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RM Perforering AS
Lillevarskogen 14, 3160 Stokke

Telefon: 33 33 66 66 • Telefax: 33 33 66 70 • www.rmig.com

Perforerte aluminiumsplater er levert av oss.

Haavard Martinsens vei 34,
0978 Oslo
Telefon: 22 79 15 00
Telefax: 22 10 72 93
www.astrup.no

Lakkerte
aluminiumsplater er
levert av oss.

Kjelsåsveien 170, 0884 Oslo
Telefon: 23 00 80 60 • Telefax: 23 00 80 61

www.fobl.no

Franke Onsrud Blikkslageri AS har levert 6000 m2

fasadekledning med perforerte aluminiumsplater,
inklusiv bakenforliggende kledning i lakkerte

aluminiumsplater.

Kongensgate 15, 0153 Oslo
Telefon: 23 13 99 00 • Telefaks: 23 13 99 01
www.frederiksen.no

Rådgivende ingeniører i
byggeteknikk

Skattekvartalet – nytt hovedkontor for Skatt øst
Av 

Tore Schjetlein og Gudmund Stenseth,
Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter MNAL 

Bakgrunn
Etter en begrenset arkitekt
konkurranse ble Narud Stok
ke Wiig i desember 2005 
valgt som arkitekter for førs
te byggetrinn i en større ut
vikling av området mellom 
den gamle tollbygningen og 
Jernbaneverkets lokaler i 
Schweigaards gate 33.
 
I mai 2006 skrev Rom Ei
endom, som eier av tomte
området, kontrakt med Skatt 
øst som dermed hadde valgt 
Schweigaards gate 17 som 
nytt hovedkontor for samlo
kalisering av etaten. Inntil da 
hadde etaten vært spredd på 
fire ulike steder i Oslo.

Byggearbeidene ble påbegynt 
1. februar 2007 og avsluttet i 
løpet av november 2008.

Beliggenhet
Området langs Schweigaards 
gate er inne i en betydelig re
vitalisering i form av nybygg 
som skal formidle overgan
gen mellom den tette byen, 
middelalderparken og sjø
fronten.

Plasseringen gir gode ekspo
neringsmuligheter mot spor
området på Oslo S (blant an

net med direkte adkomst til 
flytog). Den gir også de som 
til enhver tid arbeider i dis
se revitaliserte kvartalene en 
eksepsjonell kontakt med Os
los unike kvaliteter som ek
sempelvis nærhet til sjø, kul
tur, urbant liv, men også de 
karakteristiske og grønne ås
ryggene rundt byen som Eke
bergåsen og Holmenkollen.

Kvartalet har en av de mest 
sentrale beliggenhetene i 
Oslo i forhold til offentlig 
kommunikasjon, med korte 
avstander til buss, trikk, T
bane, flybuss, flytog og regi
ontog, men også med gangav
stand til byens mest sentrale 
kulturtilbud og handlestrøk.

Kvartalet mellom Schwei
gaards gate og sporområ
det ved Oslo S har inntil 
nylig fungert som godshånd
teringsområde for NSB, men 
var i sin tid også siste stop
pested for kveg før de endte 
sine dager på slaktehusene 
som lå her.

Kvartalet ligger i «tøffelav
stand» til Norges største 
kollektivknutepunkt, og i 
gangavstand til omliggende 
bydeler. Dette gjør kvarta
let svært attraktive i byutvik

lingssammenheng. 

Eiendommene ligger i nær 
tilknytning til jernbaneplatt
formene som vil bli sammen
bundet gjennom den nye Sta
sjonsallmenningen på tvers 
av sporområdet. 

Utforming
Bebyggelsen er utformet med 
tre lameller, hver på 8 etasjer 
som er bundet sammen i førs
te etasje. I tillegg er to av la
mellene bundet sammen med 
et 7 etasjer høyt atrium som 
inneholder kantine i tillegg 

til store møterom mot nord i 
alle etasjer.

Hovedtrapp og heiser er også 
plassert i atriet, og hvor hei
sene er utformet i glass med 
god kontakt til kantine og 
sporområdet på Oslo S med 

Bjørvika og Oslofjorden i 
bakgrunnen. Ytterveggene i 
atriet er utformet i glass for 
i størst mulig grad å opprett
holde den visuelle kontakten 
i nordsyd retning mot fjor
den.

s

Skattekvartalet sett fra 
nord-vest. I nærmeste 
lamells hjørne ligger 
publikumsinngangen, 
og personalinngangen 
til høyre.

Foto:
Byggenytt

Skatt øst har nå samlokalisert alle sine avdelinger med forskjellig adresse i Oslo, i Schweigaards gate 17.  Her sett fra 
øst. Radisson SAS-hotellet i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt
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Skatt øst samles i Schweigaards gate
Rom Eiendom skal skape bedre byrom der mennesker møtes. 
I Schweigaardsgate 17-19 har Rom som byggherre ferdigstilt 
Skattekvartalet for Skatt øst. Her samler Skatt øst sin virksom-
het i nye lokaler til glede for sine 800 ansatte og publikum. 

Visjonen for Skattekvartalet var å skape et nøkternt, men
moderne bygg med identitet i Oslos nye businessenter 
tilknyttet fjordbyen og kollektivknutepunktene rundt Oslo S. 

Rom Eiendom overleverte bygget til Skatt øst 1. desember 
2008 i henhold til budsjett og fremdriftsplan. Rom ønsker 
Skatt øst velkommen som leietaker!

Byggherre: Rom Eiendom AS, www.romeiendom.no
Arkitekt: Narud-Stokke-Wiig Sivilarkitekter AS
Leietaker: Skatt øst med 10 års leiekontrakt
Entreprenør: Skanska Norge AS

Foto: Gudmund Stenseth, sivilarkitekt MNAL
Narud-Stokke-Wiigg

Rådgivende ingeniører i
VVS-teknikk

www.hjellnesconsult.no

Det har vært et ønske å gi 
bygningen et vertikalt preg. 
For å oppnå dette er alle vin-
dusformater og glassinn-
delinger vertikale. I tillegg 
er kontorlamellene «avfa-
set» mot nord og syd. Det-
te har vist seg også å gi god 
arealøkonomi ved innpas-
sing av arbeidsplasser samt 
en fleksibilitet i fordelingen 
av cellekontorer og åpent 
kontorlandskap. Arealet pr. 
arbeidsplass inklusive kjeller 
er beregnet til ca. 18 m2.

Skatt Øst vil være leietaker 
i hele bygget med unntak av 
øverste etasje i lamell 3. Det-
te innebærer innpassing av 
ca. 850 arbeidsplasser, sen-
tralt plassert kantine, kunde-
senter, møtesenter inkludert 
auditorium, egen personal-
inngang, nær- og fjernarkiv 
samt gymsal og trimrom. I 
tillegg er det innpasset bu-
tikkarealer i første etasje mot 
Schweigaards gate og det nye 
plassrommet mot nord-vest.

Det er lagt til grunn en kon-
tormodul på 2,4 meter som 
kan utvides med 1,2 meter 
uten at infrastrukturen i byg-
ningene må endres.

I planløsningene er det lagt 
til rette for innpassing av mø-
terom, toaletter, tekjøkken 
og kopifunksjoner i midta-
realene i kontorlamellene. På 
denne måten oppnås en flek-
sibilitet for innpassing av uli-
ke møbleringsformer, både i 
landskap og cellekontor, men 
også en kombinasjon av dis-
se. 

Konstruksjonsprinsipper
Bygningen er oppført med 
hulldekker og stål bæresys-
tem. Bygningenes bredde er 
tilpasset maksimal spenn-
vidde for hulldekker slik at 
kontorarealene blir søylefrie 

for størst mulig fleksibilitet i 
oppdeling av arealer.

Fasader og materialbruk
Fasadene er utformet både 
som rene glassfasader (mot 
syd), som tradisjonelle kli-
mavegger med enkeltsitten-
de vinduer (mot øst og vest) 
mens fasaden mot nord er gitt 
en spesiell utforming i form
av en utenpåhengt glassfasa-
de hvor glassene er gitt uli-
ke grønnfarger og hvor det er 
montert lys bak for å oppnå 
en effekt også på kveldstid.

Mot syd fremstår bygnin-
gen med store, enkle og åpne 
glassfasader. På denne måten 
synliggjøres bygningens «ind-
re liv» samtidig som de som 
har sitt arbeid i bygningen får 
maksimal tilgang på dagslys 
og god utsikt mot Ekeberg og 
Oslofjorden. Disse fasadene 
har en irregulær oppdeling 
for å oppnå det ønskede ver-

tikale uttrykket. Dette under-
strekes også av plasseringen 
av den utvendige solavskjer-
mingen, som har varierende 
lengde, innfestningspunkt og 
farge.

Fasadene mot øst og vest be-
står av enkeltsittende vinduer 
i en isolert klimavegg fra 2. 
til og med 8. etasje. Alle vin-
duer har samme høyde, men 
varierer innenfor tre ulike 
bredder. På utsiden av kli-
maveggen er det etablert en 
luftet kledning i form av lak-
kerte stålplater som utgjør 
tettesjiktet i fasaden. Uten-
for stålplatene er det montert 
perforerte plater av sjøvanns-
bestandig aluminium i en av-
stand på 120 mm. Nødvendig 
solavskjerming ligger skjult 
bak de perforerte platene.

De bakenforliggende stålpla-
tene er gitt forskjellige farger 
for hver lamell. Dette resul-
terer i at bygningskroppene 
fremstår som tre delvis trans-
parente volumer hvor far-
geintensiteten varierer i for-
hold til solforholdene.

Kontorlamellene er «avfaset» mot nord og syd. Dette har 
vist seg også å gi god arealøkonomi ved innpassing av 
arbeidsplasser samt en fleksibilitet i fordelingen av cel-
lekontorer og åpent kontorlandskap.

Foto: Jon Ivar Søhus

Ved å variere plasseringen 
og sammenstillingen av de 
tre ulike vindustypene opp-
nås en variasjon i fasaden. I 
tillegg er enkelte av vinduene 
gitt en omramming i form av 
en aluminiumsramme som 
stikker ca. 200 mm ut fra 
fasadelivet. Disse gir skyg-
gevirkninger og variasjon i 
fasaden i tillegg til de inn-
trukne luftebalkongene som 
er plassert på ulike steder i 
hver etasje. Festebrakettene 
er bevisst utformet for å bidra 
til ytterligere skyggespill.

Fasaden mot nord er svært 
støyutsatt og har resultert i 
en tilnærmet tett klimavegg 
uten vinduer. Ca. 600 mm 
utenfor denne er det etablert 
et sjikt av glass i forskjellige 
sjateringer av grønt. Glasset 
er forsiktig lyssatt fra baksi-
den slik at fasaden skal frem-
stå lett og gjennomskinnelig 
også nattestid.

Interiør
Interiøret er gitt et lyst og en-
kelt preg slik at det skal tåle 
leietagers fremtidige påvirk-
ning. Videre har hver lamell 
fått sin egen identitet gjen-
nom fargesetting av gjen-
kjennelige elementer. Narud 
Stokke Wiig har fungert som 
rådgiver for valg av møbler 
og samtidig tegnet skranke-
ne i ekspedisjonsarealet.

Kunstnerisk utsmykking
Kantine: 
Fredrik Raddum 14 skyer i 
høyglanspolert stål.
Auditorium: 
Øyvind Blaker 
og Espen Henningsen.
Pauseareal auditorium: 
Anna Sigmond Gudmunds-
dottir utsmykking direkte på 
vegg.
Store møterom: 
Foto i storformat – 
Øystein Dahlstrøm

Detalj av nordfasaden mot Schweigaards gate. Nederst 
Skatt østs utstillingsmontere profilert ut mot fortauet. 
Oppover mellom lamellene store møterom i alle 7 eta-
sjer. 

Foto: Byggenytt

Detalj vestfasade. Alle vinduer har samme høyde, men 
varierer innenfor 3 ulike bredder.

Foto: Byggenytt

De to lamellene som er bundet sammen med et 7 etasjer  
høyt atrium som inneholder kantine mot syd, og som på 
bildet, store møterom mot nord.

Foto: Byggenytt
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MASKINENTREPRENØR

TOR LUNDE AS
Hyttengveien 23, 1404 Siggerud

Telefon: 64 86 80 31 • Mobiltlf.: 91 58 81 43
E-post: torlundeas@gmail.com

GRUNNARBEIDENE
ER UTFØRT AV:

Industriveien 1, 3605 Kongsberg
Telefon: 32 77 08 20 • Telefax: 32 77 09 75

www.scanstillas.no

Stillasutleie
på Skattekvartalet

Byggeteknikk
Av 

sivilingeniør Thomas Lindgaard,
AS Frederiksen

AS Frederiksen har vært råd-
givende ingeniør i byggetek-
nikk for fundamenteringen 
av bygget og for kjellereta-
sjen.

Kjelleretasjen i Schweigaards 
gate 17 er felles for 3 overlig-
gende bygg som alle har 8 
etasjer hver. Utstrekningen 
av kjelleren omslutter disse 
byggene. Arealet for kjellere-
tasjen er på 4100 m2, hvorav 
ca. halvparten skal benyttes 
som parkeringsareal. 

De andre områdene skal bru-
kes som fjernarkiv, teknisk 
rom og trimrom/gymsal. 

De forskjellige bruksområ-
dene gir en varierende nyt-
telast på dekket, med nytte-
last på 10 kN/m2 på det meste 
for arkivsoner. Kjelleretasjen 
ligger på 3 forskjellige ko-
tehøyder. Parkeringsarea-
let ligger på kote -2,3, tek-
nisk rom ligger på kote -3,2, 
mens arkivsoner ligger på 
kote -1,2. Grunnvannstanden 
er fastsatt til å ligge på kote 
+0,5. Den varierende nytte-
lasten, samt sprangene i dek-

ket sammen med dimensjo-
nering for vanntrykk gjorde 
dimensjoneringen og lastbe-
regningene utfordrene.

Kjellergulvet er dimensjonert 
som et frittbærende dekke 
som spenner mellom spiss-
bærende stålpeler til fjell. 
Det er i alt 168 stk. stålpeler 
med en gjennomsnittlig leng-
de på ca. 50 meter. De størs-
te dybdene til fjell er på ca. 
80 m. Det ble benyttet HP-
peler og HEM-profiler med 
påsveiset pelespiss og topp-
plate. De aller fleste pelene 
ble påført et bitumen-belegg 
for å minimere påhengskref-
ter. Pelene er hovedsakelig 
plassert i randsonen og under 
søylepunkter.

Betongdekket ble støpt som 
gulv på grunn, hvor det først 
ble utstøpt et 150 mm tykt 
sjikt i magerbetong som ar-
beidsplattform. Det ble avsatt 
utsparinger i magerbetongen 
for pelerammingen. Det er 
antatt at over tid vil grunnen 
under konstruksjonen krym-
pe, slik at konstruksjonen 
på sikt vil virke som et fla-

Et meget interessant luftfoto som viser Skattekvartalets på alle måter så aktuelle beliggenhet. Husets beboere, ca. 800 
ansatte i Skatt øst, har orkesterplass til å bivåne den kommende transformasjonen av infrastrukturen i Bjørvika med 
blant annet Østre tangent over sporområdet til Oslo S, samt fremveksten av Barcode.

Foto: Jon Ivar Søhus

tedekke. Betongdekket har 
en generell tykkelse på 700 
mm, men på noen områder 
er platen opptil 1700 mm for 
å kompensere for oppadret-

tede krefter fra vanntrykk og 
vindkrefter. 

En av de to heisekranene på 
byggeplassen ble plassert på 
kjellerdekket for optimali-
sering av arbeidsradius. Et 
felt i kjellerdekket måtte der-
for benyttes som fundament 
for heisekranen. Denne de-
len måtte dimensjoneres spe-
sielt for dette med tanke på 
strekk- og trykkrefter. Be-
tongtykkelsen på dette områ-
det er 1800 mm.

Som betongkvalitet for kjel-
lerdekket ble det valgt B45, 
da konstruksjonen kommer 
under klimaklasse XD3 for 
parkeringsdekker i kontakt 
med klorider. Den samme 
kvaliteten er valgt for vegge-
ne i parkeringssoner.

Det er tre trappehus, ett trap-
pehus i hvert bygg, som sta-
biliserer for vindkrefter. 
Trappehusene er utført i pre-
fabrikkerte betongelementer. 
For opptak av vindkrefter 
måtte trappehusene forspen-
nes. I kjellerdekket ble det 
støpt inn flere forankringstag 

En av de to heisekranene på byggeplassen ble plassert på kjellerdekket for optimalise-
ring av arbeidsradius. Et felt i kjellerdekket måtte derfor benyttes som fundament for 
heisekranen.

Foto: Jon Ivar Søhus

Det er tre trappehus, 
ett trappehus i hvert 
bygg, som stabilise-
rer for vindkrefter. 
Trappehusene er ut-
ført i prefabrikkerte 
betongelementer.

Foto:
Byggenytt
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Ausenveien, 2016 Frogner
Telefax: 63 82 18 28

E-mail: post@absag.no • www.absag.no

KJERNEBORINGEN
ER UTFØRT AV:

Røykenveien 68, 3400 Lier
Telefon: 32 22 95 00 • Telefax: 32 22 95 01

post@noveta.no • www.noveta.no

Klimavegger og innervegger
er utført av

Hæhre Gulvstøp AS
Billingstadsletta 13, Postboks 279, 1301 Sandvika

Telefon: 90 98 14 60 • Telefax: 66 85 81 55
www.akh.no

Alt av støp og sparkelarbeide
er utført av:

for forspenning av trappehu-
sene etter at de var montert. 
I tillegg til trappehusene tas 
vindkreftene opp ved hjelp 
av vindkryss noen steder i 
ytterveggene. 

Selve beregningen av kjeller-
dekket ble utført i FEM-de-
sign. Lastene fra konstruk-
sjonene over kjelleren ble gitt 
av Contiga som hadde denne 
entreprisen. Det ble så gjort 
lastberegninger på kjeller-
dekket som igjen var grunn-
lag for NGI vedrørende valg 
av peletyper og dimensjoner. 

Kjellerveggene er i plasstøpt 
betong med en tykkelse på 
350 mm. I randsonen av byg-
get kommer det ned søylelas-
ter fra konstruksjonen over, 
som tas ned på kjellerveg-
gene. Kjellerveggene er også 
dimensjonert for jordtrykk.

For innkjøring til parkerings-
kjelleren er det støpt en ned-
kjøringsrampe. Denne delen 
inneholder også rom for trafo 
og rom for luftinntak og luft-
utkast. Den nederste delen av 
rampen er fundamentert på 
peler, mens den øvre delen 
ligger på masser. 

For innkjøring til parkeringskjelleren er det støpt en ned-
kjøringsrampe.

Foto: Byggenytt

Til venstre detalj av 
glass-sliss mot nord. En 
måned før den riktige 
innflyttingen, «prøve-
bor» et duepar husets 
kvaliteter. 

Til høyre det storslåtte 
kantinerommet med 
glassvegg mot syd.

Mot syd fremstår byg-
ningen med store, enkle 
og åpne glassfasader. 
På denne måten synlig-
gjøres bygningens «in-
dre liv» samtidig som 
de som har sitt arbeid i 
bygningen får maksimal 
tilgang på dagslys og 
god utsikt mot Oslo S, 
Barcode-byggene, Eke-
berg og Oslofjorden.

Foto:
Byggenytt

Skattekvartalets fasader er 
et nærmere studium verdt. 
Her detalj fra hjørnet mot 
nord-øst,  

På utsiden av klimaveggen 
mot øst er det etablert en 
luftet kledning i form av 
lakkerte stålplater som ut-
gjør tettesjiktet i fasaden. 
100 mm utenfor stålplatene 
er det montert perforerte 
aluminiumsplater.

Mot nord er fasaden gitt en 
spesiell utforming i form 
av en utenpåhengt glassfa-
sade hvor glassene er gitt 
ulike grønnfarger og hvor 
det er montert lys bak for 
å oppnå en effekt også på 
kveldstid.

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

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

Trapper, rekkverk,
gitterrister og baldakin

er levert av

Karihaugveien 89, 1086 Oslo
Telefon: 815 00 570 • Telefax: 23 28 86 01

www.vental.no

All solskjerming
er levert av:

Totalentreprisen

Bildet som er tatt fra Skanska Norges prosjektleder Joar Nedregårds riggkontor, er interesant på flere måter: lysspil-
let i Skattekvartalets østfasade, og arbeidene med fundament for Tangent øst i forgrunnen.

Foto: Byggenytt

I en samtale med Joar Nedre-
gård, totalentreprenøren 
Skanska Norge AS sin pro-
sjektleder, får Byggenytt 
opplyst at oppdraget har vært 

et samarbeidsprosjekt mel-
lom byggherre og entrepre-
nør. Skanska Norge ble på et 
meget tidlig tidspunkt valgt 
som utførende, faktisk før 

en eneste strek var satt, i mai 
2006. Dette var en stor fordel 
for oss som kom til å prege, 
på flere områder, vårt bygge-
oppdrag på en positiv måte, 
forteller Nedregård. Det ble 
en god start hvor Skanska 
kunne være med på å utvikle 
prosjektet i et nært og godt 
samarbeid med byggherren 
og arkitekten. 

Spaden ble satt i jorda pri-
mo februar 2007. Grunnar-
beidene var en utfordring 
med store dybder ned til fjell 
og tomtas nærhet like inntil 
jernbanens sporområde til 
Oslo S. Stikkord er blant an-
net ramming av 8500 løpe-
meter stålpeler og etablering 
av stabile graveskråninger. 

En annen stor utfordring har 
vært utførelse av byggets spe-
sielle fasader. I forprosjektet 
er fasaden bare et strek, men 
i utførelse en svært kompli-

sert oppgave. Nedregård for-
teller at det er første gang 
han er med på å bygge fasa-
der slik det er gjort på Skat-
tekvartalet. Spesielt trekker 
han her fram de unormalt 
omfattende blikkenslager-
arbeidene. Fasadearbeidene 
forløp imidlertid svært godt, 
og slik huset nå presenterer 
seg, er det kanskje nettopp 
de karakteristiske fasadene 
som fanger oppmerksomhet 
i størst grad. 

Utover nevnte utfordringer, 
karakteriserer Nedregård 
byggeoppdraget som greit. 
Det er riktignok et typisk 
kontorbygg uten med stan-
dardløsninger hvor brukeren 
Skatt Øst har kommet med 
enkelte endringsforslag i for-
hold til sine behov. 

