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FARRIS BAD
Av 

Øystein Rognebakke, sivilarkitekt MNAL,
Halvorsen & Reine AS

Farris Bad har blitt et unikt 
Spa-hotell med en fantastisk 
beliggenhet på Batteristran-
da i Larvik.  Byen har fått 
et tilskudd som gir aktivitet 
og tyngde i en bydel som er 
i stor forandring.  Utløpet av 
Farriselva vil bli omsluttet av 
bygningsmasse for offentlige 
formål, næring og bolig.

Prosessen bak utviklingen i 
området har pågått i lang tid, 
det samme gjelder planleg-
gingen av hotellet og plan-
arbeidet forut for byggin-
gen.  Hotellet er resultatet av 
en positiv prosess der kom-
munale myndigheter, pro-
sjektets eiere, driftsselskap 
og planleggere har arbeidet 
sammen for å skape noe helt 
utenom det vanlige.

Hotellet er landets ledende 
Spa-hotell med spesielt gode 
konferansefasiliteter.

Overordnet situasjon
Plasseringen av hotellet ved 
Batteristranda, som det an-
dre kvartalsbygget som dan-
ner den urbane avslutningen 
på Larvik by mot vest, ble 
bestemt i vedtaket av regule-
ringsplanen for Batteritomta 
i 2000.  Området er avgren-
set av Farriselva i øst, Sta-
vernsveien i Nord, sjøen i syd 
og Batteristranda i vest.  Om-
rådet har det meste av forrige 
århundre vært inngjerdet og 
inneholdt industri- og lager-
virksomhet. Reguleringspla-
nen  viste to kvartalsstruk-
turer med en vei mellom, 
etablert delvis på en fylling 
ut i fjorden. Den offentlige 

tilgangen til rekreasjon og 
kommunikasjon langs vannet 
ble ivaretatt i planen, med en 
bred korridor med gangvei 
langs sjøen.

På bakgrunn av denne planen 
ble det allerede i 2001 gjen-
nomført et parallelloppdrag 
mellom ulike arkitektkon-
tor, og vårt kontor ble valgt 
for det nye hotellet.  Vi ble 
etter en tids bearbeidelse av 
vinnerutkastet sammen med 
kolleger invitert til å se bort 
fra gjeldende reguleringsplan 
for nettopp å skape det unike, 
på basis av en helt særskilt 
beliggenhet.  Det nye kon-
septet ble grunnlaget for ny 
myndighetsprosess som til 
slutt endte i Miljødeparte-
mentet og etter en spennende 
tid også med Miljøvernmi-
nisterens godkjenning.

Etter at nabobygget til Far-
ris Bad, Fritzöe brygge var 
etablert, hadde området blitt 
ryddet opp av Treschow-Frit-
zöe.  Hotelltomten fremsto 
som en sandstrand som mot 
gaten foran Fritzøe brygge 
bøyde av mot syd og en mo-
lo, til en flott sandbukt. Det 
ble valgt å bygge hotellet slik 
at strand og strandens avslut-
ning i bukten mot det allere-
de utformede bryggeanlegget 
og moloen ble bevart – som 
et sentralt motiv.

Konseptuel utforming
Det nye hotellkonseptet ble 
fundamentert på nærhet til 
sjø og vann, der nærhet til 
vannet som element har vært 
det helt sentrale. Vannspeil-

et og strand ble en integrert 
del av bebyggelsen. Det har 
samtidig vært viktig å forme 
bebyggelsen i forhold til «by-
siden» med vektlegging av 
adkomstsiden formet som in-
viterende presentasjon av ho-
tellet. 

Bygget er etablert som et atri-
umshus med hotellromme-
ne plassert i hovedsaklig to 
etasjer og fire fløyer rundt et 
sentralt atrium.  Hotellroms-
fløyene ligger fra 2. etasje og 
opp, og under disse er felles-

funksjoner plassert i vinke-
len mot nord og øst.  Vinke-
len mot syd og vest «krager» 
ut over strand og sjø med én 
søyle som bærer hele det syd-
vestre hjørnet.  Det reguler-
te offentlige rommet trekkes 
inn under bygget og gjennom 
atriet.

Denne utformingen av hotel-
let gir sjøkontakt fra samt-
lige hotellrom.  Rommene 
er plassert i to-sidige fløyer 
med unntak av fløyen mot 
nord og Stavernsveien, som 

kun har rom mot syd.  Den-
ne fløyen er gjort smal også 
for å gi bygget den ønskede 
transparens fra adkomsten 
og ut mot det frie blikket un-
der romfløyen i syd, til hav-
horisonten.

Konseptet formidler hotellets 
tilknytning til strand og sjø, 
og hotellfunksjonens spen-
ning mellom det private og 
offentlige rom.

Hotellet er svært tydelig delt i 
horisontalplanet mellom  rom-

etasjene og de underliggende 
etasjene med fellesfunksjo-
ner.  Dette skillet er en pre-
sis linje i alle fasader og in-
teriørt, som utgjør underside 
av volumene over sjøen, samt 
himlingen i 1. etasje.  I til-
legg er kjeller, underetasje og 
1. etasje  tydelig delt mellom 
Spa-funksjonene og øvrige 
fellesfunksjoner.  Skillet er 
markert med «vannets gang 
gjennom bygget» – et design-
grep med fonteneanlegg som 
bringer kildevannet gjennom 
bygget fra fasaden mot nord 

Farris Bad sett fra Batteristranda lengst vest. Plasseringen av hotellet ved Batteristranda, som det andre kvartalsbyg-
get som danner den urbane avslutningen på Larvik by mot vest.

Foto: Byggenytt 

Fritzøe Brygge (åpnet oktober 2003) her sett fra bryggeområdet til Larvik kulturhus (åpner oktober 2009) øst for Far-
riselvas utløp. Farris Bad sees bakenfor Fritzøe Brygge.

Foto: Byggenytt 
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og ut mot sjøen.

I utformingen av bygget er 
det vektlagt en linjeføring og 
presisjon som underbygger 
hovedkonseptets tydelighet.

Byggets organisering
Bygget er organisert over to-
talt seks etasjer, med under-
jordisk kjeller og en tilbake-
trukket mindre toppetasje.  
Arealet er eksklusive teknis-
ke rom og parkering 12.950 
m2 BRA, totalt på ca. 15.000 
m2 BRA. 

Gjesteadkomst er fra uterom-
met avgrenset av Stavernsvei-
en og hotellets nordfasade, 
alternativt fra P-kjeller som 
har nedkjøring fra gaterom-
met i øst.  Varelevering skjer 
rett overfor vareleveringen til 
Fritzøe brygge, men i et an-
legg som trekkes inntil byg-
ningskroppen.

Etasjebetegnelsene forhol-
der seg til adkomsthøyden 
ved Stavernsveien.  Etasjen 
som ligger på kote +5,7 er 
hovedetasjen med minst are-
al.  Dette blir 1. etasje som 
er utformet med gallerier og 
messaniner, som en «lett» 
etasje i et større volum. Eta-
sjen under dette, på kote 
+2,2 er husets «gulv» med 
plassering av de tunge felles-
funksjonene.  Under dette er 
kjeller med parkering, noen 
fellesfunksjoner, del av Spa 
og tekniske rom.

I 2. og 3. etasje ligger hotell-
rommene og suiter med ulik 
størrelse og utforming avhen-
gig av orientering og plasse-
ring.  I en liten 4. etasje mot 
nord-vest ligger de siste rom-
mene som suiter.  Tekniske 
rom for ventilasjon av rom-
mene ligger på dekke over 3. 
etasje.  

Husets vertikaltransport 
foregår i to trappe- og heis-
anlegg i byggets nordvestre 
og nordøstre bakkant.  De to 
vertikalstrengene er nødven-
dige for å minimalisere av-
stander.  Mellom restaurant 
og barområde er det utformet 
en skulpturell trappeforbin-
delse som øker opplevelsen 
av romhøyder og forbindels-
em mellom hotellets serve-
ringsfunksjoner.

Farris Bad er ikke et hotell 
med Spa-fasiliteter; det er 
et Spa-hotell.  Dette har det 
vært viktig for alle medvir-
kende i utforming og for be-
slutningstakerne å presisere.  
Hotellets eiere har stått fast 

ved at anlegget, med en sterk 
historisk tilknytning til Spa 
ved det tidligere Farris Bad, 
bruken av Farriskilden og 
den unike sjøbeliggenheten, 
skal være utformet rundt ho-
vedfunksjonen; Badet.  

Helt sentralt i organiseringen 
har det derfor vært å separere 
transport av gjester som skal 
til Spa og som skal til kurs- 
og konferansefunksjoner og 
hotellets øvrige funksjoner.  
Fra rometasjene kan gjeste-
ne velge mellom heis/trappe-
løp som går til Spa eller til de 
andre fellesfunksjonene.  En 
gjest i badekåpe står ikke i 
samme heis som konferanse-
gjesten i dress.

I tillegg til disse trappe- og 
heiskjernene er det internfor-
bindelser i Spa-avdelingen.  
Spa-avdelingen har direkte 
utgang til utebasseng og til 
strand og sjø.  Konferanseav-
delingen har direkte utgang 
til hagerommet syd for kon-
feransesalen.  Restauranten 
har uteservering i atriet foran 
hele sydfasaden.  Her er ser-
veringen tilgjengelig fra det 
offentlige uterommet.

Bygnings- og 
fasadeutforming
Farris Bad AS eies av Tres-
chow-Fritzøe AS og Canica.  
Eierne Mille-Marie Tres-
chow og Stein Erik Hagen 
har gjennom hele prosjektet 
vært svært aktive i den kre-
ative prosessen for å skape 
god arkitektur og spesielle 
og gode løsninger. 

Husets sterke konsept stil-
ler krav til presis detaljering 
og til kvalitet i materialbruk.
Spesielt har fokus på steds-
egne materialer som larvi-
kitt og bøk vært et viktig i 
materialepaletten, supplert 
med store glassflater, ekspo-
nering av betongen i vegger, 
dekker og andre konstruk-
tive elementer uten overfla-
tebehandling og zink i be-
slag.  Overflatebehandlinger 
og vedlikehold er vektlagt og 
vurdert ut fra miljøkriterier.  
Utvendig kledning er Kebo-
nybehandlet, en behandling 
som også er valgt på bøk i 
Spa-avdelingen.

Bruken av larvikitt er spesiell 
og omfattende.  Larvikitten 
er benyttet som kledning av 
sterke fasadeelementer. Mot 
Stavernsveien er det to vegg-
skiver som markerer byggets 
vertikalkommunikasjoner og 

fortsettelse neste side

s

Farris Bad er bygget 
slik at strand og stran-
dens avslutning i buk-
ten mot det allerede ut-
formete bryggeanlegget 
og moloen er bevart som 
et sentralt motiv. Den of-
fentlige tilgangen til re-
kreasjon og kommuni-
kasjon langs vannet er 
ivaretatt med en bred 
korridor med gangvei 
langs sjøen.  

Foto:
Byggenytt

s

Byggenytts utsendte  
fant seg meget godt til 
rette i Spa-avdelingens 
hovedbasseng i det stor-
slåtte bassengrommet 
med en mengde ulike 
massasjefunksjoner i 
form av fossefall, mot-
strøm og boblebad. Og 
så utsikten mot Lar-
viksfjorden i syd og 
Batteristranda i vest – 
må oppleves!

Foto:
Byggenytt
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www.jige.se

fortsettelse fra 
forrige side

som skaper «mellomrom-
met» og sikten gjennom byg-
gets foajé.  I glassfasadene er 
det veggskiver som er med på 
å definere siktlinjer og volum 
i Spa-avdelingens og bar/kon-
feranseavdelingens fasader.  
Kanskje viktigst for byggets 
karakter er bruken av larvi-
kitten som kledning av de to 
hovedrometasjenes fasader.  
Materialbruken med stein-
platenes millimeterpresisjon 
strammer opp gesimslinje og 
linjen som danner det hori-
sontale skillet mellom rom 
og fellesfunksjoner under.

Innvendig er larvikitt be-
nyttet som veggkledning 
og gulvmateriale, og i Spa-
området er larvikitten det 
materialet som dominerer 
opplevelsen av rommene i 
basseng- og badstueavdelin-
gene. Lundhs i Larvik har 
bistått med kompetanse om 
bruken av stein, i tillegg til 
Mille-Marie Treschow sin 
egen kunnskap om dette fan-
tastiske råstoffet.  Det er valgt 
ut stein fra ulike brudd og av 
ulike typer, som så er sendt 
til Italia for bearbeidelse til 
de størrelser og med de over-
flater som er ønsket.  I Farris 
Bad er det benyttet overfla-
ter som kun kan leveres fra 
foredlingsbedriften i Italia.  
Dette er spesielt overflater 
som slipes eller poleres, men 
som likefullt beholder krys-
tallstrukturen som relieffer 
i flaten.  Stein fra den mør-
ke og blåskimrende Emerals 
Pearl, til de lysere variantene 
med eller uten blåskimmer 
som Blue Peral Fjord.  Det 
har vært viktig å unngå bruk 
av larvikitten som kunne gi 
bygget eller rommene et in-
stitusjonelt preg. 

Trevirke i form av bøk er be-
nyttet som kontrast til steinen 
og myke opp fasader og rom-
opplevelser.  Bøken som har 
beholdt sin naturlige farge, er 
avvirket fra eiendommen til 
Fritzøehus, for så å bli tørket 
og bearbeidet lokalt.

Mot atriet er ytterveggskled-
ningen av romfløyene glass.  
Dette for å skape en homo-

gen og rolig fasade omkring 
atriet, der vindusfelt har far-
ge som øvrig veggliv, og der 
himmelen speiles i veggene.

Hotellet sin interiørarkitekt 
har i samarbeid med bygg-
herre beskrevet utforming og 
fargebruk av hotellrom, ho-
tellromskorridorer og felles-
arealer.  Spa-avdelingen er 
utformet av arkitekt og bygg-
herre med tyske Fladung som 
leverandør og medvirkende i 
utformingen.

Spa-avdelingen
Hotellets hovedfokus på vel-
være gjennom vann er ut-
trykt i den store Spa-avde-
lingen som er fordelt over tre 
etasjer og med mange ulike 
soner.  På kjellerplan er det 
en behandlingsavdeling med 
et spennende fellesområde 
dominert av store glassrom 
flankert av stille behand-
lingsrom.  I kjeller er også 
treningsrom med apparater 
og et større rom for yoga el-
ler annen fellestrening.

I underetasjen finner vi ho-
vedavdelingen i Spa-anlegget.
Her er en stor behandlingsav-
deling med spesialrom med 
kapasitet fra 2 til 8 kunder.  
Her finner vi Thalassobe-
handlinger, et stort Hamam, 
Rhassol, behandlingssuite 
for par m.m.  Et stort hvile-
rom med servering har store 
glassarealer rett mot horison-
ten i syd og stranden i vest.
I selve bassengrommet er ho-
vedbassenget med en meng-
de ulike massasjefunksjoner 
og motstrøm, et boblebad, 
det er oppvarmede hvileben-
ker og dusjer tilknyttet rom-
met og et Kneipp-basseng for 
fotterapi og blodomløp. Fra 
bassengrommet kommer en 
inn til badstueavdelingen der 
det langs et langstrakt rom 
fra yttervegg med utgang til 
Spaets uteområde og inn til 
en kaldkulp ligger en rekke 
funksjoner.  Mest spesielt er 
Farrisgrotten, som er et eget 
basseng med kildevann i et 
rom helt kledd med larvikitt.  
Her er dampbadstue, Finsk 
badstue, opplevelsesdusjer 
av ulike kategorier, i tillegg 
til tre ulike badstuer med va-

Byggeteknikk
Av 

sivilingeniør Olav Aakre, SWECO Norge AS

Generelt
Hotellet ligger i vannkan-
ten i Larvik Havn og er ut-
formet som et kvadrat med 
åpning i fasaden mot Lar-
viksfjorden. Bygningskon-
struksjonene fremstår som 
luftige og gir rom for å la 
vannspeilet komme inn un-
der bygningen. Halve byg-
get i form av to fløyer over 
to etasjer henger ut over 
stranda. På undersiden av 
de utoverhengende hotell-
fløyene er det bygd en stål-
bro med en avdeling for 
VIP-SPA. Totalt 15 700 m2, 
inkludert 2100 m2 SPA- og 
fitness-avdeling, 177 rom. 
Fra VIP-SPA er det ad-
komst direkte til sjøen via 
en nedsenkbar ståltrapp.
  
Fundamentering
Fundamentering er utført 
som en kombinasjon av di-
rekte fundamentering på 
hel bunnplate og friksjons-
peler. Det er brukt 220 be-
tongpeler med lengde 30 
meter. For å få en tørr byg-
gegrop ble det lagt ut en 
fylling og slått en tett spunt 
rundt hele tomten.
 
Hovedbæresystem 
Bæresystemet på Farris 
Bad er bygget i plass-støpt 
betong. I tillegg til dette er 
det brukt en del søyler og 
hengestag i stål. Hotell-
rommene ligger i de 3 øv-
erste etasjene. Korridor- og 
skillevegger er utført som 

bærende skiver i betong. 
Dette har gjort det mulig 
med stor søyleavstand i un-
derliggende etasjer.

