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Nye Ahus overlevert

Bjørn Sund og hans medhjelpere har overlevert det nye 
sykehuset til brukerne, men vil fremdeles i noen tid stå 
til tjeneste slik at produksjonen kan forløpe mest mulig 
knirkefritt.

Foto: Byggenytt

Vi besøker Nye Ahus 3. okto-
ber – 2 dager etter at den sto-
re innflyttingen tok til – for 
nok en å samtale med Bjørn 
Sund. Det er tredje gangen 
vi gjør et intervju med pro-
sjektdirektøren for dette så 
høyt profilerte byggeprosjek-
tet. Første gang var i oktober 
2006 da byggearbeidene var 
godt og vel halvveis unna-
gjort. Andre gang var sep-
tember 2007 da produksjo-
nen hadde nådd 85%. 

Som utgangspunkt for tredje 
gang, hadde vi tenkt å bringe 
samtalen inn på tanker om-
kring det å ha gitt fra seg ny-
bygget og et påfølgende ve-
mod, men det var galt tenkt. 
Riktignok er bygget nå over-
levert til brukerne og frem-
står i all sin prakt, men iføl-
ge Sund gjenstår kanskje en 
av de viktigste oppgavene 
for ham selv, medarbeidere 
og leverandører. Nå gjelder 
det å ikke hvile på sine laur-
bær, men ydmykt stå til tje-
neste og være hjelpsomme 
slik at Nye Ahus sin produk-
sjon kan starte opp og forlø-
pe mest mulig knirkefritt.
 
Akershus universitetssyke-
hus har flyttet inn i Europas 
mest moderne sykehusbygg 
hvor det ypperste av tekno-
logiske og organisatoriske 
løsninger møter de ansat-
te. Riktignok er mye av det 

moderne utstyret innen IKT- 
og annen teknologisk infra-
struktur allerede tatt i bruk 
og utprøvd. Flere av syke-
husets avdelinger har i løpet 
av det siste halvåret flyttet 
inn som en trinnvis ibrukta-
kelse av det nye bygget. Det 
har hovedsakelig vært poli-
klinikker og dagbehandling 
Nå er de innlagte pasiente-
ne også flyttet inn i nybyg-
get og alle avdelinger er på 
plass. Sykehusets puls er økt 
betraktelig, bruken intensi-
vert og alle gjøremål skale-
res opp, forteller Sund. Det 
vil kunne innebære at små og 
store hendelser, ustabiliteter 

kan inntreffe. Da må vi være 
til stede og håndtere eventu-
elle problemer sammen med 
brukerne. De 4500 ansatte 
skal kunne ta sykehuset i full 
bruk så smertefritt og hurtig 
som mulig. 

Innkjøringens varighet er av-
hengig av hvor godt vi har le-
vert og leverer, og hvor god 
brukernes forberedelse har 
vært, fremholder Sund. Men 
han føler seg trygg på at sy-
kehuset burde komme i nor-
mal drift relativt raskt. Byg-
geprosjektet er ført i havn på 

Noen store entrepriser
Bygningsmessige:

• Grunnarbeider – Skanska Norge
•  Fundamenter/kulverter – Peab 
•  Råbygg behandlingsbygg – NCC
•  Råbygg sengebygg – NCC
•  Råbygg barnesenter –  Peab
•  Tett bygg, innvendige arbeider behandlingsbygg –
 Skanska Norge
• Tett bygg,  innvendige arbeider sengebygg –
 Peab
• Tett bygg, innvendige arbeider barnesenteret –
 Peab
• Råbygg, tett bygg. innvendige arbeider –
 Heimdal entreprenør

Tekniske:

• Sugeanlegg – YIT
• Totalentreprise IKT-kabling – Siemens
• El-teknisk infrastruktur – Siemens
• IKT-infrastruktur – Telenor
• Luftbehandling – YIT
• Røranlegg – Oras

s

Nye Ahus (Akershus universitetssykehus) er lokalsyke-
hus for nærmere 340.000 mennesker på Romerike og 
nord-øst i Osli. Planleggingen av det nye sykehuset be-
gynte for ti år siden. byggingen tok 6,2 millioner ar-
beidstimer og der er i overkant av 1400 bygningsarbei-
der som har deltatt i byggingen.

Byggestart fant sted 1. mars 2004, og innflytting 1. 
oktober 2008. Den endelige ferdigstillelsen (riving og 
ombygging av det gamle sykehuset) vil finne sted 1. 
juli 2010. Bruttoarealet er 137.000 m2. Økonomisk sty-
ringsmål er 7,6 millioner (prisnivå 2005).

Byggherre er Helse Øst RHF v/Nye Ahus. Arkitekt er 
Arkitektfirmaet C.F. Møller. 

Foto: Byggenytt 

Glassgaten fungerer nesten som en 
bygate med møteplasser, internet-
tcafé, kiosk med spisefasiliteter, 
blomsterbutikk apotek, kapell og 
mye mer.

Foto: Byggenytt
fortsettelse side 4
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Ultraren luft fra LAF-tak

Medisinsk gass fra et 
avbruddsikkert gassanlegg

Takket være SWECO.

Medisiner distribuert 
via ett av Europas 
største rørpostanlegg

Fornybar energi lagret i ett av 
Europas største energilager i fjell

Rent vann fra 
smittesikret røranlegg 

SWECO har designet og prosjektert alle disse tekniske systemene på Nye Ahus. Luftbehandling. Alle luftbehandlings-
systemer inkludert operasjonsstuer, renrom, smitteisolater og laboratorier. Totalt har disse ventilasjonssystemene en kapasitet på 1,25 millioner kubikkmeter luft i timen. Luftbehandlings-
entreprisen er den største kontrakten for luftbehandlingsanlegg noensinne i Norge. Gassanlegg. Anlegg for medisinsk oksygen, lystgass, trykkluft, karbondioksid og argon, samt 
anlegg for teknisk trykkluft og propan. De medisinske gassanleggene består av primærforsyning fra tre uavhengige kilder for hver gassart samt en separat nødforsyning for avbruddsfri 
forsyning. Sugeanlegg for avfall og tøy. Sugeanlegget er et helautomatisk system bestående av nedkastsjakter, innkastluker og røranlegg. Sugeanlegget frakter skittent tøy fra syke-
husets avdelinger til vaskeriet samt avfall som genereres i sykehusets ulike avdelinger gjennom rør til containere. Røranlegg. Dette omfatter bla sanitæranlegg, distribusjonsanlegg for 
varme og  kjøling, anlegg for RO-vann, sprinkler og brannslukkeanlegg. Rørentreprisen er den største landbaserte VVS-entreprisen i Norden. Energisystem med ny energisentral. Kravet 
er at minimum 40% av energibehovet til oppvarming og kjøling av det nye sykehuset skal være fornybar energi. Målet nås med et energikonsept hvor det brukes varmepumpeanlegg 
kombinert med sesonglagring av energi i brønner i grunnfjellet. Løsningen blir et av Europas største på energigjenvinning med energilager i fjell. Rørpostanlegg. Dette er et av Europas 
største rørpostanlegg. Anlegget skal benyttes til distribusjon av medisiner ut til postene samt prøver fra postene og frem til det sentrale prøvemottaket i laboratoriet. Anlegget kan også 
frakte alle typer smågods med vekt inntil 5 kilo. Anlegget dekker hele sykehusområdet og kravet til pålitelighet er 99,6%. 
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Enebakkveien 307, 1188 Oslo
Telefon: 22 28 31 10 • Telefax: 22 28 40 09

www.polygonmiljo.no

Fuktmålinger og byggtørk
på Nye Ahus
er utført av

fortsettelse fra 
side 2

en god og solid måte. Det 
er levert på tid og etter det 
fastlagte økonomiske sty-
ringsmålet på 8,3 milliarder 
2008-kroner. Det vil si 7,4 
milliarder for fase 1 som av-
sluttes nå og 900.000 millio-
ner kroner for fase 2, rivin-
gen av det gamle sykehuset, 
som skal avsluttes i 2010/11. 
Advansia skal også lede fa-
se 2, men med en annen pro-
sjektleder. Sund skal imid-
lertid være med videre med 
en viss styringsfunksjon.

Det er sagt og skrevet mye 
om byggeprosjektet Nye 
Ahus. Men et forhold ønsker 
Sund spesielt å trekke fram. 
Siden spaden ble satt i jorden 
i mars 2004 og fram til i dag, 
det vil si nesten 5 års arbeid 
og 6,2 millioner timeverk, er 
prosjektets H-verdi 2,6 mot 
en normal H-verdi ellers i 
bransjen på 13 til 15. Det vil 
si at i løpet den lange bygge-
perioden har det vært 6 hen-
delser som har medført sy-
kefravær. Det resultatet er vi 
meget stolte av, sier Sund. Et 
annet poeng som ligger ham 
på hjertet er det samlete do-
kumentasjonsmaterialet Ad-
vansia nå besitter, en blåkopi 
som kan anvendes på andre 
store sykehusutbygginger, 

som en slags gjenbruk eller 
repetisjon. Her har han sær-
lig i tankene planer om kom-
mende utbygginger i Buske-
rud og Østfold. Vi er klare  
til å konkurrere om nye opp-
drag, understreker Sund. Det 
gjelder for det offentlige å 
kjenne sin besøkelsestid, 
kanskje  nå spesielt som dår-
lige tider står foran oss. Det 
vil både kunne være rimeli-
gere å bygge nå og nevnte til-
tak vil også kunne være en 
politikk for motkonjunktur i 
byggebransjen.

På fallrepet har Sund noen 
betraktninger det kan være 
verdt å avrunde med. Bygge-
bransjen må nå ta grep for å 
øke produktiviteten. Den har 
vært fallende i løpet av de 
siste årene. Kostnadene, ab-
solutte og relative, har sam-
tidig økt faretruende. Det har 
vært sterk vekst og stor etter-
spørsel i et marked hvor byg-
gebransjen verken har hatt 
tilstrekkelig lederkompe-
tanse eller håndverksmessig 
kompetanse til å møte pres-
set. Medisinen har vært im-
port av utenlandsk arbeids-
kraft slik at i dag utgjør 
denne 40% av totalen. Det 
har skapt et betydelig kultur-
problem som det er vanskelig 
å håndtere. Bransjen må nå ta 
et krafttak for å høyne pro-
duktiviteten, uttaler Sund. 

Barnekofferten, kjent og kjær for mange. Her som skulptur i stål på plenen øst for Barnesenteret. Skulpturen er nær-
mere 3 meter høy og laget av Janna Thöøe-Juul, Kristine Halmrast og Mikkel Rasmussen Hofplass, studenter ved 
Kunsthøyskolen i Bergen.

Foto: Byggenytt 

Sett fra plassen mellom to av sengefløyene mot kioskutbygget og glassgårdens store ver-
tikale glassvegg. Narvesen har etablert seg i kiosken, også med servering av kaffe, kaker 
og enkle varmretter. Populært sted i travle glassgaten.

Foto: Byggenytt

To monumentale skulpturer ved hovedinngangen til sykehuset. Tårnene som reiser seg 
over 6 meter høyt, er fomet rundt to ventilasjonstårn. Skulpturene av engelskfødte Tony 
Cragg, er i bronse og støpt i et stykke.

Foto: Byggenytt
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Med SWECO inn i fremtiden
Av Runar Strømsvåg, 
Disiplinleder RIV - SWECO

Nå som det hypermoderne 
nye universitetssykehuset i 
Akershus står ferdig vil det 
bli et av de mest effektive 
som finnes, dels takket være 
SWECO Norge AS som har 
vært ansvarlig for prosjekte-
ring av alle VVS- og energi-
tekniske anlegg, samt syke-
hustekniske spesialsystemer. 

SWECO fikk oppdraget i 
2000 og startet opp prosjek-
teringen sommeren 2001. 
Følgende anlegg er designet 
og prosjektert av SWECO i 
Nye Ahus:

• Luftbehandlingsanlegge-
ne inkl operasjon, luftsmitte-
isolater og laboratorier.
• Røranleggene. 
• Gass- og 
trykkluftsanleggene
• Energisystemene.
• Sugeanlegg for tøy og 
søppel.
• Rørpostanlegget

I tillegg til å prosjektere det 
nye sykehuset har SWECO 
et oppdrag med å omprosjek-
tere 24.000 m2 av det gam-
le sykehuset som skal bygges 
om og oppgraderes til dagens 
standard med blant annet la-
boratorier.

Gjennom vår prosjektering 
har vi sørget for sykehusets 
robuste tekniske infrastruk-
tur som gir stor fleksibilitet i 
forhold til fremtidige endrin-
ger i sykehusets planløsnin-
ger.

Vi fant raskt ut at 3D-mo-
dellering var veien å gå i et 
så stort og komplekst anlegg 
som Nye Ahus. Med 3D-
modellering og kollisjons-
kontroll i modellen kunne 
vi raskt kontrollere om det 
oppsto kollisjoner med an-
dre fag.

Å prosjektere i 3D krevde 
naturligvis disiplin i mon-
tasjefasen. Ved at alle våre 
fag ble prosjektert samtidig 
oppnådde vi å få optimali-
serte føringsveier og øvrige 
løsninger. Det ble naturlig-
vis avgjørende at Installatø-
rene fulgte tegningene slik 
at det som ikke kolliderte i 
modellen heller ikke kolli-
derte i virkeligheten. På den-
ne måten kan man si at vår 
prosjektering ble en del av 
montasjen. Det høye pro-
sjekteringstempoet med pro-
sjektering og bygging samti-
dig, gjorde det ekstra viktig 
å levere de riktige løsningene 
første gang. 

I vårt oppdrag inngikk også 
rådgivning og kvalitetssik-
ring i byggefasen. 3D-mo-
dellene var derfor med som 
nytt hjelpemiddel ute på byg-
geplassen. Ved hjelp av disse 
kunne entreprenørene ta sine 
egne utskrifter av modellene 
og benytte disse i tillegg til 
de tradisjonelle plantegnin-
gene. Dette viste seg å være 
et nyttig hjelpemiddel ute på 
byggeplassen, og vi så store 
gevinster i forhold til å kon-
trollere fremdrift, kostnads-
oppfølging og kvalitet.

Det er liten tvil om at 3D-
modellering er fremtiden. 
3D-modellering gir et godt 
visuelt bilde av anleggene, 
muligheter til å legge intelli-
gens i tegningene for bereg-
ninger samt å overføre disse 
til tilbuds- og anbudsbeskri-
velser. I tillegg vil det være et 
viktig hjelpemiddel i drifts-
fasen av sykehuset.  

BuildingSMART 
I 2004 ble det tatt et initia-
tiv for å gjennomføre et prø-
veprosjekt for objektorientert 
prosjektering og utveksling 
av bygningsinformasjons-
modeller innenfor Nye Ahus-
prosjektet. Frontbygningen 
ble valgt som et pilotprosjekt 

for en bred utprøving av BIM 
(Building Infomation Model) 
og utvekslingsformatet IFC 
(Industry Foundation Clas-
ses). 

En tradisjonell 2D planteg-
ning inneholder ikke stort 
mer enn strektype, farge og 
lag. En beriket BIM-data-
modell vil kunne gi oss mye 
mer enn en 3D presentasjon 
av bygget. Den vil sette oss 
i stand til å planlegge våre 
tekniske installasjoner alle-
rede samme dag som vi mot-
tar arkitektmodellen. Etter 
hvert som vi beriker model-
len med beregninger, kom-
ponenter og riktige materia-
ler vil andre aktører kunne 
benytte denne informasjonen 
slik at man slipper å gjøre 
ting to ganger. Alle aktørene 
i prosjektgruppen kan altså 
hente ut og berike modellen, 
som på denne måten alltid er 
oppdatert med de siste revi-
sjonene. 

I en beriket BIM-modell kan 
man altså hente ut romskje-
ma, areal og volum på rom, 
romnummer og romnavn di-
rekte fra modellen. I tillegg 
kan man hente ut informa-
sjon om egenskapene til gul-
vet, veggene, vinduer, dører, 
tak, søyler, bjelker og dekke 
samt U-verdier på alle byg-
ningsobjekter og driftstem-
peraturer i hvert rom. Man 
kan også knytte modellen 
til forhandlere slik at bestil-
ling av byggevarer og utstyr 
kan gjøres automatisk mot 
fremdriftsplanen. Alt dette 
hjelper til med å koordinere, 
gi oversikt, sikre samhand-
ling og fleksibilitet på tvers 
av fagområdene samt at det 
forenkler arbeidsprosessene 
mellom aktørene.

Med BIM-prosjektering vil 
feilmarginene bli mindre, 
noe som blant annet vil bety 
kortere prosjekteringstid og 
bedre kvalitetssikring. Ved 

avsluttet prosjekt vil resulta-
tet være en komplett modell 
som byggherren kan benyt-
te til for eksempel FDV sty-
ring.

Ett av målene med BIM og 
IFC i frontbygget var å be-
nytte de samme verktøyene 
som vi benyttet i prosjekte-
ringen av Nye Ahus. Fordi 
SWECO allerede benyttet 
3D-modellering i prosjekte-
ringen av hele prosjektet, ble 
det ikke nødvendig med no-
en store skritt når vi skulle 
utvikle vår BIM til modelle-
ring av VVS.

IFC-prosjektet har gjennom 
prosjekteringsorganisasjo-
nen, entreprenørene, pro-
gramvareleverandørene som 
har vært involvert samt byg-
genæringens organisasjoner 
engasjert svært mange, noe 
som har ført til at prosjektet 
har vært en viktig bidragsy-
ter i spredningen av kunn-
skap om denne arbeidsmeto-
dikken. Prosjektet har også i 
vesentlig grad bidratt til ut-
vikling av ny programvare 
og gitt erfaringer tilbake til 
de som arbeider med utvik-
ling av IFC-standarden. 