Et forhold som Nedregård 
finner interessant å nevne, er 
at husets tre lameller ikke er 

Den ene av Skattekvartalets glassbroer. Her sett mot Schweigaards gate.

Foto: Bggenytt

Kontorer fordeles på celleløsninger og åpne landskap. Her typiske cellekontorer med 
systemvegger i glass.

Foto: Byggenytt

Detalj fasade 
syd.

Disse fasadene 
har en irregu-
lær oppdeling 

for å oppnå det 
ønskede verti-

kale uttrykket. 
Dette under-

strekes også av 
plasseringen av 

den utvendige 
solavskjermin-

gen, som har va-
rierende lengde, 

innfestnings-
punkt og farge.

Foto:
Byggenytt

Prosjektleder Joar Nedregård, Skanska Norge AS, i kar-
napp med utsikt mot vest.

Foto: Byggenytt
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Buskerudveien 119, Postboks 1508, 3007 Drammen
Telefon: 31 40 97 70 • Telefax: 31 40 97 71

www.okk.no

Alle flisarbeider
er utført av

Foto: Byggenytt

bredere enn 14 meter. Det ga 
en maksimal spennvidde på 
hulldekkeelementene på 320 
mm som i sin tur medførte 
ikke bruk av innvendige søy
ler og redusert antall funda
mentpunkter.

Logistikk er alltid en utford
ring, fremholder Nedregård. 
Vi har hatt en fin riggtomt 
med relativt gode forhold 
for transport til og fra. Byg
geperioden har sammenfalt 
med høykonjunktur i bygg
bransjen med dertil høren
de knapphet på materialer. 
Nedregård kan fortelle at på 
grunn av at Skanska Norge 
kom tidlig med i planlegging 
og prosjektering, kunne man 
være tidlig ute med bestilling 
av store materialleveranser. 

Men på ett område oppstod 
allikevel store leveranse
problemer. Det gjaldt stålle
veranser til stålpelene i for
bindelse med grunnarbeidet. 
Leveranser stålverk ble ut
satt flere ganger. Vi måtte 
finkjemme lager i hele Nor
den i denne sammenhengen. 
Problemet satte oss noe tilba
ke fremdriftsmessig, som vi 
måtte ta igjen.    

Byggeoppdraget fram til 
overlevering november 2008, 
har tatt ca. 20 måneder, godt 
og vel. Toppbemanning ut
gjorde ca. 250 personer vå
ren 2008. Skanska Norge 
har fra egen stall vært inne 
med grunnarbeidere, forska
lingsarbeidere og tømrere, til 
sammen ca. 20 personer. På 
den administrative siden har 
staben bestått av 14 perso
ner. I Skanska vektlegger vi 
etablere en sterk byggeplass
organisasjon, sier Nedre
gård. Det gir oss kapasitet til 
å ivareta alle kvalitetsrelater
te oppgaver på en god måte 
samtidig som vi kan gjen
nomføre prosjektet med nor
mal arbeidstid. 

En særskilt oppgave for sta
bens HMSansvarlige har 
vært å integrere de 30 til 40% 
fremmedspråklige i HMSru
tinene på en forsvarlig måte. 
Dette har vært gjennomført 
med flere HMSsamlinger 
hvor også engelsk språk har 
vært brukt

Skattekvartalet har sentrastøvsugeranlegg. Her anleggets 
sentral i teknisk rom. 

Foto: Byggenytt

Interiørutsnitt med husets elegante hovedtrapp.

Foto: Byggenytt

Skattekvartalets friske og ungdommelige auditoriem med kunst av Øyvind Blaker 
og Espen Henningsen.

Foto: Byggenytt
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AVFALLSSYSTEMER AS
Hamang Terrasse 55, Postboks 119, 1309 Rud

Telefon: 67 15 33 00 • Telefax: 67 15 36 66

Vi har levert papiravfallssystemet.
Avfallsystemer AS prosjekterer og leverer komplette systemløsninger for 
håndtering av avfall til alle typer næringsbygg, boliger og helsebygg.
Riktige tekniske løsninger og gode interne rutiner er nøkkelen til en kostnads-
effektiv og miljøriktig avfallshåndtering.
Vi har spisskompetanse og lang erfaring innen prosjektering, installasjon og 
dokumentasjon av komplette løsninger for avfallshåndtering til alle typer bygg.
Besøk vår hjemmeside på www.avfallssystemer.no for nærmere informasjon 
om våre tjenester og systemer.

Avfallssystemer AS er fullt kvalifisert som leverandør i StartBANK, Bygg 
og Anleggsnæringens Kvalifikasjonsordning.

COVENT AS
Birkemo, 4387 Bjerkreim

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

VENTILASJONSAGGREGATENE
er levert av:

VVS-teknikkiske anlegg
Av 

sivilingeniør Simen Seip Blystad,
Hjellnes Consult  AS

Hjellnes Consult har detalj-
prosjektert VVS- og VA-
anleggene til det nye ho-
vedlokalet til Skatteetaten 
i Schweigaards gate. Totalt 
areal er ca. 25.000 m2 fordelt 
på 9 etasjer. 

I denne totalentreprisen ble 
Hjellnes Consult engasjert 
på et tidlig stadium der tek-
niske rom, sjakter og førings-
veier ikke var påtenkt i stor 
grad. Det betyr at vi har fått 
anledning til å bidra i pro-
sessen med å utvikle byg-
get til slik det fremstår i dag. 
Byggingen har gått fort, med 

byggestart februar 2007 og 
overtakelse med innflytting 
november 2008. 

Hjellnes Consult ved VA 
seksjonen har jobbet direk-
te for totalentreprenør Skan-
ska med utvendige arbeider, 
mens VVS-seksjonen har de-
taljprosjektert de klimatek-
niske installasjonene, rør og 
ventilasjon, for henholdsvis 
Eriksen & Jensen AS og GK 
Norge AS.
 
ROM Eiendom er tiltaksha-
ver og skal leie ut bygget til 
Skatteetaten. Bygningsmas-

sen er strukturert som tre se-
parate lameller plassert over 
en sammenhengende sokkel-
etasje og kjeller. Sokkelen 
består av noen småbutikker, 
møtesenter og et stort ekspe-
disjonsområde, mens lamel-
lene hovedsakelig rommer 
arbeidsplasser for Skatteeta-
ten.

Narud Stokke Wiig er arki-
tekt og har forsøkt å gi byg-
get et særpreg som signalise-
rer noe mer enn et ordinært 
kontorbygg og samtidig fo-
kusert på innovative løsnin-
ger, fremtidsrettet arkitektur 
og bærekraftighet. Ta deg en 
tur ned til Schweigaards gate 
og se selv!

Teknisk rom, ikke et støvkorn å se! Ventilasjonsaggre-
gatet behandler ca. 40.000 m3/h. Totalt for hele bygget 
ca. 200.000 m3/h. 

Over: Fjernvarmesentral og sprinklersentral, 3 stk. 
alarmventiler for sprinkler. Under: Varmesentral, ra-
diatorkurser.

Papir destrueres og komprimeres til små kuler.

Foto: Byggenytt Foto: ByggenyttFoto: Byggenytt

Toget og huset.                                                                                               Foto: Byggenytt



BYGGENYTT NR. 9/10–2008 - 98 - BYGGENYTT NR. 9/10–2008

Elajo Installasjon AS
Lørenveien 68, 0580 Oslo

Telefon: 23 12 86 50 - Telefax: 23 12 86 60
www.elajo.no

Alle de
elektrotekniske installasjonene

er utført av:

Baker Østbys vei 21, Postboks 29, 1309 Rud
Telefon: 67 17 02 00 • Telefax: 67 17 02 01

www.bbm-as.no

HIMLINGSARBEIDE
ER UTFØRT AV

Skatt øst kan nå tilby et publikumsmottak som er im-
ponerende flott. Men kanskje mer viktig er at her kan 
opp til 1000 kunder kunne få hjelp hver dag. Alt er nå 
samlet på ett sted. Her kan man få ordnet alle skatte- og 
avgiftsmessige spørsmål. Servicesenteret for utenlandske 
arbeidstakere er også på plass i Skattekvartalet (blå avde-
ling). Utenlandske arbeidere vil her få hjelp til å skaffe 
seg arbeid så fort som mulig. Politi, UDI, Arbeidstilsynet 
er også representert i tillegg til Skatteetaten. At alle veiled-
ningsfunksjoner er samlet på et sted, er Skattekvartalet 
alene om i Norge.

Foto: Byggenytt



10 - BYGGENYTT NR. 9/10–2008

Kvartal 10 – Union Brygge, Drammen

E-post: drammen@emteknikk.no • www.emteknikk.no

Rådgivende ingeniører  i VVS-teknikk

RÅDGIVENDE INGENIØRER AS
Danvikgt, 24 - 3045 Drammen
Tlf. 32 24 60 40 - Faks 32 89 50 63

Arkitekt på Kvartal 10

Maridalsveien 29
0175 Oslo

Telefon: 22 99 91 00
Telefax: 22 99 91 01

www.dyrvik.no

Av 
Lars Martin Dugstad, sivilarkitekt MNAL,

Dyrvik Arkitekter AS

lengst øst inneholder hybler 
for Samskipsnaden i Buske-
rud og et moderne trenings-
senter. Kvartalet er omgren-
set i syd av en ny kulvert 
under jernbanesporet for 
RV 282, Kreftings gate. Fra 
Kreftings gate tar man av til 
Bjerchs gate, som ligger vest 
for kvartalet, for å komme til 
Union Brygge. I syd for kvar-
talet er den tidligere hoved-
veien Grønland transformert 
til strøksgate. Den er gang-
forbindelsen inn til Strømsø 
sentrum, med bussterminal 
og togstasjon. 

Lamellene trapper seg opp 
fra 4 etasjer mot Grønland til 
8 etasjer mot syd. Lamellen 
lengst vest markerer hjørnet 
på kvartalet og går opp i 10 
etasjer. De nedtrappede take-
ne gir byggene en skulpturell 
form med egen identitet og 
gir fine takterrasser som etter 
hvert bidrar til å gi hele kvar-
talet et frodig og grønt preg. 
Mot Kreftings gate, hvor det 
er mer trafikk, er komplekset 
avsluttet med karakteristiske 
gavler. Mellom gavlene er det 
en utkraget etasje som skjer-
mer mot støy for gårdsrom-
mene, samtidig som den slip-
per inn sol på utearealene. 
En bred trapp fra det sentrale 

torget fører opp til gårdsrom-
mene på plan 2 hvor det er 
fellesfunksjoner og inngan-
ger til leiligheter. Trappen og 
de åpne gårdsrommene gir 
god kontakt til Bryggetorget 
med den nye gangbroen over 
til Bragernes.

Boligene i de tre lyse lamel-
lene er prosjektert innenfor 
Selvaags plusskonsept. Bo-

Kvartal 10 ligger i et av lan-
dets største transformasjons-
område. Hvor det tidligere 
lå papirfabrikker er det nå 
etablert kultur, utdanning, 
ny næring og boliger. Ny 
og gammel bebyggelse dan-
ner en ny sentrumsnær bydel 
med egen identitet.

Kvartal 10 utgjør en viktig 
del i utviklingen av bydelen 
og er den største enkeltvise 
utbyggingen i område. Dyr-
vik Arkitekter AS fikk tildelt 
oppdraget etter konkurranse 
våren 2006 av Union Eien-
domsutvikling AS og Sel-
vaag Pluss. Prosjektets styr-
ke var bebyggelsesstrukturen 
som ivaretok sikt mot Dram-
menselva og landskapet 
rundt, kontakt med det tillig-
gende byrommet Bryggertor-
get og samtidig ivaretok go-
de bokvaliteter i en effektiv 
bygningsstruktur.  Prosjektet 
blir utført som total- og gene-
ralentreprise av Strøm Gun-
dersen AS. 

Kvartalet består av 4 lamel-
ler med boliger på en 1. eta-
sje med foretninger. I de to 
kjelleretasjene ligger et par-
keringshus som ivaretar par-
kering for beboere og næ-
ring.  Lamellen som ligger 

s

Bildet er tatt fra gang-
brua Ypsilon, Dram-
mens stolthet, Vi ser mot 
Pollenkvartalet med 
Union Brygge til venstre, 
Papirbredden til høyre, 
og i mellom sees Kvartal 
10’s vestlige lamell.

Kvartal 10 utgjør en vik-
tig del i utviklingen av 
bydelen og er den største 
enkeltvise utbyggingen i 
område.

Foto:
Byggenytt

Kvartal 10 ligger i et av landets største transformasjonsområde. Hvor det tidligere lå papirfabrikker er det nå etablert 
kultur, utdanning, ny næring og boliger. Ny og gammel bebyggelse danner en ny sentrumsnær bydel med egen iden-
titet.

Foto: Byggenytt

Papyrusveien 33,
3050 Mjøndalen

Telefon: 32 27 43 50 • Telefax: 32 27 43 51
www.stroemgundersen.no

TOTALENTREPRENØR

Foto: Byggenytt
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Rosenkrantzgata 75, 3018 Drammen
Telefon: 32 26 71 00 • Telefax: 32 26 71 01

www.ect.no

Rådgivende ingeniører i elektroteknikk

Storgaten 136, Postboks 264, 3901 Porsgrunn
Telefon: 35 56 95 00 • Telefax: 35 56 95 40

www.sweco.no

Rådgivende ingeniør i
byggeteknikk

ligene er tilrettelagt for livs-
løpstandard og det etableres 
en egen lobby med service-
funksjoner på plan 2. Leilig-
hetene er organisert om to 
oppganger for hver blokk, 
med inngang fra gateplan og 
gårdsrom. Fra trapperom-
met kan beboerne ta heisen 
ned til parkering og bodare-
aler på plan U2. Leilighete-
ne på plan 2 får private hager 
og de midterste leilighetene 
har balkong både mot vest og 
mot øst. 

Samskipsnaden i Buskerud 
har i de to nederste etasjene 
etablert et nytt treningssen-
ter, med kafé og fellesfunk-
sjoner. Treningssenteret har 
kontakt både på gateplan og 
ut mot gårdrommet som del-
vis inneholder spa-funksjo-
ner. Hyblene er organisert 
rundt en felles gang. I gav-
lene er det hybler som deler 
kjøkken med utgang til fel-
les balkong eller takterras-
se. Den øverste etasjen er til-
baketrukket og inneholder 
hybler med egne terrasser. 

På plan 1 er det lagt en dag-
ligvarebutikk for Ultra. Den 

har fått sentral inngang fra 
Bryggetorget og ut mot Kref-
tings gate slik at den får god 
kontakt til byen. Fra inngan-
gen til Ultra er det lagt rulle-
bånd og heis ned til parkerin-
gen i kjelleren. Varelevering 
skjer fra Grønland ved inn-
kjøringen til P-hus. Personal-
rom er lagt ut mot Kreftings 
gate i syd med egen inngang. 

For øvrig inneholder 1. eta-
sje attraktive butikklokaler 
og innganger til leiligheter 
med god eksponering ut mot 
strøksgata Grønland og Bjer-
chs gate og.

Materialbruken bygger opp 
under ønsket om å få god 
kontakt mellom gårdsrom-
mene og Grønland. Glass-
fasaden strekker seg over to 
etasjer og gir gata et vertikalt 
løft som styrker forbindelsen 
mellom nivåene. Lamellene 
bryter ut av 1. etasje sokke-
len og inn i gaterommet. Det 
danner et interessant rom-
forløp langs med Grønland.  
Langs Bjerchs gate og mot 
gårdsrommene, i forlengelsen 
av glassfasadene er ytterveg-
gene kledd med falset sink. 

Kvartalet er omgrenset i syd av en ny kulvert under jernbanesporet for RV 282, Kreftings gate. Fra Kreftings gate 
tar man av til Bjerchs gate, som ligger vest for kvartalet, for å komme til Union Brygge. I syd for kvartalet er den tid-
ligere hovedveien Grønland transformert til strøksgate.

Foto: Byggenytt

Lamellene med mellombyg-
gene som krager ut mot Kref-
tings gate er utført i puss på 
isolasjon. Det bygger opp un-
der den skulpturelle formen.  
Lamellen til Samskipsnaden, 
danner avslutningen mot øst 
og er pusset i en mørk farge 
som en kontrast til de lette, 
mer kompakte, lyse lamelle-
ne. Rekkverk i glass gir kon-
trast til bygget. 

Konstruksjonene er i hoved-
sak utført i prefabrikerte be-
tongelementer. Utfyllende 
stendervegger med 25 cm 
isolasjon, går fra dekke til 
dekke. Leilighetene har fått 
balansert ventilasjon med 
varmegjennvinning og be-
regnet energibehov tilfreds-
stiller de nyeste krav. 

Prosjektgruppe arkitekt 

Prosjektansvarlig arkitekt: 
Geir Dyrvik

Prosjektleder arkitekt: 
Lars Martin Dugstad

Prosjektleder arkitekt Sibu: 
Solve Varslott Aalmo

Medarbeidere: 
Birgitte Haneseth, Arild 
Meen Halsøy, Ellen Soma, 
Morten Mellegaard, Elina 
Backer Fürst, Pål Havig-
Gjelseth, Gunvor Thorsen, 
Magne Meland, Hilde 
Førstøyl, Henrik Lous, 
Mari Igesund, Stian Chris-
opher Hagfors.

s

Lamellen som ligger 
lengst øst inneholder hy-
bler for Samskipsnaden 
i Buskerud og et moder-
ne treningssenter. 

Foto:
Byggenytt

Sett langs Kvartal 10’s vestfasade  mot Bryggetorget og 
Ypsilon.

Foto: Byggenytt

Byggherre

www.unionbrygge.no

Foto: Byggenytt
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Postboks 4, 3301 Hokksund
Telefon: 32 27 40 00 • Telefax: 32 27 40 54

www.loe.no

Vi har levert og montert
komplett råbygg av stål og

betongelementer til
hele Kvartal 10

Teglverksveien 100, 3057 Solbergelva
Telefon: 32 23 24 00 • 32 23 24 01

www.isachsenas.no

Grunnarbeidene og oppbyggingen
av gaten

er utført av

s

Utsikt fra terrasse på boliglamell, sett ned på gårdrommet hvor også treningssenteret 
til SIBU er tilknyttet med spa-funksjoner.

Bygget på andre siden av gaten er Statens hus hvor det nå påbygges en etasje. Helt i 
bakgrunnen, på nordsiden av Drammenselva, Bragernes sentrum.

Foto: Byggenytt 

Orientering om konstruksjonene
Av 

sivilingeniørene Olav Aakre og Jan Ove Vinjevoll,
Sweco Norge AS

Byggetekniske 
utfordringer
Union Brygge, Kvartal 10 
er lokalisert på bredden til 
Drammenselva på Grønland 
i Drammen. Tomten, som er 
på ca. 6,6 mål, er lokalisert i 
et området med spesielt bløte 
leirmasser. Eksisterende ter-
rengnivå ligger på kote +1,8 
til +2,5.

Som byggeteknisk rådgi-
ver har hovedutfordringen i 
prosjektet vært de kompli-
serte grunnforholdene. Leir-
massene kombinert med høy 
grunnvannstand, satte sto-
re krav til de prosjekterte 
løsningene samt til utførel-
sen av konstruksjonene. 

Grunnarbeider og 
fundamentering
Før utgravingen av tomten 
kunne begynne, ble de ek-
sisterende jordmassene for-
sterket med kalk/-sementpe-
ler samt spunt i ytterkanten 
av kjellerveggene.  Etter å ha 

boret tilnærmet 8900 peler, 
startet arbeidet med utgra-
ving av ca 45.000 m3 leir- og 
silt/sandmasser.  

Utgravingen måtte gjennom-
føres etappevis for å opprett-
holde stabile graveskrånin-
ger og spuntvegg. Etter som 
utgravingen trådte fram ble 
spuntveggene staget av mot 
bunnplaten.

Grunnens beskaffenhet gjor-
de det nødvendig med ble 
en tidlig utredning av alter-
native bæresystemer. I sam-
arbeid med geotekniker falt 
valget på en bærende helstøpt 
bunnplate.  Ut i fra grunnens 
fjærstivhet (6000-8000kN/
m2/m) kunne vi bestemme 
hensiktsmessige dekketyk-
kelser og søyleplasseringer i 
kjelleren. Dette ble førende 
for bæresystemet oppover i 
bygget.

Bunnplaten på kt -5,2 ble ut-
ført i tykkelse fra 800 mm 

til 600 mm mellom de over-
liggende boligbyggene. Pla-
ten har et bruttoareal på ca. 
6.300 m2 og ble utstøpt med 
ca 4.100 m3 betong og en ar-
meringsmengde på ca. 400 
tonn.

Etablering av råbyggets 
hovedbæresystem 
Fremdriftsmessige hensyn 
gjorde at det i all hovedsak 
ble valgt prefabrikkerte be-
tongkonstruksjoner i bygget.

Søyleplasseringen i kjelleren 
ble førende for bæresystemet 
oppover i etasjene. 3d-model-
lering av bygget ble et viktig 
verktøy for å få oversikt over 
konstruksjonene samt unngå 
kollisjoner.

Byggets høyde og de stedlige 
jordmassene gjorde det nød-
vendig å påvise opptredende 
krefter fra seismisk aktivitet.  
Disse ble i stor grad dimen-
sjonerende for byggets utfor-
ming og opptak av horison-
tale krefter.

Byggets avstivningssystem 
er gjennomgående trappe-
sjakter fra kjeller til tak, samt 
veggskiver i byggets øverste 
etasjer. Horisontalkreftene 

Fra utgravningsarbeiden i januar 2007. Her et lokalt grunnbrudd i i den bløte leirmas-
sen.

Foto: Strøm Gundersen
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Harbitzalléen 12, 0275 Oslo
Telefon: 23 25 34 00 • Telefax: 23 25 34 01

www.fagbetong.no

Puss av fasader
er utført av

med produkter fra

Asktunet, 2022 Gjerdrum
Telefon: 63 93 52 30 • E-post:post@lumon.no

www.lumon.com

BALKONGREKKVERK OG
BALKONGINNGLASSING

ER LEVERT AV

Fra arbeidene med montering av prefabrikkerte betong-
søyler. Bildet er fra mars 2007.

