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Hunsfoss Øst Kraftverk – elvekraftverk i Otra

www.kruse-smith.no

HOVEDENTREPRENØR
GRUNN- OG BETONG

SAMT BYGNINGSMESSIGE
ARBEIDER

BETONGEN
ER LEVERT AV:

Av 
Torgeir Ubostad,

Agder Energi Produksjon AS 

Hunsfoss Øst Kraftverk ut-
nytter fallet i Otras østre 
løp ved Hunsøya i Vennesla 
kommune i Vest-Agder fyl-
ke. Elva Otra har på dette 
stedet to løp med Hunsfoss 
fabrikkers anlegg plassert på 
øya mellom disse løpene. 

I Otras vestre løp har Agder 
Energi Produksjon gjennom 
mange år eid og drevet to ag-
gregat, henholdsvis fra 1926 
og 1964. I østre løp har det 
tidligere kun vært en valselu-
ke for tapping av flomvann.

Slukeevnen til aggregatene i 
vestre løp er imidlertid av en 
slik størrelse at årlig vanntap 
har vært betydelig og har gitt 
grunnlag for etablering av 
nytt kraftverk i østre løp.

Agder Energi Produksjon 
startet i 2002 arbeid med å 
videreføre eksisterende pla-
ner for nytt kraftverk i Otras 
østre løp. Etter at konsesjon 
var gitt og kontrakter inn-
gått, startet arbeidet i marka 
våren 2005.

Nytt kraftverk er plassert 
nær elveløpet like nedenfor 
eksisterende valseluke. Den-
ne luken er erstattet med ny 
segmentluke og overløp plas-
sert ved siden av inntaket til 
kraftstasjonen.

Kraftstasjonen er bygd del-
vis nedsprengt i fjell med en 
kort avløpstunnel mot sam-
løpet mellom Otras østre og 
vestre løp. Elvebunnen ved 
dette samløpet er også sen-
ket for å gi tilfredsstillende 
strømningsforhold.

Det nye kraftverket har en 
slukeevne på 120 m3/s med 
en nominell, netto fallhøyde 
på 13,7 meter. Installert no-
minell turbineffekt er 14,94 
MW. Nominell generator-
effekt er 18 MVA. Bereg-
net årsproduksjon er ca. 115 
GWh.

Kraftstasjonen  har to inn-
taksluker, hver med lysåp-
ning på 5,2 x 8 meter. Su-
gerørsluken plassert ved 

avløpstunnelens utløp har 
lysåpning på 9 x 7 meter, 
mens tilsvarende data for 
segmentluke er 13,5 x 10,02  
meter.

Utbyggingen av det nye 
kraftverket har bydd på en 
del utfordinger. Arealet hvor 
kraftstasjonen er plassert var 
tidligere avfallsdeponi. Det-
te førte til at man i forkant 
av byggearbeider fjernet ca. 
24.000 tonn forurenset mas-
se som ble transportert til of-
fentlig godkjent deponi.

Undersøkelser av fjell gjort i 
forkant av utbygging viste at 
man måtte regne med å tref-
fe på svakhetssoner under 
utsprengning for kraftver-
ket. Arbeidene i marka be-
kreftet at dette var riktig og 
avdekket også at fjell i dagen 
lå lavere enn tilgjengelig do-
kumentasjon i forkant av ut-
byggingen tilsa. Resultatet 
av dette ble at det måtte gjen-
nomføres en del ekstra pro-
sjektering på byggsiden samt 
at betongvolum ble adskillig 
større enn forutsatt.

Elvebunn ved utløp fra kraft-
verket inneholdt også bety-
delige mengder leire. Det ble 
derfor en stor utfordring å 
gjennomføre dette arbeidet 
samtidig som man ønsket å 
unngå blakking av Otra.

I henhold til fremdriftplan 
utarbeidet ved oppstart i 
2005 skulle kraftverket være 
i drift i november 2007. Til 
tross for store utfordinger på 
byggside, så dette ut til å gå 
bra. 

Avslagsprøver gjennomført 
i november 2007 førte imid-
lertid til skade på turbin. Av 
denne grunn ble det nødven-
dig med større demontasje 
slik at nye idriftsettelsesprø-
ver ble gjennomført i siste 
halvdel av juni 2008.

Kraftverket er nå i prøve-
drift.

Kraftsverkeier:
Agder Energi 

Hunsfoss Øst Kraftverk utnytter fallet i Otras østre løp ved Hunsøya i Vennesla kommune i Vest-Agder fylke. Elva 
Otra har på dette stedet to løp med Hunsfos fabrikkers anlegg plassert på øya mellom disse løpene.

Foto: Agder Energi Produksjon (AEP) 

Produksjon AS
Rådgivere:
Norconsult ved gjennom-
føring av forprosjekt. 
Sweco Norge AS og 
Siv.ing. Robstad ved kontra-
hering og gjennomføring.

Hovedentreprenør:
Kruse Smith As.

Leverandør turbin og 
kjøle- og lenseanlegg: 
GE Energy AS.

Leverandør generator og 
magnetisering: 
VG Power AB.

Leverandør apparat og 
kontrollanlegg: 
Voith Siemens Hydro Power 
Generation AS.

Leverandør VVS:
GK Norge AS og 
Steinar Holbæk AS.

Leverandør luker og 
varegrind: 
VA Tech hydro AS.

Leverandør hoved-
transformator:
ETRA 33.

Leverandør maskinsalkran:
Munck Cranes AS.

Leverandør vare- og 
personheis:
Reber Schindler AS.

Noen fakta:

• Rundt 30 personer har 
vært sysselsatt i 
byggeperioden.

• Produksjonen ved 
Hunsfoss Øst Kraftverk 
fjernstyres fra driftssen-
tralen i Brokke i Valle.

• Utsprengte fjellmasser 
er ca. 85.000 m3.

• Andre løsmasser er ca. 
4500 m3.

Årlig produksjon er ca. 
115 GWh pr. år.

Bygningsmessig areal over bakkenivå er totalt 525 m2. Bygget består av et hovedbygg 
hvor de fleste tekniske installasjoner er, og et tilbygg med blant annet kontrollrom, verk-
sted, garderobe og spiserom. 

Foto: AEP
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Detalj av segmentluke og overløp. Det nye kraftverket har en slukeevne på 120 m3/s med en nominell, netto fallhøyde 
på 13,7 meter. Installert nominell turbineffekt er 14,94 MW. Nominell generatoreffekt er 18 MVA. Beregnet årspro-
duksjon er ca. 115 GWh.

Foto: AEP

Sweco har gjennom flere år vært rådgiver for 
Agder Energi, og har vært en sentral samar-
beidspartner ved utbyggingen av Hunsfoss Øst 
Kraftverk innen fagområdene bygg, maskin og 
elektro. 

Vår lange erfaring og brede kunnskap innen 
kraftutbygging og bygningskonstruksjoner har 
gjort oss til en attraktiv samarbeidspartner. 
Vi kombinerer erfaring med nytenking og 
engasjement.

Sweco er et av Norges ledende tekniske konsu-
lentselskap med 800 ansatte og 22 kontorsteder 
i Norge. Våre markedsområder er:

	Bygg og konstruksjoner
	Energi
	Tekniske installasjoner
	Vann og miljø
	Areal og transport
	Prosjektadministrasjon
	Flerfaglig prosjektering

www.sweco.no

Løsninger som 
forener teknikk 
og miljø.

Fra byggearbeidene tidlig sommer 2006. Kraftverket 
er bygget mellom Hunsfoss fabrikker som skimtes til 
høyre og Vennesla trafostasjon til venstre. Danske-
haugen ligger bak byggetomten. Riksvei 405 helt til 
venstre. 

Foto:  Anders Martinsen / www.ae.no

Hunsfoss Øst Kraftverk utnytter fallet i Otras østre 
løp ved Hunsøya (til høyre på kartet) i Vennesla kom-
mune i Vest-Agder. Elva Otra har på dette stedet to 
løp med Hunsfoss fabrikkers anlegg plassert på øya 
mellom disse løpene. 

Kart: www.visitnorway.com

Hunsfoss Øst Kraftverk – ledd i lang energihistorie
Det nye kraftverket i det 
østre elveløpet ved Hunsøya 
i Vennesla er det siste ledd 
i den sørlandske energihis-
torien. Denne startet med at 
det første elekriske lys ble 
tent i Hunsfoss fabrikker i 
1887.

Hunsfoss Øst Kraftverk er 
den første store kraftutbyg-
gingen i Agder på 10 år. Det 
nye kraftverket erstattet den 
eldste av de to kraftstasjo-
nene ved Hunsfossens ves-
tre løp som har vært i drift 
siden 1926. Samtidig bidrar 
det nye kraktverket til be-

dre utnyttelse av vannres-
sursene idet man oppnår en 
produksjonsøkning i forhold 
til tidligere på  ca. 65 GWh, 
uten at vannføringen i Otra 
endres totalt sett. Den nye 
kraftstasjonen er bygget dels 
under bakkenivå, dels over. 
På det dypeste ligger anleg-
get 30 meter under  bakke-
nivå. Bygningsmessig areal 
over bakkenivå er totalt 525 
m2. Bygget består av et ho-
vedbygg hvor de fleste tek-
niske installasjoner er, og et 
tilbygg med blant annet kon-
trollrom, verksted, gardero-
be og spiserom. Kilde: www.aep.no

På bildet over er den gamle valseluken ved broen over 
til Hunsøya i ferd med å bli revet bort. I tillegg skal 
deler av fjellet i elva sprenges bort mens vannet er 
nesten helt tappet ned. Fangdammen lenger oppe i el-
veløpet ved Stemmen er bygd og elveleiet er så godt 
som tørrlagt.

Foto: Anders Martinsen / www.ae.no

På bildet under er flomluken i Hunsfoss Øst Kraft-
verk stengt, og vannet i det tørrlagte elveleiet steg der-
etter med omtrent 40 cm i timen. Det tok ca. et døgn å 
bringe vannstanden til normalt nivå. Til venstre sees 
inntaket, i midten overløpet og flomluken til høyre.

Kilde: www.ae.no
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Vi er stolte over at
vårt generatorkonsept fra

VG Power Ab i Sverige ble valgt
til Hunsfoss Øst Kraftverk.

COVENT AS
Birkemo, 4387 Bjerkreim

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

VENTILASJONSAGGREGATENE
er levert av:

www.otera.no

Elektroinstallasjonene
er utført av:

Maskinteknisk 
utstyr

Av 
Hans Aunemo,

Sweco Norge AS 

GE Energy (Norway) AS 
(GE Hydro) har levert en Ka-
plan turbin til Hunsfoss Øst 
Kraftverk. Turbinen er ut-
ført med semi-spiraltromme 
(spiraltromme i betong) og 
vannfylt løpehjulsnav. Tur-
binregulator med oljetrykks-
anlegg samt kjølevanns- og 
lenseanlegg inngår også i le-
veransen. Nominell effekt på 
turbinen er 14.94 MW ved 
netto fallhøyde lik 13.7 m. 
Nominelt turtall er 142.9 o/
min.

Design av turbin er utført av 
GE Hydro i Kanada mens 
design av annet utstyr samt 
prosjektledelse og montasje/
idriftsettelse er utført av GE 
Hydro i Norge. Tilvirkning 
av deler til turbinen er gjort i 
ulike deler av verden. Løpe-
hjulet er produsert i Finland 
mens turbinens stasjonære 
deler kommer hovedsake-
lig fra Sverige, Polen og Pa-
raguay. Til tross for til dels 
dårlig erfaring med tilvirk-

ning i lavkostland til norske 
anlegg, har kvaliteten for sli-
ke komponenter til Hunsfoss 
Øst vært tilfredsstillende.

