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SjølystArken

Arken er det nye landemerket på Sjølyst. Bydelen i vest, som så 
mange andre bydeler i Oslo, har i løpet av de siste årene gjennom-
gått en voldsom utvikling, ikke minst med hensyn til bygg med 
spektakulær arkitektur. 

Det er arkitekt Niels Torp som har tegnet SjølystArken som bærer 
sitt navn med rette. Bygningskroppen mot sjøsiden har en buet 
form som gradvis krager mer og mer ut over fjordlandskapet som 
baugen på et skip. 

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

Vi har dimensjonert og utført produksjonstegninger 
for stål og prefab betong på SjølystArken

SIVILINGENIØR KNUT FINSETH AS
RÅDGIVENDE INGENIØRER

BYGGETEKNIKK

www.finseth.no

SjølystArken
Av 

Niels Torp as arkitekter mnal,
interiørarkitekter mnil

SjølystArken og boligprosjektet Sjølyststranda speiler seg i Bestumkilen.                                              Foto: Byggenytt

Kontorbygget  SjølystArken, 
med ca. 18.800 m² utleieare-
al,  ligger på Skøyen i Oslo. 
Tomten ligger der hovedad-
komsten fra vest langs fjor-
den møter byen, på et sted 
med praktfull utsikt til de 
vakre øyene utenfor og grøn-
ne åser, som omkranser by-
en bak.

Samtidig ligger byggearealet 
nær til motorveien E18, oppå 
en stor dagligvareforretning 
som skulle være i kontinuer-
lig drift og inntil et eksiste-
rende parkeringshus. 

Den sammensatte situasjo-
nen har gitt prosjektet varie-
rende formmessige uttrykk.
Dette har samtidig resultert i 
at vi har begrenset material-
paletten.

Mot bysiden følger vi gateløp 
og gesimshøyder for å slutte 
oss til den tilstøtende bebyg-
gelsen. Når bygningen møter 
landskapsrommet endrer fa-

saden retning og formmessig 
karakter. Bygningskroppen 
får en buet form, som grad-
vis krager mer og mer ut over 
fjordlandskapet, som baugen 
på et skip. Et landemerke.

Søylene heller gradvis mer 
utover mot sjøen jo nærmere 
søylen er toppunktet i baugen. 
Dette er gjort for å forsterke 
det dynamiske, retningspre-
gede uttrykket i fasaden.

Den buede fasaden mot sjø-
siden er dobbeltkrum. Dek-
kekantene er konstruert på 
grunnlag av kongruente el-
lipser, som er forskjøvet ut-
over etter som etasjetallet sti-
ger. Øverste etasje er trukket 
tilbake, men har utkragende 
solavskjerming for å bryte 
opp den buede gesimslinjen 
og gi et lettere preg. 

Prosjektet er del av en stør-
re regulering, som i hoved-
sak består av boliger. Utfor-
mingen av kontorbygget ble 

tilpasset for å ta hensyn til 
fjordkontakten for de baken-
forliggende boligene. For-
retningen skulle få færrest 
mulig nye søyler gjennom 
seg. Dette er gjort med eta-
sjehøye gitterdragere som 
veksler ut lastene over forret-
ningen. Vi har benyttet både 

fysiske modeller og senere 
databaserte 3D-modeller for 
å finne fram til geometrien 
i dette prosjektet. Modelle-
ne har igjen vært grunnlaget 
for å detaljere glassformate-
ne, som måtte være tilnær-
met trekantede for å følge 
overflaten på den dobbelt-

krumme fasaden. Fasadene 
er horisontalt delt, slik at eta-
sjene fremstår som horison-
tale bånd.

Bygningen et beregnet til å 
være innenfor de nye regle-
ne EU nå setter for energifor-
bruk i kontorbygg, på tross 
av de store glassfasadene.

Dette kommer delvis av at 
deler av bygningen ligger inn 

mot eksisterende parkerings-
hus og forretning.

Det er benyttet et system med 
tre distribuerte ventilasjons-
aggregater for hver etasje, 
som kan tilpasses de områ-
dene de skal betjene. Dette 
har gjort det mulig å reduse-
re takoppbygg.

Nærheten til trafikkstøyen på 
E18 har vært en utfordring 

            Karenslyst allé 55 (nybygg 2007) og SjølystArken «ruler» på Sjølyst.            Foto: Byggenytt 

BYGGETEKNIKK
FUNDAMENTER OG
EKSISTERENDE
KONSTRUKSJONER

www.ramboll.no

Biskop Gunnerus gate 14 A, 0051 Oslo
Telefon: 21 60 52 20 • Telefax: 21 60 52 21 • www.soprosjekt.no

Prosjektutvikling og
prosjektledelse
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ECT AS, avdeling Hønefoss
Osloveien 10, 3511 Hønefoss

Telefon: 32 26 71 00 • Telefax: 32 26 71 02
www.ect.no

Vi har vært rådgivende ingeniør
i elektrotekniske fag

Olaf Helsets vei 6, Postboks 150 Oppsal, 0619 Oslo
Telefon: 22 62 74 25 • Telefax: 22 62 74 24

www.ajl.no

Vi har vært
rådgivende ingeniører

i VVS-tekniske fag

Gamle Drammensvei 107, Postboks 275, 1323 Høvik
Telefon: 67 11 33 74

www.cm1.no

Din ekspert på
jordskjelvberegninger
og analyser

for de tekniske løsningene i 
fasadene. 

Adkomst til leiearealene er 
etablert med inngang fra 
bygaten til et vestibylerom, 
som går over tre etasjer. Der
ved får vestibylen kontakt 
med det viktige fellesarealet 
i plan 3 som inneholder kan
tine og møterom, som er det 
stedet der alle som arbeider i 
huset møtes og som derfor er 
bygningens hjerte. 

Bygningdybden er stor, og 

det var også viktig å bringe 
dagslyset og det storslåtte 
landskapsrommet inn til fel
lesarealet, og til kontorene.
Overlyset over kantinen og 
åpning av dekkene i tre eta
sjer ut mot fjorden i de nedre 
etasjene skal bidra til å for
sterke tilhørighet til nettopp 
dette stedet, dette landska
pet, dette fellesskapet.

På samme måte som huset 
skal gi et positivt og avkla
rende bidrag til stedet det lig
ger, er det  viktig at huset kan 

bidra til bedriftens utvikling. 
At det bidrar til å utvikle nye 
arbeidsmåter og strukturer i 
takt med de evig skiftende 
behov i markedet.

Mennesker er alltid en avgjø
rende del av vår arkitektur. 
Scenen som skapes skal vir
ke tiltrekkende på mennes
ker, være vakker, menings
full og funksjonell når den 
virkelig fungerer; når men
neskene oppsøker den.

For å lokke frem menneske
ne arbeider vi både med form 
og innhold.

Vi har arbeidet med å etab
lere et arbeidsmiljø som er 
oversiktlig og lett forståelig.
Et hieriarki av «offentlige» 
strøk og smug, arbeidsplas
ser med intim arkitektonisk 
behandling; dagslysinnfall, 
kontraster, siktlinjer og kon
takt med landskapet, fond
motiver, rytme, repetisjon, 
akustikk, materialvirknin
gerdetaljer, skala – alt må på 
plass for å lokke menneskene 
ut og for å etablere kommu
nikasjon.

Et kontorhus er rammen om
kring en større eller mindre 
ansamling av mennesker, 
som med fokus på samme 
mål skal arbeide med fokus 
på bedriftens utvikling og 
vekst.

Målet er at alle som arbeider 
under samme tak effektivt 
skal kunne utnytte den over
veldende ressurs som utløses 
når potensielt ressurssterke 
mennesker trekker i samme 
retning.

Bygningskroppen har en buet form, som gradvis krager mer og mer ut over fjordland-
skapet, som baugen på et skip. 

Foto: ByggenyttEt blikk inn i det lyse og luftige atriet.     Foto: Byggenytt

Jordskjelvanalyse
er utført av
Multiconsult
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Drømtorpjordet 30, 1400 Ski
Telefon: 64 87 29 70

www.solli-hoff.no

TOTALLEVERANDØR
AV OPPMÅLINGSTJENESTERPer Kroghs vei 4 C, 1065 Oslo

Telefon: 09110 • Telefax: 22 90 68 01
www.thermax.no

Thermax AS
er en landsdekkende totalleverandør

innen brannsikring

Den buede fasaden mot sjøsiden er dobbeltkrum. Dekkekantene er konstruert på grunn-
lag av kongruente ellipser, som er forskjøvet utover etter som etasjetallet stiger.

Foto: Byggenytt

Å bygge en ark
Det er CM 1 Byggepartner 
AS som har stått for gjen-
nomføringen av byggepro-
sjektet på oppdrag for Rein 
Eiendom AS ved T. Klave-
nes Eiendom AS, og Stor-
Oslo Prosjekt AS. Fra april i 
år er det DnB NOR Markets 
som er eier av bygget. 

