prosjektering. Det er gitt 
rammetillatelser for samtlige 
bygg og beregnet oppstart på 
byggearbeidene er etter som-
meren 2008. 

➞

Tangen 1 til høyre. Mellom blokkene sees Telenorbygget og Aker Solutions nye hovedkontor. Tangenbyggene er orien-
tert slik at de fleste leiligheter får utsikt til vannet fra en av balkongene i åpningene mellom bebyggelsen foran. Fra 
alle leilighetene har man god utsikt til store rekreasjonsarealer, enten sjø, friluftsområde eller parkmessig opparbei-
dede uteoppholdsarealer. Prosjektets hovedentreprenør har vært Peab AS.

Foto: Byggenytt  

Tangen til venstre, Marina 
til høyre. Helt i bakgrun-
nen mellom blokkene sees 
Pollen 2. Arealene rundt 
bygningene er opparbeidet 
med parkmessige og mari-
time kvaliteter.

Foto:
Byggenytt 
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AF har utført totalentreprise
Langerud sykehjem

www.afgruppen.no

Besøksadresse: Vitaminveien 1 A, 0485
Telefon: 22 89 11 00 

E-post: firmapost@afgruppen.no

Raschs vei 42, 1153 Oslo
Telefon: 22 76 95 00 • Telefax: 22 76 95 01

www.oba.no

PROSJEKT- OG
BYGGELEDELSE

Lilleakerveien 2 C, Postboks 18, 0216 Oslo
Telefon: 24 11 14 00 • Telefax: 24 11 14 01

www.reinertsen.no

Rådgivende ingeniører
i brannteknikk

Langerud sykehjem på Skullerud i ny skrud
Byggenytt møter arbeidsle-
der Geir Arne Johansen og 
prosjektleder Nikolai Jan-
sen i AF Byggfornyelse, un-
ge karer som har ledet total-
entreprisen i de omfattende 
rehabiliterings- og ombyg-
gingsarbeidene på Langerud 
sykehjem. 

Oppdraget er av det store 
slaget, faktisk det nest stør-
ste som AF Byggfornyelse 
har gjennomført. I alt er ca. 
14.000 m2 rehabilitert, og an-
legget som før ombyggingen 
besto av 159 sengeplasser 
fordelt på 127 enkeltrom og 

16 dobbeltrom, er i dag om-
gjort til et moderne sykehjem 
i tråd med tidens krav. 

Langerud sykehjem fremstår 
i helt ny utgave med 161 en-
keltrom med tilhørende bad, 
21 avdelingskjøkken, 25 stu-
er, vaktrom, isolat, dementes-
avdeling, skyllerom, vaskeri, 
skittentøysmottak, automati-
sert avfallssystem, personal-
garderober til 300 ansatte, 
dagsenter, resepsjon, kan-
tine og kjøkken, trenings-
sal, tannlege, lege og fysio-
terapeut, ergoterapeut, frisør, 
fotpleie, prest og kapell. 

Kontraktssum-
men beløper seg 
til ca. 200 millio-
ner kroner.  

Langerud syke-
hjem, i sin tid 
Nordens største 
sykehjem, ble 
oppført av Rag-
nar Evensen (i 
dag AF Bygg Os-
lo) i 1974. Så det 
er i tråd med god 
kontinuitet at det 
nettopp er AF-
flagget som har 
vaiet på taket un-
der ombyggings-
arbeidene. Men 
først måtte det et 
omfattende riv-
ningsarbeide til. 
Bygget er totalt 
strippet innven-
dig, og rivingen 
begynte på top-

pen med taket først. Etter 
hvert som dette arbeidet tok 
seg fram nedover, fulgte de 
kompliserte arbeidene med 
å bygge opp igjen, etasje for 
etasje, så å si i helene på ri-
vingen.

Riving av gammelt for så 
igjen å bygge nytt, er en ut-

fordring hvor det usikre er 
regelen mer enn det sikre, 
opplyser herrene fra AF 
Byggfornyelse. Nybygg er 
mer forutsigbart. I rehabilite-
ring ligger overraskelsene på 
lur, hva skjuler seg bak veg-
ger og gulv? Og Langerud 
sykehjemprosjektet skulle 
vise seg å passe godt til be-

Langerud sykehjem ligger luftig og fritt til på et skogkledt høydedrag, her sett fra General Ruges vei ved Skullerud 
skole. 

Foto: Byggenytt  

Langerud sykehjem som i sin tid var Nordens største sykehjem (ferdigstilt i 1977) ligger godt tilpasset i terrenget. litt 
tilbaketrukket fra Skullerudveien. På vestsiden av bygningen (bak huset) går Gamle Kongevei (tursti).  

Foto: Byggenytt  

Arbeidsleder Geir Arne Johansen i AF 
Byggfornyelse ved nyoppusset fontene
skulptur.

Foto: Byggenytt

Sykehjemmets nye enkeltrom er alle tilknyttet eget sani
tærrom av høy standard.

Foto: Byggenytt
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Tegningen viser 
hvordan avfallssug 
virker i prinsippet.

Vi takker for
leveranse av
avfallssug til 
Langerud sykehjem 
og Sofies Hage og 
ønsker lykke til med 
en fremtidsrettet og 
miljøriktig
avfallshåndtering.

Ensjøveien 23 B, 0661 Oslo
Telefon: 22 08 70 00
Telefax: 22 08 70 01
E-post: firmapost@envac.no
Web: www.envac.no

Illustrasjon:
Envac Norge

skrivelsen ovenfor. Arbeide-
ne  startet i desember 2006 
og etter noen måneder med 
prosjektering og riving, star-
tet ombygging av den øverste 
etasjen, 6. etasje. AF’s tøm-
rerlag var i gang og beman-
ningen økte i takt med frem-
driften. Murarbeiderne kom 
inn, deretter flis, mannskap 
som tilrettela for produksjon, 
samt arbeider med utvendig 
membran, graving og beting. 
Etter hvert hadde prosjek-
tet rundt 40 medarbeidere i 
sving, opplyser Johansen og 
Jansen. 

Været er alltid en usikker-
hetsfaktor. En regntung som-
mer  gjorde det vanskelig å 
legge om taket til den tiden 
entreprenøren ønsket. Høsten 
2007 var derimot  værmessig 
bedre slik at overflater i eta-
sjer  kunne ferdigstilles og 
innredninger kunne begynne 
å komme på plass.

I jobber som nytt Langerud 
sykehjem, vil det ofte være 
slik at prosjekteringsarbeider 
må utføres parallelt med de 
praktiske arbeidene. For å få 
det til på en vellykket måte, 
trengs en god dialog og godt 
samarbeid med byggherre, 
prosjekteringsansvarlige og 
brukere. Det har så absolutt 
vært tilfellet på Langerud sy-
kehjem, ifølge Johansen og 
Jansen. 

Selv om man besitter kompe-
tanse og erfaring, innebærer 
rehabiliteringsprosjekter en 
læringsprosess. Nye proble-
mer dukker stadig opp, ingen 
dag er lik den forrige. Innled-
ningsvis var det for eksempel 
en del forekomster av asbest 
som måtte taes hensyn til un-
der rivingen. 

Videre har det vært svært 
mange nye rom å bygge, med 
dertil hørende inndelinger, 
vegger, dører og brannceller. 
Det har for eksempel inn-
båret at man har åpnet opp 
rom hvor det tidligere har 
vært en bærevegg. Resultatet 
blir ofte at man snirkler seg 
rundt problemene  og finner 
løsninger som forenkler og 
tilpasser seg på en fornuftig 
måte. 

Rehabilitering og ombyg-
ging kjennetegnes ved at ut-
fordringene ofte er ukjente 
og presenterer seg etter hvert 
som arbeidene skrider fram. 

Dette er utfordringer Geir 
Arne Johansen og Nikolai 
Jansen setter pris på.  

➞

Sykehjemmet har automa
tisert avfallssystem.

Foto: Byggenytt

Sykehjemmet er utstyrt 
med hele 21 avdelings
kjøkken og 25 stuer.
Fra stuen er det fin 
utsikt mot grønn vegeta
sjon både nært og 
fjernt.

Foto:
Byggenytt

Etasjene har sine bestemte fargekoder.   Foto: Byggenytt

Fra taket mens AFflagget ennå vaiet. Det nye påbygget rommer tekniske rom for ventila
sjon og kjøling.

Foto: Byggenytt

To sentrale herrer med 
hensyn til nytt og påkos
tet Langerud sykehjem, 
her i samtale på det 
velutrustete mottaks
kjøkkenet. Fra venstre 
prosjektleder Pål Kjær 
og prosjektdirektør Jan 
Erik Hovrud, begge fra 
byggherren Omsorgs
bygg Oslo KF.

Foto:
Byggenytt

Nok et viktig par på 
sykehjemmet. Institu
sjonsbestyrerinne Bente 
Sæve som er meget 
godt fornøyd med nytt 
sykehjem, og byggeleder 
Kjell Hagen fra Oslo 
Byggadministrasjon AS.
I bakgrunnen grønt
draget hvor turstien 
Gamle Kongevei ligger.

Foto: 
Byggenytt
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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!

Boligprosjektet Sofies Hage på Rodeløkka
AF Bygg Oslo er totalentre-
prenør for Sofies Hage på 
Rodeløkka i Oslo. Byggher-
re for boligprosjektet er Karl-
stadgata Utbygging ANS 
(samarbeidsprosjekt 50/50 
OBOS AF Gruppen). Arki-
tekt er Hille Melbye Arkitek-
ter AS. Det er byggetrinn 2 
som i disse dager ferdigstil-
les, og er en «naturlig» fort-
settelse av det første bygge-
trinnet som ble overlevert 
byggherren august 2007. 

Byggetrinn 1 som hadde opp-
start i februar 2006, og hadde 
en byggetid på 17 måneder, 
består av 71 leiligheter i en 
hjørnegård mot København-
gata og Karlstadgata, med 
adresse Københavngata 8 og 
10. Huset har parkeringskjel-
ler med 5 og 7 (tårnvolumet) 
overliggende leilighetsetasjer 
på 4600 m2 BRA-S, 5900 m2 
BTA. Kontraktssum for trinn 
1 beløp seg til 78,6 millioner 
kroner + 1,3 millioner kroner 
for opprydding av forurenset 
masse.

Byggetrinn 2 består av 57 
leiligheter (45 + 12) med 
1 parkeringskjeller  med 2 
overliggende leilighetsbygg 
på henholdsvis 4 og 6 etasjer, 
på samlet 3800 m2 BRA-S, 
5200 m2 BTA. Trinn 2 har 
adressene Teglverksgata 8 
og 10. Kontraktssum beløper 
seg til 68 millioner kroner + 
1 million kroner for oppryd-
ding av forurenset masse. 

I en samtale med Byggenytt 
opplyser entreprenørens pro-
sjektleder Roar Pedersen, at 
byggetrinn 2 hadde oppstart 
oktober 2006 – da arbeidene 
på byggetrinn 1 allerede var 
godt i gang – og ble overle-
vert byggherren april 2008. 
Fram til riggen blir flyttet 1. 
juni, pågår avsluttende etter-
arbeider. 

For begge byggetrinn har 
grunnarbeidene vært en ut-
fordring. En del forurense-
te masser har blitt tatt hånd 

Sofies Hage sett fra Freiaparken.                                                                                                                   Foto: Byggenytt  

s

Byggetrinn 2’s hjørne
gård mot Karlstadgata 
(kortfasaden) og Tegl
verksgata.

Foto:
Byggenytt

Det gamle huset som har vært entreprenørens rigg for byg
getrinn 1 og 2, er solgt videre til ny byggherre og vil bli 
rehabilitert og utgjøre et byggetrinn 3 for Sofies Hage.

Foto: Byggenytt

Byggetrinn 1 er en hjørnegård mot Københavngata og Karlstadgata, med adresse Køen hjørnegård mot Københavngata og Karlstadgata, med adresse Kø
benhavngata 8 og 10, og ble ferdigstilt sommeren 2007. 

Foto: Byggenytt

fortsettelse side 12

Sofies Hage
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Vi har levert og montert:
• Balkongrekkverk
• Franske rekkverk
• Trapperekkverk
• Ståltrapp

Postboks 2215, 3203 Sandefjord
Telefon: 33 42 60 50 • Telefax: 33 42 60 55
www.rekon.no • post@rekon.no

Dalane 79, 4618 Kristiansand
Telefon: 38 27 26 40 • Telefax: 38 27 26 41

www.norelement.no

Vi har levert prefabrikerte
trapper,

balkonger og svalganger.

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

Fasadesystem er levert av:

s

Detalj av svalgang byggetrinn 2. Balkonger og svalgang
er er utrustet med et glassrekkverk som er festet uten
på stendere og dekker slik at  metall og betong i større 
grad skjules.