Under idriftsettelsen i novem-
ber 2007 sviktet ledeapparat-
mekanismen (friksjonskob-
linger) under et fullastavslag. 
Dette resulterte i betydelige 
skader på ledeskovlene. På-
følgende demontasje/mon-
tasje inklusive reparasjon 
av ledeskovler medførte at 
idriftsettelsen ble utsatt ca. 
7 måneder. Nødvendig kor-
rigering av nedre generator-
aksel/bærehode på grunn av 
dimensjonsavvik bidro også 
vesentlig til utsettelsen.

Sugerørsluke, inntaksluker 
samt varegrind er levert av 
VA TECH Hydro. Maskin-
salkran er levert av Munck 
Cranes. 

Hunsfoss får forholdsmessig 
stor diameter med tung rotor 
og stor hydraulisk tilleggslast 
fra turbinen, vi valgte å plas-
sere bærelager under rotor. 

Denne løsningen gir et enk-
lere og lettere armkryss, og 
overføringen av kreftene fra 
lager via armkrysset blir og-
så enklere. 

Generatorstørrelse er 18 
MVA, med max output på 19 
MVA. Rotor blir sammenstilt 
på anlegg, med de utfordrin-
ger som der ligger og som 
bør planlegges.

Varmen fra generatoren (ta-
pene) blir tatt hånd om og 
benyttet til å varme opp sta-
sjonen under drift. Dersom 
prosjektert riktig, øker man 
totalvirkningsgraden av an-
legget selv om dette har en 
ekstra kostnad.

Kontroll- og apparatan-
legg,  stasjonsforsyning, 
nødstrømsanlegg, likespen-
ning er levert av Voith Si-
mens. 
Kontrollanlegg utføres som 
et moderne, datamaskinba-
sert anlegg for styring og 
overvåkning av aggregat, 
transformator, koplingsan-
legg samt stasjonens øvrige 
felles- og hjelpeanlegg. An-

legget utføres med nødven-
dige periferienheter for inn-
samling av informasjon fra 
stasjonens anleggsdeler.

Stasjonen skal fjernstyres 
men ha mulighet til lokal-
kontroll samt betjening av 
anlegget fra relétavler i kon-
trollrom eller direkte på ob-
jekt.

Apparatanlegget består av 
generator-effektbryter for å 
redusere utkoblingstiden ved 
feil og redusere risikoen for 
generator og tilhørende ut-
styr, i tillegg har man valgt å 
plassere hovedtransformator 
utendørs for å redusere risi-
ko ved oljebrann og alvorlige 
feil på transformator.

Hovedtrafo tilknyttes høy-
spentanlegget fra generator 
uttaksrom via kabler, men 
tilknytning til 110 kV-linjen 
går via konvensjonelt, uten-
dørs koplingsanlegg plassert 
langs stasjonens langvegg 
mot flomløp.

Stasjonsforsyning, her har 
man valgt å bruke 400 V 
(TN-C-S) anlegg med de for-
deler dette har, med nødven-
dig kapasitet for forsyning av 
samtlige forbruksapparater i 
stasjonen.

Nødstrømsanlegg består av 
ett stk. stasjonært dieselag-
gregat i eget rom ved siden av 
kraftstasjonen, drivstofftank 
er plassert i eget rom.

Likespenningsanlegget be-
står av 2 stk. 110 V batterier 
plassert i egne batterirom, 
forsyning av diverse kom-
munikasjons- og teleutstyr 
forsynes med 48 V og 12 V 
fordeling.

Lavspentinstallasjon levert 
av ERGON.

Ventilasjon 
Kontor, verksted, spiserom, 
kontrollrom med mer: Her 
installeres balansert venti-
lasjon med forvarmet frisk-
luft for komfortventilasjon. 
Luftomsetning i henhold til 
forskriftkrav med lokal tem-
peraturkontroll med varme-
legemer i det enkelte rom. 
Kontrollrom forsynes med 
lokal kjøling for å fjerne var-
meoverskudd utover ventila-
sjonsanleggets kapasitet.

Kraftstasjonen: Nødvendig 
gjennomlufting med frisk-
luft av stasjonens ulike eta-
sjer med tilliggende rom med 
tilførsel til alle rom, og over-
strøm til etasjen. Luftmeng-
de til stasjonstransformatorer 
og generator dimensjone-

res ut fra hvilket varmeover-
skudd som ventilasjonsluften 
må fjerne. 

For å minimalisere beho-
vet for ettervarme på venti-
lasjonsluften ved lave tem-
peraturer, tilstrebes å kunne 
føre varmluft direkte fra ge-
nerator til gjenvinnerens su-
geside. I tillegg benyttes 
spillvarme fra generator som 
varmekilde til maskinsal ved 
behov.

Elektroteknisk 
utstyr

Av 
Frode Ålhus,

Sweco Norge AS 

s

Generator er levert av 
VG Power. Langsomt-
løpende generator som 
denne ved Hunsfoss får 
forholdsmessig stor dia-
meter med tung rotor 
og stor hydraulisk til-
leggslast fra turbinen, vi 
valgte å plassere bærela-
ger under rotor. 

Denne løsningen gir ett 
enklere og lettere arm-
kryss, og overføringen 
av kreftene fra lager via 
armkrysset blir også en-
klere. 

Foto: AEP

Generator er levert av VG 
Power. Langsomtløpende 
generator som denne ved 

Noen fakta:

Byggherre:

Agder Energi 
Produksjon AS
Prosjektleder: 
Torgeir Ubostad

Investeringer:

Ca. 178 millioner 
kroner

Installasjoner:

Turbin ca. 15 MW
Generator 18 MVA
Transformator 19 MVA
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Larviksterminalen – 
ny fergeterminal for Color Line

Av 
Einar Haanæs Lunøe,

eier av alt. arkitektur as

Larvik Havn har ambi-
sjon om at ny fergetermi-
nal i Larvik skal bli del av 
en topp moderne havn med 
høyt nivå på de funksjo-
nelle som på det estetiske 
plan.

Eksempler fra andre havner 
i Europa viser at bevissthet 
rundt estetikk i industrielle 
områder er høy. Larvik Havn 
er liten sammenliknet med 
mange av disse havnene, men 
havnas sentrale beliggenhet 
i forhold til de bakenforlig-
gende byområdene krevde en 
bevisst holdning til hvordan 
havna skulle oppleves både 
for dem som arbeider der, og 
for de reisende.

Idéen
Terminalenbygningen utgjør 
et viktig stoppested og mel-
lomledd på reisen mellom to 
stedet. Den reisende kan se 
fremover mot det ukjente og 
bakover mot det du kom fra. 
Byggets formale idé baserer 
seg på «røret» som beskriver 
bevegelsen fra forplassen, 

opp, og ut mot skipet. «Rø-
ret» løfter passasjerene opp 
fra det daglige på vei mot 
det ukjente. Bygget formid-
ler overgangen mellom by-
sidens forplass og sjøsiden 
med skipet. «Røret» knekker 
og gjennom åpningene foku-
seres blikket utover og bak-
over.

Forplass og byggets gulv i 1. 
etasje er hevet 1,5 m over bil-
oppstillingsområdene. Det-
te hever bygg og aktiviteter 
knyttet til selve reisen opp 
fra det trafikale gulvet. Gre-
pet gir både et lett leselig tra-
fikkmønster samtidig som 
det gir utsyn og godt over-
blikk.

Elementene
«Røret»
Dette fremstår med tyngde 
og retning fra byen og ut til 
skipet. Veggene er gitt et tett 
uttrykk og derfor minimeres 
åpninger til stående slisser. 
Taket betraktes som del av 
røret, med knekk.

Endevegger
Endene er åpninger, og er 
inntrukne i forhold til «rø-
rets» tak og sidevegger. De 
skal fremstå svært åpne, og 

er derfor utført med slanke 
profiler i glassfasadesystem.

Gulv
Gulvet skal framstå som et 

sammenhengende dekke fra 
forplassen, inn i inngangsso-
nen, opp trappene og videre 
inn i transitthallen. I de for-
skjellige sonene skal mate-

rialet i gulvet være like eller 
beslektede.

alt.arkitektur as l www.alt.as | post@alt.as l tlf 24 20 07 75 l Storgt. 51, 0182 Oslo

alt.arkitektur as er et nyetablert arkitekt- og plankontor. Vi holder til i Oslo sentrum, 
men har oppdrag over hele landet for både private og offentlige oppdragsgivere. 
Vi har lang og variert arbeidserfaring og tilleggsutdanning som gir oss innsikt og vilje til 
å undersøke ukonvensjonelle alternativ.

Color Lines SuperSpeed 2 på vei inn til Larviksterminalen. Turen fra Hirtshals har tatt 3 timer og 45 minutter.

Foto: Byggenytt

Ankomst forplassen og terminalbygningen.                                                                                                  Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side
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Vi gratulerer
Color Line og Larvik Havn
med fremtidens fergeanlegg

Kokkersvold AS
har vært engasjert av byggherren til:

• Forprosjekt med alternative løsninger
sammen med Port-Cat.

• Hovedkonsulent sammen med
Dr.Techn Olav Olsen as.

• Prosjekteringsledelse.

•HMS-koordinator
prosjektering og byggefase.

• Tredjepartskontroll for prosjektering
av alle byggverk og konstruksjoner/anlegg på land.

 Byggeledelse.

Vi gratulerer med fullført prosjekt!

fortsettelse fra 
forrige side

Funksjonene
Publikumsflyten går over to 
plan. Utreisende passasjerer 
kommer fra forplassen og 
møter billettskranke og bil-
lettskjekk i 1. etasje, for så å 
bli ledet opp i transitthallen 
i 2. etasje. Derfra slippes de 
inn i tuben og ut i skipet. I 
landkommende trafikk kom-
mer inn fra tube i 2. etasje, 
går ned en trapp og passerer 
den langsgående tollsonen 
i 1. etasje på vei ut til for-
plass med parkering, busser 
og taxi.

For å skille avgang og an-
komst, er bygget delt på 
langs. En sone er for iland-
kommende, mens den andre 
er for utreisende passasjerer. 
Servicefunksjoner og konto-
rer ligger delvis skjult og fri-
gjort fra «rørets» ytterveg-
ger. Disse funksjonene ligger 
bak, under og på siden av 
publikumsområdene. Områ-
dene for publikum fremstår 
derfor som et avklart «land-
skap» som begynner ute med 
kiss & ride og forplass. Are-
aler ute bindes sammen med 
arealer inne.

Materialbruk
Materialbruken skal gjen-
speile byggets karakter som 
åpent, vennlig og moderne. 
Det er et kontrastfylt sam-
spill mellom lette og tyngre 
bygningsdeler. Materialene 
for bygg og utomhusbehand-
ling er valgt for å tåle robust 
bruk og klimapåkjenninger. 
De er valgt ut fra en miljø-
messig profil og med tanke 
på en varig karakter. Sam-
tidig er det søkt etter humør 
og netthet i behandling av 
enkelte flater, møbler og de-
taljer, både inne og ute. Dette 
i kombinasjon med ønske om 
et rimelig bygg.

Fasader
Fasadene fremstår med to 
uttrykk. En tyngre del i be-
tong, og fibersement-kledd 
flate, utgjør sokkel for byg-
get. Sokkelen henger sam-
men med forplassens kanter 
og avslutning mot oppstil-
lingsarealer for bil. Det tas 
hull der det er god kontakt 
mellom indre funksjoner og 
kai.

Ovenpå sokkelen ligger «rø-
ret». Dette er kledd med et 
lett materiale, stående plater 
i aluminium med tydelige 
vertikale falser. Hull til vin-
duer er gitt slanke omram-
minger.