I en samtale med CM 1’s 
prosjektleder Rune Hauglin 
og byggeplassjef Truls Jo-

hansen får Byggenytt kjenn-
skap til et prosjekt med store 
og mangeartete utfordringer. 
Arbeidsoppgavene har kort 
beskrevet bestått av riving, 
rehabilitering og påbygging 
av det gamle parkeringshuset 
på det tidligere Sjølystsente-
ret (Norges Varemesse) til 
nye kontorlokaler. SjølystAr-
kens samlete areal utgjør ca. 
18.800 m2. 

Engasjementet ble innledet 
høsten 2006 da CM 1 inn-
gikk i et prosjekteringsteam 
under ledelse av Stor-Oslo 
Prosjekt som har hatt et to-
talansvar for hele prosjektet, 
vært prosjektleder for bygg-
herren og medeier inntil byg-
get ble videresolgt til DnB 
NOR Markets. 

Den innledende prosessen 
blir av CM 1 beskrevet med 
en metafor fra brødbaking; 
problemstillingene ble grun-
dig knadd og vendt for å ta 

fortsettelse side 6

Vi har vært på mange terrasser med den fineste utsikt. Det spørs om ikke denne på 
Arkens øverste dekk er den mest imponerende.

Foto: Byggenytt

Arken sett fra Karenslyst allé.                                                              Foto: Byggenytt
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j o i n a w i n n i n g te a m an d b e a pa r t o f
o u r e x pa n s i o n i n eu ro p e .

– ar e yo u o u r n e x t p ro j ec t le a d e r ?

www.skandglas.se

Horten, Law Offices – Carlsberg Fastigheter 
3XN Architects – Pihl & Søner, København.

SG – Winner of JEC Innovation Award 2009.
”Best Composite Solution in Construction”

The introduction of composite façade modules allows:

– unlimited possibilities for free shapes in modern   
architecture

– environmental friendly production

– light weight support structure for traditional façade 
materials

– minimum ”on-site” labor, complete production 
”off-site”

– optimization of main structure with light weight self    
supporting modules
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Hadelandsveien 841, Postboks 1106 Flattum, 3503 Hønefoss
Telefon: 32 11 44 80 • Telefax: 32 11 44 81

www.brdmyhre.no

Vi har utført fundamenteringen.
Over 2500 meter stålkjernepeler

fra Ø90 mm til Ø180 mm.
Fundamentering både utvendig og innvendig.

Vi har ivaretatt og tilrettelagt for
mest mulig uforstyrret drift av ICA sin 

butikk, og parkeringsarealer under 
hele byggeperioden.

Hifab AS
Sandakerveien 114 B,
0484 Oslo
Telefon: 22 70 00 46
Telefax: 22 15 06 99
www.hifab.no

Postboks 903, 3428 Lier
Telefon: 957 45 741 • Telefax: 32 84 18 52

E-post: terje@ostdal.no

RIVEARBEIDENE
ER UTFØRT AV

Bildet over illustrerer en 
av prosjektets hovedut
fordringer: En stor daglig
varebutikk i full daglig 
drift mens rivearbeider og 
nybygging pågår. Bildet er 
fra januar 2008.

Foto:
CM 1 Byggepartner

Bildet til venstre fra okto
ber 2007 viser rivingen 
av Skohuset. Det som står 
igjen er Phuset og kjøre
rotunden.

Foto:
Byggenytt

Byggeplassjef Truls Johansen og prosjektleder Rune Hauglin, CM 1 Byggepartner AS, 
nyter utsikten fra SjølystArkens øverste dekk.

Foto: Byggenytt

fortsettelse fra 
forrige side

grep om prosjektets utford
ringer som både var mange 
og komplekse. 

En hovedutfordring har vært 
tomtens beliggenhet inne
klemt mellom Karenslyst 
allé, Hoffselva, omkring
liggende bygninger og tra
f ikkmaskinen E18. Lo
gistikkproblemer og hvordan 
løse disse har stått høyt dags
ordenen fra første stund av. 

Det svært begrensete arealet 
for mellomlagring, samt det 
at vi ikke kunne etablere en 
byggeheis, har tvunget oss 
til en meget nitidig planleg
ging, forteller Hauglin og Jo
hansen. Det gjelder både un
der rivingen av eksisterende 
bygg og i fremdriften av ny
bygget. En truck på bygge
plassen måtte, for eksempel, 
transportere materialleve
ransene inn til lagringsplas
ser i etasjene etter hvert som 

Back of House mot Hoffs
elva.

Foto: Byggenytt

Nybygget med baugen foran begynner å ta form januar 
2008.

Foto: CM 1 Byggepartner

arbeidene skred fram. Et an
net beskrivende eksempel 
på manglende armslag er at 
motorveien måtte sperres i 4 
netter for å kunne utføre de 
tyngste løftene inn i bygget. 
Det største var en gitterdra
ger på 27 meter som veide ca. 
9 tonn. 

Hovedutfordring nummer 
to var prosjektets uensartete 
karakter. Det handlet om to 
separate konstruksjoner som 
er dimensjonert uavhengig 
av hverandre. 

Nybygget er koblet inntil det 
eksisterende parkeringshu
set og over og gjennom deler 
av eksisterende ICAbutikk 
(i dag ICA Maxi). Butikken 
skulle holdes i daglig drift 
under byggeprosessen. Det 
ble utfordringer knyttet til 
å holde bygget tett. Tar man 
bort taket på et bygg, sier det 
seg selv at det må gjøres pro
visoriske løsninger under
veis. Legger man så til at 
det tar ca. et år fra man ri
ver til taket er på plass, skal 
det godt gjøres at det er tett 
under hele byggeperioden. 
Overliggende konstruksjo
ner som skulle gjennom bu
tikken, var svært kompliserte 
med skrå avstivere som gjor
de det ekstra vanskelig å hol
de det helt tett.

Det sier også seg selv at  den 
tilleggsfundamenteringen 
som måtte gjøres gjennom 
en butikk i daglig drift, vil
le stille store krav til hvor
dan løse dette i praksis og til 
samarbeidet med ICA.  

Det ble slått 22 stålkjernepe
ler til fjell som varierer mel
lom fra 20 til 40 meter. For 
å minimalisere støv og støy
plager ble pelingen gjennom
ført ved at man stengte av del 
etter del av butikkarealet et
ter hvor arbeidene pågikk, og 
mye av dette arbeidet ble ut
ført om nettene og i helgene. 
Det hører også med til denne 
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fortsettelse neste side

Avd. Oslo
St. Halvards gate 33 C, 0192 Oslo

Telefon: 22 08 05 00
Telefax: 22 08 05 01

Avd. Asker og Bærum
Bergerveien 15, 1378 Nesbø

Telefon: 66 77 57 00
Telefax: 66 77 57 01

www.andenes.no

Alle rørarbeidene er utført av

Ingeniør og autorisert rørleggerbedrift

LEFDAL INSTALLASJON AS
Bærumsveien 375, 1346 Gjettum

Telefon: 67 80 58 00 • Telefax: 67 80 58 01
www.lefdal.no

Vi har hatt ansvaret for
prosjektering og utførelse av El-kraft

og Teletekniske installasjoner

SjølystArken er bygget 
inntil eksisterende 
parkeringshus som er 
rehabilitert, blant annet 
fasaden.

Nærheten til 
trafikkstøyen på E18 
har vært en utfordring 
for de tekniske løsnin-
gene i nybyggets fasade.

Fpto:
Byggenytt

➞
byggefasen at bærende søy-
ler til nybygget også måtte 
etableres mens butikken var 
i drift. 

Et spesielt anliggende i pro-
sjektet  er at Arken er ett 
av de første byggene i Nor-

ge hvor det er gjort en full-
stendig jordskjelvanalyse på 
grunn av grunnforholdene og 
bygningens spesielle form. I 
2004 ble det innført krav om 
jordskjelvberegninger i Nor-

ge, og fra 2010 skal Norge 
følge jordskjelvreglene i Eu-
rocode 8. Bakgrunnen er at 
nybygg og konstruksjoner 
skal dimensjoneres til å tå-
le belastning fra eventuelle 
jordskjelv. 

At det er valgt å være føre var 
for Arkens vedkommende, 
henger sammen med at fjellet 
under er en skråning og at det 
er kvikkleire i grunnmassen. 
Et bredt sammensatt fagmil-
jø med ekspertise innen jord-
skjelvanalyse har bidratt i 
beregningsarbeidet som i sin 
tur har medført at Arken er 
forsterket med ekstra funda-
mentering og en solid bære-
konstruksjon som består av 
stål og hulldekker. Stålkon-
struksjonene i enkelte deler 
av bygget er ekstra kraftig di-
mensjonert, og det er bygget 
3 avstivede tårn som stabili-
serer bygget. Lastoverførin-
gene skjer via betongskiver 
utenfor bygget og skråpeler 
ned i fjellet under bakken.  