Foto: Byggenytt

Boligprosjektet Sofies Hage 
er reist  på Freias gamle 
parkeringsplass. Naboska
pet til den praktfulle Freia
hagen kan beskues av be
boere når de kommer ut på 
svalgangene eller balkong
ene, men inn i parken slip
per de ikke. Den gamle 
teglsteinsmuren som skjer
mer parken mot trafikk og 
støy vil skille parken og det 
nye boligområdet. 

Perspektivet viser byggetrinn 1, hjørnegården, mot 
Københavngata og Karlstadgata, og de 2 frittsående 
bygningene som utgjør byggetrinn 2.

Illustrasjoner: Hille Melbye Arkitekter AS

1

2
2

1

Fra lite gårdsrom, byggetrinn 2. Foto: Byggenytt. Foto: Byggenytt                                                             Foto: Byggenytt

Fra det store gårdsrommet sett fra byggetrinn 1 mot hek
kem som «stenger» innsyn til Freiaparken fra bakkeplan
et. Til høyre byggetrinn 2 og det gamle huset.

Foto: Byggenytt
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CRIAB MÅLERI AB
Box 21, 681 21 Kristinehamn, Sverige

Telefon: 0046-55 01 89 43 • Telefax: 0046-55 01 88 14
Mobiltlf.: 0046-70 33 03 331 

Malerarbeider innvendig
er utført av:

pressemelding:

NorDan AS, Moi – 
Årets bedrift 2007 
NorDan har blitt tildelt pri-
sen som «Årets Bedrift 
2007» av Norske Trevare-
fabrikkers Landsforbund 
(NTL) i konkurranse med 
11 andre kandidater. Nor-
Dan oppfylte alle kriterie-
ne for å vinne prisen, noe 
som ikke har skjedd før.

Utmerkelsen ble gitt på 
landsmøtet til NTL, som 
gikk av stabelen 31/5–1/6 
2008 på Hamar.

Kriteriene og begrunnel
se fra NTL:

NorDan AS ble etablert 
1926 og er en av Skandi-
navias ledende vindus- og 
dørprodusenter. Bedriften 
har i dag rundt 1450 med-
arbeidere og en konsern-
omsetning på 1,6 milliar-
der kroner. Bedriften fikk 
tildelt Det gylne Sagblad i 
1990. 

1 Markedsføring, har 
funnet nye og utradisjon
elle veier. 

Det er usikkert om NorDan 
har funnet nye og utradisjo-
nelle veier i sin markedsfø-
ring, men det er ingen tvil 
om at dette er den bedriften 
i vår bransje som er mest 
synlig. Bedriften har vært 
utrolig dyktig i sin profile-
ring på Bygg Reis Deg og 
på forskjellige idretts are-
naer og markedsføring av 
sine kvalitetsprodukter. 
Gjennom sin markedsfø-
ring har de klart å få en god 
mediedekning og fremstår 
i dag som en ener blant vin-
dusprodusentene. 

2. Vært i forkant når det 
gjelder teknologisk ut
vikling, produksjonssty
ring.

NorDan AS har i alle år 
fokusert på andre måter, 
eventuelt nye teknologi i 
markedet, som kan bidra 
til å lette de ansattes ar-
beidsdag, for å unngå be-
lastningsskader og samti-
dig bedre produktiviteten 
og lønnsomheten. 

Bedriften var den første av 
våre medlemmer som in-
vesterte i pumpeanlegg for 
blanding av 2-komponents-
produkter, slik at operatø-
rene slipper å blande selv. 

Det er installert sprøytero-
boter i overflateavdelingen 
og i andre avdelinger hvor 
det er mye gjentagende ar-
beid. Bedriftens installe-
ring av roboter er noe helt 
nytt i bransjen. 

3. Vært et eksempel når 
det gjelder utvikling og 
opplæring av mennesker 
i bedriften. 

NorDan AS er en bedrift 

som har et sterkt fokus på 
sine ansattes arbeidsmiljø 
og kompetanseutvikling. 
Det brukes store ressurser 
på rekruttering av ungdom 
til faget, samtidig som be-
driften avholder kurs for 
sine ansatte innen forskjel-
lige fagområder. 

4. Har utmerket seg når 
det gjelder produktut
vikling. 

NorDan AS har i alle år 
ligget som en klar ener i 
bransjen når det gjelder ny-
utvikling av produkter. De 
har i dag markedets best 
isolerte vindu, og bidrar 
på denne måten til å redu-
sere energiforbruket i nor-
ske hjem. 

I tillegg til nye modeller 
av isolerte vinduer har de 
bygget opp helt nytt kon-
sept som går på innebygget 
sikkerhet i vinduene. Be-
driften er en helt klar ener 
i nyutvikling av vindu- og 
dørprodukter. Best bevist 
gjennom at de på enkelte 
produkter har fått Svane-
merking. 

Med bakgrunn i deres for-
retningsidé vil de til enh-
ver tid være en foregangs-
bedrift innen nyutvikling 
av produkter. 

5. Gjort en innsats når 
det gjelder samarbeid, 
omstilling. 

Bedriften har i alle år vært 
gjennom omstillingspro-
sesseer i produksjon. Må-
let hele tiden har vært å bli 
mer effektiv og bedre gjen-
nom samarbeid med de an-
satte og andre bedrifter. 
Bedriften preges av åpen-
het og samarbeidsvilje 
med andre. 

6. Har gjort en innsats på 
eksportmarkedet. 

Ca. 60 % går til det norske 
markedet. Det resterende 
til eksport, med Storbritan-
nia som det største. 

Bedriften har hovedkon-
tor og fabrikk på Moi i Sør 
Rogaland, samt fabrikker 
på Otta, Egersund, Arne-
berg (Norge), Värnamo og 
Tanumshede i Sverige, og 
Wolsztyn i Polen. Gjen-
nom oppkjøp av etablerte 
salgskontor i Storbritannia 
fortelles det om en bedrift 
som satser stort på eksport 
og som ser muligheter i 
disse markedene. NorDan 
AS viste alle de andre pro-
dusentene veien til et vok-
sende nytt marked for nor-
ske vinduer – Irland. 

Oslo, 1/6-2008 
Tone H. Ruud 
NTL 

om og kjørt til mottak. I byg-
getrinn 1 var det kvikkleire 
i grunnen og lenger ned til 
fjell enn antatt, ca. 20 meter. 
Det ble fundamentert med 
peler, og noe pilarer der det 
er kort ned til fjell. 

I byggetrinn 2 presenterte 
grunnproblemene seg i form 
av en alunskiferåre som ikke 
ble oppdaget i de geotekniske 
undersøkelsene. Alunskifer 
er problematisk av to grun-
ner. Den inneholder svovel-
syre som kan angripe bæren-
de konstruksjoner, og for det 
andre vil alunskiferen svel-
le i kontakt med surstoff og 
vann. Vi måtte derfor foreta 
forseglingsarbeider og eta-
blering av hulrom for å sikre 
mot eventuell ekspandering.  
Dette kostet ekstra penger og 
forsinket fremdriften med 2 
måneder som vi måtte slite 
med for senere å ta igjen.

Pedersen forteller at den 
samlete byggetiden for begge 
byggetrinnene er ca. 2 og et 
halvt år. Toppbemanningen 
utgjorde ca. 100 personer. 
AF Bygg har hatt mannska-
per fra egen «stall» på be-

tong- og tømrersiden, og til 
stor del når det gjelder puss- 
og flisarbeidene. På det mest 
hektiske bestod administra-
sjonen av 8 funksjonærer.

Begge byggetrinn har hver 
sin parkeringskjeller, med as-
falt på grunn og noe på van-
tett plate. Det er uteplass med 
beplantning på dekke over 
kjeller i bakgården. Råbyg-
gene er i utførelse plasstøpt 
med plattendekker, stål i gav-
ler, prefabrikerte balkonger, 
svalganger og trapper. Fasa-
dene er pusset med innslag 
av trepanel og sementbaserte 
plater. Balkongene har rekk-
verk i glass. 

Leilighetene er en blanding 
av 2-, 3- og 4-roms fra 45 m2 
til 94 m2. Noen er gjennom-
gående med svalgang, noen 
ensidig med korridor. Pro-
sjektet har innvendig syk-
kelparkering. Det er søppel-
suganlegg. Byggetrinn 2 har 
alarm. Energikilde er fjern-
varme. 

Det har vært rikelige tilvalgs-
muligheter med hensyn til 
innredning av kjøkken, bad, 
garderober, også med hensyn 
til flis, parkett og elektro.  

fortsettelse fra 
side 10

Entreprenørens prosjektleder Roar Pedersen, her på 
balkong i byggetrinn 2’s 6. etasje. Under ham Freiparken 
til høyre og Sofies Hage til venstre, byggetrinn 2’s hus 
med 4 etasjer i forgrunnen og litt av byggetrinn 1 bak.

Foto: Byggenytt

Boder ligger i garasjekjelleren.                 Foto: Byggenytt

Ankomst fra Københavngata til Sofies Hages største 
gårdsrom. Byggetrinn 2 og det gamle huset i bakgrunnen, 
Byggetrinn 1 til høyre.                

Foto: Byggenytt
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Arkitekt

Postboks 204 Sentrum,
4303 Sandnes
Telefon: 51 60 16 70
Telefax: 51 60 16 80
www.link-signatur.no

Byggeteknikk---

Rambøll Norge AS, Vassbotnen 1, Postboks 8058, 
4068 Stavanger, Tlf. 874 28 000, www.ramboll.no

Byggenytt besøker Hanapi-
ren og møter totalentrepre-
nøren Kruse Smith AS sin 
prosjektleder Steinar Bjørgo, 
som har det mer enn travelt, 
men allikevel tar seg tid til en 
gjennomgang av dette høyt 
profilerte boligprosjektet på 
østsiden av Vågen i Sandnes.

Bjørgo forteller at Hanapiren 
har vært en entreprise av det 
strevsomme slaget, for å si 
det mildt. 

Byggearbeidene startet som-
meren 2006 med utfylling i 
sjøen og pelingsarbeider. Fra 
første stund startet probleme-
ne. I flere måneder var det ek-
straordinær høy sjø på grunn 
av ugunstige vind- og værfor-
hold i Nordsjøen som presset 
mye vann inn i Gandsfjor-
den. Sjøen sto så høyt at vi 
måtte ro ut til pelingsmaski-
nene. Problemet fortsatte inn 
i fundamenteringsfasen hvor 
sjøen ofte sto opp til kote 1 
slik at etableringen av fer-
dig gulv i parkeringshallen 
ble sterkt forsinket. Tidstapet 
har vi måttet slite med hele 
veien, forteller Bjørgo. I dag 
er garasjeanlegget 100% tett, 
men i byggeperioden var det 
problemer.

Byggearbeidene over bakken 
kom i gang våren 2007. Da 
presenterte det seg en ny ut-
fordring i form av leveranse-
problemer av byggevarer, et 
problem som rammet hele 
byggebransjen. For vårt ved-
kommende var det særlig le-
veranser av isolasjonsmate-
rialer som ble flaskehalsen, 
sier Bjørgo. Heldigvis gikk 
dette problemet relativt raskt 
over fordi leverandører som 
Glava og Rockwool innførte 
tiltak for å hindre hamstring 
ved å tildele leveranser ba-
sert på tidligere leveranser.

Sommeren 2007 dukket en-
da et problem opp. Nå hand-
let det om mannskapsman-
gel, særlig på tømmer- og 
betongsiden. 

Det ble satt i verk rekrutte-
ringstiltak som etter hvert 
har bemannet byggeprosjek-
tet med arbeidstakere fra en 
rekke nasjoner. Vi har hatt 
danske og tsjetjenske mure-
re, polske malere og tømrere, 
svenske rørleggere og diverse 
arbeidere innen ulike fagom-
råder fra baltiske land. 

Utenlandsk arbeidskraft har 
vært og er en nødvendig-

het for å kunne gjennom-
føre de fleste byggeprosjek-
ter i Norge i dag. Så langt, 
så bra, uttaler Bjørgo. Men 
mange utenlandske arbeids-
takere som ikke forstår norsk 
(og heller ikke engelsk) på en 
arbeidsplass, skaper selvsagt 
problemer med kommunika-
sjonen. 

Det blir ofte svart «ja» i hytt 
og vær. Dette prøver vi å løse 
ved at de som har vært med 
lengst og har lært seg noe 
norsk, blir et bindeledd mot 
de nyrekrutterte. 

Det utenlandske innslaget i 
arbeidsstokken skaper også 
en del kulturforskjeller som 
kan by på problemer av ulike 
slag. I hovedsak er arbeidere 
fra andre land dyktige folk, 
men ikke alle er fagutdan-
net, tilføyer Bjørgo.