Foto: Strøm Gundersen

tas opp som et kraftpar over 
bunnplaten og dekkeskive i 
U1. Til dels store krefter ble 
handtert med utstøpte kom-
pakt-dekker kombinert med 
påstøper og stålstag. Sjak-
tene er etterspente veggele-
menter i tre etasjer 

Parkeringskjeller kote -2,7 
og -5,2 
Parkeringsarealene på Uni-
on brygge er på ca. 11.700 m2 

fordelt over 2 etasjer. Ytter-
veggene er utført i plasstøpt 
betong med tykkelse 250 
mm og ensidig forskaling 
mot spuntkonstruksjonen. 
Veggene går over 2 etasjer og 
er beregnet for vann- og jord-
trykklaster. Spuntstagene ble 
plassert over dekke i U2 og 
først fjernet når bjelkene ble 
montert.

Alle betongkonstruksjonene 
i kjelleren er utført med krav 

til vanntetthet og er beregnet 
for opptredende vanntrykk. 
Støpeskjøtene er innlagt med 
svellebånd med mulighet for 
etterinjisering.

Parkeringsdekkene er hull-
dekkesystem HD290 som 
spenner fra 7,5 til 10,0m. 
Dekkene er opplagt på pre-
fabrikkerte betongbjelker 
(DLB og LB) med lengder 
fra 7,25 til 10,0m.  Bjelkene 
er innfestet til innstøpte pla-
ter med konsoller på ytter-
veggene.

Typiske søyledimensjoner i 
kjelleren er 800 x 400 og 500 
x 400 mm. Søyler fra overlig-
gende etasjer lander på vegg-
pilastere i kjelleren.

Øvrige konstruksjoner 
i bygget
Dekket over næringsareale-
ne har bærende hulldekker 

HD320 og LB-/DLB bjelker 
etter samme prinsipp som i 
parkeringskjeller. 

I boligarealene er derimot 
spennvidden på hulldekke-
ne snudd. Her har dekke-ele-
mentene opplegg på veggski-
ver i innerfelt og stålbjelker 
ved ytterste opplegg. Spenn-
vidden i boligene er fra 7.25 
til 9,3 m, og dekketykkelsen 
er valgt ut i fra krav til lydre-
duksjon i konstruksjonen.

Inne i bygget er det prefa-
brikkerte betongsøyler mens 
yttervegg-søylene stort sett 
er hullprofiler av stål. I SIBU 
blokken er det i tillegg valgt 
HSQ-bjelker av stål.

Avstiving av spunt mot Grønland.  

Foto: Strøm Gundersen

Trapp fra gårdsrom mellom to av boliglamellene ned til 
Grønland. På andre siden av gaten sees litt av boligpro-
sjektet Uniom Brygge.

Foto:  Byggenytt

Fasadedelj av lamell med plussboliger som ligger lengst mot vest. Denne lamellen trap-
per seg opp til 10 etasjer mot syd.

Foto: Byggenytt

Parkeringsarealene på Union brygge er på ca 11.700 m2 

fordelt over 2 etasjer..
Foto: Byggenytt

Lamellen som ligger lengst øst inneholder hybler for Sam-
skipnaden i Buskerud (SIBU) og et moderne treningssent-
er.

Foto: Byggenytt
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Røykenveien 68,
3400 Lier
Telefon:32 22 95 00
Telefax: 32 22 95 01
E-mail: post@noveta.no
www.noveta.no

Plassbygde innvendige
vegger og himlinger

er levert av Vi har levert badstuer
på Kvartal 10

Buskerudveien 217, Postboks 2510 Strømsø, 3003 Drammen
Telefon: 32 89 74 00 • Telefax: 32 89 74 10

Totalentreprise Kvartal 10

SIBU’s treningssenter 
har utvendige boblebad. i 
bagrunnen sees boligpro-
sjektet Union Brygge på 
andre siden av promena-
degaten Grønland.

Foto: Byggenytt 

Det er nå for tiden en fornøy-
else å ankomme Drammen, 
elvebyen med sine vakre pro-
menader på Drammenelvas 
nordlige og sydlige bredd, 
Bragernes- og Strømsøsiden. 
Byggenytt har i flere år gjen-
nom sine prosjektomtaler 
hatt gleden av å «være med 
på» Drammens forvandling 
fra å være en heller utskjelt 
by, til i dag å være et svært 
attraktivt sted å besøke. Ik-
ke minst på grunn av gang-
broen Ypsilon som strekker 
seg skulpturelt elegant over 
Drammenselva, fra Teater-
plassen på Bragernes til Uni-
on Brygge og kunnskapspar-
ken på Grønland. 

Vår innledning kan kan-
skje virke vel panegyrisk. 
Men til alle som ikke har 
vært i Drammen i det siste, 
ta søndagsturen og start ved 
Bragernes torg, følg Sigurd 
Christiansen promenade 

langs elva vestover til Ypsi-
lon, vandre så over til Grøn-
land for så å fortsette østover 
på den sist bygde elevepro-
menaden i Drammen sen-
trum, på Strømsøsiden mot 
Bybrua, og så over til start-
stedet Bragernes torg. Hvis 
også været er fint: en alle ti-
ders søndagstur. «Bedre med 
5 drammer i timen enn 1 ti-
me i Drammen» gjelder ikke 
lenger.

Byggenytt er altså i Dram-
men og denne gangen gjelder 
det byggeprosjektet Kvartal 
10 på Grønland i nært nabo-
skap til Pollenkvartalet med 
Union Brygge og Papirbred-
den. Vi treffer Strøm Gun-
dersens prosjektleder Bjørn 
Breian og blir tatt med på 
en rundtur i dette store pro-
sjektet som dekker et areal 
på 36.000 m2. Kvartal 10 be-
står av tre deler, tre entrepri-
ser for tre byggherrer, Union 

Eiendomsutvikling AS, Sel-
vaag Puss AS og Student-
samskipnaden i Buskerud 
(SIBU). Respektive entrepri-
ser omhandler en parkerings-
kjeller i U1 og U2 med ca. 
370 P-plasser, og næringsa-
realer på plan 1, en blokk på 
8 etasjer med studentboliger, 
treningssenter og spa-fasili-
teter på plan 1 og 2, samt  tre 
boligblokker i 8 og 10 eta-
sjer med 116 pluss-leilighe-
ter og en lobby/serviceareale 
på 300 m2 tilknyttet plussbo-
ligene. 

SIBU-prosjektet, en stor Ul-
trabutikk og U1 sto først fer-
digstilt, i perioden fra juni 
til  september. U2 med blant 
annet P-plasser for faste lei-
takere fra plussboligene fer-
digstilles nå i månedsskif-
tet november/desember, De 
3 blokkene med plussboliger 
ferdigstilles nå fortløpende. 
Blokk C, nærmest SIBU inn-

Daglig leder Roald Brekkhus i Moov, treningssenteret i SIBU-bygget, til venstre, og 
Strøm Gundersens prosjektleder for byggingen av Kvartal 10, Bjørn Breian. For livets 
glade gutter går som kjent solen aldri ned.

Foto: Byggenytt

Promenadegaten Grøn-
land, sett mot vest. 
Kvartal 10 til venstre,
Union Brygg boligkvar-
ter til høyre.

Kvartal 10 utgjør en 
viktig del av utviklingen 
av bydelen Grønland, og 
er den største enkeltvise 
utbyggingen.

Foto:
Byggenytt 

s s

SIBU-bygget med studenthybler i etasjene 3 til 8 og tre-
ningssenteret Moov i de to nederste etasjene, er her sett 
fra øst. Gardinene har samme farge som hybeletasje-
nes spesifikke fargekoder.

Foto:
Byggenytt 
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Besøksadresse: Mallinggata 11, Drammen
Telefon: 32 82 70 16 • Telefax: 32 82 70 67

Postadresse: Postboks 344 Økern, 0513 Oslo
E-post: firmapost@malermester-buer.no

www.malermester-buer.no

Malerarbeidene
er utført av:

Det er brukt produkter fra:

www.flugger.no www.tarkett.no

Reidar AS Drømmekjøkkenet
Strandveien 5, 3050 Mjøndalen

Telefon: 32 27 39 82 • Telefax: 32 27 37 04
www.reidaras.no

Reidar AS Drømmekjøkkenet
Avd. Kongsberg

Nymoens torg 9 C, 3616 Kongsberg
Telefon: 32 73 15 50 • Telefax: 32 7315 55

www.reidaras.no

Kjøkken, bad og garderober
er levert av

flyttes i januar 2009, blokk B 
i februar og blokk A innflyt-
tes i april 2009.

Breian opplyser at i bygge-
prosjektet når det avsluttes i 
april til neste år, har arbeide-
ne pågått  i 2 og et halvt år. 
Strøm Gundersen har en ad-
ministrativ gruppe på 8 per-
soner som inkluderer en fast 
HMS-ansvarlig. Entreprenø-
ren har hatt egne folk på be-
tongarbeidene, mens de an-
dre fagfeltene er håndtert av 
underentreprenører. Toppbe-
manningen nådde 220 perso-
ner sommeren 2008. 

Breian forteller videre at en-
treprenøren har god kontroll 
i forhold til fremdrift og bud-
sjett. Allikevel er prosjektet 
slett ikke av den enkle sor-
ten. Å få til en god flyt og 
rekkefølge av prosjektets en-
keltdeler, har vært en utford-
ring.  Et eksempel på det er 
at Ultrabutikkens rulletrapp 
ned til U1 måtte etableres 
sent i byggeprosessen slik 
at hulldekkene og tett bygg 
over måtte holdes igjen. Å 
få på plass andre næringsdri-
vende, har også bidratt til å 

komplisere prosjektet. Disse 
har kommet inn fra siden, og 
sent, med sine behov og til-
pasninger.

Breian bidrar med en del fak-
ta som belyser at Kvartal 10 
er et stort prosjekt. Det er 
gått med 6100 m3 betong for 
gulv og vegger i kjeller. Det 
er brukt 560.000 kg arme-
ring i gulv og vegger i kjel-
leren. 28.000 m3 masse er 
gravd ut fra tomta. 28.000 
m2 hulldekker av betong er 
brukt til gulv og tak. 40.000 
meter med rørledninger er 
lagt til vann, avløp og gass. 
Det er satt inn 1920 vindu-
er og balkongdører.  Omset-
ningen i prosjektet beløper 
seg til ca. 450 millioner kro-
ner, herav ca. 410 milliner i 
Strøm Gundersens budsjett.

Og det er gått med 520.000 
timeverk på byggeplassen for 
100 personer i snitt over 33 
måneder. Og i denne sam-
menhengen kan prosjektle-
der Bjørn Breian slå i bordet 
med et imponerende HMS-
tall . H-verdien for Kvartal 10 
er pr. 18. november 1,89.

Moov treningssenter er topp moderne med anlegg og systemer for all slags trening, samt 
spa-fasiliteter. Bildet viser spinningrommet.

Foto: Byggenytt

Treningssenterets sanitærrom og garderober er utrustet med flotte innredninger og 
frisk fargesetting.

Foto: Byggenytt

De forskjellige etasje-
ne er godt merket med 
store skilt og hver sin 
fargekode slik at stu-
denten kan finne hjem 
i tilfelle de kommer 
sent hjem fra byen.

Hyblene/boligene  er 
organisert rundt en 
felles gang. I gavlene 
er det hybler som de-
ler kjøkken med ut-
gang til felles balkong 
eller takterrasse. Den 
øverste etasjen er til-
baketrukket og inne-
holder hybler/boliger 
med egne takterras-
ser.

Foto:
Byggenytt
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Gråterudveien 41, Postboks 641 Strømsø. 3003 Drammen
Telefon: 32 26 03 00 • Telefax: 32 26 32 01

www.avotech.no

Alle de elektriske arbeidene
er utført av:

Postboks 132 Økern, 0509 Oslo
Telefon: 22 88 53 40 • Telefax: 22 88 53 49

www.iss.no

Ventilasjonsarbeidene
er utført av

Sandakerveien 104 B,
Postboks 4562 Nydalen, 0404 Oslo

Telefon: 23 40 00 52 • Telefax: 23 40 00 66
www.geoenergi.no

Vi har prosjektert og levert
en grunnvannsbasert varme- og

kjølesentral til Kvartal 10
- til beste for miljøet og energikostnadene

VVS-tekniske anlegg
Av 

Per A. Møller,
EM Teknikk AS

Sanitæranlegg
Spillvann fra bygget føres til 
kommunalt nett ved selvfall. 
En mindre del må pumpes.
Overvann/takvann føres til 
kommunalt nett med selv
fall.

Det er felles varmtvannsbe
redning for leilighetene i de 
tre boligblokkene med en 
forbruksmåler i hver leilig
het. Hver leilighet har eget 
sanitærabonnement.

Næringsarealene i 1. etasje 
har egne beredere og et felles 
sanitærabonnement. 

Sibus hybelbygg og nærings
arealene i forbindelse med 
dette, har egen felles varmt
vannsberedning og eget sani
tærabonnement.

Varmeanlegg
Bygget har et vannbårent 
varmeanlegg med to energi
kilder, varmepumpe som 

henter energi fra grunnvan
net og fjernvarme fra Dram
men fjernvarme.

Energi fra Drammen fjern
varme dekker ettervarming 
av varmt forbruksvann og 
radiatoranlegget som dekker 
byggets transmisjonstap 

Energi fra varmepumpen 
dekker varmebehovet til for
varming av ventilasjonsluft, 
forvarming av varmt tappe
vann og gatevarme. Det er 
gatevarme foran hovedinn
gangen til næringsarealene 
og på gangstiene på gårds
rommet.

Sprinkleranlegg
Deler av bygget er dekket av 
et sprinkleranlegg med en 
sprinklersentral med 3 venti
ler. Det er en ventil som dek
ker den høyeste blokken og er 
utstyrt med boligsprinkling, 
og en ventil som dekker næ
ringsarealene i 1. etasje og 
etasje Sibu. Den tredje venti
len dekker garasjene i første 
og andre underetasje.

Gass
Leilighetene i boligblokkene 
har mulighet for installering 
av gasspeis. Gassen distribue
res fra to nedgravde tanker 
frem til utvendige plassert 
abonnementsentraler. Rør
føringen ligger i hovedsak 
skjult under det ytre laget på 
fasaden.

Bildet fra teknisk rom i underetasjen viser hjernen i de tekniske anleggene, med styre
utrustning for ventilasjon, kuldeanlegg og varmepumper. 

Foto: Byggenytt

Ventilasjonsrom plassert i byggets øvre etasje som viser 
selve ventilasjonsaggregatet med tilkoblinger for varme 
og kjølebatteri.

Foto: Byggenytt

Kjøle og frysemaskiner 
som betjener kjøle og 
fryserom i matvarebu
tikken.

Foto:
Byggenytt

s

Ventilasjon
Bygget ventileres av 8 venti
lasjonsanlegg på til sammen 
120.000 m³/h. Aggregatene 
for matvarebutikken og næ
ringsareal Sibu er utstyrt med 
roterende varmegjenvinner. 
Øvrige aggregater er utstyrt 
med batterigjenvinner.
Aggregatene tilføres varme 
og kjøling fra varmepumpe.

Ventilasjonsaggregatet for 
matvarebutikken tilføres 
varme fra butikkens kjøle 
og fryseanlegg. Aggregatet 
for matvarebutikken skal i 
tillegg til å ventilere lokale
ne dekke nødvendig oppvar
ming.

Friskluft hentes fra gårds
rom og avkastluften tilføres 
garasjene som ventilering av 
disse. Garasjen har egne av
trekksvifter. 

Kjøling
Varmepumpen leverer kjø
ling til de aggregatene som er 
utstyrt med kjølebatteri og til 
sekundærkjøling i næringsa
realene.

Aggregat for 
matvarebu
tikk med rør 
og kanaler. 
Aggregatet 
benytter over
skuddsvarme 
fra kjøle og 
fryseanlegg til 
oppvarming og 
kjøling.

Foto:
Byggenytt
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NVS Drammen
Teglverksveien 1, 3400 Lier

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

Vi har utført alt innenfor
varme, kjøling, sprinkler og

sanitær

Bildet over viser fra stue / kjøkken i plussbolig. Gasspeis i forgrunnen. Bildet under 
er tatt fra Bryggetorget ved Papirbredden. Kvartal 10 med den vestlige lamellen i 
bakgrunnen. Nærmest sees boligprosjektet Union Brygge, ferdigstilt i 2006.

Foto: Byggenytt 

Innkjøringen til Kvartal 10’s parkeringsanlegg skjer fra Grønland. 

Foto: Byggenytt

Kvartal 10 sett fra syd.                                                                                 Foto: Byggenytt
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Rådgivende ingeniør i VVS- og miljøteknikk

St. Olavs gate 20, 4306 Sandnes
Telefon: 51 68 14 90 • Telefax: 51 68 14 99

www.modalsli.no

VI HAR PROSJEKTERT
VVS-ANLEGGENE

A/S Norske Shell, Risavika

Det er valgt å utforme tilbygget med basis i de arkitektoniske kvaliteter som var i eksisterende tilbygg. Den skrå ka-
sett-kledde gavlen, de lange vindusbånd og de store enkle uttrykksfulle glasspartiene, gir bygget et moderne uttrykk, 
dog i harmoni med eksisterende byggs sterke hovedform og uttykk.

Foto: ArkVest

Eksisterende bygg og 
byggeprogram
A/S Norske Shells admi-
nistrasjonsbygg ble bygget 
i 1985 og ligger i Risavika i 
Tananger i Sola kommune.

Eksisterende bygg var 3 fløy-
er, bygget rundt en glassgård 
og kommunikasjonsområde 
som omfattet resepsjon og 
hovedinngang i første etasje. 
Kantine og kjøkken ligger på 
3. etasjes nivå på bakkeplan 
på fjellpartiet mot sør-øst. 
Hovedfløyene var 4 etasjer, 
med tillegg av kjeller. To-
talt gulvareal for bygget var 
ca. 12.000 m2 (inkl. kjeller). 
Bygget var planlagt for ca. 
300 ansatte med kombi-kon-
torer med bredde 2,4 meter.

På grunn av bemannings-
økning og økt aktivitetsnivå 

Av 
Kenneth Aas, daglig leder / sivilarkitekt MNAL,

Arkitektkontoret Vest AS

i A/S Norske Shell, skulle 
bygget utvides med ny kon-
torblokk på ca. 5000 m2 og 
den totale bygningsmassen 
tilrettelegges for ca. 650 kon-
torarbeidsplasser.

Det meste av eksisterende 
bygningsmasse skulle total-
renoveres, inklusive utvi-
delse av kantine og kjøkken.

Som del av omprosjektering-
en skulle eksisterende kon-
torlokaler endres fra kom-
bi-/cellekontor til en åpnere 
og mer fleksibel planløsning 
med vekt på felles tilgjenge-
lige samtale-, gruppe- og mø-
terom. Det skulle også legges 
betydelig vekt på sosiale mø-
teplasser og caféarealer. 

Arkitektonisk utfordring
Det var en stor arkitektonisk 

utfordring å sammenbygge 
det nye tilbygget til den ek-
sisterende bygningskroppen.
Det eksisterende midtpar-
tiet med hovedinngang og 
den eksponerte hovedtrap-
pen var langt på vei en ende-
lig løsning. Funksjonsmessig 
var hovedinngangens plas-
sering viktig å beholde, men 
resepsjonen måtte utvides, 
kravet til kontroll og sikker-
het måtte hensyntas, og det 
var et sterkt ønske å bygge 
en sentral café som skulle 
avlaste kantinens kapasitet, 
samt å bli et nytt sosialt mø-
tepunkt mellom de tre store 
kontorfløyene. Plasseringen 
i 2. etasje over resepsjonen 

var optimal, men det var av-
gjørende at den måtte bli så 
transparent som mulig for å 
opprettholde kvaliteten med 
utsikten til havet. Dette me-
ner vi at prosjektet har lyk-
tes med.

Arkitektonisk uttrykk
Vi valgte å utforme tilbygget 
med basis i de arkitektoniske 
kvaliteter som var i eksiste-
rende tilbygg. Den skrå kas-
sett-kledde gavlen, de lange 
vindusbånd og de store enk-
le uttrykksfulle glassparti-
ene, gir bygget et moderne 
uttrykk, dog i harmoni med 
eksisterende byggs sterke ho-
vedform og uttykk.

Kvaliteten fra det eksiste-
rende mellombygget er be-
holdt og forsterket med den 
nye glassgården. De man-
ge og store glasspartiene gir 
flott utsikt til naturen og ha-
gene. Glassgården brytes 
med gangbroer og ståltrapp 
med reposer i volumet mel-
lom glasspartier. Disse knyt-
ter seg igjen til plattformer 
på byggekroppene. Rekkverk 
på broene, plattformene og i 
ståltrapp er uten stendere, og 
håndløpere i rustfritt stål fes-
tet til glasset svever over gulv 
og trinn.

Konstruksjon og 
bæresystem for tilbygget
Nybyggets bæresystem be-
står i hovedsak av prefabri-
kerte søyler, veggskiver og 
selvbærende ytterveggsele-
menter i betong. Kontorblok-
kens dekker er utførte med 

330 mm huldekker. Deler av 
kjellervegger og dekker i det 
nye vestibyle-/glassgårdsom-
rådet er utført i stedsstøpt be-
tong.

Ytterveggelementene er med 
unntak av bitrapp i gavl, le-
vert med innstøpte keramis-
ke teglfliser med fargespill 
tilsvarende fliser på eksis-
terende yttervegger. Bitrap-
pen er utført med sort tilslag 
og slipt overflate. Den store 
glassfasaden mot hovedinn-
gangen har et primært og se-
kundært stålbæresystem som 
i tillegg støtter seg til inn-
trukne søyler og gangbroer 
i betong. Bæresystemet og 
fundament er planlagt for på-
bygging med en ekstra kon-
toretasje.

Tak over glassbygget er ut-
ført med ståldragere og kor-

www.arkvest.no

Vi har vært arkitekt og interiørarkitekt.

Møblering/innredning og skranker i
samarbeid med interiørarkitekt

Ellen Kristoffersen MNIL

Haugåsstubben 3,  4016 Stavanger
Telefon: 02694
www.cowi.no

Vi vil også takke for et utmerket samarbeide gjennom hele prosjektet.

Vi gratulerer A/S Norske Shell
med nybygget og ombygningen.

Samtidig vil vi takke for engasjementet
i forbindelse med prosjekteringen av:
El.kraft, teletekniske, automasjons- og 

heisanleggene.
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NCC Construction AS
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes
Telefon: 51 81 78 50 • Telefax: 51 81 78 51
www.ncc.no

Vi har bygget
nytt hovedkontor

for A/S Norske Shell

Foto: Arkitektkontoret Vest

rugerte stålplater. Etasjehøy-
der er generelt 3,45 meter fra 
dekke til dekke mot 3,3 me-
ter i eksisterende bygg.