Parallelt med pelingsarbei-
dene tok riving av opprinne-
lige bygg til. Denne ble gjen-
nomført i to faser og var også 
komplisert og bød på utfor-
dringer både logistikkmes-
sig og av teknisk karakter. 
Hauglin og Johansen trekker 
her fram blant annet at en 
trafo måtte flyttes, samt ut-
transport av rivningsmasser 
på den trange tomten. Første 
del av rivningsarbeidet star-
tet i februar 2007 med riving 
av deler av messe- og parke-
ringsbygget. Mye av rivingen 
handlet om demontering av 

dekker som faktisk har blitt 
benyttet til gjenbruk. 

Andre etappe i rivingen star-
tet i september 2007 og ved-
rørte et lite kontorbygg, det 
såkalte Skohuset, ICA ville 
i utgangspunktet ta vare på 
dette og benytte den eksis-
terende bygningen i det nye 
opplegget. Skohusets dekke-
høyder var imidlertid ikke i 
samsvar med nybyggets, og 
riving måtte gjennomføres. 
Det ble i stedet valgt å bygge 
en ny tilsvarende bygnings-
del.

Arbeidene med råbygget 
startet så opp i august 2007. 
Montasjearbeidene pågikk ut 
året og fram til mars 2008 da 
de siste takelementene kom 
på plass. Ved tidspunktet for 
kranselaget ble det oppsum-
mert hos CM 1 at arbeidere 
fra 25 nasjoner var involvert 
hos de ulike entreprenørene 
i prosjektet. Til dette kom-
menterer Hauglin og Johan-
sen at på tross av kulturfor-
skjeller og noen problemer 
knyttet til dette, så har uten-

Bildet er fra teknisk rom 
i 3. etasje og viser pumpe 
i isvannsanlegget.

Foto:
Byggenytt

s
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Vi har utført
maler- og gulvarbeider,
samt gulvsparklingen.

Bleikerveien 8, 1387 Asker
Telefon: 66 79 52 70 • Telefax: 66 79 52 71

Flisarbeidene og
natursteinsarbeidene

er utført av

fortsettelse fra 
forrige side

landsk arbeidskraft ikke vært 
noen større ulempe. Arbeidet 
har hatt fin flytt. Det gjelder 
bare å tilpasse seg situasjo-
nen og være løsningsorien-
terte.

Byggeprosjektets mest iøy-
nefallende og spektakulæ-
re form er glassbaugen, den 
krumme, ellipseformete byg-
ningsdelen som er selve ho-
vedelementet i SjølystArken. 

Hauglin og Johansen er spe-
sielt fornøyde med å ha stått 
i spissen for byggingen av en 
slik fasade med så kompli-
sert geometri. Den høye, ut-
overskrånende glassfasaden 
i syd-vest består av tilnær-
met trekantete glassformater 
beregnet i fysiske modeller 
og databaserte 3D-modeller. 
Glassleverandøren, som får 
mye ros av CM 1-gutta, le-
verte de skrå glassfeltene i 
profiler som ble montert på 
byggeplassen i et rammeverk 
av aluminium. Montasjen 
var ikke enkel da det ikke 
kunne brukes stillas, glass-
feltene måtte løftes maski-
nelt på plass. 

Den utoverhengende formen 
stilte også byggeledelsen 
overfor ekstraordinære sik-
ringstiltak. Her ble det sam-
arbeidet med Arbeidstilsynet 
som bidro konstruktivt til å 
trygge arbeidsplassen. Haug-
lin og Johansen understreker 

det positive i å samarbeide 
tett med Arbeidstilsynet på 
generelt grunnlag. Det er ut-
viklende og bidrar til et bed-
re arbeidsmiljø.

Foruten glass består fasadene 
av zink og fibercementplater. 
Fasden mot E18 er sterkt lyd-
belastet fra den tette biltra-
fikken motorveien, og det å 
etterkomme gjeldende lyd-
krav har vært en utfordring, 
men er løst på en tilfredsstil-
lende måte.

Med ferdig råbygg kunne 
arbeidene med de teknis-
ke anleggene starte i april/
mai 2008. På en måte er det-
te som å starte på en ny æra, 
ifølge Hauglin og Johansen. 
Nå er de grøvre gutta ferdige, 
og en utskiftning av arbeids-
kraften finner sted. Det blir 
en mye tettere koordinering, 
ulike tekniske fag skal inn 
i bygget å etablere all slags 
utstyr på rett sted til rett tid 
i tur og orden. For byggele-
delsen, som for entreprenøre-
ne, øker trykket. 

Hauglin og Johansen fortel-
ler at arbeidene med innred-
ningselektro-, rør- og ven-
tilasjonsinstallasjonene ble 
organisert etter en syklus-
plan med 2 ukers overlap-
ping, med parallelle arbeider 
i fire etasjer. I denne bygge-
fasen var det særlig viktig å 
skape en god flytt, samar-
beide godt og være løsnings-
orienterte. 

Et moment som spilte posi-
tivt inn for gjennomføringen 
av tekniske installasjoner og 
innredning forøvrig, var at 
én leietaker for hele nybygget 
var på plass allerede i desem-
ber 2007, altså før arbeidene 
innvendig tok til for alvor. 
Det ble da én bruker med ett 
sett av ønsker og behov å for-
holde seg til. Leietakeren er 
Visma, en av Nordens leden-
de leverandører av effektivi-
serende programvare og tje-
nester innen administrasjon 
og økonomi.

Avslutningsvis peker Haug-
lin og Johansen på at CM 1’s 
arbeidsmodell, Construction 
Management, er en avtale-
form som har vært fordelak-
tig for byggesaken med Sjø-
lystArken. Ved prosjektets 
oppstart var det betydelige 
usikkerhetsmomenter, noe 
som kunne innebære uforut-
sette utfordringer underveis. 
CM 1 gikk derfor inn i et 
samarbeidsopplegg hvor det 
ble jobbet åpent med bygg-
herren med et budsjett der 
byggherren hele tiden var in-
volvert og hadde styringsmu-
ligheter. 

Arbeidene ble delt opp i ca. 
50 entrepriser, hver med et til-
budsunderlag, som ble sendt 
ut til konkurranse. Prinsippet 
er alltid å bruke markedet, 
sier Hauglin og Johansen. Å 
finne den riktige leverandør 
til den spesifikke jobben på 
det riktige tidspunktet, er en 
viktig del av CM-modellen. 

Når det gjelder de store, tun-
ge entreprisene som ble kon-
trahert våren 2007, gikk det 
bra, fremholder Hauglin og 
Johansen. Men for mindre en-
trepriser innen tømrer-, snek-
ker- og gipsfaget, for å nevne 
de viktigste, fikk CM 1 mer-
ke presset i markedet med få 
tilbydere og varierende kva-
litet og seriøsitet på håndver-
kerne.

Allikevel, tross alle utford-
ringer ble bygget overlevert 
til en fornøyd byggherre, den 
nye eieren DnB NOR Mar-
kets, til avtalt tid 1. april. 

Visma hadde for øvrig offisi-
ell åpning av sitt nye hoved-
kontor i SjølystArken 4. juni, 
med ordfører Fabian Stang, 
arkitekt Niels Torp, CM 1 og 
over 300 gjester tilstede. 

En av de store tekniske prestasjonene i prosjektet har 
vært å bygge en baug i glass. Bildet er fra august 2008, 

Foto: Byggenytt

Detalj fra kantinerommet.                                                                            Foto: Byggenytt

Arkens staselige 
hovedtrapp, inspirert 
av skipsleideren med 
skipsdørkeplater på 
reposer og trinn. 

Foto:
Byggenytt
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Kontorlandskap-
ene er organi-
sert rundt det 
store atriet som  
gir åpenhet for 
arbeidsplasser 
med effektiv 
kommunikasjon 
og samhørighet.

Foto:
Byggenytt 

Room with a view.

Kantinen og atriet.     Alle bilder i boksen: Byggenytt

Auditoriet.

Møterom har bynavn.

Pilestredet 75 C, Postboks 5117 Majorstua, 0302 Oslo
Telefon: 70 04 60 00 • Telefax: 22 46 50 07

www.foraform.no

Arbeidsbord og oppbevaring er produsert av

Ryenstubben 2, 0679 Oslo
Telefon: 900 33 940 • Telefax: 22 19 55 51

www.norskekontormobler.no

Konferansemøbler, miljømøbler, kantinemøbler,
auditoriemøbler er produsert av

Vi har hatt den store gleden av å møblere SjølystArken

Pilestredet 75 C, Postboks 5928 Majorstua, 0308 Oslo
Telefon: 90 02 89 98 • Telefax: 22 69 63 63

www.svenheim.no

Foto: Norske Kontormøbler
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Sinsenveien 4, 0572 Oslo
Telefon: 22 04 07 50 • Telefax: 22 04 07 97

www.nnokkel.no

Lås og beslag
er levert av

Verkseier Furulunds vei 9,
Postboks 2 Alnabru, 0614 Oslo

Telefon: 23 17 74 75
www.sentrumbygg.no

Vi har levert dørerUtvendige trapper
er levert av

Rosmek AS
Postboks 114,
N-1483 Skytta
Tlf.: 67 07 09 93 
Fax: 67 07 77 00
www.rosmek.no

Visma hadde offisiell åpning av sitt nye hovedkontor i SjølystArken 4. juni med ordfører 
Fabian Stang, arkitekt Niels Torp, og over 300 gjester til stede. 