Hanapiren er et spesielt bo-
ligprosjekt i den forstand at 
de 59 leilighetene som ut-
gjør prosjektet, er svært va-
rierte med hensyn til utfor-
ming og kundevalg utenom 
standarder. Det innebærer at 
mye arbeid må ofte utøres i 
«gal» rekkefølge. Det legges 
for eksempel parkett av ulike 

Prosjektleder Steinar Bjørgo har hatt en vanskelig og strevsom totalentreprise på Hana
piren, men utsikten over Vågen fra balkong i 9. etasje er det ingen ting å si på.

Foto: Byggenytt

slag i forskjellige leiligheter 
før disse er ferdige. Så skal 
flere fag inn samtidig, det 
blir skitt på gulv som er fer-
digvasket, det oppstår hakk 
og merker i parketten med 
påfølgende utbedringer og 
krangel med kjøpere. Og dis-
se er ikke av det enkleste sla-
get. Det er i hovedsak snakk 

fortsettelse neste side

Hanapirens karakteristiske hvite silhuett  sees lengst ut i 
Vågen. Byggeprosjektet danner avslutningen av bygnings
massen på østsiden av Vågen. Det er stor byggeaktivitet 
i Sandnes som er den av storbyene i Norge som vokser 
mest.

Foto: Byggenytt

Utomhusanlegget til Hanapiren er selvagt en viktig del av 
prosjektet. Her er  brygge for småbåter, trebelagt sjøkant 
eller strandpromenade, stort område med belegningstein 
samt lekeplass. Mye er gjort for å utnytte beliggenheten 
i sjøkanten. Hanapiren består av 59 leiligheter fordelt på 
to blokker på 3 og 4 etasjer, samt et tårnbygg på 9 etasjer. 
I tillegg omfatter prosjektet et lavere bygg foran tårnet 
som bildet viser, med gjesterom og fellesrom med kjøkken 
og toaletter i tillegg til badstu.

Foto: Byggenytt
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Icopaltak Vest AS
Avd. Stavanger
Sandviksveien 30,
Postboks 3064 Hillevåg, 4095 Stavanger
Telefon: 51 82 77 93 • Telefax: 51 82 77 91
www.icopal.no

Icopal Metall Vest AS
Avd. Stavanger
Sandviksveien 30,
Postboks 1134 Hillevåg, 4095 Stavanger
Telefon: 51 82 64 64 • Telefax: 51 58 36 00
www.icopal.no

Takarbeider og stålarbeider
er utført av:

Midthaug Rogaland AS
Kvitsøygata 95, 4014 Stavanger

Telefon: 51 86 39 00 • Telefax: 51 86 39 01
E-post: gisle.espeland@midthaug.no

Ståltrapp og rekkverk
er utført av:

fortsettelse fra 
forrige side

om fleregangskjøpere som 
forventer 100%. Dette etter-
arbeidet er både tidkrevende 
og kostbart. 

I det hele tatt er Bjørgo opp-
tatt av en utvikling i bygge-
bransjen på dette området 
som han finner urovekkende. 
Før kunne man bruke skyg-
gelister, for eksempel, i dag 
brukes glattkant hvor alt må 
fuges mot tak og vegg. Malte 
tak som har fått en liten ripe, 
kan ikke flikkes på lenger, 
det må males på nytt. 

I takt med at kravet om høy 
standard i utformingen av 
boliger øker tilsvarende med 
de forventninger selgere av 

boligprosjekter skaper, stil-
les entreprenørenene overfor 
behov for mer administra-
sjon enn tidligere, og dermed 
mer bemanning for hvert nytt 
prosjekt.  Ja, Bjørgo synes at 
«jaget» i byggebransjen be-
gynner å nå smertepunktet.  

Men et fint boligprosjekt 
er Hanapiren blitt, utbryter 
Bjørgo, der han står på bal-
kongen i 9. etasje og skuer 
ut over Vågen. Mai har for-
løpt uten regn, fine forhold 
med andre ord for bygging. 
Og med juni ennå til gode 
regner han med at prosjek-
tet kjøres vel i havn.  Kruse 
Smith er et velrennomert sel-
skap som skal fortsette i mar-
kedet. Varene må leveres, og 
de må være av tilfredsstillen-
de kvalitet.

s

Utsikt fra tårnbygning
ens toppetasje. Hanapi
ren består av 3 separate 
leilighetsbygg. Leilighe
tene varierer fra 35 til 
118 m2.

Nærmeste blokk er på 3 
etasjer, mens den borter
ste er på 4 etasjer. Under 
blokkene er  er det en P
hall som er støpt vann
tett.

Byggene har innlagt gass 
til oppvarming av leilig
hetene, som også har bo
ligsprinkling.

Foto: 
Byggrnytt   

Hanapiren er et spesielt prosjekt i den forstand at de 59 
leilighetene som utgjør prosjektet, er svært varierte med 
hensyn til utforming og kundevalg av innredninger. Her 
et kjøkkeninteriør.

Foto: Byggenytt

Sandnes kommune har regulert at alt nytt som bygges i strandsonen i Sandnes sentrum, skal ligge slik at det er roms
lig foran byggene. I indre Vågen er avstanden 15 meter til sjøen. Videre er det bestemt at strandpromenader skal være 
tilgjengelig for alle. 

Foto: Byggenytt  
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Prosjektert og utført
sanitær- og sprinkleranlegg

Opstadveien 621, 4360 VARHAUG
Telefon: 51 79 83 10 • Telefax: 51 79 83 11

www.rorlegger-team.no

Ny teknologi forlenger 
plattformenes levetid
Det første samarbeidspro-
sjektet mellom StatoilHy-
dro, Mandals AS, Aker 
Reinertsen AS og Kristian 
Olimb AS er gjennomført 
helt etter planen. Rehabili-
tering av et vanninjeksjons-
rør fra Heidrun-plattformen 
og 250 meter ned mot sjø-
bunnen med den nye Man-
dals-lineren ble et gjen-
nombrudd for en rimelig og 
enkel teknologi.
 
En rekke nødvendige reha-
biliteringsoppdrag på eldre 
norske boreplattformer kan 
nå gjennomføres til en svært 
lav kostpris, mener avde-
lingsingeniør og produktut-
vikler hos Kristian Olimb 
AS, Rolf Dalby. Han inn-
rømmer at han er både stolt 
og lettet på Råde-firmaets 
vegne etter den vellykkede 
operasjonen på Heidrun-
plattformen på Haltenban-
ken utenfor Trøndelagskys-
ten.

Den nye Mandals-lineren, 
som er utviklet i samar-
beid mellom StatoilHydro, 
Kristian Olimb AS, Aker 
Reinertsen AS og Man-
dals AS holder meget høye 
trykk, over 300 bar montert 
i rør, som er en forutsetning 
for denne typen rehabilite-
ringsoppdrag.

Produsertvann
Produsertvann er vann som 
kommer med oljestrømmen 
og blir separert fra olje og 
gassfraksjonene på plattfor-
mene. Dette vannet er det et 
ønske om å reinjisere inn i 
oljebrønnene av miljøhen-
syn. Denne trykksettingen 
gjør det mulig å få ut bety-
delig mer olje av oljereser-
voaret enn det som har vært 
mulig tidligere. Som en føl-
ge av injisering har produk-
sjonen på de gamle plattfor-
mene gått utover det som i 
utgangspunktet var esti-
mert levetid på plattform 
og feltene. 

Tidligere har det vært be-
nyttet sjøvann for trykk-
setting. I framtiden vil det 
bli benyttet både produs-
ertvann som er sterkt kor-
rosivt og sjøvann. Car-
bonstålrør kan benyttes til 
sjøvann, men ikke til injise-
ring av produsertvann. Pro-
dusertvann vil kreve rør av 
duplex eller rør fôret med 
Mandals-liner.

Korroderte rør
Røret som ble rehabilitert 
har vært benyttet for inji-
sering av sjøvann i 13 år. 
Skulle samme røret vært 
benyttet til injisering av 
produsertvann ville dette 
røret vært sterkt korridert 
etter kort tids drift. Derfor 
ble Mandals-lineren ført 
inn i det 14” store røret i 
en lengde på 250 meter ned 
mot sjøbunnen, et såkalt 
blindshot.

– Røret er et vanninjek-

sjonsrør som presser vann 
ned i brønnen for å øke tryk-
ket, og dermed få opp mest 
mulig av oljen ut av brøn-
nen .Det aktuelle trykket er 
på ca 200 bar, forteller Rolf 
Dalby. Lineren ble ført inn i 
for å hindre korrosjon i det 
eksisterende stålrøret.

Prosjektering
Aker Reinertsen AS har 
stått for prosjektering av 
oppdraget. Selskapet er den 
ledende leverandøren av 
vedlikeholds- og modifi-
kasjonstjenester til olje- og 
gassvirksomheten i Midt-
Norge. Med sine 1400 an-
satte (i Aker Kværner og 
Reinertsen) og sine over 
170 lokale underleverandø-
rer har selskapet det største 
nettverket av teknisk kom-
petanse, kapasitet og res-
surser i landsdelen. 

Aker Reinertsen betjener i 
dag StatoilHydros installa-
sjoner i Norskehavet med 
vedlikehold- og modifika-
sjonstjenester innenfor alle 
fag og har omlag 500 års-
verk knyttet til dette arbei-
det. Dette dekker plattfor-
mene Heidrun, Åsgard A og 
B, Norne og Kristin Ingeni-
ørene Linda Karlsen (mate-
rial), Hanne Andersen (rør), 
Pål Torvbråten (prosess) og 
Bjørn Olav Johnsen (me-
kanisk) har vært hovedtea-
met for oppfølging av dette 
prosjektet innen de berørte 
fagene.

Prosjektering av rørlednin-
ger og undervannsrør har 
vært og er ett av Reinert-
sens viktigste markeds-
områder. Firmaet har etter 
hvert bygd opp en betyde-
lig kompetanse innen dette 
området. Erfaringen omfat-
ter en rekke prosjekter ho-
vedsakelig på norsk sokkel, 
men også internasjonalt.

– Et relativt nytt men antatt 
økende marked er analyser 
og vurderinger relatert til 
drift av rørledninger, og det 
var her samarbeidet med 
Mandals og Kristian Olimb 
AS oppsto forteller en me-
get fornøyd Johnsen til Re-
hab Nytt.

10 dagers jobb     
Etter forberedende arbeider 
ble hele jobben gjennom-
ført på 10 dager. Dagen et-
ter installasjon ble slangen 
satt i drift, og fungerer hun-
dre prosent etter intensjo-
nen.

– Vi vil foreta en etterkon-
troll om et års tid, sier Rolf 
Dalby, som er en av fire an-
satte i Kristian Olimb AS 
som er sertifiserte medar-
beidere innen offshore.

– Det er alltid spennende 
med nye metoder og nye 
produkter, og vi er veldig 
fornøyd med at oppdraget 
ble utført helt etter planen. 
Vi møtte ingen overraskel-

ser takket være et godt pro-
dukt fra Mandals AS, pro-
fesjonell tilrettelegging av 
Aker Reinertsen AS, og det 
samme kan vi si om ledere 
og ansatte på plattformen, 
sier Dalby.

Enkelt, rimelig og godt
– StatoilHydro er stadig på 
jakt etter nye teknologier 
for å bedre konstruksjone-
ne samtidig som konsernet 
er åpen for å delta i utvik-
ling og uttesting av nyvin-
ninger. Korrosjon på trykk-
satte rør er et betydelig 
problem, og her har vi fun-
net fram til en enkel, rime-
lig og god metode, sier in-
geniør Bjørn Olav Johnsen 
i Aker Reinertsen AS.

– Denne lineren er meget 
interessant, og den nye tek-
nologien som her er tatt i 
bruk er i en prosess for å bli 
godkjent av StatoilHydro. 
Hvis lineren holder hva vi 
tror, vil den bli kvalifisert 
som en ny teknologi, og kan 
da benyttes på flere Statoil-
Hydro installasjoner.  Kost-
nadsmessig er den nye li-
neren nærmest et funn for 
plattformene. Alternativet 
med full utskifting av rør 
i duplex ville havnet i en 
helt annen prisklasse, anty-
der Johnsen, som legger til 
at det enkle ofte også er det 
beste.

– Dette er enkelt, og fôrin-
gen og koblingen er vi tryg-
ge på, sier han til Rehab-
Nytt.

Tester nye lengder
Kristian Olimb AS vil i lø-
pet av sommeren gå i gang 
med testing av en liner på 
2000 meter, med et snitt 
på 200 bar. Hensikten er at 
slangen skal tåle de medier 
som oppdragsgiver ønsker å 
føre gjennom slangen.

– Vi hindrer videre korro-
sjon og slitasje på opprin-
nelige stålrør ved at mediet 
går i slangen uten kontakt 
med stålrøret, og vannsjik-
tet som blir liggende mel-
lom slange og stålrøret blir 
oksygenfritt og slutter der-
med å tære på stålrøret, for-
klarer Rolf Dalby.

s

«Back of House» sett fra 
Hanaveien. Entreprenø-
rens rigg til høyre.