Underetasje/kjeller har høy-
de 4,35 meter og gir god høy-
de for trimrom, større teknis-
ke rom og hovedrørføringer, 
store møterom, lagerrom osv.
Trapp i glassbygget er utført i 
stål med ilagt skifer i trinn.

Den gamle resepsjonen er ut-
videt mot ny glassgård og i 2. 
etasje over denne er det bygd 
en stor ny hovedcafé med di-
rekte utsikt til havet. Nye 
dekker og tak her er konstru-
ert med hulldekker og søyler 
i stål fylt med betong.

Glassfasader og 
solskjerming
De store glassfelt er levert 
med et Curtain-Wall system 
med pulverlakkerte alumi-
niumsprofiler og isolérglass 
med U-verdi 1,1. Tettfelt er 
levert med lakkert alumini-
umsplate innvendig og fasa-
deglass utvendig i tilpasset 
RAL-farge. Kontorfasader 
mot nye Risavika havn er le-
vert med lydglass min. Rw + 
CTR 36 dB. Alle dører- og 
vindusfelt på bakkenivå har 
innbruddssikkert glass.

Alle kontorfasader og de sto-
re fasadefelt mot øst, sør og 
vest er levert med utvendi-
ge persienner i pulverlakkert 
aluminium. Til den store ca-
féen, resepsjonen og glass-
gården er det levert perforer-
te lameller for å gi utsikt ved 
lukking. Alle fasader er levert 
med et automatisk kontroll- 
og styringssystem, «værsta-
sjon», som justerer lamelle-
ne med hensyn til sol, vind, 
regn, temperatur osv. Persi-
ennene på kontorfasadene er 
levert med mulighet for indi-
viduell overstyring, for mø-
te-/grupperom og sammen-
hengende landskapsarealer.

Himlinger i eksisterende 
bygg og nybygg
Vestibyle/glassbygg
Lakkerte perforerte alumi-
niumspaneler 80 mm med 
akustikkduk og 20 mm åpen 
spalte.
Resepsjon, stor café, kantine 
og store møterom
Perforerte malte gipspla-
ter 60 x 60 cm (quatro) med 
akustikkduk.
Korridorsoner i kontorfløy 
Nedfellbare perforerte alu-
miniumspaneler med  akus-
tikkduk.
Øvrige kontorarealer, mø-
terom, små caféer, trimrom, 
garderober, toaletter, birom 
osv.
Mineralullsplater i lydklasse 
A og B.

Gulvbelegg
Kontorarealer med 
tilhørende rom
Teppefliser med antron-X 
fiber.
Caféareal i kontorfløyer, BK 
og el-rom
Gummifliser.
Toaletter, garderober
Fliser 200 x 200 mm modul.
Vestibyle-/glassbyggarealer
Polert 10 mm Otta-Ski-
fer (som i eksist.) i fallende 
lengder og varierende bred-
der.
Trimrom    
4 mm gummiknottbelegg og 
sportsparkett.
Noen store møterom 
60 mm datagulv med tep-
pefliser.

Innvendige vegger
Innvendige veggflater i 
glassbygg og på ytterveg-
ger og fastkjerner i kontor-
fløyene 
Malte overflater med fin-
struktur glassfiberstrie. 
Toalett, våtrom og 
garderober
Lettvegger med gips/våt-
romsplater, fliser i moduler 
100 x 200 mm.
Andre tekniske rom, 
bøttekott osv.
Malte lettvegger utført med 
stålstendere, gips og isola-
sjon.
Trimrom 
Veggflater bekledd med fer-
dig malte paneler med spalt, 
speilfelt, systemvegger med 
foliebelagt gips og glassfelt.

Systemvegger
Skillevegger i kontorblokker 
Vegger med foliert gips og 
hatte-profiler med dekklist 
(lydkrav).
Frontvegger i kontorblokker
Nordia «Flush» (hvitlak-
kerte tettfelt, glassfelt dB37, 
dører dB3 med heve- senke-
terskel, dekkbeslag (lister) i 
naturaluminium.
Listverk
Hvitmalte trelister.
Dører i fastkjerner
Kompaktdører med grålak-
kerte dørblad, hvite karmer 
og listverk.

Rekkverk
Rekkverk på gangbroer, re-
poser og i trapper er utført 
med 16 mm laminert og her-
det selvbærende glass, festet 
med stålplater og bolting til 
dekkestuer. Konstruksjonen 
er avdekket med rustfritt be-
slag. Rekkverkshøyde på bal-
kongene er 1,2 meter ut fra 
HMS-krav og håndløpere i 
rustfritt stål er montert med 
gjennombolting i glasset i 
høyde 0,9 meter over gulv.

Interiør
Alt interiørarbeid, innred-
ning og møblering, spesial-
skranker osv., er utført av 

arkitekten, i samarbeid med 
ekstern interiørarkitekt.

Utendørsanlegget
Det nye utendørsanlegget 
rundt tilbygget, er utformet 
med basis i den omliggende 
natur, fjellknauser og vegita-
sjon. Beplantningen er stort 
sett robust, og det er benyttet 
lødde steinmurer, rullestein, 
noe granittbrostein, betong 
forstøtningsmurer og det er 
utformet bruksvennlige are-
aler med betongheller i stor- 
og småformat. 

Mot nørd-øst ved enden av til-
bygget, er det bygget et åpent 
sykkelskur i tre/limtre med 
papptekking. Sykkelskuret 
har eget område for spyling 
av sykkel. Trappearrange-
mentet foran hovedinngan-
gen er utvidet og kledd med 
Otta Pillaguri med kløvflate 
og saget kant.
 

Det nye utendørsanlegget rundt tilbygget, er utformet med basis i den omliggende natur, 
fjellknauser og vegitasjon. Beplantningen er stort sett robust.

Foto: ArkVest 

Mot nørd-øst ved enden av tilbygget, er det bygget et 
åpent sykkelskur.

   Foto: ArkVest
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Stål • Platearbeid • Mekanisk verksted

Breimyra 11, 4340 Bryne
Tlf.: 51 48 96 00 • Fax: 51 48 96 01
www.slmekaniske.no

Stålkonstruksjoner
er utført av:

Zetlitzveien 2, 4017 Stavanger
Telefon: 51 82 88 50 • Telefax: 51 82 88 59

www.stavangerlas.no

Ståldører, låser og beslag
er levert og montert av:

Icopaltak AS
Region Vest

Sandviksveien 30,
Postboks 1134 Hillevåg, 4095 Stavanger

Telefon: 51 82 64 64 • Telefax: 51 82 77 91
www.icopal.no

Isolasjon og taktekking
er utført av

Forretningsmodellen «NCC Partnering»

Rune Ophus er NCC’s prosjektleder.               Foto: NCC

Det nye tilbygget sett fra nordvest. På grunn av bemanningsøkning og økt aktivitetsnivå i A/S Norske Shell, skulle 
bygget utvides med ny kontorblokk på ca. 5000 m2 og den totale bygningsmassen tilrettelegges for ca. 650 kontorar-
beidsplasser. 

Foto: ArkVest

NCC Construction i Stavan-
ger inngikk i januar 2007 en 
kontrakt med A/S Norske 
Shell basert på forretnings-
modellen «NCC Partnering». 
Kontrakten har NS 3431 som 
utgangspunkt. Arkitekt og 
konsulenter er kontraktuelt 
knyttet til Shell. Arbeidene 
har bestått i rehabilitering 
ca. 7500 m2 (eksl. kjeller) og 
nybygg på ca. 5000 m2. Ar-
beidene ble avsluttet okto-
ber 2008. Byggenytt har stilt 
partneringentreprenøren no-
en spørsmål vedrørende opp-
draget.

Hva er Partnering?
Konseptet er i sin spede be-
gynnelse og introduksjon i 
bransjen har på mange må-
ter manglet nødvendig «best 
practice», noe som har med-
ført at begrepet partnering 
har betegnet svært mange 
ulike gjennomføringsmodel-
ler.

Da NCC Partnering ble intro-
dusert i Norge, var det basert 
på de positive erfaringene 
NCC selv har fra Danmark. 
De økonomiske resultatene 
var gode, kvaliteten i pro-
sjektene var bedre og kunder 
og medarbeidere viste høye-
re tilfredshet enn ved tradi-
sjonelle gjennomføringsmo-

deller. 
Hva er bra med denne sam-
arbeidsmodellen?
Det legges opp til en del sam-
linger/Work shop som alle 
involverte i prosjektet tar del 
i. De mellommenneskelige 
relasjonene som bygges er en 
forutsetning etter min vur-
dering for å lykkes i et pro-
sjekt.  På samlingene brukes 
det blant annet mye tid på å 
definere og forstå hverandres 
suksesskriterier. Dette settes 
sammen som en erklæring og 
blir et styringsdokument for 
prosjektet. 

Det å føle eierskap til pro-
sjektet og målprisen (pro-
duktet fra utvikingsfasen) og 
prosessoppfølging er også en 
svært viktig faktor. I sum åp-
ner dette for fordeler knyttet 
til kostnader, effektiv risiko-
håndtering, færre konflik-
ter og høyere tilfredshet med 
sluttproduktet. Dette bidrar 
til verdiskapning både for 
kunder og NCC.

Hvordan har samarbeidet 
med A/S Norske Shell fun-
gert? Og hva har vært de 
største utfordringene?
Det er flere forhold som har 
vært utfordrende i prosjek-
tet. Ett av de var fokuset på 
HMS som oljebransjen er 

spesielt kjent for. I innlednin-
gen til prosjektet var det en 
viss skepsis til at Shell skulle 
springe etter oss som en vakt-
hund og fortelle alt som ble 
gjort galt. Slik ble det ikke. 
Vi lykkes i aller høyeste grad 
også her med å skape fantas-
tisk gode relasjoner og benyt-
te oss av hverandres tverrfag-
lige kompetanse. Oppgaven 
ble løst i fellesskap med et 
særdeles tilfredsstillende re-
sultat. H-verdi = 0 (H-verdi = 
(antall arbeidsulykker m/fra-
vær x 1000.000)/totalt antall 
timer).

NCC har en målsetning om 
en H-verdi lavere enn 5. 

NCC har en H-verdi lokalt på 
0, og 7 på landsbasis. I bran-
sjen (tall fra 2007 oppgitt av 
BNL) er H-verdien på 10,19.

På dette prosjektet har vi i ut-
gangspunktet ikke gjort mer 
enn hva vi er forpliktet til å 
gjøre i henhold til gjeldende 
regelverk. Den store forskjel-
ler tror jeg er at vi har hatt 
fokus på oppgaven til vi var 
ferdig med prosjektet. 

Vi har enda mye å hente i 
byggebransjen med hensyn 
til forbedringer i det daglige 
HMS-arbeidet. Skal bransjen 
lykkes mener jeg det må en 
bevist holdningsendring til. 

Bildene vise fasadedetaljer av tilbyggets karakter-
istiske skrå kassett-kledde gavl.

Foto: ArkVest
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Oalsgate 1 og 2, Postboks 424, 4303 Sandnes
Telefon: 47 67 66 00 • Telefax: 51 62 52 22

www.magnar-eikeland.no

Vi gratulerer Norske Shell
med nye kontormøbler

Zetlitzveien 2, 4017 Stavanger
Telefon: 06 050 • Telefax: 51 58 30 95

www.moelven.no

Vi har levert
systemvegger, glassvegger

og himlinger

Innredning resepsjon
er utført av

HMS koster penger men vi 
har ikke råd til å la være etter 
min mening.

Andre utfordringer i pro-
sjektet har vært rehabilite-
ring og ombygging parallelt 
med drift i komplekset. Byg-
get består av et mellombygg 
med fire vinger med konto-
rer, kantine og møterom. En 
og en ving ble rehabilitert og 
bygget om mens det var full 
drift i resten av komplekset. 

I en så stor ombygging blir 
det mange utfordringer med 
logistikk, støv, støy og ikke 
minst sikre en operativ infra-
struktur til driftsområdene.

Hva er din totalvurdering 
av prosjektet?
En profesjonell og kreven-
de byggherre sammen med 
et godt team medarbeidere 
både internt og eksternt har 
bidratt til at det har vært et 
fantastisk prosjekt å være 
prosjektleder for. 

Positive tilbakemeldinger 
både fra yrkesarbeidere og 
funksjonærer som sier at det 
er det kjekkeste prosjektet de 
har vært med på, varmer spe-
sielt. Vi har klart å håndte-
re de utfordringene som har 
vært på en profesjonell og 
god måte. 

Mye av årsaken til det me-
ner jeg ligger i alt arbeidet vi 
har nedlagt i å bygge relasjo-
ner, ha respekt for hverandre 
og overføre eierskap til alle i 
prosjektet. 

Det er bygget en sentral café som avlaster kantinens kapasitet, og er et nytt sosialt 
møtepunkt mellom de tre store kontorfløyene. �lasseringen i �. etas�e over reseps�onen�lasseringen i �. etas�e over reseps�onen 
var optimal, men det var avg�ørende at den måtte bli så transparent som mulig for å 
opprettholde kvaliteten med utsikten til havet.

Foto: ArkVest

Stilfulle Facility Center. Gulvet er utført i polert 10 mm Ottaskifer i fallende lengder og 
varierende bredder.

Foto: Ark Vest

Funks�onsmessig var hovedinngangens plassering viktig å beholde, men reseps�onen 
måtte utvides.

Foto: ArkVest

Sykkelskur i tre/limtre med papptekking. Sykkelskuret 
har eget område for  spyling av sykkel.

Foto: ArkVest

Bildet viser kantinen.
Det meste av eksister-
ende bygningsmasse 
er totalrenovert, 
inklusive utvidelse av 
kantine og k�økken

Foto:
ArkVest
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Strandgata 41, 4307 Sandnes
Telefon: 51 68 48 50 • Telefax: 51 68 48 51

www.aadnesenglass.no

Glassrekkverk
er levert og montert av

Bjorhaugslettå 24, Postboks 3, 4367 Nærbø
Telefon: 51 79 36 36 • Telefax: 51 79 36 37

post@waldeland-varhaug.no

Skifer- og flisarbeidet
er utført av

Randabergveien 304, 4070 Randaberg
Telefax: 51 41 34 29 • www.abcontainerutleie.no

Avfallshåndtering
er utført av

Orstadveien 110, 4353 Klepp St.
Telefon: 51 60 21 50 • Telefax: 51 60 21 51

www.rubiconas.no

Aluminiums- og glassarbeider
er utført av:

A/S Norske Shell har totalrenovert 3 eksisterende fløyer og bygget en ny som sees til 
venstre.

Foto: ArkVest

VVS-tekniske anlegg
Av 

Bjørn Ove Modalsli,
Modalsli Prosjektering AS

A/S Norske Shell har total-
renovert eksisterende byg-
ningsmasse som består av et 
areal på ca. 12.000 m² (inkl. 
kjeller) I tillegg er det opp-
ført et nybygg på ca. 5.000 
m². Alle byggene har utven-
dige persienner med automa-
tisk styring pr. fasade og eta-
sje.

Sanitæranlegg
Sanitæranlegget er totalreno-
vert i den eksisterende byg-
ningsmassen med unntak av 
en del hovedføringer i kor-
ridorer og sjakter. Det er le-
vert berøringsfrie armaturer 
til WC, servanter og dusjer. 
Dusjene har i tillegg automa-
tikk for legionellaspyling. Et 
stort antall av de ansatte hos 
A/S Norske Shell sykler til 
jobb. Disse har nå fått nye, 
store garderober med tørke-
rom for tøy. Tørkerommene 
er utstyrt med aerotempere 
og avfuktere for effektiv tør-
king av sykkeltøyet.

Varmeanlegg
Eksisterende bygningsmasse 
ble tidligere oppvarmet med 
elektriske panelovner. Disse 
er nå sanert og erstattet med 
radiatorer slik at både ny-
bygget og eksisterende byg-

ningsmasse varmes opp med 
vannbåren varme. Varmen 
produseres delvis i egen var-
mesentral der kondensator-
varmen fra kjølemaskinene 
gjenvinnes, mens spisslasten 
til eksisterende bygg samt 
hele varmebehovet til nybyg-
get dekkes via fjernvarme. 
Radiatorene er dimensjonert 
for 55/40 °C. Kundesentra-
len for fjernvarme har kapa-
sitet på 950 kW.

Luftbehandlingsanlegg
Ventilasjonsanlegget i hele 
bygget er løst med omrørings-
ventilasjon. Tilluften tilføres 
i stor grad via tilluftsbafler 
og delvis via konvensjonelle 
tilluftsventiler. De aller fles-
te arbeidsplassene er nå or-
ganisert i landskap slik at det 
er 3 og 4 personer på samme 
areal hvor det før var 2 en-
manns cellekontor. A/S Nor-
ske Shell har mange kreven-
de arbeidsplasser med store 
internlaster. For å løse dette 
på en god måte, så vi at til-
luftsbafler var den løsningen 
som lettest lot seg gjennom-
føre i disse byggene. Venti-
lasjonsanlegget  tilfører luft 
med 19 – 20 °C fram til ba-
flene som i tillegg mates med 
isvann med temperatur 14/17 

°C. Små møterom har en en-
kel av/på VAV-funksjon som 
styres via lyset, mens stør-
re møterom har VAV-spjeld 
som reguleres via  tempera-
tur- og CO

2
 føler for trinnløs 

regulering av luftmengden. 
Totalt behandlet luftmengde 
er ca. 175.000 m³/h. 

Kjøleanlegg
Eksisterende bygg har egne 
kjølemaskiner med samlet 
kapasitet på 800 kW. Behovet 
er ca. 100 kW til datakjøling 
mens resten er forbeholdt 
klimakjøling. Nybygget er 
tilknyttet fjernkjøling via en 
kundesentral med kapasitet 
350 kW. I alle byggene er det 
lagt opp en egen isvannsled-
ning som forsyner fan-coils i 
mindre tavle-/datarom.

Sett fra plan 2 over resepsjonen med utsøkt utsikt mot Risavika.                                                                  Foto: ArkVest 

Glassgården brytes med gangbroer og ståltrapp med re-
poser i volumet mellom glasspartier.

Foto: ArkVest

Rekkverk på broene, plattformene og i ståltrapp er uten 
stendere, og håndløpere i rustfritt stål festet til glasset 
svever over gulv og trinn.

Foto: ArkVest
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Fredensborgveien 11, 0177 Oslo
Telefon: 23 32 71 00 • Telefax: 22 11 03 23

www.lpo.no

Utførende arkitekt

Avd. Romerike
Balder allé 2, 2050 Jessheim

Postboks 65, 2065 Gardermoen
Telefon: 97 00 43 06 • Telefax: 63 98 21 80

www.sogf.no

Prosjekt- og prosjekteringsledelse,
byggeledelse, taksering

Narmovegen 191,
Postboks 3022 Solvang, 2318 Hamar

Telefon: 954 85 000 • Telefax: 62 52 16 95
www.geraad.no

Rådgivende ingeniør i
GEOTEKNIKK

Jessheim Storsenter

Det skal stor vidvinkel til for å fange hele storsenterets buete fasade mot Furusethgata. Her skjer innkjøring til nytt 
garasjeanlegg i underetasjen. Den buete og relativt tette fasdeflaten i 2. etasje er utført i finérte plater. Inntrukket fa-
sade i 3. og 4. etasje har kledning av fibersementplater. 

Foto: Byggenytt

Av 
Jan Knoop, partner,
LPO arkitekter AS

Jessheim i Ullensaker kom-
mune er regionsenter på Øv-
re Romerike og siden 1998 
vertskommune for hoved-
flyplassen på Gardermoen. 
Jessheim er et gammelt han-
delssted som nå opplever en 
sterk vekst i aktivitet og be-
folkningsvekst. Tidligere var 
det to mindre butikksentre 
ved siden av hverandre, ut-
viklet gjennom 1960-70-80-
tallet, Fakkelsenteret og HK- 
senteret. Olav Thon Gruppen 
kjøpte Fakkelsenteret og 
gjennom Tore Kværner som 
overtok HK-senteret etter 
sin far, etablerte de Jessheim 
Storsenter sammen. 

Dette prosjektet er bygge-
trinn 3, en utvidelse i den 
nord-vestre delen av de to 
kvartalene som storsenteret 
omfatter. Byggherre er Ha-
rald Kværner eiendom AS 
ved Tore Kværner. LPO arki-
tekter har gjennomført de to 
siste byggetrinnene på sente-
ret.

Byplan 
Jessheim som regionsenter 
har planer for en gradvis ut-
vikling mot sterkere urban og 
bymessig karakter. Prosjek-

teringen av storsenteret har 
foregått i et samarbeid med 
kommunens byplanlegging 
både i forhold til å styrke de-
taljhandelen sentralt på Jess-
heim og i utnyttelse og utfor-
ming av de to kvartalene som 
storsenteret omfatter.

Nærhet til kollektivtransport 
og trafikkavviklingen i sent-
rum har påvirket løsning og 
plassering av nødvendige 
parkeringsplasser rundt sen-
teret i flere separate anlegg.
Senteret forholder seg både 
til Storgata med Torget og 
Rådhusplassen med kultur-
hus og kommuneadministra-
sjon.

Hovedgrep
Utvidelsen omfatter 4 etasjer 
med utleieareal for detalj-
handel, en etasje for senter-
relatert utleie og en undere-
tasje for  parkering. Det nye 
bygningsvolumet ligger inn 
til og åpner seg mot eksis-
terende senter samtidig som 
de to hovedetasjene følger 
det buede gatelivet i Furu-
sethgata. Et gammelt hus 
mot Storgata ble revet og det 
nye bygget kommer fram til 
og danner ny hovedinngang  

herfra. De to øverste etasje-
ne er inntrukket fra gateli-
vet og tekniske rom og et tak 
med glasspartier  er samlet i 
en buekonstruksjon over det 
høye sentralrommet.

Volumoppbyggingen forhol-
der seg til skalaen på bygnin-
gene i Jessheim sentrum i fa-
saden ut mot gater, torg, og 
bygger seg opp mot den in-
dre delen av kvartalet i tråd 
med byplanen. Fellesarea-
lene åpner seg med nye inn-
ganger mot tilstøtende gater.

Planløsning
Utvidelsen er en sammen-
bygning med og utvidelse 
av eksisterende utleieareal. 
Fellesarealene forgrener seg 
fra to sentrale rom, plassert 
slik at de gir gjenkjennelse 
og orienterbarhet i alle eta-
sjene.