Foto: Visma

Arkitektens tale åpningsdagen
Når arkeologene skal grave 
her om 150 år, får de hen-
dene fulle.

De studerer gamle kart og 
blir langsomt klar over en ut-
vikling som har skjedd med 
mange hopp og sprang.

For ca. 115 år siden, på slut-
ten av 1800-tallet, før den 
store finanskrisen rundt år-  
hundreskiftet, var Bygd-
øy nesten en øy og kanalsel-
skabet foreslo og planla en 
bred, vakkert beplantet ka-
nal mellom Frognerkilen og 

Bestumkilen – der Hoffselva 
som renner videre rett bakom 
her, utgjorde første del.

Sam Eyde tegnet en vakker 
stålbro over til Bygdøysiden 
(Mülenbrücke Lübech). Van-
net mellom Frognerkilen og 
Bestumkilen skulle renses.

Finanskrisen slo bena under 
prosjektet. Så løste trafikk-
kork alle problemer og Sjø-
lystveien ble planlagt – og 
åpnet 50 år etter i 1959.

➞

Bildet til høyre viser 
Sjølyst før utbygging av 
messehallen og E18,
 året er 1959.

Bildet over viser Norges 
Varemesse utbygd med 
haller og parkeringsan
legg, samt E18 etablert, 
året er 1969.

Foto:
Byarkivet, Oslo kommune

Til venstre:
Utsnitt fra husets 
hjerte på plan 3 
hvor kantine og 
møterom ligger. 
Overlyset over 
kantinen og åp
ning av dekkene 
i tre etasjer ut 
mot landskapet 
og fjorden, gir 
tilhørighet til 
stedet.

Til høyre:
 «Back of House» 
som vender mot 
naboskapet til 
boligprosjektet 
Sjølyststranda. 

Foto:
Byggenytt 
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➞
Og da kom Varemessen, en 
diger bygning midt i det tran-
geste området. Og den måt-
te ha parkeringshus med ut-
stillingsområde inni, nytt 
byggeri på trang tomt. Og 
P-huset måtte utvides. Og 
så flyttet Varemessen langt 
utenfor byen.

Og så kom neste kast med 
den gigantiske lokkutbyggin-
gen. 100 tusener av kvadrat-
meter, som ble slått i stykker 
av finanskrisen sent på 80- 
tallet.

Neste kart viser at P-huset 
holder stand, Karenlyst allé 
bygges ut.

Ica flytter inn i P-huset og 
ganske uten videre bestem-
mer man seg for å bygge kon-
torhus oppå og ruvende over 
P-hus og Ica-butikk.

Og det er her vi kommer 
inn.

Mitt første minne er at vi be-
ordret en kollega på motor-
sykkel i striregn å ta bilder 
mot tomten på motorveien 
inn mot Oslo, farefullt liv.

Du leser på sett og vis land-
skapet, forutsetninger, uten å 
kjenne den faktiske forhisto-
rien: kanaltanken og tanken 
om en direkte lesbar bevegel-
se ut Bestumkilen var ikke så 
fjern.

En liten sidebemerkning her.
Overalt i verden tegner ar-
kitekter bygninger som ikke 
alltid gir seg ut for å være  det 
de er. I London og Barcelona 
finner du store agurker og lø-
ker og tomater som viser seg 
å være hus uansett.

Vår egen Snøhetta tegner is-
breer, snefjell, 80 etasjers 
slanger i ørkenen og stenan-
samlinger som i virkelighe-
ten er svære bygninger.

Vi har for lenge siden tegnet 
et vikingskip eller en oselver, 
for alle tilfellers skyld snudd 
på hodet nesten 200 meter 
lang og 100 meter bred.

Vi lurer dere alle sammen: 
Vi tegner egentlig svære hus 
som vi vil at dere skal snak-
ke pent om, for dere kjenner 
dem igjen.

Og her, på vei ut Bestumki-
len, laget vi en cruiseliner 
med sterk utfordstrang, for-
overlenet, klar til avgang.

På landeveien blir den an-
nerledes og er på sett og vis 
landfast i et bylandskap.

Skohuset, hvor ble det av 
det? spør arkeologene. Pus-
sig navn. Skohuset bakom 
her var først et eget prosjekt, 
et bestående kontorhus med 
svakt fundament som ikke 
tålte påbygning og hardhendt 
behandling: Det ble plukket 
ned og oppsto i ny stand som 
en integrert del av kontorhu-
set.

Det var ikke så enkelt å bygge 
inntil P-hus, oppå Ica Maxi, 
mellom store veipakker men 
CM 1 og prosjekteringstea-
met fra vår side, Kjell Høy-
Petersen og Halvor Eliassen 
ved spakene klarte det: en 
kompleks dobbelkrum fasa-
de med lydtett glassfasade, 
hør: uten raslende persienner 
som skal opp og ned, 13, 14 
søyler gjennom Ica-butikken 
i full drift.

Måtte P-huset bli stående?

Antikvarisk verdi har det ik-
ke, resultatet blir nok at om 
en 15–20 års tid går det ned, 
el-bil-parken graves ned i 
bakken og tomten skifter an-
sikt nok en gang.

Visma blir synlig og hvis de 
ter seg skikkelig også videre 
fremover, har de fått seg et 
markant skilt. De har fått seg 
et kommuniserende hus som 
jeg håper de vil trives i.

Alt blir ikke alltid helt slik 
vi ønsker det. Vi arkitek-
ter er en utålmodig rase som 
har våre drømmer, det virker 
ansporende også.

Det har vært et utfordrende 
arbeid, men inspirerende og 
givende og lærerikt å lande 
SjølystArken.

Takk for samarbeidet. 

Nils A. Torp

E18 som stuper ut av Sjølystlokket i dynamisk samspill
med SjølystArken, som stevner mot Bestumkilen.

Foto:: Byggenytt

Adkomsten til leiearealet er etablert med inngang fra Ka-
renslyst allé til et vestibylerom som går over 3 etasjer. Her 
sett mot hovedtrappen.

Foto: Byggenytt

Utsnitt av atriet med kantinedelen på plan tre. Byg-
ningsdybden er stor, det har vært viktig å bringe dagslyset 
inn til fellesarealet og til kontorene.

Foto: Byggenytt

Telefon: 69 21 73 50 • Telefax: 69 21 73 51
www.jotne.com/ankers

Alle
innvendige
trapper og
rekkverk
er levert og
montert av

Lang erfaring, faglig dyktighet, rask levering

Vismas resepsjon i 3. etasje.                                                                         Foto: Byggenytt
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Schweigaards gate 34 E, 0191 Oslo
Telefon: 41 41 42 14
www.betonmast.no
bm@betonmast.no

Hovedentreprenør

www.jernbaneverket.no

Jernbaneverket gratulerer
med et innbydende og

oversiktlig
kollektivknutepunkt
på Jernbanetorget!

Jernbanetorget i ny skrud
Av  Norconsult AS

Generelt 
Jernbanetorget kollektivknu-
tepunkt er Norges mest tra-
fikkerte omstigningsområde 
for offentlig kollektivtran-
sport. Målet har vært å få 
til en effektiv trafikkavvik-
ling med prioritering av kol-
lektivtrafikk og fotgjengere. 
Bedre tilgjengelighet, en-
klere orientering og kortere 
gangavstander for omstig-
ning mellom kollektivenhete-
ne tog, T-bane, trikk og buss 
har stått i fokus. Man har øns-
ket et mer effektivt og over-
siktlig kollektivknutepunkt, 
samt å gjøre Jernbanetorget 
med omkringliggende gater 
til et mer innbydende sted å 
oppholde seg.

Statens vegvesen, Region 
øst er ansvarlig for oppar-
beidelse av Jernbanetorget 
kollektivknutepunkt. Oppar-
beidelsen omfatter Nygata, 
Biskop Gunnerus’ gate mel-
lom Kirkeristen og innkjør-
sel til Byporten og T-bane-
nedgang ved Oslo City, Fred 
Olsens gate over Jernbane-

torget og vestre fortau i den-
ne gaten sør til Prinsens gate, 
Jernbanetorget foran Østba-
nehallen og Strandgata til 
Prinsens gate. 