Foto:
Byggenytt

pressemelding:

Detalj av blokken med 4 etasjer som ligger nærmest sentrum. I bakgrunnen litt av byen 
på vestsiden av Vågen.

Foto: Byggenytt

Innkjøringen av Man-
dals-lineren i gang på 
Heidrun-plattformen.
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pressemeldinger:

Heggspinnmøllet på full fart nordover
Også i år er heggen angre
pet av heggspinnmøll. In
sektet spinner et karakte
ristisk tett nett rundt heggen 
og spiser opp alt grønt. In
sektet sprer seg nordover 
med rekordfart.

I fjor var den nordligste regi
streringen av heggspinnmøll 
fra Efjord i Ballangen kom
mune i Nordland. Det var 
da det nordligste dokumen
terte funn av heggspinnmøll 
i Norge noensinne.

Fram til for omtrent 10 år 
siden fantes det ingen rap
porter om heggspinnmøll 
fra Trøndelag. I fjor og i 
2006 var det svært kraf
tige angrep. Hittil i år er 
det registrert angrep av 
heggspinnmøll på rundt 25 
forskjellige steder. De fles
te angrepene er lokalisert på 
Østlandet, Vestfold, i Tele
mark og i Trøndelag.
 
– Dersom vi får et var
mere klima fremover vil 
heggspinnmøllet sannsyn
ligvis spre seg både nord
over og opp i høyden, sier 

seniorforsker Paal Krokene 
ved Skog og landskap. Kro
kene kan ikke sikkert fastslå 
om insektet sprer seg eller 
om de bare blir mer tallri
ke og dermed synlig. Sann
synligvis er det en kombi
nasjon.

Heggen vokser over he
le landet, nord til Ham
merfest, og opp til 1260 
moh. Vertstreet har altså en 
mye videre utbredelse enn 
heggspinnmøllet, som tro
lig er begrenset av klimatis
ke forhold.

Norsk institutt for skog 
og landskap overvåker 
skogskader med webtje
nesten  Skogskader på 
Internett. Denne tjenesten 
er åpen og til bruk for alle 
som har meldinger de øn
sker å rapportere inn.

Heggspinnmøllets syklus
Møllene flyr i juli og au
gust, og legger egg i kla
ser på heggetrærnes kvister. 
Eggene klekkes på høsten 
og de små egglarvene over
vintrer. Neste vår borer lar

vene seg inn i knoppene og 
eter bladene som er i ferd 
med å strekke seg. Senere 
på sommeren eter de på de 
utvokste bladene, beskyttet 
under silkespinnet, som kan 
dekke kvister, greiner eller 
hele trær. Etter et par må
neder forpupper larvene seg 
inne i spinnet, og de voks
ne møllene klekker fra pup
pene på sensommeren. I år 
har vi observert forpupping 
allerede tidlig i juni på Øst
landet, og denne raske ut
viklingen skyldes trolig det 
varme været vi har hatt de 
siste ukene.

Trærne dør ikke
Ved sterke angrep kan heg
gen bli fullstendig ribbet for 
blader, men vanligvis sky
ter trærne nye blader når 
angrepet er over, og om 
høsten kan heggetrærne se 
helt friske ut igjen. På den
ne måten overlever heggen 
som regel, men ved kraf
tige angrep flere år på rad 
kan trærne dø. Heggen ser 
stygg ut mens angrepet på
går, men skaden har ingen 
økonomisk betydning.

A/S Rockwool isolerer Tromsdalen 
kirke, Ishavskatedralen
Tromsdalen kirke, også kalt 
Ishavskatedralen, ble innvi
et den 19. november 1965. 
Arkitekten, Jan Inge Ho
vig, lyktes med å skape et 
mesterverk. Kirken er et 
seilingsmerke som kan sees 
både fra Tromsøysundet, fra 
brua og under landing med 
fly. De 11 aluminiumsbe
lagte betongplatene på hver 
side av taket gir katedralen 
sin form. Nå er et omfatten
de renovasjonsprosjekt av 
tak og veggskiver i gang, 
og A/S Rockwool bidrar 
med isolasjon.
 
– Vi er svært glade for at 
INJProsjekt AS valgte vå
re produkter i prosjektet 
med å renovere Ishavskate
dralen, som er et landemer
ke i Norge, sier Torkel Wæ
ringsaasen, produktsjef, 
A/S Rockwool.
 
Det er hevdet at modellen 
for kirka er hentet fra Håjå 
som ligger utenfor Kvaløya. 
Kirkas yttervegg/takkon
struksjon består av utstøpt 
lettklinkerbetong uten no
en tilleggsisolasjon. Mel
lom takskivene er det mon
tert glassfelt av enkelt glass. 
Takskivene er kledd med 

lakkerte aluminiumsplater 
med helt spesiell profil.

Over tid har overflaten på 
aluminiumsplatene blitt 
slitt ned slik at kirka frem
står som dårlig vedlike
holdt. Videre er det oppstått 
lekkasjer gjennom takpla
tene som følge av at skruer 
er løsnet og tæret bort. Eie
ren av kirka, Tromsø kirke
lige fellesråd besluttet for to 
år siden å iverksette renove
ring av kirka. INJProsjekt 
AS fikk i oppdrag å utrede, 
prosjektere og gjennomføre 
renoveringen.
 
– Kirka står under Riksan
tikvarens beskyttelse slik 
at kirka må i alle detaljer 
være eksakt lik etter reno
veringen. Omfanget av re
noveringen var at takplater 
og glassfelt skulle skiftes. 
I prosjekteringen foretok 
vi beregninger som viste 
besparelse i energiforbruk 
ved at kirka ble isolert i 
samme omgang, forteller 
Inge Johnsen, prosjektleder 
for INJProsjekt AS.

I samarbeide med Riksan
tikvaren ble det besluttet å 
legge til grunn 30 mm iso

lasjon. Dette fordi en tykke
re oppbygging av taket vil 
redusere bredden på glass
feltene mellom takskivene 
noe Riksantikvaren ikke 
kunne godta.
 
– Vi valgte 30 mm lydpla
te for trestendere fra AS 
Rockwool fordi den har en 
god lambdaverdi, den har 
gode fuktegenskaper og ik
ke minst har stivheten stor 
betydning når isolasjons
strekket er opp til 32m høy
de. Byggearbeidene ble på
begynt i februar i år og skal 
være ferdigstilt til 1. juni i 
år, avslutter Inge Johnsen.

Stiftgården skal males
Ærverdige Stiftsgården i 
Trondheim skal få et nytt 
strøk med maling. Man
dag 16. juni startet arbeidet 
med å sette opp stillasene, 
og deretter begynner det ut
vendige malerarbeidet. 

Stiftsgården ble sist malt 
til 1000årsjubiléet i 1997, 
men nå er det behov for nye 
strøk. Foruten maling vil 
treverket settes i stand der 
det er behov for det; ved no
en vinduer og vannbord.

Dronningens gate
 Vi begynner med fasaden 
ut mot Dronningens gate og 
fortsetter etter hvert med 
fasaden mot Munkegata. 
Planen er å bli ferdig med 
det i år. Arbeidet med å ma
le fasadene mot parken vil 
bli foretatt neste år, fortel
ler forvaltningssjef i Stats
bygg, Oddvar Johnsen.

 Og fargen blir Stiftgårds
gul, den samme som er der 
i dag, sier Johnsen.

Seks millioner
Statsbygg, som siden 1962 
har hatt ansvar for drift og 
vedlikehold av Stiftsgår
den, vil få hjelp av firmaet 
Bygningskultur Røros AS 
med arbeidet.  Malerarbei
det er kalkulert til seks mil
lioner kroner.

Stiftsgården vil under ma
leperioden være åpent som 
for publikum som vanlig i 
sommersesongen.

Om Stiftsgården
Stiftsgården er kongebo
lig og Nordens største her
skapshus i tre. Bygningen 
er et levende bevis på bor
gerskapets sterke stilling i 
byen på slutten av 1700tal
let. 

Huset har mer enn hundre 
rom og ble oppført av ge
heimrådinne Cecilie Chris
tine Schøller mellom 1774 
og 1778. Omregnet til da
gens valuta brukte den for
nemme fruen hele 78 mil
lioner kroner på å bygge 

gården. I 1800 ble bygnin
gen solgt til staten, som lot 
stifstamtmannen bo der helt 
fram til gården ble offisiell 
kongebolig i 1906.

Se flere fakta og bilder av 
Stiftsgården på 
www.statsbygg.no
 
Les om Stiftsgården i en 
artikkel i Åpent Rom fra 
2002
 

Knallsuksess for VINN i Murmansk:
Samlet norsk og russisk oljeindustri
Geir Frantzen og VINN kan 
notere seg for enda et vellyk
ket arrangement i Russland 
for oljeindustrien. Interprise 
Barents i Murmansk samlet 
150 norske og russiske be
drifter som alle sikter mot 
oppdrag i Barentshavet.

– Vi er ekstremt glade å 
kunne konstatere at Inter
prise Barents også denne 
gang har klart å samle den 
viktigste delen av norsk og 
russisk oljeindustri. Vi har 
med oss omlag 150 bedrif
ter fra begge land og innen 
ulike sektorer, forteller pro
sjektleder for Interprise Ba
rents 2008 Geir Frantzen 
fra VINN i Narvik. 

Interprise Barents 2008 ble 
arrangert i Murmansk 3.5. 
juni. I tillegg til å være mø
teplass for bedrifter som sø
ker oppdrag og samarbeids
plasser, er arrangementet på 
to dager mettet med faglig 
spennende foredrag av sen
trale personer og aktører 
innen både norsk og russisk 
virksomhet. Prosjektleder i 
russland for StatoilHydro, 
Thor Christian Andvik, for
talte om virksomheten som 
er – og kommer  for selska
pet i øst, mens Ivan Shesta
kov fra Gazprom hadde som 
tema de store utfordringer 
som vil komme med utbyg
gingen både av Shtokman 
og andre olje og gassfelt i 
Barentshavet. 

– Vi står ovenfor den stør
ste utfordringen noensinne 
innen utbygging til havs på 
Shtokman, sa Ivan Shesta
kov, som samtidig påpekte 
at samarbeid og bruk av in

ternasjonal erfaring og ek
spertise vil være nødvendig 
og velkommen til Russland. 
De første konkrete skritt på 
utbyggingen av det enor
me gassfeltet utenfor Mur
mansk kommer allerede i 
sommer.

Det er andre gang VINN 
går i spissen for å arran
gere en effektiv møteplass 
for bedrifter og virksom
heter som har olje og gass
virksomheten i Barentsha
vet. Forrige gang var i 2006 
i Arkhangelsk. 

– Tiden er moden for virks
omheter som ønsker å væ
re med i Barentshavet, og i 
VINN er vi glade for å kun
ne være med å legge til ret
te for kanskje nye kontrak
ter og ikke minst samarbeid 
over grensen. Det er vik
tig for nordområdene både 
i Norge og Russland, sier 
Geir Frantzen som kan no
tere seg at i årets Interprise 
Barents har blitt arrangert 
mer enn 1400 møter mel
lom bedrifter og virksom
heter i nord.

Om Shtokman 
Er verdens største gassfelt 
til havs. Det ligger omkring 
600 km øst for Kolahalvøya 
ute i Barentshavet. Foreløpi
ge beregninger viser at her 
finnes mer enn 3.7 billioner 
kubikkmeter med gass. Fel
tet ble oppdaget i 1988 og 
har fått sitt navn etter den 
russiske geofysikeren Vla
dimir Sjtokman. Feltet skal 
utbygges av det russiske sel
skapet Gazbrom, sammen 
med StatoilHydro og det 
franske selskapet Total. Det 

er beregnet drift i 2013 og 
gassen fra Shtokman skal 
leveres både i rør og med 
LNG. Utbyggingen av Sh
tokman ventes å bli den 
mest krevende og kompli
serte utbygging offshore.

I russisk del av Barentshavet 
er det allerede i gang utbyg
ging av flere oljefelt. I de 
grunne havområdene i Pet
chorahavet er det gjort soli
de funn, og det er i gang til
rettelegging for produksjon. 
Også utenfor Novaja Seml
ja er det gjort lovende olje
funn. Hele denne delen av 
Barentshavet er islagt store 
deler av året, og utvinning 
i stor skala vil være kompli
sert. Det planlegges å føre 
oljen inn til terminaler for 
så å føres til en gigantisk 
oljeterminal som er under 
planlegging i Murmansk.