Syd- og vestfløyen spenner 
fritt som en brukonstruk-
sjon ut til en felles søyle i 
sydvestre hjørne. Spenn-
viddene er store og bærin-
gen er løst ved å bruke kor-
ridorveggene i to etasjer.
Dørene inn til hotellrom-
mene er satt i et system slik 
at man fikk etablert fire be-
tongfagverk.

Kreftene i fagverkene er 
så store at det ble benyttet 
spennkabler i horisontal og 
vertikal retning. Undergur-
ten, det vil si gulvet i kor-
ridoren, er for eksempel 
oppspent med en kraft på 
20.000 kN.

Hovedsøylen i sydvestre 
hjørne er 1,5 m i diame-
ter og har en belastning på 
30.000 kN. Under denne er 
det rammet 28 betongpeler 
for å oppnå bærekapasitet.

Spesielt utfordrende ved 
denne konstruksjonen var 
at betongen i de øverste 
etasjene måtte være her-
det før bæringen fungerte. 
Dette førte til at riving av 
forskaling måtte planleg-
ges nøye og at stillasen un-
der de frie spennene måtte 
stå lenge.  

Byggherrene er svært opptatt av kunst og Farris Bad er 
således preget av kunstnerisk utsmykning. Her ett ek-
sempel: I hotellets trippelhøye glassfasade mot Stavern-
veien fra resepsjonsområdet er det et trykk fra fotografen 
Morten Rakke som viser bøkeskogen.

Foto: Byggenytt

➞

Syd- og vestfløyen spenner fritt som en brukonstruksjon 
ut til en felles søyle i sydvestre hjørne.

Foto: Byggenytt

Bassengrommet sett fra galleriet hvor det er adkomst ned 
til hovedbassenget via en stor messanin som er plassert 
delvis over bassenget.

Foto: Byggenytt
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Containere
er levert av

Østerøyveien 31, 3236 Sandefjord

rierende temperatur, interiør, 
luftfuktighet og duft.

I 1. etasje er garderobeavde
lingen for begge kjønn, og et 
galleri mot øst og nord som 
har en åpning ned til basseng
rommet under.  På galleriet 
er det en egen dameavdeling 
med damp og tørrbadstue og 
oppvarmet hvilebenk, dusjer 
og wc.  Galleriet har også en 
sitteavdeling og adkomst ned 
til bassengrommet via en stor 
messanin som er plassert del
vis over bassenget. Fra galle
riet går det en dør ut til VRP 
avdelingen, der et innglasset 
dekke faller som en rampe 
ned over strand og sjø ut til 
en underhengende  avdeling 
helt i byggets sydvestre hjør
ne.  På vei ut er det solarier og 
et vestvendt hvilerom.  VRP 
avdelingen i enden av denne 
gangen er en komplett Spa
avdeling med badstue, du
sjer og et varmt basseng.  Fra 
badstuen og bassenget ser en 
gjennom glassvegger fra gulv 
til tak ut mot havhorisonten.  
Avdelingen har en trappead
komst ned i sjøen for bading, 
og en lukket adkomst opp til 
hotellets største og  flottes
te suite i etasjen over.  Sui
ten og denne avdelingen kan 
leies som én enhet.

Kurs- og konferanse-
avdelingen og øvrig 
serviceareal
Hotellet har en kurs og kon
feranseavdeling der det er 
vektlagt at møterom og kon
feranserom samt fellesom
råder også til fulle skal nyte 
godt av sjøutsikt og omgi
velser.  Konferansesalen har 
i kortenden mot syd vindu
er på det meste av flaten, og 
på hele salens langside er det 
vinduer mellom adkomst
dører ut mot vest og stran
den.  Øvrige møterom nås 
via uformelle og attraktive 
vrimleområder og har tilsva
rende gode lys og utsikts
forhold.  Det mest spesielle 
er «styrerommet», et møte
rom som er byggets sydligste 
punkt og som har panorama
vinduer rett ut mot havet. Re
staurant og uteservering er 
sydvendt mot atriet om har 
hotellets foajé i en gallerieta
sje over.  Funksjonene er ut
formet slik at gjesten umid
delbart etter ankomst kan 
orientere seg fra resepsjons
området og oppfatte plasse
ringen av konferanse, bar, 

Spa, restaurant og hvor ad
komst er til rom.  Denne les
barheten er vektlagt i byggets 
organisering.

Kunstnerisk utsmykking
Byggherrene er svært opptatt 
av god kunst og det ble tid
lig lagt til rette for kunstne
risk utsmykking.  Nicolaus 
Widerberg ble valgt til å bi
stå med utsmykkingen, og 
hotellet markerer seg nå med 
svært mye kunst av Wider
berg i tillegg til øvrige tung
vektere som Antony Gorm
ley, Robert Mappelthorpe, 
Morten Krogvold, Asger 
Jorn m.fl.

Det er tidligere nevnt at et 
fonteneanlegg markerer et 
funksjonelt skille i hotellet 
mellom Spa og øvrige funk
sjoner.  Dette anlegget star
ter med et vannspeil på hver 
side av en «inngangsboks» i 
hotellets trippelhøye glass
fasade mot Stavernsveien fra 
resepsjonsområdet.  På fa
saden over dette vannspeilet 
er det et trykk fra fotografen 
Morten Rakke, som viser bø
keskogen.  Vannet til Farrris
kilden faller som kjent i Bø
keskogen.  Fra vannspeilene 
renner  det en strøm under 
en glassplate på tvers av re
sepsjonsområdet, og skiller 
hotellets resepsjon fra Spa
resepsjonen.  Over dette ren
nende vannet er det en skil
lende vegg i glass, sandblåst 
til et kunstverk av legemer i 
vann av Widerberg.  Vannet 
renner så ned på en skupltur 
av Widerberg som står i skil
let mellom Spaavdelingen i 
underetasje og restauranten.  
Skulpturen er på den ene si
den relieff av en mann og på 
den andre siden relieff av en 
kvinne, og utformet slik at 
vannet som renner ned på 
skulpturen gjør kroppene vå
te.  Skulpturen står så i et bas
seng mot yttervegg.  Utenfor 
ytterveggen fortsetter vannet 
i et utebasseng (helårs) som 
har en glassvegg med skulp
turelt utformet glass i midt
en.  Denne veggen sikrer 
skillet mellom utespa og ute
serveringsarealet.

I fellesområdene for øvrig er 
det skapt rom for kunsten på 
veggflater og på gulv, med 
tilrettelagt belysning.  I hver 
rometasje er arealene foran 
heis og trappeadkomstene 
gode og store, med dagslys.  

➞

fortsettelse neste side

Farris Bads Spa-avde-
ling «oser» av delikate 
innredninger. Her fra 
herrenes garderobe-
avdeling med sitt lek-
re dusjanlegg.

Foto:
Byggenytt

s

Fra Spaets relaxavdeling. Absolutt et «room with a view».                                                                         Foto: Byggenytt

Til venstre sees Kneipp-
bassenget med varmt og 
kaldt vann for fotterapi 
og blodomløp.

Til høyre detalj fra Far-
risgrotten, Spaets mest 
spesielle rom som er et 
basseng  med kildevann. 
Grotten er kledd i larvi-
kitt og bøktak. Spen-
nende og innbydende!

Foto:
Byggenytt

Oras Telemark AS
Grønlikroken 5, 3735 Skien

Telefon: 35 91 35 55 • Telefax: 35 91 35 56
www.oras.no

TOTALTEKNISK
VVS-ENTREPRISE

ER UTFØRT AV
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fortsettelse fra 
forrige side

Disse sonene fungerer som 
gallerier med skulptur og bil-
ledkunst.

Utomhus i atriet markerer 
en svært høy og langstrakt 
skulptur av Widerberg seg.  
Der den er plassert i over-
gangen mellom sand og vann 
og direkte i gjestens siktlinje 
ved adkomst. Denne bronse-
mannen er 6,5 meter høy og 
står på en massiv larvikitt-
blokk på 1,5 x1,5 x1,5 me-
ter, så hodet når høyden til 
gjestene i resepsjonen. For-
an bygget mot Stavernsveien 
skal det komme ytterligere 
en fast skulptur av Wider-
berg, en kvinne i mørk polert 
larviktitt.

Kunsten er med på å øke 
spenningen i romfølger og 
myke opp uttrykket til hu-
set som ellers er svært stramt 
komponert.

Statiske utfordringer
Farris Bad er et plass-støpt 
betongbygg med helt spesiel-
le bygningstekniske utførel-
ser som svar på de uvanlige 
spennlengdene bygget har.  
Løsningen med de høytsve-
vende romfløyene som står 
på det éne søylepunktet i 
sjøen, har gitt bygningstek-

niske løsninger som også 
har påvirket planløsninger 
av hotellrommene.  Vi har 
ønsket å synliggjøre beton-
gen som strukturelt element 
i bygget, og har i et utmer-
ket samarbeid med SWECO 
som konsulent kunnet utfor-
ske betongens muligheter.  I 
romfløyene mot syd og vest 
er korridorvegger og dekket 
over korridor 2. etasje samt 
under korridor 1. etasje ho-
vedbærestruktur, og innehol-
de store mengder spennar-
mering oppspent etter ferdig 
støpearbeider.  At arkitekten 
sto fast på eksponert betong 
i en kald synlig himling un-
der disse volumene har også 
blitt løst av en kreativ ingeni-
ørgruppe, og forsterket byg-
gets uttrykk.

Bevegelses- og 
orienteringshemmede
Prosjektet og uteområdet ut-
formet av Gullik Gulliksen 
AS er utformet tilrettelagt for 
bevegelses- og orienterings-
hemmede.  Uteområdene er 
et viktig ledd i kommunika-
sjonsveiene langs vannet, der 
Larvik nå utvikler en flott og 
godt tilgjengelig sjøfront.

Samarbeid og medvirkning 
i prosjekteringsprosessen.
Arbeidet med Farris Bad har 
vært spesielt engasjerende 

Byggenytts fotograf kunne tilbragt mange timer i Spaets imponerende bassengrom på 
jakt etter det beste bidet. Motivene er utallige. Opplevelser, innfallsvinkler, stemninger, 
– hvordan ta det optimale bildet?

Foto:  Byggenytt

og utfordrende, og samtidig 
lystbetont på grunn av god 
samhandling aktørene i mel-
lom for å løse alle utfordrin-
ger.  I tillegg til tiltakshaver-
nes engasjement, har Choice 
som leietaker bistått med sin 
prosjektkompetanse og sine 
dyktige prosjektmedarbei-
dere ved  valg av estetiske, 
funksjonelle så vel som tek-
niske løsninger. 

Gjennom utførelsen har vi 
fra Halvorsen & Reine AS 
hatt en prosjekteringsteam 
som har hatt gode arbeidsfor-
hold i en komplisert entrepri-
semodell.  Dette er i stor grad 
på grunn av de deltakende 
firma sine dyktige medarbei-
dere og byggherres represen-
tant og prosjektleder.

Veidekke Entreprenør AS 
som utførende av bygnings-
arbeidene har hatt et team av 
dedikerte og ikke minst tri-
velige medarbeidere som har 
løst utfordringene etter hvert 
som de har dukket opp, slik 
som også de andre entrepre-
nørene har opptrådt.

Larvik kommune deltok i 
hele prosessen med utviklin-
gen av hotellet, og plan- samt 
byggesaksbehandlingen, har 
hele veien bidratt til prosjekt-
gjennomføringen.  

Farris Bad sett fra Stavernsveien.                                                          Foto: Byggenytt

Ved ankomst i resepsjonen blir man nesten overveldet at lyset fra siktlinjen ut mot 
havhorisonten, og slåes av nyssgjerrighet over det storslåtte atriet med den markante, 
svært høye og langstrakte skulpturen av Nicolaus Widerberg. Denne bronsemannen, 
6,5 meter høy, er alltid der, hvor man enn ferdes og har øynene med seg, enten man 
er på hotellrommet, i korridorene, i foajéen, i restauranten, eller ute i atriet. Bronse-
mannen «setter alle ting på plass».

 Foto: Byggenytt

  Farris Bad sett fra Fritzøe Brygge.                                                      Foto: Byggenytt
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Fra vannspeilene renner  det 
en strøm under en glasspla-
te på tvers av resepsjonsom-
rådet, og skiller hotellets re-
sepsjon fra Spa-resepsjonen.  
Over dette rennende van-
net er det en skillende vegg 
i glass, sandblåst til et kunst-
verk av legemer i vann av 
Widerberg. Vannet renner så 
ned på en skupltur av Wider-
berg som står i skillet mellom 
Spa-avdelingen i underetasje 
og restauranten.  Skulpturen 
er på den ene siden relieff av 
en mann og på den andre si-
den relieff av en kvinne, og 
utformet slik at vannet som 
renner ned på skulpturen 
gjør kroppene våte.  Skulp-
turen står så i et basseng mot 
yttervegg.  Utenfor ytter-
veggen fortsetter vannet i et 
utebasseng (helårs) som har 
en glassvegg med skulptu-
relt utformet glass i midten.  
Denne veggen sikrer skillet 
mellom utespa og uteserve-
ringsarealet. 

Foto:
Byggenytt

Mellom restaurant 
og barområde er det 
utformet en skulpturell 
trappeforbindelse i 
stein fra den mørke og 
blåskimrende larvikit-
ten Emerals Pearl. 
Trappen er som et 
smykke.

Foto:
Byggenytt

Fra atriet sett mot østfløyen hvor konferanseavdelingen ligger.      Foto: Byggenytt

Flere bilder på www.byggenytt.no                                                           Foto: Byggenytt
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Elektroinstallasjoner

Hvaltorvet i Sandefjord

Fra konkurransen LPO arki-
tekter vant (for 12 år siden) 
til dagens nesten ferdige bygg 
har prosjektet endret både 
karakter og innhold. Spesi-
elle utfordringer i prosjektet 
har vært hvordan ny bebyg-
gelse skulle  forholde seg 
til den fredede eiendommen 
Skippergata 6, samt byggher-
rens krav om at kjøpesenteret 
i to etasjer lokalisert på beg-
ge sider  av Skippergata både 
bygningsmessig og klima-
tisk skulle sammenbindes på 
tvers av gaterommet. LPO’s 
vinnerprosjekt fra den opp-
rinnelige konkurransen viste 
en løsning der kjøpesenteret 
på nord og sydsiden av Skip-
pergata fikk et sammenhen-
gende forretningsareal under 
gateplan. Konkurransepro-
sjektet viste ingen sammen-
bygning av gaterommet i 
Skippergata. Programmet for 
konkurransen inneholdt  pri-
mært kjøpesenter og hotell. 

Forutsetningen om å etablere 
boliger i 3 etasjer over kjø-
pesenteret kom med nye ut-
byggingstrender og hett bo-

ligmarked. Kommunen var 
også svært positiv til eta-
blering av sentrale boliger i 
Sandefjord. Sandefjord kom-
mune har vært svært aktive i 
prosessen med utforming av 
reguleringsplan og prosjekt. 

Gjenbyggingen av Skipper-
gata har vært  kontroversiell 
i forhold til å bryte kontinui-
teten i dette viktige gaterom-
met i Sandefjord. Samtidig 
var politikerne som skulle 
vedta reguleringsplanen opp-
tatt av å beholde og forster-
ke Sandefjord by som et vel-
fungerende handelssenter og 
satte dermed krav om at sam-
menbygningen av gaterom-
met skulle fremstå så trans-
parent som mulig i forhold til 
gjennomsyn.  

Utformingen av mellombyg-
get i glass og stål har skapt 
mange diskusjoner mellom 
totalentreprenør og arkitekt 
i forhold til detaljløsninger 
og byggekostnader i forhold 
til kravet om å skape mest 
mulig transparens.

Kjøpesenter sentralt i Sande-
fjord representerer både for-
deler og ulemper for byen. På 
den ene siden er det en fordel 
for bylivet å holde det hand-
lende publikum i sentrum, 
samtidig som kjøpesentre 
har en tendens til å lukke seg 
utad og fokusere all aktivi-
tet mot interne handlegater. 
Å jobbe med åpenheten av 
kjøpesenteret ut mot det of-
fentlige byrommet har derfor 
vært en spesiell utfordring i 
dette prosjektet. Et levende 
bysentrum trenger utadvend-
te og publikumstilgjengelige 
forretningsarealer på gate-
plan. 

LPO arkitekter har hatt pro-
sjekteringsansvar for primær 
konstruksjon  og ytterfasader 
i kjøpesenteret, konstruksjon 
og fasader i mellombygget 
over Skippergata samt bo-
liganlegget i de tre øverste 
etasjene. Innvendige butikk-
fasader og innredningen  av 
fellesområdene i kjøpesente-
ret er ivaretatt av AMB arki-
tekter AS.

Hele bygningsmassen er 
gjennomført med fasader 
og bygningskomponenter i 
hvit farge for å knytte byg-
ningsanlegget opp mot den 
eksisterende hvite bebyggel-

sen i Sandefjord. Fasadene 
er gjennomført i sekkeskurt 
tegl og hvitmalt høvlet stå-
ende panel. Det er blan an-
net benyttet en type «trik-
kepanel» som har et forfinet 
«bymessig preg», med syn-
lig relieff og denne klednin-
gen fungerer som en behage-
lig kontrast til den mer røffe 
sekkeskurte teglen.

Hvaltorvets eiere har fremti-
dige planer om å endre den 
utvendige behandlingen og 
fargen på eksisterende sen-
terbygning som har fasader i 
rød tegl.