Rørets tak er kledd med tak-
papp og metallplater for å gi 
likhet i farge med sideveg-
gene. 

De åpne fasadene mot øst og 
vest utføres med store vin-
dusflater og slanke vindus-
profiler, er gitt en teknolo-
gisk karakter. 

Innvendige flater
Gulvet på forplassen er utført 
i kostet betong og skal være 
slitesterkt, røft og levende. 
Det var ønskelig, ut fra ideen 
om publikums bevegelse på 
gulvet i røret, at dette ble ført 
inn i terminalbygget og opp 
i transitthallen. Men da som 
noe forfinet. I utgangspunk-
tet var dette slipt betong men 
er senere byttet til keramisk 
flis med liknende farge.

De reisende er i ferd med å forlate transittbygningen, for så å gå gjennom den ca. 200 meter lange tuben til Color Lines 
nye ferge SuperSpeed 2. Skulpturen som fortsatt må bli igjen, heter «På vei inn i fremtiden» (Jan Warholm - 2008) og 
er en gave fra terminalbyggets totalentreprenør, Cosmic Bygg AS, Sandefjord. 

Foto: Byggenytt

Innvendig er det et skille 
mellom rom for reisende og 
rom for ansatte, Høyere kva-
litetsutførelse gis i offentlige 
soner. Kontorer gis en ren, 
men enkel detaljering.

På innervegger i «røret» be-
nyttes lysmalt platekledning. 
Og for å å tydeliggjøre at det-
te er innsiden av røret, ønsket 
vi en form for vertikal detal-
jering. På kontorer benyt-
tes delevegger i gips og gulv 
med linoleum. 

For å gi god takhøyde benyt-
tes åpne konstruksjoner og 
minimalt nedsenkede him-
linger. I kontorområder er 
det benyttet nedhengt T-pro-
fil himling. I korridorer er 
det samme himling som på 
kontorer. I publikumsarea-
ler benyttes perforerte me-

tallkassetter fylt med akus-
tisk plate. 

Bærende konstruksjoner
Generelt består bærende kon-
struksjoner av stålsøyler, med 
delta-bjelker. Stålkonstruk-
sjonene er brannbeskyttet. 
Som dekkelementer benyt-
tes hulldekker med høyde på 
290 mm. Sjaktvegger samt 
dekker mellom heis- og trap-
pesjakt er utført i plasstøpt 
betong. Under terreng er det 
benyttet betongelementer og 
plasstøpt betong og funda-
menter er sålefundamenter 
på grunn.

Vi har vært arkitektfaglig  
prosjektansvarlig hele veien, 
og vært med på konsekvens-
utredning og gjort regule-
ringsplan sammen med Ci-
vitas AS.

Etter billettsjekk på vei opp til 2. etasje. Glasskunst i 
farger ønsker velkommen.

Foto: Byggenytt
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Pindsleveien 5 B, 3217 Sandefjord
Telefon: 33 42 04 80 • Telefon: 33 42 04 90

www.vkb.no

Metallfasader er levert av:

Malerarbeider og
gulvbeleggarbeider

er utført av:

Telefon: 33 42 17 30 • Telefax: 33 42 17 31
Fargehandel: Stockfleths gate 7 • Interiørsenter: Hystadveien 13 A

Postboks: 53, 3201 Sandefjord
www.bjorvik.no

Transitthallen.                                                                                               Foto: Byggenytt

Innvendig er det et skille

Søndre Kullerød 4 A, Postboks 412, 3201 Sandefjord
Telefon; 33 46 68 00 • Telefax: 33 46 00 94

www.se4u.no

Elektroarbeider
er utført av:

Billettskranken. Gulvet skal fremstå som et sammenhengende dekke fra forplassen, 
inn i inngangssonen, opp trappene og videre inn i transitthallen.

Foto: Byggenytt

s

«Røret» fremstår med 
tyngde og retning fra 
byen og ut til skipet. 
Veggene er gitt et tett 
uttrykk og derfor mi-
nimeres åpninger til 
stående slisser. Taket 
betraktes som del av rø-
ret, med knekk.

I forgrunnen biler på 
vei til fergen.

Foto:
Kokkersvold

Byggets formale idé ba-
serer seg på «røret» som 
beskriver bevegelsen fra 
forplassen, opp, og ut 
mot skipet.

Foto:
Byggenytt

s

Vi bygger for fremtiden

Larviksterminalen – vi leverte spunt og rørpeler

www.ruukki.com/no

Foto: Byggenytt
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Elektroinstallasjonene
er utført av:

Avd. Larvik: Elveveien 28, 3262 Larvik
Telefon: 33 13 71 00 • Telefax: 33 13 71 01

www.sonnico.no

Omfattende arbeider på Larvik Havn
I en samtale med Byggenytt 
forteller AF Anlegg Havns 
anleggsleder Christian Skod-
de, at arbeidene med kaian-
legget til den nye fergetermi-
nalen i Larvik, består av to 
kontrakter. Den største med 
kontraktssum på ca. 125 mil-
lioner kroner er for bygg-
herre Larviksterminalen AS 
(Color Line) og utgjør selve 
fergeterminalens kaiområde 
og tilstøtende områder. 

Den andre kontrakten på ca, 
20 millioner kroner er for 
Larviksterminalen AS (Lar-
vik Havn KS), og omfatter 
nytt stykkgodsterminalan-
legg. Kontraktene griper inn 
i hverandre i den forstand at 
de utgjør en samlet helehet, 
et total havneområde på i un-
derkant 60 mål med ca. 400 
meter ny kailinje.

Arbeidene startet med riving 
av Rockwoolfabrikken og til-
hørende gammel kai i januar 
2007, samt klargjøring av det 
store tomteområdet. Deretter 
fulgte spuntarbeider i for-
bindelse med de nye kaikon-
struksjonene. Hele 14.000 m2 
med spunt er slått ned. 

Det ble så støpt forankrings-
plater for å stabilisere spun-
ten og kaidragerne. I forbin-
delse med oppstart av støping 
av fundamenter for påkjø-
ringsrampe og tube, ble det 
avdekket at grunnforholde-
ne var løsere enn antatt. Det 
måtte derfor rammes ned en 
betydelig større mengde av 
stålrørspeler enn først bereg-

net. Peledybden var ned til 
45 meter. Totalt er det brukt 
ca. 2000 løpemeter peler, og 
det er gått med ca. 8000 m3 
betong. Både rive- og fun-
dameteringsarbeidene er ut-
ført med eget utstyr, tilføyer 
Skodde.

Parallelt med nevnte arbei-
der, ble det opparbeidet bak-
områder for påkjøring og 
ilandkjøring, blant annet 
med graving for overvann og 
kloakk. Dette var en kjempe-
jobb, da området som er opp-
arbeidet dekker ca. 50 mål. 
Videre fulgte betongarbeider 
utover kaipiren for å avslutte 
med etablering av en dykdalb 
(red. anm: etter fransk «duc 
d’albe» – fortøyningsanord-
ning bestående av flere spri-
kende peler som er rammet 
ned i bunnen og holdt sam-
men med jernbånd i toppen).

I forbindelse med betongar-
beidene trekker Skodde fram 
tidsaspektet, det å komme i 
mål til den offisielle åpnin-
gen 19. juni 2008. Støpear-
beidene måtte hele tiden til-
passes tidevannsforløpet. 
Vind og vær kunne være et 
problem. Eksemplet her først 
og fremst å nevne er stormen 
Tuva som 31. januar 2008 
presset en kraftig tidenvanns-
bølge inn i ytre Oslofjord og 
forsinket oss i støpearbei-
dene i tilknytning til påkjø-
ringsrampen.

Det nye havneområdet ble så 
avslutningsvis dekket med 
belegningsstein i et omfang 

på hele 40.000 m2. Slisseren-
ner sørger for avrenningen av 
de store steinbelagte flatene. 

Som nevnt innledningsvis 
har AF Anlegg Havns jobb 
også omfattet arbeider i til-
knytning til det nye stykk-
godsterminalanlegget for 
Larvik Havn KF. Det er byg-
get en 90 meter lang stykk-
godskai og en 20 meter ro/
ro-rampe. Skodde opplyser 
også  at AF Anlegg Havn nå 
er i gang med 2 nye jobber 
for Larvik Havn KF, en opp-
gradering av Kanalkai Nord 
ved Felleskjøpet og bygging 
av ny molo lengst syd på Re-
vet. Denne skal stå ferdig til 
jul.

Oppsummeringsvis karak-
teriser Skodde de omfatten-
de arbeidene som en kom-
plisert logistikkmessig kabal 
å håndtere. Det har til tider 
vært svært hektisk med man-
ge forskjellige entreprenører 
i arbeid på samme tid. Li-
kevel er jobben gjennomført 
uten fraværsskader. Toppbe-
manningen har vært ca. 90 
arbeidere inklusive underen-
treprenører. Fra egen stall har 
Skodde hatt i snitt 50 medar-
beidere. Disse er rekrutert 
fra hele landet, men også fra 
Sverige og Danmark. 

Avslutn ingsvis påpeker 
Skodde det gode samarbeids-
klimaet som har rådet mel-
lom de impliserte partene. 
Larvik havn har vært en god 
arbeidsplass. 

Det var ikke 
bare løsmasser i 
grunnen som var 
en utfordring for 
AF Anlegg Havn. 
Også vær og vind 
kunne skape 
problemer. Her 
fra støpearbeid
er i forbindelse 
med påkjørings
rampen et døgn 
etter at storstorm
en Tuva 31. 
januar hadde 
vært på besøk. 

Foto:
AF Anlegg Havn

På vei mot Hirtshals. Vi legger Revet på Larvik Havn og det nye fergekaianlegget bak 
oss, dykdalben nærmest. Felleskjøpets kornsilosilhuett i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt

Bildet er fra 29. mai 2008, hektisk aktivitet  deadline nærmer seg. I forgrunnen arbei
der med stykkgodsterminalanlegget.

Foto: AF Anlegg Havn

En betydelig del av det 
store terminalområdet 
er dekket av belegn
ingsstein, hele 40.000 m2. 
I følge byggeleder Kjell 
Kokkersvold er dette 
faktisk billigere enn asfalt. 
Belegningsstein tåler stor 
belastning og den blir ikke 
myk i sommervarme. Og 
det ser flott ut.

Foto:
Byggenytt  
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AF Anlegg Havn har med eget utstyr levert det største havneanlegget som har vært
under utbyggingen i Norge i 2007 og 2008, Larvik Havn.

Resultatet er 400 m med ny kaifront og et område på ca. 60 mål er gjort om til et
meget effektivt havneanlegg for Color Line.

I leveransen har vi hatt fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Prosjektet er
levert til avtalt tid og uten personskader.

AF Anlegg Havn er en del av AF Gruppen. Våre største underentreprenører har vært
Sønnico, Lintho, Stein og Grønt og Heras Norge.

Munnhellet passer godt 
til  situasjonen bildet over 
uttrykker. Herrene Svein  
Gustavsen (til venstre) og 
Kjell Kokkersvold er skjønt 
enige om at de nye termi-
nalene for fergetrafikk og 
stykkgodstransport er et 
godt stykke arbeid. 

Byggenytt hadde den ut-
søkte fornøyelsen å bli vist 
rundt av to med første-
hånds kunnskap om nyan-
leggene på Larvik Havn. 
Avisens utsendte hadde ik-
ke problemer med å slutte 
seg til at riktig fint har det 
blitt. 

Gustavsen, daglig leder i 
RSG AS rådgivenede inge-
niører elektroteknikk, og 
Kokkersvold, daglig leder 
i Kokkersvold AS arkitekt 
og rådgivendeingeniører 
MRIF, begge Larviksgut-
ter på sin hals, har vært 
sentrale i prosjektering og 
gjennomføring av de sto-
re havnearbeidene med en 

prosjektkostnad på ca. 450 
millioner kroner.

