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Stavanger Aftenblad – nytt mediehus

Prosjektadministrasjon og 
prosjektering av elektroteknikk, VVS-teknikk, 

byggeteknikk og brannteknikk for 
Mediehuset Stavanger Aftenblad---

Rambøll Norge AS,  Tlf. 99 428 100,  www.ramboll.no,  krs@ramboll.no

Henrik Wergelands gate 29,
Postboks 151, 4662 Kristiansand

Telefon: 417 78 000 • Telefax: 38 04 42 00
www.spissark.no

ARKITEKT

Av 
Erik Tveit,

SPISS Arkitektur og Plan

Stavanger Aftenblads nye mediehus er lokalisert sentralt i Stavanger. Tomtesituasjonen er kompleks med St. Petri 
kirke og den bevaringsverdige trehusbebyggelsen i ABC-kvartalet som nærmeste nabo på den ene siden, og  murhus-
ene langs Verksgaten  og  «den nye byen» langs Klubbgaten  med  det tidligere hovedbygget til Aftenbladet på den an-
dre.

Luftfoto: Stavanger Aftenblad

Stavanger Aftenblads nye 
mediehus er lokalisert sen-
tralt i Stavanger. Tomtesi-
tuasjonen er kompleks med 
St. Petri kirke og den beva-
ringsverdige trehusbebyg-
gelsen i ABC-kvartalet som 
nærmeste nabo på den ene 
siden, og  murhusene langs 
Verksgaten  og  «den nye by-
en» langs Klubbgaten  med  
det tidligere  hovedbygget til 
Aftenbladet på den andre.  

Det nye mediehuset er i 6 
etasjer + underetasje. Bygget 
ligger i skrånende terreng 
og det er direkte inngang til 
1. etasje fra Klubbgaten og 
Verksgaten. På 4. etasje er 
det direkte inngang fra ter-
renget ved St Petri kirke på  
nivå med Nytorget. 

Bygget har et areal på ca. 
16.000 m2 BTA. I tillegg 
oppføres et mindre bygg 
«Infill-bygget» som en del 
av kvartalstrukturen i ABC-
kvartalet.  Underetasjer har  
varemottak og 120 parke-
ringsplasser. 

Nybygget fyller ut tomten 
og er relativt kompakt. For å 
bringe lys og luft inn i byg-
ningsvolumet er det etablert 
en glassgate som gjennom-
skjærer bygningskroppen i 
retning nord-sør.  Vertikal 
kommunikasjon med trap-

per og heis er lagt til glass-
gaten.  Glassgaten er en ver-
tikal spalte som gir åpenhet 
mellom etasjeplan slik at fle-
re etasjer  koples sammen 
romlig og visuelt. 

Mediehuset har ved sin 
beliggenhet en begrenset 
eksponering i bybildet. Ho-
vedinnganger i hver ende 
av glassgaten er gjort mest 
mulig transparente med bruk 
av «structural glazing».  

Glassgaten er offentlig til-
gjengelig fra 1–4 etasje og 
publikum inviteres til å ta 
«snarveien» gjennom bygget 
slik at bygget også kan opp-
leves fra innsiden. 

En «stjernehimmel» utført 
av den amerikanske kunst-
neren Spencer Finch  er mon-
tert i hver ende av glassgaten 
og gir en ekstra dimensjon 
til opplevelsen i  inngangs-
hallen. 
 
I 1. etasje, på  nivå med Klub-
bgaten og Verksgaten blir det 
forretninger.  Gårdsplassen 
mellom det gamle hovedbyg-
get og nytt Mediehus er over-
bygd med glass. Rulletrapper 
bringer publikum opp til 2. 
og 3. etasje med forretninger, 
kafé, kantine og medietek.  

s

Det nye mediehuset sett 
fra Nytorget ved begyn-
nelsen av Nykirkebak-
ken. 

Det nye mediehuset er i 
6 etasjer + underetasje. 
Bygget ligger i skrånen-
de terreng og det er di-
rekte inngang til 1. eta-
sje fra Klubbgaten og 
Verksgaten. På 4. etasje 
er det direkte inngang 
fra terrenget ved St Pe-
tri kirke på  nivå med 
Nytorget (bildet).

Foto:
Byggenytt 
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Bedriftsveien 6, 4353 Klepp stasjon
Telefon: 51 78 99 00 • Telefax: 51 78 99 01

www.blockberge.no

HOVEDENTREPRENØR

Stavanger Aftenblads egen 
virksomhet er i lokalisert i 
4.–6. etasje. 

Målet har vært å skape et mo
derne mediehus med fokus 
på  kommunikasjon, åpenhet 
og samhandling.  Stavanger 
Aftenblad samler alle sine 
virksomheter i det nye med
iehuset. Papiravis, nettavis, 
radio og TV er nå samloka
lisert. En sentral nyhetsdesk 
ligger i «hjertet» av bygget. 
Herfra styres informasjons
flyten ut i de ulike kanalene. 

Kontorarbeidsplassene er 
åpne.  Dette gir gode rammer 
for samhandling og kommu
nikasjon. Aftenbladets del 
av bygget inneholder 350 ar
beidsstasjoner, der  alle an
satte sitter i landskap. – Al
le pulter og stoler er like. Det 
gjør omorganiseringer enkle
re.  Bygget innholder også ca. 
30  flyttbare «stillerom» 10 
møterom med moderne AV
utstyr, auditorium og kanti
ne. Ellers inngår spesialrom 
som TVstudio, fotostudio, 
redigeringsrom, radiostudio 
m.m. 

Mediehuset er oppført med 
utstrakt bruk av glass i fasa
de. Glassfeltene er ført opp til 
overkant himling. I tillegg er 
himlingen skråstilt mot fasa
de for at mest mulig dagslys 
skal slippe inn i bygningen. 
En «speilhylle» innenfor fa
saden forsterker effekten av 
dagslys. 

Mye av belysningen er med 
LEDlys, noe som bidrar til 

lavt energibruk og redusert 
behov for kjøling. 

Fasaden har avansert sol
avskjerming med mellom
liggende persienner inne i 
isolérglassene. Et styrings
system regulerer persiennene 
slik at skjermingen tilpasses 
værforhold og årstid. Foru
ten glass er det brukt belgisk 
tegl i fasadene slik at mate
rialbruken i tilliggende be
byggelse er videreført i ny
bygget. 

Kjelleretasjer og konstruk
sjoner mot terreng er utført 
i stedstøpt betong.  Dekker 
og bæresystem for øvrig er 
betongelementer. Himlinger 
er med god akustisk dem
ping. Skråfelt mot fasade er 
i plassbygd mikroperforerte 
gipsplater. 

Gulv i kontorlandskap, mø
terom m.m. er med teppefli
ser. Også dette for å ivareta 
god akustikk. Gulv i fellesa
real og inngangsparti er med 
mørk  Ottaskifer. Innven
dig vegger er i malt gips eller 
glassvegger. 

Oppvarming er vannbåren 
varme med radiatorer, gass
fyrt.  Beregnet oppvarmings
behov er mindre enn 140 
kWh/m2 /år. 

Noen nøkkeltall: 
Aftenbladets nybygg er på 
16.000 kvadratmeter. Det 
har seks etasjer over bak
ken samt parkeringskjeller 
og teknisk rom i plan un
der. Tiltakshaver er Aften

En «stjernehimmel» utført av den amerikanske kunstneren Spencer Finch  er montert i hver ende av glassgaten og gir 
en ekstra dimensjon til opplevelsen i  inngangshallen. Her sett ved glassgatens ende mot Verksgaten i nord.

Foto: Byggenytt 

s

Børs og katedral – 
St. Petri kirke speiler 
seg i  hovedinngangens 
glassfasade mot 
Nytorget i sør.

Hovedinnganger i hver 
ende av glassgaten er 
gjort mest mulig trans
parente med bruk av 
«structural glazing».  

Foto:
Byggenytt

bladet Eiendom. Bygget eies 
av Sameiet Mediehuset, som 
er eid av Aftenbladet og Vi
tal Eiendom. Det er teg
net av SPISS Arkitektur og 
Plan (tidligere AROS Arki
tekter Kristiansand)  Byg
get er ført opp i samspillkon
trakt og hovedentreprenør er 
Block Berge Bygg AS. Byg
gets totalpris er på 350 milli
oner kroner eksklusive mva. 
Grunnarbeidene startet i fe
bruar 2006. Bygget var fer
dig i august i år. 

Sted: 
Stavanger
Prosjekttype: 
Nybygg
Totalkostnad eks. mva: 
350 millioner kroner
Bruttoareal: 
16.000 m2

Byggherre: 
Aftenbladet Eiendom
Arkitekt: 
SPISS Arkitektur og Plan
Hovedentreprenør: 
Block Berge Bygg AS 
Total prosjektering: 
Rambøll Norge AS
Landskapsarkitekt: 
Multiconsult AS

Stavanger Aftenblads prosjektdirektør Leif Sirevåg, 
finner seg vel til rette i sitt nye mediehus. Det har vært en 
lang vei å gå fra starten høsten 1999 med reguleringsplan 
til samlokaliseringen kunne begynne med den første inn
flytting 23. mai 2008. Nå skal fremtidens medielandsby 
formes.

Foto: Byggenytt

Vi skaper ROM for arbeidsglede... 
Arkidea AS . Avaldsnesgata 95A . 4014 Stavanger . 51 84 26 60

Strategisk interiør og 
romdesign for Mediehuset 
Stavanger Aftenblad
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All betongen er levert av oss:

Risavika, 4056 Tananger
Bestillingstelefon: 51 64 49 49
Telefax: 51 64 49 31

KOKSTADFLATEN 13, 5257 KOKSTAD
TELEFON: 55 98 21 10 • TELEFAX: 55 98 21 30

FORUSBEEN 228, POSTBOKS 90 FORUS, 4064 STAVANGER
TELEFON: 51 57 57 30 • TELEFAX: 51 80 05 62

WWW.HANSMARK.NO

Forskalingsarbeidene
er utført av:

Vi har utført
rivingsarbeidene, grunn- og

utendørsarbeidene

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

E-mail: hubro@hubro-as.no
www.hubrohansen.no

Vi har levert glasstak og 
glassfasader med 
spesialpersienner

Aftenbladets mediehus – en åpen grønn kurs mot fremtiden
Av 

Øystein Salthaug,
Rambøll Norge AS 

For å bringe lys og luft inn i bygningsvolumet er det etablert en glassgate som gjennomskjærer bygningskroppen i ret-
ning nord-sør.  Vertikal kommunikasjon med trapper og heis er lagt til glassgaten.  Glassgaten er en vertikal spalte 
som gir åpenhet mellom etasjeplan slik at flere etasjer koples sammen romlig og visuelt.

Foto: Byggenytt 

Da Aftenbladet flyttet inn 
i mediehuset i Verksgaten 
i Stavanger sentrum var en 
10-årig lang prosess for å 
etablere et moderne medie-
hus fullendt.

Etter at Aftenbladet flyttet 
trykkeridelen fra Verksgaten 
til et moderne avistrykkeri 
på Forus mellom Stavanger 
og Sandnes i 1999, startet ar-
beidet med reguleringsplan i 
Verksgaten for å realisere ei-
endomsverdi midt i Stavan-
ger sentrum. På samme tid 
var vurdering om å etable-
re nye og rasjonelle lokaler 
for Aftenbladets resterende 
virksomhet.

Det ble vurdert å samle hele 
virksomheten i forbindelse 
med trykkeriet på Forus i til-
legg til forskjellige lokalise-
ringsalternativer i Stavanger 
sentrum. Valg av plassering 
ble i Verksgaten 1A, det vil 
si på samme tomt der Aften-
bladet bygde et moderne avis-
hus i 1953.

Forprosjektet startet i au-
gust 2005, og de utfordrin-
gene prosjektdeltakerne stod 
overfor var:
• Bygget skal representere 
åpenhet i planløsning og i 
det eksteriørmessige.

• Bygget skal inneholde ad-
ministrasjon for Aftenbla-
det, redaksjon for papiravis, 
TV-virksomhet, nettavis, ra-
diodel, markedsavdeling og 
annonseavdeling. I tillegg 
skal det være kantine, audi-
torium og flest mulig parke-
ringsplasser. Bygget ble av 
den grunn komplekst.
• Bygget skal være kompakt 
med vekt på arealeffektivi-
tet.
• Innemiljø skal være et vik-
tig prosjektmål.
• Bygget ligger inneklemt i et 
område med til dels eldre be-
byggelse.
• Bygget skal være energief-
fektivt.
• Bygget skal koste ca. 
14.000kr/m2 (2005-pris).

Arkitekten, SPISS Arkitek-
tur og Plan, kom fram til føl-
gende løsning i samarbeid 
med byggherre og  Rambøl:
• Et bygg med to fløyer som 
gjennomskjæres av en åpen 
glassgate fra plassen foran 
St. Petri kirke til Verksga-
ten. Denne innvendige gaten 
ligger i samme løp som Ny-
kirkebakken fram til 1950-
tallet.
• Fasaden i nybygget består 
av store glassfelt med mak-
simal varmemotstand og sol-
refleksjon.

• Bygget har 5 etasjer over 
bakken mot nord og 3 etasjer 
mot sør på grunn av at byg-
get ligger i et sterkt hellende 
terreng.
• Det er parkering i to etasjer 
under bakken der nederste 
golvnivå ligger på kt. -2,5.

• Tekniske rom plasseres 
nederst i bygningen slik at 
de forstyrrer så vel omgivel-
ser som virksomheten mini-
malt.
• Bygget er basert på at ar-
beidsplassene plasseres i 
åpne soner i bygget.

• Utvendig ble Nykirkebak-
ken lagt rundt bygget og det 
er plassert parker og leke-
plasser i de ledige arealer 
rundt bygget. 
• BTA 16.000 m2.

I forhold til innemiljø ble føl-

gende løsninger valgt:
• Det er teppefliser på golv 
i kontorarealene og himling 
med stor absorpsjon for å si-
kre god akustikk. Det er eg-
ne stillerom i landskapene 

fortsettelse side 6

Røylandsfeltet 8, 4387 BJERKREIM
Telefon: 911 06 046 • Telefax: 51 45 01 17

www.svbs.no

Betongsaging og
kjerneboring
er utført av:
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KOKSTADFLATEN 13, 5257 KOKSTAD
TELEFON: 55 98 21 10 • TELEFAX: 55 98 21 30

FORUSBEEN 228, POSTBOKS 90 FORUS, 4064 STAVANGER
TELEFON: 51 57 57 30 • TELEFAX: 51 80 05 62

WWW.HANSMARK.NO

Forskalingsarbeidene
er utført av:

Avd. Stavanger
Midtgårdveien 36, 4033 Stavanger

Telefon: 51 81 19 81 • Telefax: 51 81 19 80
www.smith.no

Armering
er levert og utført av:

Samspillkontrakt
I en samtale med prosjekt
leder Roy Ove Svarstad i 
Block Berge Bygg AS, får 
Byggenytt opplyst at opp
draget for Stavanger Aften
blad, en administrert hoved
entreprise, er gjennomført 
som en samspillkontrakt. 

Det har vist seg at det var 
en svært fornuftig måte å 
løse oppgavene på. Svar
stad forklarer det med at 
bygget er svært komplekst. 
Stavanger Aftenblad ønsket 
å samle alle sine aktivteter 
i et nybygg, et mediehus, 
som ville innebære en byg
geprosess med brukermed
virkning og mange tilpas
ninger. Huset måtte bli til 
underveis, med bygging og 
prosjektering parallelt. 

Erfaringsmessig vil en 
fremdriftsplan i et så kom
plekst byggeprosjekt som 
dette,  uansett være et «best 
guess», man planlegger for 
ting som må løses under
veis. Uforutsette problemer 
dukker som regel opp. Med 
andre ord var en modell 
basert på samspill mellom 
byggherre, prosjekteren
de og entreprenør en svært 
fornuftig plattform å bygge 
på, bokstavelig talt, tilføyer 
Svarstad.  Byggherren har 
for øvrig direkte kontrakter 
med YIT vedrørende venti
lasjons og elektroarbeider, 
og Myhre Rør på røranlegg. 
Vi har imidlertid samkjørt 
entreprisene, og har også 
styrt det totale HMSarbei
det for byggherren, opply
ser Svarstad.

Arbeidene startet opp i fe
bruar 2006 med riving av 
den gamle rotasjonshallen, 
for så å fortsette med utgra
vinger og betongarbeider 
for nybygget. Disse arbei
dene er utført i et arbeids
felleskap med Veidekke, 
med Are Westbye, Block 
Berge Bygg, som prosjekt
leder. Svarstad overtok pro
sjektledelse i forbindelse 
med oppstart av innred
ningsarbeider, da dette er 
hans spesialområde.

Den store utfordringen i 
forbindelse med innred

ningsarbeidene er byggets 
kompleksitet og kort bygge
tid, og betydelige logistikk
problemer med hensyn til å 
bygge i et trangt bysentrum, 
på en liten og sammentrykt 
tomt omgitt av bebyggelse 
på alle kanter. 

I tillegg har det vært en ut
fordring med ulik fremdrift 
på prosjektets ulike deler. 
Eksempler her er at mens 
ferdigstillelse av råbygg i 
vest fant sted, pågikk utom
husarbeider i øst med om
legging av trafo og kabel
ledninger. Videre pågikk 
betongelementleveranser 
til østblokka samtidig som 
innredningsarbeidene tok 
til i vestblokka. Å styre tra
fikken slik at biler ut og bi
ler inn har skjedd i riktig 
rekkefølge, er den enkle 
beskrivelsen på oppgaven, 
sier Svarstad. 

Å få materiell inn til riktig 
tidspunkt har for eksempel 
innbåret at bestilling måtte 
skje minst 14 dager før le
vering. Det har med andre 
ord vært snakk om foku
sert planlegging og nøyak
tig oppfølging av arbeids
oppgavene. Hvor hektisk 
oppgaven har vært, illus
treres godt med et eksem
pel fra brukerinnflyttingen, 
da innflytting i 6. etasje  
skjedde samtidig med at 
Block Berge Bygg ferdig
stilte 4. etasje.   

For å få fremdriften til å 
flyte som noenlunde plan
lagt, fortsetter Svarstad, var 
det viktig å ferdigstille kjel
leren på et tidlig tidspunkt. 
Dette muliggjorde en effek
tiv avfallshåndtering i inn
redningsperioden, da avfal
let kunne bringes til kjeller 
og sorteres der før bortkjø
ring.

Svarstad forteller at aldri 
før har han hatt ledelse for 
et byggeprosjekt hvor den 
tekniske pakken har vært 
så stor og krevende. Medie
huset har kun åpne kontor
landskaper hvor alle itklin
jer ligger skjult. Her er ingen 
grenstaver. Sikkerhet er og
så høyt prioritert. Worst ca-

se scenarier som brann eller 
sabotasje, skal ikke kunne 
slå ut daglig produksjon av 
TV, radio og avis. Huset har 
backupsystemer som for 
eksempel 2 datarom. Slåes 
det ene ut, overtar det an
dre. Hovedstudio, redige
ringsrom og lydstudioer er 
utrustet med doble vegger, 
her er det snakk om tunge 
konstruksjoner. 

Block Berge Bygg følger 
nå opp brukererfaringer for 
å tilpasse og perfeksjonere 
løsninger som for eksem
pel lydabsorbenter. Opp
følgingsarbeidet vil avslut
tes i løpet av oktober da en 
endelig sluttstrek settes for 
vårt oppdrag på mediehu
set. Infillbygget vil være 
ferdigstilt ca. 15 september, 
og sluttføring av utomhus
arbeidene for parkanlegget 
vil avsluttes i løpet av ok
tober, sier Svarstad. Da vil 
en byggetid på 23 måneder 
være avsluttet.

Avslutningsvis uttaler Block 
Berge Byggs prosjektleder 
at på tross av en krevende, 
og til tider svært hektisk en
treprise, både for ham selv 
og de 160 arbeidere (topp
bemanning, inklusive un
derentreprenører) som har 
vært med på å bygge med
iehuset, så har det vært et 
interessant og lærerikt opp
drag. Det nye huset er både 
et miljø og signalbygg med 
fremtidsrettete funksjoner 
som har gitt byggeoppdra
get et innhold utenom det 
vanlige.  

Nyetablert Nykirke-
bakke. 

Foto: Byggenytt

Bildet over: Mediehu-
sets inngang i nord fra 
Verkstedsgaten. Her er 
også inngang til Vin-
monopolet i nybyggets 
næringsdel.

Stavanger Aftenblads 
gamle bygg til høyre to-
talrenoveres nå til nytt 
kontorbygg for  Vital 
Eiendom.

Bildet til høyre: Utsikt 
fra 6. etasje ut mot 
Verkstedgaten og ned til  
4. etasjes runde sofa ved 
husets «hjerte» nyhets-
desken.

Bildene illustrer me-
diehusets to fløyer som 
gjennomskjæres av en 
åpen glassgate, 

Foto:
Byggenytt
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YIT Building Systems AS
Postboks 118 Forus,
4065 Stavanger
Telefon: 51 81 99 00 • Telefax: 51 81 99 01

www.yit.no

Elektro- og ventilasjonsarbeidene
er utført av YIT Building Systems.

YIT ønsker Stavanger Aftenblad
til lykke med nytt mediehus

SANITÆR OG SPRINKLER
Langflåtveien 28, 4017 Stavanger

Telefon: 51 90 50 90 • Telefax: 51 88 06 75
www.myhre-ror.no

Rørarbeidene samt sprinkleranlegget
er utført av:

har lyskilden et lavt effektni-
vå, arbeidslyset på hver kon-
torpult er på 3 x 1W. 
• Alle arbeidspulter har hev-
senkemulighet og alle stole-
ne er valgt med hovedvekt på 
ergonomi.
• Det er sosialsoner med kaf-
febar og sofakroker plassert 
på flere steder i arbeidslo-
kalene og det er to vannbas-
senger med fossefall rundt 
avisdesken, selve «hjertet» i 
avisredaksjonen.
• På de mange møterommene 
er det tilrettelagt for video- 
og telefonkonferanser.

For å få et energieffektivt 
bygg er følgende tiltak gjen-
nomført:
• Innetemperatur på luft er 
21 grader C.
• Lufttilførsel er behovsstyrt 
og reguleres med bevegel-
sesdetektorer og CO

2
-nivå.

• Bygget er inndelt i soner 
med individuell styring av 
lys og luft.
• Det er varmegjenvinning 
av luft fra varmeproduksjon 
fra datarom.

• Overlys i tak er plassert 
med glassflate mot nord slik 
at solinnstråling blir mini-
malisert.
• Persienner plassert mellom 
glassplatene i ytterveggs-
konstruksjonene blir auto-
matisk aktivert om natta for 
å øke varmemotstanden i yt-
tervegg på natta.
• Det er valgt gass som fy-
ringsmedie for det vannbår-
ne varmesystemet og lav-
temperatur radiatorsystem.

Bygget har en beregnet ener-
giramme på 139 kWh/m2  
pr. år og dette er langt un-
der foreslått krav i de revi-
derte byggeforskriftene for 
kontorbygg på 165 kWh/m2  

pr. år.

I forhold til forslag for ener-
gimerking er bygget bereg-
net til å tilfredsstille kravene 
i klasse B og dette er bra sett 
i lys av den omfattende bruk 
av glass i fasadene. For øv-
rig skal det legges til at valg 
av glassfasader i så stort om-
fang er et krav fra Stavan-
ger kommune samt et resul-
tat av byggets form med stor 
avstand fra fasade til store 
deler av arbeidsområdene. 
Som kjent er det klare krav 
til dagslys og dets innslipp i 
forhold til golvareal og av-
stand til yttervegg.