Av 
LPO arkitekter

Hvaltorvet sett fra Thor Dahls gate. Kjøpesenteret disponerer de to nederste etasjene. 
Boliger i tre etasjer over kjøpesenteret. Hvaltorvet bygges i en totalentreprise av AF 
Hvaltorvet (Veidekke/Skanska).

Foto: Byggenytt

Blikkenslagerarbeidene
er utført av

Hvaltorvet, eksisterende bygg og nybygg sett fra Torget. Byggherre er Livforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. 
Hvaltorvet forvaltes av Aberdeen Property Investors AS.                                                                            

Foto: Byggenytt

Interiøreksempler med elegante rulletrapper i det nye 
kjøpesenteret. AMB arkitekter AS står for kjøpe-
senterdelen.

Foto: Byggenytt
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Vi har levert kjøkken, garderobe,
bad og byggevarer!

Vi takker for samarbeidet!

P.boks 1444 Skinsnes, 4505 Mandal
Telefon: 38 27 26 20
Telefax: 38 27 26 29
www.norelement.no

Trapper er
levert og
montert av

Kopstadveien 197, Postboks 52, 3191 Horten
Telefon: 33 06 35 70 • 22 06 35 71

www.erichsenas.no

Mobilkran
er levert av

Byggeteknikk
Av 

Jan Ove Vinjevoll,
SWECO Norge AS 

Byggetekniske 
utfordringer
Hvaltorvet er lokalisert i San-
defjord sentrum i et området 
med spesielt bløte leirmasser. 
Tomten er på ca. 6200 m2 og 
ligger i flatt terrengnivå ca. 
på kote +2.5.

Som byggeteknisk rådgiver 
har prosjektet bydd på man-
ge utfordringer. Leirmasse-
ne har stilt store krav til de 
prosjekterte betongkonstruk-
sjonene mot grunnen. Vi-
dere har kombinasjonen av 
ulike konstruksjonssystemer 
satt ekstra krav til koordine-
ring og tilpasninger. I pro-
sjektet benyttes plasstøpte 
betongkonstruksjoner, pre-
fabrikkerte betongelementer 
(vegger, dekker, bjelker og 
søyler), BubbleDeck-elemen-
ter og stålkonstruksjoner. 
Prosjektets aktører har gjen-
nom godt samarbeid funnet 
fram til gode løsninger og 
detaljer.

Oppdraget har blitt utført 
med stram fremdrift og med 
produksjonen tett opp til pro-
sjekteringen. Entreprenørens 
produksjonsteam har vært 
fleksibelt og løsningsorien-
tert, og selv med liten tid til 
arbeidsplanlegging er kon-
struksjonsarbeidene utført 
med høy kvalitet.

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. 23.000 m3 leir- og 
silt/sandmasser.  

Grunnens beskaffenhet gjor-
de det nødvendig med en tid-
lig utredning av alternative 
bæresystemer. I samarbeid 
med geotekniker falt valget 
på en bærende helstøpt bunn-
plate.  Ut i fra grunnens fjær-
stivhet (6000-8000 kN/m2/
m) kunne vi bestemme hen-
siktsmessige dekketykkelser 
og søyleplasseringer i kjelle-
ren. Dette ble førende for bæ-
resystemet oppover i bygget.

Bunnplaten på kt. -0.65 ble 
utført med fall i tykkelse fra 
650 mm til 580 mm. Pla-
ten har et bruttoareal på ca. 
6.000 m2 og ble utstøpt med 
ca. 3.700 m3 betong og en ar-
meringsmengde på ca. 400 
tonn.
 
Etablering av råbyggets 
hovedbæresystem 
Byggets vekt gjorde det nød-
vendig å utføre dekkene i 
kjøpesenterdelen med let-
te konstruksjoner. Av frem-
driftsmessige årsaker ble det 
da valgt prefabrikkerte be-
tongkonstruksjoner i sørbyg-
get og BubbleDeck-elemen-
ter i nordbygget.

3d-modellering ble et viktig 
verktøy for å få raskt oversikt 
over konstruksjonene både i 
nybygg og eksisterende bygg. 
En annen fordel har vært ar-
beidet med kollisjonssjekker 
samt verkstedstegninger for 
stålkonstruksjoner.

Byggets avstivningssystem 
er gjennomgående trappe-
sjakter fra kjeller til øverste 
etasje, samt veggskiver i bo-
ligetasjene. Horisontalkref-
tene tas opp som et kraftpar 
mellom bunnplaten og dek-
keskive i dekke over kjeller. 

Parkeringskjeller kt. -0.65 
Pa rker i ngsa rea lene  på 
Hvaltorvet er på ca. 6.000 
m2. I kjelleretasjen er ytter-
veggene utført i plasstøpt be-
tong med tykkelse 250 mm 
og vanlig tosidig forska-
ling. Veggene er beregnet for 
vann- og jordtrykklaster. 

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.

fortsettelse neste side

Sluttinnspurt 
på Hvaltorvet
Byggenytt besøkte Hval-
torvet like før påske og 
fikk en liten prat med 
driftsleder Sven Hansen 
hos entreprenøren som er 
et  50/50 arbeidsfellesskap 
mellom Norges to største 
entreprenører Veidekke 
Entreprenør AS og Skan-
ska Norge AS.

Hansen som er fra Vei-
dekke, opplyser at pros-
jektet ble vunnet med et 
felles anbud i 2003, men at 
først i januar 2007 ble det 
endelig besluttet bygging 
med betydelige endringer i 
konsept og pris. 

Da byggingen først kom i 
gang, ble det hardkjør, og 
det har ikke manglet på ut-
fordringer i prosjektet. En 

Utformingen av mellombygget Skippergata er utført i glass og stål for å skape mest mulig transparens.

Foto: Byggenytt

«Back of House» sett fra hjørnet Skippergata/ Museumsgata.                 Foto: Byggenytt

Det glassoverdekte mellombygget i Skippergata.

Foto: Byggenytt

av dem var å få eksisterende 
bygg til å henge sammen med 
nybygget, forteller Hansen.
Men fremdrift og budsjett 
er holdt under kontroll. Og 

i skrivende stund står det 
bare tilbake og gjøre alle lei-
lighetene og de flotte gårds-
rommene mellom husene på 
taket ferdig. Noe utomhusar-

beider skal også sluttføres. 
I følge Sven Hansen skal 
de siste arbeidene på pros-
jektet Hvaltorvet være avs-
luttet i løpet av mai måned.  
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Dekket over parkeringskjel-
ler er slakkarmert flatdek-
ke i tykkelse 300 mm som 
spenner 7,5 til 8,25 m mel-
lom plasstøpte betongsøyler. 
Typiske søyledimensjoner i 
kjelleren er 800 x 300 og 500 
x 300 mm. Prefabrikkerte 
betongsøyler fra overliggen-
de etasjer er innfestet med 
limte bolter i betongdekke.

Mellom byggene og der dek-
ke over kjeller grenser mot 
friluft, er dekket senket og 
utført med utvendig isolasjon 
og tekking.

Næringsarealene
I sørbygget er dekkene i næ-
ringsarealer (plan 2 og 3) ut-
ført med bærende hulldekker 
HD265 som spenner 8,25 m. 
For opptak av punktlaster fra 
balkonger og svalganger er 
det brukt kompakte dekke-
elementer.

Dekkene bæres stort sett av 
prefabrikkerte LB-/DLB be-
tongbjelker. Der fremføring 
av tekniske installasjoner 
har krevd redusert konstruk-
sjonshøyder, er det brukt 
HSQ-bjelker av stål.  Bjel-
kene er opplagt på konsoller 
på rektangulære betongsøy-
ler med dimensjon 400 x 400 
og 500 x 500. Synlige søyler 
er runde og utført med kniv-
opplegg (BSF) for bjelker. 

I nordbygget er det brukt 
BubbleDeck-system som eta-
sjeskiller. Dette er en bjelke-
fri konstruksjonsløsning med 
kun 340 mm byggehøyde. 
Bæresystemet gir stor flek-
sibilitet for føringsveier for 
tekniske fag.

I dekke over 2. etasje er det 
lagt inn konstruksjonsfuger i 
bygningsmassene for å hind-

fortsettelse fra 
forrige side
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post@vkb.no • www.vkb.no

Alle tak er tekket med
Derbigum

re gjennomgang av struk-
turlyd fra næringsarealer til 
overliggende boliger. Dette 
er løst ved å legge inn dem-
pere av gummi og neopren i 
bærekonstruksjonen. 

Mellom de to byggene er det 
oppført et glassbygg i stål-
konstruksjoner. Stålkomtene 
er i stor grad ferdigproduser-
te enheter fra verksted som 
er sammenskrudd på ste-
det. Aluminiumsprofilene i 
glassveggene støttes opp av 
horisontale stag til bakenfor-
liggende stålbæring. Glass-
profilene i taket bæres av 
stålrammer med cc 2,2 m. 

De nye næringsarealene ble 
innlemmet i i eksisterende 
kjøpesenteret. Dette innebar 
betongsaging og hulltaking 
i bærende konstruksjoner 
samt etablering av nye dek-
ker og søylekonstruksjoner. 

Konstruksjoner i boliger
Over næringsarealene er det 
ført opp 3 etasjer med boli-
ger.

Boligene er plasstøpte dek-
ker opplagt på vegger mellom 
hver leilighet. Spennvidder 
på 7,5 m gir dekketykkelse 
260 mm som da tilfredsstil-
ler lydkravene i boliger. I yt-
tervegger bæres dekkene av 
stålsøyler med innstøpte pla-
ter.

Gangbaner er skilt fra øvrig 
dekkekonstruksjon og lig-
ger på stålvinkler. Som kul-
debrobrytning er det innlagt 
isolasjon i dekkekantene.

Bæresystemet for balkonge-
ne er prefabrikerte stålkon-
struksjoner som skrus sam-
men på stedet. Tremmegulv, 
plater og trebjelkelag er opp-
lagt på stålsøyler og rand-
bjelke av kanalstål. 

Kjøpesenteret disponerer 1. og 2. etasje, samt en underetasje.                 Foto: Byggenytt

Leilighetene på taket av Hvaltorvet omkranser hagerom som får parkmessig opparbeidning med planter, felt av tre-
plattinger og felt med Sedum.

Foto: Byggenytt

Selv om en rå havtåke tok noe av glansen fra utsikten mot Torget fra takterrasse i en toppleilighet, lot Byggenytts fo-
tograf seg allikevel imponere.

Foto: Byggenytt

Fra gårdsrommet på ta-
ket med svalganger og 
spiraltrapp.

Foto:
Byggenytt

s
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Quality Spa & Resort Norefjell

Av 
sivilarkitekt MNAL Tov Arne Svalestuen,

Petter Yran og Bjørn Storbraaten, Architects AS

Asplan Viak har bistått med
regulering, konsekvens-

utredning og prosjektering 
infrastruktur VVA.

Vi gratulerer!

Asplan Viak AS
Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg

Telefon: 32 77 20 00 • Telefax: 32 77 20 39

www.asplanviak.no

ARKITEKT

Postboks 2125 Strømsø, 3003 Drammen
Telefon: 32 26 44 70 • Telefax: 32 26 44 71

www.ssas.no

BYGGELEDELSE

Bøeseterområdet ligger vakkert til innerst i et dalføre på Norefjell ca. 800 meter over havet. Anlegget er her sett øst-
fra.

Foto:  Frode Johansen

Vårt arkitektkontor har vært 
engasjert i prosjektet de siste 
3 år. Vi ble hyret inn som ar-
kitekter av Estatia Resort AS 

etter en omfattende prosess.
Både byggherre og grunnei-
erne hadde sterke meninger 
om prosjektet både hva an-

gikk layout, planløsninger 
og estetikk. Før dette kon-
kurrerte vi om hotellanlegg 
for Estatia både i Kragerø og 
i Trysil. Sistnevnte konkur-
ranse vant vi.

Engasjementet
Innledningsvis var vi enga-
sjert direkte av Estatia for å 
prosjektere frem til godkjent  
rammetil latelse.Parallelt 
med dette og med utgangs-
punkt i våre tegninger, jobbet 
Asplan Viak med utformin-
gen av reguleringsplanen. 
Etter godkjent rammetilla-
telse tok det imidlertid tre-
kvart år med forhandlinger, 
før kontrakt ble undertegnet 
med entreprenørselskapet 
Kruse-Smith AS. Samtidig 
ble prosjektet omarbeidet og 
optimalisert for å bedre øko-

nomien. Dette resulterte i ny 
søknad, nå om endret ram-
metillatelse, godkjent for-
sommeren 2007. Vårt kontor 
ble så engasjert som utføren-
de arkitekter direkte av Kru-
se Smith AS. Entreprisen for 
Landsbyen ble gitt til Fribo 
AS som igjen engasjerte Ro-
ar Jørgensen AS til å utarbei-
de arbeidstegninger.

Tomta
Bøeseterområdet ligger vak-
kert til innerst i et dalføre 
på Norefjell ca. 800 meter 
over havet..Østover troner 
den majestetisk Høgevarde. 
Mot vest blendes de fleste av 
den storslagne utsikten mot 
Gaustatoppen. Sydover be-
grenses tomta av et myrdrag 
som i dag blir utgravet og er-
stattet med et tjern. På sikt 
vil dette gi et vakkert speil-
bilde av hotellanlegget ved 
ankomst.

Området var i utgangspunk-
tet en samling setre med noe 
innslag av nyere hyttebebyg-
gelse. Den store utfordrin-
gen lå i å tegne et hotellan-
legg med 1900 sengeplasser 
og plassere dette nennsomt 
på den idylliske setervollen. 
I tillegg skulle anlegget rom-
me både Spa- og konferanse-
fasiliteter samt et underjor-
disk P-hus for 420 biler.

Bebyggelsen
Anlegget kan sies å være 
delt i tre bygningsstrukturer; 
landsbyen, hotellet og rekke-
tunene.. Landsbyen, mot syd, 
består av mindre bygninger 
med i hovedsak leiligheter. 
Husene er anlagt rundt min-
dre tun og lagt i ulike ter-
rengsprang klatrende opp fra 

tjernet til Piazzaen som er 
møtepunktet mellom lands-
byen og hotellet. Hotellkrop-
pen er anlagt langsmed en 
kolle og danner ryggraden i 

anlegget. Bygningen er imid-
lertid brutt ned i volum ved å 
trappe og faseforskyve de en-

fortsettelse neste side

Illustrasjon: Sjur M. Moe for Estatia Resort
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kelte plan og ved å tverrstil-
le sentrale bygningsvolumer. 
Hotellet krones med et uten- 
og innendørs Spa-anlegg med 
fantastisk utsikt mot Gausta-
toppen. Adkomsten til dette 
skjer fra resepsjonen via en 
egen mystisk «kulvert» med 
vann og fossefall.

Rekketunene er leilighets-
fløyer som springer vestover 
ut fra hotellet. Disse tre leilig-
hetsfløyene er forbundet med 
en felles korridor som leder 
direkte til resepsjonen.

Materialbruk
Landsbyen er levert som pre-
fabrikerte treelementer. Dis-
se ble montert forløpende på 
ferdig oppsatte ringmursele-
menter komplett med støpte  
dekker og oppstikk for vann 
og avløp. Landsbyfasadene 
er kledt med kraftig mørk-
beiset trepanel. 

Hotell og rekketun er i ho-
vedsak  utført av plasstøpt be-
tong. Det er brukt plattendek-
ker og hulldekke-elementer. 
Det er nyttet stålsøyler i fa-
sadeliv, ellers plasstøpte be-
tongsøyler. Takverket på ho-
tellet består av 360 mm høye 
kertobjelker dels for å motta 
store laster (650 kg/m2) og 
dels for å sikre god isolasjon. 
Disse er boltet til stålbjelker.
Fasadene er kledt med Kebo-
ny, vedlikeholdsfritt trepanel 
trykkimpregnert med bio-ba-
serte kjemikalier. Det er inn-
slag av stenforblending på ut-
valgte sokler. Det er montert 
dreide limtresøyler som bal-
kongunderstøttelser og ellers 
hvor der var behov. Samtlige 
tak er saltakskonstruksjoner 
tekket med skifer. Slik sam-
les og knyttes bygningsvolu-
mene til landskapet.

Hotellet har store vinduer av 
mørklakkerte aluminiums-
profiler oppdelt i mindre fla-
ter med horisontale sprosser.
Det er montert solavskjer-
ming av treverk opplagt på 

3536 Noresund                 Telefon: 32 14 78 50

Grunnarbeid
 Betongleveransen
 Infrastruktur
 Fundamentering
Råbygget og P-huset

Isolasjon
er levert av

metallkonsoller.Dette gir liv 
og dybde i fasadeuttrykket.

Prosessen
Byggingen av hotellet med 
rekketunene tok til umid-
delbart etter godkjennelse 
av endret rammetillatelse. 
Vår oppgave var fortløpe-
nde  å sikre at  konsulen-
tene hadde siste oppdatert 
tegningsunderlag. Vi valgte 
innledningsvis å tegne hotel-
let, med sine 8 plan over og 
3 plan under bakkenivå, som 
et «General Arrangement». 
Det vil si at hovedtegningen 
viste alle de ulike plan over 
hverandre slik at forskyv-
ninger i vertikaplanet ble lett 
identifiserbare. Denne frem-
stilligsmetoden, som vi an-
vender når vi utvikler passa-
sjerskip, var utmerket i dette 
prosjektet. Etter hvert måtte 
vi selvfølgelig splitte tegnin-
gen til normale arbeidsteg-
ninger.