Statsbygg har som målset-
ting at BIM skal benyttes i 
alle Statsbyggs bygg og byg-
geprosesser i løpet av 2010. 
Dette er et signal om at de 
ønsker seg bort fra dagens 
dokumentsentriske informa-
sjonsflyt og bevege seg mot 
en fremtid der “modellen” 
er informasjonsbæreren. Bu-
ildingSMART er med andre 
ord i ferd med å sette en ny 
målestokk for hvordan byg-
gebransjen skal prosjektere 
og samarbeide i fremtiden, 
og SWECO er helt i tet når 
det gjelder dette arbeidet.

ENERGISYSTEMET 
PÅ NYE AHUS
Av sivilingeniør 
Arnstein Rødseth – SWECO 

For å forsyne Nye Ahus med 
varme og kjøling har SWECO 
designet, prosjektert og vært 
byggeleder for den termiske 
energisentralen, hvor Euro-
pas største varmepumpesys-
tem med geotermisk energi-
lager inngår. Systemet skal 
levere ca. 25 GWh varme 
og kjøling pr år. Kravet var 
at minst 40 % av energibe-
hovet til oppvarming og kjø-
ling av sykehuset skulle væ-
re fornybar energi. Anlegget 

er designet for at hele 57% av 
varmeenergien kommer fra 
gjenvinning.

Hovedstrategi
Strategien for å oppnå det-
te er basert på to-tre hoved-
grep:

• Energien som er i sykehu-
set gjenvinnes og benyttes til 
oppvarming om vinteren.
• Et sesonglager i fjell tar va-
re på overskuddsenergi om 
sommeren for gjenbruk om 
vinteren. 
• Sesonglageret utnyttes og-
så til direkte kjøling (frikjø-
ling).
Bakgrunnen er erkjennelsen 
av at det i mange lokaler i 
et moderne sykehus er over-
skudd av energi, hele året. 
Det mest typiske er IKT-
rom, rom med diagnoseut-
styr og operasjonsrom.  På 
Nye Ahus er dette varmeo-
verskuddet beregnet til å væ-
re i området 600–1000 kW. I 
tillegg er det mye «restvar-
me» i ventilasjonsaggregate-
ne, som kan gjenvinnes.

Når det samtidig er varmebe-
hov i andre deler av sykehu-

3D-modellering og kollisjonskontroll var en forutsetning for vellykket prosjektering i et 
så stort og komplekst anlegg som Nye Ahus. 

fortsettelse neste side

Frontbygget i nord med hovedinngang under det karakteristiske utkragete taket, og personalkantine (glassfasaden til 
høyre). Syd for Frontbygget sees sengefløyene med sine fasader kledt i mørk skjermtegl, en såkalt teglbaget, en smal 
rektangelformet tegl.

Foto: Byggenytt
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fortsettelse fra 
forrige side

set er det god energiforvalt-
ning å samordne dette.

Men de største energiover-
skudd i et sykehus er likevel 
om sommeren ved høye ute-
temperaturer, solinnfall og 
lignende. Men fordi varme-
behovet er lite om sommeren 
lagres denne sommerener-
gien i et sesonglager og be-
nyttes om vinteren da beho-
vet er størst. 

Når sesonglageret tappes for 
energi om vinteren vil tem-
peraturen i lageret synke, og 
dette utnyttes til direkte kjø-
ling, særlig den første delen 
av sommeren. 

Systemløsning
Løsningene som bygger opp 
under denne strategien er å 
«samle» all energi i en ter-
misk sentral, supplere med 
den primærenergi som er 
nødvendig, for deretter å sen-
de energien ut igjen med rik-
tig kvalitet for å dekke beho-
vene.

«Hjertet» i system er den ter-
miske energisentralen (var-
mesentralen), mens «blod-
årene» er rørsystemene i 
kulverten mellom sentral og 
sykehusets undersentraler, 
samt forbindelsen til sesong-
lageret (brønnområdet).

«Blodårene» inn til sykehu-
set består av 3 rørsystemer: 
Et kjølerørsystem henter all 
overskuddsvarme fra syke-
huset og leverer nødvendig 
kjøleenergi, et lavtempera-
tur varmesystem dekker de 
store varmebehovene til ven-
tilasjonsvarme og transmi-
sjonsvarme, mens et høy-
temperatursystem dekker 
behovet for varmtvannsbe-
redning og andre spisslast-
behov på høyt temperaturni-
vå. I virkeligheten er dette et 
stort fjernvarmesystem og et 
fjernkjølesystem.

Sentralt i konseptet er 4 store 
varmepumper i energisentra-
len. Størrelsen på disse er be-
stemt ut fra kjølebehovet om 
sommeren. Varmepumpene 
har ammoniakk som kulde-
middel. Nødvendig sikrings-
utstyr i forhold til lekkasjer 
er installert, blant annet et 
kraftig nødventilasjonsystem 
med avkast gjennom den ene 
av de 70 m høye skorsteine-
ne.

Når kjølemaskinene går som 
varmepumper om vinteren 
gir dette på langt nær nok 
varmeeffekt på de kaldeste 
dagene. Det er derfor instal-
lert el- og oljekjeler som trer 
inn ved behov.

Europas største 
energilager
Kjølemaskiner må bli kvitt 
overskuddsvarmen, mens 
varmepumper trenger en var-
mekilde. Det er her et ener-
gilager kommer inn i bildet. 
Når det ikke er samsvar mel-
lom den varmen som gjen-
vinnes i sykehuset og beho-
vet for varme, kan lageret 
enten ta imot overskuddsvar-
me, eller så kan lageret levere 
varme til varmepumpene.

Energilageret på Nye Ahus 
består nå av 228 borehull á 
ca. 200 m dyp hvor kollek-
torer er senket ned. Væsken 
som sirkulerer i kollektore-
ne veksler varmeenergi med 
fjellet omkring. Til sammen 
er det tilrettelagt for til sam-
men 4 felt à 114 borehull. Yt-
terligere boring vil bli gjort 
når forbruksutviklingen på 
sykehuset tilsier dette. 

Energilageret er et av de stør-
ste i sitt slag i verden. For å 
illustrere størrelsen kan det 
nevnes at 20 mål areal er al-
lokert til brønnene. Til sam-
men er det gått med ca. 150 
km PE-rør til de 228 brøn-
nene, og brønnene er fylt opp 
med ca. 250.000 liter sprit-
blanding. Etter at brønnene 
er boret settes jordet i stand 
igjen slik at korndyrkingen 
kan fortsette som tidligere.

Sikkerhet
Stor leveringssikkerhet er et 
sentralt nøkkelord i et syke-
hus. Inngående risikoana-
lyser hører hjemme i plan-
leggingsprosessen for å 
identifisere hva som kan gå 
galt og hvordan vi kan hin-
dre dette.

På varmesiden er det et abso-
lutt krav til levering og det er 
derfor installert både olje- og 
el-kjeler i kombinasjon med 
reserveleveranse av strøm. 
Nye kjeler er samordnet med 
eksisterende kjeler, som blant 
annet leverer damp til vaske-
riet på sykehuset. 

På kjølesiden skal viktige 
primærbehov dekkes først. 
Det er derfor installert noe 
tørrkjølekapasitet og mulig-
heter for dumping av varme i 
ventilasjonssystemene, i fall 
brønnene ikke kan ta imot 
varmen. Noe nettvannskjøle-
reserve er også installert for 
IKT-rom og lignende.

Energianlegget er «outsour-
sed». Sykehuset besluttet på 
et tidspunkt å skille ut den 
termiske energiforsynin-
gen gjennom en egen avta-
le. Energikonsernet Fortum 
(Bærum fjernvarme ) gikk 
inn som eier og driver av 
det termiske energisystemet. 
Gjennom dette er sykehuset 
sikret en langsiktig profesjo-
nell drift.

Teamarbeid
Å bygge et så vidt kompleks 
energisystem er i høyeste 
grad et teamarbeid. SWECO 
har designet, prosjektert og 
vært byggeleder for et anlegg 
hvor både eiere, leverandø-
rer og entreprenører har bi-
dratt positivt til et vellykket 
resultat! 

Anlegget har vært i prøve-
drift i over 1 år og funksjo-
nene ser ut til å være i tråd 
med forventningene. 

Brønnområde, 
energisentral 
og distribusjon 
– Nye Ahus

Glassgaten sett mot sitte-/utstillingsamfi, kiosk og glassfasadens mektige limtresøyler som reiser seg i 25 meters høy-
de under glasstaket.

Foto: Byggenytt
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Nosyko AS har vært involvert 
i planlegging og bygging av 
Nye Ahus gjennom leveran-
se av flere sentrale datapro-
grammer til prosjektet, samt 
at vi har vært rådgivere for 
funksjonsprogrammering og 
utstyrsplanlegging, herunder 
også anskaffelse og mottak 
av utstyr.

Et nytt sykehus er et teknisk 
komplisert byggeprosjekt. 
Det stilles blant annet store 
krav til å holde oversikt over, 
og ta hensyn til, avhengig-
heter mellom ulike tekniske 
systemer og avhengigheter 
mellom bygget og utstyret i 
hvert enkelt rom. Det er også 
avgjørende å registrere, følge 
opp og sluttkontrollere alle 
typer funksjonskrav.

dRofus er et dataverktøy ut-
viklet av Nosyko AS gjen-
nom de siste 15 årene til bruk 
på alle typer bygg. Program-
met ivaretar blant annet:

• Romprogrammering, sette 
krav til rom og funksjoner 
for brukere og byggherre. 
• Oversikt over programmer-
te og prosjekterte arealer.
• Utstyrsplanlegging og an-
skaffelse av alle typer utstyr 
til bygget.
• Teknisk informasjonsdata-
base (TIDA) for å sette krav 
til, holde oversikt over og do-
kumentere alle tekniske sys-
temer og komponenter i byg-
get.
• System for registrering og 
administrering av bygge-
mangler underveis i prosjek-
tet. 

Med disse opplysningene 
samlet i en felles database, 
er alle involverte i prosjek-
tet sikret lik tilgang til opp-
daterte opplysninger. dRofus 
kjøres mot en sentral server, 

og kan benyttes av enhver 
godkjent bruker over Inter-
nett/intranett. 

Jo tidligere man oppdager 
feil i en byggeprosess, jo bil-
ligere er det å rette opp fei-
len. I dRofus kan man i en 
tidlig fase oppdage eksem-
pelvis problemer som skyl-
des at utstyr i rommet bryter 
med krav til rommet. Dette 
kan være alt fra kaffemas-
kiner som krever vannuttak 
i rom der dette ikke er plan-
lagt, til tyngre medisinsk 
teknisk utstyr som har bygg-
påvirkende egenskaper som 
det må tas hensyn til ved pro-
sjektering.

Hensiktsmessig utstyr er et 
avgjørende redskap for å nå 
de overordnede målsetnin-
ger for pasientbehandling, 
undervisning og forskning i 
det nye sykehuset. Utstyrs-
prosjektet har omfattet alle 
typer medisinsk utstyr samt 
løst inventar. dRofus benyt-
tes for å holde orden på alle 
utstyrsenhetene fra planleg-
ging til mottak, og de pro-
sjekterende finner her de-
taljert informasjon om de 
enkelte utstyrsartikler som 
grunnlag for planlegging av 
bygget og de tekniske syste-
mene. 

Modulen TIDA omfatter en 
oversikt over alle tekniske 
systemer og komponenter 
med spesifikasjon. Ved over-
levering av bygget, overføres 
disse opplysningene til syke-
husets FDVU-system.  

Prosjektet har også benyttet 
vårt system for registrering 
og administrasjon av bygge-
mangler. Gjennom dette sys-
temet har prosjektledelsen 
kunnet kommunisere direk-
te med den enkelte entrepre-

nør om alle registrerte avvik 
i utførelse som må utbedres 
underveis.

Som det fremgår over, har 
dRofus vært en sentral in-
formasjonskilde i prosjekt 
Nye Ahus for byggherre, al-
le prosjekterende, utstyrs-
planleggere, entreprenører, 
fremtidige brukere og andre 
involverte.  Prosjektet Nye 
Ahus har vært en pådriver 
og sterkt medvirkende til å 
utvikle ny funksjonalitet i 
vår programvare. 

Gjennom dette prosjek-
tet gjennomførte Nosyko 
AS allerede i 2004 de før-
ste testene basert på bu-
ildingSMART teknologi, 
IFC-formatet, med arkitekt-
firmaet C. F. Møller. Dette er 
en internasjonal standard for 
utveksling av data i bygge-
prosjekter mellom forskjel-
lige dataprogrammer. Ved 
hjelp av import og eksport 
mot IFC kan programarbeid 
integreres tett med prosjek-
tering. Ved å importere data 
fra arkitektens tegningspro-
grammer, 

DAK/CAD, kan man kon-
trollere at alle rom som er 
planlagt er tegnet og om-
vendt. På samme måte kan 
man kontrollere at alt utstyr 
som er planlagt er plassert i 
rommet. På denne måte kan 
man få avdekket om det ek-
sempelvis ikke er plass i 
rommet for det planlagte ut-
styret. I prosjekter som Nye 
AHUS, med over 6000 rom, 
er dette vanligvis en manuell 
jobb på flere ukesverk som 
nå kan automatiseres.  Gjen-
nom en integrert viewer fra 
Octaga, visualiserer vi arki-
tektmodellen i 3D direkte i 
dRofus.

Arbeidet med building-
SMART-teknologi har re-
sultert i at Nosyko fikk en 
Offentlig Forsknings- og 
Utviklingskontgrakt (OFU) 

Bruk av dRofus og TIDA som sentral informasjonsdatabase i prosjekt Nye Ahus
Av  daglig leder Rolf Jerving,

Nosyko AS
www.nosyko.no / www.drofus.no 

med Statsbygg som kundebe-
drift og med finansiering fra 
Innovasjon Norge. Dette pro-
sjektet pågår i 2008 og 2009. 
Statsbygg har fra 2008 tatt 
dRofus i bruk som standard 
programvare for sine bygge-
prosjekter.

Nosyko AS takker prosjekt-
organisasjonen Nye Ahus for 
godt samarbeid gjennom fle-
re år, og gratulerer samtidig 
Helse Sør-Øst med et nytt, 
flott sykehus.

Noen tall fra dRofus/TIDA i 
NyeAhus prosjektet :

Antall rom registrert: 6235.
Utstyrsforekomster: 122.108.
Unike brukere fra alle fag-
områder: 312.
Saker registrert i mangelsys-
temet:35.676.
Systemer/anlegg: 3295.  
Komponenter : 20.176.

Ved hovedinngangen hvor informasjonstavle og resepsjon er plassert.. Øverste bilde vis-
er galleriet til personalkantinen, og helt i bakgrunnen et 6 meter høyt og 4 meter bredt 
maleri av danskfødte Troels Wörsel.

Foto: Byggenytt 

Nye Ahus er velorganisert. Det er lett å finne fram og ori-
entere seg

Foto: Byggenytt
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I en samtale med Polygon 
Miljøs produktansvarlige 
Erik Haglund, i travle, men 
trivelige Narvesens café midt 
i Nye Ahus’ prektige glass-
gate, får Byggenytt opplyst 
at også her har firmaet bistått 
med byggtørking og fuktmå-
linger. Oppdraget har vært 
et typisk oppdrag for Poly-
gon Miljø, og på nye Ahus 
har firmaet utført en rekke 
fuktmålinger i utsatte kon-
struksjoner for å kartlegge si-
tuasjonen og bidratt med til-
standsrapporter.

I Norge med vinter halve 
året, og mye nedbør også 
det andre halve året, er det å 
bygge en vanskelig oppgave 
i forhold til det ellers så vel-
signete vannet. Haglund for-
teller at vinterstid er firmaets 
deltakelse i et byggeprosjekt 
først og fremst å varme opp 
bygg. Dette gjøres ved at an-
vendte maskiner som benyt-
ter varmt vann som medium 
for å tilføre energi, enten ved 
at varmtvannet tilføres fra 
fjernvarmenettet eller fra Po-
lygons mobile fyrkjeler. Det 
er maskinenes evne til tørr og 
varm luftomsetning som ska-
per godt inneklima og forut-
setninger for uttørking. 

Sommerstid er det i hoved-
sak snakk om tørr avfukt-
ning av konstruksjoner ba-
sert på fuktmålinger for å 
forhindre mugg- og soppgro-
ing før det tettes til. 

Haglund fremholder at det 
dessverre er alt for mange 
eksempler på at det slurves i 
byggebransjen. Marginer og 
byggetid er presset, og i ste-
det for å gjøre grundig ar-
beid, avsettes det midler for 
reklamasjoner. Enhver må 
skjønne at dette er en høyst 
tvilsom måte gjøre tingene 
på. 

Å forbygge skader er som 
alltid, rette metoden. Det er 
selvsagt kostbart og i høyeste 

grad en svært ugrei affære å 
måtte fjerne parkett eller et 
badegulv, for eksempel, for 
å reparere skader. Polygon 
Miljø må ofte inn i slike til-
feller som rådgiver og pro-
blemløser. 

Haglund understreker at det-
te er et «forretningsområde» 
firmaet godt kunne ha vært 
foruten. Vår oppgave er å be-
vare verdier, ikke rive, legger 
han til. 