Selve byggeprosessen bød på 
flere store utfordringer:
• Byggeplassen ligger inne-
klemt i sentrum med om-
kringliggende bygninger i 
drift. Det var minimal lag-
ringsplass på tomta og lo-
gistikk måtte vurderes, plan-
legges og gjennomføres med 
spesiell gjennomtanke kon-
tinuerlig i byggeprosessen. 
Utstrakt bruk av elementer 
gjorde dessuten en kreativ 
bruk av byggekraner til en 
nødvendighet.
• Det var plassert en hoved-
kulvert for spill- og overvann 
midt over byggeområdet. 
Denne var virksom samti-
dig som tomta ble sprengt 
og masse ble fraktet ut. På 
grunn av at kulverten høyde-
messig kom i konflikt med 
de nederste etasjene i byg-
get ble det lagt en ny led-
ning med diameter 1600 
mm rundt bygget. På den-
ne ledningen ble det dessu-
ten plassert et hvirveloverløp 
og denne konstruksjonen ble 
fremdriftsbestemmende for 
byggeprosessen.

fortsettelse fra side 4

der støyende virksomhet og 
samtidig virksomhet som 
krever stillhet, kan foregå.
• Luften blir filtrert og for-
synt via klimatak med lav 
lufthastighet og dermed mi-
nimale trekkforhold.
• Sonen langs yttervegg 
er gangsoner. På den må-
ten unngås «kampen» om 
plassene med utsikt samti-
dig som man minimaliserer 
kuldestråling og kaldras fra 
glassfasadene.
• Belysningskonseptet ble 
planlagt av professor Lars 
Bylund fra arkitekthøyskolen 
i Bergen. Lyset er basert på 
maksimalt dagslysinnslipp 
via glassfasaden og via re-
fleksjonshyller plassert langs 
yttervegg som kaster dagsly-
set opp i himlingen og videre 
inn i lokalet.
• Det kunstige lyset er i ho-
vedsak basert på LED-lys. 
Dette lyset har et spekter som 
er nærmest dagslys og begge 
disse lyskildene er best til-
passet vår fysiologi. I tillegg 

Teknisk byggeleder Halim Kamenjasevic hos YIT Building Systems inspiserer arbei
dene i parkeringskjelleren, Tekniske rom er plassert i kjelleren slik at de forstyrrer så 
vel omgivelser som virksomheten minimalt.

Foto: Byggenytt

Ved ankomst fra Nytorget med Mediehusets motto, vann
basseng og trapp opp mot lyset.

Foto: Byggenytt

Innkjøring til kjeller 
over 2 plan skjer fra 
Verksgaten. Golvnivå 
på nederste plan på 
kt. 2,5 og så liten av
stand til Atlanterhavet 
satte store krav til 
tetting og overvåking 
av potensiell vanninn
trengning.

Foto:
Byggenytt

Utsnitt fra teknisk 
rom i kjeller av gass
kjele, ennå ikke ferdig 
montert. 

Det er valgt gass som 
fyringsmedie for det 
vannbårne varmesys
temet og lavtempera
tur radiatorsystem.
Det er et av tiltakene 
for å få et energieffek
tivt bygg.

Foto:
Byggenytt
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Luramyrveien 1, 4313 Sandnes
Telefon: 51 96 19 99 • Telefax: 51 96 19 90

www.nysted.no

Alle malerarbeidene på prosjektet
er utført av:

• Golvnivå på nederste plan 
på kt. -2,5 og så liten avstand 
til Atlanterhavet satte store 
krav til tetting og overvåk-
ing av potensiell vanninn-
trengning.

Entreprisemodellen ble valgt 
etter følgende hovedbetrakt-
ning:
• Mange byggeprosesser er 
karakterisert av parter med 
et høyt konfliktnivå og man-
ge interessekonflikter og 
særkrav.
• I denne prosessen visste 
man at brukermedvirkning 
fra de ansatte i Aftenbla-
det kunne bli omfattende og 
langvarig.
• Det ville bli nærmest paral-
lell prosjektering og bygging 
for store deler av bygget.

Det ble valgt en samspillsen-
treprise der byggherre Af-
tenbladet, byggentreprenør 
Block Berge Bygg, prosjek-
terende og prosjektadminis-
trator Rambøll samt arkitekt 
arbeidet i et nært, tillitsfullt 
og åpent samarbeid i både 
planlegging og bygging.

Denne modellen er alle par-
ter fornøyd med og partene 
er også samstemmig i at pro-
sjektet hadde vært vanskelig 
å gjennomføre med en tradi-
sjonell entrepriseform. Spe-
sielt planlegging hos de an-
satte tok mye lenger tid enn 
planlagt og kun en bestemt, 
lydhør, kløktig og smidig 
gjennomføring fra prosjekt-
direktør Leif Sirevåg førte 
til at konklusjoner og imple-
mentering i denne prosessen 
ble utført.

De ansattes tilfredshet med 
løsningene og bygget er det 
beste bevis på at denne pro-
sessen var viktig og riktig.

➞

Kontorarbeidsplassene 
er åpne.  Dette gir gode 
rammer for samhand-
ling og kommunikasjon. 
Aftenbladets del av byg-
get inneholder 350 ar-
beidsstasjoner, der  alle 
ansatte sitter i land-
skap. – Alle pulter og 
stoler er like. Det gjør 
omorganiseringer enk-
lere.

Foto:
Byggenytt

Fra Nykirke-
bakken. 

«Infill-bygget» 
til venstre. Det 
ferdigstilles me-
dio september.

Foto:
Byggenytt

Bygget innholder også ca. 30  flyttbare «stillerom».

Foto: Byggenytt

Lunsjen forberedes. Dagens høydepunkt er besøk i kantinen.                 Foto: Byggenytt

Gjennomsiktig juvel ...
Av 

Anette Hamre,
Arkidea AS 

Arkidea har rådgitt, utviklet 
og realisert strategisk inte-
riør og romdesign for Medie-
huset Stavanger Aftenblad. 
Arkidea har utfordret bru-
kerne til å se arkitekturen 
som et verktøy til å formid-
le identitet, kultur, verdier og 
ambisjoner.

Stavanger Aftenblad er i dag 
Norges syvende største avis, 
med sine ca. 400 ansatte og 
et opplag på ca. 70.000.

En av avisens målsetninger 
var å få lokaler som var bed-
re tilpasset de ulike medie-
virksomheter Stavanger Af-
tenblad er involvert i.

Med en av Norges største 
redaksjoner samt et hektisk 
miljø, med mennesker fra 
ulike fagområder, var dette 
interiøret en flott oppgave å 
få være med på å løse. Plan-
løsning og endelig form er et 
resultat av å designe et bygg 

innenfra og ut. Brukernes 
erfaringer og ønsker var sty-
rende for resultatet. En tett 
og god prosess mellom bru-
kerne, Arkidea og Spiss ar-
kitekter bevises gjennom re-
sultatet. 

Mediehuset Stavanger Af-
tenblads interiør består av 
kundesenter, administrasjon, 
markedsavdeling, produk-
sjon, redaksjon, kantine, au-
ditorium og TV-studio. Det 
var viktig å legge forholde-
ne til rette for både konsen-
trasjonsarbeid, gruppearbeid 
og god flyt av informasjon på 
tvers av avdelinger og fag. 

fortsettelse neste side

Telefon: 38 00 24 00
www.bico.no

Leverandør av spesialinnredninger:

Stillerom, kaffestasjoner, mediatek, 
resepsjon, desk, sofa og kantiner.

Foto: Byggenytt
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Oalsgata 1 og 2, 4307 Sandnes
Telefon: 51 67 66 00 • Telefax: 51 62 52 22

www.magnar-eikeland.no

Totalleverandør av møbler

Optimera Proff AS
Postboks 113, 4302 Sandnes

Telefon: 51 60 34 00 • Telefax: 51 60 34 19
www.optimeraproff.no

Alle byggevarene
er levert av:

fortsettelse fra 
forrige side

I tillegg var økt kunnskaps-
deling blant individene et 
viktig moment. Nøkkelen til 
godt interiørdesign ligger i 
mange uformelle møteplas-
ser og åpne prosjektsoner, 
samt støtte av tilgjengelige 
stillerom. Dette ble essen-
sielt til et 100 prosent åpent 
kontorlandskap.

Plassering av selve »hjertet», 
redaksjonen, finner man i 
det sentrale navet eller atri-
et i bygget. Redaksjonen sit-
ter i en sirkulær planløsning, 
med en skulpturell belys-
ning festet i stålvaiere over 
dem. I tett relasjon til redak-
sjonen finner man en sosial 
øy «svevende» over et vann-
speil. Denne sittegruppen 
tjener to funksjoner, sosial 
sone og ankerplass for loka-
le sportsnyheter og intervju-
er for TV-produksjon.

I valget av materialer, teksti-
ler og farger, ble det lagt vekt 
på en hovedpalett eller «ler-
ret» som står for rett kvali-
tet på overflater, horisontalt 
som vertikalt, igjennom ca. 
70% av bygget. Hovedpa-
letten gir bygget en estetisk 
og helhetlig opplevelse. Den 
binder sammen de forskjel-
lige kommunikasjonstemae-
ne og gir interiøret et stilrent 
uttrykk med lang levetid. 
Materialvalg assisterer også 
akustikk og spredning av na-
turlig lys. 

Paletten ble fordelt etter for-
skjellige ord. Ordene sprang 
ut fra uttrykket «Stavanger 
Aftenblad, regionens me-
ningsbærer». Ulike soner ble 
så fargelagt etter flere krite-
rier som; tydeliggjøre funk-
sjon og identitet, forsterke 
orienterbarhet i bygget og 
visuell variasjon i interiøret. 
For eksempel ble sosiale so-
ner fargelagt slik at de står ut 
som fargerike oaser i et lyst 
og helhetlig kontorlandskap.
 
Ved valg av møbler til ar-
beidsstasjon ble føringer 
som; utsøkt kvalitet, este-
tikk, akustikk og ergono-
mi satt i høysete. Blant an-
net måtte høytrykkslaminat i 
bordplate vike for hvit kom-
paktlaminat, og statisk ar-
beidspult ble erstattet med 
elektrisk hev/senk under-
stell.

I dag fremstår Mediehuset 
Stavanger Aftenblad med sin 
fantastiske utside så vel som 
innside som en gjennomsik-
tig juvel. Tett plantet mel-
lom gammel vernet Stavan-
ger-middelalderbebyggelse, 
tvers igjennom troverdig, 
modig, nært og klokt.

Plassering av selve «hjertet», redaksjonen, finner man i det sentrale navet eller atriet i 
bygget. Redaksjonen sitter i en sirkulær planløsning, med en skulpturell belysning fes-
tet i stålvaiere over dem.

Foto: Byggenytt

En sentral nyhetsdesk lig-
ger i «hjertet» av bygget. 
Herfra styres informas-
jonsflyten ut i de ulike 
kanalene, papiravis, nett-
avis, radio og TV som nå 
er samlokalisert i det nye 
mediehuset.

Foto: 
Byggenytt

Ved valg av møbler til arbeidsstasjon ble føringer som; 
utsøkt kvalitet, estetikk, akustikk og ergonomi satt i høy-
sete. Sosiale soner fargelagt slik at de står ut som farge-
rike oaser i et lyst og helhetlig kontorlandskap.

Foto: Byggenytt

Ett av de mange stillerom i det nye mediehuset.

Foto: Byggenytt

Høytrykkslaminat i bordplate måtte vike for hvit kom-
paktlaminat, og statisk arbeidspult ble erstattet med 
elektrisk hev/senk understell.

Foto: Byggenytt

Detalj hovedinngang i 
nord.

Foto: Byggenytt
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Postboks 27, 4389 Vikeså
Telefon: 51 45 23 55 • Telefax: 51 45 23 34

www.mester-mur.no

Alle murerarbeidene og flisarbeidene
er utført av:

Fra auditorium med egen stolrekke for husets sorte får.                          Foto: Byggenytt

Mediehusets 
primus motor 
Leif Sirevåg, 
pressemann på 
sin hals, som 
Byggenytts fo-
tograf  hadde 
gleden av å 
vandre sammen 
med rundt og i 
mediehuset.

Foto:
Byggenytt

Bildet over: utsikt 
mot Nytorget og St. 
Petri kirke, og Spen-
cer Finch’ glasskunst.

Til høyre: fra atriet 
mot det gamle bygget 
med nytt glasstak.

Foto:
Byggenytt

Fra møterom for TV-konferanser med det ypperste innen teknisk utstyr.

Foto: Byggenytt

Torgveien 15 Hillevåg, 4016 Stavanger
Telefon: 51 82 11 70 • Telefax: 51 82 11 71

post@interiorservice.no • www.interiorservice.no

Vi har hatt totalleverandør av 
innvendige rullegardiner - screenduk 

med motorstyring.
Kontakt vår bedriftsavdeling ved

behov.
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TOTALENTREPRENØR
bygg og utomhusanlegget

Vestre Rosten, 7075 Tiller
Telefon: 72 90 17 00 • Telefax: 72 90 17 01

www.hentas.no

ARKITEKTGRUPPEN lille frøen as
Bygdøy allé 5, 0257 Oslo

Telefon: 23 28 30 80 • Telefax: 23 28 30 81
firmapost@arklf.no • www.arklf.no

ARKITEKT
for

Mailand videregående skole

Scgweigaards gate 4, Postboks 1193 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 05 50 00 • Telefax: 22 05 50 55

www.akershus-f.kommune.no

BYGGHERRE

Mailand videregående skole, Lørenskog
Av 

sivilarkitekt Nikolai Alfsen,
ARKITEKTGRUPPEN lille frøen as

Lokalisering
Tomten til ny videregåen-
de skole på Kjenn-områ-
det ligger strategisk plas-
sert i forhold til utviklingen 
av Lørenskog sentrum. Den 
danner avslutning av sko-
le- og idrettsaktivitetsom-
rådet som fra før omfatter 
barnehage, barneskole og 
ungdomsskole rundt et sen-
tralt idrettsanlegg. Den dan-
ner også overgangen til det 
store, vakre friarealet rundt 
Langevannet. Videre vil den
ligge på den fremtidige ak-
sen som etableres fra sen-
trumsbebyggelsen syd for 
riksveien med kulturhus, 
forretninger og andre ser-
vice-funksjoner via ny gang-
bro til rådhuset. Skolen skal 
også danne en sentral plass 
sammen med fremtidig kir-
ke og andre funksjoner langs 
den nye Mailandvegen som 
legges langs riksveien.

Hovedidé
Ved plasseringen av nybyg-
get har vi lagt vekt på at det 
både utnytter og understre-
ker den strategiske plasserin-
gen i sin form, henvendelse 
og indre organisering. Et 
samlet, kompakt volum som 
henvender seg til, og utnytter 
utsikt mot sentrum, friarea-
let, torget og den rolige ha-
gen som det danner mot det 
eksisterende E-verksbygget. 
Dette gir en klar identitet til
bygget både i fjern- og nær-
virkning samtidig som det 
gir gode adkomstforhold og 
funksjonelle tilknytninger til 
nærområdet.

Bygningsutforming
For å oppnå en effektiv plan-
løsning og et arealgunstig, 
fleksibelt anlegg, har vi valgt 
å samle skolen i et kompakt 
bygg. Bygget åpner seg i gav-
lene; mot sentrum i syd, og 
mot friarealene rundt Lang-
vannet nord-østover. Byg-
ningsvolumet går over fem 
plan, to plan over hovedad-
komstplanet, en delvis sok-
keletasje og en ren kjeller-
etasje med parkering. Ved 
valg av planprinsipp og ut-
forming av anlegget har vi 
lagt opp til et fleksibelt sys-
tem med store åpne arealer 
som enkelt kan innpasse uli-
ke rominndelinger for ulike 
opplæringstilbud, elevtall, 
pedagogisk metode og fag-
lig innhold. Hele skoleanleg-
get, både ute og inneområ-
der planlegges med hensyn 
til universell utforming.

Adkomstforhold
Skolen har sitt hovedinn-
gangsparti fra adkomstplas-
sen på cote 167. I tillegg har 
skolen adkomst fra gårds-
rommet, «hagen» som den-
nes med eksisterende bygg. 
Hit er det kjørbar tilkomst 
som gir elever tilknyttet til-
rettelagt opplæring adkomst 
direkte på plan til sine are-
aler. Varelevering er lagt til 
nederste plan i tilknytning til 
innkjøring til parkeringsan-
legget.

Fellesarealer
Fra hovedinngangen til sko-
leanlegget kommer man inn 
i et sentralt vestibyle- og 
kantineareal som er åpent 

over tre etasjer. Kantinen er 
delvis åpen opp til etasjen 
over mens vestibylearealet 
på hovedplanet knyttes til en 
vestibylesone på planet un-
der, foran det store audito-
riet, med et åpent amfi- og 
trappeelement. To åpne trap-
peforløp, et i hver fløy, for-
midler kontakten oppover 
i anlegget, og forbinder ad-
komsten, vestibylen og kan-
tinen med fellesarealene og 
undervisningsavdelingene på 
de to øvre planene. En sen-
tral heis- og trappefunksjon 
bidrar til en effektiv kommu-
nikasjon til alle plan. Kanti-
nens plassering gir også god 
kontakt ut mot adkomstplas-
sen. Her kan kantinefunksjo-
nen flyttes ut på fine dager. 
Som et supplement til kan-
tinens serveringsområde er 
det i nordre del plassert au-
tomater for mat og drikke 
som kan benyttes også ute-
nom kantinens åpningstid. 
Personalrommet ligger som 
en forlengelse av kantinen 
og kan med enkelhet inn-
lemmes i dette arealet.

Biblioteket og auditoriet er 
lagt til den nordre fløyen, ut 
mot friarealet ved Langevan-
net. Auditoriet har adkomst i 
bakkant på dette planet og 
faller ned til underetasjeplan 
og har her adkomst til «sce-
nen». Amfiet kan benyttes 
til mer åpen kunnskapsfor-
midling som fremføringer, 
kulturelle arrangementer og 
andre samlinger. Personal-
garderoben ligger i direkte 
tilknytning til adkomsten på 
plan U1, og med god kontakt 
fra parkeringsplanet.

Elevgarderober og toaletter 
er desentralisert og knyttet 
opp mot de ulike avdelinge-
ne på 2. og 3. etasjeplan. Et 
mindre toalett og garderobe-

anlegg er innpasset i tilknyt-
ning til vestibylearealet, kan-
tine og bibliotek og et større 
ligger i tilknytning til vesti-
bylen på U1 og kan fungere 
ved større publikumsbesøk.

Ledelse, administrasjon 
og personale
Skolens administrasjon er 
knyttet opp mot vestiby-
len på hovedinngangspla-
net. Resepsjonen henvender 
seg ut mot adkomsten og det 
sentrale midtrommet. Innen-
for fordeler de ulike kon-
torene seg med gode dags-
lysforhold. Elevtjenester, 
helsesøster og møterom er 
plassert i tilknytning til vest-
ibyleareal og inngangssonen 
til biblioteket.

Helse- og sosialavdelingen
På plan 2 har undervisnings-
tilbudet for Helse- og sosial-
avdelingen fått sine arealer i 
fløyen mot syd. Fra mellom-
sonen åpner det seg ned mot 
det sentrale vestibylearealet 
og skaper kontakt mellom de 
to planene.

Service og 
samferdselsavdelingen
Denne avdelingen er lagt til 
søndre fløy på plan 3.

Naturfagsavdelingen
Naturfagsavdelingen med 
rom for undervisning i fy-
sikk, kjemi og biologi, vekst-
rom og forberedelsesrom er 
lagt til underetasjen.

Studiespesialiserings-
avdelingene
Avdelingene for studiespesi-
alisering er fordelt på de to 
øvre planene. De åpne trap-
peanleggene i hver fløy brin-
ger elevene ut i fløyene slik 
at midtsonen får begrenset 
gjennomgangstrafikk. Kjer-
nearealene kan da friere tas 
i bruk til uformelle møte-
plasser og andre betjenende 
funksjoner. Arbeidsrom for 

personalet er samlet sentralt 
på planene med god kontakt 
til det sentralt trapperom og 
heis.

Tilrettelagt opplæring
Arealene for tilrettelagt opp-
læring er lagt på underetasje-
plan med direkte kontakt til 
et skjermet uteområde mot 
friarealet ved Langevannet 
og «hagen» mellom nybygg 
og eksisterende bygg. 

Denne plasseringe sikrer bå-
de behovet for skjerming og 
tilknytning til øvrig skole-
funksjoner. I tillegg har av-
delingen et oppholdsrom 
med kjøkken i tilknytning 
til kantineområdet. Romme-
nes utforming og innredning 
gjør det mulig å tilpasse are-
alene til brukere med ulike 
behov.

Mailand videregående skole på Kjenn i Lørenskog. Huset har en ren og enkel bygningskropp.            Foto: Byggenytt

Fasader mot hagen og friarealet i øst. De tunge langfasadene skyter forbi gavlene og 
danner portaler.

Foto: Byggenytt

Sagveien 23 a
N0459 Oslo

T +47 22 04 04  60
www.blark.no

Vi har vært
landskapsarkitekt
på Mailand
videregående skole
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- for klagefritt innemiljøGunnar Karlsen a.s
Masteveien 10, Postboks 75, 1483 Skytta

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

Totalentreprenør
for de tekniske
anleggene

Teknisk/ drift
Tekniske driftsarealer er i 
hovedsak lokalisert i bak-
kant på kjellerplan med god 
tilgjengelighet til varemottak 
og parkering. Idrettsbygget 
dekker sine egne behov. Fel-
les trafo er plassert i tilknyt-
ning innkjøringen til parke-
ringsetasjen.

Materialbruk og detaljer
Konkurranseutkastets be-
skrivelse sier om byggets 
materialbruk at «Fasadene 
mot adkomstplassen, Lan-
gevannet og sentrum fore-
slås som åpne glassfasader. 
. . mens øvrige fasader gis 
en tettere, tre- eller metall-
kledning.» I den videre be-
arbeidelsen gjennom skisse, 
for- og detaljprosjekt har vi 
rendyrket hovedprinsippet 
med tette langfasader, med 
åpninger mot vestibyle og 
kantine, og åpne gavlfasader. 
Prosjekteringsanvisningens 
punkt 1.5 Yttervegger angir 
krav om lavt vedlikeholdsbe-
hov, motstandsdyktighet mot 
ytre påvirkning, m.m. Videre 
skal fasadene ha god lyddem-
pingsegenskaper og høy iso-
lasjonsverdi. I de tette langfa-
sadene har vi derfor foreslått 
bruk av granittplater på et 
bakenforliggende opphengs-

system. I de åpne gavlfasa-
dene brukes glass. Husets re-
ne og enkle bygningskropp, 
hvor de tunge langfasadene 
skyter forbi gavlene og dan-
ner portaler, krever et fasade-
materiale som kan kles rundt 
vegg- og takavslutningene. 
Vårt forslag om granitt egner 
seg til dette, og gir dessuten 
bygget den riktige kontrasten 
mellom åpne og lukkede par-
tier. Materialet og opphengs-
systemet muliggjør gode de-
taljløsninger rundt de lange 
horisontale vindusspaltene, 
hvor også utvendig solav-
skjerming lar seg integrere.

Skolebygget skal forholde 
seg til en rekke forskjellige 
bygg, både på Kjenn og på 
den andre siden av riksve-
gen. Bygningene har høyst 
forskjellig arkitekturuttrykk 
og materialbruk; tegl, be-
tong og forskjellige platema-
terialer. Det vil også marke-
re seg som et viktig element 
i det store landskapsrommet 
rundt Langevannet og danne 
avslutningen på bebyggelsen 
mot friarealet.

Bygget får en sentral plasse-
ring langs den nye gangaksen 
mellom rådhuset og det nye
kulturhuset, og forholdet 
mellom skole, gangbro, torg, 
gangveier, park og idrettsan-
legg blir spesielt viktig. Val-
get av granitt gir oss mulighet 
til å skape en sammenheng 
mellom bygg og utomhus-
anlegg, en enhetlig materi-
albruk både i innvendige og 
utvendige fellesarealer. I vårt 
samarbeid med landskapsar-
kitekt legger vi stor vekt på 
denne sammenhengen, mel-
lom torg og kantine, mellom 
vestibyle og hagen, og mel-
lom avdeling for tilrettelagt 
undervisning og det skjer-
mede utearealet i tilknyt-
ning til denne. Granittmate-
rialet gir orden og struktur 
til disse arealene – til en for-
nuftig kostnad, og går igjen i 
detaljer i uteanlegget så som 
striper i gulvet, kanter, sitte-
elementer, vannrenner med 
mere.