Et torg ved inngangene fra 
Storgata på plan 1 mellom 
eksisterende bygg og det nye, 
og et med rullebåndforbin-
delse til alle etasjer i kjernen 
av det nye bygget. De indre 

«gatene» blir en del av gang-
nettet i Jessheim sentrum.

Det er i samarbeid med bygg-
herren lagt til rette for at fel-
lesarealene i hver etasje har 
definerte møteplasser uten 
krav til handel. 

Prosjekteringen har hatt spe-
siell fokus på universell ut-
forming og trygge brann- og 
sikkerhetsløsninger Bygnin-
gen har et hovedbæresystem 
av prefabrikerte betongele-
menter og dekker i seks eta-

sjer og sekundære takkon-
struksjoner i limtre og stål.

En utfordring med den inn-
advendte kjøpesenterfunk-
sjonen er utforming av 
fasadene mot gatene der ut-
leiearealene henvender seg 
inn mot fellesarealene og 
legger «baksiden» ut mot yt-
terveggen. Vi har utformet 
fasadene med størst mulig 
åpenhet i 1. etasje mot for-
tauene og en artikulering og 

fortsettelse neste side

Dette prosjektet er byggetrinn 3, en utvidelse i den nord-vestre delen av de to kvarta-
lene som storsenteret omfatter. Det nye bygningsvolumet ligger inn til og åpner seg mot 
eksisterende senter.

Foto: Byggenytt Fasade langs Furusethgatas fall.                                                                Foto: Byggenytt
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Rådgivende ingeniører i
ELEKTROTEKNIKK

TEKNISK
PROSJEKTERINGSLEDELSE

Rådgivende ingeniør i
VVS-teknikk

Grønnegt. 63, Postboks. 311, 2303 Hamar
Telefon: 62 54 07 30 • Telefax: 62 54 07 40

E-post: hamar@aalerud.no
www.aalerud.no

Varme - Ventilasjon - Sanitær - Klima - Kulde
Gjensidigegården, Storgata 11, Jessheim

Telefon: 63 97 00 35 • Telefax: 63 97 49 94
Postboks 168, 2051 Jessheim

www.brannsafe.no

Brannteknisk rådgiver

Rådgivende ingeniører MRIF: byggeteknikk -
byggeledelse - prosjektledelse - brannteknikk - 
taksering - rehabilitering

Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo
Telefon: 23 27 80 00 • Telefax: 23 27 80 01
www.alhoyer.no

Rådgivende ingeniører i
BYGGETEKNIKK

fortsettelse fra 
forrige side

materialbruk i de øvrige eta-
sjene som forholder seg til 
byen og omgivelsene. Utryk-
ket er moderne og nytt men 
tar opp materialbruk og far-
ger fra eksisterende bebyg-
gelse.

Materialer
Første etasje har store 
glasspartier med klart defi-
nerte innganger. Tette par-
tier har murte flater med en 
variasjon i mønster og typer 
av teglstein. Den buede og 
relativt tette flaten i 2 etasje 
er kledd med plater med fi-
nert overflate. Det samme er 
benyttet på det utkragete vo-
lumet mot Storgata og rundt 
innganger. Inntrukket fasade 

i 3. og 4. etasje har kledning 
av fibersementplater artiku-
lert med  treprofiler.

Innvendig er det keramiske 
fliser på gulvene i fellesarea-
lene og for rekkverk og skil-
levegger er hovedmaterialet 
glass kombinert med eik.

Entreprisemodell 
Prosjektet har vært orga-
nisert som en samarbeids-
modell med prosjekterende 
og utførende, og en stor del 
av prosjekteringen parallelt 
med byggearbeidet. En kre-
vende prosess er gjennom-
ført med en engasjert, inspi-
rerende og aktiv byggherre 
og stor innsats fra alle med-
virkende. Areal av bygget er 
34500 m2  (BRA).

Et gammelt hus mot Storgate ble revet og erstattet med et 
nybygg med ny hovedinngang herfra. Det utkragete byg-
ningsvolumet (se også lite bilde) er kledd med med plater 
av finért overflate, som den buete fasaden mot Furuseth-
gata.

Foto: Byggenytt

Fasadedetalj mot Furusethgata.               Foto: Byggenytt

Det storslåtte sentralrommet.                   Foto: Byggenytt Rulletrappene er et skue verdt.                Foto: Byggenytt
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Nittebergveien Sandum,
2022 Gjerdrum

Telefon: 63 99 20 93 • Telefax: 63 99 24 48

Grunnentreprise
for vei og utomhusarbeider Industriveien 23, 2051 Jessheim

Telefon: 63 94 05 00
E-post: omf@omfjeld.no

www.omfjeld.no

Hovedentreprisen
er utført av

Grunnarbeider
er utført av oss

Byggeteknikk
Av 

Gunnar Bakken,
A. L.  HøyerAS

Storsenteret sett fra rundkjøring Trondheimsveien og Gardermoveien.                                                  Foto: Byggenytt

s

Jessheim Storsenter 
byggetrinn 3. Bildet er 
tatt fra nedkjøringsvei 
til det nye garasjeanleg-
get i underetasjen. Nær-
het til kollektivtransport 
og trafikkavviklingen 
i sentrum har påvirket 
løsning og plassering av 
nødvendige parkerings-
plasser rundt senteret i 
flere separate anlegg.

Til venstre sees Jessheim 
rådhus.

Foto:
Byggenytt

Byggegruben
Utgraving helt inntil veggene 
på eksisterende senter og vei
banen i Storgata bød på spe
sielle utfordringer. Grunn
undersøkelsene viste at det 
generelt er sand og grusmas
ser med innslag av store ku
lestein ned til stor dybde. Det 
ville derfor ikke være tilråde
lig med normal stålspunting, 
som ville medføre setnings
fare for eksisterende sålefun
damenter.

Etter en del undersøkelser 
ble det bestemt å benytte et 
tysk system for boring og ut
støping av betongspunt. Uav
hengig dreiing av forings
røret, som var utstyrt med 
hardmetallkrone, og det inn
vendig naverboret, gjorde det 
til en viss grad mulig å ta seg 
gjennom steinrike lag. Der 
steinene var for store kunne 
naveren heves og steinene 
bores, meisles eller sprenges 
på tradisjonelt vis.

Det viste seg imidlertid at 
denne nødløsningen til stadig

het måtte benyttes med påføl
gende treg fremdrift og løpe
nde kostnader.

Etter boring og massefjer
ning ble fôringsrøret fylt med 
betong og trukket opp. Neste 
boring og utstøping ble utført 
i ca ¾ diameter avstand fra 
den første, før man gikk til
bake og boret den mellomlig
gende som dermed fikk ca. 
1/8 diameter overlapp med 
de utstøpte. Det ble senket 
ned armering før utstøping 
av den mellomliggende, slik 
at annenhver betongkjerne er 
armert i den ferdige spunt
veggen. Avslutningsvis ble 
det armert og utstøpt en sam
menbindende toppbjelke.
Etter utgraving av hver eta
sjehøyde ble spunten stagfor
ankret.

Grunnvannsnivået var påvist 
lavere enn grubebunnen og 
gjorde drenering unødven
dig.

Det viste seg at metoden 
med betongspunt medførte 

så høye kostnader og lang
som fremdrift at alternative 
metoder ble attraktive. Om
fanget ble derfor innskrenket 
mest mulig og det ble utført 
etappevis utgraving og utstø
ping under nabobyggenes så
ler, der graveskråningene el
lers ville bli for bratte.

Fundamenter
Alle innvendige søyler, bæ
rende vegger og avstivende 
sjakter er sålefundamentert. 
Mot Furusethgata er det be

nyttet stagforankret støtte
mur på såle, mens yttersøy
lene mot Storgata og deler av 
eksisterende senter er funda
mentert på betongspunten.

Bæresystemer
Størstedelen av bærekon
struksjonen er oppført i pre
fabrikkerte betongelementer, 
som krever stor krankapasitet 
over et relativt langt tidsrom.
Bygningens store utstrek
ning medførte at arealmes
sige begrensede deler måtte 

oppføres i full høyde før kra
nen kunne trekkes ut til neste 
etappe. Avstivningssystemet 
ble tilpasset denne fremdrif
ten slik at tilstrekkelige ver
tikale skiver til en hver tid 
var på plass, uten at det ble 
behov for midlertidige av
stivninger.

Bæresystemet i øverste eta
sje består av betongfylte 
stålrørssøyler. Mellom inner
søylene i hoveddelen spen
ner hatteprofil stålbjelker 
som bæring for prefabrikerte 
Letttak elementer. I rendene 
er det benytte IPEbjelker.
Kravet til stor høyde i venti

lasjonsrom på øvre plan og 
ønsket om en enkel ytre form 
førte til at det for takarealet 
langs vestsiden av eksiste
rende senter ble valgt en bu
et takkonstruksjon i limtre. 
Buen er delt i tre felt med 
opplegg på langsgående sto
re limtrebjelker (åser) med 
spennvidde opptil 13,25 m. 
Det viste seg at taket var ve
legnet for prefabrikasjon i 
det limtrebuebjelkene kun
ne splittes og benyttes som 
kantbjelke i elementer. Sam
me elementleverandør bidro 
sterkt både byggeteknisk og 

fortsettelse neste side
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Industriveien 20, 2072 Dal
Telefon: 63 92 22 20 • Telefax: 63 92 22 21

www.protan.no

Taktekking og membranarbeide
er utført av

Vi har utført
SECANT-peler
som alternativ

til spuntvegg og
grunnmur

Storgaten 11, Postboks 26, 2051 Jessheim
Telefon: 63 94 24 40 • Telefax: 63 97 49 94
www.orp.no

Vi har levert:
Utomhusplaner med vekt på universiell utforming.
Planer for veier, rundkjøring og P-plasser.
Prosjektering av veier og VA.

Hvervenmoveien 29, 3511 Hønefoss
Telefon: 32 12 64 44 • Telefax: 32 12 35 07

www.brynvent.no

VENTILASJONSENTREPRENØR

fortsettelse fra 
forrige side

fremdriftsmessig ved å le
vere den kombinerte venti
lasjonsføringsveien og utkra
gede fasadekonstruksjonen 
mot Furusethgata, samt vegg
elementer i toppetasjene mot 
eksisterende senter.

Bæresystemet i atriumet 
som forbinder senteret med 
Ruudgården består av Lett
takelementer, limtrebjelker 
og stålfagverk på stålsøyler. 
Opphengt galleri og bro er 
utført med stålbjelker og kor
rugerte stålplater med armert 
påstøp.

Den utkragede 2.etasjen mot 
Storgata er utført i hulldek
kelementet på skråstagfor
ankrede stålbjelker. Taket, 
som på grunn av nivåforskjel
len til den bakenforliggende 
høye bygningskroppen måtte 
beregnes for betydelig snø
last, består av korrugert stål
plate med opplegg på frem
kantbjelke i stål og fastboltet 
stålvinkel på betongbjelke i 
bakkant. Stabiliteten ivare
tas ved at konstruktiv påstøp 
overfører horisontalkreftene 
til fløyens gavlvegger. 

Mye av utfordringen for pre
fabbetongleverandøren ble 
imidlertid at konstruksjons
systemet, uten spesielle til
tak, ville være ustabilt mot
satt vei av utkragingen i 
montasjefasen før konstruk
tiv påstøp var herdet.

Over varemottaket er det in
tegrert et etasjehøyt stålfag
verk med spennvidde 18 m 

i den prefabrikkerte betong
konstruksjonen.

Bærekonstruksjonen for rul
lebånd består av en enkel hen
ge/fagverkskonstruksjon av 
stålrørbjelker og stangstål 
med opplegg på prefab be
tongkonstruksjonen på plan 
4. Samtidig er den bærende 
for romfagverkstrappene av 
stål med støpte betongtrinn 
mellom 3. og 4.etasje.

Brystninger mot blant annet 
rullebånd, på trapper, galleri
er og bro er utført i glass med 
boltefester i stålbjelker eller 
braketter forankret på dekke
fremkanter.

Bæresystem i ombyggings- 
og påbyggingsdel i eksiste-
rende bygninger
I eksisterende senter måtte 
bærekonstruksjonen for ta
ket forsterkes på grunn av 
snølaststandardens såkalte 
fonnelast.

I Ruudgården ble det etablert 
bæring for atriumtakets lim
trebjelker ved utvekslende 
stålbjelker på stålsøyler fast
boltet til bygningens opprin
nelige hovedsøyler.

Ruudgårdens nordre trappe
rom, som består av Leca silo
blokk og betong, forsterkes 
som fundament for ny tak
konstruksjon over inngangs
partiet til det nye senteret. Et 
3 etasjers utstillingsmonter 
av stålprofiler med gitterrist
er og glassfront er opphengt 
i takkonstruksjonen.

Prosjektadministrasjon
Av 

Beate Filbrandt, Sjåtil & Fornæss AS

Sjåtil & Fornæss AS ble 
engasjert av byggherren 
Harald Kværner Eiendom 
for å ivareta administrati
ve funksjoner i prosjektet. 
Prosjektledelse, prosjekte
ringsledelse, byggeledelse 
og taksering.

Faser i prosjektet
Prosjektet ble delt i tre for
skjellige faser. Fase 1 om
fattet utbygging av tilbygg 
på ca. 35.000 m2, rund
kjøring, veier og parke
ringsplasser. Denne fasen 
omfatet ikke innrednings
arbeider i foretningsloka
ler. Fase 2 omfattet inn
redning av butikklokaler 
og kontorer i nybygget, ca. 
18.500 m2. Fase 3 omfat
tet innvendig ombygging 
av eksisterende senterbyg
ninger 

Entreprisemodeller
I fase 1 og 3 ble modell 
for byggherrestyrte side
entrepriser benyttet. Bygg
herren har inngått direkte 
kontrakt med bygningsen
treprenør (fremdriftsadmi
nistrerende hovedentrepre
nør), elektroentreprenør, 
rørlegger, graveentrepre
nør, ventilasjonsentrepre
nør og leverandører av kul
deanlegg, automatikk, lås 
og beslag, sikkerhetsan
legg, branngardiner, hei
ser og rullefortau. Det ble 
benyttet enhetsprisekon
trakter og «åpen bok» kon
trakter basert på NS 8405.
Innredningsarbeider i bu
tikkarealer (fase 2) ble 

gjennomført som totalen
trepriser hvor bygningsen
treprenøren inngikk direk
te kontrakter om utførelse 
med de respektive butikker 
eller butikkjeder.

Prosjektering 
Forprosjekt startet i de
sember 2006. Detaljering 
påbegynte våren 2007 og 
pågikk parallelt med byg
gearbeidet gjennom hele 
utbyggingsperiode. Det ble 
benyttet internettbasert da
tabasesystem til formidling 
av tegninger og arbeidsdo
kumentasjon mellom pro
sjekterende og utførende.
Byggherren inngikk avta
ler med 11 rådgiverfirmaer 
og detaljstyrte prosjekte
ringen under  hele utbyg
gingsprosessen.

Fremdrift 
Byggearbeidene med til
bygget (fase 1) startet me
dio april 2007. Montering 
av prefabrikkerte betong
konstruksjoner ble avslut
tett i mai 2008 og takarbei
der  i juli 2008. Utbygging 
av rundkjøringen, veier og 
plasser startet i juni 2008. 
Arbeider ifm med fase 1 
og 2 pågikk helt til åpning 
av sentret dvs 5 november 
2008. Ombygningsarbei
der (fase 3) i deler av det 
eksisterende senteret pågår 
fortsatt. 

Byggekostnader
Byggherrens investerings
kostnad ligger på ca. 470 
millioner kroner eks mva. 

Bildet under viser spis-
estedet Jordbærpikene, et 
svært populært møtepunkt 
for senterets besøkende 
Det er i samarbeid med 
byggherren lagt til rette 
for at fellesarealene i 
hver etasje har definerte 
møteplasser uten krav til 
handel.

Foto:
Byggenytt

En luftig kikk fra topp-
etasjen ned i det store sen-
tralrommet. Dette alene 
er verdt et besøk på nye 
Jessheim Storsenter.

Foto:
Byggenytt
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Leverandør av glassfasader
innvendig og utvendig,

dører og vinduer

Elektrotekniske anlegg
Av 

Per-Gunnar Ekren, Ing. Hallås AS

El-kraftanlegg
Strømforsyningen skjer fra 
3 stk. trafoer plassert i fel-
les traforom.  Spennings-
systemet i bygget er 400 V 
TN-C-S.

Målerutstyr for samtlige 
leietagere er plassert i ho-
vedfordeling. Hovedforde-
ling er plassert i eget rom 
vegg i vegg med traforom.

Det er montert underfor-
delinger hos hver leieta-
ger og i fellesarealer. Som 
bæresystem er benyttet ka-
belstiger.

De elektriske installasjo-
ner er utført som en kom-
binasjon av skjult og åpent 
anlegg.

Som belysningsutstyr er 
benyttet damplampear-
maturer, lysstoffarmatu-
rer, kompaktrørarmaturer 
og LED belysning. Belys-
ningsutstyr er tilpasset de 
forskjellige leietageres inn-
redningskonsept.

Det er etablert sentral sty-
ring med muligheter for 
forskjellige lyssettinger i 
fellesarealer.  Leietagere 
har egen individuell sty-
ring av sitt lysanlegg.

Det er benyttet et overvå-
ket sentralisert nødlysan-
legg med adressérbare ar-
maturer.

Ventilasjonsluft varmes 
opp med vannbåren var-
me. Til oppvarming av fel-
lesarealer benyttes var-
mekabler, luftporter og 
radiatorer. I leietagerare-
aler benyttes vannbåren 
varme for å dekke oppvar-
mingsbehovet.

Tele- og automasjon
Følgende anlegg er mon-
tert:
• Adressérbart brannalarm-
anlegg med talevarslings-
anlegg og dørstyring.
• Personsøkeranlegg.
• Adgangskontrollanlegg 
og dørsignal.
• Innbruddsalarmanlegg 
(skallsikring).
• Lydforsterkningsanlegg 
(integrert med brannalarm-
anlegg).
• Fellesantenneanlegg til-
knyttet kabel-TV anlegg.
•Strukturert kat. 5 sprede-
nett for tele.

Utvendige anlegg
Det er montert lysmas-
ter for belysning av parke-
ringsarealer og gater.
Videre er montert belys-
ning av fasader, skilt og 
inngangspartier.

Heiser
I bygget er montert 3 stk. 
personheiser og 1 stk. va-
reheis.

Brannteknisk prosjektering
Av Vigdis Eidan og Tore Eriksen, BrannSafe AS

Branntekniske prosjektering 
har blitt utført av BrannSa-
fe AS med innleid bistand 
fra Neas NBC. Arbeidet har 
gitt store utfordringer, dels 
på grunn av sammenbyg-
ning med eksisterende sen-
ter som skulle fungere vide-
re under utbyggingen, og dels 
på grunn av de arkitektonis-
ke grep som ikke bare skul-
le svare til tidens behov, men 
også innlemme eldre byg-
ningsdeler i en sammenhen-
gende bygningsmasse over to 
kvartaler. 

Det måtte forventes at funk-
sjonsbaserte løsninger ble tatt 
i anvendelse, og at det opp-
stod fravik fra preaksepterte 
løsninger som måtte behand-
les. At prosjektet ble organi-
sert som «åpen bok» medfør-
te også at oppdraget lå under 
byggherren, og at mye av den 
branntekniske detaljprosjek-
teringen har foregått under 
byggeperioden. 

Jessheim Storsenter er ut-
videt med et bruksareal på 
nesten 35.000 m2, utført med 
P-kjeller, 4 etasjer med salgs-
lokaler og en kontoretasje 
med overliggende mezzanin. 
De første 3 etasjer med salgs-
lokaler står i åpen forbin-
delse med hverandre, men er 
lukket mot de to neste, åpne 
etasjer og mezzanin. Eksiste-
rende senter var i 3 plan og 
var lett å innlemme i det nye 
tiltaket, mens et frittstående 
bygg fra 80-tallet i 4 etasjer 
krevde en lukking og opp-
gradering.

Sikkerhetsnivået har hele ti-
den vært sammenliknet mot 
preaksepterte løsninger som 
komparativ målestokk, men 
amerikansk regelverk - NF-
PA 101 Life Safety Code - 
har også blitt trukket inn til 
vurdering av rømningssik-
kerheten. Amerikanske stan-
darder er bedre utviklet når 
det gjelder vitenskapsbaserte 
løsninger, og har langt bedre 
erfaringsgrunnlag med byg-
ningstyper av denne karakter 
og størrelse.

Tiltaket ble satt i tiltaksklas-
se 3 for brannsikkerhet. Ved 
gitt rammetillatelse fra Ul-
lensaker kommune ble det 

stilt krav om uavhengig kon-
troll av brannprosjektering, 
som er blitt ivaretatt av Ram-
bøll Norge AS. Ansvarsbe-
lagt foretak for utførelses-
kontroll ble imidlertid ikke 
krevd i tiltaket.

Jessheim Storsenter er na-
turlig nok blitt utstyrt med 
heldekkende automatisk 
slokkeanlegg, fulldekkende 
brannalarmanlegg med tale-
varsling, og med ledesystem 
integrert i normalbelysnin-
gen, men med tradisjonelle 
utgangsarmaturer. Sikker-
hetstiltakene er integrert med 
eksisterende senter, og direk-
tevarsling til brannvesenet er 
videreført. Mer spesielt er 
utformingen av brannven-
tilasjonen - knyttet til rul-
lebåndssjakt over 6 etasjer 
og overbygde gangpassasjer 
- som er dimensjonert for 
sprinklersvikt og kompen-
sasjon for arealoverskridelse 
på en slik måte at tempera-
turutvikling i ulike arealer 
ikke skal bli truende for hhv. 
evakuering, verdisikring og 
slokkemannskaper. Alle om-
råder i senteret er dessuten 
dekket av brannslanger.

Brannkonseptet for øvrig til-
sier oppføring i brannklasse 3 
og risikoklasse 5, bortsett fra 
P-kjeller og toppetasje med 
kontorer. Viktige fravik er 
bl.a. en stor horisontal, uten-
påliggende installasjonssjakt 
utført i trekonstruksjoner og 
plassert mellom 1. og 2. eta-
sje med en lengde på ca, 120 
m og et volum på ca.1500 m3. 
Sjakta er detektert, sprinklet 
og skilt fra salgslokaler med 
branncellebegrensende kon-
struksjoner, og kun førings-
vei for ventilasjonskanaler, 
mens elektriske kabler føres 
i egne sjakter. Andre fravik 
knytter seg til stålkonstruk-
sjoner som ikke inngår i ho-
vedbæresystem, mezzanin-
plan, krav til rullebånd som 
rømningsvei og enkelte trap-
per. Brannseksjoneringen i 
bygget har en overskridelse 
på ca. 20% fra preakseptert 
løsning, kompensert med 
brannventilasjon. Branngar-
diner er dessuten montert 
mot eksisterende deler som 
ikke var innbefattet i tilta-
ket.