Polygon Miljø startet sin 
virksomhet med utgangs-
punkt i Polygon som ble 
etab lert som AS i 1957. Til 
å begynne med var virksom-
heten å begrense vannskader 
og fjerne den sterkt ubehage-
lige brannlukten. I den ster-
ke heten under brann trenger 
røykmolokyler inn i alle åpne 
porer som så lukkes når av-
kjøling skjer. Polygon benyt-
ter en metode med oppvar-
ming for igjen å åpne porene 
for så å tilføre gass som bi-
drar til å fjerne lukten. 

Erfaringene med skadebe-
grensning i forbindelse med 
brann- og vannskader lå til 
grunn for etableringen av en 
dedikert miljøavdeling, Po-
lygon Miljø, i 2000. Stadig 
sterkere fokus på innklima 
og sunnere bygg hadde fått 
bedriften til å rendyrke et 
konsept mot private og myn-
digheter hvor bedriften nå 
skulle være en totalleveran-
dør av miljørelaterte produk-
ter og tjenester. Stikkordene 
er rene, tørre og sunne byg-
ninger.

Fuktmålinger og byggtørk 
står fremdeles sentralt i  Po-
lygons virksomhet, fortsetter 
Haglund. Men bedriften til-
byr en rekke andre tjenester 
som for eksempel asbestsa-
nering. På dette området var 
Polygon den første bedriften 
som ble sertifisert i Norge 
i 1986. Et annet viktig pro-
duktområde verdt å nevne 

er rensing av ventilasjonsan-
legg. Her benytter bedriften 
en miljøvennlig metode ba-
sert på tørrisblåsing. Å hol-
de ventilasjonskanalene frie 
for støv og skitt er selvsagt 
avgjørende for et godt inne-
klima. 

Her er Haglund kritisk til 
mangel på krav fra norske 
myndigheter vedrørende 
etablering av slike anlegg. 
Det er opp til de utførende å 
gjøre selvkontroll. Det sam-
me gjelder for eget lovverk 
eller andre reguleringer for 
å utføre fukltkontroll. Ha-
glund opplyser at i Sverige, 
og andre land, er mydighe-
tene kommet mye lengre i så 
henseende.

I 2002 ble Polygon oppkjøpt 
av Munters AB, verdens le-
dende ekspertorganisasjon 
på vann- og fuktskader. Den 
svenske bedriften har sin 
opprinnelse basert på den le-
gendariske svenske oppfin-
neren Carl Georg Munters 
(1897-1989). Hans navn er 
kanskje først og fremt knyttet 
til Electrolux kjøleskap, det 
første for hjemmebruk (pro-
duksjon startet i 1923). Mun-
ters oppfant sammen med 
von Platen og John Tandberg 
det første kjøleskapet basert 
på selvsirkulasjon, som ble 
en verdenssensasjon.

Munters oppfant også skum-
plast som erstattet kork som 
isolasjonsmateriale. Men 
i Polygon-sammenheng er 
Munters utvikling av avfukt-
ningssystemer mest relevant. 
Ved sin død i 1989 hadde 
Munters tatt patent på over 
1000 oppfinnelser.   

Fuktmålinger og tørking av bygg

Industriveien 1, Postboks 574, 3605 Kongsberg
Telefon: 32 77 08 20 • Telefax: 32 77 09 25

Vi har levert stillas
til Skanska

på Nye Ahus

Postboks 131, 2639 Vinstra
Telefon: 61 29 43 50 • Telefax: 61 29 49 86

Mobiltlf.: 900 70 022 - 958 13 113
E-mail: post@vinstra-sementpuss.no

Helsparkling og legging
av spesialdekke

Levert av:

Gulvavrettingsmassen
er levert av:

Brobekkveien 84, Postboks 216 Alnabru, 0614 Oslo
Telefon: 22 88 77 00 • Telefax: 22 64 54 54

www.maxit.no

Hvamsvingen 7, Postboks 38, 2026 Skjetten
Telefon: 63 84 68 20 • Telefax: 63 84 68 30

storeys@storeys.no • www.storeys.no

Den åpne plassen i under-
etasjen ved personalinngan-
gen er et utendørs gulv på 
hele 400 m2 med innfeldte 
symboler og tegn som dan-
ner et utgående sirkulært 
mønster. 

Forankret i en orientalsk 
tradisjon, forener kunst-
neren, svenske Gunilla 
Klingberg, interessen for 
ornament med vestlig kon-
sumpsjon og tegnets betyd-
ning. 

Symbolene er i svart granitt 
fra Shanxiprovinsen i Kina, 
og diabas fra Skåne, en 
granitt med dyp, svart tone. 
Symbolene er limt på be-
tong, så slipt sparkelmasse.

Foto:
Byggenytt 

Kapellet i 
glassgaten (til 
høyre) er et stili-
fult, sirkulært 
kirkerom med 
et tak dekket 
av malerisk 
glassmosaikk. 
Kunstneren er 
norske Mari 
Slaatelid.
Sentralt i tak-
maleriet er et 
Kristogram.

Foto;
Byggenytt 

Nye Ahus’ glassgate har selvsagt også en blomsterbutikk.

Foto: Byggenytt
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Vi brannsikrer fremtiden

Firesafe har brannsikret Nye Ahus

Firesafe er din totalleverandør 
innen brannsikring. – Å velge 
Firesafe betyr økt trygghet og 
reduserte kostnader.

Vi tilbyr:
• Brannbeskyttelse
• Branndører og luker
• Branntetting og fugeløsninger
• Totalløsninger
• Konsulent- og tegnetjenester

tlf. 22 72 20 20 - fax 23 17 86 00
www.firesafe.no

Skjærvaveien 18, Postboks 104, 2010 Strømmen
Telefon: 64 00 64 30 • Telefax: 64 00 64 31

E-mail: siw@ostlandske-rengjoring.no
www.ostlandske-rengjoring.no

Byggrenhold
er utført av:

Islandske Birgir Andrésson har stått for 4 25 meter 
høye og 6 meter brede veggarbeider i glassgaten. Hver 
vegg er delt i to med fargefelt mot hverandre og tekst. 
Grunnfarge og skriftfarge alternerer i de to feltene. 
Teksten er hentet fra Heimskringla og skriftutdraget 
er både på islandsk og norsk. Andrésson døde 2007, 
52 år gammel, men rakk å besøke Ahus og se verket 
under oppføring. 

Foto: Byggenytt 

Kapellet for bisettelser ligger vest for Behandlingsbyg-
get. Fasader er utført med trespiler og kobberplater.

Foto: Byggenytt

I enden av den lange glassgaten ligger behandlingsbassenget til Barne- og ungdomsavdelingen. Her skal barn som er 
operert eller har ulike former for funksjonsnivåer kunne trene seg opp. Bassenget har tre dybdenivåer som skal pas-
se til alle aldre.  Store vinduer vender ut mot lekeplassen, og som på bildet, mot parkanlegget i syd.  Og dette med å 
slippe dagslys inn i sykehuset, og skape utsyn til landskapet eller de mange gårdsrom, er ett av de fineste arkitekto-
niske grep i prosjektet.

Foto: Byggenytt

Et godt motiv å avslutte bildedokumentasjonen av Nye Ahus med: Barne- og ungdomsavdelingens gårdsrom og leke-
plass.

Foto: Byggenytt
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Industrigaten 59, Postboks 5387 Majorstuen, 0304 Oslo
Telefon: 23 36 68 00 • Telefax: 23 36 68 01
firmapost@nielstorp.no • www.nielstorp.no

Tjuvholmen – felt F3

s

Hus 31 og 34 vender mot 
Piperviken. fasadekled-
ning av stålplater som er 
preget, innfarget og slipt 
i punkter slik at de får 
moderat varierende far-
gespill avhengig av lys-
innfall.

Foto:
Byggenytt

Av 
Niels Torp

arkitekter og interiørarkitekter

Pipervika er et enestående og 
monumentalt byrom. Akers
hus festning dominerer oppe 
på klippen mot øst. Rådhu
set markerer byens moder
ne ansikt mot fjord og havn, 
flankert av to lange armer 
– Vestbanen/Aker Brygge/
Tjuvholmen på den ene siden 
og Akershusstranda/Vippe
tangen på den andre. Utbyg
ging av Tjuvholmen under
støtter og kompletterer dette 
bylandskapet. 

Siktlinjene langs Aker Bryg
ge og Akershusstranda er ve
sentlige for opplevelsen av 
dette byrommet. I Tjuvhol
menprosjekt har vi videreført 
kaikanten fra Rådhusplassen 
langs Aker Brygge. På Tjuv
holmen er det er planlagt en 
helt ny og storslått komposi
sjon:

Akerodden ligger som en 
mindre halvøy i forlengelsen 
av Aker Brygge, med en ur
ban bebyggelse som rommer 
boliger, kontor, restauranter 
og forretninger.

Utenfor Akerodden, adskilt 
av en ny kanal, ligger Tjuv
holmen, byens ytterste be
byggelse, med boliger som 
strekker seg ut mot vannet, 
næringsarealer og en stor pub
likumsattraksjon; Museet. 

Utenfor kailinjen mot øst 
er det etablert en ny mindre 
øy, Skjæret, et parklandskap 
med skulpturer, en beskyttet 
badestrand og en del av mu
seet.

Vannet er utnyttet som et 
viktig element, ikke bare 
som spennende kanaler og 
vannspeil, men også som 
vannskulptur på Tjuvhol
mens torg, og ikke minst alle 
siktlinjene i byrommene som 
retter seg ut mot vannet.

Bygningsvolumene er orga
nisert etter klassiske byplan
grep, med den sentrale bou
levarden; Tjuvholmen allé 
og bygningskroppene som 
strekker seg ut mot kaifron
tene. På Akerodden er det 
anlagt et sentralt byrom; 
Olav Selvaags plass. 

Bebyggelsen tilfører byen et 
rikt og varierende liv i gate
plan.

Bygget F3
Bygningen skifter uttrykk 
etter de plassrom den hen
vender seg til: Mot Olav Sel
vaags plass som er liten og 
intim, har den et lett, trans
parent preg, som også søker 
å virke tilbakeholdende sett 
mot det kraftfulle, høye hjør
nebygget. 

Mot Piperviken og park
innslaget her, har vi gitt byg
ningen et fast og bestemt for
met uterom der beboerne kan 
trekke seg litt tilbake fra by
livet. Bygget ligger mellom 
den nye kanalen som krysser 
Tjuvholmen, Tjuvholmen al
lé, Olav Selvaags plass, Lil
le Stranden og Promenaden 
(mot Akershus). 

Bygget består av fire deler 
(se plan); hus 31 (mot nord), 
hus 32 (mot Olav Selvaags 
plass), hus 33 (mot syd) og 
hus 34 (mot sydøst). 

Fasader
Vi har overordnet sett ønsket 
å skape et bygningsmiljø som 
ikke fremstår som tungt, 
men som forholder seg til det 
faktum at bebyggelsen ligger 
omgitt av vann. Vi søker der
for å benytte glass, metall
kledninger og fibersement
plater i kledninger, mens 
tunge materialer kun benyt
tes i sokler. På denne måten 
søker vi og formidle en over
gang mellom Aker brygges 
stein og teglfasader og det 
lettere uttrykk som er plan
lagt på Tjuvholmen. Fasader 
mot balkonger er gitt innfar
gede trespiler for å gi disse 
oppholdsarealene varme. 

Hus 32 har lette fasader 
med et transparent preg av 
glasspaneler med silketryk
kede punkter og bakenforlig
gende korrugerte metallpla
ter både mot Olav Selvaags 
plass og mot Akershus. 

Hus 31 og 34 har fasade
kledning av stålplater som 
er preget, innfarget og slipt i 
punkter slik at de får mode
rat varierende fargespill av
hengig av lysinnfall. Hus 31 
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Stockholmsgata 20, 0566 Oslo
Telefon: 22 71 94 00 • Telefax: 22 71 58 41

E-mail: firmapost@fasadeteknikk.no 
www.fasadeteknikk.no

Fasadeteknikk AS
 har utført utvendige fasader

 med Sto Ventec System.

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

Siktlinjene langs Aker Brygge og Akershusstranda er vesentlige for opplevelsen av det-
te byrommet. I Tjuvholmenprosjektet har arkitekten videreført kaikanten fra Rådhus-
plassen langs Aker Brygge. 

Foto: Byggenytt  

Bildet over, samt over til høyre viser hus 32 med fasade 
mot Olav Selvaags plass. Fasaden har et transparent preget transparent preg 
av glasspaneler med silketrykkede punkter og bakenfor-
liggende korrugerte metallplater 

Foto: Byggenytt

er holdt i en mørk tone, mens 
34 er noe lysere.

Planer
Plan 1 inneholder næringsa-
real med tilhørende inngan-
ger. Det finnes tre innganger 
til boligfoyerer, en til kon-
tor, samt en offentlig passa-
sje som starter på nivå med 
Olav Selvaags plass ( c+4,3) 
hever seg slakt opp til midt-
en av bygget (c+5,3) for så å 
synke slakt ned til Promena-

den mot Akershus (c+3,4). 
Dette betyr at det er siktlin-
je gjennom feltet fra plassen 
og ut til fjorden. Det at den er 
løftet på midten gjør at den er 
lys og åpen å gå i. 

Den midtre delen av bygget 
der passasjen går gjennom, 
er hevet på høye slanke søy-
ler mot Olav Selvaags plass. 
Passasjen er stor og åpen, fa-
saden for øvrig er transpa-
rent. Dette er gjort for å få 

lys gjennom bygget  fra syd-
øst og inn på Olav Selvaags 
plass, samt sikt fra plassen og 
ut til Piperviken og himme-
len over. Dette for å gi plas-
sen et åpent og luftig preg.

Det er anlagt en arkade langs 
kanalen. Denne og dekket 
innenfor er senket ned til ca. 
c+1.6. Dette for å oppnå kon-
takt mellom vann og bygg. 
Terrenget på hjørnene mot 
Promenaden (mot Akershus) 

Amsrudvegen 7, 2827 Hunndalen
Telefon: 61 14 00 80 • Telefax: 61 14 00 99

www.edvind-hansen.no

Glassfasader hus 32

Etablert 1934

fortsettelse neste side
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og  Tjuvholmen allé er senket 
slik at en oppnår at terrenget 
møter gulvnivåene inne. En 
tenker seg bevertning mot 
kanalen og Promenaden.

Det er anlagt en arkade i plan 
1 og 2 langs fasaden mot 
Tjuvholmen allé. De to nedre 
etasjer mot Olav Selvaags 
plass og langs Promenaden 
er trukket marginalt tilbake i 
forhold til byggene over.

Fra  plan 2 til plan 9 er hus 
31, 32 og 33 koblet sammen, 
mens hus 34 ligger fritt syd-
øst for disse. Mellom hus 31, 
32, 33 og 34 danner bygnin-
gene et hesteskoformet ute-
rom som henvender seg mot 
Piperviken. På plan 2 i dette 
rommet er det anlagt en fel-
les privat hage for beboerne. 
I de øvrige etasjer har mange 
av leilighetene utsikt til dette 
uterommet og videre ut til Pi-
perviken. 

Tanken er at dette rommet 
skal få en frodig beplantning 
som strekker seg oppover 
rommets vegger.

Plan 2 inneholder en stor fel-
les foyer for beboerne med 
direkte adkomst til den pri-
vate felleshagen. Foyer’en 
inneholder fellesfunksjoner 
som forsamling, stue med 
peis, møterom, treningsrom, 
kjøkken og bespisning, servi-
cefunksjoner m.m. Fra denne 
nås to av byggets tre hoved-
trapp-/heiskjerner. Hovedad-
komsten til boligene i hus 31, 
32 og 33 er fra Olav Selvaags 
plass, via en trapp fra den of-
fentlige passasjen og opp til 
hagen. Derfra går man inn 
til foyer’en. Hus 34 har sin 

hovedinngang med foyer fra 
Promenaden. Plan 2 innehol-
der for øvrig kontor og leilig-
heter.

Plan 3 til 9 inneholder leilig-
heter. Det hesteskoformede 
uterom mot Piperviken har 
et markant formalt skille ved 
plan 6. Det er utformet med 
buede balkongfronter opp til 
plan 6 og med et mer rettlin-
jet fasadeforløp fra plan 6 til
9.

For blant annet å slippe lys 
ned på Olav Selvaags plass 
er den midtre delen av byg-
get trukket tilbake over plan 
7 samt at plan 9 i dette områ-
det er utformet som frittstå-
ende kuber av glass. Disse 
inneholder duplexleilighe-
ter. Hus 31, nærmest Aker 
brygge, går opp til og med 
8 etasjer med et mindre til-
baketrukket fellesareale med 
takterrasse på plan 9. Hus 33 
går opp til og med 9. etasje, 
mens hus 34 er holdt i 8 eta-
sjer.

I tillegg til felles takterras-
se finnes det diverse private 
takterrasser på plan 8 og 9. 

Totalt areal er ca. 19.300 m2.

Prosjektgruppe hos 
arkitekten
Ansvarlig arkitekt:   
Niels A. Torp
Prosjektleder arkitekt:  
Øyvind Neslein
Saksarkitekter:  
Per Schjeldsøe
Hanne Solheim
Henriette Aspen
Harald Heie
DAK:    
Per Kåre Ringstad
Modell:   
Alexander Savert 

fortsettelse fra 
forrige side

Tjuvholmen sett fra Akershuskaien.  Pipervika er et enestående og monumentalt byrom. Akershus Festning domine
rer oppe på klippen mot øst. Rådhuset markerer byens moderne ansikt mot fjord og havn, flankert av to lange armer 
– Vestbanen/Aker Brygge/Tjuvholmen på den ene siden og Akershusstranda/Vippetangen på den andre. Utbygging 
av Tjuvholmen understøtter og kompletterer dette bylandskapet.