Interiøret

Farger og materialer.
Alle undervisningsrom og 
kontorer har rolige, nøy-
trale farger som hvitt, sort 
og grått. I fellesrom som 
kantine, korridorkjerner og 
møterom er det brukt kraf-
tige, friske farger på veg-
ger og inventar. Hver eta-
sje har sin egen fargepalett. 
Farger, materialer og møb-
lering er med på å skape 
trivsel og understreke hvil-
ke aktiviteter som foregår 
i de ulike rommene. Far-
gene i bygning og inventar 
er nøye avstemt, og det er 
en felles fargeholdning for 
bygning og interiør. På ut-
valgte steder som kantine, 
bibliotek og vestibyleom-
råder er det møbler som 
skaper en uformell og in-
spirerende atmosfære, med 
kraftige farger og vennlige, 
spennende former.  Møble-
ringen er med på å definere 

de ulike sonene i fellesom-
rådene. Det er brukt mate-
rialer og løsninger som er 
vedlikeholdsfrie og robus-
te.  I rommene er lagt vekt 
på lys, åpenhet, kommuni-
kasjon og kontakt. 

Universell utforming.
Mailand skole skal være 
like tilgjengelig for alle, 
uansett hvilket funksjons-
nivå elevene har. Sterke 
farger, kontraster og god 
belysning i bygg og inn-
redning skal være til hjelp 
for synshemmede, mens 
planløsning og møblering 
er tilpasset bevegelseshem-
mede. Det er gode farge-
kontraster mellom gulv, 
veggflater og dørfelt. Al-
le innvendige glassfelt har 
foliemønster som fungerer 
både som dekor og marke-
ring av glassflatene. 

Av interiørarkitekt Marit Engdal Borgersen,
Kapsel Design AS

Gavl mot Lørenskog 
sentrum i syd. Byggets 
markante form gir en klar 
identitet både i fjern- og 
nærvirkning.

Foto: Byggenytt 

I fellesrom som kantine, korridorkjerner og møterom er 
det brukt kraftige, friske farger på vegger og inventar. I 
undervisningsrom og kontorer er det rolige og nøytrale 
farger.

Foto: Byggenytt

Farger, materialer og møblering er med på å skape triv-
sel og understreke hvilke aktiviteter som foregår i de uli-
ke rommene. 

Foto: Byggenytt

Vestibylearealet på hovedplanet er knyttet til en vestibyle-
sone på planet under med et praktfullt trappeamfi.

Foto: Byggenytt

Utsnitt fra kantinen som er 
delvis åpen opp til etasjen 
over. Fra hovedinngangen 
kommer man inn i det 
sentrale vestibyle- og kan-
tinearealet.

Foto: Byggenytt  

Mailand videregående skole

www.hjellnesconsult.no

Vi har stått for:

• VVS-teknikk
• Elektroteknikk

Foto: Byggenytt
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VI HAR LEVERT
VEGGELEMENTENE

Nedre Kalbakkvei 80, 1081 Oslo
Telefon: 22 68 40 85 • Telefax: 22 30 20 53

www.brenden.no

Stillas
er levert av:

Totalentreprise bygg
Byggnytt var med anleggsle-
der Tore Vold i Hent AS på 
en omvisning to dager etter 
skolestart på Mailand vide-
regående skole. Og hadde vi 
ikke visst hva hektisk bygge-
innspurt kan være for noe, så 
fikk vi denne gang innblikk 
i hva en entreprenør har å stri 
med i en sluttspurt. På vår 
runde fra parkeringskjelle-
ren og opp i 5. etasje dukket 
det stadig opp  arbeidsfolk 
som ville ha svar på dette 
og hint, og Vold måtte stop-
pe opp og ta seg av de ulike 
problemene.   

Hent har stått for den byg-
ningsmessige totalentrepri-
sen., som også har omfattet 
store deler av utomhusanleg-
get. GK Norge AS har vært 
totalentrenør for de tekniske 
fagene. Entreprisene er side-
stilte og har vært koordinert 
av byggherrens byggeleder. 

Det som har vært den store 
utfordringen i prosjektet, er 
ifølge Vold den svært kor-
te byggetiden på dette om-
fattende prosjektet. Nå er 
ikke dette noe ukjent feno-
men i byggebransjen, men 

Vold mener at denne bygge-
kontraktent har vært spesi-
elt hektisk. Grunnarbeidene 
ble satt i gang i mars 2007, 
og allerede her kom vi skjevt 
ut tidsmessig da en rekke til-
tak som ikke var nevnt i den 
geologiske rapporten, førte 
til uttak og uttransport av ca. 
30.000 m3 masse. Bygget i 
seg selv har en relativt kon-
vensjonell konstruksjon i be-
tong og hulldekkeelementer. 

Og det å reise huset, og fer-
digstille det har ikke bydd på 
de store faglige utfordringe-
ne, det er tidsklemma som 
har vært det altoverskyg-
gende problemet. Særlig de 
tre siste månedene har vært 
hektiske. Et etterslep på 3 
til 4 uker hadde bygget seg 
opp over lang tid i forhold til 
fremdriftsplanen. Dette måt-
te vi ta inn i sluttspurten. Al-
le våre ressurser ble satt inn 
for å komme i mål i forhold 
til skolestart. Byggherren 
kom oss i møte og forskjøv 
ferdigstillelsesdatoen med 
en uke, tilføyer Vold. 

Akershus fylkeskommu-
ne valgte en entrepriseform 

C. J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Telefon: 22 99 60 32

www.noskire.eu

Innvendig og utvendig
tømrerarbeide

er utført av

med to sidestilte totalentre-
priser. Det har sine fordeler 
og ulemper, fortsetter Vold. 
Grensesnittproblematikk er 
ett stikkord i denne sammen-
hengen, og den forsterkes når 
byggetiden er presset. Byg-
ging og prosjektering paral-
lelt blir ofte resultatet og da 
stilles det store krav til at 
samarbeidet mellom bygg-
herre, byggeleder, prosjek-
terende og entreprenører er 
effektivt og godt slik at de 
gode løsningene blir valgt. 

I dag med fasit i hånd, kan vi 
oppsummere at det har vært 
tilfelle på Mailand. Bygge-
herren viste smidighet og 
samarbeidsvilje i hele byg-
geprosessen. 

Vi kom i mål og en meget 
flott skole har det blitt, utta-
ler Vold. Vi har en klar opp-
fatning av at det er byggher-
ren, personalet og elevene 
enige med oss i, legger han 
til. 

Skolen er et kompakt bygg som åpner seg i gavlene, mot sentrum i syd, og mot friare
alene, som her, rundt Langvannet i nordøst.

Foto: Byggenytt

Vestibylesonen på nedre plan med  adkomst til auditoriet (bak den buete spileveggen i 
tre). Amfiet i bakgrunnen kan benyttes til undervisning og kulturelle aktiviteter.

Foto: Byggenytt

Bildene viser fra grunnarbeidene som ble satt i gang ible satt i gang i 
mars 2007, og allerede her kom vi skjevt ut tidsmessig 
da en rekke tiltak som ikke var nevnt i den geologiske 
rapporten, førte til uttak og uttransport av ca. 30.000 
m3 masse.

Foto: Hent
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Hunnselvveien 12, 2830 Raufoss
Telefon: 61 15 96 00
E-mail: lars-arne.mjorlund@moelven.com 
www.elektro.moelven.com

Svak- og sterkstrøms-
anlegg er utført av:

Totalentreprise tekniske fag
Av 

Leif Hall,
GK Norge AS

Våren 2007 ble GK Norge 
AS av Akershus fylkeskom-
mune tildelt oppdraget som 
sidestilt hovedentreprenør 
for den tekniske entreprisen 
av den nye videregående sko-
len i Lørenskog kommune. 

Entrepriseform
Når GK Norge i dette pro-
sjekt ble sidestilt teknisk en-
treprenør på linje med byg-
ningsmessig entreprenør er 
det vår oppfattelse at dette 
er en entrepriseform som er 
å foretrekke for tekniske en-
treprenører på denne typen 
prosjekt hvor entreprenør 
også har ansvar for prosjek-
teringen.

Eneste ulempen har vært at 
bygningsmessig entreprenør 
ble tildelt ansvaret for frem-
driftsmessig koordinering av 
så vel prosjekterings- som 
gjennomføringsfasen. 

Denne funksjon burde etter 
vår vurdering vært skilt ut 
som egen totalt uavhengig 
funksjon fra de sidestilte en-
treprenørene. 

Samarbeidspartnere 
Anlegget er prosjektert av 
rådgiver Hjellnes Consult 
AS i samråd med GK Norge 
som overordnet koordinator 
for valg av tekniske løsnin-
ger basert på byggherrens 
meget omfattende og detal-
jerte kravspesifikasjon. Det 
har vært omfattende planleg-
ging mellom sprinkleranleg-
get og øvrige tekniske instal-
lasjoner på grunn av kravet 
om mest mulig takhøyde i 

klasserommene. Derfor var 
også kravet til høy detalje-
ringsnivå med mange snitt 
ansett for nødvendig for å få 
god samordning og effekti-
vitet i byggefasen.

Entreprisens omfang inklu-
derte prosjektering, levering 
av komplett utvendig og inn-
vendig tradisjonell rørentre-
prise inkludert sprinkelan-
legg levert av VVS-Senter 
Norge as på vegne av GK.

Utover overordnet teknisk 
hovedentreprenør er også 
GK Norge as også leveran-
dør av ventilasjonsanleg-
get.   Ventilasjonsanlegget 
er et tradisjonelt behovsstyrt 
ventilasjonsanlegg med bak-
kantsinnblåsning som ho-
vedprinsipp, spesifisert av 
byggherren. 

fortsettelse neste side

Prosjektering tekniske fag

Hjellnes Consult AS sek-
sjon for VVS- Energi og 
for Elektro har prosjektert 
ny videregående skole for 
Akershus fylkeskommune. 
Skolen sto ferdig til skole-
start august 2008. I tillegg 
til ovennevnte fag har også 
VA bistått VVS i prosjekte-
ringen av utvendig VVS, og 
parallelt bistått Lørenskog 
kommune med deler av ute-
området. 

Hjellnes Consult AS har 
hatt ansvar for all teknikk 
i samarbeid med GK Nor-
ge AS avd. Skytta som tek-
nisk totalentreprenør. Un-

derentreprenører til GK 
har vært Moelven elektro, 
samt VVS Senteret Nor-
ge SA. Teknisk totalentre-
prenør har vært sidestilt 
med totalentreprenøren på 
byggsiden, HENT.
 
Vi har prosjektert en rek-
ke skolebygg i Oslo, men 
få av disse er forelø-
pig gjennomført som en 
totalentreprise. Dette har 
således næmest vært en 
ny erfaring for oss. Paral-
lelt har vi kjørt et tilsva-
rende prosjekt med Vest-
by skole, men denne har 
et mindre areal. 

Når det gjelder omfang av 
arbeider er dette et rimelig 
tradisjonelt romprogram for 
en VG skole. Det har vært 
fokus på energiforbruk fra 
dag en, og anlegget er til-
knyttet fjernvarme. Det er 
utstrakt bruk av VAV, og ka-
pasiteten på de tekniske an-
leggene tilpasses således 
til den aktuelle- og løpe-
nde belastningen på rom-
mene/ arealene. Prosjektet 
er gjennomført med relativt 
kort byggetid, noe som har 
bydd på store utfordringer i 
prosjekteringen. Totalt are-
al er på ca. 15.000 m2.

Av Roar Smelhus, Hjellnes Consult AS

Fra teknisk 
rom med 
ventilasjonsan-
legg.

Ikke et støv-
korn å se!

Foto:
Byggenytt

Fra lite auditorium kalt Black Box. Her er stolene en periskoptribune som kan trykkes 
sammen slik at gulvplassen  kan gjøres større.

Foto: Byggenytt 

Skolens storslåtte auditorium,  Detaljbildet viser plass 
for rullestolbrukere.  Skolens universelle utforming om-
fatter også planløsninger og møblering som er tilpasset 
bevegelseshemmede.

Foto: Byggenytt 

Postboks 146, 2041 Kløfta
Telefon: 63 92 79 00

www. johanrognerud.no

Gravearbeider
er utført av:

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

Vi takker for oppdraget!

www.fagerhult.no

fortsettelse fra 
forrige side

Bygget bestående 14.500 m2 
ventileres av i alt 6 stk. venti-
lasjonsaggregat med en total-
luftmengde på 132.000 m3/h 
fremdrevet av frekvensstyr-
te kammervifter. Anleggene 
har tradisjonelle løsninger på 
varmesystem og varmegjen-
vinning av den tilførte luf-
ten. 

I alle trapperom er det plas-
sert trykksetningsvifter i til-
felle brann. I tillegg er det 
installert avtrekksvifter for 
laboratorieskap, kjøkken-
hetter til skolens kjøkken 
og oppvaskmaskin og annet 
som har betydning for sko-
lens drift og undervisning.

Et romslig teknisk rom for 
ventilasjonsaggregater og 
varmesentral er plassert i 
kjelleretasjen.  Ventilasjons-
anleggene får sin friskluft 
fra nordsiden via felles ho-
risontal inntakskanal som 
strekker seg langs vestsiden 
på byggets sørfløy. Felles 
avkastkanal er plassert over 
inntakskanalen som ender ut 
på byggets sørside. 

Varmeanlegget er forberedt 
for å ta imot varmt vann fra 
fremtidlig fjernvarmesys-
tem. Fjernvarmeanlegget 
dekker så vel skolens som de 
tekniske anleggene sine be-
hov.

Det er installert 25 kW i kjø-
ling i henhold til byggher-
rens spesifikasjoner som 
skal dekke kjølebehovet til 
skolens IKT-rom, avfallsrom 
samt noen utvalgte skolesa-
ler med høyere interne var-
melaster.

Det elektriske anlegget på 
Mailand VGS er som er le-
vert av Moelven Elektro AS, 
er av høy kvalitet og avan-
serte løsninger. Belysningen 
på skolen er bygget på sam-
spill mellom elektrisk lys, 
dagslys og rommets karakter 
for å skape en visuelt god og 
vennlig atmosfære hvor elev-
er trives og føler seg vel.

Det er her tatt hensyn til de 
ulike arbeidsmomenter i 
skolearbeidet. Lysnivået kan 
i mange rom varieres med 
dimming. Belysningen er 
styrt via EIB bus anlegg, det 
er montert bevegelsesfølere 
i rommene, som automatisk 
tenner lyset ved ankomst. 
Dette gir besparelse både på 
lysutstyr og energi når rom-
mene ikke er i bruk. Byggets 
EIB-anlegg er visualisert på 
SD-anlegget og gir mulighe-
ter for driftspersonellet til å 
styre belysningen. EIB bus 
anlegget styrer også byggets 

solavskjerming, dette styres 
overordnet av værstasjoner 
og breddegradsmodul, som 
gir riktig vinkel på persien-
nene etter solens bane gjen-
nom året.

Dette gir brukerne av sko-
len en behaglig avskjerming 
av sollyset, samtidig som det 
automatisk gir utsyn når so-
lovinkelen tillater det. Det er 
også montert egen manuell 
bryter i hvert rom for indivi-
duell styring av solavskjer-
mingen.

Byggets er delt opp i soner 
og ankomsten blir styrt av 
et kortleseranlegg. Adgangs 
kortene kan også gi tilgang 
til bruk av kopimaskin, kan-
tine og eventuelle låneord-
ninger i bibliotek.

Via egen PC har da drifts-
personellet full kontroll over 
ankomsten til bygget, i til-
legg har alle ytterdører gjen-
nom dette anlegget overvå-
ket status på lukket / låst og 
blir automatisk avlåst på inn-
stilt tid.

Det er i tillegg montert opp 
kameraovervåking av alle 
byggets fasader slik at drifts-
personellet kan til en vær tid 
gå tilbake og se eventuelle 
uønskede hendelser ved sko-
len. I tilegg er det montert 
opp porttelefon med kamera 
ved alle hovedinngangene.

Det er montert datanettverk 
type kat 6E med uttak for al-
le lærere og elever ved sko-
len. Datapunkter og el-uttak 
er montert i innfelte vegg-
kanaler og gulvbokser i alle 
klasserom. Hele skolen har i 
tilegg dekning med trådløst 
datanettverk, dette gir elev-
en tilgang til nettverket i alle 
områder av skolen.

Skolen har IP telefonsentral 
med pc sentralbord, dette gir 
muligheter for resepsjonen 
til raskt å sjekke eventuelt 
fravær via outlock. Når man 
fraværsmerker seg i outlock 
går denne meldingen auto-
matisk over til sentralbordet. 

Det er montert talevarsling 
med høytalere i alle rom. 
Talevarslingsanlegget skal i 
første rekke gi melding om 
brannalarm, ringesignal for 
skoletider, innbruddsalarm 
og gir i tillegg mulighet for 
talebeskjeder og evt. bak-
grunnsmusikk.

Automatikken er levert av 
GK Byggautomasjon AS 
som er et datterselskap til 
GK Norge as.

Energiøkonomisering

Akershus fylkeskommune 
har med gjennomføringen av 
Mailand videregående skole 
vist at å satse på energiøkono-
misering skal være en lønn-
som investering. Riktignok 
blir det noe høyere byggekost-
nader, men dette hentes fort 
inn på driftsutgiftene med 
sparte kostnader på energifor-
bruket og lengre levetid på ut-
styret.  Løsningen som er le-
vert av Stork AS er basert på 
KNX/EIB. Dette er en åpen 
standard for byggautomatise-
ring, som betyr at rundt 7000 
tilpassede produkter fra man-
ge produsenter og leveran-
dører kan benyttes i samme 
løsning. For å få et kostnads-
effektivt anlegg er det viktig 
at man utnytter muligheten 
ved det valgte bussystemet og 
ikke benytte for mange for-
skjellige systemer.
 
Energibesparelse: hvordan 
løses dette i praksis med 
KNX/EIB?
Lysstyring 
Lyset tennes ved hjelp av en 
tilstedeværelsesdetektor som 
registrerer når det er personer 
til stede. Når det ikke er per-
soner til stede slukkes lyset 
etter en innstilt tidsforsinkel-
se, dette gir store besparelser 
på energi og vesentlig forlen-
get levetid på lyskildene. I til-
legg til tenning og slukking 
av lyset inneholder tilstede-
værelsesdetektoren en lysmå-
ler som kan dimme ned lyset 
slik at lysmengden er konstant 
i rommet. Lyset kan etter be-
hov også overstyres av lokal 
bryter.

Varme/kjøling
En kan enkelt styre vannbåren 
varme eller elektrisk varme, 
alt etter hvilken varmekilde 
en har tilgjengelig. Varmen 
har i en KNX/EIB-løsning 
ofte tre eller fire nivåer, alt 
avhengig av behovet. Kom-
forttemperatur benyttes når 
det er personer til stede i rom-
met. Forlates rommet gir be-
vegelsessensoren beskjed om 
at temperaturen skal senkes 
ca. to grader (standby temp.) 
På natten senkes temperatu-
ren ytterligere to til tre grader. 
Rom som ikke benyttes kan 
man for eksempel velge å set-
te i frostsikring, ca. 8 grader.   
Kjøling er meget energi- og 
kostnadskrevende og det gjel-
der her å begrense tilførsel av 
varme til bygget, viktigst her 
er å skjerme for solens naturli-
ge varmestråling for å hindre 
unødig oppvarming.

Solavskjerming
Stork AS anbefaler monte-
ring av utvendige persienner, 
for å forhindre blendende lys 
i rommet og uønsket oppvar-
ming av rommene. På tider 
av året hvor det er behov for 
tilskuddsvarme slipper vi inn 
sollyset, mens på andre tider 
av året hvor man ikke ønsker 
tilskuddsvarmen så blender 
vi helt av for sollyset. Dette 
gjøres ved hjelp av en vær-
stasjon og lysmålere på fa-
sadene. Værstasjonen måler 
temperatur, lysintensitet, ned-
bør og vindhastighet som sør-
ger for at persiennene kjøres 
i forhåndsprogrammerte po-
sisjoner, alt etter hva som er 
definert. I tillegg kan en be-
nytte en breddegradsmodul 
som beregner solens høyde og 
bane på de forskjellige tidene 
av året. Dette gir tilskudd av 
varme når det er ønskelig, og 
forhindrer oppvarming når 
det ikke er ønskelig. På den-
ne måten sparer en energi bå-

de på oppvarming og kjøling. 
Spesielt på kjølesiden er det 
mye å hente ettersom byggene 
blir tettere og tettere. Da byg-
gene også blir bedre isolert, 
resulterer dette i mindre be-
hov for varme - men øker be-
hovet for kjøling.

Ventilasjon 
I bygg hvor man kjører en 
kontinuerlig luftmengde gjen-
nom bygget benyttes det mer 
energi på å føre luft rundt i 
bygget enn på oppvarming 
av bygget. Dette løses på nye 
bygg ved å kjøre en behovs-
styrt ventilering. Normalt 
gjøres dette ved å måle CO

2
 

verdiene i rommet og åpne el-
ler stenge ventilasjonen slik at 
luftkvaliteten opprettholdes. 
Er det ikke personer til ste-
de eller belastningen er liten, 
vil ventilasjonen justeres ned 
til et minimum. Kommer det 
personer inn i rommet og CO

2
 

verdiene i rommet øker, vil 
ventilasjonen øke tilsvarende 
slik at verdiene holdes på inn-
stilt nivå. Dette sparer ikke 
bare energi, men begrenser 
også behovet for vedlikehold 
på ventilasjonsaggregatene.

Andre funksjoner 
med KNX/EIB
Alle de ovenfor nevnte mo-
dulene bidrar til å tilfredsstil-
le det nye EU-direktivet for 
energiforbruk i bygninger. I 
tillegg kan KNX/EIB-løsnin-
gen fra Stork AS utnyttes til 
andre funksjoner som gjør 
installasjonen mer kostnads-
effektiv og vi får et smartere 
bygg.

Ur 
I bygg hvor man ønsker tids-
visning kan dette enkelt løses 
ved hjelp av KNX/EIB. Urene 
monteres opp og kobles til 
KNX/EIB bussen uten noen 
form for ekstra tilkobling. Al-
le urene vil bli automatisk jus-
tert og vil da alltid være syn-
kronisert. Hele anlegget kan 
også justeres automatisk med 
signaler fra et atomuret, via 
GSM eller fra et toppsystem.

Nødlys
Automatisk sjekk av lyskil-
der og batteristatus er to av de 
store fordelene man får ved å 
montere KNX/EIB nødlys. I 
dag er det krav til månedlig 
sjekk av nødlysene for å veri-
fisere at disse virker og er in-
takte, i tillegg er det krav til 
sjekk av batterikapasiteten.
Ved å montere et automatisk 
system vil man få en alarm 
på den defekte enheten, og en 
status rapport forteller om det 
er behov for vedlikehold på 
anlegget. Driftsmessig er det-
te en langt rimeligere løsning 
enn at en person som må gå 
rundt å sjekke alle funksjone-
ne og til slutt sette sammen en 
rapport.

Sikkerhetsfunksjoner
Andre funksjoner som brann-
varsling, tyverialarm, ad-
gangskontroll, vannvak-
ter, osv. kan integreres med 
KNX/EIB-anlegget eller via 
et toppsystem.

Visualisering/
overvåking av bygget
Visning av bygget med alle 
funksjoner og muligheter lø-
ses ved hjelp av skjermsys-
temer, enten via litt mindre 
veggmonterte berøringsskjer-
mer, PC eller inn på større 
toppsystemer. På denne må-
ten kan driftspersonellet en-
kelt hente ut logger, alarmer 
og funksjoner fra systemet.

Av Morten Hafsaas, Stork AS

s

Utsikt fra bibliotekarea-
let mot amfiet og   hoved-
vestibylen i bakgrunnen 
hvor kantineområdet er.