Det ble en hektisk prosess 
som strakk seg bokstavlig 
talt frem til ferdigstillelsen 
av anlegget. Bygget er i seg 
selv meget komplisert. Byg-
gingen på fjellet ble særlig 
vinteren 2007/2008, hem-
met av til dels voldsomme 
snømengder. 

Det må imidlertid fremheves 
at spesielt samarbeidet med 
en proff entreprenør, RIB-
konsulent og brannkonsu-
lent, har vært både givende 
og inspirerende.

Medarbeidere
Petter Yran (partner)
Bjørn Storbraaten (partner)
Søren Yran
Frank Ophus
Ana Silvia Vengbo
Anton Erasmus
Gustav Ogbeide
Knut Selmer Bachke
Einar B. Jungård
Tore Våge

 

Hotellbygningen, her ved hovedadkomst.                                                                                           Foto: Frode Johansen

Til høyre sees ett 
av rekketunene. 
Disse er leilighets
fløyer som er 
forbundet med 
en felles korridor 
som leder direkte 
til resepsjonen.

Balkongene er 
vridd i forhold 
til fasaden for å 
oppnå maksimalt 
med sol.

Foto:
Frode Johansen 

Over og til høyre: Eksempler på formuttrykk og materi
albruk.

Foto: Frode Johansen
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KEBONY PRODUCTS AS
Herøya Industripark

3908 Porsgrunn
Telefon: 35 92 25 45

www.kebonyproducts.com

Tidsriktige,
varige og
miljøriktige
treprodukter
fra

RADcon Scandinavia AS
Drammensveien 214, Postboks 198, N-1330 Fornebu

Telefon: 22 13 43 20 • Telefax: 22 13 43 29
E-mail: post@rad.no

System RADfloor CONTOUR
polert betonggulv

er levert av:

Moen 12, 3948 Porsgrunn
Telefon: 35 55 52 22 • Telefax: 35 55 52 23

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

Tysk kvalitetskjøkken levert av

Anlegget sett fra syd 
hvor tomten er be-
grenset av et myrdrag 
som skal utgraves og 
erstattes med et tjern.

I forgrunnen landsbyen 
som består av mindre 
bygninger med i hoved-
sak leiligheter. Husene 
er anlagt  rundt mindre 
tun og lagt i ulike ter-
rengsprang klatrendeklatrende 
opp fra tjernet til Piaz-
zaen som er møtepunk-
tet mellom landsbyen og 
hotellet. Hotellkroppen 
er anlagt langsmed en 
kolle og danner ryggra-
den i anlegget.

I bakgrunnen østover 
troner den majestetiske 
Høgevarde med sine 
1459 meter.

Foto:
Frode Johansen

Luftbehandlings-
entreprisen

Av 
Øystein Løset og Ove Kirkhorn,

Dr.techn. Olav Olsen AS

Luftbehandlingsanlegg, støv-
sugeranlegg, kjølemaskin og 
SD-anlegg i hotell og rekke-
leiligheter er levert og mon-
tert av YIT, avdeling Ha-
mar ved Svein Høiby og Tom 
Jansrud. Prosjekteringen er 
utført av Aalerud AS ved 
Geir Stensrud.

Alle ventilasjonsaggregatene 
i hotellet har komfortkjøling 
med isvannsbatteri. Unntak 
er for leilighetene og bod-
arealer som ikke har kjøling 
og for bassengarealene som 
har kjøling/varmepumpe in-
tegrert. I tillegge er også le-
vert og montert ventilasjon 
for parkeringshuset. 

Ventilasjonsanleggene har 
følgende oppdeling:
360.01: Pub, kontorer med 
mer i plan 1U, 1, 2 og 3. Ka-
pasitet 16.000 m3/h. Ventila-
sjon av puben kan kjøres uten 
at øvrige arealer som ikke er 
i bruk ventileres samtidig. 

360.02: Boder i plan U3 og 
U2. Kapasitet 3.000 m3/h.

360.03: Treningsbasseng og 
tilhørende tekniske rom i 
plan 2 og 3. Kapasitet 7.500 
m3/h. Anlegget er for varm-
luftsoppvarming og full kli-
makontroll av svømmehal-

Interiør i resepsjonslokale. Alt er spesialdesig-
net, møbler, vegger, lamper, speil, bilder. Bak 
utformingen av interiøret står interiørarkitekt 
Vigdis A. bergh og designer Gina Rose.  

I alle suitene 
er det badekar 
på et av 
soverommene.

Alle bilder i 
boksen:

Mona 
Gundersen

Suitene er 
utstyrt med 
kjøkken, bad 
og to soverom.
Her fra 
kjøkken.

fortsettelse neste side
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Metos AS, Rosenholmveien 4 A, 1252 Oslo
Tlf.: 9242 8860 Faks.: 2262 3170
e-post: metos.norway@metos.com  –  www.metos.com

Vi har levert
storkjøkkenutstyret til
Estatia Resort Norefjell

– Det er vi stolte av!

NVS Drammen
Teglverksveien 1, 3400 Lier

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

Sanitær-, varme-, gass-,
kjøling- og sprinkleranlegg

er utført av
Kalstadveien 7, 3770 Kragerø

Telefon: 35 98 11 76 • Telefax: 35 99 12 76

Lås og beslag er utført av oss.

www.lk.no

Protan Tak AS
Postboks 420 Brakerøya, 3002 Drammen

Telefon: 32 22 16 00 • Telefax: 32 22 17 00
E-post: protan@protan.no

www.protan.no

Membrantekking
er utfør t av

fortsettelse fra 
forrige side

len med varmevekslere og 
varmepumpe for avfuktning 
og varmegjenvinning. Over-
skuddsvarme føres tilbake til 
bassengvannet.

360.04: Treningssenter i plan 
3. Kapasitet 7.000 m3/h. 3 
treningsrom har behovsstyrt 
ventilasjon.

360.05: Kjøkken, restaurant 
og lobby i plan 4. Kapasitet 
20.000 m3/h. Kjøkken/re-
staurant, Chambre Separé og 
lobby har behovsstyrt venti-
lasjon. Kjøkkenhetter har til-
luft som styreluft og avtrekk 
føres tilbake til aggregatet 
med platevarmeveksler for 
energisparing.

360.06: Kongressavdelingen 
i plan 5. Kapasitet 11.500 m3/
h. Kongresshallen kan deles 
i 3 mindre saler. Disse 3 og 
pauserommet har behovs-
styrt ventilasjon.

360.07: Konferanseavdelin-
gen i plan 5. Kapasitet 6.000 
m3/h. 9 møte- og grupperom 
har behovsstyrt ventilasjon.

360.08: Velvære- og behand-
lingsavdelingen i plan 6 og 
garderobeavdelingen i plan 
SPA-avdelingen i plan 7. Ka-
pasitet 6.500 m3/h.

360.09: SPA-avdeling i plan 
7 og 8. Kapasitet 7.000 m3/h.
Anlegget er for varmlufts-
oppvarming og full klima-
kontroll med varmevekslere 
og varmepumpe for avfukt-
ning og varmegjenvinning.

360.10: Balansert ventilasjon 
med varmegjenvinning for 
leiligheter i plan 6 og 7. Ka-
pasitet 5.700 m3/h.

Leiligheter i plan 3 i hotel-
let og rekkeleilighetene har 
avtrekksventilasjon. Det er 
egne vifter for hver leilighet 
med kapasitetsregulering.

P-huset er kaldt, over 3 eta-
sjer og ventileres etasjevis 
med hvert sitt system. Luft-
mengdene kapasitetsregule-
res etter CO-konsentrasjonen 
og total kapasitet er 35.000 
m3/h.

Sentralastøvsugeranlegg
Anlegget for hotellet er delt 
på 2 sentralaggregater mens 
rekkeleilighetene er delt på 
3.

SD-anlegget
Det er sentral styring og over-
våkning over alle de tekniske 
anleggene. Varmestyring ko-
blet opp i mot bookingsyste-
met og delt opp i 4 soner for 
rekkeleilighetene og 1 sone 
for hotellet.

Piazzaen, møtepunktet mellom landsbyen og hotellet. Her er det en liten helårs skøytebane.      Foto: Frode Johansen

Hotellets 
staselige trapp 
fra bakkeplanet 
opp til plan 5.

Foto:
Frode johansen

Spa-avdelingens uteanlegg på øverst nivå.                                                                                           Foto: Frode Johansen

I Spaets innvendige boblebad kan man nyte utsikten.

Foto: Frode Johansen

Også i badstuen er det fjellutsikt.

Foto: Frode Johansen
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Utsikt vestover. Rekketunene bøyer elegant av, og er utrustet med tverrstilte balkonger 
for maksimalt solskinn. Hotell og rekketun er i hovedsak utført av plasstøpt betong.

Foro: Frode Johansen

Den «mystiske» korridoren, eller Spa-kulverten, leder fra resepsjonen og til Spa-
avdelingen. Kulverten har rennende vann og fossefall.

Foto: Frode Johansen

På Quality Spa & Resort Norefjell er det ikke bare tale om naturopplevelser. Her 
er det også rikelig anledning til andre aktiviteter som her: Resortets klatrevegg på 
16 meter som strekker seg gjennom hele 4 etasjer. Utendørs er det selvsagt ski om 
vinteren som teller, samt en helårs skøytebane. Om sommeren  kan turterrenget 
benyttes både til sykling og gange.

Foto: Frode Johansen    

I forgrunnen til høyre 
sees gamle seterhus. 
Området var i utgangs-
punktet en samling 
setre med noe innslag av 
nyere hyttebebyggelse. 

Den store utfordringen 
lå i å tegne et hotellan-
legg med 1900 senge-
plasser og plassere 
dette nennsomt på den 
idylliske setervollen. I 
tillegg skulle anlegget 
romme både Spa- og 
konferansefasiliteter 
samt et underjordisk 
P-hus for 420 biler.

Foto:
Frode Johansen
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Fossegrenda 13 B, 7038 Trondheim
Telefon: 73 52 75 55 • Telefax: 73 52 75 56

www.tecnotak.no

Isolasjon og taktekking
er utført av

www.nrsas.no

Byggvask og fasadevask er utført av

Tempeveien 25, 7004 Trondheim
Telefon: 815 52 300
www.retura.no/trv

Avfallsbehandling
i hele byggeperioden

er utført av

Pirsenteret III

s

Bildet viser eksisterende byggetrinn i forgrunnen hvor 
Pirsenterets hovedinngang ligger.

Den nye bygningsmassen er knyttet til «garenettet» i 
Pirsenteret forøvrig slik at alle gamle og nye bygninger 
er sammenbygd til et stort bygningsmiljø. Etablerte in
frastrukturer og fellesfasiliteter vil dermed kunne ut
nyttes av alle.

Foto: Trond Moksnes

Av 
Tor Kalland Wigum,

Per Knudsen Arkitektkontor AS

Pirsenteret III er som de for-
rige byggetrinnene, et flek-
sibelt utleiebygg primært for 
kontorvirksomhet og består 
av tre kontorblokker med lys-
gårder mellom.

Dette avsluttende byggetrin-
net skal smelte sammen til en 
helhet med de forrige bygge-
trinnene, og vi har derfor be-
holdt de fasadeløsningene vi 
hadde i byggetrinn II.

Glassgårdene
For å hindre kaldras ved 
glassfasadene ser man ofte at 
det er plassert radiatorer opp-
etter fasadene. Dette er unn-
gått her ved at avstivings-
bjelkene i hvert etasjeskille 
også fungerer som radiator. 
På denne måten beholdes 
glassfasadens rene og enkle
uttrykk. 

Kontorblokkene
Glassfasadene er underdelt 
med ulike intervaller i eta-
sjene, og fargede glassplater 
i emalitt  er innlagt for å gi
fasaden et egen karakter –
inspirert av «mondrianske» 
bildekomposisjoner. De øvri-
ge fasadene er prefabrikerte
betongelementer med vindu-
er mot det fri og større glass-
felter mot lysgårdene.

Glassfasaden som vender 
mot syd som er adkomsten 
fra midtbyen, har innlagte 
trepaneler slik som deler av 
fasaden mot vest (Pirbadet) 
og nord. (sjøsiden)  På den-
ne måten har vi knyttet sam-
men de ulike byggetrinnene i 
anlegget, slik at de utgjør én 
helhet.

Pirsenteret III har utvidet Pirsenteret med ca. 13.500 m2 
langs Havnegaten. Kontorblokkenes glassfasader er un
derdelt med ulike intervaller i etasjene, og fargede glass
plater i emalitt  er innlagt for å gi fasaden et egen karak
ter – inspirert av «mondrianske» bildekomposisjoner.

 
Foto: 

Trond Moksnes

Bildene 
til venstre 
og høyre 
er interiør
eksempler 
fra lys
gårdene 
mellom 
blokkene.

Foto:
Trond 
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DIVISJON ENTREPRENØR BYGG
Leiv Eriksson Senter

Telefon: 73 56 25 00 • Telefax: 73 56 25 01
www.reinertsen.no

TOTALENTREPRENØR

Pirsenteret III er som de forrige byggetrinnene, et fleksibelt utleiebygg primært for kon-
torvirksomhet og består av tre kontorblokker med lysgårder mellom. Dette avsluttende 
byggetrinnet skal smelte sammen til en helhet med de forrige byggetrinnene og arkitek-
ten har derfor beholdt fasadeløsningene fra byggetrinn II.

 Foto: Trond Moksnes

De sentrale lysgårdene gir Pirsenteret et moderne og transparent uttrykk.

Foto: Trond Moksnes

Pirsenteret knytter til 
seg stadig nye bedrifter. 
Her fra SIVA’s resepsjon. 
Pirsenteret I ble bygget 
i 1988, dette var starten. 
I 1997 sto Leiv Eriksson 
Senter ferdig og i 2003 ble 
Pirsenteret II innviet. Med 
siste byggetrinn befestes 
den kraftfulle utviklingen 
av Brattøra, og flere store 
byggeprosjekter er på 
gang.

Foto:
Trond Moksnes

pressemeldinger:

Byggtjeneste lanserer et nytt verktøy for 
utarbeidelse av stoffkartotek for bygge-
næringen
Norsk Byggtjeneste AS lan-
serer i dag et nytt verktøy 
for stoffkartotek; Byggtje-
neste ARCHIVE. Produk-
tet bygger på konseptet til 
ECOonline AS med spesi-
altilpasninger for bygge-
næringen, og gjennom en 
partneravtale vil ECOon-
line stå for den tekniske 
driften av verktøyet. Kon-
septet er dominerende i an-
dre bransjer i Norden, og 
mer enn tre ganger så stort 
som nærmeste konkurrent. 

Stoffkartotek og sikker-
hetsdatablad på ett sted
Byggtjeneste ARCHIVE 
gjør arbeidet med vedlike-
hold av sikkerhetsdatablad 
mer effektivt, og alle i en 
bedrift eller byggeprosjekt 
får enkel tilgang til HMS 

informasjon i henhold til 
pålegg i lover og forskrif-
ter. 

Sikkerhetsdatabladene leg-
ges inn og oppdateres av 
leverandørene direkte i da-
tabasen, noe som gir en 
meget effektiv informa-
sjonslogistikk. Byggtjenes-
te ARCHIVE får direkte 
tilgang både til sikkerhets-
datablad i Norsk bygge-
varebase og ECOonlines 
database uten ekstra kost-
nader for leverandørene.
Med Byggtjeneste ARCHI-
VE tilfredsstilles arbeids-
miljølovens krav om re-
gistrering av farlige stoffer 
(stoffkartotek) på arbeids-
plassen i tillegg til kjemi-
kalieforskriften med bl.a. 
krav om risikovurdering av 

kjemikalier samt stoffkar-
totekforskriften som sikrer 
det systematiske HMS-ar-
beidet.

Byggtjeneste har inngått 
avtale med Teknologisk In-
stitutt as som vil kvalitets-
sikre alle nye sikkerhets-
datablad som legges inn i 
Byggtjeneste ARCHIVE. 

Nærmere opplysninger fås 
ved henvendelse til: 
Adm. direktør Halvard Ga-
velstad, Norsk Byggtjenes-
te AS, tlf. 926 64 092.
Adm. direktør Øyvind 
Thorsen, ECOonline AS, 
tlf. 908 24 055.
Salgssjef Carl-Erik Mo, 
Teknologisk Institutt AS, 
tlf.  915 41 666.

Med vårsola våkner den sultne suk-
kermauren fra vinterdvalen – mange bor 
i gulvet på bad og i kjellere
Sukkermauren trives vel-
dig godt i isolasjonsmate-
riale som isopor og i fukt-
skadet treverk. Her kan den 
overvintre, med tilgang på 
vann og frostfrie områder 
vinteren gjennom.

– Hvis man oppdager maur 
på badet, er det ofte et fare-
signal om at noe er galt og 
at man har en fuktskade. Vi 
opplever det dessverre vel-
dig ofte, sier rørleggermes-
ter Ben Schreier i Varme & 
Bad Nore VVS.

Bor under hus
Hvis mauren setter seg i 
isolasjonen, bør de bekjem-
pes så raskt som mulig.