Foto: Byggenytt 

Leverandør av

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

Prefabrikerte
fasadeelementer i betong
er levert og montert av:

Alle bodvegger
er levert av

Rosings Områdesikring AS - Industriveien 20, Postboks 83, 1483 Skytta
 Telefon: 67 06 45 00 - Telefax: 67 06 56 01

www.rosing.no

Bildene viser (mot klokken) hus 34’s fasade mot vest. Mel
lom hus 31, 32, 33 og 34 danner bygningene et hesteskofor
met uterom som henvender seg mot Piperviken. På plan 
2 i dette rommet er det anlagt en felles privat hage for 
beboerne. I de øvrige etasjene har mange av leilighetene 
utsikt til dette rommet og Piperviken.

Foto: Byggenytt

Fasader av hus 33 (til 
venstre) og 34 med sikt
linje inn til midtre del av 
bygget hvor passasjen fra 
Olav Selvaags plass til 
parkrommet mot Piper
viken går.

Foto: Byggenytt
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Kjøkken, bad og
garderobe

er levert av:

HTH Prosjektavdeling AS
Strømsveien 245,
0668 Oslo
Telefon:22 91 40 40
Telefax: 22 91 40 70
www.hth.no

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

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

Bærene stålkonstruksjoner.
Innvendige trapperekkverk.

Ståltrapper.
Produsert og levert av:

Vi brannsikrer fremtiden

Firesafe har brannsikret Tjuvholmen

Firesafe er din totalleverandør 
innen brannsikring. – Å velge 
Firesafe betyr økt trygghet og 
reduserte kostnader.

Vi tilbyr:
• Brannbeskyttelse
• Branndører og luker
• Branntetting og fugeløsninger
• Totalløsninger
• Konsulent- og tegnetjenester

tlf. 22 72 20 20 - fax 23 17 86 00
www.firesafe.no

SIGURD FOSSLI A/S
BLIKKENSLAGERMESTER - INGENIØR

Strømnesveien 12, 1385 Asker
Telefon: 66 79 78 03 • Telefax: 66 79 70 76

Blikkenslagerarbeider
er utført av:

Bildet over: 
Felt 3’s attraktive 
parkanlegning mot 
sjøkanten. Her er det 
et stort sitteamfi og 
mulighet for båter å 
legge til.

Bildet til venstre: 
Felt 3 sett fra syd-vest 
med hus 34 i forgrun-
nen.

Foto:
Byggenytt

De offentlige områdene 
på F3-feltet

Gatene og plassene på Tjuv-
holmen deler bebyggelsen 
inn i kvartaler. Terrenget på 
Akerodden skrår opp til Olav 
Selvaags plass som er høyeste 
punkt. Plassen har tre fonte-
ner – vannrenner fører van-
net ut mot sjøen. Det er god 
kontakt til sjøen langs kana-
len og langs kaikantene.
 
Bakgrunn
Tjuvholmen var opprinnelig 
en av øyene i indre Oslofjord. 
Denne ble så koblet til land 
og utviklet til kai- og havne-
område. Når området nå ut-
vikles til en ny bydel, skal 
Tjuvholmen få tilbake sin øy-
karakter, men i en ny form. 

Den nære kontakten med sjø-
en og fjorden er fremelsket 
ved at en lengre strandlinje 
er skapt ved nye kanaler og 
ved at offentlige byrom og en 
frodig park ligger i sjøkan-
ten. I tillegg til disse byliv- 
og rekreasjonsmulighetene 
vil butikker, restauranter, 
opplevelsessenter med mu-
seum og skulpturpark trekke 
publikum til Tjuvholmen og 

være et godt tilbud også vin-
terstid.

Tjuvholmen vil bestå av tre 
hovedområder; Akerodden 
med adkomsttorg, Holmen 
og Skjæret med kunstsen-
ter. Bjørbekk & Lindheim 
Landskapsarkitekter har an-
svar for idéutvikling og pro-
sjektering av landskapet på 
Akerodden på bakgrunn av 
Niels Torps vinnerutkast Ut-
syn. De første byggetrinnene 
er ferdigstilt og tatt i bruk, 
mens andre fortsatt er under 
bygging og prosjektering. På 
Akerodden gjenstår felt F1 
Nord som ferdigstilles sene-
re i år og F1 Sør hvor bygging 
vil pågå utover i 2009.

Uteområder rundt F3
Når nå F3-området med 
Strandhagen er åpnet for pu-
blikum får man et tydelig 
inntrykk av hvordan Aker-
odden vil bli. Olav Selvaags 
plass ligger midt på Aker-
odden og er nå snart ferdig-

Av 
Sigrid Lofthus Drange / Jostein Bjørbekk,  

Bjørbekk & Lindheim AS
Landskapsarkitekter MNLA

fortsettelse neste side
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stilt med plassdekket i lys grå 
granitt med innslag av mørk 
larvikitt. Dette er den sentra-
le plassen på Akerodden hvor 
smau, passasjer og gater strå-
ler ut fra med slak helning 
ned mot sjøen 

Tre fontener og et tuntre gir 
plassen karakter. Fontenene 
presenterer vannet i ulike for-
mer; en danner et vannspeil, 
en annen gir fem vannstrå-
ler og en tredje gir rislende, 
plaskende vann i fall fra tre 
meters høyde. Fra fontenene 
føres vannet i renner ned ga-
teløpene mot fjorden. 

I Tjuvholmen allé kommer 
kjøreveien fra parkeringskjel-
ler opp for å passere i bro over 
til Holmen. I reguleringspla-
nen var broen over kanalen 
kombinert bro og opp- og 
nedkjøringsrampe til parke-
ringskjellerne på begge si-
der. I planleggingsfasen gikk 
man bort fra denne løsnin-
gen. Ved at kjørerampene ble 
flyttet inn på land, fikk men 
en enklere bro som åpner opp 
sikt og ferdsel langs kanale-
ne. En halvsirkelformet stein 
skjermer nedkjøringsrampen 
mot Olav Selvaags plass; - 
steinen fungerer som mange 
andre elementer i uteområ-
dene, som sitteplass.
 
Langs kanalen har det vært 
en stor utfordring å skape 
ganglinjer med universell til-
gjengelighet for bevegelses-
hemmede. Arkadens søyler 
står tett og nivåsprangene er 
mange fra bygningsfasade-
ne ned mot kanalen. Dette er 
løst med gangarealer og ram-
per i granitt inntil bygninge-
ne og med sittetrinn i tre ned 
mot bryggen. Nedtrappingen 
er også gjort for å unngå krav 
til rekkverk og bevare sjøut-
sikten. 

Vi har ønsket å skape byrom 
der man kan vandre langs 

sjøen, komme nær vannet og 
sitte i treamfi med god utsikt 
utover kanalen og Holmen. 

Gulvet - belegningen
Prosjektets intensjoner om et 
variert og opplevelsesrikt ut-
trykk i bebyggelsen og by-
struktur, er bakgrunnen for 
ideén om et gate- og plass-
gulv med enkel mønstring 
og «rolig» utforming. Beleg-
ningen vil variere i material-
bruk med grå granitt, betong 
og tre med innslag av stål. 

To hovedformat av lys gra-
nitt er brukt på F3-området. 
Et mindre format i Tjuvhol-
men allé og på Olav Selvaags 
plass og et større format i ar-
kader og arealer for uteserve-
ring. Belegningen er utviklet 
for å takle tilpasninger mot 
bygg og søyler. 

Langs Strandpromenaden og 
på Lillestranden er beleg-
ningen av plasstøpt betong 
med striper og renner av stål. 
Denne materialbruken re-
fererer til den nære histori-
en på Tjuvholmen og til na-
boskapet med Aker Brygge 
med bryggedrift og skips-
verft. På Strandpromenaden 
vil det være uteserveringer 
langs bygningene og gang-
veien mellom Aker Brygge 
og Skjæret som passerer. 

Videre ut mot fjorden lig-
ger Strandhagen med grøn-
ne bølgende gressflater med 
grupper av trær.  Ytterst med 
utsikt mot Akershus festning 
og Hovedøya trapper terren-
get seg ned i et sitteamfi i 
tre og avsluttes i den gam-
le kaikanten mot Oslofjor-
den. Her står de gamle for-
tøyningspullertene igjen og 
vitner om områdets histo-
rie. RPBW har ansvar for ut-
formingen av Strandhagen 
mens Bjørbekk & Lindheim 
har bistått med landskapsar-
kitekt-kompetanse for denne 
delen av prosjektet.  

fortsettelse fra 
forrige side

Olav Selvaags plass. Terrenget på Akerodden skrår opp til Olav Selvaags plass som er høyeste punkt. Plassen har tre 
fontener – vannrenner fører vannet ut mot sjøen. Det er god kontakt til sjøen langs kanalen og langs kaikantene.

Foto: Byggenytt

Den nære kontakten med sjøen og fjorden er fremelsket ved at en lengre strandlinje er skapt ved nye kanaler og ved 
at offentlige byrom og en frodig park ligger i sjøkanten. 

Foto: Byggenytt

Ytterst med utsikt mot 
Akershus festning og Hoved-
øya trapper terrenget seg 
ned i et sitteamfi i tre og av-
sluttes i den gamle kaikan-
ten mot Oslofjorden. Her 
står de gamle fortøynings-
pullertene igjen og vitner 
om områdets historie.

Bildet under:
Vi runder hjørnet på hus 
34 vestfra og stiger opp en 
forseggjort granittrapp. 
Her er også lagt til rette for 
rullestolbrukere

Foto:
Byggenytt.
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Henrik Ibsens gate 100, Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo
Telefon: 23 30 30 00 • Telefax: 23 30 30 01

www.peab.no

TOTALENTREPRENØR

ARKITEKT

Halvorsen & Reine AS
sivilarkitekter MNAL

Besøksadresse:
Tollbugata 49,
Postboks 2183 Strømsø,
3003 Drammen
Telefon: 32 21 52 90
Telefax: 32 21 52 91
www.heras.no

Røatunet i Oslo
Av 

sivilarkitekt Daniel Grande,
Halvorsen & Reine AS sivilarkitekter MNAL

Prosjektet består av 56 leilig-
heter fordelt på 3 bygg, samt 
et næringsareal på ca. 750 
kvm med inngang fra Røa-
krysset. Den nye regulerings-
planen for Røa ble vedtatt i 
2004, etter mange år med re-
guleringsarbeid.

Prosjektets beliggenhet, som 
en av fire «hjørner» i krysset 
er med på å fortette og urba-
nisere Røa sentrum, med til-
førsel av flere tilbud i form 
av boliger og næringslokaler.
En av prosjektets første ut-
fordringer var hvordan man 
skulle forme bebyggelsen i 
forhold til krysset, bysitua-
sjonen, samt klare å skape 
boliger med gode uterom, 
med Vækerøveien og Grini-
veien som nærmeste naboer. 

Prosjektet ble utformet slik 
at bebyggelsen henvender 
seg til byrommet på den ene 
siden, og til det bakkenfor-
liggende tunet på innsiden 
– med ulike karaktertrekk i 
arkitekturen til disse situa-
sjonene. Dette kommer spe-
sielt til syne med tanke på 
materialbruk og skala.

Hvert av de tre byggene trap-
per seg gradvis ned med ter-
renget, når man nærmer seg 

Røakrysset fra Røa kirke, og 
svinger ned langs Griniveien. 
I bygget nærmest krysset er 
det næring på bakkeplan, 
med inngang fra «buen» og 
leiligheter i 3 etasjer over 
dette.

I de øverste to byggene er det 
leiligheter i alle plan, med 
tilbaketrukne toppetasjer. 
Det midterste bygget har 6 
«townhouse» eller «studio»-
leiligheter med stor takhøy-
de, åpen messanin og egne 
innganger fra fortauet. Disse 
leilighetene er i tillegg gjen-
nomgående med direkte ad-
gang til tunet. 

Leilighetene i prosjektet va-
rierer mellom ca. 50-150 
kvm, der noen har store tak-
terrasser, mens andre har ter-
rasse eller balkong mot tunet 
på baksiden, eller mot gateli-
vet på Røa.

Tunet som dannes baken-
for bebyggelsen skal være en 
grønn oase for alle beboerne, 
som vi tror vil være et popu-
lært sted å oppholde seg. Her 
er det felles sitteområder, le-
keplass og beplantning som 
skjermer tunet fra bylivet 
utenfor.

Prosjektets beliggenhet, som en av fire «hjørner» i krysset er med på å fortette og urbanisere Røa sentrum, med til-
førsel av flere tilbud i form av boliger og næringslokaler.

Foto: Byggenytt

Bruken av rustikk tegl i fasa-
den mener vi er viktig og rik-
tig, for å skape assosiasjoner 
til den 50-talls teglbebyggel-
se som har karakterisert Røa 
som sted tidligere.  Andre 
materialer inkluderer pla-
tekledning, panel, beslags-
kledning og trespiler. 

Platekledning er brukt mest 
ut mot bysituasjonen for å 
bryte ned volumene og ska-
pe spill i fasadene, da dette 
materialet er nærmest vedli-
keholdsfritt i likhet med teg-
len. 

Panelkleding brukes mer 
inne på tunet, sammen med 
spilekledning i toppetasjene 
for å skape en lunere atmos-
fære for boligdelen av pro-
sjektet. Inngangspartier og 
trapperom er utført med store 
glassfelt og beslagskledning 
i topp, som markerer inngan-
gene og bryter ned volumene 
til bebyggelsen ytterligere. 

Under bebyggelsen er det 
parkeringskjellere for boli-
ger og næring, med nedkjø-
ring mellom de to øverste 
byggene.

Vi tror at dette prosjektet bi-
drar til å tilføre bymessige 
kvaliteter og fortetting til 
Røa, samtidig som noe av 
«stedets ånd» bevares.

Tunet som dannes bakenfor bebyggelsen er en grønn oase for beboerne, Også tuntreet, 
en staselig ask, bidrar til å gjøre tunet attraktivt.

Foto: Byggenytt

Sett fra svalgang til 
blokken mot krys-
set og Griniveien 
mot blokken med 
6 «townhouse»-
leligheter på bakke-
planet.

Foto: 
Byggenytt
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Tretrapper
er levert av:

Postboks 180, 1921 Sørumsand
Telefon: 63 82 79 69 • Telefax: 63 82 79 80

www.fasadetek.no

Glassfasader og ytterdører
er levert og montert av:

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

www.steen-lund.no

Utomhusarbeidene
på Røatunet
er utført av:

Totalentreprisen

Tunet sett fra svalgang. De to blokkene til høyre har fasader ut mot Vækerøveien. «Townhouse»-leilighetene som har 
egne innganger fra fortauet, har også direkte  adgang til tunet. Husene i bakgrunnen ( ett delvis skjult av trærne til 
venstre) er et tidligere byggeprosjekt som ikke har med Røatunet å gjøre.

Foto: Byggenytt

Totalentreprenørens produksjonsleder Espen Tønsberg, 
synes å sette pris på Røatunet.

Foto: Byggenytt 

Røatunet er ferdigstilt i skri-
vende stund, medio oktober. 
De fleste leilighetene er solgt 
og innflyttet, og Jernia er på 
plass i det profilerte butikk-
lokalet mot Røakrysset. Byg-
genytts utsendte har hatt en 
fotorunde sammen med to-
talentreprenøren Peabs pro-
duksjonsleder Espen Tøns-
berg.

Byggeprosjektet har vært 
preget av sin nærhet til det 
sterkt trafikkerte veikrysset, 
ofte med kødannelser. Iføl-
ge Tønsberg har logistikk i 
denne sammenhengen vært 
en av de store utfordringe-
ne. Grunnforholdene var og-
så vanskelige med mye opp-
sprukket fjell. Vi måtte ta 
ut ca. 18.000 m3 masse for å 

få plass til parkeringskjeller 
over to etasjer. En av de tre 
blokkene har dessuten tre eta-
sjer undere bakken, opplyser 
Tønsberg. Byggegropa hadde 
dybde på opptil 10 meter. Det 
måtte foretas omfattende sik-
ringsarbeider med bolting og 
bruk av fiberbetong. Det var 
derfor betryggende å ha inn-
arbeidet forbehold om spesi-
elle grunnforhold i kontrak-
ten. Byggherren måtte derfor 
innvilge en måneds fristfor-
lengelse, tilføyer Tønsberg.

Prosjektet består av tre blok-
ker. De to øverste husene med 
fasader mot Vækerøveien, er 
forholdsvis like og har fire 
etasjer. Den øverste etasjen 
er inntrukket. Nedkjøring 
til parkeringskjelleren lig-
ger mellom disse blokkene. 
Den tredje blokken som har 
fasade mot selve veikrysset 
og Griniveien, og er prosjek-

tets signalbygg, har et større 
volum  og er mer komplekst 
med hensyn til form og byg-
geteknikk. Dette huset har en 
buet fasadedel, svalganger og 
innvendige trappeløp. Den 
ene kjelleretasjen rommer 
tekniske rom og bodarealer. 
Sokkeletasjen rommer næ-
ringsarealet som nå er utleid 
til Jernia.

De tre byggene er oppført i 
plasstøpt betong og platten-
dekker med stålsøyler eller 
betongvegger som bæring.

Tønsberg beskriver bygge-
prosjektet som hektisk. Det 
har hatt en toppbemanning 
på 85 personer, inklusive un-
derentreprenører. Peab har 
utført betong- og tømmer-
arbeidene, og bokført ca. 
70.000 timer med egne ans-
atte håndverkerkere.