Foto: 
Byggenytt

Et romslig teknisk rom for ventilasjonsaggregater og var-
mesentral er plassert i kjelleretasjen. 

Foto: Byggenytt

Skolen har tilrettelagt opplæring. Her fra stellerom for 
multi-hc, med det aller beste av utstyr.

Foto: Byggenytt
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JØNDAL & HOFF AS
SNEKKERVERKSTED

ETABLERT 1939
Elveveien 26, 1472 Fjellahamar

Telefon: 67 98 05 20 Ω Telefax: 67 98 05  29
www.jondaloghoff.no

Vi har innredet Store og Lille auditorium
tak og vegger, Black Box, kunstvegg og

avdekninger på brystninger

Landskap
Av Anja Standal,

for Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter AS

Mailand videregående skole 
ligger syd-vest for den nye 
Rådhusparken ved det nord-
lige brohodet til en ny gang-
bro over riksvei 159, Strøms-
veien. Skolen har en viktig 
lokalisering i utviklingen 
som foregår i Lørenskog 
sentrum. Skolen ligger i en 
klynge av utdanningsfunk-
sjoner med barnehage, bar-
neskole og ungdomsskole 
som nære naboer. På andre 
siden av riksveien skal det 
nye kulturhuset i Lørenskog 
bygges. Flere ulike bevegel-
seslinjer møtes ved skolen. 

Bygget har en klar form og 
retning som orienterer seg 
mot Langvannet og Løren-
skog sentrum. Byggets lo-
kalisering og hovedstruktur 
skaper variasjoner i 3 tyde-
lige uterom:
• Skoletorget
• Hagen
• Sansehagen

Skoletorget
Skoletorget er et viktig knu-
tepunkt og sentralt sted i ut-
byggingen av Lørenskog sen-
trum. Her møtes flere ulike 

bevegelseslinjer fra nord, sør 
og vest. En ny gangbro knyt-
ter nord- og sørside av riks-
veien sammen og skoletorget 
er adkomstpunktet. Skolens 
mest offentlige funksjoner; 
hovedinngang, kantine og 
foajé henvender seg direkte 
ut mot torget og er med å ak-
tivisere området.

En trerekke av spisslønn med 
tilhørende benker ligger pa-
rallelt med fasaden og skaper 
en avgrenset sone tilknyt-
tet bygget. Dekket består av 
plass-støpt  betong med na-
tursteinsstriper som ligger 
i en forlengelse av byggets 
hovedbæring. En ledelinje 
av støpejern ligger i de vik-
tigste bevegelseslinjene og 
plukker opp fremtidige veier 
og adkomstpunkt i planen. 
På torget nord-østre hjørne 
går veien videre til Rådhu-
set og Rådhusparken. Her 
er skolens sykkelparkering. 
Torget trapper seg ned 4 me-
ter mot den nye Mailandvei-
en og skaper et amfi mot sør 
og vest som er tilrettelagt for 
utendørs undervisning. Det 
er godt med sitteplasser her, 

Telefon: 63 87 90 10

Utomhusarbeider
 er utført av:

Mailand vgs’ store auditorium.                                                                    Foto: Byggenytt

både på sitteelementene nær 
bygget og på de sekundære 
sitteplassene i amfiet.

Hagen
En granittrenne slynger seg 
gjennom Hagen og åpner seg 
ut mot det store landskaps-
rommet i Rådhusparken. Den 
første delen av rennen er en 
kombinert drikkevannsfon-
tene og vannspeil. Et brudd 
i rennen skaper en gjennom-
gang til de grønne arealene 
med trær av prydkirsebær og 
sitteplasser. Rennen fortset-
ter i form av en granittsitte-
benk – kanskje Lørenskogs 
lengste benk?! Rennen er ut-
formet med tanke på univer-
sell utforming. Den fungerer 
som sitteelement og samti-
dig et hevet vannspeil der al-
le kan komme i direkte kon-
takt med vannet. 

Skolens auditorium og foajé 
ligger i direkte tilknytning 
til hagen. Rennen speiler au-
ditoriumveggen og skaper en 
sammenheng mellom indre 
og ytre rom
 
Hagen har skolens andre ho-
vedinngang. Her er det tilret-
telagt for adkomst med bil.

Sansehagen
Sansehagen er direkte knyt-
tet opp til skolens arealer for 
tilrettelagt undervisning. 

Området er blitt utformet for 
å lage muligheter for alle å 
kunne komme seg ut i beve-
gelse  Sansehagen ligger i et 
skjermet landskapsrom med 
direkte tilknytning til den 
nye Rådhusparken og Lang-
vannet. En eksisterende selje 
skaper midtpunktet i en ru-
te for bevegelse. Langs ru-
ten er det skapt områder for 
opphold med sitteklosser og 
bærbusker. Et vindu av be-
tong rammer inn landskaps-
rommet i Rådhusparken og 
fungerer som et intimt sitte-
rom. En spesiallaget huske 
er plassert ved adkomsten til 
området.

s

Bildene over viser ut-
snitt av Skoletorget, og 
Mailand videregående 
skole sett fra idylliske 
Langvannet (se også bil-
det øverst til høyre).

Foto:
Anja Standal

Takbilder av Hagen med sin flotte granittrenne, bildene 
over og under, samt Sansehagen til høyre.

Foto: Byggenytt
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Rådgivende ingeniør for
bygg, vvs, elektro, geo, 

brann, akustikk, bygnings
fysikk og infrastruktur

Engebrets vei 5, Pb 427 Skøyen, 0213 Oslo 
Telefon 22 51 80 00,  www.ramboll.no

Verkstedveien 14 Hensmoen, 3504 Hønefoss
Telefon: 46 84 60 00 • Telefax: 32 17 17 10

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

GENERALENTREPRENØR

Hundsund grendesenter på Fornebu
Av 

Henriette Salvesen,
div.A Arkitekter AS

Hundsund grendesenter sett fra parkeringsplassen ved servicebygget til idrettsbanene. Ungdomsskolen i forgrunnen, 
barnehagen bak, delvis skjult.

Foto: Byggenytt

Hovedgrep / utforming av
bygningen
Bebyggelsen og baneanleg-
get i Hundsund grendesen-
ter er organisert i forhold til 
en sentral grendegate, som 
en sammenbindende struk-
tur og et «hjerte» i anlegget. 
Denne gaten gir grendesen-
teret en klar identitet. Gaten 
utformes som en attraktiv 
oppholdsgate; som en sosi-
al møteplass, med høy kva-
litet i gulv,  beplantning og 
møblering. Kunstnerisk ut-
smykning blir også lagt til 
gaten. Gaten, som strekker 
seg fra  adkomsttorget i nord 
til baneanlegget i syd, er i ut-
gangspunktet bilfri, men det 
er tilrettelagt for nødkjøring, 
vareleveranser og HC-parke-
ring. 

Hovedadkomsten til gren-
desenteret og grendegaten 
skjer via adkomsttorget i den 
nordlige enden av gaten. Fra 
torget er det  også adkomst 
til P-kjeller. Renovasjon  er 
lagt i eget hus i tilknytning 
til denne adkomstsonen. Bå-
de skolen, barnehagen og 
idrettsbygget har sine hoved-
innganger mot grendegaten 
i tråd med ønsket om at an-
legget skal oppfylle målet 
om en sosial kvalitet. Servi-

cebygget for banene med si-
ne innganger ligger naturlig 
nok i direkte tilknytning til 
baneanlegget.

Bebyggelsen inklusive miljø-
stasjon og uteboder i barne-
hagen er  i tråd med Estiske 
retningslinjer for Fornebu, 
gitt et helhetlig preg i bå-
de form, uttrykk og materi-
albruk.  Romprogrammets 
krav til varierende, innven-
dige høyder er utnyttet i form 
av en «underdeling» av de 
enkle volumene. 

I fasadene benytter vi 3 ho-
vedmaterialer; glass, tre og 
betong, for å oppnå et este-
tisk spill i de rene og enkle 
fasadene i tillegg til under-
delingen av volumene. Dis-
se 3 materialene er holdt i en 
lys fargeskala i tråd med fø-
ringene i Estetiske Retnings-
linjer. I inntrukne partier og 
i  «índre» skikt bak trespi-
leverket, er det benyttet et 
mørkt platemateriale som en 
understrekning av skygge-
virkningen og som en kon-
trast til de lyse hovedmate-
rialene. Hovedinntrykket av 
bebyggelsen vil da likevel 
uttrykke letthet. Dette øn-
sket om letthet er fulgt opp i 
detaljeringen av byggene.

Tekniske anlegg er, i tråd 
med føringene i Estetiske 
Retningslinjer for Fornebu, 
integrert i bygningsvolume-
ne. 

Parkering
103 (110) P-plasser inklusi-
ve 2 HC-plasser, er lagt i  P-

kjeller under idrettsbygget. 
Parkering på terreng, pri-
mært ved servicebygget, er 
begrenset til 60 plasser in-
klusive 3 HC-plasser, det vil 
si. 36,8% av det totale antall 
plasser. 2 store sykkelparke-
ringsplasser bygger oppund-
er kommunens mljøprofil 
for Fornebu, som oppfordrer 
til å gå og bruk av sykkel for 
interntransport på Forne-
bu. Både bil og sykkelopp-
stillingsplassene er planlagt 
med trerekker for å øke til-
pasningen til øvrig landskap. 
Belysning av uterommene 
vil gi trygghet uten at de blir 
flombelyst.

Landskapsbehandling
De opprinnelige kollene og 
vegetasjonen her blir ivare-
tatt og står fram som ver-
difulle elementer i den nye 
situasjonen. Nyplantet, sted-
egen vegetasjon gir slekt-
skap med det omkringlig-
gende landskapet.

Det største bygningsvolu-
met, idrettsbygget, er lagt 
inn i det store landskapsså-
ret som tidligere er sprengt 
ut på tomten (der Gate Gour-

met-bygget lå). For å gi plass 
til de nye ballbanene er en 
del f lyplassrelatert utfyl-
lingsterreng fjernet. Målet 
var et vakkert, interessant og 
robust anlegg der både byg-
ninger og landskap vil eldes 
med verdighet.

Universell utforming
Bebyggelsen vil tilfredstille 
byggeforskriftenes krav til 
tilgjengelighet for alle.
   
Eksisterende bebyggelse
Div. mindre bygninger er 

blitt revet for å gi plass til 
det nye grendesenteret. Ri-
ving var helt nødvendig for 
få å plass til det nye anleg-
get, som er omfattende og 
plasskrevende på en tilmålt 
tomt, og som er avhengig av 
en bevisst sammenstilling av 
bygningsmassen for å innfri 
kommunens Estetiske Ret-
ningslinjer. Evntuelle kvali-
teter i eks. bebyggelse måtte 
derfor vike for en ny me-
ningsfylt helhet med både 
ønskede estetiske, tekniske 
og sosiale kvaliteter.

Grendegaten sett mot nord. Barnehagen og idrettsbygget til venstre, ungdomsskolen til 
høyre. 

Foto: Byggenytt

Grendegaten er forlenget i en rett akse mellom idretts-
banene. Servicebygget til høyre.

Foto: Byggenytt

BYGGELEDELSE

Grenseveien 97 A,
PB 6577 Etterstad,
0607 Oslo
Telefon: 22 19 44 10
post@oyvindmoen.no

PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE
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Bærum kommune bygger sitt første 
grendesenter

På Fornebu er Bærum kom
mune nå i ferd med å full
føre sitt første grendesen
ter, en ny tjenestemodell 
som skal være en møte
plass for alle. Skoler, barne
hager, helsetilbud, idretts
anlegg og andre tilbud for 
barn, unge og eldre, samles 
i fem planlagte grendesen
tre. Hundsund grendesenter 
er det første som nå snart er 
ferdigbygget. 

I en samtale med byggher
rens prosjektleder Marit L. 
Onstad, får Byggenytt opp
lyst at å realisere dette an
legget har vært en relativt 
lang prosess. Prosjektet ble 
innledet med en design
konkurranse i 2003 hvor en 
håndfull prekvalifiserte ar
kitektkontorer deltok. Vin
ner ble div.A arkitekter, et 
ikke ukjent arkitektfirma 
for Bærum kommune da 
samme kontor også har teg
net Ringstabekk skole som 
ble ferdigstilt i 2006. 

Våren 2004 gikk man så i 
gang med prosjekterings
arbeidet for fullt. Under
veis var det en runde med 
kostnadskutt og omprosjek
tering, og arealer og funk
sjoner ble kuttet. Veidek
ke satte spaden i jorda juni 
2006 med en anleggsen
treprise for etableringen av 
den tekniske infrastruktu
ren. Her var det en utford
ring med hensyn til foru
renset grunn og håndtering 
av forurensede masser, noe 
som forsinket oppstartsar
beidene.

For de bygningsmessige ar
beidene forsøkte man i før
ste omgang en utlysning 
med en stor generalentre
prise for alle byggene in
klusive utomhusanlegg og 
utendørs baner. Manglen
de interesse blant entrepre
nørene førte til en splitting 
med en generalentreprise 
for idrettsbygget med svøm
mehall og flerbrukshall, og 
en hovedentreprise med ad
ministrerte sideentrepriser 
for skole, barnehage, ser
vicebygg, utomhusanlegget 
med utendørs baner. Bøh
mer Entreprenør har vært 
hovedentreprenør, og Tron
rud Bygg er generalentre
prenør med ansvar også 
for de tekniske entreprise
ne. Men for å desentrali
sere ansvaret og forsterke 
prosjektorganisasjonen er 
det innleid en egen delpro
sjektleder for idrettsbygget, 
Per Hanvold fra F. Holm, 
samt to delprosjektledere 
fra Bærum kommune  Ma
rianne Kinn med ansvar for 
ungdomsskolen, og Terje 
Skryten med ansvar for an
leggsentreprisen.

På tross av hektisk bygge
marked og lange leveran
setider innen flere materi
algrupper, samt prosjektets 
store omfang klarte vi å 
komme i mål, sier Onstad. 
Etter en hektisk innspurt 
ble barnehage, skole og ser
vicebygg ferdigstilt og over
levert byggherren til skole
start. Idrettsbygget med 
flerbruks og svømmehall 
vil bli overlevert senere i 

høst. Ifølge fremdriftspla
nen skal idrettsbygget stå 
ferdig innredet og klart til 
bruk ultimo oktober. Svøm
mehallen vil få prøvedrift 
ut året, og offisiell åpning i 
januar 2009. 

Hundsund grendesenter er 
det største og fineste pro
sjektet Onstad har vært pro
sjektleder for. Prislappen for 
grendesenteret beløper seg 
til ca. 626 millioner kro
ner. Men så er befolkningen 
som er så heldige å kunne 
bruke dette grendesente
ret virkelig priviligerte. Og 
Byggenytt finner det ikke 
vanskelig å være enig med 
Onstad at Hundsund gren
desenter er et svært flott og 
estetisk godt utført anlegg. 
Hun berømmer arkitekten 
for den helhetlige utformin
gen, og for de mange detal
jer som gleder. 

I denne sammenhengen 
nevner Onstad at Bærum 
kommunes retningslinjer 
for utbyggingen av Forne
bu, med bl.a. en estetikkvei
leder, veileder for belysning 
og miljøprogrammet har 
lagt føringer for det sterke 
fokuset på hensynet til es
tetikk, arkitektur og mil
jø i prosjektet. Det gjelder 
retningslinjer for utforming 
av uterom, utforming av be
byggelse og retningslinjer 
for utforming av møblering/
detaljer i uterom. Dette har 
nok gitt en del føringer for 
hvordan Hundsund grende
senter i dag fremstår.

To sentrale per-
soner på Hund-
sund i hyggelig 
samtale: Marit 
L. Onstad (t.v.) 
og grendeleder 
Bjørg 
Nakling, begge
Bærum 
kommune.

Foto:
Byggenytt

Sett fra gressbakken mot barnhagens flotte lekeplass. Utomhusarealene er i det hele tatt 
imponerende tilrettelagt for lek og idrett.

Foto: Byggenytt

Grendesenteret sett fra en kolle nord for Snarøyveien med idrettsbygget i forgrunnen.

Foto: Byggenytt

Grendesenteret sett fra gangbroen over Snarøyveien.                              Foto: Byggenytt

Utsnitt av grendegaten 
langs ungdomsskolen.

Foto: Byggenytt

Lerpeveien 25, 3036 Drammen
Telefon:32 88 21 00 • Telefax: 32 88 21 01

www.steen-lund.no

Utomhusarbeidet
er utført av:

Veidekke Entreprenør AS
Region Anlegg
Postboks 504 Skøyen,
0214 Oslo
Telefon: 21 05 50 00
Telefaks: 21 05 50 28
www.veidekke.no

Grunnarbeider, det vil si
infrastruktur, VA, betongarbeider i 

grunn, gangvei samt pumpestasjon
er utført av
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Skreppestad Næringspark, 3261 Larvik
Telefon: 33 13 96 60 • Telefax: 33 13 96 70

E-post: aol@aol.no • www.aol.no

Grunnarbeider, veier og plasser
er utført av:

Midthaug Hed-Opp AS
Postboks 15, 2857 Skreia

Telefon: 61 16 25 00
E-post: ingar.nettun@midthaug.no

Trapper og rekkverk
er levert av:

s

Hundsund grendesen-
ter  her sett fra grend-
gatas ende i nord hvor 
hovedadkomst fra Snar-
øyveien  er under etable-
ring.

Foto:
Byggenytt

Prosjektering
Av 

prosjekteringsgruppeleder Jørgen Stene,
Rambøll Norge AS

I 2003 vant vår prosjekte-
ringsgruppe bestående av 
div. A Arkitekter, Bjørbekk 
& Lindheim og Rambøll et 
parallelloppdrag i konkur-
ranse om Hundsund grende-
senter utlyst av Bærum kom-
mune. 

Grendesenteret er organisert 
langs en grendegate. Idretts-
bygget med svømmehall og 
flerbrukshall, samt barne-
hage er plassert langs gatens 
nordvestside. Skolen danner 
gatens vegg mot sør-øst. Alle 
bygg har sin hovedinngang 
fra grendegaten. Grendega-
ten utgjør hjertet i grende-
senteret, og utformes som en 
hyggelig oppholdsgate uten 
annen biltrafikk enn nedkjø-
ring til P-kjeller og HC-tra-
fikk.

I sydlig del av tomten er ser-
vicebygg med baneanlegg 
plassert.

Generelt
Rambøll har for dette pro-
sjektet hatt ansvar for pro-
sjekteringsledelse samt all 
teknisk rådgivning i alle fa-
ser fra skisseprosjekt og frem 
til detaljprosjekt med gjen-

nomføring. Prosjektet med 
grendesenteret sluttføres nå i 
disse dager med siste bygg – 
Idrettsbygget - i oktober.

Rambøll har hatt ansvaret 
for følgende fag:
• Prosjekteringsledelser.
• Geoteknikk.
• Byggeteknikk.
• VVS-teknikk.
• Elektro og IKT.
• Kunstgressbaner – en med 
undervarme og en kombi-
nasjonsbane med kunstis og 
kunstgress.
• Infrastruktur – vei og VA.
• Spesialfagene Brann, 
Akustikk og Bygnings-
fysikk.
 
Utfordrende prosjekt
Oppdraget har vært meget 
krevende og utfordrende. 
Rambøll har benyttet store 
ressurser på å løse oppdraget 
sammen med prosjekterings-
gruppen til beste for Bærum 
kommune.

Spesielt nevnes:
• Vanskelige grunnforhold 
m/bløt leire – gjennomført 
forbelastninger.
• Fundamentering - direkte 
på fjell, stålkjernepeler og 

betongpeler.
• Vanntett konstruksjoner
• Store åpnearealer med sto-
re spenn.
• Tekniske avanserte syste-
mer både på VVS og Elek-
tro – samordnet mellom alle 
bygg i grendesenteret.
• Trafo, varmegjenvinning, 

fjernvarme etc.
• Strenge miljøkrav som har 
blitt fulgt opp fra forprosjekt 
til ferdig bygg. Egen miljø-
plan.
• Svømmehall med to bas-
seng - egen KS-prosess.

➞

Bildet over viser fra ungdomsskolens 2. etasje. Overlys-
konstruksjonen bringer dagslyset generøst inn i bygget. 
Skolen har 160 elever på 8. og 9. trinn. Det er ca. 15 læ-
rere.

Foto: Byggenytt

Ungdomsskolen er bygget i to etasjer med alle spesial-
funksjoner i første etasje. I andre etasje (bildet)  er lær-
erarbeidsplasser og elevarbeider lokalisert.

Foto: Byggenytt
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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: Stålarbeider er utført av:

Skrubbmoen 11, 3619 Skollenborg
Telefon: 32 76 33 50 • Telefax: 32 76 61 95

E-post: nils@nilsloff.no

2870 Dokka
Telefon:61 11 31 70
Telefax: 61 11 31 80
E-post: post@opplandske-betong.no
www.opplandske-betong.no

Hvite betongelementer
til fasadene
er levert av:

Industriveien 1, 3300 Hokksund
Telefon: 32 75 08 08 • Telefaks: 32 75 98 20

www.elementmontasje.no

Elementmontasje
er utført av:

Barnehagen og lekeplass i forgrunnen, ungdomsskolen delvis skjult i bakgrunnen til venstre. I fasadene er det brukt  
3 hovedmaterialer: glass, tre og betong.

Foto: Byggenytt

• Meget avansert baneanlegg 
for kunstis og kunstgress.
• Infrastruktur med kulvert
anlegg, pumpestasjon og 
VAanlegg.
 
Entrepriseform og bygging
Prosjektet har blitt gjennom
ført med ulike entreprisefor
mer. 

Grunnarbeider med betong
arbeider (ekskl. svømme og 
flerbrukshall) og infrastruk
turanlegg ble gjennomført 
som en egen hovedentrepri
se.

Øvrige byggearbeider for 
skole, barnehage og servi
cebygg er gjennomført som 
hovedentreprise med tils
transporterte sideentrepri
ser.

Idrettsbygget (svømmehall 
og flerbrukshall) er gjen
nomført som en egen gene
ralentreprise.

Byggearbeidene har pågått 
siden våren 2006 I forkant 
av dette var tomten også for
belastet med masser for i 
hindre senere setninger på 
utanlegg

Rambøll er meget fornøyd av 
å ha vært en av de sentrale 
aktører i gjennomføringen av 
prosjektet Hundsund grende
senter for Bærum kommune. 
Dette er et prestisjeprosjekt 
som kommunen kan være 
stolt av og som sikkert også 
vil bli lagt merke til utenfor 
kommunens grenser.

➞

Et vidvinkelobjektiv kommer godt med når grendesenteret skal fotograferes.                                                                                            Foto: Byggenytt

Svømmehallen  vil 
snart få prøvedrift 
ut året og offisiell 
åpning i januar 
2009.

Til høyre utsnitt fra 
flerbrukshallen med 
uttrekkbart amfi. 
Hallen vil bli tatt i 
bruk medio oktober.

Foto:
Byggenytt 
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HARALD KROGSÆTER AS
Frognerveien 13 B, 0263 Oslo

Telefon: 23 08 64 10 • Telefax: 23 08 64 11
E-mail: firmapost@krogsaeter.no • www.krogsaeter.no

Kjøkken, garderober og elevskap
er levert av:

Interiøret
Av  Elin Bashevkin,

sivilarkitekt MNAL interiørarkitekt MNIL,
CADI AS

Hundsund grendesenter be-
står av ungdomsskole, bar-
nehave, idrettsbygg og bygg 
for den lokale sportsklubben, 
som alle ferdigstilles i disse 
dager. Skolen og barnehaven 
er allerede i bruk.

Vår oppgave som interiørar-
kitekter har vært å viderefø-
re arkitektens konsept og vi-
sjoner. En arkitektur som er 
stram og nøktern i utrykket.
Dette har i praksis ført til en 
balanse mellom fast innred-
ning som er spesialtegnet til 
bygget, og løs møblering.

Byggets fargeholdning er 
nøytral, og i stedet for å bru-
ke farger på veggflater og 
lignende. er det kun på spe-
sialmøblene farger får lov til 
å dominere.