Det som først og fremst til-
talte Byggenytts utsend-
te, var helhetsinntrykket 
av  arkitektur og material-
bruk, både når det gjelder 
bygninger og infrastruk-
tur og arealer, samt detal-
jene som virket så orden-
telig utført. Byggenytt kan 
godt forstå gleden og entu-
siasmen som Gustavsen og 
Kokkersvold uttrykte på 
vår besøksrunde. Larviks-
terminalen er blitt en topp 
moderne havn på høyt ni-
vå både på det funksjonelle 
og estetiske området. 

Våre verter forklarer det 
vellykete resulrat med en 
god samarbeidsånd i pro-
sjektet og en fabelaktig 
innsats av entreprenøre-
ne Cosmic Bygg og Af og 
deres underentreprenører.

Foto:
Byggenytt

Vel blåst!

Bildet over viser slisserenne på kaianlegget langs 
stykkgodsterminalbygget. Bildet under: områdede-
talj ved portanlegg for innkjøring.

Foto: Byggenytt

Fergen legger til kai.                      Foto: Kokkersvold
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Larviksterminalen
Byggherre:
Larviksterminalen AS 
v/Color Line / Larvik Havn KF

Prosjektledelse:
Eivind Orre (regulering, forprosjekt), Norconsult (driftsfase)

Hovedconsulent:
Kokkersvold og Dr. tecn. Olav Olsen

Byggeledelse:
Kokkersvold

Totalentreprenør: kaianlegg:
AF Anlegg Havn

Totalentreprenør terminalbygg:
Cosmic Bygg

Totalentreprenør tube, trappetårn og rampe:
MacGregor

Arkitekt terminalbygg:
alt. arkitektur - 

Rådgivere:
RIB: Dr. tecn. Olav Olsen – VA-anlegg: ÅF Consult –
RIE: RSG – LARK: Grindaker

Arkitekt stykkgodsterminalen:
Kokkersvold

Entreprenør stykkgodsterminale:
NCC Construction

Transitthallens kafeteriaområde. Stolene skaper kontrast 
til hallens ellers så nedtonete fargepreg.

Foto: Byggenytt

Detalj av glasskunsten ved glassfasaden som vender mot 
ankomstområdet.

Foto: Byggenytt

Bygget formidler overgangen mellom bysidens forplass 
og sjøsiden med skipet.

Foto: Byggenytt

På vei ned til  den langsgående tollsonen i 1. etasje på vei 
ut til forplass med parkering.

Foto: Byggenytt

Stykkgodsterminalbygget (bemerk husets variasjon i høyde og bredde) og kaianlegg 
med ro-/rorampe. Tollbygningen sees bakenfor.

Foto:  Kokkersvold

Bilene kjører inn i fergen.                                                                         Foto: Kokkersvold

Byggenytts utsendte på vei til SuperSpeed 2. Tubens store lengde gir stor plass til termi-
nalens infrastruktur

Foto:  Byggenytt

Lyst på en tur?                                                                                           Foto: Kokkersvold



BYGGENYTT NR. 6–2008 - 11

BREVERUD 2, 9513 ALTA
TELEFON: 78 44 44 44

www.elektroas.no

Prosjekterende og utførende av
el.kraft-, telekniske- og SD-anlegg

Thon Hotel
Kautokeino

Av 
Sivilarkitekt J. Chr. Thorkildsen,

Arkadia

Etter at hotellet i Kautokeino, 
ble ødelagt av brann i 2003, 
ble det nødvendig å erstatte 
dette med et nytt bygg. Kau-
tokeino måtte jo ha et hotell. 
Det hastet. Det opprinnelige 
hotellet hadde kun 50 rom. 
Ingen konferansefasiliteter. 
Det ble – på grunn av stigen-
de interesse for å besøke om-
rådet, besluttet å øke antallet 
rom til godt over 60, og da 
med konferansefasiliteter i 
tillegg. Og ikke nok med det, 
man ville ha et bygg, som i 
større grad enn det opprinne-
lige, bar preg av samisk liv 
og kultur. 

Jeg er blitt fortalt at den sa-
miske befolkningen, på et 
tidspunkt noe tilbake i tid, 
ikke en gang fikk lov til å vi-
se seg inne på hotellet i sine 
egne drakter. Slik er det hel-
digvis ikke lenger. Det nye 
hotellet skulle støtte opp un-
der stedets samiske identitet. 
Og det skulle sammen med 
en rekke aktiviteter gi de be-
søkende en smak av samisk 
kultur. Det skulle ikke være 
noen som helst tvil om hvor 
man befinner seg.

Men, når det er sagt, det fin-
nes ikke noen egentlig sa-

misk arkitektur. De enes-
te elementene vi kjenner, er 
lavvoen, gammen og en del 
installasjoner i forbindelse 
med reindriften. Det er ikke 
uten videre lett å overføre dis-
se elementene til et bygg på 
størrelse med et hotell. Lav-
voen med de buede formene 
og skråstilt vertikale bæren-
de elementer dannet imidler-
tid utgangspunktet for utfor-
mingen av hotellfløyen slik 
den nå er blitt. 

Det opprinnelige forslaget 
inneholdt derfor sterkt mar-
kerte vertikale elementer i 
en skråstilt veggflate. Dette 
er i noe redusert form frem-
deles til stede i prosjektet. 
Planutformingen bygget på 
et strengt formet geometrisk 
system med høy grad av gjen-
takelser. Denne kombinasjo-
nen gjorde, og gjør fortsatt, 
et slikt bygg forsvarlig øko-
nomisk. De opprinnelige 
kalkylene åpnet derfor for å 
gå videre med konseptet.

De øvrige delene av hotel-
let fikk derimot en noe mer 
konvensjonell utforming – 
dog ble også her skråstilte 
veggflater med sterkt mar-
kerte vertikale elementer tatt 

i bruk. Dette gjelder i sær-
lig grad restauranten som er 
orientert mot nord. Denne 
del av bygget skulle frem-
stå som et boldverk mot det 
ugjestmilde, kalde og mørke 
nord. På tross av dette skul-
le spisegjestene, trygt innen-
for byggets beskyttende ytre, 
kunne sitte på sine plasser og 
ta denne fremmede, og nær-
mest mystiske og eventyrlige 
verden i øyesyn. 

I spenningsfeltet mellom det 
kjente, det trygge og dette 
ukjente og myteomspundne 
… nettopp der velger vi å ser-
vere gjestene det aller beste 
av samisk kokekunst. Dette 
for å intensivere opplevelsen.

Av andre elementer i denne 
del av bygget har vi den lett 
synlige rotunden over inn-
gangen. Denne skulle, slik 
det opprinnelig var tenkt, 
fungere som et lite bade-
anlegg i 2. etasje – og hvor 
gjestene, mens de var trygt 
forvart i et boblebad, skulle 
betrakte den mørke himme-
len og nordlyset gjennom en 
glasskuppel i taket. Et velfor-
tjent innslag etter en lang og 
kald dag ute på vidda i rein-
slede … Olav Thon hadde ik-
ke noe særlig tro på et bade-
anlegg. Han ville ha kasino. 

fortsettelse neste sidehttp://www.arkadia.no/hotell_kautokeino.htm

Lavvoen og nyhotellet under Finmarksviddas høye himmel.                                                      Foto: Johan Mathis Gaup 

Hovedinngang Thon Hotel Guovdageaidnu.                             Foto: Johan Mathis Gaup
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Oslo
2222 2000

Bergen
5554 9460

Drammen
3226 0120

Gjøvik
6114 6200

Horten
3303 5320

Trondheim
7399 1150

Vi har levert det tekniske utstyret til 
Thon Hotel Kautokeino, og takker for 
oppdraget og samarbeidet.

møterom
konferanserom
auditorier

undervisningsrom
resepsjoner
samhandlingsrom

FotoPhono tilbyr teknisk utstyr og installasjon av 
alle typer møteplasser. www.fotophono.no

stendighetene rundt opprøret 
i 1852 å kjenne, oppsto det et 
sterkt ønske om å hedre det 
samiske folk med et bygg 
som gjennom sin utforming 
viser respekt og beundring 
for deres liv og kultur. Det
te får nå et bygningsmessig 
uttrykk i form av et hotell, 
og en bygdestorstue, hvor de 
kan ta imot sine gjester som 
kommer langveis fra.

Hotellbygget i Kautokeino 
må for øvrig sees i lys av et 
annet prosjekt, som på en el
ler flere måter forholder seg 
til samisk kultur.  

Bygget som undertegnede 
også har tegnet, er senteret 
påtenkt den kjente samiske 
multikunstneren Nils Aslak 
Valkepaa. Bygget skal ligge 
like i nærheten av det nye ho
tellet – og skal inneholde bå
de utstillingslokaler, biblio
tek og et lydrom. I tillegg 
inngår det en utendsørsscene 
og utendørs ustilling.

Så samisk kultur gjør seg 
mer og mer gjeldende. Og 
interessen utenfra er stor … 
noe som muliggjør prosjek
ter nettopp av denne typen. 
Tiden er endelig inne. 

Et senter påtenkt den kjente samiske multikunstneren 
Nils Aslak Valkepaa. Bygget skal ligge like i nærheten av 
det nye hotellet – og skal inneholde både utstillingsloka-
ler, bibliotek og et lydrom. I tillegg inngår det en utends-
ørsscene og utendørs utstilling.

Tegning: Arkadia

fortsettelse fra 
forrige side

Men det ble det heller ikke 
noe av. I dag fungerer rom
met som mottakelse. Det var 
særlig viktig, for å forsterke 
opplevelsen av den mørke 
himmelen, at 2. etasje i ro
tunden forble uten vinduer. 
Det er nå, på grunn av den 
nye bruken, endret.

I 1. etasje inneholder rotun
den resepsjon etc.  I etasjen 
under er det lagt opp til en 
foredrag og konferansesal. 
Rotunden utgjør derfor et 
kjerneområde i bygget. Med 
konstruksjoner som kon
sekvent føres gjennom alle 
byggets etasjer.

Den videre utviklingen av 
prosjektet har resultert i at 
en del av de virkemidlene, 
som var ment til å gi bygget 
en sterk samisk identitet, et
ter hvert er blitt noe dempet. 
Følgelig har bygget fått et ut
trykk som beveger seg mer i 
konvensjonell retning. Men 
om de besøkende er enig i 
det, det gjenstår det nå å se. 

Samisk kultur, er som alt an
net gjenstand for tolkninger. 
Det er ikke noe statisk feno
men. Her er det derfor heller 
ingen som sitter med noen fa
sit.  Men, etter å ha lært om

Regnbuen og hotellet.                                                                                                                      Foto: Johan Mathis Gaup

www.thermoglass.no

Glass og aluminium.
Adgangssystemer.

Lås og beslag
er levert av:

s

Et stemningsbilde av 
hotellet beliggende i det 
åpne viddelandskapet, 
med det mektige firma-
mentet over. 

Foto:
Johan Mathis Gaup

s

Hotellet er godt utrustet 
med kurs- og konferanse-
fasiliteter for 100 perso-
ner. Alt det man forven-
ter av teknisk utstyr, er 
selvsagt tilgjengelig.

Foto:
Johan Mathis Gaup
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Brannteknikk
Av 

Oddvar Seppola, Total Brannsikring AS

Total Brannsikring AS har 
utarbeidet brannteknisk 
prosjekteringsgrunnlag og 
dokumentasjon av sikker-
het for hotellet.