Om VINN
VINN er et av NordNorges 
største konsulentmiljøer, lo
kalisert i Bodø, Narvik og 
Tromsø. Hovedkontoret lig
ger i Narvik. Selskapet har i 
mange år vært en viktig ar
enaskaper og koordinator 
innen møteplassvirksom
het for bedrifter innen olje 
og gasssektoren. Ellers har 
bedriften mer enn 50 års er
faring i å gjøre bedrifter be
dre – økonomisk, organisa
torisk og kunnskapsmessig.
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TOTALENTREPRENØR

Strandgaten 202, Postboks 358, 5501 Haugesund
Telefon: 52 70 76 00

www.vikanes-bungum.no

ARKITEKT

Øvregate 126, Postboks 222, 5501 Haugesund
Telefon: 52 70 89 70 • Telefax: 52 70 89 71

Prosjekteringsgruppeleder
og rådgiver i byggeteknikk

Karmsund Brygge

Tomten og byen
Som en konsekvens av en ge-
nerell utvikling i Haugesund 
og i andre havnebyer de siste 
årene, har store deler av den 
tradisjonelle industri- og næ-
ringsvirksomhet ved bykjer-
nen og langs sjøsiden enten 
blitt nedlagt eller flyttet til 
andre steder, i byens perife-
ri. 

I slike tilfeller har flere om-
råder blitt frigjort, og de be-
traktes ofte i dag som attrak-
tive potensielle tomter for ny 
utbygging fordi de er store og 
har god beliggenhet. Slik er 
det også for Karmsund Bryg-
ge hvor tomten befinner seg 

ca. 1 km utenfor Haugesunds 
sentrum, med relativt kort 
avstand fra de fleste private 
og offentlige servicetilbud.

Utnyttelsen av tomten
Tomten har en størrelse på 
ca. 13,0 daa og har gitt plass 
til 150 boliger.  Det aller mes-
te av bebyggelsen er plassert 
langs sjøsiden mot vest og 
nord. Dette har gitt maksi-
mal kontakt med, og utsikt til 
sjø for de aller fleste leilig-
hetene. 

Mot sjøsider blir eksisterende 
kaier opprustet og vil inngå i 
en fremtidig kaipromenade 
som er planlagt fra sentrum 

av byen og sørover langs hele 
sjøsiden. 

Utenfor kaipromenaden vil 
det bli anlagt en mindre ma-
rina til disposisjon for bebo-
erne. Lesiden som er inn fra 
sjøen, har gitt plass til et stort  
parkanlegg som nå er under 
opparbeidelse. Under hele 
parkanlegget er et større par-
keringsanlegg, dels over to 
etasjer, som rommer ca. 210 
bilplasser. Det er i tillegg be-
grenset  overplateparkering 
slik at  hele uteområdet blir 
fritt for biltrafikk.  

Fra adkomstveien  ned til 
tomten  åpner utsikten seg 
mot sjøen mellom anleggets 
hovedbygningskropper.

Utforming av bygningene
Ønsket om gode utsiktsfor-
hold fra leiligheten og kra-

Av 
sivilarkitekt Nils I. Vikanes

vet til store terrasser har 
vært viktige premissgivere 
for bygningenes utforming. 
Glass og stål er det domine-
rende materiale mot sjøsiden 
og underbygger leilighetenes 

åpenhet mot Karmsundet. 
Bygningenes dominerende 
materialer for øvrig er lys 
teglstein mot de øvre etasjer 
av zinkbeslåtte felter. Både 
nederste og øverste etasje er 

tilbaketrukket for å redusere 
bebyggelsens høyde og gi det 
en lufting og svevende utfor-
ming.  

Langs Karmsund Brygge 
sett mot sør.

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt
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Industriområde Bø Vest,
4262 Avaldsnes
Telefon: 52 83 43 00
Telefax: 52 83 43 01
www.rustfriindustri.com

Alle rekkverk
er produsert og levert av:

Alle malerarbeidene
er utført av:

MALERFIRMA
B. PAWELS
Karinaveien 3, 55 45 Vormedal

Telefon: 52 83 13 23 • Telefax: 52 90 33 30

Vi nærmer oss Karm
sund Bru og Karmsund
et med Flaggrutens 
hurtigbåt fra Stavanger. 
Mens vi seiler nordover 
til Haugesund sentrum 
passerer vi Karmsund 
Brygge.

Foto:
Byggenytt

s

Utsikt fra byggetrinn 2’s 
toppetasje sett mot byg
getrinn 1 og Karmsund 
Bru i det fjerne.

Foto: 
Byggenytt

Fra utomhusanlegget til Karmsund Bryggeprosjektet. Byggetrinn 1 til venstre, bygge
trinn 2 i midten og byggetrinn 3 til høyre.

Foto: Byggenytt
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Årabrotsveien 21 D, 5515 Haugesund
Telefon: 51 71 76 01 • Telefax: 52 71 69 33

www.kgalu.no

Alle glass- og aluminiumsarbeidene
er utført av:

Kaien 11, 4291 Kopervik
Telefon: 52 81 88 88 • Telefax: 52 81 88 87

TØMRERARBEIDENE
ER UTFØRT AV:

Kjøkken, bad og garderober
er levert av:

Kirkegaten 183, Postboks 350, 5501 Haugesund
Telefon: 52 70 20 00 • Telefax: 52 70 20 20

www.sandvold,no

EN VIRKSOMHET I

Arkitektkontorets Jan 
S. Bungum, (nærmest) 
og totalentreprenørens 
byggeleder, Sverre Snørte
land, tar seg tid til en 
hyggelig prat på brygge
kanten. Karmsund Bryg
ges store pre er beliggen
heten ved Karmsundet, og 
når været er på sitt fineste, 
er dette stedet å være. 
Det vil nok også beboerne 
kunne være enig i. 

Foto: Byggenytt

Flyfotoene illustrerer 
byggeprosjektets flotte 
beliggenhet  i sjøkanten.  
Det har ikke vært vansk
elig å få leilighetene 
solgt. Over sommeren vil 
byggetrinn 2 være fullt 
innflyttet. Byggetrinn 3 
vil være innflyttingsklart 
1. halvår 2009.

Situasjonsplanen 
beskriver anleggets 
opparbeidete parkan
legg og promenade og 
bryggeanlegg.

Kilde:
karmsundbrygge.no

s

Det må bygges først 
før det blir hus av stre
vet, også på Karmsund 
Brygge. Bildene til høy
re viser etableringen 
av bunnplate under 
sjøvannsnivå i august 
2006. Bildet nr. 2 viser 
byggeprosjektet godt i 
gang 3 måneder senere. 

Foto:
GL Prosjektservice AS
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Malermesterfirma Emberland AS
Kvalamarka 3, Postboks 1340 Gard, 5514 Haugesund

Telefon: 52 71 32 91 • Telefax: 52 71 62 52
www.emberland.as

Malerarbeidene
er utført av:

LO
KO

M
O
TIV

Totalentreprenør

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

Alle tømrerarbeidene
er utført av:

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

Bergsenteret på Raglamyr, Haugesund
Av 

Aksel M. Brekke,
Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS

Eiendommen er en sammen-
slåing av 5 mindre eiendom-
mer med totalt tomteareal på 
ca. 26,5 dekar beliggende i 
nord-østre del av Raglamyr 
industriområde i Haugesund. 
Oppgaven besto i å planlegge 
et nytt næringsbygg på eien-
dommen med omtrent mak-
simal utnyttelse (50% av 
tomtearealet).

Tidligere hovedadkomsvei lå 
midt gjennom eiendommen, 
men dette ble omregulert slik 
at hovedadkomstside ble fra 
vestsiden av eiendommen. 
Rett mot sør, som nærmeste 
nabo ligger det store Aman-
da-senteret i Haugesund, by-
ens største kjøpesenter.

Da bygget skulle være tem-
melig stort, var det et ønske å 
lage et stilrent og enkelt bygg 
med et lett synlig og oppgra-
dert inngangspart, «slipset» 
på bygget. Mot øst faller ter-
renget ned og går over i kul-
turlandskap og grønne fri-
områder. Her var det viktig 
å redusere høyden på bygget. 
Det ble blant annet gjort ved 
å trekke inn øverste etasje og 
gi fasaden her et lettere preg 
(platekledning).

Bygget har 2 hovedetasjer 
over planert terrengs øvre del 
der den nyregulerte hovedad-
komstveien ligger og 2 under-
etasjer med nederste gulv 
på planert terreng mot øst. 
Frontpartiet med hovedinn-
gang rager noe over resten av 
bygget, lett synlig for publi-
kum i området. Det er senere 
mulig å bygge på med en inn-
trukket toppetasje.

Selve bygningskroppen er la-
get som en L-form med ho-
vedfasade mot sør-vest, slik 
at det dannes et stort parke-
ringsareal foran hovedinn-
gang innerst i L-en. 2. etasje 
er inntrukket på nordside, og 
det er her lagt et parkerings-
areal på ca. 2200 m2 på 2. 
etasjenivå med plass for ca. 

80 biler og med direkte til-
knytning til 2. hovedetasje. 
Det er bygget rampe opp til 
dette langs byggets vestside.

Bygget er hovedsakelig byg-
get med betongelementer, 
bærende fasadeelementer og 
hulldekker. Fasadeelemente-
ne er glatte, lyst malte. Inn-
trukkede deler av øvre etasjer 
har lette fasader med Norsal 
platekledning. 

Hovedinngangspartiet «slip-
set» har ren glassfasade, og 
innenfor er det et stort åpent 
vestibyleområde med hoved-
trapp og heis opp til 2. hoved-
etasje. I fronten over inngan-
gen er det planlagt kantine 
for hele bygget i øverste eta-
sje. Vinduer og ytterdører er i 
pulverlakkert aluminium.

Hovedetasjen inneholder 4 
store butikker. To av disse 
har direkte adkomst fra par-
keringsarealet, og de to an-
dre fra hovedinngangsparti-
et som også fører opp til den 
andre hovedetasjen med store 
kontor- og butikkarealer. Va-
reinntak og lager for butik-
kene er, bortsett fra elektro-
butikk i sør, lagt på byggets 
nordside. Det er mulighet 
for å kunne kjøre med trailer 
rundt bygget. Det er innen-
dørs parkering i byggets to 
underetasjer mot nord med 
plass for ca. 100 biler. 

Underetasjene inneholder 
ellers et butikkarel mot sør 
med direkte inngang fra ned-
re parkeringsplan, et stort 
«lagerareal» mot øst og et 
stort ventilasjonsrom som 
går overr begge underetasje-
ne. I lagerarealet er det mulig 
å legge inn mezzanin-dekke.

Bygget får et totalt bruksare-
al på ca. 27.700 m2. Av dette 
er ca. 23.000 m2 næringsare-
al og ca. 1700 m2 lager/tek-
nisk areal. Resten er innen-
dørs garasjeanlegg ca. 3000 
m2 for ca. 105 biler. Totalt er 

det plass til ca. 530 biler ute 
og inne.

Det er opparbeidet parkmes-
sige områder i henhold til 
krav fra Haugesund kommu-
ne.

Byggestart var ved årsskif-
tet 2006/2007. Butikkene i 
byggets hovedetasje ble/blir 
åpnet mai/juni 2008. Det er 
fortsatt lokaler som ikke er 
utleid, og endelig ferdigstil-
lelse av hele bygget er plan-
lagt i løpet av 2009.

Bergsenteret på Raglamyr sett fra parkeringstaket på Amanda-senteret. Bygningskroppen er laget som en L-form 
med hovedfasade mot sør-vest slik at det dannes et stort parkeringsareal foran hovedinngangen. 

Foto: Byggenytt

Aksel M. Brekke med Bergsenteret i bakgrunnen.  

Foto: Byggenytt

Gasskjelene i fyrrommet forsyner Bergsenteret med til-
leggsvarme. Den totale varmekapasiteten er på 1400 kW.

Foto: Byggenytt
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YIT Building Systems AS
Postboks 2061,
5504 Haugesund
Telefon: 52 80 44 00 • Telefax: 52 80 44 15

www.yit.no

Den tekniske
totalentreprisen er levert
av YIT Building Systems.

YIT ønsker Berg Eiendom Haugaland AS
til lykke med nytt bygg

Det skal stor vidvinkel til for å «fange» hele huset. 2. etasje er inntrukket på nordsiden, og det er her lagt et parkeringsareal på ca. 2200 m2 på 2. etasjes nivå med direkte tilknytning 
til 2. hovedetasje. Det er bygget rampe opp til dette langs byggets vestside. Til høyre i bakgrunnen sees Amanda-senteret,

Foto: Byggenytt

Det var betongarbeider 
Per Magne Vikshåland i 
Kruse Smth som viste Byg-
genytts utsendte rundt på 
prosjektet.

Han fortalte at  byggestart 
var først i januar 2007 og 
de første butikkene kunne 
begynne å flytte inn  i mai 
i 2008. 