Elevene arbeider i landskap 
med seksti elever pr. land-
skap. Det har derfor vært en 
utfordring å skape faste, ryd-
dige rammer med soneinn-
delinger som svarer til un-
dervisningsformen. Det skal 
undervises i mindre grupper, 
og med flere grupper funge-
rende samtidig i landskapet.

Dette er løst ved plassering 

av faste innredningselemen-
ter som elevskap, tenkeboks, 
samt benker langs vindus-
vegg med tilhørende store, 
tunge bord. Dette supple-
res av løs møblering som er 
fleksibel og kan sammenstil-
les på flere måter.

Kantinen ligger i tilknytning til inngangspartiet. Innslag 
med solide langbord og benker, hidrar til å holde det store 
rommet strukturert og rolig.

Foto: Byggenytt

Elevene arbeider i landskap med seksti elever pr. land-
skap. En tenkeboks, et lite rom i rommet, gjør seg bra. 
Her kan man prate, tenke og lese.

Foto: Byggenytt

Fra barnehagen med korridor med fingarderober, med skap og benker spesialtegnet til 
bygget.

Foto: Byggenytt

En kikk inn i skolens store auditorium.

Foto: Byggenytt

Byggets fargeholdning er nøytral, og i stedet for å bruke farger på veggflater og lignende. er det kun på spesialmøblene 
farver får lov til å dominere. Bildet under: benk og langbord langs vindusvegg.

Foto: Byggenytt

Postboks 63, 1309 Rud
Telefon: 67 17 78 50 • Telefax: 67 17 78 55

www.guriby.no

De elektrotekniske
installasjonene

er utført av:
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Svendsemarka 40, 3408 Tranby
Telefon: 32 85 33 70 • Telefax:32 85 33 70

Mobiltlf.: 905 94 801

Grunnarbeider
er utført av:

Stålkonstruksjoner
er produsert og montert av:

I hele september kan Håkon Størdal (fra v.) i 8 D, 
Yves Tuyizere i i 8 B, Wilhelm Kjær i 8 D og Kelvin 
Almeida i 8 A spise gratis i skolerestauranten.

Foto: Byggenytt

Leah Røste (fra v.), Rikke Bergan og Stine Stange-
bye, all fra 8 D, synes å trives bra på skolen.

Foto: Byggenytt

Fra korridoren i skolens andre etasje. Her ser vi inn 
i en 9. klasse som undervises i matematikk.

Foto: Byggenytt

s

Hundsund grendesen-
ter har et meget avan-
sert baneanlegg. En ba-
ne med undervarme og 
en kombisjonsbane med 
kunstis og kunstgress.

Foto:
Byggenytt

Et smykke av en trapp i barnehagen.       Foto: Byggenytt

Fra den storslåtte flerbrukshallen som åpner i oktober.

Foto: Byggenytt
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Grefsheimveien 81, 2350 Nes på Hedmark
Telefon: 62 33 04 30 • Telefax: 62 33 04 31

 Planter og trær
er levert av:

Nansenparken på Fornebu
På den store åpningsfesten 
for Nansenparken – den sen-
trale parken på Fornebu – 2. 
september treffer Byggenytt 
totalentreprenøren Skanskas 
prosjektleder Hans Petter Jo-
hannessen og anleggsleder 
Nils Skinnarland for en liten 
samtale. Herrene er i godt 
humør, og det er forståelig, 
for et flott og imponerende 
parkanlegg har det blitt.

Oppdraget for byggherren 
Statsbygg startet opp våren 
2006  med terrengarronde-
ring og masseforflytting i 
henhold til Statsbyggs miljø-
oppfølgingsprogram for ut-
byggingen av det store fly-
plassområdet på Fornebu, 
som med sine tiltak og pre-
misser også har omfattet 
Nansenparken. 

Arbeidene har vært av det 
riktig store slaget med et 
anlegg som dekker ca. 200 
mål. Men det er ikke ba-
re det gedigne fotavtrykket 
som Johannessen og Skin-
narland ønsker å fortelle 
om. Arbeidsoppgavene har 

vært svært varierte og inter-
essante med de fleste av de 
elementer et anleggsoppdrag 
kan innebære, pluss noen til. 

Det har vært snakk om å 
bygge gang- og sykkelvei-
er, ulike vannarrangementer 
med dammer og jordrense-
anlegg, betongkonstruksjo-
ner og steinbelegninger til 
plasser for  fest og lek, tre-
arbeider med promenader, 
benker og sitteamfier, og sist 
men ikke minst, grøntarea-
ler med bruksplen, trær og 
busker, stauder og blomster i 
stort omfang.

Betongkonstruksjonene som 
i dag stort sett er skjult, er 
plasstøpt som skreddersøm, 
men kan beundres på «Stri-
pa», den langstrakte gaten 
nord for den sentrale dam-
men. Betongen er her slipt 
med inndeling av corten-
stål og nedfelte ledelys som 
benyttes på baneanlegg ved 
flyplasser. Stripa har også et 
promenadedekke i hele dam-
mens lengde av VisorWood 
(Kebony) som er valgt i for-

hold til krav til miljø (Sva-
nemerket), holdbarhet og 
vedlikehold. Det samme tre-
materialet er benyttet i sit-
teamfiet ved Festplassen og 
de mange andre sitteplas-
ser og benker som er spredt 
rundt i det store parkarealet. 

Den mest interessante, og 
utfordrende delen av jobben 
har imidlertid dreid seg om 
parkens grønne områder, det 
er prosjektleder og anleggs-
leder skjønt enige om. Dette 
har vært en logistisk utford-
ring av store dimensjoner. 

Å etablere alt det grønne på 
riktig tidspunkt, det vil si i 
perioden 15. april til 15 juni, 
har stilt store krav til å plan-
legge og gjøre de forskjellige 
arbeidsoppgaver i riktig rek-
kefølge. Før det kan såes og 
beplantes, må grunnarbeid 
utføres og tekniske installa-
sjoner må være på plass. 

Her har det virkelig hand-
let om å få grensnittene til å 
passe inn som hånd i hanske, 
understreker Johannessen og 

Skinnarland. Man har vært 
nødt til å tenke og handle 
skjerpet hele tiden. Å gjøre 
feil på et så stort område, vil-
le bety å pådra seg merarbeid 
ved å måtte gå inn på nytt for 
å gjøre ting om igjen. Lo-
gistikken har vært den store 
utfordringen .

Men strevet har vært vel 
verdt, Oppgavens allsidig-
het og detaljrikdom har vært 
interessant og givende, i føl-
ge Johannessen og Skinnar-
land. 

Å kunne jobbe med hele 
spekteret av materialer som 
betong, stål, tre og stein, i 
samspill med «myke» og le-
vende materialer som jord, 
gress, trær og planter, har og-
så vært lærerikt og gitt erfa-
ring å ta med seg videre. 

Det kan komme godt med. 
Skanska har jobben med å 
vedlikeholde grøntanlegget 
de tre første årene. Drifting 
av gang- og sykkelveinet-

Prosjektleder Petter Johannessen (til venstre) og an-
leggsleder Nils Skinnarland, Skanska Norge AS, skuer ut 
over Nansenparken på åpningsdagen 2. september.

Foto: Byggenytt

Nansenparken ligger midt inne på det tidligere flyplassområdet. Parken har 110 dekar med bruksplen og ca. 20 dekar 
med eng. 

Foto: Byggenytt

Et hovedgrøntdrag er etablert i korridoren fra plassen 
ved flytårnet og ned til Festplassen og Sentraldammen. 
Vannstrengen er et sentralt element i landskapet.
    

Foto: Byggenytt

➞

Vi har
levert
betongen

FERDIGFERDIG

www.unicon.no
Tlf. 02880

rett tid - jevn kvalitet - gode relasjoner

Lerpeveien 25, 3036 Drammen
Telefon: 32 88 21 00 • Telefax: 32 88 21 01

www.steen-lund.no

Gartnerarbeidene ved
Nansenparken på Fornebu

er utført av:



Vannet pumpes opp til høydepunktet ved  det gamle fly-
plasstårnet.  Vannstrengen herfra går som en livgiven-
de åre gjennom hele parkområdet.

Foto: Byggenytt

s
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Elektro og mekanisk utrustning
er levert av:

Brenneveien 5,
7650 Verdal
Telefon:74 07 31 50
Telefax: 74 07 31 60
www.lafopa.no

➞
tet er nå Bærum kommunes 
ansvar, mens Fornebu Bolig
spar tar seg av vannanleg
get. 

Skanska som har hatt en 
toppbemanning på ca. 50 in
klusive underentreprenører, 
samt 5 funksjonærer, overle
verte prosjektet til Statsbygg 
27. august. 

Prosjektleder og anleggsle
der oppsummerer oppdra
get som et prosjekt med godt 
samarbeid mellom de impli
serte parter. Statsbygg har 
vært en profesjonell bygg
herre. 

Ros deles også ut til Bjør
bekk & Lindheim lands
kapsarkitekter, og Skanskas 
egne underentreprenører.     

Bildet over: «Stripa» sett 
fra nord med ledelys som 
på en flyplass. Den trebe-
lagte promenaden langs 
dammens lengde består av 
trematerialet VisorWood 
(Kebony). 

Til høyre: Stripa sett fra 
Festplassen i syd.

Foto:
Byggenytt

Utsikt mot Festplassen og Sentraldammen på den offisielle åpningen 2. september. Den 
store dammen er på hele 6500 m2. I forgrunnen jordrenseanlegg som sørger for at dam-
mens vann blir biologisk renset.

Foto: Byggenytt

Statsbygg er byggherre for
Nansenparken på Fornebu

Vi takker alle deltakere i prosjektet 
for samarbeidet.

www.statsbygg.no

Foto: Byggenytt
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3301 Hokksund
Telefon:32 27 40 26 • Telefax: 32 27 40 29

www.loe.no

Alt i kommunalvarer
er levert av:

Nabbetorpveien 101 - 1636 Gamle Fredrikstad
Telefon: 69 34 30 90 • Telefax: 69 34 76 44

www.borgemiljo.no

Vi har levert og montert
membraner og

waterstop i bekker og bassenger

Den sentrale parken
Nansenparken ligger midt 
inne på det tidligere flyplass-
området. Den skal være fel-
les rekreasjonsområdet for 
innbyggere og besøkende til 
Fornebu.

Parken er bygget i regi av de 
tidligere grunneierne av fly-
plassen, staten ved Statsbygg 
og Oslo kommune, som en 
del av forpliktelsen overfor 

de som har kjøpt arealene.

Det nye Fornebu er formet av 
de finske arkitektene Helin 
& Siitonen med det sentrale 
området rundt en vanndam.

Parkens detaljutforming er 
resultatet av en konkurranse 
mellom 5 arkitekter og som 
ble vunnet av Bjørbekk & 
Lindheim AS landskapsarki-

tekter. Vanndesign og kunst-
neriske elementer er utført 
av tyske Atelier Dreiseitl og 
Norconsult har forestått tek-
nisk prosjektering på bygg 
og vann-/avløp.

Parken er bygget av Skanska 
Norge AS med undeleveran-
dør Steen og Lund AS som 
anleggsgartner. Tekniske in-
stallasjoner som pumper og 
styring av vannanlegget. er 
utført av Lafopa AS.

Parken eies og driftes av de 
fremtidige beboerne på For-
nebu, men skal være åpen 
av allmennheten. Hovedvei-
nettet for gang- og sykkel-
veier skal driftes av Bærum 
kommune som også drifter 
ballplassen i tilknytning til 
Storøya grendeseter. 

Kostnader for opparbei-
delsen av parken på vel 100 
millioner kroner er finan-
siert gjennom salget av den 
tidligere flyplassgrunnen.

Hovedelementer
• 200 dekar park og grønne 
korridorer.
• 110 dekar bruksplen.
• 16.800 trær og prydgras.
• 28.800 stauder og pryd-
gras.
• 342.500 blomsterløk.
• 20.000 granittelementer 
som steindekker, benker og 
lignende.
• 6500 m2 vannbasseng.
• 4000 meter asfalterte gang- 
og sykkelveier.
• 3000 m2 plasser for fest og 
lek.

Sentraldammen
er et av hovedelementene i 
parken. Den er fylt opp med 
grunnvann, og vil etter hvert 
som de omkringliggende bo-
ligområdene ferdigstilles 
med tette asfalt- og takflater, 
få en betydelig tilførsel av 
vann fra nedbør. Dammen 
har en stram urban nordside, 
og en buktende mer naturlik 
avgrensning på motsatt side.

Vannet fra dammen pum-
pes til høydepunktet ved det 
gamle flyplasstårnet. Vann-
strengen herfra går som 
en livgivende åre gjennom 
parkområdet. På nedsiden av 
dammen ned mot veien For-
neburingen er det etablert et 
naturlig våtmarksmiljø, og 
kanskje et fremtidig opp-
holdssted for diverse amfibi-
er. Gjennom Forneburingen 
ligger en «viltkulvert» for 
veikryssing og adkomst mot 
våtmarken i Storøykilen.

Vannet i Sentraldammen blir 
biologisk renset i 3 etablerte 
jordrenseanlegg.

Ved dammen finner man 
assosiasjoner til det gam-
le flymiljøet, med blant an-
net ledelys som benyttes på 
baneanlegg ved flyplasser. 
Rundt pumpehuset er det pla-
ner om å bygge en paviljong 
for servering og selskapslo-
kale. Paviljongen vil henven-
de seg mot festplassen og de 
kunstneriske lekeelementer 
ved vannet. Et amfi er lagt i 
skråningen i bakkant slik at 
plassen kan tas i bruk til 

Sentraldammen er et av hovedelementene i parken.                                 Foto: Byggenytt

Sentraldammen har en stram urban nordside, og en buktende mer naturlik avgrens-
ning på motsatt side. «Flipperspillet» i forgrunnen.

Foto: Byggenytt

➞

Vannstrengens kilde i en renne av corten-stål. 

Foto: Byggenytt

3 bilder med livgivende vann.                    Foto: Byggenytt

Ekornveien 11, 2240 Magnor
Tlf.: 62 83 70 11 • Fax: 62 83 72 40

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

Kanter av corten-stål
i Nansenparken

er levert av:
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Neste generasjon tre skal være vakkert å se til. Det skal 
tåle mer. Og det skal møte morgendagens miljøkrav. 

Kebony er et norsk selskap. Vi har tatt frem løsningen 
du kan bruke til fasader og fasadedetaljer, tak og gulv, 
terrasser og brygger. Les mer på www.kebony.com eller 
ring oss på 06125.

Kebony – tidsriktig, varig, miljøriktig

Neste generasjon tre 
– for neste generasjon bygg
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kulturelle begivenheter med 
mye publikum.

Tårnplassen
fremstår som et møte mellom 
fortid og ny tid, der flytårnet 
utgjør et viktig blikkfang og 
landemerke også for den nye 
Fornebybyen. Vannarrange-
mentet harv sitt utspring på 
Tårnplassen, der vannet bru-
ser ut av en lysende tenne i 
stål og glass.

Lekeplasser
skal i større grad opparbei-
des innenfor de enkelte bo-
ligområdene. Det er allikevel 
blitt plass for noen lekeplas-
ser og elementer innenfor det 
felles parkområdet.

Vegetasjonen
i parken skal bidra til å byg-
ge ulike rom, gi mulighet for 
skygge, filtrere vind, gi vari-
asjoner i farger og opplevel-
ser over de forskjellige årsti-
der. Samtidig er det gjennom 
vegetasjonsutvalget hensyn-
tatt at de fremtidige boligom-
rådene fortsatt har mulighet 
for utsyn over nærliggende 
landskapsrom.

Hovedgrøntdraget, korri-
doren fra Tårnplassen til 
Festplassen, kan kalles 

«Pilekorridoren», fordi ve-
getasjonsvalget preges av 3 
forskjellige slags pil: rødpil, 
skjørpil og sølvpil. Langs 
Sentraldammen er det plan-
tet en allé med 54 sølvpil. 
Langs øvrige vannkanter er 
det plantet både sølvpil og 
gullpil. I den grønne korri-
doren nedstrøms dammen er 
det vier, sammen med «na-
turlik» planting av bjørk, fu-
ru, ask osv.

I andre grønne korridorer er 
det plantet roser, syriner og 
andre prydbusker. Av syrin 
er det plantet 17 forskjelli-
ge sorter, med ulik høyde, 
vekstform og blomstrings-
tid.

Grunnet Fornebus gunsti-
ge klima er det også fun-
net plass til eksotiske trær 
som tempeltre, ekte valnøtt, 
platan, storvingenøtt, blod-
bøk og blodlønn. Stauder og 
prydgress er i stor utstrek-
ning plantet nær vann og 
overvannsgrøfter. Blant an-
net skal biofilterne suppleres 
med fuktelskende stauder 
som skal bidra i den biolo-
giske renseprosessen. Løk 
og konvallvekster er plantet 
i store flater, og skal gi far-
geinnslag tidlig vår og for-
sommer.

Jordsmonn og vegetasjons-
lag i parken er bygd opp med 
tanke på fremtidig økologisk 
drifting. Det skal for eksem-
pel ikke være nødvendig å 
gjødsle med kunstgjødsel. 
I alle plener er det innslag 
av «mikrokløver» som pro-
duserer eget nitrogen. Plan-
tinger kan tilføres organisk 
næring. Busker og trær er 
valgt blant annet med tanke 
på å unngå bruk av kjemiske 
plantevernmidler.

Knollekalk
karakteriseres av lyse knol-
ler av kalkstein i en mørkere 
leirskifer. Knollekalk er van-
lig kambrosiluravleiringene i 
Oslo-feltet. For ca. 500 mil-
lioner  år siden lå Oslo-feltet 
under vann og et yrende liv 
av marine organismer opp-
sto. I dag har knollekalken 
spor av disse organismene 
som fossiler.

Miljøaspektet
har vært et fokusert element 
gjennom prosjektering og 
bygging av parkanelegget. 
Et miljøoppfølgingspros-
gram viser vei for dette. Til-
tak og premisser for parken 
er blant annet:
• Samlet plan for massehånd-
tering.
• Produksjon og gjenbruk av 

stedlige materialer som as-
falt og betong.
• Vekstjordproduksjon av 
stedlige råvarer.
• Prioritert bruk av svane-
merket materiale.
• Ikke kobberimpregnert tre-
virke.
• Fremtidig parkdrift skal 
kunne utføres etter økologis-
ke prinsipper.

Et krav om føring av miljø-
regnskap i kontrakt med ut-
førende entreprenører gir 
oversikt over omfang og 
bruk av diverse miljørelater-
te indikatorer.

Gang- og sykkelveiene
i parken skal fungere som 
sikker skolevei, turvei og se-
kundær reisevei for trans-
portsyklister. De forskjellio-
ge typer gang- og sykkelveier 
gir rom for allsidig bruk fra 
rulleski og skøyter til rolige 
rusleturer.

Kilde:
Statsbygg

På nedsiden av dammen ned mot veien Forneburingen er det etablert et naturlig våt-
marksmiljø.

Foto: Byggenytt

Knollekalk karakteriseres av lyse knoller av kalkstein i en mørkere leirskifer.  

Foto: Byggenytt

➞

Nansenparken på en gråværsdag.                                                                                                                   Foto: Byggenytt
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Prosjektutvikling 
og

prosjektledelse

Skøyenhagen og nytt hovedkontor Multiconsult

Skøyenhagen sett fra park- og rekreasjonsarealet langs Hoffsbekken. Her er det anlagt utkikksplattform og amfi og 
trebro over bekken.

Foto: Byggenytt

Treamfi og trebro.                        Foto: Byggenytt

Mellom husene er det lagt ned 
mye arbeid  i den parkmessige ut-
førelsen.

Foto: Byggenytt 

På Skøyen i Oslo er det opp-
ført et  større boligprosjekt 
kalt Skøyenhagen samt et 
næringsbygg med adres-
se Nedre Skøyen vei 2. Bak 
byggherren Skøyenhagen 
AS står Stor-Oslo Prosjekt 
AS, Klavenes Eiendom AS 
og BundeBygg AS. 

Boligene er nå solgt til slutt-
brukere mens næringsbygget 
som er utleid til Multiconsult 
AS som nytt hovedkontor, er 
videresolgt til Skøyen Næ-
ringseiendom AS.

I en samtale med prosjektle-
der og partner Arne Brovold, 
Stor-Oslo Prosjekt, får Byg-
genytt opplyst at dette er en 
typisk saksgang for selskapet 
som rådgiver for byggherrer 
og ta rollen som prosjektut-
vikler, herunder prosjekt- 
og prosjekteringsleder. Når 
et prosjekt er ferdigstilt og 
brakt vel i havn, er det natur-
lig for selskapet å gå videre, 
og anvende en eventuell ge-
vinst på nye prosjekter. 

Og for Skøyenhagen har det 
gått bra, sier Brovold. Bolig-
prosjektet som består av 7 
hus med totalt 208 leilighe-
ter, var alle utsolgt i februar 
2008, før de siste leilighete-
ne ble overlevert i juni 2008. 

Brovold legger ikke skjul på 
at man har vært heldige og 
truffet markedet på det rikti-
ge tidspunktet. Bakgrunnen 
for denne uttalelsen er selv-
følgelig dagens økonomiske 
utvikling hvor boligmarke-
dets negative trend står sen-
tralt.

Skøyenhagen AS inngikk en 
samarbeidsavtale med Bun-
deBygg som entreprenør for 
boligprosjektet. Det har vært 
en incitamentsavtale hvor 
man skal dele over og under 
budsjettmålet. Samarbeids-
formen er en «åpen bok» 
som blant annet forutsetter 
full åpenhet rundt alle inn-
kjøp og øvrige prosesser i 
prosjektet. 

Å vurdere en samarbeidsen-
treprises fordeler og ulemper 
kontra en totalentreprise, er 
situasjonsbestemt. Beløn-
ning og risikodeling er i alle 
fall interessante elementer, 
tilføyer Brovold.

Ifølge Brovold er Skøyenha-
gen et nokså vanlig bolig-
prosjekt med parkering un-
der bakken. Utfordringer har 
til en viss grad vært grunn-
forholdene med en homo-
gen leiremasse i en skråning 
ned til fjell med dybder fra 
12 til 40 meter. Med råden-
de forhold som er godt kjent 
for hele Skøyenområdet, var 
det hensiktsmessig å funda-
mentere bolighusene med 
stålkjernepeler. Forholdet til 
den nærliggende Hoffsbek-
ken i vest tilsa også at parke-
ringskjelleren fikk vannsik-
ker støp. Hoffsbekken kan i 
ekstremt nedbørrike dager 
vokse til en stor flomelv. 

Et annet moment som la fø-
ringer for bygging av boli-
gene, var støyproblematikk. 
Tomten ligger nær til biltra-
fikk, samt trikk- og togtra-
fikk. Det ble derfor lagt inn 
støydempingstiltak i utfor-
mingen av fasadene.

Arkitekter for boligprosjek-
tet har vært Arcasa Arki-
tekter AS. Prosjektkostnad 
er ca. 290 millioner kroner 
(eks. mva).

Byggingen av næringsbyg-
get har pågått nokså paral-
lelt med boligene. Også her 
inngikk Skøyenhagen AS en 
incitamentsentreprise med 
BundeBygg, Arkitekter for 

➞

Skøyenhagens 
bolighus sett fra 
Multiconsults 
takterrasse.

Foto: 
Byggenytt
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➞

næringsbygget er LOF Ar-
kitekter AS. Grunnforholde-
ne her var mer problematis-
ke, fortsetter Brovold. Under 
fundamenteringsarbeidene 
støtte man på løst fjell som 
vanskeliggjorde festing  av 
stålkjernepelene og forank-
ring av spunt med mere. 

Det var også noe kvikkleire 
i grunnen. 

Et avgjørende forhold i for-
bindelse med igangsettelse 
av næringsbygget, var at vi 
fikk kontrakt med Multicon-
sult før byggestart. 