– Maurproblemet kan bli 
komplisert hvis krypene tar 
bolig under varmekablene. 
Hvis du ikke blir kvitt dem, 
kan det raskt bli tusenvis 
av maur i boligen, sier Ben 
Schreier. Han har revet opp 
flere gulv de siste årene et-
ter maurinvasjon.

De fleste maur vi oppdager 
inne i bolighus er små, sor-
te jordmaur som ikke gjør 
fysisk skade på bygnin-
ger slik stokkmauren gjør. 
Stokkmaur gnager ganger 
i trevirket som de lever i. 
Bad, kjøkken og vaskerom 
er ekstra utsatt for uvel-

komne småkryp i disse da-
ger.

– Maurene er i mer eller 
mindre dvale om vinteren. 
Når de blir aktive på våren, 
er de sultne og på jakt et-
ter mat. Det er derfor vi of-
te finner maur på kjøkkenet 
på våren, sier salgssjef Pe-
ter Hjuler i Bayer Garden, 
landets største leverandør 
av maurmidler.

Bruk åte
Det finnes mange råd om 
hvordan maur skal bekjem-
pes, og problemet er ofte at 
dronningen og selve maur-
stammen kan være nær-
mest umulig å oppdage.

I butikker og på hagesen-
tre kan man kjøpe ulike 
typer maurmiddel, men 
ifølge Bayer sverger folk 
flest fremdeles til strøpul-
ver, som er et kontaktmid-
del. Maur som kommer i 
kontakt med pulveret dør, 
mens dronningen og kolo-
nien kan overleve.

– Innendørs er det lurt å 
bruke en maurlokkeboks 
med honning-åte på steder 
der maurene ferdes. Bayt-
hion Maurlokkeboks inne-
holder et aktivt stoff som 
mauren tar med seg til rei-
ret. Det tar et par dager før 

middelet virker. Da kan 
man utrydde både dronnin-
gen og hele maursamfun-
net, sier Peter Hjuler.

Under steinheller
Utendørs kan man gjerne 
bruke et sukkergranulat 
med maurmiddel som mau-
rene tar med seg til reiret.

– Vi vet at svært mange 
maurkolonier bor under 
steinheller i hagene. De kan 
være vanskelig å nå med 
en del tradisjonelle mid-
ler. Maurmiddelet blandes 
med vann og trenger ned i 
maurgangene under stein-
hellene, der det har lang 
virkningstid.

Godkjente maurmidler skal 
ikke være akutt farlige for 
verken barn eller kjæledyr.
– Vi skal huske på at ute 
er maur en naturlig del av 
biomangfoldet. De trenger 
ikke alltid bekjempes, sier 
Peter Hjuler i Bayer Gar-
den.

Kontaktpersoner:
• Salgssjef Peter Hjuler i 
Bayer Garden , 
tlf. 24 11 18 55, 
mob. 95 04 28 40
• Markedssekretær Britt 
Unni Tvedt i Bayer Garden, 
tlf. 24 11 18 53

De fleste maur vi 
oppdager inne i bo-
lighus er små, sorte 
jordmaur som ikke 
gjør fysisk skade 
på bygninger slik 
stokkmauren gjør. 
Stokkmaur gnager 
ganger i trevirket 
som de lever i. Bad, 
kjøkken og vaskerom 
er ekstra utsatt for 
uvelkomne småkryp 
i disse dager.
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www.cowi.no

Prosjektering av VVS- og
elektrotekniske anlegg,
brannsikring og akustikk

Vi takker for tilliten og ønsker lykke til.

Postboks 401, 7129 Brekstad
Telefon: 72 51 40 00 • Telefax: 72 51 40 01

www.orland.kommune.no

BYGGHERRE

Ørland Kultursenter
Av 

Jon Birger Grytdal,
Per Knudsen Arkitektkontor AS

Oppgaven har bestått i å 
bygge nytt kultursenter, 
totalt 6600 m², med stor-
sal, kino, bibliotek, kul-
turskole og sentrums-
nære leiligheter, samt 
utvidelse av Ørland 
Kysthotell for å styrke 
Brekstad som regionalt 
og lokalt senter.

Foto:
Snorre Berg

Høsten 2004 vant pka AR-
KITEKTER i samarbeid 
med Plan Arkitekter, Cowi 
og Myklebust en begrenset 
plan- og designkonkurran-
se om Kultursenter/hotell i 
Rådhuskvartalet på Brek-
stad. Brekstad ligger i Ørland 
Kommune på Fosenhalvøya, 
ved Trondheimsfjorden og ut 
mot storhavet. Detaljprosjek-
tet ble ferdigstilt våren 2007 
og det nye kultursenteret åp-
ner med brask og bram 14. 
februar 2009.

Oppgaven har bestått i å byg-
ge nytt kultursenter, totalt 
6600 m², med storsal, kino, 
bibliotek, kulturskole og sen-
trumsnære leiligheter, samt 
utvidelse av Ørland Kystho-
tell for å styrke Brekstad som 
regionalt og lokalt senter.

Kultursenteret skal kom-
plettere Rådhuskvartalet, og 
knytte det visuelt tettere til 
sentrum samtidig som det 
legger forholdene til rette for 
sambruk og synergi mellom 
funksjoner. 

Utformingen av bygget tar 
utgangspunkt i den tosidige 
situasjonen i forhold til sen-
trum og Rådhusgata i vest 
og nærhet til sjø og utsyn i 
øst. Bebyggelsen er organi-
sert rundt tre sentrale ute-
rom. Kulturplassen som hen-

vender seg mot Rådhusgata i 
vest, er den urbane forplas-
sen som er hovedadkomst 
til kultursenteret. Daglig pu-
blikumsrelatert virksomhet 
som biblioteket, er eksponert 
mot denne plassen og der-
med synlig i forhold til sen-
trum og folkeliv. Det andre 
uterommet, den japanske ha-
gen, er et skjermet kontem-
plativt pustehull inne i selve 
anlegget. Boligene vil få sin 
adkomst via denne hagen. 
Bryggeplassen henvender 

seg mot øst med sjøutsikt. 
Dette tredje uterommet er til-
rettelagt for mange aktivite-
ter. Plassen er kledd med tre-
dekke som skal assosiere til 
brygge og sjø. Innendørs har 
vi storsalen som ligger med 
langsiden mot Rådhusgaten. 
Salen rommer 350 sitteplas-
ser og en mobil tribune. Ki-
noen med 140 plasser ligger 
i andre etasje, og svever over 
biblioteket. 

Uterommene og kultursen-
terets ulike funksjoner knyt-
tes sammen rundt en indre 
trafikklinje som går som en 
«hovedgate» gjennom anleg-
get og appellerer til sambruk 
og gjensidig synergi mellom 
kultursenter, hotell og råd-
hus.  

Den nye bebyggelsen er ut-
formet med utgangspunkt i 
eksisterende rådhus og ho-
tell for å skape en helhet, bå-
de mot sjøfronten og Rådhus-
gaten. 

Bare selve kultursenterets 
saler er synliggjort i form 
og materialbruk, som i kraft 
av sin funksjon uttrykt som 
signalbygg. Veggen er kledd 
med Ottaskifer. Bruddkanter 
og fargespill lager et liv i fa-
saden som kan gi assosiasjo-
ner til bølgenes lek i havet. I 
regi av kunstner Jorunn San-
nes har den svevende kino-
en fått perlemorslakk, mens 
blackboxen kles opp i mørk 
filt. Filten sprekker opp slik 
at den bakenforliggende fer-
rarirøde boksen kommer til 
syne. 

Veggen er kledd med Ottaskifer. Bruddkanter og fargespill lager et liv i fasaden som kan 
gi assosiasjoner til bølgenes lek i havet.

Foto: Snorre Berg

Arkitektektens tegning viser ferdig bygg med bryggeplassen som henvender seg mot 
øst og sjøutsikt. �ette tredje uterommet er tilrettelagt for mange aktiviteter. Plassen er�ette tredje uterommet er tilrettelagt for mange aktiviteter. Plassen er 
kledd med tredekke som skal assosiere til brygge og sjø.

Uterommene og kultur-
senterets ulike funksjoner 
knyttes sammen rundt en 
indre trafikklinje som går 
som en «hovedgate» gjen-
nom anlegget.

Foto: 
Morten Haugen
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7170 Åfjord
Telefon: 72 53 06 00 • Telefax: 72 53 06 40

www.stjern.no

HOVEDENTREPRENØR Løvegen 8, 7820 Spillum
Telefon: 74 21 32 20 • Telefax: 74 21 32 21

E-post: post@ngf.as • www.ngf.as

Fasader, vinduer, dører og
inngangspartier i glass og

aluminium er produsert
og montert av oss

Mur-, puss- og
flisarbeidene
ble utført av

Industriveien 39 A, 7080 Heimdal
Telefon: 72 59 40 00 • Telefax: 72 59 40 01

www.tv-as.no

Ventilasjonsarbeidene
er utført av

I regi av kunstner Jorunn Sannes har den svevende kinoen fått perlemorslakk, mens blackboxen kles opp i mørk filt. 
Filten sprekker opp slik at den bakenforliggende ferrarirøde boksen kommer til syne.

Foto: Snorre Berg 

Biblioteket er på plan 1 ved hovedinngangen. Bebyggelsen er organisert rundt tre sentrale uterom. Kulturplassen som 
henvender seg mot Rådhusgata i vest, er den urbane forplassen som er hovedadkomst til kultursenteret. Daglig publi-
kumsrelatert virksomhet som biblioteket, er eksponert mot denne plassen og dermed synlig i forhold til sentrum og 
folkeliv.

Foto: Snorre Berg 

«Hovedgaten» gjennom anlegget appellerer til sambruk 
og gjensidig synergi mellom kultursenter, hotell og råd-
hus.

Foto. Snorre Berg  
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Gladengveien 2, Oslo
Av 

Torstein Ramberg,
Torstein Ramberg Arkitektkontor AS

Wergelandsveien 23, 0167 Oslo
Telefon: 22 96 35 50 • Telefax: 22 96 35 51

E-post: firmapost@bororie.no

Rådgivende ingeniør i
elektroteknikk

TOTALENTREPRENØR

Foto: Byggenytt

Gladengveien 2 er det før-
ste betydelige nye byggverk 
innenfor ny reguleringsplan 
for Kjerneområdet i Ensjøby-
en. Transformering fra bilby 
til boligby er derved nå syn-
lig med dette markante hjør-
nebygget ved krysset Ensjø-
veien og Gladengveien.

Det skal utformes et nytt torg, 
Ensjø torg, ved Ensjø stasjon, 
definert som Tyngdepunktet 
i Ensjøbyen. Gladengveien 
utformes som en avenypreget 
gate, med trerekker, Hovin-
bekken åpnes langs gang- og 
sykkelvei ned til Ensjø torg 
der bekken renner ut i en li-
ten innsjø, Ensjøen.   

I den større plan for trans-
formeringen er det i alt 7000 

boliger, hvorav en betydelig 
andel nye boliger har belig-
genhet nær Gladengveien/
Ensjøveien.

Ensjø torg og avenyene skal 
utvikles som attraktive om-
råder for publikum, der for-
retningsbygget Gladeng-
veien 2 inngår som et viktig 
element, bokstavelig talt en 
hjørnesten.

Bygget er formet som en sy-
lindrisk bygning i 7 etasjer, 
med tangenter til sylinderen 
ut til og langs gatelinje som 
horisontale lavere 4 etasjers 
fløyer.

1. og 2. etasje er preget av 
publikumsrettede funksjo-
ner. Forretninger ligger langs 

Gladengveien, og en trapp 
ved hjørnet og rampe langs 
Ensjøveien, fører opp til en 
åpen søylehall og terrasse 
på 2. etasjes nivå ut mot det 
framtidige Ensjø torg. Her 
ligger hovedinngangen til 
kontorbygget.

Ensjøveiens skråning ned 
mot Gladengveien og torget 
muliggjør dette grepet.

Arkitektonisk fremheves ho-
risontalt preg og mennes-
kelig målestokk som intro-
duserer boligbyen inn langs 
Gladengveien. Den sylin-
driske formen formidler den 
skjeve vinkel mellom Ensjø-
veien og Gladengveien.

Innvendig er den sylindriske 
kjerne lysgården for konto-
rene. Dette er hovedrommet 
som samler fellesfunksjone-
ne,  resepsjon, kafe, møte-
romsavdeling, auditorium og 

fortsettelse side 22

En luftig titt ned i lys-
gården fra toppetasjen, 

En rehabilitert original 
Narvesenkiosk fra 1924
pryder søylehallen på 
plan 2.

Foto:
Byggenytt 

Fasade mot Ensjøveien.                                                                                Foto: Byggenytt   

Ankomsttrapp med 
elegant rekkverk og hvit 
betong.

Foto: Byggenytt
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• Stålkonstruksjonen i glasstaket,
• ståltrappene og
• rekkverkene i glass og rustfritt
er levert av:

Haralds vei 9, Postboks 420, 1471 Lørenskog
Telefon: 67 92 02 20 • Telefaks: 67 90 66 41

E-post: post@oami.no • www.oami.no

Drammensveien 214, 0277 Oslo
Telefon: 51 64 69 00 • Telefax: 22 50 89 10

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

Glasstak, samt innvendige og 
utvendige glassfasader
er levert av

P.boks 1444 Skinsnes, 4505 Mandal
Telefon: 38 27 26 20
Telefax: 38 27 26 29
www.norelement.no

Betongtrappene
er levert av

Innvendig er den sylin-
driske kjerne lysgården 
for kontorene. Dette er 
hovedrommet som sam-
ler fellesfunksjonene,  
resepsjon, kafe, møte-
romsavdeling, auditori-
um og felles trimrom, og 
er kjernen for adkomster 
til heiser og trapper.

Foto:
Byggenytt

En rampe leder opp til hovedinngangen langs Ensjøveien.               Foto: Byggenytt

En uteavdeling på terrassen ved kantinen.                                         Foto: Byggenytt

Fra det 
store kan-
tinerommet 
som vender 
ut mot 
Gladengve-
ien.

Foto:
Byggenytt
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NorPartner AS
	 • Himlinger - Systemvegger
	 • Glassvegger m/dører
	 • Datagulv - Parkett
	 • Tømrer-, snekkerarbeider
	 • Sentral godkjenning

Strømsveien 346, 1081 Oslo
Telefon: 22 30 55 00 • Telefax: 22 30 55 01

www.norpartneras.no
E-post: norpaas@online.no

fortsettelse fra 
side 20

felles trimrom, og er kjernen 
for dtkomster til heiser og 
trapper.

Materialene er hvite flater 
og metallprofiler, og glass. 
Det lyse preget kontrasteres i 
mørke farger i indre kjerner 
i bygget.

Utenfra ser man ved hjørne-
ne via store glassflater inn i 
åpne interiører i 3.-4. etasje, 
med kontorbyggets indre liv, 
som derved blir aktive i for-
hold til livet i gate- og plass-
rom ute.

Parkering for butikk-kunder og 
ansatte er i prosjektert P-hus i 
Gladengveien 4-6. Inntil P-hu-
set er ferdig bygget, vil sykler 
og biler få tildelt midlertidig 
parkering nær bygget.

Utenfra ser man ved hjørnene via store 
glassflater, inn i åpne interiører i 3.-4. eta-
sje, med kontorbyggets indre liv, som der-
ved blir aktive i forhold til livet i gate- og 
plassrom ute.

Foto: Byggenytt

En blid og opplagt Ole Robert Reitan tok seg tid til å 
bli fotografert like før den offisielle åpningsdagen av 
det nye kontorbygget 24. april.

Foto: Byggenytt

Ved resepsjonen viser en elektronisk tavle antall 
kunder i Norge «hittil i dag» som har handlet på 
Rema 1000. 16. april kl. 13:24:04 var tallet på sekun-
det 265.688. Ikke rart at Ole Robert Reitan er i godt 
humør. 

Foto: Byggenytt

s

Huset sett fra Gladeng-
veien. Hjørnet mot En-
sjøveien i bakgrunnen til 
venstre. 

Bygget er formet som 
en sylindrisk bygning i 
7 etasjer, med tangent-
er til sylinderen ut til og 
langs gatelinje som hori-
sontale lavere 4 etasjers 
fløyer.

Foto:
Byggenytt

Fra resepsjonen ledes man inn til husets hjerte, søyle-
hallen.

Foto: Byggenytt

Sosial sone med lite 
kjøkken. Det er sjeldent å 
oppleve kontorlandskap-
er med så mange spreke 
fargeinnslag. Det er til å 
bli i godt humør av.

Foto:
Byggenytt
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www.mercur.no www.astec.no www.korsbakken.no

www.kaefer.nowww.probata.nowww.kruge.no

www.geberit.nowww.norpipesystems.comwww.eurobad.no

Vi har levert
Geberit Duofix og

innbygningssystemer til
vegghengte toaletter,

avløpssystem for takavvanning

Sprinklersentraler og
materiell

 er levert av

Armaturer er levert av

Vi har utført teknisk isoleringRør-i-rør-systemet
er levert av

Festemateriell er levert av

Servantene er levert avVentiler er levert avAlle rørtekniske installasjoner
er utført av

Fra teknisk rom med detalj av pumper til frikjøling og 
tørrkjøling.