Branncelleoppdelingen i 
senteret er basert på store og 
åpne løsninger for salgsare-
alene, men ivaretatt mot p-
arealer, trapperom, sjakter 
og ulike typer av tekniske 
rom.

Rømningskonseptet i sente-
ret har lagt vekt på store ut-
gangspartier, og med roms-
lige, oversiktlige og logiske 
gangpassasjer. Persondimen-
sjonering er likeledes basert 
på det amerikanske regelver-
ket, utdifferensiert på ulike 
typer etasjer, gateplan m.m. 
Alle serveringssteder har fått 
egne rømningsveier, slik at 
åpningstider ikke nødven-
digvis følger storsenterets.

Tilrettelegging for brannve-
senet er bl.a. sikret med egen 
røykventilering av P-kjelle-
ren, stigeledninger i trappe-
rom for uttak av brannvann, 
og 3 ulike angrepsvei-
er utstyrt med brannmanns-
paneler og nøkkelbokser. 
Brannvannsforsyningen til 
Jessheim Storsenter er opp-
gradert.

Bildet viser første rulle-
trapp opp fra under-
etasjen med parkering.

Bildet under illustrerer 
rulletrappenes forbindelse 
til alle etasjene i kjernen 
av det nye bygget. Orien-
terbarheten er meget god.

Foto: Byggenytt
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ØSTLANDSKE
BETONGBORING AS

Sam Eydes vei 5 B, 1412 Sofiemyr
Telefon: 66 80 85 89 • Mobiltlf.: 907 46 720

Betongsaging og
betongboring
er utført av:

Christiania
Entreprenør og Maskin AS

Hausmanns gate 6, 0365
Mobiltlf.: 92408 411 • Telefax: 22 11 17 00

E-post: ce-m@live.no

Fjellsikring, støping,
snekkerarbeider og grunnarbeidet

er utført av

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

www.steen-lund.no

Gartnerarbeidene
er utført av:

Link Signatur AS
Elveveien 81, 1366 Lysaker

Telefon: 67 12 43 11 • Telefax: 67 12 43 17
www.link-signatur.no

ARKITEKT

Rådgivende ingeniør
byggeteknikk og

brannteknikk---

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

Kolbotn Torg
Av 

Tore L. Bergh, sivilarkitekt MNAL,
Link Signatur AS 

Kolbotn sentrum fremsto tid
ligere som lite attraktivt, do
minert av en høy jernbane
fylling og preget av kaotisk 
bebyggelse og dårlige ut
rom. I tillegg var handelslek
kasjen til nabokommunene 
svært stor.

Denne situasjonen ønsket 
kommunens politikere å gjø
re noe med, og det ble der
for i 1998 vedtatt en ny re
guleringsplan for Kolbotn 
sentrum vest som kastet om 
på dette. Her ble det lagt til 
rette for nytt kulturhus, han
delssenter, boliger og offent
lige torg og parker. Etter en 
konkurranse fikk firmaet 
Gulbrandsen & Wester AS 
(GWU) i oppdrag å utvikle 
og gjennomføre utbyggingen 
i tråd med denne planen.

Niels Torp AS arkitekter 
utarbeidet på oppdrag fra 
GWU en bebyggelsesplan 
for området. Denne ligger til 
grunn for volumoppbyggin
gen på området i dag.

Utbyggingen er gjort i fle
re trinn. Trinn 1 kulturhu
set Kolben (Dyrvik Arkitek
ter AS) ble ferdigstilt 2006, 
trinn 2 boliger nord (Felix 
Arkitekter AS) stod ferdig i 
2007. Siste trinn, som dette 
handler om, er handelssen
teret med boliger og offent
lige torg.

Hovedgrep
Tomta ligger mellom Kol
botnveien i vest og jernbanen 
i øst i et søkk i terrenget som 
faller mot Kolbotnvannet. I 

dette søkket er handelssen
teret med sine parkerings
kjellere gravd ned. På taket 
av senteret er det anlagt boli
ger med torg og plasser imel
lom. Det omfattende volumet 
som utgjøres av kjøpesente
ret er derved kamuflert del
vis under bakken, og takarea
lene oppfattes som en del av 
terrenget, samtidig som tor
gene er løftet opp i solen og 
lyset. Slik er det blitt mulig 
å innpasse det omfattende 
romprogrammet på nesten 
55.000 m2 på en trang tomt.

Torgarealene er delt i to nivå
er. Øvre torg er en langstrakt 
plassdannelse langs aksen 
mellom rådhuset og kultur
huset, mens nedre torg dels 
består av et mer innelukket 
byrom omgitt av bygninger 
og dels av et rom som åpner 
seg mot syd med et fallende 
plassgulv ned mot Kolbotn
vannet.

Bygningsvolumene over bak
ken, det vil si i hovedsak bo
ligene, er splittet i opp mind
re volumer, som igjen er 
bearbeidet med karnapper og 
sprang i takflater og veggliv, 
for å bryte ned dimensjone
ne og formatene, for på den 
måten forsøksvis å oppfylle 
reguleringsplanens intensjon 
om småbyskala.

Den gamle Villa Hoelstad, 
som med sitt skakke tårn er 
blitt Kolbotns varemerke, har 
ført et omflakkende liv på 

Tomta ligger mellom Kolbotnveien i vest og jernbanen i øst i et søkk i terrenget som faller mot Kolbotnvannet. I dette 
søkket er handelssenteret med sine parkeringskjellere gravd ned.

Foto: Byggenytt 

Over til venstre arkitekt
ens perspektivtegning. Hus 
med hvite fasader inngår i 
siste byggetrinn.

Til høyre sees Kolbotn 
Torg og Kolben (til høyre) 
fra flytebrygge i Kolbotn
vannet.

Foto: Byggenytt

fortsettelse side 30
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RIVING - GRUNN - MILJØ

Industriveien 18-20,
 Postboks 373,
1301 Sandvika

Telefon: 66 79 45 00
Telefax: 66 79 50 26

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

Grave- og rivearbeider
er utført av:

Hadelandsveien 841, Postboks 1106 Flattum, 3503 Hønefoss
Telefon: 32 11 44 80 • Telefax: 32 11 44 81

www.brdmyhre.no

Vi har utført fundamenteringen og stagboring for spunt.

Over 3000 meter stålkjernepeler med dimensjon Ø90 mm til Ø150 mm.

Vi har også boret for wiresaging og fundamentering innendørs, og 

horisontalboring for VA.

Vaterlandsveien 19, 3470 Slemmestad • Tlf.: 31 29 78 00 • Fax: 31 29 78 09
kranor@kranor.no • www.kranor.no

Avdelinger: Stavanger • Bergen • Trondheim • Tromsø

Vi har løftet det meste!

Utsikt mot Kolbotnvannet.                                                                     Foto: Byggenytt

Sett mot boligblokken nærmest Kolbotnvannet.                                   Foto: Byggenytt

Sett fra det øvre torget.                                                                            Foto: Byggenytt

Sett fra det nedre torget mot Kolben.                                                         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
er levert av:

Foto: Byggenytt

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

Ekornveien 11, 2240 Magnor
Telefon: 62 83 70 11
Telefax: 62 83 72 40

•	Rømningstrapper
•	Balkongrekkverk
•	Rekkverk av
	 innspent glass

Vestfold Gulvavretting AS
Gulvavretting på sitt beste.

Etablert 1986.

Nedre Liavei 32, 3080 Holmestrand
Telefon: 33 05 57 23 • Mobiltlf.: 913 88 929

www.vga.no

Gulvavrettingen
på hele prosjektet

er utført av:

fortsettelse fra 
side 28

spesialkjøretøyer og proviso-
riske grunnmurer i byggepe-
rioden, men er nå tilbake på 
sin opprinnelige plass, oppå 
det nye kjøpesenteret

Byggesaken har bydd på ut-
fordringer og begrensninger 
i en trang tomt mellom ek-
sisterende bygninger og in-
frastruktur, komplisert to-
pografi med mange nivåer, 
vanskelige grunnforhold og 
høy grunnvannstand, ulike-
artede funksjoner med for-
skjellige krav til bæresystem 
oppå hverandre og en bebyg-
gelsesplan med mye kompli-
sert geometri. Dette har gjort 
byggesaken til en krevende 
oppgave både for de prosjek-
terende og de utførende.

Konstruksjon
Kjellerarealene er dels ut-
ført i plassbygd, vanntett 
betong på grunn av høy 
grunnvannstand, og dels i 
prefabrikkert stål og betong. 
Mellom kjøpesenteret og bo-
ligene er det lagt inn svæ-
re utvekslingsbjelker for å 
gi nødvendig spillerom i ut-
formingen av bæresystemet 
i boligene. Saltakene i bo-
ligene er utført i trebaserte 
Ranti-bjelker. Grunnforhold-
ene er varierende, dels fjell 
og dels dyp gjørme, som har 
krevd omfattende pæling.

Kjøpesenteret
Senteret inneholder ca. 70 bu-
tikker og en rekke serverings-
steder, dels i nybygget, dels i 
nabobyggene. Fellesarealene 
er gitt en form der bredden 

varierer og gateforløpet avlø-
ses av plassdannelser for å gi 
en opplevelsesrikdom. Ver-
tikal kommunikasjon er lagt 
inntil nabobyggene på begge 
sider i større åpne rom med 
dagslysinnfall. Her er det in-
stallert rullebånd og heiser. 
Nybygget ligger på et mel-
lomnivå i forhold til nabo-
byggene slik at det er kun en 
halv etasjes høydeforskjell 
mellom nivåene.

Ved formgivingen av felles-
arealene har målsettingen 
vært å gi et eksklusivt inn-
trykk med moderate virke-
midler: glatte, rene himlin-
ger og himlingsflåter med 
lysrenne mot vegg, ensartede 
rammer for butikkfrontene 
med helglass og eksklusive 
fliser på golvet i lyse natur-
farger. Rekkverkene er i inn-
spent glass med håndlister i 
eik.

Utformingen av butikkfron-
tene er en utfordring der det 
gjelder å balansere butikke-
nes variasjon og behov for å 
stikke seg fram mot hensynet 
til helhetsvirkningen. Denne 
balansen er oppnådd gjen-
nom en designmanual som 
gir strenge rammer for hva 
den enkelte forretning kan 
tillate seg og hvilke rammer 
butikkfrontene skal tilpasse 
seg.

Parkering
Kjøpesenteret og boligene 
har til sammen et stort par-
keringsbehov. Parkeringen 
er lagt i to kjelleretasjer un-
der kjøpesenteret og rommer 
til sammen ca. 700 plasser. 
En utfordring har vært til-

pasningen mellom parkerin-
gen og bæresystemet, som 
nødvendigvis blir komplisert 
med forskjelligartede funk-
sjoner over. Det er lagt opp 
til en god standard der både 
enkeltplassene og manøvre-
ringsarealene er større enn 
minimumskravene.

Boligene
Anlegget rommer 162 boli-
ger av varierende størrelse. 
Miksen har vært gjenstand 
for inngående vurderin-
ger og markedsundersøkel-
ser, og dette har tidvis over-
styrt de mest byggevennlige 
løsningene, i det leilighetene 
over og under hverandre ik-
ke er like over alt. Gjennom-
gående er leilighetene rela-
tivt kompakte, særlig gjelder 
det toromsleilighetene. På de 
mest attraktive lokalitetene 
er det bygd større leiligheter 
med inntil 5 rom. 

Et flertall av boligene har 
livsløpsstandard. Leilighe-
tene i nord har svalgang på 
nordsiden og er gjennomlyst 
med dagslys. De to siste blok-
kene som ligger nord/syd har 
midtkorridor, og leilighetene 
her er følgelig ensidig belyst.

En utfordring i prosjektet 
har vært å skjerme beboerne 
mot støy fra jernbanen. Det 
har innebåret tiltak med lyd-
isolerende konstruksjoner, 
akustisk demping på uteare-
alene, og spesialløsninger for 
ventilasjonsanlegget.

Reguleringsplanen foreskri-
ver saltak på alle boligene, 
noe som ikke har vært like 
enkelt å kombinere med de 
brede volumene som planen 
legger opp til. Takene er tek-

ket med båndtekking. Fasa-
dene er kledd i lys tegl med 
innslag av vestlandspanel og 
bygningsplater. Balkongene 
er utført i betong med rekk-
verk i galvanisert stål med 
frostet glass i brystningene.

Utomhusanlegget
Utomhusanlegget er meget 
omfattende. Det er en viktig 
faktor for å oppgradere om-
rådet til et levende byrom for 
kommunens befolkning og 
gi stedet identitet. Det er lagt 
ned mye omtanke og penger 
i utformingen, og kommu-
nen har engasjert seg sterkt 
i planleggingen og bidratt 
økonomisk.

Den ovale plassen på nedre 
torg er tenkt som hjertet i 
Kolbotn sentrum, stedet for 
de store anledninger i kom-
munens liv, med opptred-
ener, opptog og rekreasjon 
i det syd-vestvendte amfiet. 
På torgarealene er belegg og 
plantekasser i granitt, og veg-
gene er kledd med sort basalt. 
Det plantes rikelig med trær, 
busker og grøntarealer, noe 
som er en teknisk utfordring 
på takarealene. Regnvannet 
på nedre torg samles i en li-
ten dam med springvann, og 
herfra renner vannet videre 
i en liten bekk ned mot Kol-
botnvannet. Her nede er det 
anlagt parkmessige friområ-
der med brygger, slik at idyl-
len i vannkanten skal bli til-
gjengelig for befolkningen. 
Det er anlagt en rekke leke-
plasser, både for beboerne og 
besøkende, blant annet er det 
investert i to flotte lekeskulp-
turer på nedre torg.

I motsatt ende er Kolbotn-
veien omformet til en miljø-
gate med beplantning, brede 
fortau, korttidsparkering og 
kjørebane, der alt skal foregå 
i lav fart på de myke trafikan-
tenes premisser. Veianleg-
get ligger oppå kjøpesente-
ret, som på denne måten kan 
knyttes sammen med fremti-
dige arealer på den andre si-
den av veien.

Kjøpesenteret åpnet 21. au-
gust, og de siste boligene var 
ferdige i november. Etter det-
te gjenstår omleggingen av 
jernbanen, som skal legges i 
tunnel og frigi verdifulle are-
aler. Denne omleggingen ser 
ut til å være utsatt på ubestemt 
tid, men når den en gang blir 
gjennomført, vil forvandlin-
gen av Kolbotn sentrum og-
så bli sluttført, formodent-
lig til glede for kommunens 
befolkning. Mottakelsen av 
senteret så langt tyder på at 
man er på rett vei.

Den gamle Villa Hoel
stad, som med sitt skak
ke tårn er blitt Kolbotns 
varemerke, har ført et 
omflakkende liv på spe
sialkjøretøyer og pro
visoriske grunnmurer i 
byggeperioden, men er 
nå tilbake på sin opp
rinnelige plass, oppå det 
nye kjøpesenteret.

Foto:
Byggenytt

s

Fra øvre torg set mot heishus og trapp ned til jernbane
undergang. Jernbanestasjonen (gult hus) i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt
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Alunsjøveien 55.0957 Oslo
Telefon: 22 15 46 90 • Telefax: 92 77 77 94

www.blikkenslager.no

ALLE BLIKKENSLAGERARBEIDER
ER UTFØRT AV:

Rødmyrlia 39, 3736 Skien
Telefon: 35 91 10 27 • Telefax: 35 91 10 29 • Mobiltlf.: 95 23 45 56

E-post: h-heimd@online.no

Utvendig tømmer på bolig, garasjehimling
og beslag samt utvendig spilehimling

er utført av

Prosjekt
Postboks 633, 1411 Kolbotn

Telefon 66 82 23 00 • Telefax: 66 82 23 40
www.sigdal.com

Kjøkken, bad og garderober
er levert av:

Den østlige boligblokken ligger på det øvre torget som har navnet Jan Baalsruds plass, etter berømt offiser i kompani 
Linge (2. verdenskrig). Dette torget henvender seg til Kolbotnveien.

Foto: Byggenytt

Over inngang til kjøpesenteret fra nedre torg. Under
to lekeskulpturer i rustfritt stål på gummidekke.

Foto: 
Byggenytt

Byggeteknikk
Av 

sivilingeniør Frode Weel
Rambøll Norge AS

fortsettelse neste side

Fundamentering
Bygget er fundamenter del-
vis direkte på fjell og del-
vis på stålkjernepeler.  Den 
nederste parkeringskjelleren 
ligger under grunnvannstan-
den, og denne bunnplaten er 
derfor strekkforankret for å 
unngå oppdrift i byggefasen. 
Strekkforankring er ivaretatt 
med stålkjernepeler og fjell-
bolter. 

Konstruksjoner parkering 
og kjøpesenter
Bunnplater, vegger og søy-
ler er hovedsaklig utført i 
plasstøpt betong. Bunnpla-
te og yttervegger i nederste 
parkeringskjeller er utført i 
vanntett betong. Øvrige dek-
ker er utført med oppsveiste 
stålbjelker og prefabrikerte 
hulldekke-elementer. Under 
Kolbotnveien er det benyttet 
prefabrikerte DT-elementer. 
Det er benyttet samvirkes-
øyler i deler av kjøpesenteret 
med krav til slankere søyler. 

Ved mindre belastninger og i 
klimavegger er det benyttet 
stålsøyler. 

Konstruksjoner boliger
Hovedbæringen er en blan-
ding av plasstøpte innerveg-
ger og stålsøyler og stålbjel-
ker. Dekkene er utført som 
plattendekker i betong, med 
lokale nedsenk for bad. Tre 
av boligblokkene har sval-
ganger bygget med stålsøyler, 
stålbjelker og plattendekke. 
Heis og trappesjakter er ut-
ført i prefabrikert/plasstøpt 
betong. Det er brukt prefa-
brikerte trappeelementer, og 
prefabrikerte balkongele-

menter. Tak er delvis bygget 
som lett konstruksjon med 
stålbæring og Ranti-bjelker, 
og delvis med plattendekke 
og oppfôret tretak. 

Spesielle utfordringer i 
prosjektet
Nybygget ligger inntil og 
delvis over tre eksisteren-
de bygg. De tre eksisterende 
byggene og nybygget skal til 
slutt bli en helhet, og dette 

Inn- og utkjøring parkeringskjelleren skjer i Strandliveien.                    Foto: Byggenytt
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Rulletrapper fører fra garasjekjelleren og opp til kjøpe-
senteret.

Foto: Byggenytt

Senteret inneholder ca. 70 butikker og en rekke server-
ingssteder.

Foto: Byggenytt

Ved formgivning av fellesarealene har målsetningen vært 
å gi et eksklusivt inntrykk.

Foto: Byggenytt

Parkeringen er lagt i to kjelleretasjer under kjøpesenteret 
og rommer ca. 700 P-plasser.

Foto: Byggenytt

fortsettelse fra 
forrige side

har medført at vi har revet og 
bygget på deler av de eksis-
terende byggene. Det er og-
så nivåforskjeller mellom ny-
bygget og eksisterende bygg. 
Dette har medført at vi har 
komplisert geometri og man-
ge tidkrevende grensesnitt 
i forhold til tilsvarende bygg. 

Det har også vært drift i de 
tilstøtende byggene i bygge-
fasen. Dette har gjort at vi 
har hatt begrenset tilgang i 
enkelte områder, og at riving 
og valg av løsninger har blitt 
styrt av dette, fremfor en op-
timal endelig løsning.

Bolig, kjøpesenter og parke-
ring er funksjoner med ulike 
krav til bæresystem og modu-
ler. Søyleplassering og last-
nedføring har derfor vært en 
utfordring. Det er derfor be-
nyttet mye utveksling av las-
ter fra boligene for å unngå 
uheldig plassering av søyler i 
kjøpesenter og parkering.

Villa Hoelstad er et eldre tre-
hus som stod på tomten fra 
før, og dette bygget skulle 
beholdes. Dette bygget på ca. 
100 tonn ble derfor flyttet, 
satt på en midlertidig grunn-
mur, og er nå flyttet tilbake 
på sin opprinnelige plass. 

I dag er det to etasjer med 
parkering og en etasje med 
kjøpesenter under Villa Ho-
elstad, og bæresystemet i det 
øvre dekket ivaretar lastene 
fra dette bygget. Bygget ble 
transportert med en trailer, 
kjøretrasé måtte nøye plan-
legges, og det ble stemplet 
gjennom tre etasjer ned til 
bunnplaten for å ivareta las-
tene fra inntransporten. 

Det meste av utomhusarealet 
har ligget over bygningsmas-
sen, og utomhusarealet ligger 
fordelt på forskjellige nivåer 
og har ulike funksjoner og 
belastninger. Dette har med-
ført unormalt mye detaljering 
av oppbygging av utomhusa-
realene. Torgarealene ivare-
tar laster fra brannbil, søp-
pelbil og noe varelevering, 
i tillegg går Kolbotnveien 
over bygget med de laster det 
medfører. 

Det er spesiell oppbygging 
for amfi, trapper, beplant-
ning og lekeapparater for å 
holde belastningene på dek-
kene nede. Brystninger og 
rekkverk er forsterket for å 
ivareta påkjørsel. Utomhusa-
realer til boligene har enkle-
re oppbygging, men også her 
har det gjort en del tiltak for 
å sikre brystninger og rekk-
verk, samt innfesting av støy-
skjermer.

Utomhusarealet ligger fordelt på forskjellige nivåer og har ulike funksjoner. Bildet viser 
blant annet amfiet og lekehalvkulene på nedre torg.

Foto: Byggenytt

Tre av boligblokkene har svalganger bygget av stålsøyler, stålbjelker og plattendekke. 
Bildet viser fra øvre torg med lekeapparat.

Foto: Byggenytt

«Liten pike 10 år» av Marit Krogh, Oslo, står i Rådhusparken og skuer ned mot Kolbotn 
Torg og Villa Hoelstad.

Foto: Byggenytt

InterCity-toget passerer Kolbotn Torg på vei til Ski. En utfordring i prosjektet har vært 
å skjerme beboerne mot støy fra jernbanen.