Midtblokken med inngang til «Townhouse»-leilighetene.

Foto: Byggenytt

Svalgangforbindelse mellom den nederste og midtre 
blokk. I bakgrunnen sees Røasenteret på andre siden 
av Vækerøveien.

Foto: Byggenytt 

Sett fra tunet mot bygningen med langfasaden mot 
Griniveien og midtblokken mot Vækerøveien .

Foto: Byggenytt

Forseggjort fortau langs midtblokken mot Vækerø-
veien

Foto: Byggenytt
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Betongvägen, Timmele,
SE-523 92 Ulricehamn, Sverige

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

www.ubab.,com

• Balkonger
• Trapper

er levert av:

Foto: Byggenytt

Porter
er levert av:

Industri- og garasjeporter
Ramstadsletta 3, 1363 Høvik

Telefon: 380 32 910 / 920 61 588
www.hoermann.no

Byggeteknikk
Av 

Gro Overn Lindley,
Dr.techn. Olav Olsen AS

Dr.techn.Olav Olsen AS har 
vært rådgivende ingeniører 
for totalentreprenør PEAB 
i utbyggingen av bolig og 
næringsprosjektet Røatunet.  
Bygget består av 3 bolig-
blokker på felles parkerings-
kjeller, med næringslokaler i 
bunn av den ene blokken.  

Tomten er veldig bratt slik 
at blokken i den øvre delen 
av tomten har 3 etasjer un-
der bakken, mens den nedre 
blokken kun har 1 kjellereta-
sje.  Til sammen har blokke-
ne henholdsvis 7, 6 og 5 eta-
sjer.  Den øverste etasjen i 
hver blokk er inntrukket.

Bygget er fundamentert di-
rekte på fjell med plasstøpte 
kjellervegger, og i den øvre 
delen av tomten ble kjeller-
veggen klargjort for senere 
installasjon av gjennomkjø-
ringstunnell til parkerings-
kjeller hos nabo.  

Gulv i kjeller ble i hovedsak 
asfaltert, mens det ble støpt 
gulv på grunn i bodarealer.  
Valg av løsninger for utgra-
ving av byggegropen samt 

plassering av entreprenørens 
byggeplasskontorer/fasilite-
ter har ivaretatt hensynet til 
at trær hos nabo langs Grini-
veien skal bevares.

Bæresystemet ellers består av 
stål og plattendekker, mens 
utkragede balkonger samt 
trapper ble utført i prefabrik-
kert betong.  Messanindek-
ket i townhouse leilighetene 
er utført i stål.  I næringsde-
len av bygget ble det benyttet 
runde, plasstøpte betongsøy-
ler mens boligarealene er ut-
ført med plasstøpte, bærende 
veggskiver i leilighetsskille-
ne.  Det ble i hovedsak brukt 
skjulte stålsøyler i fasaden, 
med noen unntak på enkelte 
balkonger.  

Takene på byggene er i ho-
vedsak Lett-Tak, med glass-
tak over enkelte balkonger 
og inngangspartier.

Som rådgivende ingeniører i 
byggefasen hadde vi ansva-
ret for alle plasstøpte kon-
struksjoner samt totalstabili-

Nedkjøring til garasjekjelleren over to plan skjer mellom blokkene langs Vækerøveien.                        Foto: Byggenytt

En stor utfordring byggeteknisk var søylefri varelevering 
fra Griniveien.

Foto: Byggenytt tet.  Med hensyn på stabilitet 
var vår største utfordring ar-
kitektens ønske om søylefri 
varelevering under et leilig-
hetsoverbygg med utkragen-
de balkong i 3 etasjer.  

Balkongen krager mellom 5 
og 6 meter ut fra sist tillat-
te bærepunkt, og bæres av to 
stålrammer i to etasjer med 
kraftige skråstag i hver eta-
sje.  En av stålrammene ble 
gjemt inne i byggets fasade, 
mens den andre måtte plas-
seres ute på balkongen langs 
Griniveien.  

Stålrammene er plassert på 
høyt belastede betongsøyler 
som kan være utsatt for tra-
fikklast i forbindelse med 
varelevering, disse må derfor 
beskyttes mot påkjørsel.

➞

➞

Fasade mot 
Griniveien. 
1. etasjes 
næringslokale 
disponeres av 
Jernia.

Foto:
Byggenytt

Nedkjøring garasjeanlegg. Porten til høyre er også inn-
kjøring til naboprosjektets garasje. 

Foto: Byggenytt 

«Townhouse»-leilighet sett mot utgang til gårdstunet.

Foto: Byggenytt 
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- godt vertskap
www.entraeiendom.no

BYGGHERRE

Drammensveien 130,
0277 Oslo
Telefon: 23 89 75 30
Telefax: 23 13 12 01
www.toplussto.no

ARKITEKT

Sweco Norge AS Divisjon Vest
Storetveitvegen 98, 5072 Bergen

Telefon: 55 27 50 00 • Telefax: 55 27 50 01
www.sweco.no

• Rådgivende ingeniør i byggeteknikk
• Rådgivende ingeniør i VVS-teknikk
• Rådgivende ingeniør i elektroteknikk

Nonnesetergaten 4
Av 

Svein Jacobsen,
TO pluss TO arkitekter AS

Det ble i 2003 avholdt en 
idékonkurranse for område-
utviklingen rundt Store Lun-
gegårdsvann. I det seirende 
konkurranseforslaget lå en 
intensjon om et nytt byrom 
mellom Bygarasjen, Bergen 
Storsenter og Statens hus.

Nonnen utbygging AS, et sel-
skap eiet av Entra eiendom 
AS, ønsket å utvikle Non-
neseterkvartalet med for-
ankring i vinnerutkastet for 
konkurransen. For å imøte-
komme intensjonene i kom-
munedelplanen om å løfte 
området fra bakgård til ak-
tivt bymiljø ble det gjennom-
ført en invitert konkurranse 
om ny bebyggelsesplan for 
området. 

Plankonkurransen ble vun-
net av solheim + jacobsen 
arkitekter AS. Videreførin-
gen av prosjektet ble gjen-
nomført av prosjektselskapet 
Solheim Jacobsen DARK ar-
kitekter AS som senere har 
skiftet navn til TO pluss TO 
arkitekter AS. 

En forutsetning for å frigjøre 
areal til byrommet var at den 
nye bygningsstrukturen kun-
ne bygges høyere enn gjelde-

ne regulering tillot. En ny re-
guleringsplan illustrert med 
to bygningsvolumer og et lett 
mellomspill i glass ble gjen-
nomført. Høydene på de to 
volumene har vært gjenstand 
for mange runder med kom-
munal saksbehandling. 

Endelig politisk behandling 
av planforslaget konkluderte 
som følger;  

Laveste volum, «Lille Non-
nen» tillates bygget opp til 
11 etasjer, og høyeste volum 
«Store Nonnen» opp til 14 
etasjer. Tomten tillates utnyt-
tet med inntil 17.200m2.

Dette er gjennomført, og re-
sultatet har blitt et konsen-
trert, arealeffektivt og skulp-
turelt bygningsvolum som 
fungerer som et nytt lande-
merke, forteller historien om 
Bergens viktigste kommu-
nikasjonsknutepunkt og un-
derstreker den viktige aksen 
mellom Den Nasjonale scene 
og Bergen Bibliotek.

Det nye byrommet skal 
gjennomføres som en ur-
ban møteplass med høy ma-
terialkvalitet. Det vil også 
kunne fungere som et binde-

ledd mellom Lille- og Store 
Lungegårdsvann, og bidra til 
å legge føringer for videreut-
vikling av den lokale infra-
strukturen.

Fasadematerialene i begge 
«nonnene» er kinesisk gra-
nitt og glass. Solbelastede 
fasader har integrerte persi-
enner som ligger i mellom-
sjiktet i isolérglasset. 

Fasadeglasset er montert i et 
aluminiumprofilsystem, og 
granitten er mekanisk festet 
til klimaveggen.

Disposisjon i bygget
Bygningsvolumene er ori-
entert rundt et felles inn-
gangsparti med aksess både 
fra byrommet og fra Lunge-
gårdskaien på motsatt side.

Økonomitransport skjer i 
passasjen mot Statens hus, og 
det er i «Lille Nonnen» etab-
lert vareheis med god løfte-
kapasitet. 

1. etasje inneholder Manpo-
wers jobbsenter, samt kom-
mersielle publikumsrettede 
funksjoner. Ønsket er å få på 
plass en kafé som henvender 
seg mot byrommet, og som 
kan benytte deler av plassen 
til uteservering i sommer-
halvåret. 

I 2. etasje har Skatteetaten 
sitt publikumsmottak. Her 
kan det komme opp til 500 
besøkende om dagen.

Øvrige etasjer inneholder 
kontorarealer med stor flek-
sibilitet og generalitet som 
legger til rette både for celle-
kontorløsninger og mer åpne 
arbeidsarealer.

I alle arbeidssoner ligger det 
lydhimlinger som overflø-
diggjør skjørt mellom celle-
kontorer, gir minimale byg-
ningsmessige inngrep ved 
endringer, optimal fleksibili-
tet, og god garanti mot trans-
misjon av lyd.

En typisk kontoretasje 
består av:
Kjerner med:
• Heiser
• Rømnings/hovedtrapper

Store Nonnens skulpturelle bygningsvolum som fungerer som et nytt landemerke.

Foto: Ronny Bertelsen

Fra Manpowers lokaler 
i toppetasjene. Kontor
arealene har stor fleksi
bilitet og generalitet som 
legger til rette både for 
cellekontorløsninger og 
mer åpne arbeidsarealer.

Foto:
Ronny Bertelsen
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Conrad Mohrs vei 11, 5068 Bergen
Telefon: 55 32 23 00 • Telefax: 55 23 32 01

www.constructa.no

PROSJEKTLEDELSE

Foto: Ronny Bertelsen

•Toaletter / garderober
• Renholdrom

Arbeidsplasser
fordelt mellom åpent land-
skap og cellekontorer etter 
ønske.

Møterom
med varierende størrelse et-
ter behov.

Fellessoner
Det er tilrettelagt for sentrale 
soner med støttefunksjoner 
som skrivere, kopiering og 
rekvisita.

Sosiale soner / te-kjøkken
er etablert sentralt i hver eta-
sje.

Kantine i 10. etasje, med 
praktfull utsikt og tilgang til 
takterrasse, er felles for al-
le som har sin arbeidsplass i 
bygget.

Med ferdigstillelsen av 
Nonneseterkvartalet er 
et viktig bindeledd mel-
lom eksisterende byvev og 
planlagt fremtidig byut-
vikling rundt Store Lunge-
gårdsvann på plass. 

s

Lille Nonnen foran, 
Store Nonnen bak. 
Jernbanen i forgrun-
nen.

Foto:
Ronny Bertelsen

➞

Sett fra takterrassen i 14. etasje med Lille Lungegårdsvann i bakgrunnen. Utsikten 
er formidabel.

Foto: Ronny Bertelsen

Bildet er tatt fra motsatt side ved Lille Lungegårdsvann og 8 måneder tidligere enn 
bildet over. Den staselige bygningen i forgrunnen er Bergen Offentlige Bibliotek 
tegnet av arkitekt Olaf Nordhagen og oppført i 1917. Ulriken i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt

Kantinen i 10 etasje, 
med praktfull utsikt og 
tilgang til takterrasse, er 
felles for alle som har sin 
arbeidsplass i bygget.

Foto:
Ronny Bertelsen
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Alle grunnarbeider
er utført av:

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

Postboks 24, 1483 Skytta
Telefon: 478 82 660 • Telefax: 67 05 03 07

www.interform.as

Glideforskalingen
er utført av

Postboks 2013 Nordnes, 5817 Bergen
Telefon: 55 54 90 00 • Telefax: 55 23 45 60

www.pg-elektro.no

Elektroarbeidene
er utført av:

Konstruksjonsteknikk
Av 

Stig  Torsnes, sivilingeniør bygg,
SWECO Norge AS AS

Bygget er et kontorbygg opp-
ført i 14 etasjer. Det kan inn-
deles i tre bygningskropper, 
kalt Storenonnen, 14 etasjer, 
Lillenonnen og Mellombyg-
get, 11 etasjer. Totalt bebyg-
get grunnareal er ca.1600 m2, 
BRA ca. 17.000 m2.

Grunnforhold og 
fundamenteringsmetode
Grunnforholdene ble doku-
mentert av Noteby, både når 
det gjelder miljø og funda-
menteringsforhold.  Områ-
det består av løsmasser over 
berg, delvis fyllmasser og 
delvis naturlig avsatte mas-
ser. Topplaget inneholder 
fyllmasser av stein, grus og 
sand blandet med noe orga-
nisk materiale. Under fyll-
massene er det et overgangs-
lag av tidligere sjøbunn og 
strandavsetninger.

Undersøkelser viser at grunn-
vannet ikke er sjøvannpåvir-
ket. Tidevannspåvirkning 
skyldes oppstuving av grunn-
vannstrømmen gjennom om-
rådet og ikke inntrengning 
av sjø-/brakkvann fra Store 
Lungegårdsvann.  

Bygget er fundamentert på 
stålkjernepeler til fjell/berg 
via en bunnplate av betong.  
Horisontalkrefter tas opp 
av «bukker», det vil si skrå 
stålkjernepeler sveiset sam-
men i toppen. Peler som skal 
ta strekk er borret fra 7 til 
10 meter ned i fjell og gyset 
fast.

Hovedbæresystem
Bygget er fundamentert på 

en sammenhengende fun-
damentskive av betong un-
derstøttet på stålkjernepeler.  
Bunnplate er regnet som et 
flatdekke av kontinuerlige, 
kryssende bjelker med fritt 
dreibare opplegg på pelene.

Søyler er utføret som samvir-
kesøyler; hulprofil av stål ut-
støpt med armert betong.  I  
brannsituasjon regnes kun 
betong og armering som 
lastbærende.  Mellom disse 
spenner hatteprofiler i stål 
for opplegg av hulldekkeele-
menter.  

Avstivning består av en be-
tongsjakt i Lillenonnen og to 
betongsjakter i Storenonnen.
Videre er det etablert et av-
stivende stålfagverk (vind-
kryss) i hver gavl i Storenon-
nen.

Betongsjaktene fungerer 
som utkragede bjelker inn-
spent i fjell via stålkjernepe-
ler. I hvert hjørne av sjaktene 
er det innstøpt strekkstag da 
egenvekten fra betongsjakte-
ne ikke var stor nok til å opp-
veie for strekkraften fra inn-
spenningsmomentet.  Også 
på grunn av byggetilstander 
var det for den minste sjakten 
nødvendig å etablere strekk-
peler.  

Hver etasjeskiller fungerer 
som en stiv skive og fører 
horisontalkrefter til betong-
sjaktene og vindkryss.  
Bunnplaten fordeler horison-
talkreftene ut til stålbukke-
ne, som igjen fører horison-
talkreftene til fjell.

Bygningsvolumene er organisert rundt et felles inngangs
parti med aksess både fra byrommet og fra Lungegårds
kaien på motsatt side.

Foto: Ronny Bertelsen

I andre etasje har Skatteetaten sitt publikumsmottak. Her kan det komme opp til 500 besøkende om dagen.

Foto: Ronny Bertelsen

Bygget er stilfullt møblert. 
Her fin møteplass på plan 
1 hos Manpower.

Foto:
Ronny Bertelsen

Elektrotekniske
anlegg

Av 
ingeniør Sigmund Vonheim,

SWECO Norge AS

ELKRAFT
INSTALLASJONER
   
Høyspenningsanlegg
BKK AS har etablert en egen 
transformator 400 V TN-
S som forsyning til bygget. 
Plassering er sør for inngang 
til bygget. Transformatoren 
forsyner inn til hovedforde-
lingen som er plassert inne i 
bygget i Store Nonnen.

Bæresystemer
For føring av elkraft- og tele-
tekniske kabler er det etablert 
bæresystem bestående av ka-
belstiger, grenstaver med ut-
tak til hver arbeidsplass og 
vegg el.kanaler. Teleteknis-
ke kabelinstallasjoner er fy-
sisk atskilt med skilleplate 
og med tilstrekkelig avstand 
mot elkraft kablingen.For 
framføring av elkraft- og te-
letekniske kabler til arbeids-
plassuttak er det montert in-
stallasjonskanaler på vegg 

i kontorer, møterom, resep-
sjon, og lignende. Det er og-
så montert grenstaver med 
arbeidsplassuttak til hver ar-
beidsplass i de ulike etasjer.
 
Jording
Som beskyttelsesjord er lagt 
fundamentjord 50 qmmu-
wire. I hjørner og for øvrig 
ca. pr. 25 meter er foretatt 
tilkobling til armering, samt 
tverrforbindelser.  Fra hoved-
fordeling i 1. etasje benyttes 
kobberskjermen i stigekab-
lene fram til de respektive 
underfordelinger i etasjene.
Videre ekvipotensialjordes 
ventilasjonskanaler, vannrør 
og ledende fastmonterte me-
tallkonstruksjoner.  

Lynvernanlegg
For bygget er det montert et 
komplett lynvernanlegg. An-
legget er av fabr. ELITE AS 
type system 3000 komplett 
med alle tilkoblinger for å 
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Minde allé 1, 5063 Bergen
Telefon: 55 38 04 10 • Telefax: 55 38 04 11

www.bergen-murogpuss.no

Mur- og flisarbeidene
er utført av:

Nedbergeveien 19, 5178 Loddefjord
Telefon: 55 50 14 70 • Telefax: 55 50 14 79

www.naevdal.no

Resepsjonsdiskene
er produsert og levert av

Foto: Ronny Bertelsen

få et komplett anlegg. Det er 
montert lynoppfanger på tak 
og nedledere i fasade. I bak
ken jordspyd som er tilknyt
tes nedledere, jordspydene er 
10 m lange borret ned i fjell 
med Ø=10 cm. Det er etab
lert overspenningsbeskyttel
se i anlegget. Dette omfatter 
både i hovedfordeling og un
derfordelinger. 