Området har gjennomgått en 
betydelig opprusting med nye 
trikketraseer og holdeplasser 
for både buss og trikk. Arbei-
dene omfatter riving og fjer-
ning av eksisterende dekker, 
gatemøbler og tekniske an-
legg i dagen for anleggelse 
av nytt gatelegeme, ny belys-
ning, ny byromsmøblering 
og integrert kunstnerisk ut-
smykking. Nye holdeplasser 
for buss og trikk samordnes 
i Biskop Gunnerus’ gate, ved 
Jernbanetorget mellom Karl 
Johans gate og Biskop Gun-
nerus’ gate og i Fred Olsens 
gate syd mot Prinsens gate. 
Samtlige holdeplasser er ut-
videt i forhold til tidligere og 
utstyres med reklamefinansi-
erte leskur. 

Nytt strømførende kontakt-
ledningsnett for trikk med 
tilhørende kontaktlednings-

master og kabelfester på 
vegg skal etableres. I tillegg 
til opparbeidelse av området 
skal tekniske anlegg i bak-
ken oppgraderes/ fornyes for 
å imøtekomme utviklingen i 
området. 

Kollektivknutepunktet er 
utformet med vekt på by-
rom og miljø. Gjennom en 
kraftig opprydning og opp-
stramming, er gater og by-
romsforløp gjort tydelige. 
Byrommenes standard er 
oppgradert med en helhetlig 
materialbruk og detaljutfor-
ming. 

Det ytre området defineres 
som de tilkommende gater 
til selve Jernbanetorget. Her 
er det lagt heller i fallende 
lengder av lys grå granitt av-
grenset av Oslo-kantstein i en 
rødlig granitt. Møblering og 
treplantinger følger gatelø-
pene og bidrar til oppstram-
mingen. Granittelementer i 
møblering og detaljer i by-
gulvet er spesielt designet. 

Kjerneområdet omfatter hol-
deplassområdet i Fred Ol-
sens gate og selve Jernba-
netorget. For å fremheve og 
tydeliggjøre det spesielt vik-
tige byrommet, er gulvet på 
Jernbanetorget spent fra vegg 
til vegg, og utformet med et 
gulfarget granittbelegg lagt i 
romersk forbandt. 

Skepsis med hensyn til tra-
fikkbelastningen, gjorde at 
granittbelegget ble erstat-
tet med betongbelegg i kjøre-
arealene. For å ivareta in-
tensjonen om det samlende 
bygulvet er betongbelegget 
slipt og gitt en gulfarge til-
svarende granitten. 

Seks høye belysningsmaster 
aksentuerer byrommet yt-
terligere. Karl Johans gate er 
aksentuert ved å trekke ga-
tens grå granittløper ned og 
inn i torget. En hestekastanje 
og granittbenker utgjør sam-
lingsstedet på torget. Kunst-
nerisk utsmykking er innfelt 
i benker og bygulv. Utsmyk-
kingen er utført i glass med 
innstøpte silketrykk. Østba-
nehallen har fått ny granitt-
trapp utført i Grorudgranitt 
som granittsokkelen i byg-
get.

Overordnet grep 
Intensjonen om i størst mulig 
grad å samle byrommet gjen-
nom en opprydning og sa-
nering av byromselementer 
som ledegjerder, belysnings-
master etc. og anleggelse av 
et enhetlig samlende gra-
nittgulv er ivaretatt. Jernba-
netorget, nedre torg, marke-
res med et granittbelegg i et 
tilnærmet kvadrat 82 x 77 
meter innenfor Østbanehal-
len, Amerikalinjen, Karl Jo-
hans gate 1 og 2, Trafikanten 
og trappen opp til Øvre torg. 
Kvadratet er trukket ut slik 
at bygningenes fasader mot 
plassen står på dette beleg-
get. Karl Johans gate aksen-
tueres ved å trekke belegget 
fra denne inn som en løper 
på torget. Plassgulvet er byg-
get med høybrekk sentrert på 

Østbanehallen og svakt sti-
gende hele veien fra fotgjen-
gerovergangen til Østbane-
hallens inngang. Dette har 
gitt reduksjon i antall trinn 
og behov for ombygging av 
trappen. 

Østbanehallen som fondmo-
tiv og plassens utstrekning 
fram til Karl Johans gate 
aksentueres ytterligere ved 
plassering av 6 belysnings-
master i 2 rekker symme-
trisk på Østbanebygningen 
og med 2 master på fortauet 
mot Karl Johans gate. Belys-
ningsmastenes plassering be-
skriver en «plass i plassen» 
med tilnærmet gyldent snitt 
39 x 63 meter. 

Kjørebaner er anlagt med be-
tongdekke med tilslag tilnær-
met det gule granittdekket og 
med fuger som følger modul-
mønsteret i belegget. 

Fortausarealet på vestre og 
østre side av Fred Olsens 
gate mellom nedre torg og 
Biskop Gunnerus’ gate er 
planlagt med gul granitt i 
fallende lengder som ellers i 
prosjektet, mens perrongene 
belegges med gul granitt i et 

mindre modulformat. Det er 
dermed mulig å oppnå et hel-
hetlig granittgulv i de 3 fla-
tene bestående av øvre torg, 
nedre torg og holdeplassom-
rådet i Fred Olsens gate. Dis-
se 3 flatene utgjør til sam-
men et stort åpent rom som 
med dette grepet bindes sam-
men. Det oppnås en saksing 
i materialbruk og utforming 
som også gir området tilhø-
righet til tilstøtende arealer 
ellers i prosjektet. Som tyng-
depunkt for området, møte-
sted og urbant element er det 
plantet et kastanjetre med 
benker under. 

Holdeplassene for buss og 
trikk i Fred Olsens gate er 
en del av tilhørigheten, dog 
er samtlige reklamefinansi-
erte leskur trukket tilbake 
fra selve Jernbanetorget, dvs. 
bak forlengelsen av en lin-
je i bunn av trappen til øvre 
torg. 

Elementer i planen 
De sentrale elementer i pla-
nen er bygulvet, møblerin-
gen, belysningen, treet, den 
kunstneriske utsmykkingen 
og ny trapp ved inngangen til 
Østbanehallen. 

Bygulvet
Det modulbaserte granitt-
hellebelegget baserer seg på 
6 forskjellige hellestørrel-
ser i gul granitt. På plass 
og fortausareal nedre torg 
er det store formater i mo-
dulen. Største helle er 1200 
x 1200 mm. Minste helle er 
595 x 595 mm. På perronge-
ne i Fred Olsens gate er det 
lagt tilsvarende modulmøn-
ster, men med mindre forma-
ter. Største helle her er 730 x 
730 mm. Minste helle er 360 
x 360 mm. 

Med den store og tunge buss-
trafikken i området var det 
vanskelig å dimensjonere et 
kjøresterkt granitthellebe-
legg for tunge busser. Videre 
utgjør de mange ulike svin-
gebevegelsene i skinnegan-
ger og fortauskanter en til-
nærmet umulig oppgave med 
hensyn til tilkapping av be-
legget. Det ble derfor valgt 
å anlegge et kjøresterkt be-
tongdekke i kjørebanen. Ut-
fordring med betongdekke 
på gulv var å unngå stor opp-
risning som følge av svinn 
og temperaturbevegelse i be-
tongen. Dette ble utført ved 
hjelp av dilatasjonsfuger, 

Beliggenhet:
Byggherre:
Byggeår/ferdigstilt:
Areal/størrelse:
Kostnad inkl. mva:
Rådgivende hovedkonsult:
Hovedentreprenør:
Anleggsgartner:
Lysdesigner:
Kunstner:

Oslo sentrum
Statens vegvesen, Region øst
2007–2009
23.600 m2

Totalkostnader 300 millioner NOK
Norconsult AS
Betonmast Anlegg AS
SL Stenlegging AS
Are Røysamb
Cathrine Maske

Antall meter skinner:
Antall meter midlertidige spor:
Antall penser:
Antall kvadratmeter granitt:
Antall meter kantstein:
Antall kvadratmeter betongdekke:
Antall kvadratmeter/tonn asfalt:
Antall meter vannledning:
Antall meter avløps- og overvannsrør:
Antall kilometer trekkerør:
Antall kummer totalt:
Antall signalhoder:
Antall trær:

1515 meter spor, dvs. 3030 meter skinner
675 meter spor, dvs. 1350 meter skinner 
11 stk.
11.000 kvadratmeter
2500 løpemeter
2700 kvadratmeter
6000 kvadratmeter (ca. 2200 tonn)
340 meter (230 meter i varerør)
1000 meter
22 kilometer
210 stk.
100 stk.
32 stk.

PROSJEKTFAKTA

NØKKELTALL
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riktig underlag og tilstrekke-
lig armering. Betongdekket 
har tilslag av tilsvarende ma-
teriale som granittbelegget. 
For å ytterligere understreke 
sammenhengen til granittbe-
legget er det lagt dilatasjons-

fuger og rissanvisere etter 
modulmønsteret i granittbe-
legget. 

Granittheller i den store mo-
dulen på nedre torg, definerer 
og understreker byrommet. 