Foto: Byggenytt
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Lysaker Torg 45 Bygg EF – Lysakerlokket ferdigstilt

harly.eilertsen@ncc.no  Tlf.: 993 996 30

VI ER PÅ TOMTEJAKT

Sweco Norge AS
Fornebuveien 11, Postboks 400, 1327 Lysaker

Telefon: 67 12 80 00 • Telefax: 67 12 58 40
www.sweco.no

Rådgivende ingeniør i
VVS-teknikk

Rådgivende ingeniør i
byggeteknikk,
vi har prosjektert
geoteknikk

Teknologi • Økonomi • Ledelse

Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
Telefon: 67 57 10 00 • Telefax: 67 54 45 76
E-post: firmapost@norconsult.no
www.norconsult.no

Av 
sivilarkitekt Anne Cathrine Lund,

Arcasa arkitekter AS 

I reguleringen er tomten opprinnelig regulert for 2 bygg, men da «lokket» ble redusert og delvis fjernet mot Lysaker 
stasjon, er bygningen reist som 1 bygning, men med 2 hovedvolumer. If-bygget til venstre.

Foto: Byggenytt

Prosjektet er det siste bygget 
for ferdigstillelse av Lysaker-
lokket.

I reguleringen er tomten opp-
rinnelig regulert for 2 bygg, 
men da «lokket» ble redusert 
og delvis fjernet mot Lysaker 
stasjon, er bygningen reist 
som 1 bygning, men med 2 
hovedvolumer.

Tomten ligger i Lysakerlok-
kets nord-østre hjørne og er 
godt eksponert mot øst og 
mot nord. 

Reguleringen forutsetter en 
streng volumoppbygging mot 
de øvrige bygningene på lok-

ket, hvor høyde, byggelinje, 
materialbruk etc. er klart de-
finert. 

Som tidigere nevnt var det 
opprinnelig forutsatt 2 bygg. 
Disse er i dag sammenbygd 
med et glassparti, men på 
grunn av regulert siktakse 
mot nord stopper glassmel-
lombygget i 3. etasje med fri 
åpning og sikt under.

Vår oppgave var å tegne et 
fleksibelt kontorbygg som 
kunne tilpasses forskjellige-
brukerkonsepter og leietake-
re innenfor de regulerte ram-
mer.

Mot lokket har vi ønsket å 
videreføre den «strenge» vo-
lumoppbygging som allere-
de er etablert med nabobe-
byggelsen. Fasaden er bygd 
opp i lys granitt og fasadeut-
rykket åpner seg mot øst for 
å bli avsluttet i et stort åpent 
karnapp. Bygningens 2 ho-
vedvolumer forholder seg til 
nabobyggenes hovedvolu-
mer og bindes sammen av en 
glassbro. 

Mot nord har bygningen fått 
en stor, karakteristisk bu-
et glassvegg som binder de 
2 bygningsdelene sammen. 
Buen refererer seg til under-
liggende regulert rundkjø-
ring og mulighet for nedfø-
ring av krefter. 

Mot vest og IF-bygget er fasa-
den utformet som en «curtain 
wall» etter samme prinsipp 
som er benyttet i If-bygget. 
Dette skaper et slektsskap 
mellom byggene som og-
så understrekes i en regulert 
mulighet til en sammenbyg-
ging med bro.

I bygningsdel mot vest orien-
terer interiøret seg rundt en 
stor lysgård. I lysgården er 
kantinen og møteromssente-
ret plassert og den fungerer 
som en hovedressurs for alle 
husets brukere.

Mot nord åpner buen interiø-

ret mot omverden og man får 
spennende sammenhengen-
de romopplevelser mellom 
de 2 bygningsdelene. Interiø-
rene har et lyst og lett utrykk 
og preges av glassveggsyste-
mer som går fra gulv til tak. 
Dette gir interiørene et luftig 
og transparent preg.

Med Microsoft som hoved-
leietaker har interiørene blitt 
tilpasset etter deres ønsker 
for å utrykke en moderne og 
dynamisk firmafilosofi.

Mot nord har bygningen fått en stor, karakteristisk buet 
glassvegg som binder de 2 bygningsdelene sammen.

Foto: Byggenytt

Volumene er sammenbygd 
med et glassparti, men på 
grunn av regulert siktakse 
mot nord stopper glassmel-
lombygget i 3. etasje med 
fri åpning og sikt under.

Foto: Byggenytt
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Karihaugveien 89, 1086 Oslo
Telefon: 815 00 570 • Telefax: 23 28 86 01

www.vental.no

All solskjerming
er levert av:

Norløff
Ingvald Ludvigsens gate 20, Postboks 7004, 3007 Drammen

Telefon: 32 80 48 40 • Telefax: 32 82 45 65
www.norloff.no

Alle byggevarene er levert av

Midthaug Oslo-Akershus AS
Brynsveien 88, 1346 Gjettum

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

Vi har levert
interntrapper og rekkverk

Byggeteknikk
Av 

Knut Petter Guriby, sivilingeniør bygg,
Norconsult AS

Byggene er plassert delvis på 
et eksisterende parkeringshus 
og delvis på et nytt betong-
lokk som er plassert over av- 
og påkjøringsrampen til E18. 
Byggenes fasade ligger innpå 
eksisterende veikulvert over 
dagens E18. Norconsult har 
prosjektert betonglokket og 
kontrollert parkeringshusets 
kapasitet for den påførte be-
lastningen. Norconsult pro-
sjekterte også bæresystemet i 
bygg E og F i forprosjekt og 
tilbudsfasen.

Byggene skulle utføres som 
tradisjonelle næringsbygg 
av prefabrikkerte elemen-
ter. Grunnarbeidene kan de-
les opp i to deler, over par-
keringshuset og på nytt 
betonglokk. 

Parkeringshuset var allere-
de bygget og i den delen av 
bygget som ble plassert over 
parkeringshuset ble bæresys-
tem tilpasset parkeringshu-

set. Det var nødvendig med 
forsterkning av noen søyler, 
spesielt ved vindskiver.
 
Resten av bygget skulle stå 
på betonglokket over eksiste-
rende og nye veier. Ved plas-

sering av søyler og skiver un-
der lokket var det nødvendig 
å ta hensyn til veiføringer 
og siktlinjer for eksisterende 
veisystem, nytt planlagt vei-
system med ny kollektivter-
minal som er under bygging 
og et tenkt fremtidig veisys-
tem når dagens E18 en gang 
blir nedgradert til lokalvei. 
Det var ikke mulig å plasse-
re søyler og skiver der det var 
ønskelig ut fra statiske hen-
syn. 

Dekket ble derfor utført med 
underliggende etterspente 
betongbjelker. To steder var 
det ikke mulig å komme til 
med å etterspenne betong-
bjelker, her ble det benyttet 
stålbjelker av oppsveiste I-
profiler. Det ble bygget en ny 
vegg inne i eksisterende vei-
kulvert langs E18 som bæ-
ring for fasaden. Bærende 
konstruksjoner ble dimen-
sjonert for påkjøringslaster i 
hht. NS 3490-7 pkt. 4.3. Søy-
ler er forutsatt beskyttet av 
kjøresterkt rekkverk.

Statens vegvesen (SVV) har 
satt krav til kulverten med 
hensyn til bæreevne under 
brann. Designbrannen som 
er oppgitt fra SVV er en 100 
MW brann med to timers va-
righet. Det er av RIBr «over-

Over sees Bygg EF til høyre fra bil på vei fra Oslo inn  
under Lysakerlokket. Under er vi i kontorlandskap i 
4. etasje og  kan beskue trafikken fra Oslo gjennom 
solskjermingen.

Foto: Byggenytt

I bygningsdelen mot vest orienterer interiøret seg rundt en stor lysgård. Interiørene har et lyst og lett uttrykk og pre-
ges av glassveggsystemer som går fra gulv til tak.

Foto: Byggenytt

Nordfasaden sett mot vest.
Bygget står her på nytt 
betonglokk.

Foto: Byggenytt

satt» til for bærekonstruksjo-
ner R240 og for dekke over 
vei REIM 240. Disse brann-
kravene følger ISO-kurven, 
mens brannutviklingen un-
der kulverten skal følge tem-
peraturutviklingen til en 
HC-brann. En HC-brann har 
raskere temperaturutvikling 
og faren for avskalling øker 
dramatisk. Det ble løst ved 
å blande 2 kg/m3 polypro-
pylenfiber i betongen. Over-
dekningen for øvrig fulgte 
NS 3473’s krav til overdek-
ning. Ved en brann smelter 
fibrene og etterlater kana-
ler som vanndampen slipper 
ut gjennom og damptrykket 
som fører til avskalling re-
duseres.

Nordfasaden sett mot øst.
Nytt veisystem under 
etablering.

Foto: Byggenytt

Sett mot nord mellom IF-bygget til venstre og Bygg EF. 

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

www.brenden.no

STILLASUTLEIE

Nesveien 19, 1344 Haslum
Telefon: 67 51 75 70 • Telefax: 67 12 19 88

www.baerumror.no

ALLE RØRARBEIDENE
ER UTFØRT AV

Grini Næringspark 12, Postboks 35, 1332 Østerås
Telefon: 67 16 20 20 • Telefax: 67 16 20 10

www.blik-blom.no

Vi har prosjektert og utført
ventilasjon og

klimatekniske anlegg

Totalentreprisen

Øystein Østermann, NCC Constructions prosjektleder, 
utenfor hovedinngangen.

Foto: Byggenytt

Lysaker Torg 45 Bygg EF – 
siste brikke på plass 

Få, om noen, byggeplassom-
råder i Oslo er bedre profi-
lert enn Lysakerlokket over 
E18. I årevis har bilkjørere 
sett det ene bygget etter det 
andre reist seg på lokket, en-
ten man har entret tunnelen 
vestfra på vei til Oslo, eller 
østfra, på vei ut av Oslo, hvor 
byggene er særlig godt syn-
lige. I tillegg til god profi-
lering mot E18, er nybygget 
spesielt gunstig plassert mot 
Lysaker stasjon som ligger li-
ke utenfor byggets store bue-
te glassfasade.

Nå er siste bygg på lokket, 
Lysaker Torg 45 Bygg EF, 
ferdigstilt og alle leietakere 
er på plass. Det er NCC Pro-
perty Development AS som 
har vært byggherre for de 5 
kontorhusene som ligger på 
selve lokket og omkranser 
torget, samt et sjette kontor-
bygg rett ved siden av lokket. 
Utviklingen av det samlete 
prosjektet har pågått i hele 15 

år, og det er NCC Construc-
tion AS som har stått for byg-
gingen. Entreprenøren har til 
sammen reist ca. 60.000 m2 
kontorarealer, samt 1100 par-
keringsplasser til en verdi av 
ca. 2 milliarder kroner.

På et husbesøk får Byggnytts 
utsendte opplyst av NCC 
Constructions prosjektleder 
Øystein Østermann, at byg-
gets beliggenhet, med blant 
annet av- og påkjøringsram-
pe til E18 under bygget, har 
vært styrende for byggets 
form. Lysaker Torg 45 som 
består av 2 bygg på henholds-
vis 6 og 7 etasjer, sammen-
bundet med glassgård, og et 
totalt areal på 16.000 m2, er 
delvis fundamentert på ek-
sisterende parkeringskjel-
ler og delvis på en utvidelse 
av lokket som ble utført i en 
egen entreprise av NCC Con-
structions anleggsdivisjon. 
Råbygget ble utført med pre-
fabrikerte hulldekkeelemen-
ter i betong, montert på stål-
søyler og stålbjelker. Behovet 
for å begrense lastpåkjennin-

gene på lokket ble videre løst 
ved å benytte lette materialer 
i trappe- og heissjakter. Last-
problematikken gjorde plass-
støping av råbygg uaktuelt. 
Bæresystemet i råbygget ba-
sert på prefab, har imidler-
tid bydd på store utfordrin-
ger, ikke minst på grunn av 
byggets karakteristiske buete 
fasade mot Lysaker stasjon. I 
denne forbindelse berømmer 
Østermann Siv.ing. Knut Fin-

seth AS som har vært Conti-
gas konsulent for råbygget.

Det nye kontorbygget som er 
et typisk utleiebygg, er i ut-
gangspunktet oppført med 
mulighet for fleksibilitet i 
forhold til ulike leietakerbe-
hov. Det har allikevel ikke 
forhindret at etter hvert som 
leietakerne kom på plass, er 

fortsettelse neste side

Fra teknisk rom i kjeller.  Over luftbehandlinsaggre-
gat, kapasitet +/- 40.000 m3/h, ett av flere aggregater.
Under sentral for tilkobling fjernvarme og fjern-
kjøling.

Foto: Byggenytt

Stilig og trivelig ankomst i Lysaker Torg 45, med kaffebar i resepsjonen.                                                Foto: Byggenytt 



36 - BYGGENYTT NR. 9/10–2008

fortsettelse fra 
forrige side

det blitt utført tilpasninger i 
forhold til løsninger for celle-
kontorer, åpne landskaper og 
møterom. Dette har skapt ek-
stra utfordringer spesielt for 
de tekniske fagene. Dette er 
imidlertid kjente problemer 
som en utbygger må være 
forberedt på, tilføyer Øster-
mann. 

I denne sammenhengen på-
peker han fordelen med at 
prosjektet er gjennomført 
med en partneringavtale som 
også er en god entreprisemo-
dell når endringer kommer 
til underveis. Da sluttbru-
kerne ikke var på plass inn-
ledningsvis, var heller ikke 
sluttproduktet definert i kon-
trakten. Kontraktsformen 
som baserer seg på gjensidig 
tillit, kom derfor godt med i 
håndteringen av sene bestil-
linger, uttaler Østermann.

Byggenytt har ingen proble-
mer med å være enig med 
Østermann at Lysaker Torg 
45 er et flott bygg. Bare det å 
komme inn i resepsjonen fra 
det trivelige torget, for så å 
møte en elegant kaffebar, er 
litt av en overraskelse. Kan-
tinen på plan 2 i mellombyg-
gets glassgård har flott utsikt 
og god kontakt med kontore-

tasjene og kommunikasjons-
broene oppover i etasjene. 
Det er i det en rekke kvali-
teter ved bygget som preges 
av fine materialer og gode 
løsninger. Det har sikkert 
vært en inspirerende oppga-
ve for de enkelte leietakerne 
å innrede og møblere sine lo-
kaler både med hensyn til ut-
sikt mot landskap og byrom 
utenfor bygget, og nærheten 
til de forskjellige kontorland-
skapene som omkranser lys-
gården.

Østermann opplyser avslut-
ningsvis at HMS-arbeidet 
har vært høyt prioritert i pro-
sjektet som har hatt en egen 
HMS-leder. Lysaker Torg 45 
er et byggeprosjekt med en 
beliggenhet som har stilt sto-
re krav til entreprenøren med 
hensyn til sikkerhet. Helt 
inntil og under lokket har det 
vært stor bil- og busstrafikk, 
gangtrafikk og anleggsarbei-
der i forbindelse med Lysa-
ker stasjon. 

I tillegg er bygget utsatt for 
vind. Det er derfor passet ek-
stra godt på å sikre materia-
ler, verktøy og lignende mot 
å falle ned. Å miste selv den 
minste ting ned på E18, kun-
ne ha fått meget alvorlige 
konsekvenser, men det har vi 
klart å unngå, tilføyer Øster-
mann. 

Kantinen som er felles for leietakerne, ligger på plan 2, 
det nederste planet i lysgården..

Foto: Byggenytt

Det store auditoriet med navnet Granfoss, ligger i møte-  
og konferansearealet på plan 1.

Foto: Byggenytt

Fra kantinen kan man følge byggearbeidene på med ny 
infrastruktur og ny togstasjon.

Foto: Byggenytt

Fra ett av de elegante møterommene i konferansearealet.

Foto: Byggenytt

Lysaker Torg 45 sett fra grønntdraget nord for jernbanen og Lysaker stasjon, som er 
under nybygging på bildet.

Foto: Byggenytt

Lysaker Torg sett mot vest med bygget «Dråpen» som møter bilistene på kanten av kul-
verten når de kommer vestfra,  i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt

Mot nord åpner buen interiøret mot omverdenen og man får spennende sammenhen-
gende romopplevelser mellom de to bygningsdelene.

Foto: Byggenytt

Lysaker Torg sett fra nybyggets takterrase. Bygg EF er det siste av mange bygg som er 
utviklet på Lyasakerlokket av NCC Property Development AS.

Foto: Byggenytt
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pressemeldinger:

Den tekniske forskriften til 
Plan- og Bygningsloven av 
1997 tilsier at myndighete-
ne kan kreve at det utarbei-
des FDV-dokumentasjon for 
materialer og løsninger som 
inngår i et byggverk. Drifts-
instrukser, vedlikeholdsin-
strukser og beskrivelse av 
materialer og løsninger skal 
følge med ved overlevering 
av nye bygninger fra utbyg-
ger/entreprenør til byggher-
re/bruker.

- Det har kommet stadig fle-
re forespørsler om FDV-do-
kumentasjon for våre pro-
duker i forbindelse med 
større byggeprosjekter det 
siste året, forteller markeds-
sjef Bjørn Ivar Høiendahl i 
Relekta-Gruppen. Vi har 
derfor laget FDV-dokumen-
tasjon for produkter i  No-
vatech og Relekta 101-seri-
en. Disse produktene selges 
gjennom byggvare-, farge-, 
jernvare- og trelastforhand-

lere over hele landet. Det er 
da en ekstra trygghet for vå-
re forhandlerne at produkte-
ne leveres med FDV-doku-
mentasjon. 

- Det blir større og større fo-
kus på kvalitetsprodukter til 
bygging, vedlikehold og re-
pa-rasjon i Norge, fortsetter 
Høiendahl. Bygg og instal-
lasjoner forventes å ha lang 
levetid og dette inkluderer 
også drift og vedlikehold. 
FDV-dokumentasjonen vil 
således hjelpe brukerne av 
bygg og installasjoner der 
våre produkter er benyttet 
til å optimalisere denne le-
vetiden ved hjelp av riktig 
drift og vedlikehold.

Både Novatech- og Relekta 
101-serien markedsføres av 
Relekta Import AS. 

FDV-dokumentasjonen er 
tilgjengelig på våre websi-
der.

Relekta-Gruppen har sol-
gt reparasjons- og vedlike-
holdsprodukter til profesjo-
nelle brukere i Norge siden 
1977. Selskapet har fun-
net de kvalitetsmessig bes-
te produktene for å gjøre 
reparasjon og vedlikehold 
enklere, mer miljøvenn-
lig og mer lønnsomt. Kva-
liteten bekreftes gjennom 
fem forskjellige garantier 
og forsikringer - «Relektas 
5-stjerners kundegaranti», 
samt Relekta-Gruppens ser-
tifiseringer; ISO 9001:2000 
(kvalitet), ISO 14001:2000 
(miljø), EMAS (miljø), 
OHSAS 18001 (helse og 
sikkerhet) og MQA-01 (salg 
og marked). 

For mer informasjon, kon-
takt: Relekta-Gruppen v/
Bjørn Ivar Høiendahl, te-
lefon: 22 66 04 00, e-post: 
bh@relekta.no
Se også: www.novatech.as 
og www.101.as 

FDV-GODKJENTE RELEKTA-PRODUKTER

Bedre muligheter til å kombinere takvinduer
VELUX har lansert en ny 
hjelpesperre med 100 mm 
karmavstand. Det gir ennå 
bedre muligheter til å kom-
binere flere vinduer samtidig 
som takhøyden økes i hele 
området hvor det er mon-
tert takvinduer. Bedre utsikt, 
mer lys og økt romfølelse er 
bivirkningene.

Rommene kan gis et helt nytt 
preg med de mange mulighe-
tene taksperrene åpner for. 
Det har nå blitt enda enklere 
å kombinere flere takvinduer 
i bredden og/eller i høyden.

Takvinduer kan monteres 
enkeltvis mellom takets ori-
ginale sperrer, men når fle-
re vinduer skal monteres ved 
siden av hverandre bør det 
benyttes en hjelpesperre. 

Den bygger vesentlig mind-
re og blir en integrert del av 
takvinduene. Dette åpner for 
gode løsninger som er langt 
rimeligere enn å bygge ark 
eller oppløft.

Fordelen med den nye hjel-
pesperrene er at den gjør det 
mulig å montere takvinduer 

uten sjenerende sperrer som 
bygger langt inn i rommet. 
Hele vindusfeltet gir større 
takhøyde også der hjelpe-
sperrene er montert. Hjelpe-
sperrer fra VELUX leveres 
på 18 og 100 mm. 

Begge hjelpesperrene vil væ-
re i VELUX sortiment for å 
dekke ulike behov. Vinduer 
montert ved siden av hver-
andre kan ved behov ha en 
karmavstand helt opp til 400 
mm.

Begge hjelpesperrene kan be-
nyttes på takvinkler mellom 
15 og 90 grader, men kun 
den smaleste hjelpesperren 
kan leveres som knekksper-
re i en tak/fasadeløsning. 

Både den smale og den nye 
brede hjelpesperren kan le-
veres i lengdene 2, 2,7 og 3,5 
meter. De er produsert i la-
minert tre og har derfor god 
styrke.

Den åpenbare fordelen med å 
benytte VELUX hjelpesper-
re er at de bygger mindre inn 
i rommet enn det taksperren 
gjør. Hjelpesperrene bygger 

kun 69 mm inn i rommet. En 
løsning med hjelpesperre(r) 
slipper derfor mer lys inn i 
rommet enn om den opprin-
nelige takbjelken beholdes. 

Dessuten kan hjelpesperre-
ne leveres i samme utførel-
se som vinduet du monterer. 
Dermed kan overflatebe-
handling spares, og du har 
levert et komplett produkt.

Den nye hjelpesperren kan 
i prinsippet benyttes til så 
mange vinduer du vil ved si-
den av hverandre, men bygg-
mester Lasse Fagerås, som er 
teknisk ansvarlig i VELUX, 
påpeker at uansett hvor man-
ge vinduer som monteres og 
hvordan det gjøres, må den 
utførende alltid vurdere ta-
kets bæreevne.

VELUX leverer ferdige fôr-
inger til alle vindusstørrel-
ser. Når vinduer monteres 
i kombinasjon, kan det ved 
bruk av hjelpesperrer leve-
res ferdige fôringer for opp-
til trillingløsninger – for en-
kelte vindusstørrelser. 

Ta kontakt med VELUX 
Proffsenter på telefon 22 
51 05 90 dersom du trenger 
hjelp til vurdere produkter 
og løsninger. 

For ytterligere informasjon 
vennligst kontakt:
Siri Sundby, 
VELUX Norge AS, 

telefon 22 51 06 08 
eller 
epost:
siri.sundby@velux.com.