Fordelingsanlegg
I bygget er der to hovedfor
delinger, en i Store Nonnen 
og en i Lille Nonnen. Fra ho
vedfordelingene er lagt sti
geledninger på kabelstiger 
vertikalt og horisontalt og 
til underfordelingene i de 
ulike etasjer i Lille og Store 
Nonnen.Hovedfordelingene 
er utrustet med isolasjons
overvåking som dekker he
le anlegget. Hovedfordeling 
1 arrangeres med inntaks
felt med målerarrangement 
(hoved og minusmålere) og 
energiavgangsfelt til Store 
Nonnen og hovedfordeling 
2 arrangeres med inntaks
felt, minusmålere og energi
avgangsfelt til Lille Nonnen. 
HF  feltene arrangeres som 
gulvmonterte skap med to
sidig adkomst. Det er doku
mentert at det er selektivitet 
mellom seriekoplede effekt
brytere/automatbrytere.

Det er levert prefabrikker
te underfordelinger utfor
met som standardiserte og 
modulære systemer hvor til
gjengelighet til utstyr, per
sonsikkerhet, driftsikker
het og utvidelse er ivaretatt. 
Det er hovedbryter i hver 
underfordeling som frako
bler fordelingen uten å på
virke andre fordelinger. Det 
er stikkontakt og lys montert 
i fordelingene. Valg av vern 
er gjort ut fra spenningsni
vå, belastningsstrøm, strøm
føringsevne for kabler, kort
slutningsnivå, selektivitet og 
utkoblingsbetingelser. Det 
skal kun benyttes allpolige 
vern. 

Lysanlegg
Lysanlegget i etasjene sty
res av brytere som er plas
sert på vegg ved inngang til 

hver etasje samt interne bry
tere i de enkelte rom og trek
kesnorer på armaturene i 
kontorene. Enkelte rom har 
lysdemping. Kursene ut fra 
underfordelingene utføres 
delvis på kabelbro (bæresys
temer) og delvis i rør i nedfô
ret himling og ned i vegger, 
samt som åpen installasjon.
Brytere, koplingsbokser m.v. 
skal ha kapslingsgrad i h. t. 
ytre påvirkning. Hvor der er 
plassert innfelte veggbokser 
i brannskillevegger er der le
vert og montert tunge isola
sjonsmatter i stenderrommet 
bak veggboksen for å opp
rettholde veggenes brann
krav.

Til nødlysarmaturer (utg.
markeringslys og ledelys) i 
korridorer, trapperom etc. 
er der benyttet et sentrali
sert nødlysanlegg med over
våkning av hver enkelt ar
matur. Sentralutstyret står i 
el.fordeling i 1.etasje.

Belysningsstyrke og blen
dingskrav for ulike romka
tegorier skal være i overens
stemmelse med Lyskulturs 
publikasjon:
– Publikasjon nr. 1B: «Lux
tabell og planleggingskri
terier for innendørs belys
ningsanlegg».

Det er kun benyttet elektro
nisk forkoblingsutstyr (høy
frekvensdrift) med T5 lysrør 
eller kompaktlysrør. Det skal 
kun benyttes fullfarge lys
rør, farge 2700 K. Det stil
les videre krav til levetiden 
på armaturens elektronikk 
og avskjerming av varmepå
virkning på elektronikken. 

I møterom skal det være et 
godt lysnivå, utstyrt med 
demping, lysutstyret er inn
felte downlights.  Foran 
tavler er der asymmetriske 
tavlearmaturer. Disse arma
turene har egen tenning.  På 
kjøkken er der godt lysnivå, 
lysutstyret med innfelte ar
maturer med avskjerming og 
i utforming tilpasset miljøet. 
Krav til rengjøring stilles til 
utformingen av armaturene 
på kjøkkenet.

I kantine er der godt lysni
vå, lysutstyret med innfel
te armaturer/downlights for 
demping, avskjerming og ut
formet tilpasset miljøet. I re
sepsjonsareal i 1. etasje med 
godt lysnivå, lysutstyret med 
innfelte armaturer/down
lights for demping og utfor
met tilpasset miljøet. Her er 
tatt hensyn til Universell ut
forming når det gjelder lys
nivå.

I kundemottak i 2. etasje er 
der godt lysnivå, lysutsty
ret med innfelte armaturer/
downlights med demping, 
nedhengte pendler for dem
ping. Her er tatt hensyn til 
universell utforming når det 
gjelder lysnivå.

I kontorer er det benyttet ned
hengte lysrørarmaturer med 
høy andel opplys (70/30). 
Nedlyset er godt avblendet 
(60°) og tilpasset terminal
arbeidsplass, og for kontor
armaturene er der mulig å 
tenne / slukke nedlyset og 
opplyset separat med snor
brytere. Armaturer i korri
dorhimling er downlights 
med kompaktlysrør. I hoved
inngang/sluse er det armatu
rer innfelt i korridorhimling. 
Downlights med kompakt
lysrør. Det er medregnet de
kor på armaturene. 

For nødlysarmaturer i røm
ningssveier (korridorer, trap
perom etc.) er det benyttet 
et sentralisert nødlysanlegg 
med overvåking av hver en
kelt armatur. Ved feilalarmer 
blir dette overført med sig
nal til SDanlegget med an
givelse av hvilke feil som er 
oppstått samt hvilke armatur 
dette gjelder.

Utforming av skilt og valg 
av teksting og symboler er i 
samsvar med gjeldende ret
ningslinjer fra Lyskulturs 
publikasjon nr. 7, utgave nr. 2 
og krav stilt i Norsk byggfor
skrift kap. 30. Batterikapasi
tet minst 1 time. Bokstavhøy
de skal være minst 10 cm.(20 
cm i store rom).

Driftstekniske anlegg
For uttak i installasjonskana
ler og grenstaver i kontorer, 
møterom m.v. legges kablene 
i vertikale/horisontale lukke
te kanaaler. Stikkontaktkur
ser som forsyner PCutstyr 
skal ikke omfatte mer enn 6 
stk. arbeidsstasjoner.  Det er 
lagt opp til 4 stk. doble stikk
kontakter ved hver kontor
arbeidsstasjon fordelt på to 
kurser der den ene med 2 stk. 
stikk skal merkes EDB. 
I hvert av byggets møterom 
er der installert doble stikk
kontakter i el. kanal på vegg 
og doble stikk i egen kanal i 

Totalentreprenøren Skanska Norges anleggsleder på Nonnens tak medio januar 2008.

Foto:  Leif Gullstein, bt.no

Resepsjonen hos Manpower i 1. etasje.                                           Foto: Ronny Bertelsen 

fortsettelse neste side

Kontorer benytter nedhengte lysrørarmaturer med høy 
andel opplys (70/30).

Foto: Ronny Bertelsen
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fortsettelse fra 
forrige side

Trollhaugmyra 8, 5353 Straume
Telefon: 55 34 66 68 • Telefax: 56 33 18 55

www.laksevaag-malerforretning.no

Vi har levert og
lagt

15.000 m2

Tarkett Veneto xf

Foto: Ronny Bertelsen

bord samt stikk ved utstyr for 
AV-anlegget, lerret, projektor 
i tak og diverse annet utstyr. I 
hvert kontor inngår 3 stk. dob-
le stikkontakter i grenstaver 
(2 stk. normaluttak og 1 stk. 
EDB-uttak). Det er instal-
lert et Sentral driftskontroll-
anlegg (SD-anlegg) med et 
romreguleringsanlegg i byg-
get for å ivareta regulerings-
automatikk for varme og kjø-
leanlegg i de ulike rom. 

TELE OG 
AUTOMATISERING

Telefordelinger
Det inngår telefordelinger 
i datarom i 5. etasje, videre 
er det telefordelinger i byg-
ningsmessige nisjer i publi-
kumsarealer (korridorer). 

Integrerte 
kommunikasjonsanlegg
Her inngår et komplett kab-
lingssystem for tele- og da-
takommunikasjon inklusiv 
plinteringsutstyr for fiber-
kablene og parkablene. Som 
spredenett i etasjene benyt-
tes kat.6 UTP 4 pars kabler 
fra datarommene og ut til ut-
takene i de ulike etasjer. Vi-
dere inngår Multimode fiber 
av type 12 (dobbel = 6 par) 
50/125 fra plint i skap i da-
tarom i 5. etasje og ut til de 
enkelte telefordelinger i al-
le etasjene. 100 pars telefo-
ni-stigekabel fra plint i skap 
i serverrom i 5. etasje og ut 
til de enkelte telefordelinger 
i alle etasjene.

Brannalarmanlegg
Her inngår et komplett brann-
alarmanlegg ihht gjeldende 
forskrifter og de branntek-
niske rammebetingelsene. 
Anlegget skal installeres ih-
ht. brannalarmkategori 2. 
Optiske røykdetektorer for-
utsettes installert i samtli-
ge rom og manuelle melde-
re monteres ved dørene. For 
alarmering inngår alarm-
klokker som er tilknyttet an-
legget. Anlegget har en gra-

fisk presentasjon av alarmer 
o.l. med varsling til brann-
stasjon. I resepsjon i 1.etasje 
inngår brannmannspanel og 
orienteringsplaner. 

Adgangskontrollanlegg
Her inngår et komplett ad-
gangskontrollanlegg med 
dører i ytterskall og innven-
dige dører som er sikret med 
kortlesere. Anlegget har en 
grafisk presentasjon av tran-
saksjoner o.l. med varsling 
til vaktselskap.

Automatiseringsanlegg
Her inngår et komplett au-
tomatiseringsanlegg (SD-
anlegg) ihht gjeldende for-
skrifter og de tekniske 
rammebetingelsene som var 
satt til bygget. Anlegget sty-
rer, regulerer, overvåker, må-
ler etc. alle ventilasjons-, var-
me og kjøle-, sanitær- og noe 
elektrotekniske anlegg. Vi-
dere styrer og overvåker den 
romreguleringsanlegget i de 
ulike rom og arealer i de for-
skjellige etasjer i bygget. For 
alarmering blir denne over-
ført til driftsavdelingen og 
vaktselskap. Anlegget har en 
grafisk presentasjon av alar-
mer, driftsteknisk tilstander 
på de ulike anlegg o.l. 

TRANSPORTANLEGG
Det er montert 5 stk. heiser 
i bygget 4 stk. i SN og 1 stk. 
i LN. Det er maskinromsløse 
heiser som har innredning i 
rustfrittstål og heishastighet 
1 m/sek. Stol- og sjaktdører 
med omramming er utført i 
børstet rustfritt stål. Heisene 
er beregnet utrustet i henhold 
til NS- EN 81-70 for funk-
sjonshemmende.

UTVENDIG ELKRAFT 
INSTALLASJONER
For belysning av parkerings-
plass, gangveier / parkanlegg 
er medtatt belysning i form 
av mastearmaturer. For an-
tall og plassering av arma-
turer er det gjort i samarbeid 
LARK. I tillegg monteres ar-
maturer i tilknytning til inn-
gangspartier, trapper, bal-
konger/ terrasser.

Fra kantinen ved Lille Nonnens buete glassvegg. I bakgrunnen sees Kalfarveien 31 hvor bl. a. Nasjonalt folkehelse
institutt og Fjellsiden legesenter holder til. Bygget er det gamle Leprasykehuset og komplekset har samlenavnet Pleie
stiftelsen nr. 1.

Foto: Ronny Bertelsen

Bildet over: pauserom, møterom og cellekontorer hos 
Skatteetaten og Kemneren i Bergen som leier 2. til 11. 
etasje. Bildet til høyre: Og en kråke fløy forbi, mens Stat
ens Hus speiler seg i Nonnens storslåtte glassfasade.

Foto: Ronny Bertelsen  
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Conrad Mohrs vei 15, 5072 Bergen
Telefon: 55 30 69 00 • Telefax: 55 30 69 40

www.grevstad.no

Sanitær-, varme-
sprinkler- og luftkjøleanlegg

er levert av:

Hesthaugveien 24, Postboks 173 Ulset, 5873 Bergen
Telefon: 55 39 52 00 • Telefax: 55 39 52 01

www.acusto.no

Himlingsarbeide er utført av

Foto: Ronny Bertelsen

VVS-teknikk
Av 

gruppeleder Kjartan Urdal,
SWECO Norge AS

Varmeanlegg
Hovedoppvarming skjer med 
fjernvarme som kommer fra 
CO

²
-nøytral avfallsforbren-

ning.  Det er lagt opp til 
gjenvinning av overskudds-
varme fra kjøleanleggene, 
slik at varme fra datasen-
traler (og fryserom) varmer 
opp kontorene om vinteren. 
Varmeanlegget er vannbå-
rent, noe som gir maksimal 
fleksibilitet med henhold på 
fremtidige oppvarmingskil-
der. Anlegget er utstyrt med 
mengderegulering ved hjelp 
av frekvensomformere som 
bidrar til en betydelig sen-
king av pumpeenergien i an-
leggene. Fasadene har egne 
varmekurser slik at vi får op-
timal energiutnyttelse i radia-
torsystemene. 

SD-anlegg
Bygget er utstyrt med Sen-
tral Driftskontroll anlegg 

for optimal energistyring og 
overvåking av alle tekniske 
anlegg i bygget. Dette er og-
så internettbasert for mulig 
fjernovervåking/-styring.

Luftbehandling
Ventilasjonsanleggene er ut-
styrt med markedets mest ef-
fektive varmegjenvinnere, 
såkalt roterende gjenvinne-
re (med virkningsgrader opp 
mot 80%). Ventilasjonsan-
leggene er designet for lave 
trykkfall for å redusere ener-
gibehovet til viftedrift. 

Fasade
Syd- og vest-fasadene har in-
tegrert solavskjerming i vin-
duene i form av persienner 
mellom glassene for å redu-
sere behovet for kjøling på 
grunn av sol. Bygget er de-
signet med bedre U-verdier 
enn gjeldende forskrift fra 
1997.

Lille Nonnens buete 
glassfasade. Solbelas-
tede fasader har inte-
grerte persienner som 
ligger i mellomsjiktet i 
isolérglasset.

Foto:
Ronny Bertelsen

s

Bildene fra over og mot klokken: Kontorlandskap hos 
Manpower i 12. etasje, resepsjonsdisker hos Skat-
teetaten i 2. etasje, Manpowers jobbsenter i 1. etasje 
og  Store Nonnen.

Foto: Ronny Bertelsen
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AKS er tegnet av Arkitekturlaboratoriet AS

A-lab AS, Drammensvn 130, 0277 Oslo www.a-lab.no

Rådgivende ingeniør
byggeteknikk, miljøteknikk,

 bygningsfysikk og geoteknikk

Rambøll Norge AS, Engebrets vei 5, Pb. 427 Skøyen, 0213 Oslo, 
Tlf. 22 51 80 00,  www.ramboll.no

Postboks 350, 9615 Hammerfest
Telefon: 78 41 88 23 • Telefax: 78 41 45 64

www.byggtjeneste.as

BYGGHERREOMBUD

Postboks 6342, 9293 Tromsø
Telefon: 77 66 10 30 • Telefax: 77 66 10 60
E-post: firmapost@bjorn.no • www.bjorn.no

TOTALENTREPRENØR

Rådgivere i akustikk

bs akustikk
ÅF Brekke & Strand akustikk as
Postboks 1024 Hoff, 0218 Oslo
Telefon: 24 12 64 40 • Telefaks: 24 12 64 41
www.bs-akustikk.no

Arktisk kultursenter, Hammerfest
Av 

Charlie Marsden, M.A. (Cantab) Dip Arch.
Arkitekturlaboratoriet AS

A-lab gikk til topps i den in-
ternasjonale konkurransen 
om Arktisk kultursenter og 
ny byplan for havneområdet 
(Findusområdet) blant 117 
deltagere. Prosjektets sterk-
heter inkluderer:
• En meget effektiv plan-
løsning og volumoppbyg-
ning som medfører en god 
økonomi.
• En robust konsept som til-
later mye programmessige 
justering underveis uten å 
minke byggets arkitektonisk 
identitet.

Prosjektets kompakthet 
innebærer også mange tek-
niske utfordringer, hoved-
sakelig akustiske. Løsnin-
ger har vært utarbeidet i tett 
samarbeid med de byggetek-
niske og akustiske rådgivere. 
De tekniske løsninger tillater 
100% sambruk av alle byg-
gets hovedfunksjoner: teater-
sal (350-450 sitteplasser), ki-
nosal (145-200 sitteplasser.) 
dansestudioene (50 sitteplas-
ser hver) og undervisnings-
rom og opptaksstudio.

Bygget er et objekt med klar 
signaleffekt hvor tilgjenge-
lighet, åpenhet og kreativ, 
kunstnerisk energi kommer 
til uttrykk. Kultursentret er 
Hammerfests storstue, et 
møtested for alle. Bygningen 
tilfredsstiller krav til profe-
sjonelt teater, danseutøvelse 
og kinovisning og samtidig 
være et åpent og tilgjenge-

lig sted for alle type brukere, 
publikum og besøkende.