For å aksentuere hovedga-
ten Karl Johans gate er den 
grå granitten fra denne gaten 
strekt inn som en løper inn 
på torget. På fortauene opp 
Fred Olsens gate legges grå 
granitt i varierende bredde 
og med fallende lengder til-
svarende i prosjektet for øv-
rig. Kantstein mot fortau og 

Bilder fra september 2008 (over) og februar 2009 il-
lustrerer godt hvor mye arbeid som er nedlagt i nye 
Jernbanetorget.

Foto: Norconsult

Jernbanetorget har gjennomgått en betydelig opprusting med nye trikketraséer og holdeplasser for både buss og trikk. 
Kollektivknutepunktet er utformet med vekt på byrom og miljø. Gjennom en kraftig opprydning og oppstramming, er 
gater og byromsforløp gjort tydelige. 

Foto: Byggenytt  

plass er utformet som 45 cm 
bred Oslo-kantstein i tilsva-
rende gul granitt som modul-
belegget. Kantstein på per-
ronger er 30 cm bred. 
 
Møblering
Plassen møbleres med gra-
nittbenker i tre forskjellige 
størrelser tilpasset modulen i 

belegget. Benkene utformes i 
sort granitt som fargeslipes. I 
de to største benketypene er 
det innfelt et tresete. Benke-
ne er plassert i et ledig møn-
ster i tilknytning til kastanje-
treet, og 2 stk. ved lindetreet 
ved inngangen til Karl Jo-
hans gate. Møbleringen el-
lers baserer seg på bruk av 

elementer fra Levende Oslos 
designprogram med Victor 
Stanley avfallsbeholdere. 

Møblering på holdeplasser 
baserer seg på reklamefinan-
sierte leskur levert av 
JCDecaux. 

fortsettelse side 15
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Foto: Byggenytt
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Infratek Entreprenør har utført 
høy- og lavspent kabelomlegginger, 

samt levering og montering av 
utvendig belysning og fordelingstavler

på Jernbanetorget.

fortsettelse fra 
side 13

Trær 
Som samlingspunkt på ned
re torg er det plantet en hes
tekastanje. Treet er plassert 
slik at det ikke skjermer for 
siktlinjen fra Karl Johans ga
te mot Østbanebygningen og 
gir tilstrekkelig åpenhet mot 
Christian Frederiks plass, 
Palehagen og den nye ope
raen. 

Ellers i prosjektet er det lagt 
vekt på å få plantet f lest 
mulig trær i de innkommen
de gater til Jernbanetorget, 
dette på tross av meget kom
plisert teknisk infrastruktur. 
Trærne er satt i rotvennlig 
forsterkningslag for å tilret
telegge for gode vekstvil
kår. Det er valgt lauvtrær 
med ulik kroneform. Der det 
har vært trangt om plassen i 
forhold til bygninger, mas
ter og siktlinjer er det valgt 
trær med søyleform. Der det 
har vært mer plass tilgjenglig 
har det blitt valgt større ku
leformede kroner. I områder 
der det ikke har vært mulig 
å tilrettelegge for treplanting, 
har det blitt laget store plan
tebed med granittelemen
ter. I disse plantebedene står 
det stålstaur som på sikt skal 
kles med villvin og bli som 
grønne piloner i byrommet.

Universell utforming
Det er arbeidet med å til
fredsstille tilgjengelighet for 
alle og likevel sikre et høyt 
estetisk nivå. Det er tegnet 
spesialelementer med takti
le kuler integrert i nedsenks
elementer og granittbelegg. 
Hele prosjektet har granitt
belegg med gode overflater 
tilpasset rullende brukere. 
Det er brukt varsels og opp
merksomhetsindikatorer i 
støpejern fremfor prefabrik
kerte betongelementer. Ram
per og nedsenkselementer 
følger krav til helning i for
hold til universell utforming. 

Kunstnerisk utsmykking
Den kunstneriske utsmyk
kingen på Jernbanetorget er 
utført av kunstneren Cathri
ne Maske. Utsmykkingen er 
plassert på nedre torg i beleg
get ved kastanjetreet og i gra
nittbenkene. Kunsten består 
av fotografiske trykk av som

merfugler kapslet inn i glas
selementer. Trykkene består 
av 12 utrydningstruede som
merfuglarter der 11 av arte
ne er fra Oslo området. Glass
elementene er senket ned i 
stålboksene som igjen er in
tegrert i granittbelegget. 

I granittbenkene rundt tre
et er det integrert stålbokser 
også med glasskunst. Glass
elementene består her av 
nærbilder av strukturen i bla
der. Disse fotografiske tryk
kene skal gi assosiasjoner til 
bylandskap. 

Ny trapp ved inngangen til 
Østbanehallen
Omlegging av fallforholde
ne på plassen til en svak ak
sentuert stigning mot Øst
banehallen gjør at en kom 
gunstigere ut med hensyn til 
nivåsprang i front av Østba
nehallen. Behovet for antall 
trinn og rampelengder er så
ledes redusert. Trapp og ram
per er derfor bygget om. Tid
ligere trapp og ramper er av 
nyere dato og ikke en del av 
det historiske anlegget. 

Utforming av ny trappe
løsning til Østbanehallen har 
tatt utgangspunkt i eksiste
rende trapper på sørsiden av 
bygningen. Her finner man 
flere enkeltstående rektan
gulære trapper som alle har 
unison utforming. Eksiste
rende trapper er utført i rødt 
granittmateriale lik sokkelen 
på bygningen. De har en rek
tangulær form med utståen
de vanger plassert 90 grader 
mot fasaden.

Tidligere trapp med buefor
met repos er fjernet og erstat
tet av en rektangulær trapp 
som opprinnelig trapp til 
Østbanehallen, men trukket 
ut fra bygget. Den nye trap
pen består av tre trinn, ut
stående kortvanger plassert 
90 grader på fasaden, samt 
to langsgående vanger som 
strekker seg parallelt med 
fasaden. Trappen og vange
ne består av granittmateri
ale lik bygningens eksiste
rende sokkel, her rød granitt. 
Trapp og vanger følger linje
ne på bygningens sokkel. De 
langsgående vangene holder 
gangveiene på hver side av 
trappen og har topppunkt 
lik sokkelen på bygningen. 
Gangveienes (ramper) bred

de varierer etter som spran
gene i bygningens fasade va
rierer. Vangenes utstrekning 
avsluttes i forhold til rytmen 
i fasaden. De nye gangvei
ene er noe kortere enn da
gens eksisterende ramper, og 
stigningsforholdet redusert 
til 1:20. Dette tilfredsstiller 
kravet til stigning for gang
ve1 i universell utforming og 
rekkverk kan dermed utgå. I 
trappen er det plassert et en
kelt håndrekkverk i rustfritt 
stål slik en finner på hoved
trappen mot sjøsiden.

Tekniske anlegg i grunnen
Det har vært en prosjek
teringsmessig utfordring 
å unngå kumlokk i kant
steinslinjer på grunn av ek
sisterende kummer og kon
struksjoner. Samt å passere 
eksisterende konstruksjoner 
under bakken. Spesielt kan 
nevnes passering for kabel
anlegg over eksisterende 
NSB kulvert under Fred Ol
sens gate som ligger like un
der overflaten og har tidli
gere splittet anleggsområde 
for kabler, vann, avløp og 
drensledninger i 2 separate 
områder.
 
Kumlokkene er satt med  
St.Halvardlokk. I områder 
med garanitt er granittram
mer tilpasset granittbeleg
get. På torget er slukristene 
tilpasset til granittrennene. 
 
Kabel- og ledningsførings-
veier og kabelanlegg
Det er etablert kabelførings
anlegg for blant annet Hafs
lund Nett, Telenor, Trafikan
ten, Samferdselsetaten, og 
flere med blant annet strøm
forskyning til lys, strøm til 
bilettautomater, strøm til 
trafikksignalanlegg. Det er 
etablert omfattende nytt led
ningsanlegg for anslagsvis kr 
50 mill for Vann og avløpse
taten og Hafslund Fjernvar
me. 
 
15.000 meter trekkerør i 
1700 meter innstøpte kabel
kanaler og med 64 stk stør
re kabelkummer er prosjek
tert. I tillegg til disse er det 
bygget 5400 meter trekke
rør i 900 meter innstøpte ka
belkanaler for nyanlegg til 
Hafslund. I tillegg er flere 
traseer for større eksisteren

Kumlokkene er satt med St. Halvard-lokk.                                                Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side

Den kunstneriske utsmykkingen på Jernbanetorget er utført av kunstneren Cathri-
ne Maske. Utsmykkingen er plassert på nedre torg i belegget ved kastanjetreet og i 
granittbenkene. Kunsten består av fotografiske trykk av sommerfugler kapslet inn i 
glasselementer. Trykkene består av 12 utrydningstruede sommerfuglarter der 11 av 
artene er fra Oslo-området. Glasselementene er senket ned i stålboksene som igjen 
er integrert i granittbelegget.

Foto: Byggenytt 
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fortsettelse fra 
side 15

de kabelkanaler tilhørende 
Hafslund lagt om og erstattet 
med nye for å kunne plassere 
granittheller i fortau.
 