Foto: Byggenytt

VVS-teknikk
Av 

Roar Smelhus,
Hjellnes Consult  AS

fortsettelse neste side

Hjellnes Consult AS har 
vært engasjert i prosjektet 
Gladengveien 2. Prosjektet 
er gjennomført som en tota-
lentreprise, hvor vi har vært 
engasjert av Mercur AS for å 
prosjektere røranlegget, Ran-
dem & Hubert for å prosjek-
tere klimaanleggene, samt av 
Veidekke for å håndtere de 
utvendige VA- anleggene.

Gladengveien 2 er et kon-
torbygg med utleielokaler 
for næring i 1. etasje.  Byg-

get er 7 etasjer høyt med en 
spennende utforming av byg-
get. Fasaden er buet/sirkulær 
hvor de sentrale føringssoner 
spesielt fra 2. etasje og opp 
har gjenspeilet dette. Fasa-
deutformingen har gitt alle 
aktørene er ekstra utfordring, 
noe både vi og entreprenøre-
ne har tatt på strak arm. 

Nå som bygget så og si er 
ferdig, synes vi det fremstår 

Sosial sone i 3. etasje mot Ensjøveien.   Foto: Byggenytt Grønt møterom i buet gang.                   Foto: Byggenytt

Bildet illu-
strerer mange 
ting:

Vel tilrettelagt 
for kommu-
nikasjon og 
samvær,  lys og 
luft, variasjon 
og komplek-
sitet i romut-
nyttelse.
Det er spen-
nende å ferdes 
i disse kontor-
arealene.

Foto:
Byggenytt
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Stanseveien 11, 0975 Oslo
Telefon: 22 90 07 00 • Telefax: 22 90 07 10

www.hybra.no

Ventilasjon og
klimaarbeidene

er utført av

Leverandør og montasje av panel belagt 
med eikefinér fra Trysil Interiørtre til
vegger og dører i Gladengveien 2, og vi 
har produsert og montert møbler til
Reitans kontor, baldakin og sluser i
lysgård samt Auditoriet i plan 2.

Jøndal & Hoff AS
holder til i Elveveien 26,
1472 FJELLHAMAR

Telefon: 67 98 05 20

www.jondaloghoff.no

fortsettelse fra 
forrige side

som spennende og attrak-
tivt, og gratulerer arkitekten 
og byggherren med et flott 
bygg.

Kort omtale av våre byg-
ningsdeler;

Sanitæranlegg
Bygget har et tradisjonelt sa-
nitæranlegg. Alle SPV-led-
ninger har selvfall med unn-
tak av kjeller som pumpes 
opp en etasjehøyde.  Fra kjøk-
ken er det installert fettutskil-
ler med spyling og tømming. 
Takvannet er ført via UV-
system til fordrøyning som 
ligger delvis under fortauet i 
Ensjøveien. Stikkledningene 
til de offentlige kommunale 
ledningene har blitt utført i 
2 etapper i forbindelse med 
at Ensjøprosjektet har pågått 
ved siden av.  

Varmeanlegg
Gladengveien 2 er tilknyttet 
fjernvarme som leverer var-
me for byggoppvarming, et-
tervarme til ventilasjon og 
direkte oppvarming av varmt 
tappevann.  

På varmen er det lagt vekt 
på å holde et lavt trykkfall 
på ledninger i teknisk rom 
og sjakter, samt at vi har lagt 
trykkfallet over radiatore-
ne/ konvektorene. En slik di-
mensjonering gjør at anleg-
get enkelt lar seg innregulere 
og samtidig gir det stor flek-
sibilitet for byggherre/ leieta-
kere for å gjøre endringer på 
et senere tidspunkt.  

Brannslokning
Bygget er sprinklet i henhold 
til FG-reglementet. I alle eta-
sjer er det brannskap som 
dekker alle soner i bygget. I 
tekniske rom er det i tillegg 
montert håndslokkere.  

Kjøling 
I et moderne kontorbygg in-
stalleres det mye datautstyr 
og bygget har derfor både 
sentral og lokal kjøling. I un-
deretasje er det installert kjø-
lemaskin med frikjøling som 
leverer isvann til kombibafler 
i alle kontoretasjene.  For al-
le kontorer og arbeidsplasser 
er det installert kombibafler 
som reguleres i sekvens med 
radiatorene, enten per kontor 
eller for soner. For aggregate-
ne er det installert et DX-kjø-
leanlegg. Kombibaffelen har 
en kapasitet på totalt ca. 600 

W kjøling. I utleielokalet for 
REMA er det installert eget 
aggregat som varmer og kjø-
ler.  På taket står det en tradi-
sjonell tørrkjøler for fjerning 
av overskuddsvarme. 

Fasadene er preget av større 
og mindre arealer av glassfelt 
som er utstyrt med utvendig 
solavskjerming, spesielt fasa-
der rettet mot sør.    

Ventilasjon
Ventilasjonen var den største 
utfordringen i starten av pro-
sjektet.  I teknisk rom kjel-
ler er det installert 4 venti-
lasjonsanlegg som betjener 
store deler av bygget.  For-
men på bygget var gjenspeil-
et i kjeller (sirkulær), og plas-
sering av inntak og avkast 
gav store utfordringer i for-
hold til størrelsen på rommet.  
Løsningen var å gjøre rom-
met enda mindre paradok-
salt nok, ved å føre inntaks- 
og avkastkanaler lengre inn 
i bygget enn først planlagt.  
Dette gjorde nok krysning av 
vann- og avløp vanskeligere, 
men helt nødvendig for å løse 
ventilasjon.  

Anleggene er delt opp for be-
tjening av arealer som natur-
lig hører sammen. Grovt sett 
kan en si at 1 aggregat betje-
ner hver sin himmelretning, 
nord, øst, sør og vest.   

Ventilasjon hadde samme 
utfordring som røranlegget 
grunnet formen på bygget. 
Sentralt i bygget er det eta-
blert en sirkulær glassgård 
som ender i 7. etg med et stort 
glassfelt. Rundt glassgården i 
etasjene er det etablert konto-
rer med korridor utenfor. Fø-
ringssonen for tekniske an-
legg var dermed i stor grad 
sirkulær, og bøyningsvinke-
len for føringssonen var selv-
følgelig ikke etter standard 
bend.    

I 2. etasje er det etablert et 
eget mindre aggregat med 
kjøling til auditoriumet og i 
7. etasje er det også installert 
et eget mindre aggregat med 
kjøling.  

Hjellnes Consult AS vil tak-
ke de involverte for et hyg-
gelig og lærerikt samarbeid 
gjennom hele prosjektet.

I teknisk rom kjeller er det installert 4 ventilasjonsanlegg 
som betjener store deler av bygget.  Her aggregat med til-
kobling varme og kjøling.

Foto: Byggenytt

Auditoriet på plan 2 har et  både mystisk og kraftfullt uttrykk. Fargekombinasjonen sort og rødt signaliserer både 
alvor og glede.

Foto: Byggenytt

Nok et interiøreksempåel på fargeglede. Bemerk også løs-
ningen med etasjen over som en messanin.

Foto: Byggenytt

Det lyse og fargeglade preget i kontorarealene kontras-
teres i mørke farger i kjerner for adkomster til heiser og 
trapper. 

Gladengveien 2 disponeres  til og med 6. etasje av Reitan 
Gruppens forskjellige selskaper.

Foto: Byggenytt
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Alle elektroarbeidene
er utført av

Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo
Telefon: 22 04 04 04
www.elektrikergruppen.no

Herrene Bjørn Thorkildsen, daglig leder i byggherreselskapet Rognerud & Strøm AS, 
og totalentreprenøren Veidekkes anleggsleder Harald Ramsli, her på toppen i søylehal-
len. Byggherren dispoerer selv 7. etasje.  Thorkildsen og Ramsli er gode venner som 
bildet kan tyde på. Og det til tross for at den oppgaven entreprenøren fikk av byggherren 
til gjennomføring, har vært av det svært vanskelige slaget. Det er nok å nevne byggets 
form med en sirkulær glassgård med kontorarealene utenpå, også disse sirkulære. Den 
runde formen har gitt ekstra utfordringer for de fleste fagene. Det har vært snakk om 
skreddersøm og spesialtilpasninger i hver en krik og krok. Men utfordringer er som 
kjent til for å løses. Thorkildsen og Ramsli er skjønt enige om at Gladengveien 2 er blitt 
et flott kontorbygg, som planlagt.

Foto: Byggenytt

Gladengveien 2 er det før-
ste betydelige nye byggverk 
innenfor ny regulerings-
plan for Kjerneområdet i 
Ensjøbyen. Transforme-
ring fra bilby til boligby er 
derved nå synlig med det-
te markante hjørnebygget 
ved krysset Ensjøveien og 
Gladengveien.

Foto:
Byggenytt

Standsmessig adkomst til Gladengveien 2 via trapp med elegant rekkverk i glass og 
rustfritt stål, samt vegger i hvit betong.

Foto: Byggenytt

Og så noen ord fra Odd Reitan slik 
de står skrevet på den fine tavlen ved 
inngangen. Ord som noen og enhver kan 
ha godt av å høre i disse dager:

Vi rendyrker bedriftens forretningsidé
Vi holder en høy forretningsmoral
Vi skal være gjeldfri
Vi skal motivere til vinnerkultur
Vi tenker positivt og offensivt
Vi snakker med hverandre 
 ikke om hverandre
Vi vil ha det morsomt og lønnsomt

Oslo, 24. april 2009             Odd Reitan

Foto:
Byggenytt 
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Rådgivende ingeniør i
VVS- og rørteknikk

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

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

ARCASA arkitekter AS
Sagveien 23 C III, 0459 Oslo
Telefon:22 71 70 70
Telefax: 22 71 70 80
E-mail: arcasa@arcasa.no
www.arcasa.no

ARKITEKT
PROSJEKTLEDELSE

BYGGELEDELSE

Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo
Telefon: 22 59 15 50 • Telefax: 22 59 15 51

Nye Major
Dette store byggeprosjektet 
på Majorstuen nærmer seg i 
disse dager sin ferdigstillel-
se. Prosjektet som er et ty-
pisk flerbruksbygg bestående 
av nærings- og kontorarealer 
samt et betydelig antall boli-
ger, hadde oppstart allerede 
våren 2006, og har dermed 
gjennomgått en byggeperi-
ode på omtrent 3 år. Men så 
er det da også tale om et ge-
digent prosjekt med hensyn 
til kvadratmeter. Nye Ma-
jor består av 3 boligblokker 
med til sammen 298 boliger 
i forskjellige størrelser for-
delt over ca. 25.000 m2. Næ-
rings- og kontorarealer dek-
ker ca. 5000 m2, og et stort 
parkeringsareal over to kjel-
lerplan utgjør ca. 11.500 m2. 
Det samlete flateinnhold er 
således ca. 41.500 m2.

Byggherren Naturbetong AS 
og Fram Gruppen har valgt 
å gjennomføre prosjektet i 
to byggetrinn. Første bygge-
trinn har omfattet grunn- og 
betongentreprisen som ble 
utført av Reinertsen AS, og 
besto av alt grunnarbeid og 
plasstøping av kjeller med 
garasjeanlegg og selve byg-
get fram til ferdig støpt 1, 
etasje. Reinertsen avsluttet 
sine arbeider i juli 2007.

Parallelt med Reinertsens 
innspurt på sin entreprise, 
kunne tiltakshaver for Nye 
Major, Sørkedalsveien 9 AS,  
inngå en totalentreprisekon-
trakt (verdi ca. 540 millioner 
kroner eks. mva) med NCC 
Construction AS for gjen-
nomføring av et byggetrinn 

2, altså en ferdigstillelse av 
byggeprosjektet. NCC startet 
opp med sine arbeider primo 
mai 2007.

I en samtale med NCC’s pro-
sjektsjef  Jan-Terje Johansen, 
får Byggenytt opplyst at en-
treprenøren på et vis brått 
ble kastet inn i prosjektet og 
overtok en ”grunnmur” for å 
bygge videre på denne. I føl-
ge Johansen er dette svært 
spesielt for norske entrepre-
nører å ikke starte en tota-
lentreprise med grunnarbei-
der hvor man kan prosjektere 
det videre arbeid mens man 
bygger.  Denne forberedelse-
sperioden fikk ikke NCC. 
Råbygget ble tiltransportert 
NCC av tiltakshaver og det 
var bare å hoppe på et tog i 
full fart, som Johansen be-
skriver det. 

Han beretter om et knall-
hardt tempo fra første dag. 
På det mest hektiske har det 
vært 300 yrkesarbeidere i 
sving.  Praktisk talt alle av 
disse har vært underentre-
prenørenes ansatte da NCC  i 
byggeperioden selv ikke har 
kunnet disponerte egne le-
dige til dette oppdraget. Nye 
Major er oppført i et marked 
svært presset for entreprenø-
rene. Administrasjonen på 
Nye Major-prosjektet har på 
topp bestått av 26 funksjo-
nærer, alle NCC-folk.

Johansen kan videre fortelle 
at i disse dager (i slutten av 
april) pågår fullførende ar-

fortsettelse side 28

Nye Major på Majorstuen i Oslo, med adresse Sørkedalsveien 9, er et typisk flerbruksbygg bestående av nærings- og 
kontorarealer samt et betydelig antall boliger. Anlegget består av 3 boligblokker med til sammen 298 leiligheter.

Foto: Byggenytt

Ved å la hovedgesimsen ligge på 6. etasje og bygge min-
dre tårnbygg på to etasjer på toppen, gis bebyggelsen mot 
Sørkedalsveien et lettere inntrykk.

Foto: Byggenytt

Det er flere ting å gledes over med hensyn til utforming 
og materialbruk, som her i inngangspartiet og trapp ned 
mot tårnet, med vegger i travertin og håndløpere i eik.

Foto: Byggenytt 
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Totalentreprenør for Nye Major

NCC Construction AS
Innspurten 9, 0663 Oslo
Postboks 93 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon: 22 98 68 00 • Telefax: 22 98 68 01
www.ncc.no

Foto: Byggenytt

Vi har utført elektroteknisk rådgivning

BJØRN JØRGENSEN a.s.
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA

Sofies gate 60, 0168 OSLO
Telefon: 22 85 37 00 • Telefax: 22 85 37 01

E-post: firmapost@bjorn-jorgensen.no

Nye Majors «mektige» høyhus sett fra Slemdalsveien, øst for trikkesporene ved 
Politiskolen.

Foto: Byggenytt

Vest for Nye Major pågår nå opparbeidelsen av et større parkanlegg som vil bidra 
til å øke byggeprosjektets kvalitet.

Foto: Byggenytt  

Utsikten er formidabel fra øverste terrasse (12. etasje) i tårnet. Bak KPMG-byg-
get og Statoils Oslokontor skimtes fjorden i det fjerne. Kirketårnet til venstre for 
KPMG tilhører Uranienborg kirke.

Foto: Byggenytt 

Mellom blokkene er det et stort gårdsrom med lekeplasser for barn og et parkanlegg 
som snart vil bli grønt.

Foto: Byggenytt
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Postboks 20, 1483 Skytta
Telefon: 22 71 14 50 • Telefaks: 22 71 14 16

www.nordisk-prefab.no

Plattendekker er levert av:

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

Vi har utført:
Utvendige klimavegger,

innsetting av vinduer
samt diverse tømrerarbeider

P.boks 1444 Skinsnes, 4505 Mandal
Telefon: 38 27 26 20
Telefax: 38 27 26 29
www.norelement.no

Vi har levert
trapper og balkonger
til prosjektet.

fortsettelse fra 
side 26

beider, blant annet med ut-
omhusanlegget. Johansen er 
spesielt glad for at gjennom-
føringen av fremdriften er i 
henhold til inngått avtale, og 
det på tross av en svært kort 
byggetid. Dette forholdet har 
ikke fått lov til å gå utover 
kvaliteten på boligene. I føl-
ge Johansen er boligene over-
levert så godt som med null 
feil til byggherren, som på 
sin side har kvittert med til-
fredshet over resultatet. 

Nå står det tilbake kun over-
levering av de siste 160 av 
i alt 298 leiligheter. Siste 
leilighet overleveres 15. juni. 
Noe innredningsarbeider står 

også igjen i tårnhusets konto-
rarealer over 3 etasjer.

Avslutningsvis ønsker Johan-
sen å få sagt at Nye Major er 
et prosjekt som byen bør kun-
ne være stolt av. Det er stort, 
ja vel, men med en formmes-
sig, urban kvalitet som er til-
passet byen. Nye Major er et 
funksjonelt prosjekt med en 
fornuftig blanding av boli-
ger, næringslokaler og kon-
torer. Videre har det mange 
parkeringsplasser. 

Og sist, men ikke minst: Når 
det store parkanlegget like 
vest for prosjektet står ferdig 
til sommeren, vil man kunne 
enes om at bydelen har blitt 
beriket.

Til venstre: Sett langs fasaden ved Sørkedalsveien i 
retning Majorstuen. Bildet over viser prosjektets tyng
depunkt mot sørøst der det 12 etasjers høye tårnet 
nesten kan måle krefter med KPMGbygget.

Foto:
Byggenytt

Over: Tårnets næringsar
ealer går over 3 etasjer, 
mens XXL disponerer hele 
1. etasje i langblokken mot 
Sørkedalsveien. Under 
sees rulletrapper til parke
ringsanlegget.