Intensjoner og hovedgrep
Ved å samle bygningens pro-
gram i kompakte enheter og 
organisere disse slik at det 
skapes mellomrom med for-
skjellige typer av offentlig-
het, maksimeres antall pu-
blikumsrelaterte rom. Disse 
sosiale ”scenene”, klimatiser-
te og uklimatiserte, knytter 
kultursenteret til Hammer-
fest. Samtidig er bygget et 
objekt med klar signaleffekt 
hvor tilgjengelighet, åpenhet 
og kreativ, kunstnerisk ener-
gi kommer til utrykk.    

Forhold til omgivelsene
AKS henvender seg med sin 
plassering hovedsakelig til 
tre retninger og rom. Strand-
gata mot øst, torget mot syd 
og havet mot vest. Inngangen 
henvender seg mot allmen-
ningen og Strandgata med 
et nytt overdekket torg, og 
foajeen knytter AKS funk-
sjonelt og visuelt med disse 
rommene.

Huset er trukket noe tilbake 
fra den eksisterende bygge-
linje mot Strandgata. Dette 
på grunn av både arkitekto-
niske og praktiske hensyn : 
fortauet foran huset blir ca. 
1m bredere mens riving av 
den eksisterende støttemuren 
langs Strandgata kan unn-
gås.

s

Arktisk kultursenter har 
lagt seg vakkert til rette i 
Hammerfests havnebas-
seng.

Foto:
Luis Fonseca/A-lab

Oppdrag:  1. premie, åpen 
  arkitektkonkurranse
  Nytt kulturhus og byplan på   
  Findustomten i Hammerfest.
Størrelse:  5000 m2 BTA
Byggherre:  Hammerfest kommune
Verdi:   ca. 180 mill kr,-
Tidspunkt:  2004-2008
Status:   Offisiell åpning januar 2009

Konsulenter:  Prosjektledelse (forprosjekt) og   
  RIBrann: Sohlberg Toftenes AS

RIB / RIG :  Rambøll Norge AS

RIAkustikk :  Brekke & Strand akustikk 
  (totalentreprise)

RIAkustikk :  Multiconsult AS (forprosjekt)

RIE :   Siemens AS (totalentreprise)

RIE :   Heberg & Tveter AS 
  (forprosjekt)

RIV :   Øystein Gjerdrum Siv.ing. 
  (totalentreprise)

RIRør :  Sletten AS (totalentreprise)

RIV :   MEK konsult AS (forprosjekt)

Kinoteknikk :  Norsk Kinokonsult AS

Sceneteknikk:  Amplitude AS

Utsnitt fra kultursenterets prektige foajé, sett mot Strand-
gata. Det er sagt om det huset at det vil bli et kulturelt og 
teknologisk kraftsenter i regionen.

Foto: Reidar Kvalvik
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Brenneriveien 10, Postboks 1040, 9616 Hammerfest
Telefon: 78 42 20 20 • Telefax: 78 42 20 25

E-post: postmaster@h.sjogren.no • www.h-sjogren.no

Hovedleverandør av transport- og krantjenester
for Bjørn Bygg AS.

Vi gratulerer med nybygget og
ønsker byggherren lykke til!

Gulvstøpen ble utført av:

Postboks 116 Heimdal,
7473 Trondheim
post@gulvbetong.no

Telefon 72 84 13 00
Telefaks: 72 84 13 01
www.gulvbetong.no

Humleveien 14, Postboks 2181, 9508 Alta
Telefon: 78 44 92 00 • Telefax: 78 44 91 80

www.jaro.no

Betongelementer og
ferdigbetong
er levert av

Hovedkontor: 5582 Ølensvåg • Tlf.: 53 77 52 00

Arkitektur
Programmet er utrykt i en 
geometrisk klar og identitets
skapende form. Bygget er ut
formet som volumer hvor den 
åpne delen, inneholder beve
gelse og publikumrelaterte 
funksjoner og den tettere de
len inneholder scener, dans
skole, «link» og funksjoner 
relatert til teknisk og admi
nistrativ drift av disse. 

De delene av bygningen som 
oppleves som tett i dagslys 
oppløses i mørket av pulse
rende og bevegelig lys som 
filtreres gjennom den ytre 
fasadekledning.  Foajéen er 
et rom som gjennom sin ma
terial og fargebruk skaper 
en varm og lun atmosfære. 
Det innglassede foajérom
met, som ligger mellom de 
to salene, strekker seg mel
lom Strandgata og kaiprome
naden. Foajéen skal knytte 
Strandgata med havet og er 
løftet opp ca. 1,9 m fra gate
nivå.

Ved å heve deler av bygnin
gen opp over terrenget ska
pes et overdekket uterom, 
«Arktisk Arena». Dette gir 
AKS et dristig arkitektonisk 
uttrykk og gjør bygningen til 
et signalbygg for Hammer
fest.

Offentlig rom
«Arktisk Arena» er et nytt, 
annerledes offentlig rom i 
Hammerfest. Når det er vin
ter ute og solen er borte kan 
en sole seg under taket, få 
varme i kroppen ved å hol
de rundt oppvarmede søyler 

når man venter ved inngan
gen, og for en gang skyld ha 
en arktisk utendørs kinovis
ning.  Arenaen skal kunne 
skjermes av for vind.

Materialer og overflater
Bygget er utformet med få 
materialtyper. Materialene 
er slitesterke og enkle å ved
likeholde. Hovedfasadema
terialer er beiset trepanel og 
glass. Fasadene over den tet
tere del av bygget består av 
to sjikt hvor det tette inners
te er kledd i fasadeplater 
med trestruktur og det andre 
av glass. Disse to sjikter skal 
utrykke kontrasten mellom 
ute og inne, kulde og varme. 
Glass som det kalde, en pa
rallell til is, snø og vind og 
tre som det varme en parallel 
til hjemmets stue. 

Glasshudens overf late er 
grafisk behandlet og har va
rierende transparens, den 
fungerer klimatisk og som 
lydskjerm mot omgivelse
ne. I mellomrommet mellom 
det tette veggen og glasshu
den plasseres lyskilder, som 
i mørket varierer i farge og 
intensitet, inspirert av nord
lyset.

Arbeidsverktøy
Både arkitekten og bygge
teknisk rådgiver har brukte 
de nyeste 3D modellerings
verktøy for å «realisere» pro
sjektet. Dette har gitt både 
byggherren og totalentrepre
nøren et klart innblikk i pro
sjektets løsninger langt før de 
må bygges, noe som har ført 
til en positiv og målrettet di
alog.

Byggeteknikk
Av 

Knut Harald Resen-Fellie, Rambøll Norge AS

Det nye Arktisk kultursen
ter skulle bygges på den 
gamle Findustomta. Eksis
terende kai ble revet og for
urensete masser ble renset 
og lagt tilbake i byggegro
pa. 60.000 m3 med stein ble 
fylt ut og dannet den nye 
kaifronten. Det ble bestemt 
at eksisterende fundamen
ter skulle beholdes, og en 
«skog» av nye peler skulle 
bores ned. Her benyttet vi 
kollisjonskontroll i 3D pro
grammet Tekla Structures. 

I hovedsak er veggene bygd 
opp av plasstøpte vegger og 
stålsøyler. Dekkene er bygd 
opp av  hulldekker, samvir
kedekker i betong, og DT
elementer. I den utkragede 
delen er bæresystemet i stål 
og store fagverk i 5 meters 
høyde sikrer høy stivhet, 
tross lange spenn.

Vi har laget verkstedteg
ninger av alt stålet, inklu
siv sceneteknisk stål , totalt 
ca 700 tegninger herunder 
185 tonn stål ble prosjek
tert i 3D. 

En stor utfordring med 
hensyn til svingninger var 
de utkragede stålfagverke
ne med tilhørende danse
saler. Meget strenge krav 
til svingning ble satt for at 
brukerne ikke skulle føle 
ubehag. 

Under støping av veggene i 
storsalen ble de 17m høye 
veggene fastholdt  ved hjelp 
av midlertidige HUPprofi
ler forankret til gruben inni 
storsalen. På grunn av ek
streme vindkrefter i kyst
nære strøk skulle deler av 
veggen tåle midlertidige 
krefter på hele 600kg/m2.

➞

Det ble brukt 3D programmet  Tekla Structures i forbin-
delse med kollisjonskontroll av pelingen. 3D-verktøy ble 
også benyttet i sprosjektering av stål til bærekonstruks-
joner

3D-illustrasjoner: Rambøll Norge. 

s
Arktisk kultursenter 
har en mønsterfoli-
ert glasshud som bely-
ses fra innsiden og vil 
sette sitt positive preg 
på Hammerfests in-
dre havn. Turiststua på 
toppen til høyre. 

Foto:
Luis Fonseca/A-lab

Bildet illustrerer den utenpåliggene glasshuden.                                     Foto: Jiri Havran
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Oslo
2222 2000

Bergen
5554 9460

Drammen
3226 0120

Gjøvik
6114 6200

Horten
3303 5320

Trondheim
7399 1150

Vi har levert audiovisuelt utstyr til 
Arktisk kultursenter, Hammerfest og 
takker for oppdraget og samarbeidet.

møterom
konferanserom
auditorier

undervisningsrom
resepsjoner
samhandlingsrom

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

www.ajas.no • Hammerfest

Vi har levert møbler
til foajé, kontor,
kantine og arkiv

og alt av gardiner

Miljøteknikk
Av 

Knut Harald Resen-Fellie, Rambøll Norge AS

Hammerfest havn var en av 
13 havner som i 2006 fikk 
pålegg av SFT om å un-
dersøke omfang og risiko 
av forurensning fra havne-
virksomhet og egen virks-
omhet på land. Sedimen-
tene i havna er forurenset, 
særlig av organiske miljø-
gifter. Forurenset grunn 
fra virksomhet på land og 
sjøsedimentene utgjør en 
sekundær kilde til foru-
rensning. For å bedre situ-
asjonen er det nødvendig å 
iverksette tiltak som å fjer-
ne forurensningskilder på 
land og hindre spredning 
av miljøgifter fra sedimen-
tene. 

Undersøkelser har vist 
at fyllmassene rundt de 
gamle industribyggene på 
AKS-tomta var foruren-
set. Fjerning av forurenset 
jord og sjøsediment med 
leveranse til godkjent mot-
tak er kostbart. Nærmest 
mottak ligger i Mo i Rana. 
Både med tanke på kost-
nader og miljø var det in-
teresse for å gjennomføre 
tiltak på stedet. Løsningen 
ble å etablere en mur mot 
sjø etter at forurensede sjø-
sedimenter i murtraséen 
var fjernet. Disse massene 
ble blandet med forurenset 
jord og deretter stabilisert 
og solidifisert (STSO) ved 
innblanding av sement. Til 
sammen er ca. 1500 m3 for-
urenset jord og sediment 
stabilisert bak den etabler-
te muren. Prosessen fører 

til at massene får økt stabi-
litet og redusert utlekking 
av forurensning. 

For Hammerfest har ST-
SO-metoden hatt flere po-
sitive effekter:
• Forurensede sedimenter 
er fjernet og er nå isolert 
på land.
• Utlekkingen av miljøgif-
ter til sjøen er redusert. 
• STSO-massene har dek-
ket opp et masseunder-
skudd på kulturhustomta.

STSO-metoden har vist 
seg som en egnet oppryd-
ningsmetode i Hammerfest 
havn. Metoden kan med 
fordel benyttes i andre om-
råder med tilsvarende prob-
lemer. Metoden er derfor et 
godt alternativ for å kunne 
utvikle helhetlige tiltaks-
planer for havner og om-
råder som har hatt eller har 
skipsverft. I tillegg er me-
toden et godt alternativ til 
deponering av forurensede 
sedimenter i sjøen, eller på 
godkjente mottak.

Rambøll Norge AS deltar i 
et forskningsprosjekt hvor 
målet er å utvikle STSO-
metoden slik at den blir eg-
net for bruk i opprydnings-
prosjekter. Prosjektet er 
ledet av Norcem og øvrige 
deltakere er Skanska, NO-
AH, NGI og DNV. Norges 
Forskningsråd støtter pro-
sjektet under programmet 
«Brukerstyrt innovasjons-
arena».  

Magnus Larsensalen for konserter, sammenkomster, 
møter og lignende.

Foto: Ragnar Kvalvik

Storsalen med 
ca. 280 sitte-
plasser.

Ved bruk av lyd-
fuger i bygnings-
konstruksjonene 
har vi skilt av 
de to større sa-
lene strukturelt. 
Storsalen har nå 
bare en ren rom-
akustisk- i stedet 
for en lydisole-
rende- og en ro-
makustisk kled-
ning.

Foto:
Jiri Havran

Utsnitt kulturskolens dansesal.      Foto: Reidar Kvalsvik

Kultursenteret har en rekke forskjellige saler og rom for 
ulike kulturaktiviteter. 

Foto: Reidar Kvalvik

Funksjonelt. Finérte platematerialer er vår spesialitet, gjerne spesialtilpasset 
arkitektenes ønsker. I tillegg er Trysil Antibrann Norges eneste edeltrefinérte plate som 
tilfredsstiller brannklasse K1A-In ihht. NS3919. Trygghet i samspill med estetikk.

Bilde: Rica Seilet Hotel / Bjørnsonhuset, Molde. Interiørarkitekt: Liv Anne Øveraas. Foto: Per-Tormod Nilsen
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Postboks 210, SE-776 28 Hedemora • Telefon: 0046 225 595 600
www.hiak.se

Vårt viktigste produkt er kvalifisert problemløsning.

Hiak AB er Sveriges ledende spesialist innenfor profesjonell lyd og støydemping. 50 år i bransjen har gitt oss en 
markedsposisjon som forplikter og utfordrer. Med det nordiske markedet som base ekspanderer vi nå hurtigere enn 
noensinne før internasjonalt.

Vi leverte tredører med høy lydkvalitet
til Arktisk kultursenter.

Akustikk
Av 

Anders Buen,
Brekke & Strand akustikk  AS

Brekke & Strand akustikk 
as har vært akustiske rådgi-
vere for totalentreprenøren 
Bjørn Bygg AS. Fram til for-
prosjektstadiet fulgte et an-
net akustikkrådgivningsfir-
ma byggherren. Bygget huser 
Storsalen med ca. 280 seter, 
en «Blackbox» med ca. 140 
seter, en utescene, to danse-
saler, et drama/musikkrom, 
9 musikkøvingsrom, admi-
nistrasjon, en flott gjennom-
gående foyér, garderober, ar-
tist- og lagerfasiliteter.

Etter at vi tok over, flyttet 
vi øvingsrommene bort fra 
Blackbox’en og det ble ut-
ført noen forenklinger av 
krav og løsninger. Ved bruk 
av lydfuger i bygningskon-
struksjonene har vi skilt av 
de to større salene struktu-
relt. Storsalen har nå bare en 
ren romakustisk- i stedet for 
en lydisolerende- og en ro-
makustisk kledning. I rom-
mene med høyest lydkrav er 
det benyttet såkalte «boks i 
boks-løsninger» for å sikre 
lydisolasjonen.

De fleste kulturhus prosjek-
teres for å kunne huse akus-
tisk musikk med litt ekstra 
romklang. Erfaringen viser 
imidlertid at det i veldig stor 
grad blir benyttet forsterket 
lyd og -musikk i disse sale-
ne. Dette krever en høyere 
tydelighet i bassen enn det 
som er optimalt for akustisk 

musikk. Ofte er det proble-
mer med for mye bassklang 
i kulturhusene. Det er gjerne 
mye eksponert betong i sce-
nehusene og til dels ute i sa-
lene. En av utfordringene har 
derfor vært å redusere klan-
gen i bassen tilstrekkelig. Vi 
har derfor lagt inn store area-
ler med bassabsorpsjon i sce-
nehuset og i noe mindre grad 
ute i salen. Med variabel ab-
sorpsjon inne skal den funge-
re godt til forsterket musikk 
og kino, mens den i klangfull 
versjon skal fungere godt til 
mer akustiske framføringer 
med lydsvake instrumenter 
og sang.

Tidlig så vi også en utford-
ring i relativt store utkragin-
ger og dansegulv plassert i 
dette området. Mange per-
soner som danser i takt vil 
være en svært kraftig dyna-
misk påvirkning. Rambøll 
gjorde en fin jobb med å be-
regne dynamikken i stålbæ-
resystemet og dekkene for å 
oppfylle krav som vi stilte til 
dekkene og stålbæringen. Vi 
regner, og håper, derfor med 
at det ikke vil bli en «huske-
stue» av Musikk og drama-
rommet i AKS.

Glasshuden omkring bygget 
har også vært en utfordring 
med hensyn til lydsmitte. På 
en måte har man en 60 cm 
bred «korridor» i umiddelbar 
nærhet til vinduene utenfor 

musikkøvingsrom med svært 
høye lydkrav. Vi benyttet 
en modell for lydoverføring 
vi har utviklet i forbindelse 
med øvingsrommene til For-
svarets Stabsmusikkorps på 
Akershus festning der de har 
rom med høye lydkrav stå-
ende i en rekke innenfor et 
kaldt ytre bevaringsverdig 
bygg.

Foajéen er en perle i bygget. 
Her er det sikt utover fjorden 
og man ser gjennom bygget 
fra gata på siden mot byen. 
Her har man integrert kunst, 
arkitektur og akustiske tiltak 
på en svært fin måte. Det er 
lagt opp til at lydmiljøet skal 
være godt også for de som ik-
ke hører like godt. Man reg-
ner med at omkring 15% av 
befolkningen har en eller 
annen form for hørselshem-
ming og den delen av befolk-
ningen vil bare øke fremover 
med den kommende «eldre-
bølgen». Vi tror det skal bli 
like godt å snakke samme 
i foyéen her som i den nye 
operaen.