Tatt i betraktning byggets 
størrelse så har fremdriften 
vært god. Ifølge Vikshå-
land har bygget vært rela-
tivt greit å sette opp. Det er 

reist på utsprengt fjelltomt 
og står på stabil masse. Det 
er god plass rundt bygget 
slik at ut- og inntransport 
har gått effektivt unna. 
Og det kunne trenges da 
betongleveransene har 
vært betydelige. Bare til 
hulldekkene kom det 1200 
billass med elementer. 
Veggelementene kom i 
tillegg. Bergsenteret er et 
typisk elementbygg, men 
Vikshåland har allikevel 
hatt rikelig plasstøping å 
hanseks med. 

Bergsenteret 
er et typisk 
elementbygg.

Foto:
Byggenytt

Mot øst faller terrenget 
ned og går over i kultur-
landskap og grønne 
friområder. Her var det 
viktig å redusere høyden 
på bygget. Det ble blant 
annet gjort ved å trekke 
inn øverste etasje og gi 
fasaden her et lettere preg 
(platekledning).

Bildet til høyre som er tatt 
fra Bergsenterets tak, gir 
et godt eksempel på hvor 
vakker et kulturlandskap 
kan være.

Foto:
Byggenytt

Teknisk rom på Bergsenteret er ca. 1800 m2. Ventilasjonsaggregatet i forgrunnen som 
forsyner butikken, Jula, har en luftmengdekapasitet på 32.000 m3/h.

Foto: Byggenytt
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pressemeldinger:

Ny kombinasjonssag fra Bosch
BOSCH GTM 12 S-sagen 
kombinerer med sin to-i-
en funksjon egenskapene 
fra kapp-/gjæringssagen 
og bordsirkelsagen i én ef-
fektiv kombinasjonssag. Sa-
gen klarer, uten problemer, 
de mest krevende arbeids-
oppgaver. GTM 12 S skjæ-
rer med stor nøyaktighet, og 
med en vekt på kun 22 kilo 
kan den tas med overalt.
 

Med Bosch sin kombina-
sjonssag GTM 12 S profes-
sional behøver håndverkeren 
bare én sag til å gjøre job-
ben. Sagen er sammensatt 
av to sager – en gjæringssag 
og en bordsirkelsag.  GTM 
12 S er en kombinasjons-
sag, som legger vekt på pre-
sisjon og kraft til å skjære i 
forskjellige materialer med 
stor utnyttelsesgrad for sa-
gens mange funksjoner og 
bruksmuligheter.

Montering av kjøkken, 
gulvlegging og montering 
av nye vinduer er eksem-
pler på oppgaver, som nor-
malt krever flere sager som 
kan skjære i de ulike mate-
rialene. 

Sagen for den krevende 
håndverkeren
Den innebygde laseren gjør 
det enkelt å gjennomføre 
skjærearbeidet presist på 
millimeteren. Laserstrålen 
fungerer både som indikator 
for hvordan skjæringen vil 
bli og som peilemerke for 
selve skjæringen. På denne 
måten slipper man proble-
met med mange prøvesnitt 
i materialet, samtidig unn-
går man de stygge merkene 
som lett blir synlige i mate-
rialet. Med GTM 12 S plas-
serer man ikke sagbladet på 
skjærelinjen, men bruker la-
seren som utgangspunkt for 
skjæringen. Sagen har også 

et integrert lys, som sikrer 
presist arbeid også under 
dårlige lysforhold.

GTM 12 S - en kameleon
Når gulvlaminatplater skal 
tilpasses, eller trelistene til 
kjøkkenet skal skjæres til, 
kan du forvandle GTM 12 S 
til en bordsirkelsag med en 
skjærehøyde på 51 mm. Med 
sin kraftfulle 1800 watts 
motor, er GTM 12 S i stand 
til å skjære helt opp til en 4” 
bjelke, i tillegg til å skjære i 
selv de hardeste materialer 
som for eksempel alumini-
umsprofiler. Bordsirkelsa-
gen skjærer gjennom plas-
tikk så vel som tre med stor 
nøyaktighet. Parallellansla-
get hjelper deg til å skjære 
rett og presist, og beskytter 
samtidig sagbladet under 
transport. 

www.bosch-powertools.
com

Transparent Design for the Olympic Games
Makrolon® mult i-wall 
sheets serve as an attractive 
roofing and façade material 
in China’s Olympic stadi-
ums. Not only the athletes 
are required to deliver top 
performance at the Olym-
pics. The materials that are 
used to build the sports ve-
nues for the games must 
also provide outstanding 
results. High light trans-
mission, excellent flexural 
strength, low weight, and 
a long life – these were the 
decisive criteria for selec-
ting the Makrolon® plastic 
sheets. More than 36,000 
square meters of this inn-
ovative construction mate-
rial were used in the con-
struction of Olympic sports 
competition venues in Chi-
na, creating spectacular 
settings for spectators and 
television viewers alike to 
see all of the exciting events 
without obstructions and in 
good light.

The impressive roof structu-
re of the Olympic stadium in 
Shenyang, which isintegra-
ted into the green hills like 
wings slowly landing on the 
ground, could only be rea-
lized with high-tech plas-
tics like the polycarbonate 
(PC) Makrolon®. For the 
large,transparent roof abo-
ve the stands, Bayer Sheet 
Europe (BSE) developed a 
special sheet, the Makro-
lon® multi UV 3X/25-25 
ES. The crucial parameter 
for the Chinese contractors 
was the minimal deflexion 
of the sheet at a span of 1.5 
meters. The 25-millimeter 
thick sheets can bear more 

than three kilo Newton per 
square meter, which gua-
rantees the stability of the 
roof even under high rain 
and snow load.

21.530 square meters of the 
roof and façade surface are 
made of the plastic sheet 
that was developed in mini-
mum time by BSE. The ma-
terial was manufactured in
China by Beijing-based 
Bayer Guangyi Panel, ma-
king it possible to respond 
to customer requirements 
in a fast and flexible man-
ner. Like BSE, Bayer Gu-
angyi Panel belongs to the 
business unit of semi-finis-
hed products within Bayer 
MaterialScience. The low 
weight of the Makrolon® 
sheets, which are much 
lighter than glass, also wor-
ked in favor of the tight 
schedule of the project. The 
multi-wall sheet can be in-
stalled by cold bending into 
a filigree substructure – in 
the Shenyang stadium, this
structure consists of rectan-
gular aluminum channels.

In view of the large invest-
ment that the building of a 
new stadium represents, the 
long life of the materials is 
also an important criteri-
on. In previous projects, the 
Makrolon® sheet barely 
shows any signs of ageing 
even after 20 years, demon-
strating the top quality of 
the material. 

Despite its roof, the sports 
stadium in Tianjin is still 
an open-air arena – thanks 
to Makrolon® multi-wall 

sheet. 13,000 square meters 
of the material form a trans-
parent inner circle and par-
tially cover the stands. The 
6-millimeter-thick Makro-
lon® sheet has a light trans-
mission rate of more than 85 
percent, which has several 
benefits. As a large portion 
of the light spectrum pas-
ses through the transparent 
roofing, the tribunes could 
be extended close to the 
playing field. This maxi-
mizes the number of seats 
but prevents the obstructi-
on of natural light, which 
would affect the growth of 
the lawn. For a stadium that 
hosts Olympic soccer ga-
mes, an impeccable lawn is 
of crucial importance.

Makrolon® mult i-wall 
sheets were also used for 
the roofing of the stands in 
the Quingdao Olympic Sai-
ling Centre, and in various 
parts of the façade of the 
venues in Beijing where the 
weightlifting and the gym-
nastics competitions will be 
held. 

Everything is going to plan 
in the preparations for the 
Olympic games in China. 
All of the stadiums are re-
ady and have demonstra-
ted their suitability for the 
Olympic games at the «test 
games» Good Luck Beijing. 
Now everything is ready to 
welcome the athletes and 
fans from all over the world 
to the exciting and colorful 
competitions.

www.bayersheeteurope.
com

Mørk, eksotisk og miljøvennlig
Tre behandlet med høy tem-
peratur og vanndamp kan 
bli attraktiv salgsvare når 
produktet snart får sitt før-
ste anlegg i Norge.

Mørkt, varmebehandlet tre 
kan snart bli det nye, ekso-
tiske innslaget i boligen din. 
Kanskje tatt i bruk på kjøk-
kenbenken, som spisebord 
eller til og med som utven-
dig kledning på huset ditt. 

Lenge har tropisk tømmer 
fra regnskogene vært etter-
traktet møbelvare, men pro-
duktet har etter hvert fått bi-
smak og hogst er ikke lenger 
tillatt. Men om norsk bjørk 
eller eik varmebehandles, 
får treet et gyldenbrunt preg 
ut fra sukkerstoffer og lig-
ninet, og blir til forveksling 
lik tresorter som teak og 
mahogny.

Norsk produksjon?
Med tanke på nyskaping i 
Norge, har Susanna Bryn-
hildsen ved SINTEF gått 
gjennom ulike lands meto-
der for varmebehandling av 
tre for å se hva som ville væ-
re best å satse på. Brynhild-
sen er siving. innenfor tre-
teknologi og utdannet ved 
Helsingfors tekniska høg-
skole. 

Brynhildsen forteller at alle 
treslag får en mørkere far-
ge ved denne type behand-
ling, og at den varme, bru-
ne fargen ikke bare ligger 
ytterst, men er gjennomgå-
ende. Ønsker man å beva-
re den originale fargen og 
forebygge overflatesprek-
ker er det anbefalt å bruke 
overflatebehandling som 
beskytter mot UV-stråling. 
Som for ubehandlet trema-
teriale fungerer oljebaserte 
produkter også på varmebe-
handlet tre.

– Også gran og furu er godt 
egnete treslag for behand-
ling, og det er disse treslage-
ne som er mest tilgjengelige 
i Norge, sier Brynhildsen. 

I tillegg til det rent utseen-
demessige, vinner varmebe-
handlet tre rent miljømessig 
over impregnert tre fordi det 
ikke benyttes kjemikalier i 
prosessen. For det tredje 
er produktet råtemotstan-
dig og har høy kvalitet. Når 
cellestrukturen endres un-
der behandlingen, blir også 
all spenning i treet fjernet. 
Prismessig er det vanskeli-
gere å konkurrere. Impreg-
nert trelast er for eksempel 
lavt priset.

Ulike prosesser
- Å behandle tre med var-
me, er kjent fra gammel 
tid, forteller Brynhildsen. - 
Man svidde stokker og på-
ler som skulle i jorda over 
bålet. Det hindret opptak av 
fukt og dermed råte. 

I dag har land som Frankri-
ke, Tyskland, Nederland og 
Japan produksjon, og Fin-
land er ledende på denne 
teknologien i Norden. 

Finnene benytter vann-
damp i prosessen – i likhet 
med nederlenderne, mens 
franskmennene benytter ni-
trogengass og tyskerne ve-
getabilsk olje. Formålet er 
uansett å sørge for jevn for-
deling av varmen i treet, at 
den når helt inn til kjernen 
og at sprekkdannelse hin-
dres. I det øyeblikket man 
forsøker seg på snarveier 
her, blir materialet mer po-
røst og kvaliteten forringes. 
SINTEF-prosjektet som er 
finansiert av Innovasjon 
Norge, endte opp med en 
anbefaling av den finske 
metode i en eventuell norsk 
produksjon. Ikke minst for-

di førstegangsinvesteringe-
ne er lave med den finske 
teknologien. 

Første norske anlegg
Selv om varmebehandling 
er den best dokumenterte 
trebeskyttelsemetoden, be-
nyttes den bare på små vo-
lum i Europa i dag. Bryn-
hildsen anslår at det lages 
cirka 100 000 kubikkmeter 
årlig, men tror tallet vil øke.  
Sannsynligvis starter det nå 
to anlegg i Sverige, mens 
Nordnorsk Tre as i Gratan-
gen samarbeider med finsk 
kompetanse på varmebe-
handling av tre. Selskapet 
bruker finsk varmebehand-
let bjørk, eller sender nord-
norsk bjørk til Finland og 
får den behandlet der. 

– Materialet er ennå nytt i 
Norge, og vi bruker mye tid 
på å informere folk, sier Ag-
nar Kalseth i Nord-Norsk 
Tre AS. – Vi har et jevnt, 
godt salg, men skulle gjer-
ne ha levert større kvanta. 

Om kort tid vil trolig det 
første norske anlegget åpne 
i Malm i Nord Trøndelag.  
Her har en liten gruppe job-
bet med å få i gang virks-
omhet på gran og furu – 
med håp om å få koble seg 
til en lokal kraftstasjon for 
å få et «grønt produkt» og 
unngå nettleie.

- Vi har søkt Innovasjon 
Norge om noen millioner til 
oppstart siden varmekam-
meret er en stor investering, 
forteller Lars Lønnum – og 
søknaden har vært behand-
let lokalt med positivt re-
sultat. Nå avventer vi svar 
fra Oslo. Vi ser varmebe-
handlet tre som en interes-
sant salgsvare, men er også 
klar over at det må være høy 
kvalitet på rå stoffet for å få 
et godt produkt.