Hotellet er i 3 etasjer og 
prosjektert i tiltaksklasse 2 
etter preaksepterte løsning-
er. Kautokeino kommune 
har krevd ekstern brann-
prosjekteringskontroll for 
hotellet. Kontrollen ble ut-
ført av Multiconsult, som 
vurderte sikkerhetsnivået 
for personer og materiell 
ved en eventuell brann til 
å tilfredsstille dagens for-
skrifter.

Hotelldelen med 140 sen-
geplasser er atskilt fra re-
stauranten med brannvegg 
REI-M 120, noe som ik-
ke er direkte forskrifts-
krav, men hvor geografiske 
beliggenhet og brannve-
sens dimensjonering er lagt 
til grunn for en helhetsvur-
dering av sikkerheten. 

Det ble vurdert sprinkling 
av bygget, men lavt vann-
trykk og vannmengde gjor-
de at det ikke lot seg gjen-
nomføre. 

Det er som alltid person-
sikkerheten som priori-
teres høyest når utforming 
og materialer i bygninger 
planlegges, og ved Thons 
Hotell her er bygget opp-
ført i ubrennbare bære-
konstruksjoner og det er 
gjort tiltak for å hindre en 
eventuell brannspredning 
bak brennbar ytterkled-
ning. For å hindre verti-

kal brannsmitte via vindu 
i fasaden er det montert 
felt med brannklassifiser-
te vindu, E 30, for å opp-
rettholde kjølesone mellom 
uklassifiserte vindu. Ytter-
vegger generelt har brann-
klasse minimum EI 30.

Rømningsutgangene er lo-
gisk plassert i hver ende av 
korridorene, det er også tatt 
hensyn til at i en panikksi-
tuasjon vil de fleste søke 
ut samme vei som de kom 
inn. Selv om resepsjons-
området med noe brenn-
bart materiale ikke er røm-
ningsvei pr. definisjon, er 
det også markert fluktruter 
gjennom her siden mange 
vil søke ut gjennom hove-
dinngangen. 

For restauranten, som lig-
ger i nær tilknytning til 
resepsjon og noen rom i 
nederste plan, tillates det at 
den ene av to rømningsvei-
er går gjennom dette area-
let, de to rømningsveiene 
vil likevel være helt uav-
hengige av hverandre. 

Trapperom som går over 3 
etasjer, er termisk røykven-
tilert for at brannvesenet 
skal kunne tømme disse for 
eventuelle røykgasser. 

Brannalarmanlegget, kate-
gori 2, har direktevarsling 
til brannvesenet og er ko-
blet opp slik at musikken i 
bar og restaurant vil stoppe 
og lys vil bli slått på der-
som det detekteres røyk på 
hotellet. 

Nygårdsveien 84, Postboks 2215, 3203 Sandefjord
Telefon: 33 42 60 50 • Telefaks: 33 42 60 55

www.rekon.no

Spiraltrapper er levert av:

Med kniv fra Josef Per Buljo erklærte Olav Thon og ordfører Klemet Erland Hætta nyhotellet for åpnet. Snorholder 
er hotelldirektør Peter S. Bolte.

Foto: Johan Mathis Gaup 

Fra nuhotellet har 
gjestene god utsikt 
også over Kautokeino 
sentrum.

Huset i forgrun
nen med sitt lavvo
inspirerte tak er 
SIVAbygget.

Foto: 
Johan Mathis Gaup

Hotellet er et moderne konferanse og forretningshotell 
med 66 rom og kurs og konferansefasiliteter til 100 per
soner. Hotellet ligger i Kautokeino sentrum med flott ut
sikt til den mektige naturen.

Foto: Johan Mathis Gaup
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3659 Tinn Austbygd
Telefon: 35 08 11 11 • Telefax: 35 08 11 00

www.alminor.com

Innredning til kjøle- og fryserom
er levert av:

Ringveien 9, Postboks 3407, 9276 Tromsø
Telefon: 77 75 98 00 • Telefax: 77 75 98 01

www. agenilsen.no

Gassanlegg til kjøkken,
peis og fakler
er levert av:

VVS-teknikk
Av 

Ove Bull,, Jørstad AS 

Anleggsorientert 
luftbehandlingsanlegg
Luftbehandlingsanlegget 
er oppdelt i tre systemer;
• 36.01 ventilerer romfløy.
• 36.02 ventilerer alle rom 
utenom kjøkken i service-
fløyen. 
• 36.03 ventilerer kjøkken.

I tillegg er det levert sen-
tralstøvsugeranlegg for he-
le bygget. Aggregat plassert 
i samme rom som system 
36.01. i underetasjen. Av-
kast over tak.

Aggregatsystem 36.01 er 
plassert i teknisk rom i 
kjeller. Inntak og avkast 
via kombihatt på tak. Ka-
naler i grunn under rom-
fløy legges av plast, videre 
spirorør opp i sjakter. Pre-
fabrikerte badekabiner er 
levert med kontrollventiler 
(ø 160) mens bakkantven-
tiler for tilluft er levert av 
ventilasjonsentreprenøren. 
Omrøringsventilasjon med 
konstant luftmengde og 
temperatur. Mulighet for 
redusert drift på viftene. 
Hvert rom tilføres en lufte-
mengde på 150 m3/h.

System 02 og 03 har aggre-
gatene i teknisk rom på tak 
over servicef løyen. Inn-
taksrister plassert i ytter-
vegg av bygningsmessig 
inntakskammer. System 
for kjøkken har nedfelt 
jethette for avkast over tak.
Generelt omrøringsventila-
sjon med ventiler i himling 
eller vegger. Forsamlings-
lokaler i under- og 2. etasje 
er utstyrt med diffus tilfør-
sel via poseventilasjon.

Storkjøkken har tilluft i 
front av kjøkkenhetten i 
tillegg til ventiler i him-
ling. Avtrekk fra stor-
kjøkkenhette over koke-
utstyr samt egen hette i 
oppvaskavdeling. System 
36.03 for storkjøkken har 
elektrisk forvarmebatte-
ri, platevarmeveksler og 
el.ettervarmebatteri. Øv-
rige aggregat har roteren-
de varmegjenvinner og el. 
ettervarmebatteri. Koke- 
og stekeutstyr er basert på 
gass. Nedgravd gasstank 
utenfor bygget. 

Ingen av systemene er le-
vert med noen form for 
kjøling. Frikjøling utenom 
driftstiden er mulig. 

Alle aggregater er av kom-
pakttypen med integrert 
automatikk.
 
Anleggsorientert 
sanitæranlegg
Utvendige vann og avløp er 
frostsikret med isolasjons-
kasser og varmekabler.

Bunnledninger av PP-rør.  
Sammenføyning av avløp 
fra badekabiner legges av 
PP-rør i hver etasje av sjak-
ter, tilkobles MA-opplegg i 
sjakt. Øvrige avløp av MA-
rør.

Vannledninger over him-
linger og i teknisk rom av 
Cu-rør. Der hvor rørene til 
utstyr ligger synlig er det 
benyttet forkrommet Cu-
rør. I vegger ligger god-
kjente «rør i rør» systemer 
med veggbokser. Badeka-
biner er levert rørmessig 
ferdig internt koblet. Disse 
tilkobles byggets rørsystem 
i sjakter.

Varmtvannsberedersentral 
er plassert i teknisk rom i 
underetasje Denne forsy-
nes fra el.kabler i hver en-
het.

På grunn av lite trykk på 
offentlig vannforsyning er 
hotellet utstyrt med hydro-
foranlegg. (trykkøknings-
anlegg)

Sanitærutstyr i vanlig hvit 
porselen, Utslagsvasker i 
rustfritt stål. Hovedsaklig 
ettgreps blandebatterier, 
og veggmonterte klosett. 
Badekabiner leveres kom-
plett med utstyr. Doble ser-
vanter på alle gjesterom.

Bygget  e r  s i k re t  me d 
brannslokkingsutstyr i 
form av brannskap i alle 
avdelinger. Utenfor hoved-
inngang er det også etablert 
egen brannkum.

Avløp fra kjøkken føres 
via utvendig plassert fett-
utskiller. Utskilleren har 
elektrisk alarm.

EM Systemer AS har levert mer enn 1500 
energistyresystem i Norge, deriblant en 
rekke anlegg til hoteller.
SD-anlegget HPC 1000 er designet for å 
sikre lave energikostnader og enkel drift.
Ta kontakt på telefon 91 17 28 46 eller
e-post gsandal@emsystemer.no for mer 
informasjon.

Conrad Mohrs vei 9 A,
5068 Bergen
Telefon:55 36 39 00
Telefax: 55 27 00 96
www.emsystemer.no

Over viser fra konferansesalen i 2. etasje. Til venstre: fra 
1. etasje, baren til høyre, trapp opp til konferansesalen, 
og til resepsjonen til venstre.

Foto Johan Mathis Gaup

Fra hotellets topp utrustete kjøkken.     Foto: J. M. Gaup

Amtmannsnesveien 57 B, 9515 Alta
www.bogens-kjoleservice.no

Komplett kjøle-, fryse- og
avfallsrom og datakjøling
er levert og montert av:
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Elektroteknikk
Av 

Dag Erik Eliassen, Elektro AS 

Fordelingsanlegget er ut-
ført som 400 TN-C-S. Ho-
vedtavlen er plassert ved 
traforom. Stigekabler og 
kurskabler er forlagt på 
bruer og i sjakter.

For lysanlegget er det i ho-
vedsak benyttet armaturer 
fra Glamox. Det er benyt-
tet lavvolt downlight, kom-
paktlysarmaturer og ef-
fektbelysning på skinner. 
Som styring/dimming er 
det montert EIB-system 
kombinert med DALI og 
1-10V. 

Nødlys / ledesystem er inte-
grert i normalbelysningen 
der dette har vært mulig. 
Utgangsmarkeringslys er 
diodearmaturer med lavt 
strømforbruk og lang leve-
tid på lyskilde. Alle nød-
lysarmaturer er levert med 
innebygget elektronikk for 
selvtest.

Varmesystemet for hotel-
let er utført med elektriske 
ovner og varmekabler. Alle 
rommene har mulighet for 
senking av temperaturen 
når de ikke er i bruk. Det-
te styres fra resepsjon over 
SD-anlegget.

For brannalarmanlegget er 
det levert et Novar-Eltek 

IQ8 anlegg med en fire-
sløyfers sentralenhet mon-
tert i datarom og med be-
tjeningspanel i resepsjon.
Anlegget er prosjektert 
med adressérbare detek-
torer og integrerte alarm-
organer og heldekkende 
overvåking. Det er benyt-
tet optiske detektorer, var-
medetektorer, kombinert 
varme/optisk og manuelle 
detektorer.

For antenneanlegg er det 
brukt standard koaksial-
kabel med forsterkere og 
splittere i stjernenett.

Tv / parabolanlegg er le-
vert og tilkoblet av Thon 
hotell.

Det er levert SD-anlegg 
(sentral driftskontroll) fra 
EM-systemer som er mon-
tert og satt i drift av våre 
SD-teknikere.  Anlegget 
styrer senking av tempera-
turen på rommene og ven-
tilasjon. All varmestyring 
i servicearealer som kjøk-
ken, resepsjon, restaurant, 
møterom osv. styres av SD-
anlegget.

Overvåking av rømnings-
dører er også tatt inn i dette 
systemet.

Vi gratulerer THON 
med nytt hotell i 

Kautokeino!

Skifer er levert av:

www.mineranorge.no
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Bildet over: Hotellets karakteristiske sirkulære søyle-
rekke med fasade kledd i sibirsk lerk.

Til høyre hotelldirektør Peter S. Bolte foran «Sirløen» 
som inneholder to konferansesaler og en bar.

Foto:
Johan Mathis Gaup

s

Hotellets restaurant  
Duottar ligger i 1. etasje. 
Hotellets kjøkkensjef 
kan by på både interna-
sjonale og lokale retter 
med innslag fra det sa-
miske kjøkken.