Det har vært et privilegium 
å jobbe med arkitektene A-
LAB og Bjørn Bygg AS som 
en svært profesjonell entre-
prenør. Det har også vært 
hyggelig å samarbeide med 
de øvrige dyktige folkene i 
prosjekteringsgruppa, Ram-
bøll, Sletten VVS, Siemens 
etc. Fin kontakt har vi også 
hatt med byggherren Ham-
merfest kommune. Vi gratu-
lerer med et spektakulært og 
flott bygg som det på man-
ge måter ikke finnes maken 
til i landet. Måtte kulturlivet 
blomstre videre i det nye byg-
get!

Kontor for 
Hammerfest 
kulturskole i 3. etasje.

Foto:
Reidar Kvalvik

Glasshuden omkring bygget har også vært en utfordring med hensyn til lydsmitte. På 
en måte har man en 60 cm bred «korridor» i umiddelbar nærhet til vinduene utenfor 
musikkøvingsrom med svært høye lydkrav.

Foto: Reidar Kvalvik 

I rommene 
med høyest 
lydkrav er 
det benyttet 
såkalte «boks 
i boks-løsnin-
ger» for å si-
kre lydisola-
sjonen.

Foto:
Reidar 

Kvalvik
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Evjenveien 144, 9024 Tomasjord, Postboks 5305, 9286 Tromse
Telefon: 77 75 73 00 • Telefax: 77 75 73 01

www.nord-klima.no

Ventilasjonsanlegget
er prosjektert, levert og installert av

På tvers av gressarealene er det opparbeidet stikkveier til amfiet.

Foto:  remark ! landskap as

Landskapet
Av 

landskapsarkitekt Mona K. Wendelborg,
remark ! landskap as

Byen Hammerfest ligger dra-
matisk plassert helt inntil en 
bratt fjellside. Deler av sen-
trum ligger som en smal fla-
te, klemt mellom fjell og sjø. 
Arktisk kultursenter (AKS) 
er plassert nettopp på dette 
smaleste strekket. 

Et viktig landskapselement i 
dette området er flere grønn-
kledte allmenninger som 
strekker seg fra sjøen og opp-
etter fjellsiden – på tvers av 
boligområder og veier. 

Dette er spesielt tydelig ved 
Rådhusplassen og Ballast-
bakken. Ved at vi nå har ut-
videt det eksisterende par-
karealet i forbindelse med 
Den Katolske kirke ned forbi 
AKS, forsterker vi de grønne 
allmenningene som en viktig 
del av bystrukturen i Ham-
merfest.

Parkarealet, som ligger plas-
sert inntil uteamfiet ved 
AKS, har fått grassdekke og 
flere rognetrær. Tresorten ble 
bestemt etter faglig råd fra 
treekspert – her må man vel-
ge trær som tåler VÆR! 

Det er store høydeforskjeller 
mellom Strandgatenivå bak 
AKS og Finduspromenaden 
på bryggenivå, dette har gitt 
muligheten for et amfi natur-
lig plassert under utkragin-
gen i bygget. Amfiet ligger 
avtrappet innimellom mange 
skråstilte søyler. Området er 
jevnt belyst fra downlights i 
taket.

AKS skal kunne invitere til 
små konserter, danseopp-
visninger og andre arrange-
menter ute i amfiet, i et litt 
skjermet miljø. Amfiet er 
gjort tilgjengelig for alle på 
flere nivåer med små stikk-
veier inn fra sidene. Veien 
mellom Strandgaten og Fin-
duspromenaden er brattere 
enn ønskelig for bevegelses-
hemmede, men er den enes-
te tilgjengelige, utvendige 
forbindelse. Strandgaten lig-
ger 3 meter over bryggenivå 
og avstanden er ca. 35 meter, 
noe som gir en jevn stigning 
på 1:12.

Hovedtrappen utvendig er 
i heltre, ligger inntil amfiet 
og går fra øvre nivå og ned 

nomgående materiale inspi-
rert av bl.a. den opprinnelige 
trebryggen Findusfabrikken 
sto på. Treverk tørker raskt 
og vil derfor fremstå som en 
brukelig sitteflate hele året. 

Det resterende utearealet på 
bryggesiden av AKS har fått 
en enkel utforming, og vil 
etter hvert integreres i Fin-
duspromenaden. Det skal 
bygges en langsgående, bred 
sittekant ytterst på bryggen. 
Dette blir gjort for å unngå et 
dominerende rekkverk foran 
bygget.  

til Finduspromenaden. Den 
er avdekket i sklisikkert stål-
materiale – trappetrinnene i 
tre er forlenget og trukket ut 
i grassarealet, og vil kunne 
benyttes som sittemulighet 
om sommeren. Vi har valgt 
kraftig treverk som et gjen-

Kultursenterets hovedtrapp er i heltre med trappeteppe i rustfritt stål..

Foto:  remark ! landskap as

Det defineres også plasser 
foran AKS med benker man 
kan sitte begge veier på, slik 
at enten bygget eller havet 
lett kan betraktes. 

Hovedgangarealet vil være 
i forbindelse med denne sit-
tekanten. Kjørearealet mot 

bygget er begrenset til å om-
fatte kun taxi, buss og vare-
levering og vil dessuten bli 
enveiskjørt inn mot sentrum. 
Trafikken er med andre ord 
svært begrenset, slik at det 
skal være trygt å ferdes som 
gående rundt kultursenteret.

Arktisk kultursenter er et vakkert skue i kveldsmørket. 
Hammerfests nye storstue er en viktig genrator som 
danner et bindeledd mellom byens sentrum og sjøen.

Foto: Jiri Havran
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www.auranor.no

Luftfordelingsutstyr
er levert av

Ole Deviks vei 4, 0666 Oslo
Telefon: 22 07 45 50
www.flaktwoods.no

Kjølemaskiner og
fancoils

er levert av

Luftsbehandlingsanlegg
Av 

Øystein Gjerdrum,
Siv.ing. MRIF

Byggets luftbehandlingsan-
legg er delt opp i fire syste-
mer som betjener henholds-
vis Black box, kulturskolen, 
storsal og øvrige arealer. To-
talt behandlet luftmengde er 
ca. 60.000 m3/h. 

Samtlige aggregater er ut-
styrt med reversibel varme-
pumpe for henholdsvis etter-
varming og kjøling av tilluft. 
For Black box og storsal til-
føres luften diffust under 

stolradene via trykkammer 
under amfi. Begge systeme-
ne har variabel luftmeng-
de og tilluftstemperatur for 
å opprettholde et kontrol-
lert inneklima. For de øvri-
ge arealene er det ren omrø-
ringsventilasjon. 

Rom med store interne var-
melaster, er det benyttet fan-
coils basert på isvann. Det 
ble i prosjektet stilt strenge 
lydkrav til Black box og stor-

sal. Også lydoverføringer til 
disse fra omliggende rom. I 
forbindelse med kultursko-
len, er det etablert en rekke 
«box i box» rom. 

Også her er det stilt strenge 
lydkrav. Ikke minst krav til 
lydoverføring gjennom ven-
tilasjonssystemet mellom de 
enkelte rom. Dette problemet 
er i stor grad løst med lydfel-
ler og fleksible kanalforbin-
delser mellom rommene og 
tilslutninger. 

Prosjektet har vært krevende 
å gjennomføre. Det har vært 
mange detaljer og forholde 
seg til under planleggings- 
og byggefasen.

Den storslåtte foajéen åpner seg mot byen og sjøen, og strekker seg mellom Strandgata 
og kaipromenaden.

Foto: over: Luis Fonseca/A-lab, – Foto t.h.:Jiri  Havran 

Kultursenteret godt plassert i sjøkanten.                                    Foto: Luis Fonseca/A-lab 

Kantinen med «snøkrystall»-glasshud utenpå.                                 Foto: Reidar Kvalvik  
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Rørtekniske anlegg
Av 

Inge Isaksen,
Sletten AS

Generelt
Sletten AS har vært rådgi-
vende ingeniør for entrepre-
nør Åge Nilsen AS på byge-
tes røranlegg. Røranlegget 
ved Arktisk kultursenter om-
fatter følgende anlegg:

• Sanitæranlegg
• Varmeanlegg
• Brannslukkeanlegg 
 (sprinkler)
• Kuldeanlegg 
 (kun ledningsnett)

Sanitæranlegg
Innlegg for vann til forbruk 
og sprinkler hentes fra ho-
vedledning i hovedgate på 
oversiden av bygget (sepa-
rate innlegg). Spillvann le-
des ut av bygget, via utven-
dig pumpekum, og pumpes 
opp til hovedledning for av-
løp i hovedgate. Overvann 
ledes ut til sjø, via kummer 
for sandfang. Utvendig rundt 
bygget er det etablert et om-
fatende ledningsnett med 
sluker for avvanning og bort-
ledning av overvann fra åpne 
plasser rundt bygget.

Ledninger for forbruksvann 
er fordelt i bygget til samtlige 
tappesteder. Hovedføringer 
er lagt i kobber, skjulte led-
ninger er lagt av typen rør-i-
rør. Bygget har separate sys-
tem for spill- og overvann. 

Ledninger av typen støpe-
jern (MA-rør). Beredersyste-
met er utført for oppvarming 
med vannbåren varme, med 
el. kolber for sommerdrift. 

Sanitærutstyr av standard 
hvit utførelse, med unntak av 
toaletter for publikum, hvor 
annet utstyr er valgt. 

Varmeanlegg
Oppvarming av bygget er ba-
sert på radiatorer og gulvvar-
me. Varmen tilføres anleg-
get via 1 stk. oljekjele og 1 
stk. el.kjele, hver på 375 kW. 
Varmeanlegget er mengdere-
gulert. 

Dansesaler, foajé, forrom og 
vindfang oppvarmes med 
gulvvarme. Glassfasader i 
foajé’ er i tillegg sikret mot 
kaldras i 2 høyder. Øvrig 
oppvarming via radiatorer. 
Foran hovedinngang og bi- 
inngang på motsatt side av 
bygget er det etablert utven-
dig anlegg for snøsmelte. 

Oljetank er plassert under ut-
vendig trapp (bygetes østre 
fasade). Oljetank har instal-
lert eget pumpesystem for ol-
jeforsyning til kjele. 

Anlegget er klargjort for 
mottak av gass. Abonnent-
skap er forutsatt plassert på 

bygetes østre fasade. Led-
ning for fremtidig gassforsy-
ning til kjele er lagt utvendig 
rundt bygget, og inn til fyr-
rommet. Avsluttet med plug-
get stengeventil. Fyrrom har 
etablert de nødvendige lufte-
åpninger for å oppfylle for-
skriftenes krav for installa-
sjon av gass i rommet. 

Brannslukkeanlegg 
(sprinkler)
Sprinklersentral er plassert i 
fyrrom. Kun deler av bygget 
er sprinklet. Følgende arealer 
er i korte trekk sprinklet:
•Rom for administrasjon, 
bar, kjøkken og kiosk i foajé.

• Garderobe under trapp 
til 3. etasje i foajé’ er også 
sprinklet.
• Forrom og vindfang. 
• Trapperom.
• Vinduer i kontorer 3 etasje.
Vinduer mot foajé.

I tillegg er hele rør traseen 
for sprinkleranlegget sprin-
klet. 

Kuldeanlegg
Kjølemaskin er plassert ut-
vendig på tak. Det er instal-
lert fordelingsledninger til 
samtlige rom med lokalt kjø-
lebehov. Rom med kjølebe-
hov er:

• Forekjellige data- 
og telerom
• Maskinrom, kino
• Sminkegarderober
• Dimmerom 

Arktisk kultursenter I Hammerfest vil være en viktig arena for å utvikle kunstnerisk/kulturelt samabeid på Nordkalotten.                                                            Foto: Jiri Havran.

Kulturskolens gedigne dansesal er oppvarmet med gulvvarme.     Foto: Reidar Kvalvik

Garderobe for artister.                                                                         Foto: Reidar Kvalvik
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Innbygningssister og
Mapress/Meplarør

www.geberit.no

UNDERLEVERANDØRER:

Vi har stått for leveransen og 
installasjon av:
• Sanitæranlegg
• Varmeanlegg
• Brannslukkeanlegg
• Kjølerørsanlegg Ringveien 9, Postboks 3407, 9276 Tromsø

Telefon: 77 75 98 00 • Telefax: 77 75 98 01
www.agenilsen.no

Strupeventiler

www.tourandersson.no

Hovedleverandør
av VVS-materiell

www.dahl.no

Varmtvannsberedere,
tanker

www.oso.no

Pumper,
pumpekummer

www.ittnorge.no

Varmepanel

www.klimasystem.no

VOLA
blandebatterier

www.shelby.no

Isolasjon

www.glava.no

Blandebatterier,
urinalkraner

www.oras.com

Sanipex Classic®,
Arjonfloor®

www.armaturjonsson.no

Rørisolasjonsarbeidene

Telefon: 77 67 13 00

Gatevarmerør

www.uponor.no

Servanter, klosetter

www.porsgrundbad.no

Kjelesystem med brenner

www.pva.no

hammerfest.kommune.no

shelby teknikk as
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På 

www.byggenytt.no

finnes vår 
prosjektomtale av 
Røyken Sentrum

i 
Byggenytt nr. 6 2008.

Avisen er lagret
som PDF-filer

og kan lastes ned 
side for side.

Nevnte prosjektomtale
omfatter sidene 17–19.

Realkapital Utvikling (RKU) 
har i mer enn 4 år vært enga-
sjert som prosjektutvikler i 
utviklingen av Røyken Sen-
trum både som handelssen-
trum og som boligområde. 
RKU ble i 2004 engasjert av 
Røyken Sentrumsutvikling 
(RSU), et selskap i Umoe-
gruppen, for å foreta en ana-
lyse/mulighetsstudie med fo-
kus på risk/reward. Som et 
resultat av dette, ble det la-
get en strategi for hvordan en 
skulle «angripe» utviklingen 
av alle RSU’s eiendommer i 
Røyken. Strategien har vært å 
utvikle de sentrumsnære om-
rådene for å skape en større 
attraktivitet for de eiendom-
mene som ligger tilstøtende 
sentrum, slik områdene Lø-
kenveien og Heggum, Jaks-
land gjør. 

Med utbyggingen har det 
også vært nødvendig å re-
forhandle tidligere inngåt-
te utbyggingsavtaler for alle 
delområdene i tillegg til av-
tale med Statens vegvesen 
om byggingen av et nytt riks-
veikryss. Krysset stod ferdig 
i november 2007. 

Til grunn for utviklingen lig-
ger en felles visjon om å re-
vitalisere Røyken Sentrum 
som et kommunikasjons-
knutepunkt og administra-
sjonssenter for det offentlige. 
Allerede i 1998/99 ble revi-
taliseringen forankret i kom-
munestyret, og kommunen 

har i mange år arbeidet ak-
tiv for å komme i gang med 
dette  arbeidet uten å lykkes 
på egenhånd. RKU har med 
byggingen at det første av i 
alt fem planlagte byggetrinn 
kommet godt i gang med re-
vitaliseringen av sentrums-
området, alt i et nært sam-
arbeide med det offentlige 
og private grunneiere. En 
har lagt vekt på å etablere et 
godt servicetilbud for å dem-
me opp for handelslekkasjen 
som er stor i kommunen, og 
på en slik måte at området 
blir attraktivt for boligkjøpe-
re og handelsstanden. 

Røyken Sentrum har en stra-
tegisk plassering like ved 
Røyken jernbanestasjon med 
hyppige buss- og togavgan-
ger til Drammen, Asker og 
Oslo. Det er en målsetting å 
greie å få samlet alle de of-
fentlige servicetilbudene til 
sentrum. Som et første ledd 
i dette har NAV planer om å 
flytte hit i løpet av 2010.

For de som kjøper leilighet 
i Røyken Sentrum, vil han-
delssenteret gjøre hverda-
gen enklere og mer behage-
lig. Uansett vær og føre kan 
du gå tørrskodd og trygt ned i 
trivelige handlegater. Av den 
samme grunnen blir Røyken 
Sentrum det nye naturlige 
møtested for alle som bor og 
arbeider i kommunen. 

Arbeidet med å utvikle Røy-

ken Sentrum vil fortsatt gå 
over mange år.  Vi gleder oss 
på vegne av alle innbyggere 
over det nye, flotte sentrum 
som er i ferd med å vokse seg 
fram. 

Informasjon om 
Realkapital Utvikling 
Realkapital Utvikling AS er 
et selskap som bistår med ut-
vikling av eiendom. Vårt ho-
vedfokus er å synliggjøre og 
realisere merverdier for opp-
dragsgiver gjennom en pro-
fesjonell utviklingsprosess. 
Våre kunder er eiendomsbe-
sittere, eiendomsinvestorer 
og banker. Partnerne i sel-
skapet har lang erfaring og 
en sterk historikk fra eien-
domsutvikling gjennom fle-
re år. Realkapital Utvikling 
er en del av DTZ Realkapi-
tal, og eies av selskapets le-
delse og gründere. 

Utviklingen av Røyken Sentrum

Første byggetrinn består av 6 hus med 77 leiligheter. Disse ligger på taket til  kjøpesen-
teret og garasjeanlegget,

Bildet over viser prosjektets fasade langs Spikkestadvei-
en. Den lange og vinklete fasaden skjermer boligenes 
fellesområder som vist på bildet t. v.

Foto: Byggenytt

Av markedssjef Gina Wahlund, DTZ Realkapital Eiendomsmegling AS
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