Belysningsanlegget
Prosjektet omfatter en gene-
rell rehabilitering av belys-
ningsanlegget i området. I 
tillegg er det for publikums-
området på nedre torg valgt 
en utradisjonell løsning med 
indirekte belysning. En spe-
siell mastedesign med på-
monterte lyskastere som ly-
ser oppover i påmonterte 
speil, fordeler lyset indirek-
te utover plassen. Løsningen 
tilfredsstiller de funksjonelle 
kravene til belysning av om-
rådet, og er i tillegg løst på en 
måte som gir området et spe-
sielt uttrykk. 
 
Anlegget på nedre torg er 
også designet på en slik må-
te at det kan styres i forskjel-
lige trinn. Styresystemet er 
basert på såkalt PL-kom-
munikasjon som sender sty-
resignaler fra en sentral for-
deling over kraftkabelen ut 
til hvert enkelt lampepunkt, 
i stedet for å legge en sepa-
rat styreledning. I tillegg til 
å være helt fri i forhold til 
hvordan man vil styre de re-
spektive lampepunktene nå 
eller i fremtiden, får man 
også en toveiskommunika-
sjon som gjør at man kan få 
en tilbakemelding til et topp-
system hvis for eksempel lys-
kildene er utbrent eller at de 
av en annen grunn ikke ten-
ner når de skal. Avhengig av 
tidspunkt på døgnet kan man 
velge å fremheve eller bely-
se forskjellige områder mer 
eller mindre. Samtidig hvis 
man skulle ha et ønske om en 
spesiell belysning til spesiel-
le anledninger som høytider, 
eller mer regelmessig som 
for eksempel fredag og lør-
dags natt, kan dette lett im-
plementeres i anleggets sty-
resystem.

Belysning av nedre torg base-
rer seg på 6 høye master med 
reflektorbelysning. Mastene 
plasseres i 2 rekker, 4 mas-
ter på plassen og 2 master 
på fortauet i Fred Olsens ga-
te på en på hver side av Karl 
Johans gate. Mastene er 14,8 
m høye og de har en diame-
ter på 30,5 cm ved bakken. 
Mastene er kone, avtrappen-
de til 16 cm i topp. Reflekto-
rer (speil) med mål 2,2 x 1,5 
m og 1,2 x 1,0 m, monteres i 
ca. 11,5 meters høyde. 3 stk. 
armaturer monteres i ca. 7,5 

meters høyde. Disse belyser 
speilflatene på reflektorene 
som igjen reflekterer lyset til 
plassen. Speiloptikken «Mir-
rortec» består av fresnell-lin-
ser satt sammen til ønsket 
dimensjon. Ved bruk av speil-
optikk unngås blending og 
lyset oppnår god spredning 
og jevnhet. Holdeplass- og 
perrongområdet i Fred Ol-
sens gate belyses med belys-
ningsarmatur montert på de 
midtstilte kontaktlednings-
mastene. 

Gatevarme
Å benytte gatevarme i of-
fentlige trafikknutepunker 
er effektivt. I dette prosjektet 
er det valgt å legge gatevar-
me på publikumsarealer som 
trafikkeres av offentlig kom-
munikasjon. 

Ved bruk av gatevarme øker 
sikkerheten og trafikkavvik-
lingen blir enklere da vin-
tervedlikeholdet reduseres. I 
område rundt jernbanetorget 
er i underkant av 3.000 m2  
dekket av gatevarme.

Det er etablert et avansert og 
miljøvennlig anlegg. I pro-
sjektet er det benyttet fjern-
varme som energikilde med 
teknisk sentral plassert i en 
nedlagt pumpestasjon fra 
OVA. Et omfattende forde-
lingsnett er tatt i bruk for å 
distribuere gatevarmen. Det 
er installert effekt på gatevar-
mesentralen på 800 kW og en 
reservekapasitet på ca. 100 
kW.  Anlegget kan dermed 
utvides noe i etterkant. Pro-
pylenglykol er benyttet for å 
skåne miljøet ved en eventu-
ell lekkasje.  Videre er anleg-
get bygget opp med seksjo-
neringsventiler som gjør det 
mulig å stenge ute skadete 
arealer og fortsatt opprett-
holde driften av anlegget. 

Anlegget benytter en sty-
ring som kan kommunisere 
med SD-anlegg og som har 
vist seg å ha svært gunstig 
på energibruken. Samme ty-
pe anlegg benyttes på Oslo S 
i dag med et spesifikt årlig 
energiforbruk på omlag 60 
kWh/m2. Dette sammen med 
en hovedsirkulasjonspumpe 
som er utstyrt med frekvens-
omformer for optimal drift. 
Til sammen må dette sies å 
være en god miljøinveste-
ring.

Areaer
I og med beslutningen om 
at belegningssteinen skul-
le føres helt inn til husvegg, 
så oppsto det en del konflik-
ter med alle areaer som fan-

tes langs bygningene. Top-
pen av disse måtte senkes, og 
de måtte lukkes med nye be-
tongplater. Et par steder var 
også kjelleren bygget inn un-
der fortauet, og senking av 
dekket over kjelleren for å 
gi plass til belegningssteinen 
resulterte i noen konstruktive 
nøtter for å få etablert ny bæ-
ring og nytt dekke. Det har 
vært benyttet relativt kreven-
de både betong og stål kon-
struksjoner for å løse de ut-
fordringer som har oppstått.

Trafikk
Jernbanetorget er et kom-
plekst  trafikkområde der 

etablering av nye svingemu-
ligheter for sporvogn har økt 
den trafikktekniske kom-
pleksiteten. Sporvogn i uli-
ke kjøreretninger har separat 
signalering fra ett felles kjø-
refelt. 
 
Det har vært en utfording å 
begrense mengden av opp-
merking og skilting samti-
dig som det nødvendige om-
fanget etableres. Felles bruk 
av master og stolper har be-
grenset konfliktene mot det 
visuelle. 

Stopplinjer samt gangfelt 
over kjørebanen er oppmer-

Sett fra Strandgata med dobbelt trikkespor mot Bjørvika. 
Til høyre sees steinleggerne i ferd med å få de siste granitt
hellene på plass i bygulvet, ett av de sentrale elementene i 
prosjektet. Det modulbaserte granitthellebelegget baserer 
seg på 6 forskjellige hellestørrelser.

Foto: Byggenytt

ket med lys betong mot mørk 
betong innen den delen av 
prosjektområdet hvor trafik-
karealet er knyttet til ganga-
realet og nedre torg ved felles 
materialbruk.
 
Trafikksignalanlegg
Signalanleggene er fullt og 
helt fornyet ved at alle kom-
ponenter både over og un-
der bakken er fornyet. Det 
er etablert såkalte  gravefrie 
anlegg hvor all utskifting av 
signalstolper, kabeltrekking  
etc. kan skje uten behov for 
graving. Dette letter vedli-
keholdsarbeidet og sikrer 
at driftsavbrudd i samband 

med velikeholdsarbeid blir så 
kort som mulig. Med nytt an-
legg i grunnen med kummer, 
trekkerør og jording vil tidli-
gere problemer med jordfeil 
forsvinne. Det er etablert et 
omfattende anlegg med ka-
belførinsgveger for signal-
anleggene, og det er etablert 
felles kabelkanaler.

Prosjektering av tidsetting 
og underlaget for program-
mering av signalanleggene 
er utført etter de ønsker som 
vegholder for Jernbanetorget, 
det vil si Samferdselsetaten i 
Oslo kommune, har synlig-
gjort i prosjekteringsproses-
sen. Anleggene er utført med 
akustiske signalgivere som 
en del av den universelle ut-
formingen av hele prosjekt-
området. 
 
Det er etablert samkjøring 
mellom signalanleggene i 
Biskop Gunnerus’ gate.
 
Holdeplasser
Bytilpassede lehus er benyt-
tet med tilhørende tilpassen-
de ledegjerder. Det etableres 
sanntidsinformasjon på alle 
holdeplasser slik at rutetider 
og antall minutter til neste 
avgang automatisk blir opp-
datert i forhold til trafikksi-
tuasjonen. Holdeplassene får 
billettautomater slik at til-
gangen til billetter bedres. 

Jernbanetorgets nedre torg sett fra øvre torg.                                                                                              Foto: Byggenytt
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Vann og avløp
Vann- og avløpsetaten i Oslo 
kommune har lagt nye vann- 
og avløpsledninger i Nygata, 
Jernbanetorget og i Strand-
gata. Det er bygd 24 nye VA-
kummer og ca. 10 eksiste-
rende kummer er ombygd på 
grunn av av nye trikkeskin-
ner eller endret kansteinslin-
je.

Det er lagt ca. 280 meter ny 
vannledning hvorav ca. 210 
meter av ledningen er PE-
rør lagt i varerør og 70 meter 
av vannledningen består av 
vanlig støpejernsrør. Det er 
lagt ca. 570 meter avløpsled-
ning. I avløpsledninger med 
mindre diameter enn 500 
millimeter er det benyttet 
PVC.  I avløpsledninger som 
er 500 millimeter og større 
er det benyttet betong. I til-
legg til dette er det etablert 
en dyptliggende avløpsled-
ning i 1400 betongrør.