Foto:
Johan Mathis Gaup

Postboks 499, 9305 Finnsnes
Telefon: 77 84 22 13 • Mobiltelefon: 928 16 600 • Telefax: 77 84 22 15

www.byggservicenord.no

Importør av parkett og sibirsk lerk.

Vi leverte og monterte parkett på 
Thon Hotel Kautokeino,

samt utvendig fasadekledning
i sibirsk lerk.
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Interiør – 
Thon Hotel Kautokeino

Sommer 2007 får SIAS an-
ledning til å være med å gi et 
forslag på design og innred-
ning til Thon Hotel Kauto-
keino. Vi ser på dette som et 
meget spennende oppdrag og 
utfordring, da dette er på et 
unikt sted, med tydelig his-
torie.
 
Vi gjorde grundig research 
på samekultur, historie, Finn-
mark og byggets arkitektur. 
Det vi tidligere har designet 
er hotell som er moderne, 
med sterke farger og med ty-
delig inspirasjon fra miljøet, 
samtidig som det presenterer 
noe nytt.

Med god hjelp fra lokale 
krefter fikk vi vite at vi var 
helt klart på riktig retning 
med vår design, og at fargene 
stemte. Vi fikk henvisninger 
til hvilke farger som passet 
med deres kultur, og hvilke 
som ikke passet, samt at de 
bruker mye ullstoffer, filt, 
bjørk og skinn.

Disse materialene stemte 
godt med vår moderne ret-
ning, og til sammen ble det 
en tøff kombinasjon.

I Kautokeino er det nesten 
10 måneder med snø i året, 
så bruk av farger og varme 
materialer er helt klart me-
get viktig.

Teppene er designet med in-
spirasjon fra naturen, med 
kvister fra bjørketrær, former 
fra vidda og nordiske forma-
sjoner. De danner en interes-

Av 
Henriette Bergsjø,
Sias Contract AS

sant ramme rundt interiøret 
og bidrar også til å begrense 
støy, samt at de gir en lunere 
følelse.
 
Rommene har to fargeal-
ternativer, et i rødt, gult og 
oransje, og et i blått, grønt 
og turkis. Her er det utstrakt 
bruk av nordiske materialer, 
i form av tekstiler, tepper og 
innredning.
 
Thon Hotel Kautokeino inn-
går i kjedens conference-
konsept, og legger stor vekt 
på konferanse- og møtefasi-
liteter.

I konferansesalen i 2. etasje 
er det panoramatak med vin-
duer mot himmelen, og store 
fasadevinduer, med fantas-
tisk utsikt mot vidda.

I panoramataket, ligger en 
meget avansert teknikk, med 
automatisk solavskjerming 
som åpner for et fantastisk 
syn mot himmelen og mot 
midnattsolen om man er hel-
dig.
 
Restauranten går i lyse og 
varme farger, med stor flek-
sibilitet og plass til store sel-
skaper.

Baren er formet som en bue 
og har et vakkert mønster 
med samme inspirasjon som 
teppedesignet, med forma-
sjoner fra vidda.
 
Veggene blir utsmykket med 
lokal kunst i samarbeid med 
Olav Thon.

Elektrisk plissé-system for solavskjerming i 
konferansalens panoramatak

er levert av:

Leverandør av alle styper standard og spesielle
solskjermingprodukter. Med eller uten montering.

Postboks 1325 Flattum, 3505 Hønefoss
Telefon: 32 12 23 37 • Telefax: 32 12 23 38

www.goelst.no • info@goelst.no

I panoramataket, ligger en meget avansert teknikk, med 
automatisk solavskjerming.

Foto: Johan Mathis Gaup

Fra baren hvor gjestene kan nyte en forfriskning i ro og mak.                                                  Foto: Johan Mathis Gaup

Hotell i fargealternativet rødt, gult og oransje.

Foto: Johan Mathis Gaup

Hotell i fargealternativet blått, grønt og turkis.

Foto: Johan Mathis Gaup

s

Prominente festdeltage-
re til bords på åpnings-
middagen. Fra venstre: 
samboeren til ordfører 
Klemet Erland Hæt-
ta, Marit Kirsten Eira, 
Olav Thon, så skuespil-
ler, stand-up komiker, 
adm. dir. i Centrum Ei-
endom, investor og mye 
mer, Gullik Hansen, og 
sist plansjef i Alta kom-
mune, Inger-Lise Hegg-
heim.

Foto:
Johan Mathis Gaup

Teppene er de-
signet med in-
spirasjon fra 
naturen, med 
kvister fra 
bjørketrær, 
former fra vid-
da og nordiske 
formasjoner.

Foto:
Sias

Contract AS
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RÅDGIVENDE INGENIØER I BYGGETEKNIKK M.R.I.F.

Dicks vei 10, Postboks 139, 1325 LYSAKER
Telefon: 67 82 80 00 • Telefaks: 67 82 80 80

E-post: firmapost@olavolsen.no
http: //www.olavolsen.no

Rådgivende ingeniør i
byggeteknikk,
geoteknikk og
brannteknikk

ARKITEKT

DARK ARKITEKTER AS
Drammensveien 130,

0277 Oslo
Telefon: 23 13 12 00
Telefax: 23 13 12 01

www.dark.no

Lillleakerveien 2 E, inng.6, Postboks 56 Lilleaker, 0216 Oslo
Telefon: 22 13 28 80 • Telefax: 22 13 28 81

www.vedal.no

TOTALENTREPRENØR

Nye boliger og handelssenter i Røyken sentrum
Av 

Jon Uno Iversen,
Dark Arkitekter AS

s

Sett inn i det skjermete 
gårdsrommet mot det 
langstrakte volumet som 
består av de tre boligen-
hetene A. B og F (se teg-
ningen på neste side).

Alle leilighetene i 2. til 
4. etasje har solrike bal-
konger. Leilighetene i 1. 
etasje har uteplass på 
bakkeplan.

Foto:
Byggenytt

Tomten var opprinnelig et 
igjengrodd og myrlendt land-
skap som resultat av at elva 
Hegga renner forbi. Nærhe-
ten til togstasjon, kirke og 
boligområder signaliserer 
dog at Røyken sentrum bur-
de ligge akkurat her. Derfor 
ble prosjektnavnet Røyken 
sentrum. 

Funksjoner og plassering av 
bygget er med på å under-
streke et regionssentrum som 
kan trekke nye beboere og 
arbeidsplasser til seg. Tilta-
ket er derfor også nøkkelen i 
en mulig fremtidig utvidelse 
av sentrum. 

Prosjektet består av 77 leilig-
heter beliggende i 4 hoved-
volumer på 4 etasjer, med et 
kjøpesenter i / under terreng. 
Samtlige leiligheter i pro-
sjektet er gjennomlyste. 

Leilighetstypene fordeler seg 
på 25 toromsleiligheter, 32 
treromsleiligheter og 20 fire-
romsleiligheter.

Tillatt bruksareal i prosjek-
tet utgjør 10.936 m2 inkludert 
arealer under terreng.

En  langstrakt form mot nord 
og Spikkestadveien  skjer-
mer boligenes fellesområder. 
Tre mindre enheter liggende 
i retning nord / syd åpner ute-

rommet mot syd og slipper 
lys inn til fellesområdet. 

Boligvolumene ligger over 
et adskilt kjøpesenter med 
adkomst for fotgjengere fra 
nord og for bilister fra syd.

Den bærende arkitektoniske 
idéen er samspillet og kon-
trasten mellom bygningsvo-
lumene. Byggets hovedma-
terialer er tre, mur og glass. 
Disse er lekent satt sammen 
til en enhet av flater og åp-
ninger som bryter monumen-
talitet og tydeliggjør detaljer 
og den menneskelige skala.

Kjøpesenteret ligger i stor 
grad under terreng og former 
en sokkel for de overliggen-
de boligvolumene mot Bråset-
veien. Fasaden er her lang-
strakt og tydeliggjort som et 
samlingssted for handel med 
parkeringsmuligheter.
 
Uteområdet, kjøpesenteret 
og samtlige leiligheter er til-
rettelagt for bevegelseshem-
mede.

Kjøreadkomst til boligdelen 
er fra Spikkestadveien til fel-
les P-kjeller. Kjøreadkomst 
til kjøpesenteret er fra Brå-
setveien.

Perspektivtegningen illustrerer byggeprosjektets 4 hovedvolumer, de tre blokkene som ligger over kjøpesenteret og det 
langstrakte volumet mot Spikkestadveien og jernbanen.

Kilde: Røyken Sentrumsutviklings brosjyre 
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Alle betongarbeidene
er utført av:

Lierstranda 82, 3400 Lier • Postboks 2093 Drammen, 3003 Drammen
Telefon: 32 24 37 37 • Telefax: 32 24 37 38

www.stenseth-rs.no

GRUNNARBEIDENE ER UTFØRT AV:

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

Tegningen viser ferdigstilt prosjekt sett fra syd.    Kilde: Røyken Sentrumsutvikling AS Også sett fra syd. Leilighetene ferdigstilt, kjøpesenteret underveis.        Foto: Byggenytt

Sett fra syd mot A (se tegning), blokk B til venstre.                                   Foto: Byggenytt

Sett fra tak-
terrasse mot 
Spikkestadveien.

Den gule bygnin-
gen i bakgrun-
nen er den gamle 
stasjonsbygnin-
gen til jernbanen 
(Spikkestad-
banen). Røyken 
stasjon ble 
offisielt åpnet 7. 
oktober 1872. 

Togavganger i 
dag mot Asker / 
Oslo skjer ca. én 
gang i timen..

Foto:
Byggenytt

Huset mot Spikkestadveien skjermer boligenes fellesområder.                Foto: Byggenytt
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NVS Drammen
Teglverksveien 1, 3400 Lier

Telefon: 32 27 60 60 • Telefax: 32 27 60 61
www.nvs.no

Alle rørleggerarbeidene
er utført av:Vi har utført

kjerneboring
og

betongsaging

Lierbakkene 1, 
Postboks 566,
3412 Lierstranda
Telefon: 32 24 02 00
Telefax: 32 24 02 10
E-mail: mimax@mimax.no
www.mimax.no

s

Hele utbyggingen av 
Røyken sentrum er plan-
lagt gjennomført i 5 byg-
getrinn med til sammen 
200–250 leiligheter.

Første byggetrinn som 
er omtalt her, består av 
6 hus med 77 leiligheter.

Utbygger:
Røyken Sentrums
utvikling AS 
c/o Umoe AS

Prosjektutvikler:
Realkapital 
Utvikling AS

Foto:
Byggenytt

Utsikt fra takkterrasse mot syd mellom blokkene.

Foto: Byggenytt

Kjøreadkomst til boligdelen er fra Spikkestadveien 
til felles P-kjeller.

Foto: Byggenytt

Utsikt fra kjøkken/stue.                        Foto: Byggenytt

Byggeteknikk
Av  Anders Nybø,

Dr. techn. Olav Olsen AS 

Grunnforhold,
fundamentering
Det er varierende løsmasse-
forhold i tomta. Tomta ligger 
delvis i skråning, ned mot et 
flatt parti rundt elva Hegga 
og dennes «blindtarm» som 
skar inn i tomta. Denne er fylt 
igjen. I det lave, flate partiet 
er det registrert humushol-
dige masser til relativt stort 
dyp. Total høydeforskjell i 
tomta er 12-13 meter.

Det ble påpekt i geoteknisk 
rapport at det kunne ligge til 
rette for direkte fundamente-
ring, da øvrige masser er eg-
net for dette. På grunn av at 
det lave partiet av tomta måt-
te fylles opp, samt at skrå-
ningen i tomta for øvrig gir 
svært variable avlastingsfor-
hold, ble likevel pelefunda-
mentering valgt. 