Det å få en så bevisst leieta-
ker med hensyn til bygnings-
messige og tekniske krav, la 
helt avgjørende føringer for 
realiseringen av nærings-
bygget (se arkitektens artik-
kel neste side). 

Kort fortalt, forteller Bro-
vold, er Multiconsults nye 
hovedkontor et «forbildepro-
sjekt», et bygg som har fått 
støtte fra Enova til å møte de 
siste kravene til energieffek-
tive løsninger. 

Prosjektet har vektlagt en 
samarbeidsmodell mellom 
utleier og leietaker i utfor-
ming og prosjektering av 
bygget.  Det har blant annet 
betydd at glassarealet i fasa-
dene er redusert, glasskva-
liteten er hevet, isolasjons-
tykkelser er økt, tetthet av 
fasaden er gjort bedre, samt 
at styring og virkningsgra-
der for tekniske anlegg er 
forbedret, opplyser Brovold. 

Det nye næringsbygget er 
et av de første forbildepro-
sjektene til Enova i Norge. 
Multiconsult skal i noen tid 
fremover mens de teknis-
ke anleggene optimaliseres, 
rapportere til Enova om byg-
gets energikostnader.

Entrprisekostnad for næ-
ringsbygget beløper seg til 
ca. 200 millioner kroner 
(eks. mva).

De to bildene over illustrerer at Skøyenhagen boliger 
og næringsbygget med adresse Nedre Skøyen vei 2 som 
prosjekt henger sammen. Til venstre er vi kommet inn 
gjennom næringsbyggets portal. På bildet til høyre ser vi 
mot portalen.

Foto: Byggenytt

Tomten ligger nær til biltrafikk, samt trikk- og togtrafikk. 
Det ble derfor lagt inn støydempingstiltak i utformingen 
av fasadene.

Foto: Byggenytt

Multiconsults nye hovedkontor sett fra Skøyen stasjon.  Mer om næringsbygget på neste oppslag.      Foto: Byggenytt 

Postboks 2215, 3203 Sandefjord
Tlf.: 33 42 60 50 • Fax: 33 42 60 55 • www.rekon.no

FASADER - BALKONGINNGLASSING

Balkongrekkverk
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Nytt kontorbygg – 
Nedre Skøyen vei 2

Av 
Ingebjørg Lien,

LOF Arkitekter MNAL AS

Det er oppført et nytt kon-
torbygg i seks etasjer på den 
gamle busstomten langs Ne-
dre Skøyen vei på Skøyen. 
Utbyggingen er utført i ett 
byggetrinn og ble ferdigstilt 
i mars 2008. LOF Arkitek-
ter har stått for omregulering 
av den gamle busstomten og 
for arkitekturprosjektering 
av det nye bygget som i dag 
i sin helhet leies ut til Multi-
consult AS. 

Reguleringsplanen ga sterke 
føringer for byggets utfor-
ming ved høydebegrensnin-
ger og krav til oppdeling av 
volumet i tre separate bygg. 
Det siste grunnet ønsket om 
gjennomsyn fra Nedre Skøy-
en vei til boligbebyggelsen 
og grøntarealet bakenfor. 
Høydemessig trapper anleg-
get seg fra seks etasjer mot 
nord og ned til fire etasjer 
+ en tilbaketrukket 5. etasje 
mot rundkjøringen og det 
fredete Sofienlund. 

Næringsbygget består av 
tre fløyer/ blokker forbun-
det med et mellombygg (mot 
syd) og en utvidet broforbin-
delse mot nord. Mellombyg-
get nærmest rundkjøringen 
(syd) inneholder hovedinn-
gang med resepsjon i 1. eta-
sje og fellesarealer med so-
siale soner, minikjøkken, 
uformelle møteplasser og 
arbeidsplasser  i de øvrige 

etasjer. Mellombygg 2 (mot 
nord) er en utvidet brofor-
bindelse fra 3. etasje og opp. 
Broforbindelsen danner tak 
over hovedinngangen til bo-
liganlegget bakenfor og har 
felles nedkjøring til parke-
ringskjellere for henholdsvis 
næringsbygget og boligene.

Utforming, materialbruk
Bygget var i utgangspunktet 
prosjektert med store åpne 
glassfasader fra gulv til tak 
mot syd-øst (langs Nedre 
Skøyen vei og  mot rundkjø-
ringen) og en tyngre fasade 
av lys steinkledning mot bo-
ligene og trikken i nord og 
vest. 

Med Multiconsult som leie-
takere kom kravet om at 
bygget energimessig skul-
le tilfredsstille nye TEK og 
EU’s energidirektiv B. Det-
te begrenset energibruken til 
maksimum 120 kWh pr. m2 
pr. år. 

For å tilfredsstille de strenge 
kravene til energibruk i byg-
get, ble det gått mange run-
der med ulike tiltakspakker. 
Blant annet  ble de totale vin-
dusarealene minsket. De sto-
re glassfasadene fikk et ned-
hengt isolert skjørt og senere 
i prosessen også en isolert 
brystning. Bygget er kledd 
med systemglassfasade mot 
Nedre Skøyen vei og de iso-

lerte partiene er bygget på 
innsiden av fasadeklednin-
gen. Mot vest – i den ”tunge” 
fasaden ble vinduene i tegl-
veggene redusert i høyde og 
bredde for å minske byggets 
varmetap. Mellombygget og 
broforbindelsen er beholdt 
som store gjennomlyste are-
aler med ren glassfasade fra 
gulv til tak.

I tillegg til fasadetiltake-
ne ble isolasjonstykkelsen i 
vegger og på tak økt slik at 
man på det meste har 270 
mm isolasjon i yttervegger 
og over 400 mm isolasjon 
på taket. Det ble gjort nøye 
beregninger av alle byggets 

Multiconsults nye hovedkontor er «forbildeprosjekt», et bygg som har fått støtte fra Enova til å møte de siste kravene 
til energieffektive løsninger. 

Foto: Byggenytt

Bygget består av 3 volumerVolumet er oppdelt i 3 separate bygg. Høydemessig trapper 
anlegget seg fra seks etasjer mot nord og ned til fire etasjer + en tilbaketrukket 5.etasje 
mot rundkjøringen og det fredete Sofienlund.

Foto: Byggenytt 

Det er fin utsikt 
fra hovedkontorets 
takterrasse som 
her, mot Bestum-
kilen.

Foto:
Byggenytt
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ytterflater og overgangsde-
taljer slik at man har kunnet 
ha kontroll på byggets tota-
le varmetap. I utgangspunk-
tet vurderte man solavskje-
mingen i selve vindusglasset.  
Men for å oppnå de ønskede 
verdier ift energibruk lan-
det man på utvendig persien-
ner på de solutsatte fasadene.  
Kontoret har lært mye fra 
dette prosjektet. Blant annet 
ser vi at det å jobbe tverrfag-
lig tidlig i prosessen, er svært 
viktig med henblikk på ener-
gioptimalisering. 

➞ Fra en arkitekts ståsted ser vi 
heldigvis også at det er mye 
energi å spare på behovs-
styring av tekniske løsnin-
ger som ventilasjon og lys. 
Dette gjør at man kan tegne 
bygg med store vindusflater, 
dersom man kan differensi-
ere fasadene og samarbeide 
med teknikken om en fel-
les innsats for energibruken 
i bygget.

Samlet har bygget en BTA 
på 16.000  hvorav 11000 m2 
er over bakken.

Alle bilder i boksen er av Ketil Jacobsen / Zinc AS in-
teriørarkitekter, og viser noen eksempler fra hoved-
kontorets åpne og lyse kontorlandskaper.

Sosial sone ved takterrassen.                    Foto: Byggenytt

Til venstre fra ett av 
møterommene med det 
ypperste av AV-utstyr. 
Multiconsult trenger 
det som et av de ledende 
rådgivende ingeniør-
selskapet.

Til høyre fra kontorets 
elegante hovedtrapp.

Foto:
Byggenytt

Over fra kantinen hvor det 
serveres god lunsjmat fra 
kjøkkenet. Til venstre fra 
adkomst i vestibylen sett 
mot inngang til kantinen.

Foto: Byggenytt
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Øya helsehus, Trondheim
Av 

Johannes Eggen,
Arstad Arkitekter AS 

Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo • Telefon: 22 93 09 00 • Telefax: 22 56 41 60

Utførende arkitekter

Øya helsehus er basert på 
vinnerprosjektet fra en pro
sjektkonkurranse i regi av 
Trondheim kommune. Kon
kurranseprosjektet ble utført 
av Arstad Arkitekter AS og 
Narud Stokke Wiig A+P i 
fellesskap. Totalentreprenør 
NCC og underentreprenører 
til NCC deltok aktivt i pro
sessen.

Samlokalisering av virks
omheter som driver med ut
danning, forskning og be
handling, vil ved etablering 
av Øya helsehus få tilrette
lagt forholdene godt for forsk
ning og utvikling spesielt for 
eldre pasienter og for orga
nisering og utprøving av nye 
behandlingsforløp for denne 
gruppen. 

Både høgskolens helsefag
utdanninger og medisinstu
denter vil ha sykehjemmet 
som praksisstudiested for 
praksis rundt eldre pasien
ter. 

Helhet 
Kommunens, universite

tets og høyskolens formu
lerte idégrunnlag er å skape 
et bygg som er funksjonelt 
og logistisk optimalisert for 
sambruk av ressurser og 
samhandling på tvers av for
valtningsnivå, utdanningsni
vå og profesjoner. 

Basert på dette idégrunn
lag har vi ønsket å utforme 
et nytt anlegg for Øya helse
hus som på en enkel og av
klart måte innpasses i den 
eksisterende bebyggelses 
og tomtesituasjonen, samt 
skape utvendige og innven
dige omgivelser som frem
mer trygghet, gode pasient
opplevelser, og funksjonell 
samhandling mellom de uli
ke brukergruppene i bygget.

Tilgjengelighet –
universell utforming
Til grunn for utformingen 
av bygget ligger en ambi
sjon om at gjennom univer
sell utforming skal være en 
tilgjengelig bygning for al
le brukere. Dette innebæ
rer at kravet om en optima
lisert tilgjengelighet for alle 

Kontorbygget med sitt fas
te, innrammede hovedskrog 
hviler på en pusset sokkel 
mot nord og en fri form rundt 
møterom i syd. Mot syd lener 
den åpne kontorbyggfasaden 
seg svakt utover og danner, 
sammen med hovedbyggets 
hjørnekomposisjon, et kraf
tig fargesatt fondmotiv og 
et åpent ansikt mot byen og 
plassdannelsen i syd. 

Vinduer og åpninger i ho
vedbyggets fasade er plas
sert i veggen i et forskutt 
mønster som gir veggen en 
variert rytme. Vindusbryst
ningene er lagt så lavt at 
sengeliggende beboere kan 
ha god utsikt. 

Funksjonsorganisering
Bygningen øst for Håkon 
Jarls gate inneholder kontor
lokaler for NTNU og Edda 
legesenter. Øvrige funksjo
ner er plassert i hovedbyg
get.

Den sentrale ekspedisjonen 
med tilhørende funksjoner 
plassert i 1. etasje i hoved
bygget i umiddelbar nærhet 
til hovedadkomst og heis og 
trappekjerne.

Kontorbygget har fra Håkon 
Jarls gate en egen inngang 
som også vil fungere som 

brukere har vært premissgi
ver for arkitektur og valg av 
løsninger.
 
Tomt og byforming
Bebyggelsen er delt i 2 de
ler med hoveddelen mellom 
Håkon Jarls gate og Mauritz 
Hansens gate og en mindre 
bygning øst for Håkon Jarls 
gate. Byggene er forbundet 
med en gangbro på plan av 2. 
etasje. I tillegg er hovedbyg
get forbundet med pasientho
tellet og resten av Hospital 
St. Olav med en broforbin
delse.

Hovedbygget er i 7 etasjer og 
2 underetasjer. Øverste eta
sje er tilbaketrukket fra fa
sadelivet i underliggende 
etasjer.  1. etasje har en arka
deløsning mot gangvei i Hå
kon Jarls gate.

Den nederste underetasjen 
i begge byggene er knyt
tet sammen med en kjørbar 
kulvert og inneholder parke
ringsplasser som vil kunne 
benyttes av allmennheten.

Fasadeutforming
Hovedbyggets volum fra 2 
etasje og opp, er kledd med 
horisontalt trepanel, mens 
første etasje i stor grad er do
minert av systemglassveg
ger. 

Fasadedetalj av hovedbygningen med hovedinngang i  
arkaden. 

Foto: Ned Alley

inngang til legesenteret i 2. 
etasje.

Kantinen er plassert lengst 
mot syd i østfløyen i tilknyt
ning til hovedadkomsten. 

2. etasje inneholder biblio
teksavdeling og diverse un
dervisningsrom.

3. etasje i hovedbygget inne
holder fysioterapi, admi
nistrasjon for sykehjemmet 
samt undervisningsarealer 
for sykepleierutdanningen.

Sykehjemmets beboerrom er 
plassert i 4., 5. og 6. etasje i 
hovedbygningen.

7. etasje inneholder kontor

Øya helsehus. Hovedbygget er i 7 etasjer og 2 underetasjer. Øverste etasje er tilbaketrukket fra fasadelivet i underlig-
gende etasjer. 1. etasje har en arkadeløsning mot gangvei i Håkon Jarls gate.

Foto: Ned Alley

er og møterom for helse
fagene ved Høyskolen i Sør 
(HiST).
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Bebyggelsen er delt i 2 deler med hoveddelen mellom Håkon Jarls gate og Mauritz Hansens gate og en mindre bygning 
øst for Håkon Jarls gate. Byggene er forbundet med en gangbro på plan av 2. etasje.

Foto: Ned Alley

sykepleie  i helsehuset. De 
skal drive klinisk forskning 
og fagutvikling innenfor 
klinisk sykehjemsarbeid og 
psykosomatisk forskning.

Et legesenter er lokalisert i 
bygningsmassen. Det sam
me er kommunens sonekon
tor for hjemmebaserte om
sorgstjenester. I tillegg er 
det servicetilbud som frisør 
og fotpleie i bygget. Det
te er primært rettet mot sy
kehjemsbrukerne, men vil 
kunne brukes av andre.

I tillegg inneholder bygget 
fellesfunksjoner som resep
sjon, kantine/kafé, garde
rober for personalet, avfall/
renhold, tekniske, undervis
ningsom inklusive store au
ditorier osv. Alt med avan
sert teknisk utstyr til bruk i 
undervisning og andre akti
viteter i huset.

Det ble fra starten av inn
gått en samarbeidsavtale 
mellom partene, og den slo 
fast at Trondheim kommune 
skal være byggherre og eier 
av bygget.  Etter ferdigstil
lelse leier NTNU og HiST 
sine lokaler til administra
sjon, undervisning og forsk
ning av Trondheim kom
mune. Trondheim kommune 

Øya helsehus –
et nytt konsept

Av 
Brit Hassel,

eiendomsutvikler
Trondheim eiendom

Trondheim kommune

Byggingen av Øya helsehus 
er et helt nytt konsept bå
de nasjonalt og internasjo
nalt. Det er første gang en 
kommune, et universitet og 
et universitetssykehus i fell
skap etablerer helhetlige om
sorgs og behandlingstilbud 
på tvers av forvaltningsnivå, 
utdanningsnivå og profesjo
ner.

Behovet for samhandling på 
tvers av forvaltningsnivåene 
(kommune og spesialisthel
setjeneste) er viktig for alle 
pasientgrupper, men særskilt 
for eldre med mange syk
dommer. Den fysiske utfor
mingen av bygningsmassen 
skal fremme slik samhand
ling.

Nærheten til St. Olav hos
pital, og etablering av lege

senter og sonekontor for den 
kommunale hjemmebaser
te omsorgstjenesten legger 
forholdene til rette for god 
ressursutnytting, kompe
tanseoppbygging og målret
tet planlegging av behand
lingstilbudene. Likedan vil 
samlokalisering av Øya hel
sehus sammen med  institu
sjoner som driver utdanning 
og forskning gi nye mulighe
ter for organisering og utvik
ling av omsorgstjenestene. 
Økt fokus på utdanning og 
forskning vil gi pasientgrup
pen omsorgstrengende eldre 
en høyere status og bedre 
rekruttering av helseperso
nell til omsorgsektoren enn i 
dag. De fysiske omgivelsene 
i form av et nytt og funksjo
nelt bygg er et vesentlig bi
drag til dette.

I Øya helsehus har  Institutt 
for samfunnsmedisin, som 
er et av fem institutt ved Det 
medisinske fakultet ved NT
NU, sine lokaler til undervis
ning og forsking.

HiST (Høgskolen i SørTrøn
delag) har sin Avdeling for 

skal ha FDVansvar for byg
ningsmassen.

Byggeprosessen
Byggeprosjektet er gjen
nomført som en totalentre
prisekonkurranse. Frist for 
innlevering ble satt til janu
ar 2006 og seks firma lever
te skisseprosjekt med tilhø
rende pristilbud. Prosjektet 
ble vurdert i forhold til tre 

hovedkriterier;

• Prosjekt. 
• Entreprenørfirmaets kom
petanse, prosjekteringsgrup
pens kompetanse, erfaring 
med evaluering av prosjekt i 
en samhandlingsperiode.
• Pris.

NCC Construction AS ble 
valgt som samarbeidspart

ner til videreutvikling gjen
nom en samhandlingsperi
ode for å kommer fram til 
et tilfredsstillende prosjekt 
med tilhørende kostnader 
som grunnlag for kontrakt.

Byggestart for prosjektet ble 
satt til juni 2006 og allere
de i mai 2008 flyttet NTNU 

fortsettelse side 34

Terrassehagen i 3. 
etasje er utformet 
slik at den også 
kan fungere som 
treningsplass for 
pasientene på 
sykehjemmet. 
Denne kan også 
brukes av ansatte, 
studenter og syke-
hjemsbeboere.

Foto: Ned Alley

Detalj fra biblioteksavdelingen i 2. etasje.                                                  Foto: Ned Alley 



32 - BYGGENYTT NR. 7–2008

Spuntarbeider
er utført av:

KRANSERVICE PREFAB FUNDAMENTERING

Avd.kontor: Trondheim
Terminalen 10,

Postboks 203 Heimdal, 7474 Trondheim
Telefon: 72 59 92 22 • Telefax: 72 59 92 23

www.kynningsrud.no

FUNDAMENTERING

7250 Melandsjø
Telefon: 72 44 44 50 • Telefax: 72 44 44 51

www.byggmetall.no

Smedarbeider
er utført av:

Vi har produsert og montert betongelementene

Østre Rosten 86, 7075 Tiller
Telefon: 72 89 77 10 • Telefax: 72 89 77 11

www.baglass.no

Vi har levert og montert
utvendig fasadeglass

Telefon: 72 43 19 90 • Telefax: 72 43 18 37

Stålkonstruksjoner og balkonger
er levert og montert av:

Spunt- og
avstivningsarbeider

Av 
Odd Arne Fauskerud,

Geoteknikk
Multiconsult AS

Entreprisekostnad: 
ca. 362 millioner kroner.
Spunt og avstivingsarbeider: 
ca. 12 millioner kroner.

Tomta ligger på Øya i Trond-
heim. Grunnforholdene på 
tomta er preget av marine 
leir- og siltavsetninger og 
elveavsetninger i form av 
sand og grus. Leira er delvis 
rekonsoliderte rasmasser fra 
tidligere rasaktivitet. Dyb-

den til fjell er ikke kjent på 
tomta, men antas å være stor 
(>50 m). Grunnvannstanden 
og poretrykksforholdene på 
tomta er uoversiktlige og 
det er registrert flere såkal-
te «hengende» grunnvanns-
speil. 

For RIG var den største ut-
fordringen i dette prosjek-
tet, i tillegg til en meget kort 
prosjekteringsperiode, den 
trange tomta kombinert med 
gravedybden og hensynet til 
nabobygg. Nærmeste nabo i 
vest er St. Olavs hospital. I 
nord, øst og sør ligger bolig- 
og næringsbygg og vei-/in-
frastrukturanlegg helt inntil 
tomtegrensa. Fotavtrykket 

til nybygget er trukket så 
langt inntil tomtegrensa som 
mulig. Etablering av to kjel-
leretasjer medførte utgra-
vingsdybder varierende mel-
lom ca. 5 og 10 meter under 
terreng og behov for avstivet 
oppstøtting rundt hele byg-
gegropa. 

For oppstøtting ble det valgt 
å benytte stålspunt forankret 
med injiserte løsmassestag. 
Totalt ble det rammet ca. 
4800 m2 spunt med høyfre-
kvent vibrolodd. Ca. 300 
løsmassestag i 2–4 nivåer 
avhengig av oppstøttings-
høyde ble installert.

Gamle Edda radiofabrikk 
ligger bare 3 m unna bygge-
gropa for nybygget. Bygget er 
oppført i teglstein i to etasjer 

og fasaden mot byggegropa 
var til dels i dårlig forfatning 
ved anleggsstart. Det er i til-
legg knyttet verneinteres-
ser til bygget. Før ramming 
av spunt ble derfor teglfa-
saden på bygget forsterket. 
Det ble utført tilstandskon-
troll og etablert målepunk-
ter for rystelsesmålinger og 
setningsbolter på samtlige 
nabobygg innenfor influens-
området. Rystelsesmålinger 
og setningsmålinger pågikk 
kontinuerlig etter et for-
håndsbestemt program i hele 
anleggsperioden. Målingene 
viste at utgravingen på 10 m 
under terreng 3 m fra fasa-
den ga totalt 2-3 cm setning 
for gavlveggen på gamle Ed-
da radiofabrikk. For øvrige 
nabobygg innenfor 5-10 m 
fra byggegropa viste målin-

gene 0-2 cm setning. Rys-
telsesnivået var moderat, og 
under angitte grenseverdier 
for alle nabobygg.

Erfaringer/konklusjoner
Etablering av store og dype 
byggegroper i tettbygde by-
områder krever god planleg-
ging og tett samarbeid mel-
lom rådgivere og utførende. 
Kort avstand til nabobygg og 
installasjoner medfører be-
hov for vurdering av rystel-
ser, setninger, støy og støv. 

Behovet for fortetting og 
utnyttelse av arealer under 
bakkenivå er økende. Dette 
medfører at flere byggegro-
per må etableres med avsti-
vingsløsninger. Tradisjonelt 
er vi i Norge  mest vant til 
å benytte stagforankret stål-
spunt for avstiving av byg-
gegroper. Spunten blir i de 
fleste tilfeller rammet med 
vibrolodd eller fallodd og 
dette medfører ofte mye an-
leggsstøy og rystelser. Bo-
ring av stag for forankring til 
fjell eller i løsmasser gir økt 
risiko for setninger på nabo-
konstruksjoner og –instal-
lasjoner. Samtidig oppleves 
ofte problemer med å opp-

nå tilstrekkelig stagkapasitet 
ved bruk av løsmassestag. 
Alternative løsninger finnes. 
Spunt som etableres med hy-
draulisk pressing (Silent Pi-
ling) gir meget lite rystelser 
og et sterkt redusert støyni-
vå. Videre vil sannsynligvis 
mange av byggegropene væ-
re egnet for innvendige avsti-
vingsløsninger som har sti-
vere oppførsel og reduserer 
risiko for setninger/skader 
på nabokonstruksjoner.

Ulempen med disse alterna-
tivene er kostnader, tidsfor-
bruk og til dels også erfaring 
med løsningene fra entrepre-
nørenes side. Spørsmålet er 
imidlertid om ikke vi i Nor-
ge også er nødt til å ta i bruk 
disse løsningene i større 
grad.  Ved Øya helsehus ga 
spuntingen med høyfrekvent 
vibrolodd til tider svært ube-
hagelig støy for omgivelse-
ne, noe som kunne vært unn-
gått ved Silent Piling.

Litt mer innsats på planleg-
gings- og grunnarbeidssiden 
vil spare inn mye irritasjon 
underveis og etterarbeid ved 
avslutningen av anleggene.

Hovedbyggets buete front mot syd. Kantinen er plassert i 1. etasje. I 2. etasje ligger bibliotekavdelingen og diverse un-
dervisningsrom.