Impressive lighting: the Shenyang stadium in China, one of the venues of the 2008
Summer Olympics.

The Tianjin sports stadium at night. The transparent inner circle of the open-air 
area built for the 2008 Olympics consists of Makrolon multi-wall sheet.
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PROSJEKTERENDE INGENIØRER

Klaus Nilsens gate 8, 6003 Ålesund
Telefon: 70 11 58 80 • Telefaka: 70 11 58 81
www.riksheim.consulting.com

Rådgivende ingeniører i
røranlegg

Rådgivende ingeniører i
elektroteknikk

Rådgivende ingeniører i
byggeteknikk

Postboks 7540 Spjelkavik, 6022 Ålesund
Telefon: 70 15 24 40 • Telefax: 70 15 24 41

www.hovteig.no

Notenesgata 9, 6002 Ålesund
Telefon: 70 10 42 60 • Telefax: 70 10 42 61

www.tommerdal.no

Nordfjordeid Eidsgata 25
Førde Hafstadv. 36
Stryn Tinggt. 3
Vågå Vågå Næringshage
Ålesund Apotekerg. 9A

Nordplan AS
tlf. 57 88 55 00
www.nordplan.no

Landskapsarkitekt

Postboks 9189 Vegsund, 6023 Ålesund
Telefon: 70 15 07 05 • Telefax: 70 15 39 22

www.betongservice.no

Vi takker for oppdraget
og godt samarbeid.

Betongsaging og kjerneboring
er utført av:

Postboks 8033 Spjelkavik, 6022 Ålesund
Telefon: 70 15 27 00 •Telefax: 70 15 27 01

E-mail: post@ufo.as

GRUNNENTREPRENØR

Boligprosjektet Volsdalsberga i Ålesund
Av 

Voll Arkitekter AS

Situasjon
Boligene i Volsdalsberga 
ligger tett inntil strandlin-
jen med en praktfull utsikt 
ut over Borgenfjorden med 
Sunnmørsalpene i bakgrun-
nen. Området ligger godt 
skjermet og uten gjennom-
gangstrafikk bare 15 minut-
ters gange fra Ålesund sent-
rum.

Byggingen startet høsten 
2006 med ferdigstillelse i 
årsskiftet 2007/2008.

Som en rygg i bebyggelsen 
ligger 2 boligblokker oppe 
på en felles parkeringskjel-
ler.  Foran disse, nedtrappet 
mot sjøen, 3 rekkehus med 5 
leiligheter i hver rekke.

I forbindelse med utbyggin-
gen er overskuddsmasse etter 
sprengning brukt til å bygge 
en ny molo og legge til rette 
for en fremtidig båthavn.

Organisering
Blokkene 
De 2 blokkene er utformet 
som svalgangshus med at-
komst fra felles terrasse som 
er opparbeidet med  belegg 
og beplantning.  Begge blok-
kene har egne trapperom med 
heis med direkte forbindelse 
til parkeringskjelleren.

Bygningene er i henholdsvis 
4 og 3 etasjer med til sam-
men 51 leiligheter.  6 av dis-
se har egen hybel som utleie-
mulighet.

Alle leiligheter har store bal-
konger vendt mot sør med 
gode solforhold og en flott 
utsikt.  Leilighetene på top-
pen av den høyeste blokken 
har flotte terrassearealer.

Det er lagt vekt på å ska-
pe hyggelige, funksjonel-
le leiligheter med varierte 
størrelser for å trekke til seg fortsettelse neste side

Området ligger godt skjermet og uten gjennomgangstrafikk bare 15 minutters gange fra Ålesund sentrum. Som en 
rygg i bebyggelsen ligger 2 boligblokker oppe på en felles parkeringskjeller.  Foran disse, nedtrappet mot sjøen, 3 rek-
kehus med 5 leiligheter i hver rekke.

Foto: Notar Eiendom Ålesund AS

Boligene i Volsdalsberga ligger tett inntil strandlinjen med en praktfull utsikt ut over 
Borgenfjorden med Sunnmørsalpene i bakgrunnen.

Foto: Ingvald Kaldhussæter

mennesker i forskjellige livs-
situasjoner.

Rekkehusene
De 15 rekkehusleilighetene 

går over 2 plan med balkon-
ger mot vest.  Én av leilig-
hetstypene har mulighet for 
utleie av hybeldel i boligen.

Rekkehusene ligger på en 
svakt skrånende slette mot 
sjøen.  Dette arealet oppar-
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Siemens AS
Divisjon Installasjon, avd. Ålesund

Postboks 8081 Spjelkavik, 6022 Ålesund
Telefon: 70 15 26 50 • Telefax: 70 15 26 52

www.siemens.com

Elektro- og
teletekniske anlegg

er utført av:

6280 Søvik
Telefon: 48 16 88 90 • Telefax: 70 21 24 21

www.uggedal.no

Malerarbeider
er utført av:

MLF
Norema Kjøkkenstudio Ålesund

Vingårdskiftet, Daaevegen 2, tlf 61 31 87 60

Leverandør av kjøkken og bad

beides med beplantninger og 
grøntanlegg.  Her får også 
leke- og ballplasser for hele 
området sin plass.

Utforming/materialbruk
Med sin nærhet til sjøen, var 
det ønskelig at området skul-
le fremstå lyst og vennlig.  
Det ble valgt liggende, hvit-
malt panel i de fleste over-
flater med innslag av hvite 
Steni-plater som felter i for-
bindelse med vinduer og bal-
konger.  

Det er lagt vekt på bruk av 
store glasspartier for å få 
mest mulig kontakt med ut-
sikten til sjøen.  Av samme 
grunn er det også valgt glass 
i alle balkongrekkverk.

Leilighetene
Leilighetsstørrelsene varie-
rer fra små-leiligheter på  40 
m2 til de største toppleilighe-
tene på 120 m2. I blokkene er 
det 11 forskjellige leilighets-
typer. Rekkehusleilighetene 
er fra 110 til 130 m2.  Her er 
det 3 forskjellige typer.

Alle leiligheter leveres med 
eikeparkett på alle gulv og 
med flislagte bad.  For øvrig 
er utførelsen av vanlig, god 
standard.

Blokkleilighetene er gjen-
nomgående og nås fra felles 
svalganger på nordsiden av 
bygget.  Det er felles nedkjø-
ring til garasjekjeller under 
bygningene.  Her er det lagt 
opp til én parkeringsplass pr. 
leilighet.

Rekkehusene har parkering 
i felles carport ved enden av 
hver enkelt rekke. 

fortsettelse fra 
forrige side

Alle leilighetene i blokkene har store balkonger vendt mot 
sør med gode solforhold og utsikt. Leilighetene på toppen 
av den høyeste blokken har takterrasser,

Foto: Ingvald Kaldhussæter

Utomhus rekkehus. Arealene er opparbeidet med be-
plantninger og grøntanlegg, samt lekeplasser. 

Foto: Ingvald Kaldhussæter

Alle leilighetene i blokkene har store balkonger vendt mot sør med gode solforhold og 
utsikt. 

Foto: Ingvald Kaldhussæter

Spennende prosjekt skapte 
Klondyke-stemning
Boligprosjektet på Volsdals-
berga i Ålesund utløste en 
Klondyke-stemning. I løpet 
av bare fem dager ble 42 en-
heter revet bort, mens resten 
av de 66 leilighetene og rek-
kehusene ble solgt på rekord-
tid. – En kombinasjon av 
unik beliggenhet, spennende 
løsninger og god markeds-
føring ligger bak, forklarer 
fagansvarlig Even Roth ved 
Notar Eiendom i Ålesund. 
Han stod som ansvarlig for 
salget av boligene. 

Og det er i sannheten en helt 
spektakulær beliggenhet som 
det som nå heter Borettslaget 
Volsdalsberga har. 

Området på Volsdalsberga 
har i praksis det aller meste 
av det en boligeier kan øns-
ke: Strandlinje, stille og ro-
lige omgivelser, fantastisk 
utsikt over fjord og fjell, en-
kel ankomst og likevel nær-
het til bysentrum. Til tross 
for de rolige og landlige om-
givelsene er det bare drøye ti 
minutters gange til sentrum 
av sunnmørshovedstaden. 

– Det er klart at å få bygd bo-
liger i dette området i realite-
ten var et scoop. Slik vi vur-
derte det før prosjektet ble 
igangsatt, var dette kanskje 
et av de mest spennende pro-
sjektene som har vært lan-
sert i Ålesund på lang, lang 
tid. Og våre og utbyggers 
antagelser viste seg å holde 
stikk. I tillegg til beliggen-
het gikk dette også på utfor-
ming, løsninger og organise-
ring, forklarer Even Roth.

Allsidig utvalg
Uvalget av boliger som Bo-
rettslaget Volsdalsberga 
inneholder er rikt, og det har 
en allsidighet som på man-
ge måter speiler det området 
boligene ligger i. Boligene 
representerer et vidt tilbud, 
med skreddersydde løsnin-
ger for alle kategorier bo-
ligkjøpere, og med en stan-
dard som gjør alt tiltalende 
og praktisk.

De 66 enheter er fordelt på 
leiligheter, i alle prisklasser, 
fra 39 til 129 m2, samt rek-
kehus fra 127 til 159 m2. Det 
er med andre ord boliger for 
folk i alle faser av livet, fra 
nyetablerere, via småbarns-
familier til de som ønsker et 

praktisk og tilrettelagt sted 
å nyte pensjonisttilværelsen. 
Alle boliger har parkerings-

plass - i parkeringsanlegg 
for leilighetene, mens rekke-
husene har carport. I tillegg 

Interiør stue/kjøkken.                                       Foto: Notar

Utsnitt kjøkkeninteriør.                                    Foto: Notar
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Nørvevika, 6008 Ålesund
Telefon: 70 10 22 64

www.fagflis.no

Alle fliser
er levert av:

Sjømannsveien 13 C, 6008 Ålesund
Mobiltlf.: 924 02 213

www.nordvestflis.com

Flislegging av
trapperom, bad og

vaskerom
er utført av:

Midthaug Møre AS
Kleive, 6453 Kleive

Telefon: 71 20 15 00 • Telefax: 71 20 15 01
E-mail: salg@midthaug.no

Rekkverk og trapper i stål/glass fra:

Bøgardsveien 18, 6100 Volda
Telefon: 70 07 60 00 • Telefax: 70 07 31 24

Stillas fra:

Vasstrandveien 71, 6011 Ålesund
Telefon: 70 15 82 80 • Telefax: 70 15 82 81

Vi har utført
beslagsarbeider.

Takk for oppdraget.

Brannisolering/
branntetting
er utført av:

Telefon: 70 17 88 90
www.branntett.no

er det bygd egen småbåthavn 
med 15 båtplasser.  

Byggestart for prosjektet på 
Volsdalsberga var i slutten 
av 2006. De første enhetene 
stod innflyttingsklar til jul 
2007, mens hele prosjektet 
ble ferdigstilt i januar 2008. 

Bred lansering
– Form, innhold og beliggen-
het er det som gjorde at jeg 
ved oppstart av prosjektet ut-
talte at dette nok var - og er 
fortsatt - et av de flotteste og 
mest spennende prosjektene 
jeg har vært involvert i, pre-
siserer Roth, som har jobbet 
som eiendomsmegler i Åle-
sund i snart ti år. 

Ålesundere fattet raskt inter-
esse for prosjektet. Innovativ 
markedsføring, som blant an-
net omfattet flaskepost med 
«skattekart» som dm-kam-
panje i postkassene, skapte 
ekstra blest om prosjektet. 
De lokale mediene så også 

det unike ved prosjektet, og 
sørget for spalteplass.

Mange hensyn
Utbyggeren Puls Eiendom la 
stor vekt på å tilpasse pro-
sjektet til eksisterende boli-
ger og det som ellers er av in-
teresser i området. 

Området hadde fra før en li-
ten konsentrasjon av boliger 
og næringsbygg. Med en øst-
grense inn mot et populært og 
vel benyttet friområde med 
badestrender ble slike hen-
syn desto viktigere. I prak-
sis klarte Puls å ivareta ek-
sisterende idyll, til glede for 
både de som er flyttet inn i 
boligene og de som ellers be-
nytter seg av i området, sam-
tidig som vektlegging på det 
estetiske, praktiske og funk-
sjonelle ble ivaretatt. 

Interiører bad.                                                  Foto: Notar

Storslått utsikt.                                                                                                                                                        Foto: Notar

Rekkehusene ligger på en svakt skrånende slette mot sjøen. Her får leke- og ballplasser for hele området sin plass. Pro-
sjektets totalentreprenør har vært Skanska Norge AS.

Foto: Ingvald Kaldhussæter
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Tikkurila Norge AS
Telefon: 22 80 32 90 • Telefax: 22 80 32 91

www.beckers.no

Leverandør av fremtidens
malingsprodukter til alle
underlag, ute og inne.