Ønsket fra utbygger om å ha 
færrest mulig søyler i kjøpe-
senteret, gir høye punktlaster 
under disse, og det er derfor 
relativt store pelegrupper un-
der hovedsøylene. Det er be-

nyttet skråpeler for opptak 
av horisontallster fra vind og 
jordtrykk.

Det er benyttet midlertidig 
spunt mot Spikkestadvei-
en og mot naboeiendom på 
oversiden av tomta. Setnin-
ger har likevel vært et pro-
blem under utførelsen, og 
medført noe skader på eldre 
nabobebyggelse og på Spik-
kestadveien.

Konstruksjoner
Fundamenter, bunnplate, 
heisgruber og kjellerytter-
vegger er utført i plasstøpt 
betong. Heis- og trappesjak-
ter er utført som plasstøpte 
betongkonstruksjoner. 

Bunnplaten er utført som 
en frittbærende plate, siden 
det er forutsatt at setninger 
oppstår i løsmassene i den 
oppfylte delen av tomta. På 
grunn av behov for store søy-
lefrie arealer i næringsdelen 
er dekket under plan 1 byg-
get med forspente Platten-
dekker.

Boligetasjene fra 1.etasje er 
utført med plasstøpte, bæren-
de veggskiver i leilighetsskil-
lene og enkelte gavlvegger. 
For øvrig forutsettes skjulte 
stålsøyler i fasadene. Bolig-
dekkene utføres som Platten-
dekker. Balkongene og sval-
gangene er dels utført som 
plasstøpte, utkragende dek-
ker, dels som forspente Plat-
tendekker. Takene er i en-
kelte av byggene bygget med 
såkalte lettbjelker, det vil si 
tynnplate-stålprofiler.

Tre av leilighetsbyggene har 
frittstående trappe- og heiss-
jakter på utsiden av svalgan-
gene. Disse sjaktene er veks-
let ut over kjøpesenteret, i 
plan 1, med store, slakkar-
merte bjelker.

Horisontalkreftene i leilig-
hetsbyggene tas generelt opp 
i leilighetsskilleveggene, som 
overfører horisontalkreftene 
via dekket i plan 1, og kraft-
par i søylene, til skråpelene. 

Byggenytts fotograf møtte på sin fotorunde to hyggelige 
karer fra Edvardsson Entreprenør AS, anleggsleder Jo-
han Dalsmark (t.v.) og Peter Gombkôtô, som utførte 
malerarbeider i handelsenteret.

Foto: Byggenytt
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OKK Entreprenør AS

Sagveien 17,
Postboks 4540, Nydalen, 0404 Oslo

Telefon: 21 60 98 00 • Telefax: 21 60 98 01
www.okk.no

Totalentreprenør
Breivollveien 31

www.opak.no

Prosjektadministrativ
bistand

for byggherren Rådgivende ingeniører i
byggeteknikk og

VA-teknikk- - -

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

Breivollveien 31, Alnabru

Prosjektleder Gisle Ran-
heimsæter i OKK Entre-
prenør AS, er godt fornøyd 
med gjennomføringen av 

totalentreprisen for det nye 
næringsbygget på Alnabru. 
Prosjektet har vært et samar-
beidsprosjekt mellom bygg-

herren Breivollveien 31 AS 
(Egil Stenshagen) og OKK 
med en incitamentsavtale 
basert på en omforent kost-
nadsramme, en målsum. In-
citamentet ble utløst med ge-
vinst da sluttresultatet kom 
under målsummen. Ran-

heimsæter opplyser til Byg-
genytt at slike samarbeidsav-
taler blir mer og mer vanlig 
i byggeprosjekter da dette 
styrker motivasjon og sam-
arbeidsevne mellom partene, 
og reduserer risiko for bud-
sjettsprekk. Det er imidlertid 
viktig for å få samarbeidet 
til å fungere godt, at parte-
ne blir enige på forhånd om 
hvordan jobbe sammen, utar-
beide en arbeidsmodell som 
skal iverksettes fra dag én. 
Dette har vi lyktes bra med i 
dette prosjektet, understreker 
Ranheimsæter.

Men før man eventuelt kan 
innhente en gevinst så skal 
det bygges først, og det å fø-
re opp dette næringsbygget 
har hatt sine utfordringer for 
totalentreprenøren. For det 
første var grunnforholdene 
problematiske da grunnen 
bestod av bløt leire og 40 me-
ter ned til fjell. Det var ikke 
aktuelt prismessig med pele-
fundamentering slik at alter-
nativet ga seg selv, kompen-
sert fundamentering. Det ble 
gravd ut ca. 12.000 m3 med 

Næringsbygg med profilert 
lokalisering ved E6 på Alnabru

Gisle Ranheimsæter med rundkjøring Breivollveien / 
Smalvollveien i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt

På E6 ut av Oslo kjører man like forbi nybygget.                                      Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt

fortsettelse side 22
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STORE SPENN - MINDRE BETONG

BubbleDeck Norway AS

Dicks vei 10, Postboks 139, 1325 Lysaker
Telefon: 67 11 66 20 • Telefaks: 67 82 80 80

hr@bubbledeck.no • www.bubbledeck.com

Vi har levert

BubbleDeck

til Breivollveien 31

- Co Auto GRIP

TAKK FOR OPPDRAGET! 

Det vedlikeholdsfrie H-vinduet,  
et vindu for fremtiden! 

Telefon: 62 83 19 20    -    post@hvm.no    -   www.hvm.no

Bildet over illustrerer 
glassfasadens elegante 
krumning.

Bildet til høyre viser 
utsnitt fra 4. etasje. De 
store søyleavstandene 
og store vinduer gir mu-
lighet til fleksibel bruk 
for kontor- og nærings-
virksomhet.

Foto: 
Byggenytt

ConocoPhilips Jet AS har sikret seg en god lokalisering for sin bensinstasjon i nybygget 
på sterkt trafikkerte Alnabru.

Foto: Byggenytt
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Postboks 1508 Postterminalen, 3007 Drammen
Telefon: 31 40 97 70 • Telefax: 31 40 97 71
www.okk.no/mpf

Mur-, puss- og flisarbeider
er utført av:

VI HAR LEVERT
TRAPPER

REGION ØST
Franzefossveien 19, 1336 Sandvika

Telefon: 67 15 18 30 • Telefax; 67 13 70 05
www.franzefoss.no

Gratulerer med vel gjennomført prosjekt!

Containere og
avfallsbehandling

er levert av:

Himlinger
er levert og montert av:

Maridalsveien 9, 0178 Oslo • Telefon: 48 04 41 25
www.akustikmontage.no

bløtleire for bortkjøring. Lei-
remassen utgjorde ca. 1700 
billass. Tomten ble spuntet 
og det ble så tilbakefylt ca. 
7000 m3 med løs-leca under 
den bærende platen og mot 
trafikkårene i nord (Brei-
vollveien og E6), dette for å 
stabilisere grunnen og redu-
sere jordtrykket. Løs-lecaen 
ble tlkjørt byggegropa med 
pumpebiler. Nevnte ut- og 
innkjøring var selvsagt ikke 
enkel å få til i dette sterkt tra-
fikkerte området. 

I utgangspunktet ble det 
planlagt å reise råbygget i 
stål og hulldekker, fortel-
ler Ranheimsæter. Men på 
grunn av den sterke høykon-
junkturen i byggebransjen 
på dette tidspunktet, var det 
lang leveringstid på hulldek-
ker. Det ble derfor valgt en 
løsning med plasstøping av 
kjeller og BubbleDeck i re-
sten av bygget. Ranheimsæ-
ter forteller at BubbleDeck-
metoden var ny for ham, og 
i dag med fasit i hånd, kan 
han oppsummere at Bubble-
Deck er et svært bra alterna-
tiv. Byggemåten består av et 
slags plattendekke kledd på 
oversiden av store plastballer  
som leveres byggeplassen og 

fortsettelse fra 
side 22

Næringsbygget har god tilgjengelighet og ligger fritt til, godt synlig i nabolaget. Høyspentledningene var en utfordring i byggeperioden.

Foto: Byggenytt

Byggets dynamiske form tilpasser seg Smalvollveiens kurvatur.  Breivollveien 31 er ca. 9500 m2 stort og har en total-
pris på ca. 140 millioner kroner.

Foto: Byggenytt

holdes på plass av et arme-
ringsnett som er sveiset fast 
til jernene i dekket. Det bru-
kes flytbetong for å fylle ut 

hulrommene rundt ballene. 
Fordelen ved denne metoden 
er lav egenvekt på dekkene 
med evne til å bære tunge 

laster over store søyleavstan-
der. Byggherren hadde nok 
dette i tankene i forbindelse 
med prosjekteringen av hu-

Byggherre: Breivollveien 31 AS (Egil Stenshagen)

Hovedarkitekt:
O M Sandvik & Co. AS

Arkitekt JET-stasjon:
123 Arkitekter

Landskapsarkitekt:
O M Sandvik & Co. AS

Rådgivere:
RIB, RIV, RIGeo og energiberegner: Rambøll Norge 
RIE, vent og rør: Hjellnes Consult 
RIBr: O M Sandvik & Co. AS
RiAku: BS Akustikk 
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Bygg & Anleggsentreprenør
Hovmovegen 53, Postboks 1120 Skurva, 2605 Lillehammer

Telefon: 61 26 92 22 • Telefax: 61 26 44 53
www.anlegg-ost.no

Grunn- og utomhusarbeidene
er utført av:

Mot Breivolllveien  har huset en stor buet glassfasade. Glasset i de tre øverste etasjene 
består av selvvaskende glass.

Foto: Byggenytt

set. Det ble nemlig lagt opp 
til en fleksibel bruk av byg-
get. Bilutstillinger over flere 
etasjer har vært inne i bildet. 
I dag er profilen mer et rent 
utleiebygg for ulike bedrifter 
og næringsvirksomhet.  

En annen stor utfordring i 
byggeprosjektet var byggets 
nærhet inntil høyspentlinjen 
like sør for bygget, fortsetter 
Ranheimsæter. Mobilkraner 
måtte plasseres slik at kraft-
ledningene ikke ble berørt. I 
lange perioder måtte strøm-
men utkobles i intervaller 
for å gjennomføre fremdrift 
på en forsvarlig måte. Stat-
nett hadde hele tiden vakter 
på byggeplassen mens hei-
sing pågikk. Det ble videre 
etablert et riktig dimensjo-
nert jordingsanlegg på den 
siden av bygget som vender 
mot høyspentlinjen, dette for 
å forhindre overslag ved be-
røring av ledende deler i og 
utenpå bygget. Fasadekled-
ningen mot høyspentlinjen 
som består av aluminiums-
kassetter, er i tillegg sikret 
ved at det er trukket jordle-
dere på hele aluminiumsfa-
saden. Disse er tilkoblet et 
skinnesystem som er direkte 
ført ned til jord på flere for-
skjellige steder. 

Ranheimsæter beskriver 
bygget som et nøkternt bygg, 
men allikevel med god kva-
litet når det gjelder materia-
ler og løsninger. Mot Brei-
volllveien  har huset en stor 

buet glassfasade. Glasset i 
de tre øverste etasjene består 
av selvvaskende glass. Dis-
se holdes rene av en spesiell 
nanoteknikk. Når glasset ut-
settes for UV-stråler, brytes 
organisk støv og skitt ned. 
Vann (eller regn) danner en 
hinne på glasset og skyller 
bort nedbrutt organisk støv 
og mineralske materialer. 