Foto: Ned Alley

Kontorbygget med sitt faste, innrammede hovedskrog 
hviler på en pusset sokkel mot nord og en fri form rundt 
møterom i syd.

Foto: Ned Alley
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Løvåsmyra 6, 7072 Heimdal
Telefon: 982 67 000

www.mesterblikk.no post@mesterblikk.no

Blikkenslagerarbeidene
er utført av:

Daloc har Nordens største sortiment av klassifiserte 
tre- og ståldører. I tillegg produserer Daloc 
glasspartier i stål.
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Av-anlegg

Øya helsehus er kanskje det 
undervisningsbygget i Nor-
ge med de mest avanser-
te audiovisuelle løsningene. 
Spesielt har sykepleierut-
danningen, med en kapasi-
tet på 1000 studenter, behov 
for høy fleksibilitet, internt 
på huset og for fjernunder-
visning.

I planleggings- og installa-
sjonsfasen har det vært svært 
viktig med et tett samspill 
mellom brukere, rådgivere, 
byggherre og entreprenører 
for å sikre et godt sluttresul-
tat. Ikke minst er god dialog 
med brukergrupper som in-
kluderer både teknisk perso-
nell med høy kompetanse og 
daglige brukere av stor ver-
di. Det stilles også store krav 
til god tilpasning av arkitek-
tonisk utforming, akustiske 
forhold og andre tekniske 
installasjoner i en tidlig pro-
sjekteringsfase
 
Fokus på brukerne
Det er tilrettelagt AV-løsnin-
ger som skal støtte fleksi-
ble undervisningsformer 
i både undervisningsrom, 
grupperom og ulike øvings-
rom for pasientkontakt og 
pleie. Spesielt er det vekt-
lagt enkle og intuitive 
brukergrensesnitt, visuelt 
ryddige og fleksible instal-
lasjoner, og stor grad av 
gjenkjenning mellom ulike 
romtyper. Dette innebærer 
blant annet at mange rom, 
fra auditorier til enklere 
grupperom, er utstyrte med 
integrerte styreanlegg, og at 
tilkoblinger for mobilt utstyr 
er integrert i møtebord med 
fleksibel tilkobling via gulv.

Mange rom har også ulike av-
anserte presentasjonsløsnin-
ger, som i tillegg til tradi-
sjonelle tavler og visning av 
presentasjoner via PC, in-
kluderer dokumentkamera 
(digital overheadprosjektør) 
og elektroniske tavler. Dette 
er vegg- eller bordmonterte 
skjermer der man kan skrive 
med «digitalt blekk», samti-
dig som skjermen viser bil-
de fra PC. Notater og skis-
ser kan blåses opp på et stort 
lerret, og lagres elektronisk 
eller overføres til andre som 
ikke følger undervisningen i 
rommet.

Både Institutt for sam-
funnsmedisin ved NTNU 
og sykepleierutdanningen 
ved HiST benytter i stor 
grad videoopptak og ob-
servasjon i forbindelse med 
undervisningen. Både for le-
ge-pasient-kommunikasjon 
og pleiesituasjoner er det 
viktig for studenter og lære-
re å kunne evaluere samspil-
let mellom student og pasient 
i etterkant. Flere rom er til-
passet denne undervisnings-
formen med integrasjon av 
observasjonsrom med vindu 
og toveisoverføring av lyd, 
pluss videoopptak og avpil-
ling av lyd og bilde på flat-
skjermer i rommet.
 
Ut av rommet
Sykepleierutdanningen ved 
HiST har et nasjonalt ansvar 
for desentralisert utdanning 
av sykepleiere. Det er derfor 
etablert flere ulike løsninger 
som muliggjør at studente-
ne kan følge undervisningen 
selv om de ikke er til stede på 
campus, eller befinner seg i 
andre rom i bygget. Sentralt i 
disse løsningene står bruk av 
byggets datanett og internett 
for overføring av lyd, bilde 
og kontrollsignaler.
 
Alle auditorier og seminar-
rom er utstyrte med løsnin-
ger for fjernundervisning 
der man kan overføre både 
lyd, video og presentasjoner 

fra undervisningsrommet i 
HD-kvalitet, i tillegg til at 
studenter som ikke befin-
ner seg på campus kan stil-
le spørsmål til foreleser. Fle-
re mindre grupperom, samt 
et preproduksjonsstudio, har 
også fullverdige fjernunder-
visningsløsninger. Foreles-
ninger kan i tillegg over-
føres i sanntid til et hvilket 
som helst undervisningsrom 
i bygget. Dette gjøres via en 
intern TV-kanal i byggets 
IPTV-system. For studenter 
som ikke har anledning til 
å følge forelesningene mens 
de pågår, er det etablert et 
eget system som lagrer og 
katalogiserer forelesninge-
ne. Studentene kan spille av 
forelesningene i etterkant 
via egen PC med nettleser, 
og kan bla i presentasjoner 
og tilhørende videoopptak 
av foreleser.

Sentralisert driftsstøtte
For å drifte denne type av-
anserte AV-anlegg, og for å 
gi de daglige brukerne rask 
og god støtte, kreves selv-
sagt en driftsstab med høy 
kompetanse og kapasitet. 
På Øya helsehus er det valgt 
å etablere en egen «opera-
sjonssentral» som skal kun-
ne styre og overvåke alle av-
anserte AV-anlegg knyttet 
til sykepleierutdanningen. 
Dette er løst ved å utruste et 
kontor med fleksible moni-
torløsninger, PC-er for redi-
gering og styring, og et eget 
avansert styresystem. Alle 
funksjoner i AV-anlegg med 
integrerte styresystem kan 
fjernstyres og fjernovervå-
kes fra driftskontoret via da-
tanettet. 

Det er også montert IP-ka-
mera i alle avanserte rom 
som benyttes for å kunne se 
hva som foregår i rommet, 
og enklere å kunne hjelpe 
foreleser ved spørsmål om 
støtte. Oppsett av intern un-
dervisningskanal, lagring 
og redigering, forelesninger 
og oppsett av fjernundervis-
ningssesjoner kan også gjø-
res fra driftskontoret.
 
Studentene er allerede på 
plass i Øya helsehus, og de 
avanserte undervisnings-
løsningene blir tatt i bruk 
i disse dager. Både COWI 
som rådgiver, FotoPhono 
som har levert AV-anlegge-
ne og de ulike brukergrup-
pene er spente på å evalue-
re lærernes og studentenes 
erfaringer med det nye byg-
get, funksjonalitet og drifts-
stabilitet.

Av 
Bård Støfringsdal,

COWI AS

Bildene viser undervisningsrom for sykepleierutdannin-
gen ved HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag). Det beste in-
nen data- og AV-løsninger er på plass.

Foto: Ned Alley

Fra grupperom med videokonferanseløsning. Foto: Ned Alley.                                            Foto: Ned Alley

Lite auditorium (over) og stort auditorium. Foto: Ned Alley.                                               Foto: Ned Alley



34 - BYGGENYTT NR. 7–2008

Østre Rosten 20, 7075 Tiller
Telefon: 72 89 38 00

www.sigdal.com

Kjøkken, bad og garderober
er levert av:

Vi vil takke Trondheim kommune 
for tilliten i forbindelse med vår 
leveranse av senger, nattbord, 
madrasser, skyllerom, takheis 
og badekar til Øya helsehus.

Sluppenveien 13, 7037 Trondheim
Telefon: 73 96 04 80 • Telefax: 73 96 04 70

www.johnsoncontrols.com

Bygningsautomasjon og
Sentral Driftskontroll

er levert av:

fortsettelse fra side 31 

Øya helsehus –
et nytt konsept

inn. I juni flyttet HiST inn, 
og i august tok Trondheim 
kommune i bruk sykehjems-
delen.

Arbeidet med å oppføre et 
bygg på 24.900 m2 i relativt 
høyt tempo og på ei trang 
tomt, har vært utfordrende 
både for Trondheim kom-
mune som byggherre og en-
treprenøren. Arbeidet med 
anbudskonkurransen gikk 
parallelt med og uavhengig 
av reguleringsplanen for ut-
byggingsområdet. 

Den stramme tidsplanen for-
utsatte også at planlegging 

og forberedelser til bygges-
tart ble utført parallelt med 
behandling av byggesaken. 
Øye helsehus ble planlagt 
med seks måneder kortere 
byggetid enn normalt for et 
bygg med så stort omfang og 
kompleksitet.

Høyt tempo i alle sider av 
saksbehandling har vist at 
kommunen er handlekraf-
tig når det virkelig gjelder. 
Grunnen til hastverket har 
sammenheng med at kom-
munen ikke ville få investe-
ringstilskudd fra Husbanken 
hvis bygget ikke ble ferdig-
stilt innen juli 2008. Til-
skuddet er en absolutt nød-
vendighet for finansieringen 
av sykehjemstilbud i kom-
munen.

Reguleringsplanen for Øya 
helsehus førte til nabopro-

tester, spesielt sterke var de 
i forhold til byggehøyden i 
prosjektet.  Det ble gitt sær-
skilt informasjon til de nabo-
en som ble berørt av utbyg-
gingen. Naboprotestene kom 
hele veien i prosessen til siste 
vedtak var gjort.

Reguleringsplanen ble be-
handlet av bystyret i Trond-
heim i april, og vedtak om 
byggestart ble gjort i mai 
2006. Riving av eksisterende 
bebyggelse startet i begyn-
nelsen av mai 2006. 

Universell utforming i alle 
deler i bygget
Det er lagt stor vekt på at al-
le deler å bygget skal fylle 
kravene til  universell utfor-
ming. Universell utforming 
innebærer at kravet om en 
optimal tilgjengelighet for 
alle brukere skal være pre-
missgiver for arkitektur og 
valg av løsninger. 

De fysiske omgivelsene, det 
vil si bygningen, uteområ-
der og andre anlegg, utfor-
mes slik at de kan brukes av 
alle mennesker på en likestilt 
måte. Målet var en helhet-
lig arkitektur uten behov for 
tilpasninger og særløsninger 
for enkelte grupper. 

Dette fordrer planløsninger 
som ikke gjør det nødvendig 
med spesialtiltak for oriente-
ringshemmede, uterom som 

Fliser med tilbehør
til Øya helsehus

er levert av:

Et gløtt gjennom et morsomt vindu inn til kjøkken som 
betjener sykehjemsavdelingen. Øya helsehus får sin mat, 
som andre institusjoner, fra Trondheim kommunes store 
sentralkjøkken. Varmmaten blir brakt ut kald og etter
behadles her.

Foto:  Ned Alley

Bildet over fra 
kantinen som er 
plassert lengst 
syd i hovedbyg
gets østre fløy i 
tilknytning til 
hovedadkomsten.

Bildet til høyre 
viser utsnitt av 
kantinen sett fra 
bibliotekarealet.

Foto:
Ned Alley

Fra undervisningsrom for sykepleierutdanningen ved HiST.                                                                     Foto: Ned Alley



er avgiftsbelagte både for an-
satte og besøkende. Driften 
av P-plassene administreres 
av Trondheim parkering.

Takhagen i sjuende etasje og 
terrasse i  tredje er utformet 
slik at de også fungerer som 
opptreningsplass for pasien-
ter på sykehjemmet. Disse 
skal brukes av både ansatte, 
studenter og sykehjemsbebo-
ere.

Teknisk beskrivelse
Fundamentet til bygningen  
ligger under grunnvannstan-
den, og byggegropa måtte 
spuntes på grunn av dybden. 
Spuntingen førte til man-
ge klager fra naboene i den 
perioden dette arbeidet på-
gikk. Dekkelementer, søyler 
og bærende veggelementer 
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0247 Oslo
Telefon: 815 00 117

www.infratek.no/sikkerhet

• Adgangskontroll
• Sykesignal
• Kameraovervåkning
• Porttelefon

er levert av:

Bravida Norge AS
7484 Trondheim

Telefon: 73 96 05 00 • Telefax: 73 96 05 01
www.bravida.no

Adgangskontroll
Øya helsehus

Klæbuveien 196 A, 7037 Trondheim
Telefon: 73 95 66 80 • Telefaks: 73 95 66 81

E-post: firmapost@unionsetsaas.no
www.unionsetsaas.no

VVS-anlegget
er utført av:

kan brukes av alle og løsnin-
ger preget av et inkluderende 
menneskesyn.

Alle innganger har nærhet 
til gateparkering og er lagt 
med terskelfri adkomst. Pub-
likumsheiser er plassert i 
direkte forbindelse til ho-
vedtrapper, og publikums-
ekspedisjoner er plassert 
lett tilgengelig og i kontakt 
med vestibyler og venterom. 
Rommenes plassering innen-
for byggene er søkt løst med 
hensyn til fremkommelig-
het og tilgjengelighet for alle 
brukergrupper.

Det er i alt bygd 85 P-plas-
ser i under bakken. Plassene 

av betong ble prefabrikkert 
på grunn av den korte byg-
getiden. Ytterveggene er og-
så prefabrikkert med et bæ-
resystem av stål.

Kunstnerisk utsmykking 
og møblering
Av det samlete investerings-
budsjettet i Trondheim kom-
mune settes det av 0,75% 
til kunstnerisk utsmykking.  
Øya helsehus har gjennom 
denne ordningen fått en va-
riert samling av kunstverk 
som integrerte deler av byg-
ningen, i form av gjenstander 
det  kan sittes på, et trappe-
rom er fylt med vakre lyse-
kroner i glass osv. Møblering 
og fargevalg er både funksjo-
nelle og vakre. 

➞

Kuntnerisk utsmykning og møblering. Til dette har Trondheim kommune brukt 0,75% 
av det samlete investeringsbudsjettet. Møbelinstallasjonen på terrassen i 3. etasje er sign-
ert Trude Westby Nordmark. Det hengende flygelet i kantine-, bibliotekarealet er laget 
av Lars Paalgard og Per Jonas Lindstrøm. Lyskronene i helsehusets bitrapp er designet 
av Vidar Koksvik.

Foto: Ned Alley 

Fra takterrassen.                                                                                            Foto: Ned Alley 

Fra teknisk rom i U1 med kjølemaskin.                                                      Foto: Ned Alley         

Adgangskontrollen har 
3 ulike kortlesere. Øya 
helsehus betjener 3 insti-
tusjoner, Trondheim kom-
mune, HiST og NTNU.

Foto: 
NedAlley Teknikken er i høysetet på helsehuset.     Foto: Ned Alley
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Harstad Brygge

Vi takker for oppdraget, og gratulerer 
med nytt bygg!

Leverandør av låser, beslag, låssystem,
postkasseanlegg og produkter for brann- og 

rømningsdører.

Mercurveien 6, Postboks 3006, 9498 Harstad
Telefon: 77 00 19 20 • Telefax: 77 00 19 21

post@laasnor.no • www.laasnor.no
Postboks 6039 Sluppen, 7434 Trondheim

Telefon: 73 53 44 44
www.steni.no

Steni fasadeplater til balkonger
er levert av:

Vi har løftet det meste!

Vaterlandsveien 19, 3470 Slemmestad
Telefon: 31 29 78 00 • Telefax: 31 29 78 09

kranor@kranor.no • www.kranor.no

Avdelinger:. Stavanger • Bergen • Trondheim • Tromsø

PW ARKITEKTER AS
Havnegata 4, Postboks 716, 9487 HARSTAD

Telefon: 77 04 16 00 • Telefax: 77 04 16 10
E-mail: pw@pw.no

ARKITEKT

Harstad Brygge består av 
81 leiligheter. Prosjektet til 
145 millioner kroner ligger 
på østsiden av Hamneneset 
i Harstad kommune, som er 
Nord-Norges tredje største 
by med vel 23.000 innbyg-
gere og som ligger på fast-
landets største øy, Hinnøya, 
i Sør-Troms.

Blokken er plassert helt ute 
i strandkanten slik at Vågs-
fjordens bølger slår helt opp 
i blokken. De som har kjøpt 
leilighet med utsikt ut mot 
innseilingen til Harstad, kan 
hive fiskesnøret ut av kjøk-
kenvinduet. Er de heldige 
kan de fange dagens fiske-
middag før de går på jobb 
om morgenen. Er de ikke i 
humør til å fiske, kan de i 
stedet slappe av ved kjøk-
kenbordet og nyte utsikten 
over Vågsfjorden og vinke 
fra balkongen på de to hur-
tigrutene som hver morgen 
kommer seilende inn til sen-
trum.

Blokken som har en total fla-
te på nærmere sju tusen kva-
dratmeter er Harstads største 
boligblokk. Den har boenhe-
ter fra ett til fem rom. Den 
minste leiligheten er på 30 
kvadratmeter og den største 
på hele 195 kvadratmeter. 

De første beboerne flyttet 
inn sommeren 2008. Prisni-
vået er fra 1,1 million og til 
7,5 million kroner. Dnb Nor 
åpnet salget 3. september 
2006. Til tross for at over-
takelse har funnet sted var 
det så sent som i juli 2008 
fortsatt 30 usolgte leilighe-
ter. Salget har gått noe tregt 
og er rammet av den gene-
relle nedgangen i boligmar-
kedet. 

Boformen er todelt. 30 leilig-

heter er solgt som eiersek-
sjoner, mens 51 leiligheter 
utgjør Harstad Brygge bo-
rettslag. Driften av sameiet 
og borettslaget skjer gjen-
nom selvvalgte styrer. 

Bygget strekker seg i nord-
sydlig retning langs havne-
promenaden og sjøkanten 
og gir bygningskroppen en 
klar tosidighet med hoved-
henvendelse mot øst og vest. 
Blokken er trinnvis avtrap-
pet og stiger fra tre etasjer 
mot sør til hele åtte etasjer 
mot nord.

Flesteparten av beboerne 
i huset, har utsikt til Har-
stad Havn og Vågsfjorden i 
øst og tilsvarende ekspone-
ring gjennom store balkon-
ger mot ettermiddags- og 
kveldssol i vest.

Bygget har en maritim utfø-
relse som følger sjøkanten til 
Hamnneset med en svak bue 
i nord og favner med dette 
om et indre syd-/vestvendt 
gårdsrom. Bygget er kledd 
med Royal impregnert tre-
last, en kledning som er så 
og si vedlikeholdsfri. Bære-
konstruksjonen er i betong 
og stål. Enkelte fasadedetal-
jer er i ubehandlet betong, 
platekledd eller i pusset be-
tong/mur. Takterrasse er 
hellelagt med betonghel-
ler og med rekkverk av stål. 
Balkongene har fått et dekke 
av betong med impregnerte 
trelemmer og spilerekkverk 
i stål. Innvendige vegger er 
i betong og/eller lette sten-
dervegger med isolasjon og 
gipsplater. Alle innvendige 
flater er malt og sparklet.

Bak dette store prosjek-
tet står EA Smith-gruppen. 
Konsernsjef Trond R. Rei-
nertsen i Trondheimfirmaet, 

Harstad Brygge har lagt seg vel til rette ute på Hamneneset i godt selskap med Harstad Kulturhus (den rødaktige 
bygningen til venstre). 

Foto:  Odd Leif Andreassen

Bygget har nord-/sydlig retning, fra 3 etasjer mot sør til 
hele 8 etasjer mot nord.

Foto: Odd Leif Andreassen
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Alt av rekkverk
er produsert og levert av:

KJELLS AGENTUR AS
Forrasvingen 24, 8520 Ankenesstrand

Mobiltlf.: 911 17 973 
E-post: gfelt@frisurf.no

Montering er utført av vår forhandler:

Sjøgata 32, Postboks 499, 9305 Finnsnes
Telefon: 77 84 22 13 • Mobiltlf.: 928 16 600 • Telefax: 77 84 22 15

www.byggservicenord.no

Importør av kvalitetsprodukter
som parkett og sibirsk lerk.

Vi leverte og monterte parketten.

EA Smith, sa dette til lokal-
avisen, Harstad Tidende, da 
han gledestrålende presen-
terte navnet på boligprosjek-
tet i juli 2006:

«Navnet er valgt for å for-
midle kvaliteten på prosjek-
tet.. Skal Harstad ha en bo-
ligbrygge må det bli denne. 
Den vil bli et sentralt lande-
merke som vil bli godt syn-
lig i bybildet.»

Inngangene består av inn-
vendig trapp og heis til alle 
etasjer. De har adkomst via 
svalgang. 

I alle oppholdsom i leilighe-
tene er det lagt parkett (eik). 
Veggene er malt i lyse farger. 
Himlinger av betong er spar-
klet og malt. Badene har ke-
ramiske fliser i lys farge.
Rør- og kanalføringer er i all 
hovedsak skjult over himling 
eller bak innkassinger.

De største leilighetene har 
individuell balansert venti-
lasjon, mens leiligheter med 
ett og to rom har mekanisk 
avtrekk fra kjøkken og luf-
tespalter i yttervegg og vin-
duer.

Varmtvann er basert på sen-
tralanlegg med separatmåler 
til hver leilighet. I de største 
leilighetene er det opplegg 
for gasspeis. 12 leiligheter 
har oppvarming av gass. El-
lers er alle leilighetene le-
vert med termostartstyrte 
panelovner og varmekabler 
i bad.

Alle leilighetene har bred-
båndstilknytning. Leilighe-
tene har moderne elektrisk 
anlegg. De største leilig-
hetene er i tillegg et såkalt 
«smarthus». Disse har tek-
niske løsninger som kan sty-
re de elektroniske apparate-
ne som lys og varmekabler 
osv. Disse kan betjenes ved 
hjelp av fjernkontroll. 

I underetasjen er det et ga-
rasjeanlegg med plass til vel 
50 biler. Alle parkerings-
plassene har uttak for motor-
varmer. Garasjeanlegget er 
lukket med port og video-
overvåkning.

Blokken ruver godt i terren-
get, og på det meste har den 
åtte etasjer. Den har skapt 

debatt i Harstad. Kritikerne 
har hevdet at den lange og 
høye blokken stenger byen 
inne, mens tilhengerne gle-
der seg over at det endelig er 
aktivitet igjen i Havnegata. 
Havnegata var nemlig by-
ens industrigate, nå er den i 
all hovedsak overtatt av bo-
ligblokker. Tidligere lå blant 
annet Br. Bothner, Nord-
Norges salgslag, EA. Smith, 
Bjelland og K.Strøm her. Al-
le disse er borte og er erstat-
tet av Nord-Norges største 
kulturhus, høgskole, butikk 
og flere boligblokker.

Utearealet er gitt en park-
messig utforming. Det vil 
være beboernes grøntareal 
og utgjøre hovedadkomsten 
for besøkende. Grøntarea-
lene inndeles i terrasser på 
ulike nivåer opp mot byg-
ningskroppen og ligger del-
vis over bod og garasjearea-
ler. Grøntarealene er rammet 
inn av brostein og har fått 
flere brosteinstrapper. Ellers 
er området asfaltert. Det vil 
etter hvert komme to nærle-
keplasser med sandkasse. 

I front står tre siloer som er 
beboernes avfallssystem.

Indre gårdsrom og havne-
promenade forbindes med 
to gjennomslag i bygnings-
kroppen. Disse overbygde 
gjennomslagene gir ytterli-
gere en kvalitet til uteareale-
ne samtidig som de bidrar til 
å løse opp bygningsmassen i 
mindre enheter. Bygningen 
har fire inngangsparti.

PW Arkiteketer beskriver si-
ne tanker bak prosjektet på 
følgende måte:

Som seilingsmerke og intro-
duksjon til Harstad havn vil 
prosjektets avtrappede sil-
huett gi bygget et karakte-
ristisk og lett gjenkjennelig 
trekk. Prosjektet markerer 
med dette også selve avslut-
ningen av landskapsforlø-
pet langs havnepromenaden 
med et bygningsmessig kli-
maks øverst og lengst mot 
nord i form av et slags «fyr-
tårn». Navnet Harstad Bryg-
ge antyder at prosjektet har 
en visuell forankring i tradi-
sjonell maritim arkitektur. 
Selv om dette prosjektet til-
synelatende kan virke nokså 
fjernt fra tradisjonelle bryg-

Byggeteknikk
Av 

Kjell Stenberg, Hinnstein AS

Fundamentering
Bygget er fundamentert på 
stålkjernepeler rammet/
boret til fjell.
 