Foto: Byggenytt
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Jerpefaret 3 B, 1440 Drøbak
Telefon: 64 90 98 00 • Telefax: 64 90 98 01
E-post: post@haniss.no • www.haniss.no

Sykkelstativer er levert av:

Hvalsmoen 125, 3514 Hønesfoss
Telefon: 32 12 92 48 • Telefax: 32 11 04 42
Se www.treko.no • E-post: post@treko.no

Best på hageprodukter i
tre, støyskjermer, stakitt og porter

Terrassegulv og skillevegger
er levert av

Box 9030, 550 09 Jönköping, Sverige
Telefon: 0046-36-760 80 • Telefax: 0046-36-703 70

E-mail: info@ganlidsbygg.se
www.ganlidsbygg.se

Alle innvendiger tømrerarbeider
er utført av:

Betongvägen, Timmele,
SE-523 92 Ulricehamn, Sverige

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

www.ubab.,com

Vi har utført 
leveransen av
prefabrikerte
betongelementer
som runde balkonger
til Nye Major.

Foto: Byggenytt

s

Bildet som er tatt fra 
tårnets 12. etasje viser 
hvor fint de to andre 
blokkene åpner seg mot 
vest og gir en maksimal 
utnyttelse av lysforhol-
dene. Beboerne har og-
så gleden av luftigheten 
som oppstår ved at 3- og 
4-roms leiligheter i til-
legg til balkong fra stue 
også har frokostbalkong 
mot øst.

Foto:
Byggenytt

Bygningsmassen er ventilasjonsteknisk delt i to hoveddeler:
   • Næringslokaler
   • Boliger
Næringslokaler
Næringslokalene (butikklokaler, kontorlokaler etc.) ventileres balansert. Total ka-
pasitet er ca. 85.000 m3/h fordelt på 4 separate ventilasjonssystemer, alle med var-
megjenvinning. 
Alle ventilasjonsanleggene leverer kjølt luft fra isvannsmaskiner plassert i tek-
nisk rom, tørrkjølere på terreng. Lokal tilleggskjøling i butikklokaler besørges av 
fancoils. I kontorlokaler styres temperatur lokalt ved hjelp av kombibafler i hver 
“modul”. 
Boliger
Boliger er utstyrt med sentrale trykkstyrte avtrekksanlegg. Selvregulerende av-
trekksventil på bad og avtrekkshette på kjøkken. Friskluftventiler i fasade er ut-
styrt med filter. 

Bildet viser fra 
teknisk rom 
i tårnbyggets 
kjeller.

Foto:
Byggenytt

Ventilasjon / klimatisering Nye Major
Av Sven Blikra, Blikra & Søderblom AS

Nye Major – et stort prosjekt med høyreiste og kraftfulle volumer. Likevel utrykker prosjek-
tet en viss elegant og dynamisk urbanitet.

Foto: Byggenytt
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Verkseier Furulunds vei 16 – Alnabru fornyes

ARKITEKT

KRITT ARKITEKTER AS
MNAL   NPA

PB. 6796 ST. OLAVS PLASS, 0130 OSLO
TLF.:  23 32 66 00  •  FAX:  23 32 66 01

 www.kritt.no
Støperigata 7 G, 3040 Drammen
Mobiltlf.: 977 01 868 - 907 82 449

Telefax: 32 80 00 20

Rådgivende ingeniør elektroteknikk

Verkseier Furulunds vei 16 
er et nytt kombinasjonsbygg 
sentralt på Alnabru, midt i 
den sydlige delen av Grorud-
dalen.  Den noe bortgjemte 
Verkseier Furulunds vei lig-
ger i et stort og mangslunget 
industriområde, også kjent 
som Stubberudtomta. Alna-
bru har de siste årene opp-
levd en markant økning i 
nyetableringer, ikke minst 
innen ulike typer handels-
virksomhet. Bydelsområdet 
har et betydelig utbyggings- 
og fornyingspotensiale, og en 
forventet videre byutvikling 
er på gang. 

Det er blant annet i dette per-
spektivet at BundeEiendom 
som er byggherre gjennom 
selskapet Verkseier Furu-
lunds vei 16 AS, har satset i 
bydelen. Nybygget er nær na-
bo til det store kjøpesenteret 
Alna Senter.

Verkseier Furulunds vei bæ-
rer for øvrig sitt navn et-
ter Hans Christian Amund-
sen Furulund (1847 – 1924) 
representant for Venstre på 
Stortinget 1880–88, og eier 
av Alna Teglverk som leverte 
blant annet de kunstneriske 
utsmykkede teglsteinene  til 
Oslo Spektrum. Teglverket 
ble nedlagt på begynnelsen 
av 1990-tallet.

Byggenytt har besøkt det nye 
kombinasjonsbygget og sam-
talet med prosjektleder Tho-
re Hanssen i BundeBygg AS 
som har bygget huset i tota-
lentreprise. Han opplyser at 
entreprisen er basert på en 
samarbeidsavtale med bygg-
herren hvor prinsippet «åpen 
bok» er lagt til grunn. 

Bygget som har en L-form 
og ligger i skrånende ter-
reng, har en blokk bestående 
av 6 etasjer i fremkant og en 
blokk i 4 etasjer mot Verksei-
er Furulunds vei. Til prosjek-
tet hører også et lagerbygg 
som ligger i bakkant og dan-
ner et gårdsrom på  bakke-
plan som tilsvarer dekket til 
plan 3 i nedre del av prosjek-
tet. Bygget har et areal på ca. 
11.000 m2 fordelt på konto-
rer, utstillingsrom, lagerrom 
og parkeringskjeller med ca. 
100 P-plasser. Bygget er opp-
ført i betong, stål og hulldek-
ker.

Oppstart skjedde høsten 
2007 med utgraving av byg-
gegrop og fundamenterings-
arbeider med peling og spun-
ting. En spesiell utfordring 
var et vanntrykk opp til 5 
meter i bakkant. Betongar-
beidene startet opp i januar 
2008 med plasstøping av par-
keringskjeller og vegger opp 
til plan 3. Plasstøpingen på-
gikk fram til september.  Pre-
fab-arbeider startet opp i mai 
2008 og varte ut september.  
Fasade- og tømrerarbeider 
startet sommeren 2008. 

Opprinnelig var fasaden 
planlagt å bestå av platekled-
ning, forteller Hanssen. Det-
te ble imidlertid endret på et 
tidlig tidspunkt i prosessen, 
og man valgte murstein som 
fasadekledning. Samtidig 
ble vindusflater økt i størrel-
se, noe som stilte større krav 
til avstiving enn hva som er 
vanlig i bindingsverkshus. På 
en måte kan man si at huset 
ble til underveis, fortsetter 
Hanssen.  

Den kvalitetsmessige påkost-
ningen av byggets formut-
trykk henger blant annet 
sammen med at et interna-
sjonalt stort klesfirma, dan-
ske Bestseller,  tegnet leie-
takerkontrakt på brorparten 
av byggets m2, det være seg 
kontor-, utstillings- og lager-
arealer. Med denne krevende 
leietakeren på plass ble det 
tidlig en utfordring å hand-
skes med ulike tilpasnin-
ger basert på Bestsellers be-
hov.  De nevnte endringene 
og brukertilpasningene med-
førte en fortløpende planleg-
gingsprosess etter hvert som 
fremdriften skred fram. Vi 
måtte stå på og jobbe hardt, 

Verkseier Furulunds vei 16 har en staselig hovedinngang. 

Foto: Byggenytt

Fra gårdsrommet i bakkant av bygget. Dette ligger på bakkeplan som tilsvarer 
dekket til plan 3 i nedre del av bygget.

Foto: Byggenytt

og holde fokus på hva man 
skulle ta tak i, fremholder 
Hanssen. Han beskriver al-
likevel byggeprosessen som 
en i hovedsak grei oppga-

ve. Budsjett og fremdrift er 
i overensstemmelse med det 
målet samarbeidskontrakten 
beskriver.

I denne sammenhengen for-
teller Hanssen om en metode 
som er blitt et viktig arbeids-
prinsipp for BundeBygg, bå-
de for bygging av nærings-

bygg og boligprosjekter, 
nemlig metoden med forbe-
faring 3 måneder i forveien 
før den endelige befaring 
med byggherren finner sted. 

Kombinasjonsbygget sett fra Verkseier Furulunds vei.

Foto: Byggenytt

Sett fra takterrassen (bildet 
under) mot bakgården og  
lagerbygget i bakklant av 
bygget.

Foto: Byggenytt

Fra kantinen er det utgang til 
takterrassen.

Foto: Byggenytt

Bygget ligger i skrånende 
terreng.

Foto: Byggenytt
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Birkemo, 4387 Bjerkreim
Telefon: 51 45 96 00 • Telefax: 51 45 96 01

www.covent.no

Ventilasjonsaggregatene
er levert av

Rørleggerarbeider er utført av:

Brobekkveien 80, 0583 Oslo
Telefon: 22 63 15 30 • Telefax: 22 63 01 15

E-mail: oslov@c2i.net

Grenseveien 82,
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BYGGHERRE

TOTALENTREPRENØR

BundeByggs prosjektleder Thore Hanssen ved riggens 
inngangsdør med entreprenørens motto: Tenk 0 feil – det 
sparer tid + penger!

Foto: Byggenytt

Dette gjør det enklere for en
treprenøren å luke bort feil 
og mangler som ellers ville 
ha kostet både tid og penger.
Verkseier Furulunds vei 16 
hadde første overlevering 23. 
mars da Bestseller kunne flyt
te inn i sine lokaler. Ennå står 
det tilbake noen avsluttende 
arbeider for BundeBygg ved
rørende lagerlokaler i bak
kant, og et ennå ikke utleid 

Bygget som har en L-form og ligger i skrånende terreng, har en blokk bestående av 6 etasjer i fremkant og en blokk 
i 4 etasjer mot Verkseier Furulunds vei.

Foto: Byggenytt

lokale på bakkeplanet mot 
Verkseier Furulunds vei. 

Kombinasjonsbygget har 
en prislapp på ca. 150 mil
lioner kroner (eks. mva). På 
topp har det vært i sving ca. 
90 personer på byggplassen. 
33 av disse har vært Bunde
Byggs egne ansatte hvorav 
6 har utgjort administrasjo
nen. 

Bestsellers høytlager.                                  Foto: Byggenytt

Fra teknisk rom med ventilasjonsaggregater. Ikke det 
minste støvkorn å se!

Foto: Byggenytt

Ankomst  
Bestsellers 
trapperom ved 
hovedinngang.

Foto:
Byggenytt

Bestsellers store showroom på toppen av bygget.

Foto: Byggenytt

Fra kantinen med utsikt til nabobygget Alna Senter.

Foto: Byggenytt

Fra Bestsellers lokaler ved utgang til bakgården.

Foto: Byggenytt
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Totalentreprenør 
for Vestre Svanholmen

www.kruse-smith.no

Vestre Svanholmen 4 – Sandnes Sparebanks nye hovedkontor
Av 

sivilarkitekt Wilhelm Eder,
Eder Biesel Arkitekter AS 

Den nye hovedkvarteret til 
Sandnes Sparebank er plas-
sert på Forus vest. Forus, et 
industri- og næringsområde, 
som har blitt utbygd siden 
1970-tallet. Her finnes blant 
annet Statoils hovedkvarter 
og mange andre internasjo-
nale oljefirmaer som BP, Gas 
de France og italienske ENI.

Enkle industribygg preger 
stedet, som etter fortetning 
virker heller amerikansk enn 
skandinavisk. Biler og par-
keringsplasser dominerer 
landskapsbildet. På grensen 
mot vest ligger en golfbane 
og først bakom denne følger 
det typisk regionale landska-
pet.

Sandnes Sparebanks nybygg 
er orientert mot golfplassen 
og naturen bak i vest. Første 
etasje er løftet 2 meter over 
opprinnelig terreng. Slik he-
ves blikket over nærings-
området og den omliggende 
naturen hentes direkte inn i 
kontormiljøet.

Kontorene plasseres rundt et 
temperert atrium. Etasjepla-
nene med et gjennomgåen-
de modulsystem av 2,4 me-
ter eller 3,6 meter, garanterer 
maksimal fleksibilitet.  En 
bevisst variasjon mellom en- 
og to-korridorsløsninger gir 
både sikt gjennom bygget og 
kjerneområder for møterom 
og andre underordnete rom. 
Delvis åpner korridorene seg 
i store kontorlandskap.

Konstruksjon
Forus er preget av bygg med 
betongelementer. I den siste 
tiden har de ofte blitt kledd 
med for eksempel alumini-
um for å gjemme elemente-
ne. Men spesielt i den mør-
ke tiden, med belysning inne 
fra byggene, trer de monoto-
ne betongelementene tydelig 
fram igjen.

Derfor var min intensjon å 
bruke betongelementer på en 
annerledes måte. Jeg ville ha 
en synlig betongkonstruk-
sjon som selv ville gi bygget 
særpreg, spesielt med belys-

Nybyggets fasade med hovedinngang er orientert mot golfbanen og naturen bak i vest. Hovedformen av bygget er en 
myk motbevegelse mot de spisse vinklene. Et bånd rammer inn hele nettstrukturen. Båndet skaper myke avslutninger 
på hjørnene, tar med seg avtrapningen fra fjerde til femte etasje, og markerer hovedinngangene ved at det hever seg.

Foto: Øystein Thorvaldsen

ning inn i bygget. En kryss-
form eller nettstruktur ville 
bli mest markant og funge-

➞

Vestre Svanholmen 4 er bygget på Forus vest, et industri- og næringsområde som har 
blitt utbygd siden 1970-tallet. Her finnes blan annet Statoils hovedkvarter og mange 
andre internasjonale oljefirmaer som BP, Gas de France og italienske ENI. Luftfotoet 
er tatt vår 2007.

Foto: Seabrokers Eiendom AS 

 

Tverrsnitt og 
plan 1. etasje.

Sandnes Sparebanks 
nybygg er i  oppført i 
4 og 5 etasjer med full 
underetasje.

1. etasje er løftet 2 
meter over opprinnelig 
terreng.

På plan refererer spisse 
vinkler på hjørnene til 
fasadens nettstruktur. 
Byggets midte er snø-
ret sammen. Atriet blir 
med dette ikke firkan-
tet, men uregelmessig i 
form, og minner slik om 
et uterom fra en gam-
mel europeisk by.

Tegning:
Eder Biesel 

Arkitekter  AS

Betongelementenes nettstruktur, en stor betongoverflate plassert rett innenfor glassfa-
saden, fungerer sim en ideel klimabuffer.

Foto: Monica Larsen



Hovedformen av bygget er 
en myk motbevegelse mot de 
spisse vinklene. Et bånd ram-
mer inn hele nettstrukturen. 
Båndet skaper myke avslut-
ninger på hjørnene, tar med 
seg avtrapningen fra fjerde 
til femte etasje, og markerer 
hovedinngangene ved at det 
hever seg. I sin form frem-
står bygget heller som et mø-
bel enn et bygg. Den myke 
hovedformen tar også opp 
landskapet bak bygget.

Energi
Sandnes Sparebanks nybygg 
er vedrørende lavenergi en 
videreutvikling av Aibels 
kontorbygg som jeg har teg-
net før. Utgangspunktet er en 
kompakt byggeform med et 
atrium i midten. Den varme 
luften som kommer fra kon-
torene føres gjennom atriet 
og videre til teknisk sentral. 
Betongelementenes nett-
struktur, en stor betongover-
flate plassert rett innenfor 
glassfasaden, fungerer som 
en ideell klimabuffer. Som 
regel klarer bygget å dekke 
sitt varmebehov med sine in-
terne laster. Tilleggsenergi 
hentes etter behov via fjern-
varme.
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Telefon: 916 51 130

www.vgolv.no

Gulvleggerarbeidene
er utført av

re best. Idéen var å reduse-
re betongelementene på de 
nødvendige punktene angå-
ende statikk, produksjon og 
montasje. Det ble etasjehøye 
elementer (7,2 x 3,5 meter). 
Det enkelte betongelement 
blir slik til en slags gitterdra-
ger med en bunn- og topp-
drager. Disse to bjelkene er 
noe tilbaketrukket og malt i 
en mørk farge for å ikke for-
styrre nettstrukturen. 

På utsiden dekkes fasaden 
med en glassfasade. Glasset 
som er nesten uten farge, gir 
fasaden et filter, variasjon og 
romlig dybde. Glassfasaden 
sitter utvendig foran betong-
kryssene. Det var spesielt 
viktig å kun bruke liggende 
profiler foran etasjedekkene 
for å ikke skjule kryssfasa-
den.

Form
På plan refererer spisse vin-
kler på hjørnene til fasadens 
nettstruktur. Byggets midte 
er snøret sammen. Atriet blir 
med dette ikke firkantet, men 
uregelmessig i form, og min-
ner slik om et uterom fra en 
gammel europeisk by.

➞

Til venstre:
Fra element-
produksjonen.

Under: 
Etasjehøye elementer 
på 7,2 x 3,5 meter med 
inntrukket bunn- og 
toppdrager.

Foto:
AS betong

Kontorene plasseres rundt et temperert atrium. Etasjeplanene med et gjennomgående modulsystem av 2,4 meter el-
ler 3,6 meter, garanterer maksimal fleksibilitet.  En bevisst variasjon mellom en- og to-korridorsløsninger gir både 
sikt gjennom bygget og kjerneområder for møterom og andre underordnete rom. Delvis åpner korridorene seg i store 
kontorlandskap.