Alle gulv har flisbelegg. Veg-
ger er enten gipsvegger eller 
malte betongvegger. Videre 
har huset elektrisk oppvar-
ming. Det er balansert ven-
tilasjon med varmegjenvin-
ning. Bygget er fullsprinklet, 
og trygget innbruddsmessig 
med adgangskontroll, skall-
sikring og alarmanlegg.

Bygget sett fra Smalvollveien  i nord      .Foto: Byggenytt

Samtlige landsdekkende 
VVS-kjeder har gått sam-
men i den nye og spennen-
de konstellasjonen Bransje-
foreningen VVS Kjedene 
Norge (VKN). Dette styr-
ker faget, og dermed både 
service og kvalitet overfor 
forbrukere og proffkunder i 
hele Norge.

Bakgrunnen er en sterk vil-
je til å styrke kvalitet og 
hegne om mangfold og kon-
kurransedyktighet når det 
gjelder distribusjon og pro-
duksjon av bedre baderom 
og VVS-anlegg til sluttbru-
kere, uavhengig om dette er 
til private, næringsliv eller 
offentlige kunder. 

Det er Comfort, Bademil-
jø, Varme & Bad, Rørkjøp 
og VVS Eksperten/Mester-
bad som har stiftet den nye, 
slagkraftige bransjeforenin-
gen «VVS-kjedene Norge» 
(VKN). 

Styret består av de daglige 
lederne i de tilsluttede kje-
dene. Frank Olsen, adm. 

dir. Rørkjøp, har fått tildelt 
formannsvervet, styremed-
lemmer er: 
• Knut Strand Jacobsen, 
adm. dir. Comfort. 
• Erik Skar, 
adm. dir. Bademiljø. 
• Jan Vang, adm. dir. VVS-
Eksperten/Mesterbad. 
• Øystein Kjellsen, 
adm. dir. Varme & Bad. 

– En slik bransjeforening 
kan være med å bidra til 
økt kvalitetssikring av både 
produkter og tjenester innen 
rørleggerfaget, sier Olsen. 

– VKN ønsker blant an-
net å bistå med løsningso-
rienterte forslag på arbeidet 
med den sviktende rekrut-
teringen til bransjen – både 
til administrative stillinger 
og ikke minst til rørlegger-
faget. Dette er en bransje-
utfordring der vi vil søke 
samarbeid med alle andre 
aktører innenfor VVS-fa-
get, forsikrer Olsen. 

– De utfordringene vi i 
VVS-bransjen står overfor 

når det gjelder de databa-
ser vi opererer med internt 
og overfor VVS-grossister 
og produsenter må løses. At 
de ulike VVS-aktørene har 
ulik forståelse og syn på dis-
se spørsmålene, hindrer full 
utnyttelse av IT-verktøyene 
og bremser derfor den pro-
duktivitetsutviklingen vi 
alle ønsker, påpeker Olsen 
på vegne av VVS Kjedene 
Norge. 

VKN er et kjærkomment 
fora for kjedene, og med-
lemmene ser frem imot å 
stå sammen om felles ut-
fordringer til felles nytte for 
bransjen, påpeker Olsen. 

For ytterligere informasjon 
eller kommentarer, kon-
takt formann Frank Olsen 
i Bransjeforeningen VVS 
Kjedene Norske (VKN) 

Rørkjøp: 
adm. dir. Frank Olsen 
E-post:    
frank.olsen@rorkjop.no 
Telefon: 66 77 53 50 
Mobil: 957 95 676

pressemeldinger:

101 WIPES BIG – NY STØRRELSE PÅ FAVORITT
Brukere av Relekta-produk-
tet 101 Wipes har vært svært 
fornøyde med både effekten 
og dens hudvennlige egen-
skaper. Mange, og spesi-
elt de profesjonelle håndt-
verkerne som bruker disse 
våtserviettene til mye ren-
gjøring og fjerning av pro-
blemsmuss, har etterlyst en 
utgave av den med større 
kluter.

101 Wipes dekker mange 
bruksområder og erstat-
ter white spirit og lignende. 
Den fjerner olje, samt uher-
det maling, lim, fugemasse 
og byggskum. I tillegg fjer-
ner den fett, blekk, trykk-
sverte, sprittusj, nikotin og 
annet problemsmuss fra de 
fleste overflater og materi-
aler som metall, tre, glass, 
stein, stoff osv. Tross den 
sterke rengjøringseffekten 
er den mild mot huden og 
gir ingen allergiske reak-
sjoner eller uttørket hud et-
ter bruk.

– Alle bruksområdene og 
den hudvennlige konsisten-
sen har gjort 101 Wipes til 

en favoritt blant våre kun-
der, forteller produktsjef 
Hans Erik Lian i Relekta. 
En av våre kunder skulle 
kaste en whiteboard-tavle 
fordi det var skrevet med 
sprittusj på den. De hadde 
prøvd alt mulig for å gjøre 
den ren uten å lykkes. Så 
prøvde de 101 Wipes, og nå 
er tavla ren som ny. Mange 
av våre kunder bruker den 
til så mye at de har etter-
spurt klutene i større forma-
ter. Derfor har vi lansert 101 
Wipes BIG som har 30 klu-
ter mer som er 49cm² større 
enn 101 Wipes. 

Begge versjoner brukes av 
profesjonelle håndtverke-
re og privatpersoner. Den 
brukes på arbeidsplassen, 
hjemme, på hytta og i biler, 
båter og campingvogner – 
kort sagt har den blitt en fa-
voritt som brukes over alt. 

Wipes 101 markedsføres av 
Relekta Import AS som er 
en del av Relekta-Gruppen 
og selges gjennom farge-, 
bygg- og jernvarehandlere i 
hele Norge.

Relekta-Gruppen har sol-
gt reparasjons- og vedlike-
holdsprodukter til profesjo-
nelle brukere i Norge siden 
1977. Selskapet har funnet 
de kvalitetsmessig beste 
produktene for å gjøre re-
parasjon og vedlikehold en-
klere, mer miljøvennlig og 
mer lønnsomt. 

Kvaliteten bekreftes gjen-
nom fem forskjellige garan-
tier og forsikringer - Relek-
tas 5-stjerners kundegaranti, 
samt Relekta-Gruppens ser-
tifiseringer; ISO 9001:2000 
(kvalitet), ISO 14001:2000 
(miljø), EMAS (miljø), 
OHSAS 18001 (helse og 
sikkerhet) og MQA-01 (salg 
og marked). 

For mer informasjon, 
kontakt:
Relekta-Gruppen 
v/Hans Erik Lian, 
telefon: 22 66 04 00, 
e-post: 
hans.lian@relekta.no
Se også: www.101.as

Nasjonalt løft for sterkere VVS-bransje
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Tetter selv når det er vått!

Statsbygg har ferdigstilt ny ambassade i Kathmandu i Nepal
Mandag 18. august var det 
offisiell åpning med miljø- 
og utviklingsminister Erik 
Solheim til stede. 

Den nye ambassaden er på 
830 m2 og fremstår som et 
estetisk vakkert bygg. Det 
er lagt vekt på å bruke loka-
le materialer og detaljer som 
nepalerne er fortrolige med. 
Resultatet har blitt et bygg 
med sterk identitet og som 
oppfyller de kravene til funk-
sjonalitet som en ambassade 
skal ha. 

Stein på stein
Huset er bokstavelig talt byg-
get stein på stein. Material-
bruken er nemlig i hovedsak 
lokal stein med noe innslag 
av tre. 

– Som vanlig er det benyt-
tet lokale entreprenører som 
igjen har engasjert lokale ar-
beidere. Det har likevel vært 
en byggeprosess utover det 
normale, sier prosjektleder i 
Statsbygg, Rigmor Leirvik.

– Nepal er ett av verdens fat-
tigste land med de utfordrin-
ger det fører med seg med 
hensyn til tilgjengelighet av 
materialer, utstyr, maskiner 
og teknologi. I tillegg har det 
vært politisk uro med strei-
ker, portforbud og steng-
te grenser. Sluttresultatet er 
vi imidlertid meget fornøyd 
med, sier Rigmor Lervik.

Erik Solheim
Den offisielle åpningen fant-
sted i Kathmandu mandag 
18. august med et arrange-

ment i den nye ambassaden. 
Statsbyggs direktør for eien-
domsforvaltning, Harald Un-
stad, deltok i seremonien og 
overleverte lokalene til Uten-
riksdepartementet ved miljø- 
og utviklingsminister Erik 
Solheim. Statsråden var i Ne-
pal for å ha samtaler med den 
politiske ledelsen i Nepal, se 
på klimautfordringene i Te-
rai-regionen og åpne ambas-
saden. 

Kostnadsrammen for byg-
get, som ble påbegynt i ja-
nuar 2007, er på 19 millioner 
kroner. 

Byggeherre er Statsbygg.  
Arkitekt er Kristin Jarmund 
Arkitekter med den lokale 
arkitekten, Archiplan.  Shar-
na har vært generalentrepre-
nør.
 
Kontaktpersoner i 
Statsbygg:

Prosjektleder 
Rigmor Leirvik
414 59 337

Kommunikasjonsrådgiver 
Pål Weiby – 922 333 95

Norges nye ambassade i Nepal.                                                                                                 Foto: Statsbygg / Guri Dahl

Statens vegvesen har 
inngått en rammeavtale 
med Dinamo for utvikling 
av trafikksikkerhetskam-
panjer. Avtalen gjelder for 
to år, med mulighet for 
forlengelse. Rammene for 
avtalen er mellom 80-120 
millioner, inkludert me-
diekjøp, over en 4-årspe-
riode.

PH Koglen fyller 50 år
PH Koglen fylder 50 år og er 
aktuel som aldrig før. Louis 
Poulsen fejrer fødselsdagen 
ved at markedsføre 50 ek-
semplarer af den største PH 
Kogle med blade forgyldt 
med 24 karats guld. 

PH Koglen har status som 
et af verdens største ikoner 
inden for belysningsdesign. 
Igennem 50 år har pendlen 
med det botaniske kælenavn 
betaget sit publikum med sin 
skulpturelle, organiske form, 
afklarede enkelhed og sit 
varme, blændfrie lys. 

PH Kogle er genialt design 
– grænsende til et kunstværk 
– som til fulde berettiger ud-
førelsen i guld.

PH Kogle Guld henvender 
sig til kunden, som ønsker 
sig det ypperste inden for be-
lysningsdesign – udført i en 
ultimativ, eksklusiv udgave. 
PH Kogle vil blive et samler-
objekt. Louis Poulsen frem-
stiller et limiteret antal på 50 
stk., som alle nummereres. 
PH Kogle Guld fremstilles 
udelukkende i Ø 840 mm 
og koster 70.000 Euro ekskl. 
moms.

PH Koglen blev oprindelig 
skabt til Langeliniepavillo-
nen i Københavns havn, hvor 
lamperne – med udsigt til 
Den Lille Havfrue – kan ny-
des endnu. Poul Henningsen 
fik opgaven at skabe et fest-
ligt, varmt lys i restauranten, 
og armaturerne skulle være 
dekorative, også i slukket til-

stand. De første PH Kogler 
blev udført i kobber, den klas-
siske udgave, som har været i 
produktion lige siden.

PH Kogle Guld tilføjer det 
berømte armatur en helt ny 
dimension. Hvor kobberud-
gaven fremstår med en bør-
stet, anelse mat overflade, er 

fødselsdagsudga-
ven i en skinnende 
blank version. Den 
blanke finish tilfø-
rer PH Kogle Guld 
et grafisk, præcist 
udtryk. Samtidig 
intensiverer og for-
stærker guldet ar-
maturets varme og 
stemningsskaben-
de lysudsendelse.

For nærmere 
opplysninger:

sak@lpmail.com
eller
tlf. + 4522617435
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