Bæresystem 
Bæresystemet består av 
250 mm tykke veggskiver i 
armert betong som opplegg 
for hulldekkeelementer.

Spennvidden varierer fra 
5,4 m til 8,2 m. Over par-
keringskjeller er deler av 
dekket et søyle bjelkesys-
tem av betong.

En del sekundære bære-
konstruksjoner er utført 

som stålkonstruksjoner og 
er brannisolert. (Søyler og 
drager).

Bygget er avstivet for ho-
risontalkrefter (vind) ved 
hjelp av plasstøpte trappe-
rom samt heissjakter. På 
tvers av bygget fungerer 
dessuten veggskivene som 
horisontalavstivning.
 
Dekker 
Gulv på grunn er utført 
med fiberarmert betong.
Dekker for øvrig består av 
265 mm hulldekkeelemen-
ter.

Over parkeringskjeller er deler av dekket et søyle- og 
bjelkesystem av betong.

Foto: Odd Leif Andreassen 

➞

Boliger med sjøutsikt.                   www.harstadbrygge.no

Utsikt fra stue mot Vågsfjorden og Dyrøt og Andørja.                

Foto: DnB NOR Eiendom Harstad

Balkongene eksponerer seg mot ettermiddagssol og 
kveldssol i vest.

Foto: Odd Leif Andreassen

Fasade-
detalj med 
vestvendte 
balkonger.

Foto:
DnB NOR

Eiendom
Harstad
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Våtromsarbeider, flislegging av trapperom og
baderom er utført av Troms Mur AS.

Magne 91 33 55 38 • Ragnar 9005 03 93
Robin 97 64 55 16 • Fax 77 87 33 97

E-post: post@tromsmur.no

gehus, har disse spilt en ve-
sentlig rolle i utformingen 
av prosjektet. Vi har hatt et 
ønske om at bygget skulle re-
flektere den tid det bygges i 
og fremfor å kopiere bryg-
gene som form, utnytte no-
en av de flotte karaktertrek-
kene ved byggearkitekturen 
og deres forhold til sjøen og 
derigjennom gi prosjektet en 
historisk forankring.

Det er Skanska som har hatt 
hovedentreprisen, men fle
re bedrifter fra Harstad har 
vært underleverandører.

I november 2006 ble det 
gamle lagerbygget til EA 
Smith revet av hovedentre
prenør Skanska og arbeidet 
med blokken kunne etter 
hvert starte, dette til tross for 
at bare 21 av 81 leiligheter 
var solgt.  Tidligere hadde 
byggherre sagt at minst 60 
prosent av leilighetene måt
te selges før oppstart. I au
gust 2007, vel ett år etter, var 
fortsatt «bare» 55 prosent av 
leilighetene solgt.

I skrivende stund gjenstår 
det fortsatt noe arbeid. På 

det meste var det 100 arbei
dere som jobbet på spreng 
for å få prosjektet ferdig. Nå 
er det noen få igjen som job
ber med finpussen. Noen 
elektrikere jobber med å få 
ferdig de siste detaljer med 
alarmer og lys, mens Skan
ska har litt bygningsarbeider 
igjen. Gartnere og brostein
leggere jobber med utearea
let. Trapper og gangveier 
skal ha brostein og par «fri
merker» skal sås slik at be
boerne kan ha noe grøntare
al foran blokka. 

Selv om det er et konsern 
fra Trondheim som står bak, 
og en landsdekkende entre
prenør som Skanska som 
har hatt hovedentreprisen, 
så har de lokale bedriftene 
vært sterkt delaktige i pro
sjektet. Dette som underle
verandører til både grunn
arbeid, vann, varme og det 
elektriske.

Det er varslet bygging av et 
minst like stort prosjekt på 
nabotomta. Det knytter seg 
imidlertid stor spenning til 
hvordan dette blir. Disse bo
ligblokkene kan bli høyere 
enn Harstad brygge. Mange 
av leilighetene kan dermed 
risikere å miste kveldssola.

fortsettelse fra 
forrige side

Bygget er 
kledd med 
Royal impreg-
nert trelast, 
ubehandlet, 
betong eller 
pusset betong 
på mur, samt 
Steni-plater i 
balkonger.

Foto:
Odd Leif

Andreassen

s

Utearealet er gitt en 
parkmessig utforming. 
Det vl være beboernes 
grøntareal og utgjøre 
hovedadkomsten for be-
søkend.

I forgrunnen tre siloer 
som er bebornes avfalls-
system.

Foto:
Odd Leif Andreassen

Harstad Brygges fa-
sade mot Havnegata.

Grøntarealene inn-
deles i terrasser på 
ulike nivåer opp mot 
bygningskroppen og 
ligger delvis over bod 
og garasjearealer. 

Grøntarealene er 
rammet inn av bro-
stein og har fått flere 
brosteinstrapper. 

Foto:
Odd Leif

Andreassen

Badene har keramiske fliser i lyse fasrger på vegger og  
mørke på gulv.

Foto: DnB NOR Eiendom Harstad

Indre gårdsrom og havnepromenade er forbundet med 2 
gjennomslag i bygningskroppen som løser opp bygnings-
massen i mindre enheter.

Foto: Odd Leif Andreassen
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pressemeldinger:

FLEX7 – NY HØYELASTISK OG 
MILJØVENNLIG FUGEMASSE

Relekta Import lanserer nå 
nyheten Flex7 som er 20% 
elastisk. Man kan legge fu-
ger på opptil 40 mm uten at 
den siger. Flex7 er en mil-
jøvennlig MS-polymer som 
har mange av de samme go-
de egenskapene som Tec7.

— Flex7 sin særegenhet er 
elastisiteten, forteller pro-
duktsjef Hans Erik Lian 
i Relekta. Flex7 gjør det 
mulig å legge høyelastiske 
fuger. Man kan legge fuger 
på opptil 40 mm uten at de 
siger, og fugen er 20% elas-
tisk. Dermed møter Flex7 
nye krav fra bygge-bran-
sjen om fugemasser med 
høy elastisitet. Den gode 
kombinasjonen av elastisi-
teten og kvaliteten gjør at 
Flex7 får mange forskjelli-
ge bruksområder.

Flex7 er en nær slektning 
til Tec7 med mange av de 
samme kvalitetene som 

Tec7 har. Den er miljøvenn-
lig, luktfri og etterlater ik-
ke skjolder eller flekker på 
naturstein og andre sensi-
ble overflater. Flex7 er UV-
bestandig og har svært god 
heft, også på våte overfla-
ter. Ferdig herdet Flex7 er 
resistent mot sopp og bak-
terier. 

Flex7 vil fra første dag 
komme i 8 forskjellige far-
ger; Antrasitt, Hvit, Sanitær 
hvit, Grå, Lys grå, Tropisk 
tre, Lyst tre og Beige. For-
pakningen er 310ml patro-
ner.

Flex7 markedsføres av No-
vatech, gjennom Relekta 
Import AS i Relekta-Grup-
pen, og selges gjennom far-
ge-, bygg- og jernvarehand-
lere i hele Norge.

Relekta-Gruppen har sol-
gt reparasjons- og vedlike-
holdsprodukter til profesjo-

nelle brukere i Norge siden 
1977. Selskapet har fun-
net de kvalitetsmessig bes-
te produktene for å gjøre 
reparasjon og vedlikehold 
enklere, mer miljøvenn-
lig og mer lønnsomt. Kva-
liteten bekreftes gjennom 
fem forskjellige garantier 
og forsikringer - ”Relek-
tas 5-stjerners kundega-
ranti”, samt Relekta-Grup-
pens sertifiseringer; ISO 
9001:2000 (kvalitet), ISO 
14001:2000 (miljø), EMAS 
(miljø), OHSAS 18001 (hel-
se 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.novatech.as

Det balanserte lyset er kjen-
netegnet for den nye arma-
turfamilien Glamox nå har 
utviklet i samarbeid med 
Formel Industridesign. Ar-
maturen har en design som 
overbeviser med sin enkle 
og moderne form. Lystek-
nisk strekker Glamox C30 
seg mye lenger enn en tra-
disjonell armatur. Glamox 
C30 har fokus på økt syns-
komfort ved lese- og skrive-
arbeid.

Glamox har utviklet en ny 
armaturserie som bygger på 
et nytt belysningskonsept. 
Glamox C30 bygger på et 
konsept som gir optimal ba-
lanse mellom det direkteret-
tede og det diffuserende ly-
set. Den unike optikken gir 
et avskjermet, effektivt lys 
nedover og med en balan-
sert lysfordeling opp i taket. 
Glamox C30 gir et komfor-
tabelt arbeidslys med mak-
simal effekt og minimal 
blending. 

Glamox C30 har en rekke 
forskjellige bruksområder 
og egner seg godt for kon-
tor, møterom, fellesrom, 
klasserom og korridor. 

Gjennom lys opplever vi 
form, farge, tekstur og av-
stander. Belysningen i et 
rom spiller en viktig rolle 
for trivselen. Godt arbeids-

lys betyr nok lys, riktig far-
ge, fri for blending og lys 
fra riktig retning. Skygge-
kasting på arbeidssonen, 
feil lyspunkt for arbeids-
bord, blending og flimren-
de lys gir dårlige arbeids-
forhold.

Med Glamox C30 har vi ut-
viklet en svakt frostet po-
lykarbonat avdekning som 
gjør at lysflaten blir stor og 
blendingen dertil mindre. 
Den effektive Soft Light 
optikken i senter, bidrar 
med høy virkningsgrad og 
gir økt dybdesyn. Glamox 
C30 lyser også opp taket 
noe som ytterligere begren-
ser blending. Det diffuser-
te lyset fra de store frostede 
sidepanelene øker belys-
ningsnivået på de vertikale 
flatene og bedrer kontrast-
forholdene. Materialer og 
overflater er valgt for mak-
simal effektivitet og mini-
mal blending. Glamox C30 
har en avblending ved 65° 
som er <1000 cd/m2 og til-
fredsstiller blendingskrave-
ne i NS EN 12464-1 med 
god margin. I et standard 
klasserom vil blendingstal-
let bli UGR=16.

I enkelte situasjoner kan 
kun innfelte armaturer be-
nyttes i et arbeidsmiljø. Den 
tradisjonelle løsningen, med 
kun nedadrettet lys, priori-

terer dybdesynet uten å ta 
tilstrekkelig hensyn til kon-
trastforholdene. For å bedre 
kontrastforholdene har val-
get frem til nå stått mellom 
å benytte en opal avdekning 
som gir lavere virknings-
grad og lite eller ingen dyb-
desyn. Alternativt er å be-
nytte en sekundærreflektor 
for å få balansert lyset, noe 
som også gir lavere virk-
ningsgrad. En tradisjonell 
armatur lyser hovedsakelig 
opp horisontale flater.

Med Glamox C30 har vi ut-
viklet et konsept som både 
gir et balansert lys i forhol-
det mellom kontrast og dyb-
desyn, men også et konsept 
som er energieffektivt sam-
menlignet med liknende 
løsninger. 

Med sitt rene kvadratiske 
formspråk, er Glamox C30 
enkel å kombinere og har-
monerer godt med andre 
elementer. Glamox C30 ut-
vider mulighetene for hel-
hetlig og moderne stil gjen-
nom hele bygget. Et sikkert 
designvalg.

For ytterligere informasjon 
vennligst kontakt:
Produktutviklingssjef 
Odd Thorvik, 
telefon 909 84 947 eller 
Markedsdirektør 
Knut Rusten, 

GLAMOX C30 – setter arbeidsplassen i et nytt lys

Omfattende utbygging av hvileplasser for tungtransport 
Statens vegvesen foreslår 
å bruke 300 millioner kro-
ner over ti år på å bygge 
35 komfortable raste- og 
hvileplasser for tungtran-
sporten i hele landet. Ut-
byggingen skal skje i nært 
samarbeid med private 
investorer. De tre første 
stoppestedene er allerede 
under oppføring på Vest-
landet.

Statens vegvesen foreslår at 
pengene blir prioritert i Na-
sjonal transportplan (NTP), 
og at utbyggingen utføres i 
planperioden for 2010-2019.

Tungtransportsjåførene er 
underlagt strenge regler 
gjennom kjøre- og hviletids-
bestemmelsene. Transport-
næringen har lenge påpekt 

at det er behov for langt fle-
re egnede døgnhvileplasser 
langs veiene. 

– Vi vil etterkomme sjåføre-
nes ønske. Planen er å sam-
lokalisere slike stoppesteder 
med bensinstasjoner som har 
egne biloppstillingsplasser. 
Derfor inviteres kommersi-
elle aktører langs veinettet 
til samarbeid, sier Pål Ros-
land i Statens vegvesen.  

De tre første døgnhvileplas-
sene i det landsomfattende 
nettet er allerede i gang med 
å etablere seg på Vestlandet. 

Statens vegvesen har inngått 
samarbeid med Esso-stasjo-
nen på Skei i Jølster (E39), 
Shell-stasjonen på Gudvan-
gen i Aurland (E16) og YX-

stasjonen på Voss (E16).  Av-
talene er signert - og Statens 
vegvesen skal nå skilte fram 
til døgnhvileplassene.

Neste område ut er Østlan-
det, hvor Vegvesenet etter 
planen vil invitere samar-
beidspartnere i høst. Statens 
vegvesen er også i gang med 
regionplaner for raste- og 
døgnhvileplasser i resten av 
landet. 

Aktører som vil etablere go-
de døgnhvileplasser på kom-
mersiell basis, vil kunne få 
god hjelp av Statens vegve-
sen. Blant annet vil det bli 
skiltet godt, slik at sjåførene 
lett skal finne fram til stop-
pestedene. På de bensinsta-
sjonsdrevne døgnhvilplasse-
ne vil slitne sjåfører få tilbud 

om matservering, fellesrom, 
toalett, bad og dusj inne-
for en hygienisk akseptabel 
standard. 

Statens vegvesen foreslår i 
Nasjonal transportplan at 
det blir bevilget 30 millio-
ner kroner årlig for å etable-
re de 35 døgnhvileplassene. 
Langs de største transport-
korridorene er det behov for 
døgnhvileplasser med en av-
stand på 2 til 2,5 timers kjø-
reavstand. Behovet for sli-
ke stoppunkt vil trolig være 
størst nær de store byene. Her 
vil kostnadene til etablering 
og drift også være størst.

Kontaktpersoner:

Senioringeniør Pål Rosland, 
Statens vegvesen 
Vegdirektoratet
Telefon 22 07 34 88, 
mobil 992 36 274 

Kommunikasjonsrådgiver 
Kjersti D. Nordgård, 
Statens vegvesen 
Vegdirektoratet
Telefon 22 07 33 21, 
mobil 918 43 227

Hvordan overbevise en investor om at din idé eller ditt 
produkt er verd å satse på? Det er tema i en ny og gratis 
guide på nettstedet www.bedin.no.
 
-Investorenes språk er pengespråket, og merverdi for dem 
betyr enkelt og greit at de skal tjene penger på deg og 
på din idé. Det er dette du må overbevise dem om, ikke 
at produktet er så fantastisk. Dette er en klassisk grün-
derfelle, skriver forfatteren, Håvard Lillebo, som selv er 
gründer.

-Ett av de aller første spørsmålene en gründer må, bør og 
skal ta stilling til er hvordan man skal få dekket kostna-
dene frem til inntektene kommer? Veldig mange utsetter 
dette spørsmålet til det er for sent. For sent er det også når 
man holder på å gå tom for penger.
 
Finansieringsguiden i Bedin ser på muligheter for kapi-
taltilførsel fra et bredt spekter av investorer, alt fra venner 
og familie til profesjonelle investorer. Forfatteren legger 
hovedvekten på den siste gruppen.

Gjennom ni korte og begripelige kapitler får man vite hva 
man skal gjøre. Og ikke gjøre. Det siste ikke minst.
 
Bak nettstedet Bedin står Nærings- og handelsdeparte-
mentet. Målsettingen er å gjøre det enklere å etablere og 
drive næringsvirksomhet i Norge. Finansieringsguiden er 
en av knapt 40 «små lærebøker» om etablering og drift 
som finnes gratis tilgjengelig på nettstedet.
 

Kapital til 
gründerbedrifter?
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Limer, fuger og fester alt!

Enhver håndverker har en 
eller flere ganger ergret seg 
over hvor vanskelig det kan 
være å komme til når man 
skal slipe eller skjære på mer 
eller mindre utilgjengelige 
steder. Nå finnes det heldig-
vis en løsning. Med det nye 
multiverktøyet Bosch Multi-
cutter GOP 10,8 V-LI Profes-
sional kommer du til nesten 
hvor som helst – og det med 
maksimal styrke.
 
Med den nye batteridrev-
ne multikutteren fra Bosch, 
GOP 10,8 V-LI, kan du nes-
ten utføre all slags slipe- og 
skjærearbeid. Med kun sine 

1,1 kilo er det et presisjons-
verktøy for nesten alt med al-
le sine klinger, jern og slipe-
plater.
 
Perfekt 
renovasjonspartner
Profesjonelle håndverkere 
vet hvor uhyre viktig det er 
med presisjon når dørkarme-
ne eller parketten skal tilpas-
ses – eller når det skal skjæ-
res ut en kanal for ledninger. 
Det er først og fremst denne 
type oppgaver den nye mul-
tikutteren er skapt for. Men 
ikke nok med det. Ved enkle 
håndgrep kan maskinen gjø-
res om til en skraper. Det er 

bare å bytte ut sagdelen med 
et skrapejern. Vips kan du 
fjerne lim fra gulvet eller si-
likon fra dusjkabinettet.
 
Multikutteren kan også bru-
kes som pusse- og slipemas-
kin for å fjerne maling eller 
for å polere materialer som 
tre, stein og metall. Fordelen 
er at den lager mindre støv 
enn hva en ordinær pusse- og 
slipemaskin gjør.
 
Ingen bånd å kutte
Takket være at multikutteren 
er ledningsfri og samtidig 
veier svært lite, kan håndver-
kere komme til på de vans-
keligste steder uten å måtte 
tenke på ledninger som er i 
veien. Et ergonomisk utfor-
met grep sørger for at mas-
kinen ikke glir ut av hån-
den samtidig som det isolerer 
mot varme.
 
Lithium-ion teknologi
Batteriet som er basert på 
lithium-ion teknologi, sør-
ger for at verktøyet alltid er 
klart til bruk og utlades svært 
langsomt. Batteriet har fulla-
det 400 prosent lengre levetid 
enn standardbatterier.
 
Les mer om Bosch 
Multicutter GOP 10,8 
V-LI Professional på: 
www.bosch-powertools.com
 
Tekniske data
Lengde: 28 cm
Bredde: 6,1 cm/4,5 cm
Høyde: 5,9 cm/5,0 cm
Vekt: 1,1 kg
Motorkraft: 1,950 W
 

For ytterligere 
informasjon, 
kontakt:
Tommy Borgersen, salgsan-
svarlig i Bosch Norge for 
proffmarkedet
telefon: 91 11 20 39
E-post: 
tommy.borgersen
@no.bosch.com
 
Petter Gjelsnes, 
daglig leder Salt PR
telefon: 93 08 78 27
E-post: petter@saltpr.no

Bosch Multicutter GOP 10,8 V-LI Professional:

Skjær og slip uten en tråd

Null avvik for Halden fengsel
Skatteetaten har i septem-
ber foretatt kontroll på byg-
geprosjektet Halden fengsel, 
og resultatet var oppløftende 
for alle involverte parter: In-
gen merknader.  Statsbygg 
har i lengre tid jobbet sys-
tematisk med seriøsiteten i 
byggeprosjektene sine og 
er derfor godt fornøyd med 
resultatet av kontrollen ved 
Halden fengsel som er for-
valtningsbedriftens største 
byggeprosjekt for tiden.

– Vi bekjemper svart arbeid 

og sørger for at håndverke-
re som jobber på Statsbyggs 
arbeidsplasser får riktig lønn 
og har akseptable boforhold. 
Dette forutsetter en god rela-
sjon til våre entreprenører og 
leverandører, sier Statsbyggs 
assisterende prosjektleder 
ved Halden fengsel, Lene 
Kristine Lauritzen.

I kontrollen gikk Skatteeta-
ten gjennom oversiktslister 
over alle som utfører arbeid-
på byggeplassen. I tillegg 
kontrollerte etaten relevante 

regnskaps- og likningsdoku-
menter.

– Etter befaringen fikk vi til-
bakemelding på at det ikke 
var noen merknader. Skat-
teetaten var fornøyd med det 
de hadde sett og så ikke noe 
behov for videre oppfølging, 
forteller Lauritzen.

Les mer om prosjektet un-
der Byggeposjekter/ Halden 
fengsel på www.statsbygg.no
Kontaktperson i Statsbygg:
Assisterende prosjektleder 
Lene Kristine Lauritzen, 
951 91 626.

Fremtidens håndsagsystem
Bahco lanserer nå fremti-
dens håndsagsystem «Bahco 
Handsaw System». Systemet 
er et revolusjonerende nytt, 
patentert konsept som sel-
skapet er alene om. Med det 
nye systemet får brukeren en 
uslåelig fleksibilitet, takket 
være et ergonomisk håndtak 
og 10 forskjellige utskiftbare 
blader. Håndtaket finnes og-
så for venstrehendte.

Bahco Handsaw System er 
utviklet for profesjonelle 
brukere, men også for kva-
litetsbevisste gjør-det-selv 
hobbysnekkere. Systemet 
gjør det enkelt for bruke-
ren å skifte blad på samme 
håndtak avhengig av oppga-
ven som skal gjøres. Utval-
get på 10 forskjellige blader 
ved lanseringen av systemet 
inkluderer Bahcos anerkjen-
te Superior-blader, og dek-
ker alle vanlige bruksområ-
der og materialer.

Håndsagsystemet er basert 
på et helt nytt håndtak som 
tilfredsstiller Bahcos ER-
GO-kriteria. Håndtaket er 
produsert av solid alumini-
um trukket med grepsvenn-
lig Thermoplastic Elastomer 
(TPE), og har patentert lå-
semekanisme. Den robuste 
konstruksjonen sikrer at bla-
det sitter helt stabilt, og be-

varer og beskytter samtidig 
mekanismen innvendig. Ved 
å løsne låsespaken kan bru-
keren raskt og enkelt skifte 
fra ett blad til et annet. Ved 
å slå spaken ned, låses bladet 
stabilt i posisjon ved hjelp 
av en sikkerhetsfjær og en 
klikk-funksjon.

Håndtaket er tilgjengelig i 
to versjoner – ett for høyre-
hendte brukere i størrelse-
ne Medium og Large, og ett 
for venstrehendte brukere i 
størrelsen Large – noe som 
gir maksimal brukerkomfort 
for forskjellige hånddimen-
sjoner. Alt tatt i betraktning 
er dette det mest ergonomis-
ke håndtaket som er på mar-
kedet i dag.

Utvalget av løse blader om-
fatter også 2 helt nye typer – 
ett blad for plast, laminater, 
tre og myke materialer som 
f. eks. aluminium, og ett for 
kapping av gipsplater og pla-
ter av trebaserte materialer.  

Mer informasjon, se 
www.bahco.com 
eller kontakt:
SNA Europe (Norway) AS
Postboks 114, 1306 Bærum 
Postterminal
Tlf.: 67 17 56 50
Fax: 67 17 56 51
info.no@snaeurope.com

Bahco Group og det spanske 
søsterselskap Eurotools, som 
begge eies av en av verdens 
største håndverktøyprodu-
senter, det amerikanske fore-
taket Snap-on Incorporated, 
dannet i 2005 et felles euro-
peisk selskap, SNA Europe. 
Alle salgsselskaper som er 
virksomme innen SNA Eu-
rope endrer nå navn, og det 
norske salgsselskapet, Bah-
co Verktøy AS, blir SNA Eu-
rope (Norway) AS. Det blir 
ingen endringer for øvrig, og 
vi beholder samme telefon- 
og fax-nummer, og samme 
post- og besøksadresse.
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