ARKITEKT

KRITT ARKITEKTER AS
MNAL   NPA

PB. 6796 ST. OLAVS PLASS, 0130 OSLO
TLF.:  23 32 66 00  •  FAX:  23 32 66 00

 www.kritt.no
  

SWECO har vært rådgivende 
ingeniører for VVS og elektro. 

Vi leverer løsninger som forener teknikk og miljø.

Brattørgata 5, 7010 Trondheim
Telefon 73 83 35 00
www.sweco.no

Tungaveien 28, 7047 Trondheim
Telefon: 40 00 42 32 • Telefax: 73 91 97 70

www.terra-entreprenor.no

Grunn-, utomhus- og
asfaltarbeidene

er utført av:

På Tiller: Norges største Byggmakker

Av 
sivilarkitekt Guttormur Magnussen,

Kritt Arkitekter AS

Oppgaven for Kritt Arkitek-
ter AS var å tegne et byggva-
rehus på ca. 10.000 m2 på en 
tomt som var eksponert fra 
hovedinnfartsåren til Trond-
heim.

Utfordringen var å sy sam-
men et prosjekt som tilfreds-
tilte kommunens krav til es-
tetikk og byggherrens ønske 
om rasjonalitet samt en god 
økonomi i prosjektet.
 
Det ferdige bygg innehol-
der et hovedplan med 7400 

m2 butikk/lager og 1900 m2 

innendørs trevarelager.

Grunnet tomtens fall mot syd 
har bygget en underetasje på 
ca. 650 m2. Der er kontorer, 
spiserom garderober og tek-
niske rom plassert.

Hovedetasjen er et sammen-
hengende volum på 60 x153 
m med 6 m fri høyde. Ho-
vedbæresystemet er oppført 
som stålkonstruksjon med 
søyler og gitterdragere med 6 
m senteravstand. Etasjen de-

les på langs i 2 parallelle vo-
lum med hver sin 30 m lan-
ge drager.  Mellom dragerne 
spenner 6 m lange korruger-
te stålplater med isolasjon og 
tekking.

Yttervegger består av sand-
wichelementer med farge-
belagte stålplater på begge 
sider,  sølvgrå rifflede på ut-
siden og slette hvite på inn-
siden.

Grunnet tomtens topografi 
og eksponeringseffekt mot 
E6, ble hovedinngang og 
parkering plassert på byggets 
østfasade. Inngangspartiet er 
markert som et eget volum 

midt på den lange fasaden, og 
hever seg over resten av byg-
get, kledd med metallkasset-
ter lakkert i Byggmakker’s 
rødfarge.

Volumets hjørne mot nord-
øst er kledd med 2”x 2”  lig-
gende trespiler i beiset grå-
farge. Den røde logoen til 
Byggmakker er montert på 
dette spilefeltet.

Vi har valgt å flankere inn-
gangspartiet med baldaki-
ner i to høyder for å skape en 
spenning i fasadekomposi-
sjonen. Disse er bygget i stål 
med tak av korrugerte stål-
plater.

Det er store dimensjoner på butikk/lager med henholds-
vis 7400 m2, samt 1900 m2 innendørs trevarelager.  

Foto: Ned Alley

Foto: Ned Alley

Inngangspartiet er markert som et eget volum midt på den lange fasaden, og hever seg over resten av bygget, kledd 
med metallkassetter lakkert i Byggmakker’s rødfarge.

Foto: Ned Alley
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Norges største!
www.icopal.no

Det er ICOPAL som har
tak-, stål- og fasade-entreprisen!

Øysand, 7224 Melhus
Telerfon: 72 87 96 96 • Telefax: 72 87 96 98

www.nordicstaal.no

Alt i stålfagverk
til Byggmakker Tiller

er levert av:

Både for å gi bygget en men-
neskelig målestokk, og for å 
gi kunden en indikasjon av 
hva det handles med, har vi 
utstyrt baldakinene med spi-
lefelter av liggende spiler i 
samme dimensjon som spi-
lene på inngangspartiet. 

Her er spilene beiset i ved-
farge. I tillegg har baldaki-
nen en himling i tilsvarene 
materiale med innfelte lysar-
maturer.
 
Inngangspartiet, baldakinene 
og spilene er hovedelementer 
som bidrar til variert utrykk 
på en ellers homogen og lang 
fasade. Særlig baldakinene 
med sine spilefelt og belys-
ning, gir kundene noe å for-
holde seg til på veien fra bi-

Inngangspartiet, baldakinene og spilene er hovedelementer som bidrar til variert utrykk på en ellers homogen og lang 
fasade.

Foto: Ned Alley

len til inngangen. Ikke minst 
på våte og mørke dager.

Byggets planløsning er spe-
siell med hensyn til treva-
relageret som er integrert 
i hovedbygningskroppen, 
samtidig som å holde ute-
temperatur. Lageret som i 
prosjekteringsfasen har gått 
under betegnelsen Builders 
Yard, rommer trelast og tyn-
gre bygningsmaterialer.

Det er lagt opp til enveis 
gjennomkjøring fra nord bå-
de for kunder og vareleve-
ring.

Øvre del av lagerets ytteveg-
ger er kledd med transparent 
kanalplast, noe som bidrar til 
lyse og trivelige forhold for 
både kunder og ansatte.
 

➞

I nordenden av bygget ligger hovedinngang til administrasjonens kontorer og et utela-
ger på nivået høyere.

Foto: Kritt Arkitekter

s

På Byggmakker 
Tiller kan man få alt 
man trenger av bygge-
varer, og mere til. 

Foto:
Ned Alley

Kundeparkering er lagt til hovedfasaden mot E6.  

Foto: Ned Alley
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Sommervikarer vil ha 
sommerferie
Mange ungdommer kre
ver sommerferie i løpet av 
sommerjobben. Det er ik
ke alltid populært hos ar
beidsgiver.

De siste årene har beman
ningsselskapet Adecco 
registrert at stadig flere 
studenter som søker som
merjobb vil ha fri i løpet 
av sommeren. 

– En av årsakene kan væ
re at kravene til studiepro
gresjon er strammet inn og 
at det dermed er vanskeli
gere for studenter å ta ferie 
utenom sommermånedene, 
sier regiondirektør Torben 
Sneve i Adecco.

Studenter har også fått be
dre økonomi og forventer 
å kunne feriere på lik linje 
med andre. 

Verst i juli
De fleste som ber om ferie 
ønsker én til tre uker fri, 
gjerne i juli. Det kan ska
pe problemer for arbeids
giveren.

– I fellesferien er det ekstra 
behov for sommervikarer, 
og da blir det vanskelig å 
få kabalen til å gå opp der
som også vikarene skal ha 
fri, sier Sneve.

De fleste bedrifter ser et
ter folk som kan jobbe he
le sommeren, og de er ofte 
ikke interessert i å ansette 

to personer for å fylle én 
stilling. Mange bedrifter 
bruker mye penger på opp
læring av sommervikarer, 
og det å bytte medarbeide
re midt på sommeren blir 
ikke lønnsomt. Det skaper 
også mye ekstraarbeid.

– Det er vanskelig å skul
le ta imot og lære opp nye 
folk når de fast ansatte er 
på ferie. Men ofte klarer vi 
likevel å få til en ordning 
der medarbeideren kan få 
noe fri, sier Torben Sneve. 

I kontrakten
Sommervikarer som øns
ker ferie i sommerferien, 
bør ta opp dette allerede 
på jobbintervjuet. Fridager 
bør også spesifiseres i ar
beidskontrakten.

– Kontrakten bør innehol
de alle detaljer rundt arbei
det, også fridager eller fri
uker i arbeidsperioden, sier 
jurist Maj Flom i Adecco.

Positive signaler om strengere byggkontroll
Signalene om at den nye 
plan og bygningsloven vil 
bety skjerpet kamp mot byg
geslurv er gledelig for både 
forbrukerne og eiendoms
bransjen, mener Norges Tak
seringsForbund

NTF er svært fornøyd med 
at kommunal og regional
minister Magnhild Meltveit 
Kleppa nå har varslet økt fo
kus på byggefeil og slurv, og 
påpekt behovet for en nøy
tral og uavhengig kontroll av 
bygg under oppføring.

– Dette er oppgaver takst
mannsapparatet i Norge er 
godt forberedt på. Som orga
nisasjon har vi dessuten gode 
forutsetninger for å etablere 
systemer og rutiner for slik 
kontroll, sier administreren
de direktør Arne M. Støbakk 
i NTF.

Undersøkelser av byggefeil 
og byggeskader er allerede en 
sentral del av takstmennenes 
besiktigelser. Takstmennene 
i NTF utfører mellom 15.000 
og 25.000 slike besiktigelser 
hver måned. Eiendomsaka
demiet, som er landets tone
angivende utdanningsforum 
for aktører innen fast eien
dom, er allerede i gang med 
å tilpasse utdannings og et
terdanningstilbudene sine til 
de nye behovene.

– I likhet med statsråd 
Magnhild Meltveit Kleppa er 
vi opptatt av pålitelighet og 
kompetanse. En revisjon av 
byggelederstudiet for å opp
fylle de varslede kravskjer
pelsene er allerede i gang, si
er administrerende direktør 
Henning Møllerløkken i Ei
endomsakademiet.

Også øvrige studietilbud 
blir gjennomgått for å kva
litetssikre at kandidatene får 

den kompetanse som vil bli 
krevd av dem i henhold til 
nye og skjerpede regler.

– Signalene om skjerpede 
krav i den nye plan og byg
ningsloven harmonerer også 
godt med forslaget om å inn
føre obligatoriske tilstands
rapporter for bygg som skal 
selges, sier Arne M. Støbakk 
i NTF.

Norges Takseringsforbund 

er med i Byggekostnadspro
grammets delprosjekt RUB 
(Veien til Riktig Utførte 
Bygg), der målsettingen er å 
redusere omfanget av bygge
feil og skader. Basert på en 
egen undersøkelse påpekte 
NTF nylig at halvparten av 
skadene som oppstår i nor
ske bygg skyldes slurv, feil 
utførelse og manglende kon
troll under oppføringen.

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

Ruukki leverte stålkonstruksjoner til den nye operaen i Oslo
Ruukki har levert de fleste 
stålkonstruksjonene til den 
nye operaen i Oslo, som had
de offisiell åpning 12.april 
2008. 

Byggeprosjektet var en utford
ring, for operatomten består 
av en fyllplass som ligger 
delvis under vann og delvis 
på havnegrunn. Ruukki er 
leverandør av rammeverket, 
fundamentpælene og støtte
veggene til anlegget.   

Statsbygg valgte Ruukki som 
leverandør ut i fra selskapets 
generelle punktlighet med 
hensyn til økonomi, kvalitet 

og leveringsevne. Leveran
sen kom totalt på 18 millio
ner EUR. 

Ruukki har levert støtteveg
gene som skulle holde sjø
vannet unna anleggsområdet 
omkring 20 meter under hav
nivå. Grunnforholdene inne
bærer en del utfordringer, 
og noen steder måtte funda
mentpælene 60 meter ned før 
de traff grunnfjellet. De tyk
keste pælene er 2,5 meter i 
diameter. 

Trafikken ved operaen er un
der omlegging, og vil bli lagt 
gjennom en spesialbygd Bjør

vikatunnel på omtrent én og 
en halv kilometer. Ruukki 
har også levert støtteveggene 
til denne.  

Operaens stålramme  er be
lagt med brannsikkert ma
teriale, og installering var 
inkludert i leveransen. Den 
enorme bygningen kre
ver solide rammestrukturer. 
Eksempelvis måtte de fire 
skråsøylene som taket ved 
inngangen hviler på sikres 
midlertidig før den endeli
ge takkonstruksjonen var på 
plass. Taket over hovedsce
nen er bygget på en stål
konstruksjon, en såkalt stål

bærer, som også er levert av 
Ruukki. Ruukki installer
te også de nødvendige stål
strukturene til operaen.

Ruukki startet i 2003 sine le
veranser til entreprenørene 
for fundamenteringsarbeidet 
Kynningsrud Fundamente
ring og Entreprenørservice, 
samt til hovedentreprenøren 
Veidekke Entreprenør. Den 
nye operaen i Oslo er 207 me
ter lang og 110 meter bred, og 
har sitteplasser til 1 811 men
nesker i salen. Full høyde på 
scenen er 54 meter, og scene
gulvet ligger 16 meter under 
havnivå.

Ruukki har levert støtte-
veggene som skulle hol-
de sjøvannet unna an-
leggsområdet omkring 
20 meter under havnivå. 
Grunnforholdene inne-
bærer en del utfordrin-
ger, og noen steder måt-
te fundamentpælene 60 
meter ned før de traff 
grunnfjellet. De tykkeste 
pælene er 2,5 meter i dia-
meter. 

Foto:
Byggenytt
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