Norske fjell er kartlagt
Det finnes ingen hvite flek-
ker på norgeskartet lengre. 
Skog og landskap har laget 
arealressurskart som nå også 
dekker fjellet.

Det er et stort prosjekt som nå 
er sluttført. Totalt er 145.000 
kvadratkilometer med fjell 
undersøkt. Det utgjør 45 pro-
sent av Norges areal, og ar-
beidet har kun tatt rundt ett 
år.

De tidligere hvite område-
ne på kartet er delt inn i fem 
arealklasser etter frodig-
het og mengde med plante-
dekke. Kartet inneholder en 
tredeling av fjellområdene i 
lav, middels og høy produk-
sjon av plantemateriale. I til-
legg er lavdominert mark og 
bart fjell tatt ut som egne 
klasser. Forarbeidet til pro-
sjektet startet i 2001. Progre-
sjonen uteble helt til ekstern 
finansiering av EEA (Euro-
pean Environment Agency) 
Corrine Land Cover kom på 
plass.

For oversikt
Kartene som nå er laget er 
rene oversiktskart.

– Kartet er laget for å gi en 
grunnoversikt for en før-
ste sortering og inndeling 
av arealer på fylkesnivå, si-
er Michael Angeloff ved 
Norsk institutt for skog og 
landskap. Angeloff har ledet 
kartleggingen.

– Dette er et kart ingen tren-
ger men som alle vil bruke. 
Kartet gir et viktig mentalt 
bilde over de store sammen-
hengene i aktuelle områder, 
men er alt for grovt til å vi-
se detaljer. Derfor tjener det 
kartet som nå foreligger først 
og fremst som et viktig over-
siktskart, fortsetter Ange-
loff.
 
Hele landet
Alt snaumarksareal i he-
le landet dekkes av det nye 
kartet. Dette omfatter både 
høgfjellsområder og snau-
mark helt ned til kysten samt 
barmark i lavlandet som ikke 
er trebevokst, oppdyrka eller 
myr. Altså alt som er merket 
hvitt på vanlige topografiske 
kart i målestokk 1: 50 000.
Forarbeidet t i l prosjek-
tet startet i 2001. Fremdrif-
ten var lav til instituttet tok 

i bruk ny teknologi og be-
stemte seg for å gjøre et løft 
på dette området i 2008.  
 
Satellittdata
Å kartlegge arealressurser i 
nesten halve landet på kun 
ett år hadde vært umulig uten 
satellitteknologi og en kom-
binasjon av automatiske pro-
sesser og manuelt arbeid.

 – Instituttet har gjennom uli-
ke feltundersøkelser bygget 
opp stor kunnskap om norsk 
natur. Dette har vært til god 
hjelp i arbeidet, fremholder 
Angeloff.
 
Satellittbildene som er brukt 
kommer fra det amerikanske 
Landsat-programmet. Dette 
er bilder som dekker 18 gan-
ger 18 mil. Det å få satellitt-
bilder av de norske fjellene 
uten skydekke og masse snø 
viste seg å være vanskelig. 
Høyfjellet er snøfritt først i 
august og sesongen er kort.
 
Publiseres i 2009
Fremdeles må brukerne 
smøre seg med noe tålmo-
dighet. Hele fjellet er analy-
sert og klassifisert, alle data 
er på plass, men hele nor-
geskartet er ennå ikke sydd 
sammen. Fjelldataene skal 
presenteres i et heldekkende 
arealressurskart der data fra 
lavlandet hentes fra marks-
lagsdelen av Økonomisk 
kartverk. Sammensyingen 
mellom fjell og lavland er 
heller ikke fullført. 

Det ferdige produktet vil bli 
et nasjonalt oversiktskart 
over arealressurser og pre-
senteres i målestokkene 1: 
50.000 og 1:250.000. Dette 
arbeidet blir startet i 2009 
og blir da gjort tilgjengelig 
for alle via Internett.  
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Rådgivende ingeniører i byggeteknikk, brannteknikk, 
antikvarisk rehabilitering, taksering, prosjektadministrasjon

Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo
Telefon: 23 27 80 00 • Telefax: 23 27 80 01
www.alhoyer.no

Rådgivende ingeniør
byggeteknikk/byggeledelse

ÅF CONSULT
Postboks 498 Økern, 0512 Oslo

Telefon: 24 10 10 10 • Telefax: 24 10 10 11
www.afconsult.com/no

Innovation by experience

Engebrets vei 5, Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
Telefon: 22 51 80 00 • Telefax: 22 51 80 01

www.ramboll.no

Byggeledelse
VVS-teknikk

Rådgivende ingeniører
VVV-teknikk

Tøyenbadet

Tøyenbadet, stort sett det samme utenpå, men innvendig et forvandlingsnummer. Forberedende arbeider startet i no-
vember 1972, med Thuesens Arkitektkontor AS som prosjekterende, i samarbeid med Byggedirektøren i Oslo kom-
mune. Hovedentreprenør var Kaare Backer AS, og Tøyenbadet ble åpnet 10. januar 1976 etter en byggeperiode på 2,5 
år. Arkitekt for rehabiliteringen er: Medplan AS Arkitekter.

Foto: Byggenytt

Kjære alle venner av Tøyen-
badet

I det som tidligere het for-
mannskapet i Oslo, ble det i 
1961, altså for ganske nøyak-
tig 47 år siden, og 5 år setter 
åpningen av Frognerbadet, 
vedtatt at det skulle bygges 
et friluftsbad for de østre og 
sentrale bydeler. 3 år senere, 
i 1964, ble det så vedtatt å 
plassere anlegget her på Tøy-
en. Etter diverse forprosjek-
ter og utkast til innhold i det 
nye badet, endte en i 1969 
opp med et innendørsbad 
med revidert romprogram, 
som blant annet inneholdt et 
50-metersbasseng. Forbere-
dende arbeider startet i no-
vember 1972, med Thuesens 
Arkitektkontor AS som pro-
sjekterende, i samarbeid med 
Byggedirektøren i Oslo kom-
mune. Hovedentreprenør var 
Kaare Backer AS, og Tøy-
enbadet ble åpnet 10. januar 
1976 etter en byggeperiode 
på 2,5 år.

Vår tidligere stuplegende In-
ger Nordbøe var den første 
som stupte ut i et av Norges 

vakreste badeanlegg. Med 
sin karakteristiske silhuett 
og fantastiske beliggenhet på 
en av Oslos flotteste tomter 
her ved Ola Narr, har Tøyen-
badet en grunnflate på mer 
enn 10 000 m², og tomten er 
på vel 30 mål.

Tøyenbadet ble raskt et po-
pulært og godt besøkt an-
legg. Badet har i alle år vært 
det best besøkte anlegget i 
Norge, og vi har beregnet at 
mer enn 11 millioner besø-
kende har gått gjennom por-
tene siden åpningen i 1976. 
De første årene etter åpnin-
gen kunne mer enn 400.000 
mennesker besøke badet år-
lig, og det siste året før reha-
biliteringen hadde badet mer 
enn 330 000 besøk. 

Med sin riksanleggsstatus 
har badet alltid vært svøm-
meidrettens storstue, med 
et uttall av store nasjonale 
og internasjonale stevner og 
mesterskap, fra junior-EM i 
åpningsåret til det sist arran-
gerte NM i 2004. En masse 
rekorder er satt her, og gjen-
nom uka har svømme-idret-

ten, med svømming, stup, 
synkron og vannpolo, tre-
ning og samlinger her stort 
sett daglig.
 
Selv om mulighetene for 
svømmeopplæring ikke har 
vært optimale på grunn av 
dybdeforholdene i basseng-
ene, har skolene alltid vært 
en betydelig brukergruppe 
på Tøyenbadet – faktisk like 
stor som idretten.

Likevel – Tøyenbadet har til 
alle tider vært Badet med stor 
B for alle som driver egen-
organisert aktivitet. Unge og 

eldre mosjonister gjør unna 
sin ukentlige, kanskje dagli-
ge 1000-meter, barn og unge 
i lek og aktivitet i basseng, 
stupetårn og vannrutsjeba-
ne, pensjonister i fortrolige 
badstuesamtaler – alle har 
de funnet sin plass i Tøyen-
badet.

Ved åpningen i 1976 hadde 
badet ganske nøyaktig 40 an-
satte til å ta vare på gjester og 
anlegg; bare av rengjørings-
assistenter var det 12! Ved 
stengingen i 2007 var antall 
ansatte redusert til 17.

Med tillatelse fra Jan Zander, avdelingssjef i 
Idrettsetaten, gjengis her grunnlaget for byråd 
Anette Wiig Bryns tale på åpningsdagen for det 

nyrehabiliterte Tøyenbadet 1. oktober 2008.

Herfra har badevakten full kontroll med hele anlegget.                                                                              Foto: Byggenytt

Nytt vannrenseanlegg for 50-metersbassenget, hoved-
pumper for turvann til bassenger.

Foto: Byggenytt
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Pahlén Norge AS har levert det nye 
renseanlegget. Vi gratulerer det nye 

Tøyenbadet med rent og herlig vann!

Generalentreprenør for
rehabilitering av Tøyenbadet

Postboks 6622 Etterstad, 0607 Oslo
Telefon: 22 63 60 60 • Telefax: 22 63 60 61

www.skutle.com

Foto: Byggenytt

I den såkalte «Bademeldin
gen» som ble behandlet i by
styret i 2002, ble det gjort 
klart at Tøyenbadet hadde et 
betydelig vedlikeholdsetter
slep og akutt behov for re
habilitering. Etter at en had
de foretatt sonderinger med 
sikte på å involvere private 
interessenter, tok så byrådet 
ansvar ved å avsette 90 millio
ner kroner til en omfattende 
rehabilitering av badet. Med 
statlige tilskudd, ekstra over
føringer, samt et forslag om 
å avsette ytterligere 19 mil
lioner kroner på 2009bud
sjettet, vil nær 140 millioner 
kroner være kanalisert inn i 
rehabiliteringsprosjektet.

Hva har vi så fått for dette 
beløpet? 

Mye kan vi se ved å titte oss 
rundt i bassengrommet vi nå 
befinner oss i, men størstede
len er faktisk gått til eleme
ter vi ikke ser, men i høyeste 
grad vil merke som gjester på 
badet:

• Sikker varmtvannsleveran
se ved fjernvarme. Utenom 
de 28 og 32 gradene i hen
holdsvis hoved og barne
basseng, vil det være stabile 
dusjforhold – forhåpentligvis 
uten overraskende tempera
turvandringer.
• Forbedret inneklima med 
enkelte nye installasjoner for 
ventilasjon og avfuktning.
For alle, både gjester og an
satte, vil dette gi en mer be
hagelig opplevelse ved å opp
holde seg i anlegget.
• Nytt elektrisk anlegg. Dette 
vil gi sikker strømtilførsel til 
alle installasjoner og deler av 
bygget.
• Rehabilitert vannrensean
legg med nye renneløsninger 
for å tilfredsstille forskrifts
krav. Dette betyr en ytterli

gere forbedring av vannkva
liteten i alle bassenger.
•Sentral driftsovervåkning, 
med mulighet for styring av 
tekniske installasjoner som 
vil gi en rasjonell drift av an
legget.

Dessuten alt det vi kan regis
trere når vi går rundt i anleg
get:
• Nytt inngangsparti.
• Nye garderober, dusjanlegg 
og badstuer.
• Nye fliser i hele anlegget, i 
gangarealer og bassenger.
• Plaskebassenget er utvidet, 
både i lengde og med nye 
dybdeforhold, som også gjør 
det mulig å drive svømme
opplæring.
• Ny belysning.
•.Ny himling
• Kunstnerisk utsmykking i 
langgangen.

Målet med rehabiliteringen 
har vært å bringe badet tilba
ke til opprinnelig standard, 
samtidig som nye installasjo
ner og funksjonsløsninger vil 
være med på å gi et løft til ba
deopplevelsen – dog uten at 
badet er ment å bli et nytt ba
deland.

Vi tror at både tidligere og 
nye gjester, mosjonister og 
aktive utøvere, voksne og 
barn, morgenbadere og sko
leelever vil finne seg godt til 
rette på nye Tøyenbadet.

Jeg vil benytter anledningen 
til å takke alle som har bidratt 
til et så godt resultat  både 
planleggere, konsulenter, en
treprenører og kommunens 
egne ansatte. Vi ønsker alle 
til lykke med gjenåpningen 
av Tøyenbadet, og så ser vi 
fram til masse positiv aktivi
tet, trivsel og velvære på ba
det i årene som kommer.

s

Tøyenbadet har fått sik-
ker varmtvannleveran-
se ved fjernvarme fra 
Viken fjernvarme. Ute-
nom de 28 og 32 gradene 
i henholdsvis hoved- og 
barnebasseng (bildet), 
vil det være stabile dusj-
forhold – forhåpentligvis 
uten overraskende tem-
peraturvandringer.

Foto:
Byggenytt

Inngangspartien er nytt. Her billettskranken. Det er også  
unstallert ny belysning og ny himling. I bakgrunnen litt 
av den nye kantina.

Foto: Byggenytt

Det rehabiliterte Tøyenbadet har fått nye garderober, 
dusjanlegg og badstuer. Hele anlegget har nye fliser, i gan-
garealer og bassenger. 

Foto: Byggenytt

Varmesentral fra Viken fjernvarme, som sikrer stabil 
varme til bassenger og dusjanlegg. Bildet viser varmesen-
tralen med kurser for varme til ventilasjonsanlegg, bas-
sengoppvarming og radiatorkurs.

Foto: Byggenytt

Badet har rehabilitert vannrenseanlegget med nye ren-
neløsninger for å tilfredsstille forskriftskrav. Bildet: 
Spylebasseng og utjevningsbasseng (i bakgrunnen) for 
50-metersbassenget.

Foto: Byggenytt



40 - BYGGENYTT NR. 9/10–2008

Norske kvalitetsjuletrær øker i antall
Den norske juletreproduksjo-
nen er i kraftig vekst, ekspor-
ten øker og importen går ned. 
Samtidig bidrar norske jule-
treforskere til at kvaliteten på 
de norske juletrærne blir sta-
dig bedre.

Opprinnelig begrenset det 
norske juletresalget seg til 
salg av enkelttrær fra tyn-
nede granplantefelt, fortel-
ler forsker Jan-Ole Skage 
ved Norsk institutt for skog 
og landskap. I dag foregår 
stadig mer av produksjonen 
på innmark, hovedsakelig 
i Rogaland, men også i Ag-
der, langs kysten av Oslofjor-
den og Vestlandet, og i Trøn-
delagsfylkene. Fra 2007 til 
2010 forventes tilplantingen 
å øke med ca. 50 prosent.

Den norske juletreproduk-
sjonen har vokst kraftig i de 
senere år. Norsk Pyntegrønt 
Forsøksring forventer en 
eksport på 70.000 juletrær 
i 2008, mot bare 20.000 i 
2007. Samtidig går importen 
ned og vi blir stadig mer selv-
forsynte. Det er imidlertid 
fortsatt underskudd på trær 
i Norge, og følgelig er det 
grunnlag for en enda større 
produksjon her i landet.

Forskning gir bedre 
kvalitet
Moderne juletreproduksjon 
er en spennende næring der 
det blant annet investeres 
i ugraskontroll, gjødsling, 
formklipping og reduksjon 
av toppskuddveksten. I til-
legg tester man ut en rekke 
nye arter. Produsentene blir 

stadig mer profesjonelle og 
de håndterer i dag hele pro-
duksjonen fra planting til 
distribusjon.

– De siste årene har det vært 
en enorm kvalitetsforbed-
ring på norske juletrær, for-
teller forsker Inger Sund-
heim Fløistad ved Bioforsk 
Plantehelse. For få år siden 
var bare 50 prosent av trær-
ne i et gjennomsnittlig jule-
trefelt egnet for salg. I løpet 
av få år har utnyttelsesgraden 
i norsk juletreproduksjon økt 
til 90 prosent. Dessuten har 
produksjonstiden gått ned fra 
10-12 år til 8-10 år.

– For å korte ned produk-
sjonstiden ytterligere og be-
grense den fasen hvor det 
kreves mest intensiv ugras-
kontroll, er det viktig å få 
plantene i god vekst raskest 
mulig etter utplanting, fortel-
ler Sundheim Fløistad. For 
edelgran er det et problem 
at plantene ofte vokser dår-
lig de første to årene etter 
planting. Vi forsker blant an-
net på hvordan vi kan få dis-
se trærne til å komme raskere 
i vekst.

Edelgran øker mest
Det norske juletremarkedet 
omfatter om lag to millioner 
trær i året. Tradisjonelt har 
gran vært det mest populæ-
re treslaget, men en stadig 
større del av forbrukerne har 
etter hvert gått over til edel-
gran. De siste årene har gran 
stått for 50-60 prosent av det 
norske juletresalget, mens 
edelgran har stått for 40-50 

prosent. Furu som tidligere 
var et svært populært treslag, 
ønskes i dag av kun 2 prosent 
av forbrukerne.

- Danskene introduserte oss 
for nordmannsedelgran, for-
teller Jan-Ole Skage. Norske 
forsøk viste imidlertid at og-
så fjelledelgran var et slag å 
satse på i Norge. Nå dyrkes 
begge treslagene i stor skala 
her i landet. Langsiktig fors-
kning har gitt viktig kunn-
skap om hvilke klimaraser 
av fjelledelgran som er best 
egnet i norsk juletreproduk-
sjon.

Noen liker tykke 
– andre liker tynne
Norske forbrukere har en 
preferanse for smale og tette 
juletrær, mens forbrukerne i 
Tyskland og England vil ha 
brede og mer åpne trær. Det-
te gjør det mulig å eksporte-
re førsteklasses trær, som det 
uansett hadde vært vanske-
lig å selge i Norge. Ekspor-
ten bidrar også til å forlenge 
sesongen for produsentene. 
Først høstes trærne som ek-
sporteres; senere høstes trær-
ne som skal selges på hjem-
memarkedet.

Verdien av norskproduser-
te juletrær i detaljmarkedet 
ble i 2007 anslått til om lag 
175 millioner kroner. I til-
legg kommer verdien av om 
lag 350.000 trær som impor-
teres fra utlandet, hovedsa-
kelig Danmark.

Dårlig klimatilpasning kan 
gi sopp- og insektskader

God kvalitet på juletrærne 
forutsetter at plantemateria-
let er tilpasset de klimatis-
ke forholdene på dyrkings-
stedet. Dersom treslaget har 
vokst i området i flere gene-
rasjoner, vil det gjennom na-
turlig utvalg ha tilpasset seg 
det lokale klimaet på vok-
sestedet. Treslag som har et 
naturlig stort utbredelsesom-
råde vokser under varieren-
de klimatiske forhold. Gjen-
nom tidene har disse derfor 
utviklet såkalte klimaraser 
som er tilpasset de lokale for-
hold. Både klima, jordsmonn 
og konkurranseforhold mel-
lom plantene er med på å ut-
vikle en klimarase.

Stell av juletreet
De ulike treslagene har svært 
ulik holdbarhet inne i en jule-
stue med jevn romtempera-
tur. Gran drysser tidligst av 
de vanligste juletrærne, mens 
furu og edelgran holder be-
dre på nålene.

Her er noen tips for å kunne 
holde lengre på juletreet:

Akklimatisering er viktig. 
Ikke ta treet direkte inn fra 
kulden og inn i en varm stue. 
La det vende seg gradvis til 
høyere temperatur ved å sette 
det i garasjen, kjelleren eller 
gangen før det kommer inn i 
stuetemperatur.

Skjær av en bit av stammen 
på 2-3 cm, slik du vil gjøre 
med snittblomster. På den 
måten kan treet lettere ta opp 
vann når det settes i juletre-
foten, som alltid bør være fylt 

med vann. Temperaturen på 
vannet i den første vannfyl-
lingen bør være 60-70 grader, 
det vil si. så varmt du kan få 
det i vanlige varmtvannsbe-
redere. Det varme vannet 
skal hindre at treet utsondrer 
kvae og slik tetter porene i 
snittflaten.

Pyntegrønt
Pyntegrønt er en fellesbe-
tegnelse på juletrær og klip-
pegrønt. Klippegrønt er av-
klipte greiner av ulike busker 
og trær som brukes til dekora-
sjon.

Grønn fjelledelgran. Den norske juletreproduksjonen er iDen norske juletreproduksjonen er i 
kraftig vekst, eksporten øker og importen går ned. 

Foto: Åge Østgård, Skog og landskap

Markedet for nødlysarmatu-
rer består av nær 20 prosent 
LED og vel 80 prosent tradi-
sjonelle rørarmaturer. Proxll 
har en markedsandel på ca. 
25 prosent av LED-markedet 
i Norge. Proxll er en av pio-
nérene i dette markedet, og 
leverer i disse dager nødlys 
nummer 20 000, basert på 
LED-teknologi.

– LED-lys er bra for miljøet 
og mer kostnadsgunstig enn 
vanlig lysarmatur, sier Tom 
Kjetil Jahrmann, direktør for 
Sikkerhet hos Proxll. 

– Investeringen ved kjøp av 
LED-lys er noe høyere enn 
ved anskaffelse av vanlig lys-
armatur, men driftskostnade-
ne er betydelig mindre. Det-
te gjør LED-lys til det beste 
alternativet ved anskaffelse 
av lyskilder. Besparelsen be-
står av lavere energiutgifter, 
skifte av lyskilde og behov 
for vedlikehold, fortsetter 
Jahrmann. Av enkeltstående 
prosjekter har Proxll levert 
nærmere 800 LED-armatu-
rer til HiO (Høgskolen i Os-
lo). Proxll ser også at enkelte 
kommuner er svært bevis-

ste på energieffektive løsnin-
ger. Bare i Alta kommune er 
det installert godt over 500 
LED-armaturer, kommente-
rer Jahrmann.

Ved å bruke LED-armaturer 
sparer man miljøet for avfall 

fra lysrør, batteriavfall, samt 
kostnader og utslipp i forbin-
delse med frakt. 

– Våre investerings- og kost-
nadsanalyser viser at det er 
mulig å spare ca. 100.000 
kroner på fem år ved å in-

vestere i 100 LED-armaturer 
sammenlignet med 100 tra-
disjonelle 8 W lysrør, og vi 
bistår gjerne med konkrete 
analyser for å dokumentere 
våre påstander, avslutter 
Jahrmann.

Proxll leverer nå nødlysarmatur nummer 20.000 basert på LED-teknologi
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