Foto: Øystein Thorvaldsen

Tiltakshaver:
Seabrokers
Eiendom AS

Arkitekt:
Prosjektering:
Eder Biesel
Arkiteter AS
Ansvarlig 
søker KS:
Brandsberg-
Dahl 
Arkitekter AS

Leverandør
betong-
elementer:
AS Betong

Areal:
15.000 m2

Foto:
Øystein 

Thorvaldsen
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pressemeldinger:

Bemanningsbransjen sliter
Aktiviteten i bemannings-
bransjen sank med nesten 
30 prosent i første kvartal 
sammenlignet med fjer-
de kvartal i fjor. I forhold 
til samme periode i fjor er 
nedgangen 17 prosent, vi-
ser nye tall fra NHO Ser-
vice.

– Nedgangen i aktiviteten 
var ventet, siden beman-
ningsbransjen er så nært 
knyttet til utviklingen i næ-
ringslivet for øvrig. Men 
dette er den sterkeste ned-
gangen bransjen har opp-
levd fra ett kvartal til et an-
net siden 1996, sier fagsjef 
Even Hagelien i NHO Ser-
vice.

Verre i Sverige
Selv om aktivitetsnivået 
har gått kraftig ned, er det 
likevel på samme nivå som 
i 2006.

– Både i fjor og i 2007 var 
det en ekstrem høy aktivitet 
i alle bransjer. Derfor opp-
leves nedturen nå som ek-
stra kraftig, sier han.

Bemanningsbransjen i Nor-
ge klarer seg bedre enn i an-
dre europeiske land. I Sve-
rige er nedgangen fra første 
kvartal i fjor 20 prosent, i 
Frankrike 30 prosent og i 
Spania hele 42 prosent.

– Arbeidsløsheten er også 
større i disse landene. Mens 
Norge har en arbeidsløshet 
på under tre prosent, sliter 
både Sverige og Frankrike 
med ledighetstall på rundt 
åtte prosent, i Spania har 
den passert 17 prosent.

Verst i bygg og anlegg
Størst nedgang i etterspør-
selen er det fra bygg- og an-
leggsbransjen. Antall utlei-
de timer er nær halvert fra 
siste kvartal i fjor til første 
kvartal i år.

– I fjor høst var aktiviteten 
høy til tross for finanskri-
sen. Mange entreprenør-
selskaper trengte ekstra 
bemanning for å fullføre 
påbegynte prosjekter, men 
etter nyttår har det nærmest 
vært bråstopp, sier Hageli-
en.

Han tror likevel på en bed-
ring over sommeren.

– Byggeprosjekter som set-
tes i gang ved hjelpe av of-
fentlige krisepenger, kom-
mer i gang fra høsten av, 
og da forventer vi økt fart 
igjen.

Lærere søkes
I andre bransjer øker be-
hovet for bemanning, viser 
tallene fra NHO Service. 

Det gjelder særlig i offent-
lig sektor, som ikke er like 
konjunkturutsatt som det 
private næringslivet.

– I helsevesenet er det 
fortsatt mangel på fagfolk, 
og barnehagepedagoger og 
lærere er mangelvare over 
hele landet. Dette er yrkes-
grupper som er viktige for 
at samfunnet skal gå rundt 
og som bemanningsselska-
pene tar jobben med å skaf-
fe.

Etterspørselen etter ar-
beidskraft til hoteller, re-
stauranter og kantiner har 
økt med 10 prosent det sis-
te året.

NHO Service tror aktivite-
ten i bemanningsbransjen 
nå vil stabilisere seg.

– Det vil fortsatt være behov 
for midlertidig arbeidskraft 
i svært mange bransjer, og 
det er også stort behov for 
hjelp fra bemanningsbran-
sjen til å skaffe fagfolk som 
det er mangel på i Norge i 
dag, sier fagsjef Even Hage-
lien i NHO Service.

Kontaktperson:
Fagsjef Even Hagelien i 
NHO Service, 
mobil 95 22 54 67

Kortbukser for varme dager
Shorts og piratbukser er 
tingen når sommervarmen 
brer om seg. Arbeidsklær-
leverandøren Blåkläder til-
byr i vår røffe kortbukser 
der alle viktige detaljer fra 
langbuksene er intakt. 

– På varme dager er snek-
kerbusker eller lange ar-
beidsbukser for varmt for 
mange. Behovet for lufti-
gere arbeidsklær er defini-
tivt tilstede. Nytt av året er 
tøffe og funksjonelle pirat-
bukser og shorts, forteller 

Key Account Manager Ro-
bert Mørch i Blåkläder. 

Kortbuksene finnes bå-
de i 100 % bomull og i en 
blanding av bomull og po-
lyester. I likehet med lang-
buksene fra Blåkläder, er 
kortbuksene utstyrt med 
romslige lommer og andre 
finesser som gjør et hånd-
verkerplagg praktisk og 
brukervennlig.

Både piratbuksen og short-
sen har to løse spikerlom-

mer i CORDURA® med 
spikerlommer som kan put-
tes ned i buksen, sidelom-
mer, belgede baklommer, 
hammerholder, lårlomme, 
samt tommestokklomme 
med pennelomme. De har 
også innfellbar ID-lomme, 
benlomme og telefonlom-
me i vannavisende materia-
le, og flere andre praktiske 
detaljer. I tillegg har pirat-
buksen forsterkede kneput-
elommer.

Innbruddssikre skyvedører fra Schüco
FG-godkjent
– Som en del av Schücos 
satsing på sikkerhet, kan nå 
de populære skyve- og fol-
dedører i aluminium også 
leveres som FG-godkjente 
sikkerhetsdører opplyser 
ingeniør Ellen Tidemann, 
ansvarlig for sikkerhetspro-
dukter i Schüco Internatio-
nal KG Avdeling Norge.

De nye sikkerhetsdørene er 
norskproduserte, sertifiser-
te og tydelig merket med 
skilt. FG-godkjenning kre-
ves og ønskes i mange sam-
menhenger, og for bygg-
herre betyr FG-godkjente 
løsninger trygghet og be-
dre forsikringsavtaler.

Dørene har gjennomgått 
omfattende tester etter den 
felleseuropeiske norm NS 
ENV 1627 som har be-
stemmelser om at hele dø-
ren med hengsler, beslag, 
profiler, glass og låspunk-
ter testet under ett, og skal 
tilfredsstille innbrudds-
motstand. Byggherre har 
da mye større trygghet enn 
om bare glasset eller bare 
låskassen er testet mot inn-
brudd.

Følgende produkter inngår 
i programmet for FG-god-

kjente folde- og skyvedø-
rer fra Schüco Internatio-
nal KG:

Schüco ASS 70.HI er en 
heve- skyvedør som kan le-
veres FG-godkjent som to- 
til seksdelt heve-/skyvedør. 
Døren er lettbetjent og me-
get godt isolert.

Schüco ASS 50 er en enkle-
re variant som kan leveres 
både som skyvedør og he-
ve-/skyvedør. Også denne 
kan leveres to- til seksdelt.

Schüco ASS 70 FD er en 
foldedør som kan leveres 
FG-godkjent som tredelt, 
femdelt og seksdelt folde-
dør.

Schüco AWS 75.SI er en su-
perisolert vippe-/skyvedør 
med parallellbeslag.

En AWS 75.SI vippe-/sky-
vedør kan leveres med Uw-
verdi bedre enn 1,0 W/m2K 
når de beste glasstyper bru-
kes. Schüco AWS 75.SI er 
et Enova-anbefalt produkt. 
Vippe-/skyvedør er og-
så FG-godkjent som sik-
kerhetsdør i seriene AWS 
70.HI og AWS 65.HI.

Schüco-dørene produseres 
lokalt av en rekke norske 
produsenter etter anvisnin-
ger og tillatelse fra Schüco 
International KG.

Øvrige sikkerhetsproduk-
ter fra Schüco er branndø-
rer og vinduer, skuddhem-
mende dører og vinduer, 
eksplosjonssikring og ad-
gangskontrollsystemer.

For nærmere informasjon 
se www.schueco.no 
eller kontakt 
Schüco International KG 
på tlf 23 13 40 80 
eller e-post 
norge@schueco.com
Teknologisk Institutt AS, 
tlf.  915 41 666.

Etterlengtet boknyhet for håndverkere
SINTEF Byggforsk lan-
serer nå boka Trehus – fi-
gursamling for byggeplass. 
Boka har et format som 
gjør den lett for håndverke-
re å ta med seg i det prak-
tiske arbeidet.

Få land har en like stor an-
del trehus i boligmassen 
som Norge. Trehus er en 
viktig del av norsk kultur, 
og preger i høy grad byg-
ningsmiljøet over hele lan-
det. 

I 1952 utga Byggforsk Tre-
hus i dag, som ble et vik-
tig bidrag til utviklingen av 
materialbesparende og ra-
sjonelle huskonstruksjoner. 
Trehusbøkene fra Bygg-
forsk har siden vært viktige 
verktøy i en utvikling som 
har ført til at norske trehus 
er ledende internasjonalt 
når det gjelder tekniske, 
miljømessige og bruksmes-
sige kvaliteter. 

Praktisk supplement
Den nye figursamlingen er 
et supplement til boka Tre-
hus, og gir et konsentrat av 
de anbefalte detaljene for 
alle bygningsdelene i et 
moderne trehus.

Daglig leder i Norges-
hus Borg Entreprenør AS, 
Thorgeir Martinsen, er en 
av dem som ser positivt på 
nykommeren. 

– Dette er interessant. Hver 
og en av byggeplassene 
rundt omkring burde hatt 

en slik bok, sier Martinsen, 
som også har hatt god nyt-
te av hovedboka Trehus. – 
Her får man svar på en del 
detaljer hvis man lurer på 
hva som er de forskrifts-
messige kravene til enhver 
tid, sier han. 

Hendig format
Figursamlingen er enkel å 
finne fram i, og har et hen-
dig format som er spesielt 
beregnet på håndverkere og 
utførende i det praktiske ar-
beidet. Dette er helt vesent-
lig, mener Thorgeir Mar-
tinsen. 

– Det bør være lett å få svar 
på spørsmål, med en enkel 
indeks så det ikke tar for 
lang tid å slå opp for dem 
som jobber på en bygge-
plass, sier Martinsen. 

Eneste i sitt slag
Trehus er den eneste boka 
i Norge som gir en samlet 
framstilling av konstruk-
sjonsteknikken og det teo-
retiske grunnlaget for tre-
hus. 

Den tar sikte på å være en 
lærebok i husbygging for 
elever og studenter på vide-
regående skoler, høgskoler 
og universiteter, men skal 
også fungere som en hånd-
bok og et oppslagsverk for 
håndverkere, byggmestere, 
entreprenører, rådgivende 
ingeniører og arkitekter. 
Erfaring viser at boka og-
så kan være nyttig for selv-
byggere og tiltakshavere 

som ønsker å ha et grunn-
lag for å følge sin egen byg-
gesak.

Med figursamlingen som 
supplement har det blitt en-
da enklere å bruke riktige 
løsninger ved bygging av 
trehus. 

For mer informasjon, 
vennligst kontakt:
Key Account Manager 
Robert Mørch på 
tlf +47 90 10 37 39, 
eller på e-post: 
robert.morch@blaklader.com

Hovedtemaene i 
Trehus – figursamling 
for byggeplass er:

• fundamentering
• etasjeskillere
• vegger, vinduer og 
dører
• innvendige trapper
tak
• balkonger, terrasser og 
inngangspartier
• installasjoner og spe-
sialrom
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26. april sto Jernbanetorget ferdig som nytt og attraktivt knutepunkt.
Byggenytt vil i neste utgave (utgivelse ultimo mai) prosjektomtale dette 
store sentrumsområdet som har fått en betydelig oppradering.

Foto: Byggenytt
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7 nominerte til Statens 
Byggeskikkpris 2009
Mange gode forslag har komt 
inn til juryen for Statens byg-
geskikkpris. Sju er nominert 
som kandidatar til Statens 
byggeskikkpris 2009. Juryen 
reiser på befaring i veke 19. 

Dei nye statuttane har ført 
til strengare krav både i for-
hold til universell utforming 
og miljø og energi. Bakgrun-
nen er ønskje om å stimule-
re bygge- og eigedomsnæ-
ringa til å føre opp bygg med 
lavt energibehov, miljøvenn-
leg materiale og ei utforming 
som gjer det mogeleg for alle 
å bruke bygget. 

Befaring
Juryen reiser rundt på befa-
ring 4. – 8. mai. Dei nomi-
nerte kandidatane til Statens 
byggeskikkpris 2009 er:

• Universet studentbarnehage 
i Tromsø (Steinsvik arkitekt-
kontor).

• Løvåshagen borettslag i 
Bergen (ABO Plan & Arki-
tektur AS).

• Steinerskolen på Skjold i 
Bergen (3RW arkitekter).

• Preikestolen fjellstue Jørpe-
land i Strand kommune (He-
len & Hard arkitekter).

• Ungdomsavdelinga for psy-
kisk helsevern i Helse Før-
de i Førde i Sogn og Fjorda-
ne (Nordplan AS v/arkitekt 
Arild Wåge).

• Hundsund grendesenter i 
Bærum (Div.A arkitekter 
AS). 

• Oslo International School 
Bærum (Jarmund/Vigsnæs 
AS arkitekter).

Offentleggjering og 
prisutdeling 
Kommunal- og regionalmi-
nister Magnhild Meltveit 
Kleppa offentleggjer vinna-
ren av Statens byggeskikk-
pris 2009 den 10. juni i audi-
toriet i R5 i Oslo. Utstillinga 
i galleri R5 er open for alle 
mellom 10. juni og 10. Juli.

Hundsund grendesenter i Bærum (Div.A arkitekter AS) er et av prosjektene som er nominert til Statens Byggeskikk-
pris 2009.

Foto: Byggenytt

Årets jurymedlemmar er frå venstre Marit Tyholt, dr. ing, forskningsleiar ved Sintef By-
ggforsk i Trondheim, Grethe Kvinnesland, sivilarkitekt, prosjektsjef i Stavanger kom-
mune, juryleiar Erling Dokk Holm, Magdalena Haggärde, sivilarkitekt og medeigar i 
arkitektkontoret “70 N arkitekter i Tromsø og Ellen Haug, sivilarkitekt i rådgjevar-
gruppa Civitas i Oslo.

Foto: Astrid Seime, Husbanken 

Ny jury for Statens Byggeskikkpris 
Kommunal- og regionalmi-
nister Kleppa har oppnevnt 
ny jury for Statens bygge-
skikkpris. Juryen er valgt for 
fireårsperioden 2009- 2012. 
Leder for den nye juryen er 
samfunnsviter, journalist, 
forfatter og stipendiat på Ar-
kitekthøyskolen i Oslo, Er-
ling Dokk Holm.

Statens byggeskikkpris er en 
hederspris for bygninger, som 
gjennom utførelse, material-
bruk og samspill med sted og 
miljø bidrar til å heve, for-
nye og utvikle den allmenne 
byggeskikken. Kandidater til 
prisen skal ha god arkitekto-
nisk utforming og skal opp-
fylle sentrale krav til miljø 
og universell utforming. Kra-
vene til sentrale miljøkvali-

teter og universell utforming 
innebærer en innskjerping av 
tidligere statutter.  Bakgrun-
nen er ønsket om å stimule-
re bygge- og eiendomsnærin-
gen til å oppføre bygg med 
lavt energibehov, miljøvenn-
lige materialer og en utfor-
ming som gjør det mulig for 
alle å bruke bygget.

Kommunal- og regional-
ministeren deler ut Statens 
Byggeskikkpris hvert år. 
Det er åpent for alle å fore-
slå kandidater til Statens 
Byggeskikkpris. Husbanken 
er sekretariat for juryen.

Den nye juryen har represen-
tanter fra hele landet. Den 
består av unge og eldre per-
soner med ulik, faglig bak-

grunn. Det er lagt vekt på en 
bred sammensetning for å 
gjenspeile at god byggeskikk 
dreier seg om mer enn vak-
ker, visuell utforming.

Slik er sammensetningen 
av juryen med varamedlem-
mer: 

Leder:
Erling Dokk Holm, sam-
funnsviter, skribent og sti-
pendiat på Arkitektur- og de-
signhøgskolen, Oslo.

Medlemmer: 
Magnus Helland, adminis-
trerende direktør i ByBo AS i  
Bergen. Grethe Kvinnesland, 
prosjektleder for Norwegian 
Wood, sivilarkitekt i Stavan-
ger kommune.

Magdalena Haggärde, sivil-
arkitekt, medeier i arkitekt-
kontoret ”70˚Nord” i Trom-
sø. Marit Thyholt, dr. ing, 
forskningsleder ved Sintef 
Byggforsk i Trondheim.

Varamedlemmer:
Trine Dyrstad Pettersen, dr. 
ing, teknisk sjef i Mester-
hus Norge, Oslo. Jan Nyberg, 
journalist i Bergens Tidende, 
Bergen. Rolf Hagen, sivilar-
kitekt, medeier i Context AS, 
Skien. Ellen Haug, sivilarki-
tekt i rådgivergruppen Civi-
tas, Oslo.

Fjorårets vinnar av Statens Byggeskikkpris Den Norske 
Opera & Ballett.

Foto: Byggenytt 
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