For VAV’s arbeider har Tor 
Tørnes vært byggeleder og 
Steinar Berg har vært pro-
sjektleder.

Nygata
Arbeidene i Nygata startet 
opp i begynnelsen av mai 
2007 og anlegget ble satt i 
drift 1. september 2007. Den-
ne delen av anlegget had-
de liten kapasitet som førte 
til mange kloakkutslipp til 
Akerselva. Det ble etablert 
ca. 75 m spillvannsledning av 
betongrør i eggformet tverr-
snitt  (800 x 1200) samt et 
fordrøyningsbasseng av 1400 
betongrør parallelt med den-
ne. I forlengelsen av denne 
strekningen ble en annen av-
løpsledning med stor «svan-
ke» erstattet med et større 
rør og svanken utbedret. Det 
ble også lagt ny vannledning 
og separat overvannsledning. 
Tiltakene i Nygata har elimi-
nert overløpene til Akerselva 
fra dette området og drifts-
problemene på strekningen 
videre er også fjernet.

Jernbanetorget
Fram til Jernbanetorget klo-
akkpumpestasjon (ved Tra-
fikanten) er det lagt nye 
spillvannsledninger og vann-
ledninger i Fred Olsens gate 
fra NAL-bygget.  Fra Karl 
Johans gate fram til Strand-
gata er det også lagt ny 
overvannsledning i den nye 
traséen. Eksisterende over-
vannsledning måtte flyttes 
da det ble konflikt med plas-
sering av mast for belysning. 
Materialet i vannledningen 
på dette området er PE og 
lagt i varerør. I traséen over 
Jernbanetorget mellom Fred 
Olsens gate og Strandgata 
ble det avdekket funn av ar-
keologisk interesse. Dette 
førte til ca. fire ukers stopp 
i arbeidene til arkeologene 
hadde utført sine undersøkel-
ser. Det gamle ledningsnettet 
på selve Jernbanetorget var 
etablert på forskjellige tids-
punkt. Dette hadde medført 
til uoversiktlige og forskjel-
lige traséer som førte til mer-
arbeid ved drift og vedlike-
hold av ledningsnettet. Det 
nye ledningsnettet er samlet 
og svært oversiktlig. Dette 
gir store fordeler for drift og 
vedlikehold.

Strandgata
Sommeren 2008 vedtok by-
styret at reguleringspla-
nen for dobbelt trikkespor 
i Strandgata mot Bjørvika 
skulle gjennomføres. Disse 
arbeidene var ikke med i de 
opprinnelige planene. VAV 
ønsket ikke å komme i den 
situasjon at nylig istandsatt 
område måtte graves opp 
igjen om få år. Etaten valg-
te derfor å gjennomføre en 
omlegging av vannledning 
og spillvannsledning  på 
den strekningen som ligger 
på området som nå er opp-
gradert. Gravearbeidene i 
Strandgata startet i novem-
ber 2008 og ble ferdig i ja-
nuar 2009. 

Midgardsormen
Som et ledd i VAV’s store 
avløpsprosjekt, Midgardsor-
men, ble første del av pro-
sjektet etablert fra Jernbane-
torget avløpspumpestasjon 
fram til Christian Fredriks 
plass. Betongrør med diame-
ter 1,4 meter ble etablert ca. 
8 meter under bakken. For 
å få rørene på plass ble rør-
trykking valgt. For å få etab-
lert ca. 280 meter ledning ble 
det bygget tre store trykk- og 
mottakskummer. 

Fram til Midgardsormen er 
fullført til Bekkelaget ren-
seanlegg vil denne strek-
ningen bli benyttet som 
fordrøyningsbasseng. For-
drøyningsbassenget vil redu-
sere risikoen for at ubehand-
let kloakkvann slippes ut i 
havnebassenget.

Det nye Jernbanetorget omfatter også et stort VAV-prosjekt. Det er blant annet bygd 24 nye VA-kummer og 10 eksis-
terende er ombygd.

Foto: Byggentt

Holdeplasser har fått bytilpassete lehus med tilhørende tilpassete ledegjerder.                                       Foto: Byggenytt

➞

➞

Kollektivknutepunktet er utformet med vekt på byrom og 
miljø.

Foto: Byggenytt

Vi har utført første del av 
Midtgardsormen og rørpressingen 

under Jernbanetorget.

www.olimb-as.no
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Fjellmagasin, hall D Riksarkivbygningen

Situasjonsplanen viser: 1) administrasjonsbygning, 2) publikumsinngang, 3) byggetrinn 
1978 fjellmagasin hall A-B, 4) byggetrinn 1998 fjellmagasin hall C, 5) byggetrinn 209 
fjellmagasin hall D, 6) fremtidige byggetrinn fjellmagasin.

Illustrasjon: Statsbygg

BYGGESAKENS GANG

Riksa rk ivbygningen på 
Kringsjå ble bygget og tatt i 
bruk høsten 1978. De opp-
rinnelige magasinene består 
av to fjellhaller med en ka-
pasitet på 80.000 hyllemeter 
(hall A og B). I 1993 ble det 
igangsatt planlegging for en 
utvidelse av magasinkapasi-
teten med 40.000 nye hylle-
meter. Byggetrinn 1 (hall C) 
ble tatt i bruk primo 1998.

Kultur- og kirkedepartemen-
tet ga Statsbygg oppdrag med 
å utarbeide forslag til bygge-
program i brev datert 9. juni 
2004. Romprogrammet for 
byggetrinn 2 slik det fremgår 
av byggeprogrammet av 7. 
juni 2005 omfatter i alt 4500 
m2 netto arealer for arkivma-
gasin fordelt på fire etasjer i 
en ny fjellhall (hall D) pa-
rallelt med tidligere haller. 
Oppdragsbrevet fra Kultur- 
og kirkedepartementet for 
gjennomføring er datert 17. 
november 2006.

På bakgrunn av godkjent 
forprosjektmateriale og pro-
sjektkostnad ble ny husleie 
akseptert i brev datert 21. no-
vember 2007.

Tiltaket ligger innenfor Oslo 
kommunes markagrense. Det 
foreligger gjeldende regule-
ringsplaner med bestemmel-
ser for det aktuelle området 
som tillater magasinhaller 
utbygd i fire byggetrinn. For 
det nye byggetrinnet var det 
nødvendig å etablere en ny 
adkomstvei og adkomsttun-
nel innenfor markagrensen 
for gjennomføring av byg-
gearbeidene.

Utformingen av byggetrinn 
2 bygger i stor grad på eksis-
terende magasiner fra bygge-
trinn 1. I forprosjektet er det 
vist et netto gulvareal for ar-
kiver på 4550 m2 og i alt ca. 
44.500 hyllemeter reoler. 
Magasinene omfatter rom for 
generell lagring av papirdo-
kumenter og spesialrom forr 
oppbevaring av elektronisk 

materiale, graderte doku-
menter, sensitive dokumenter 
samt kjølt fotoarkiv for opp-
bevaring av fotografisk ma-
teriale. I tillegg er det bygget 
et ventilasjonsrom med brut-
toareal 152 m2.

Ny anleggstunnel ble plas-
sert nær eksisterende ad-
komsttunnel for å kunne bru-
kes ved byggingen av denne 
og fremtidige magasinhaller. 
Sprengings- og sikringsar-
beidene for den nye fjellhal-
len ble utført i egen entre-
prise. Det er etablert to nye 
sjakter fra tunnelen til kollen 
for ventilasjon.

Selve magasinbygningen er 
fundamentert direkte på fjell 
ved å føre veggene helt ned 
til fjell. Bæresystemet og ak-
seavstander er utført med til-
svarende dimensjoner og ut-
forming som i byggetrinn 1. 
For å redusere kostnadene til 
oppvarming og ventilasjon 
(energimål), er veggene iso-
lert på innsiden med 100 mm 
stålstendere, mineralull og 
en innvendig sementbasert 
bygningsplate.

Entreprenøren hadde store 
utfordringer med å etablere 
en effektiv produksjonsme-
tode på grunn av begrens-
ninger i adkomst og tunnel-
høyde for kranbruk. Det var 
også en del logistikkmessige 
utfordringer da alt skulle via 
tunnelen. All transport i alle 
entrepriser måtte koordine-
res gjennom samme tunnel. 
Samtidig skulle det arbeides 
i tunnelen. Alle arkivreoler 
måtte transporteres inn før 
de siste mur- og pussearbei-
dene var utført. Det medførte 
også at dører og automatikk 
tilknyttet disse måtte avven-
te til siste time.

En del servicefunksjoner 
for byggetrinn 2 var allere-
de montert i byggetrinn 1 el-
ler det var satt av plass der 
for utvidelser. Tørrkjøler ble 
flyttet til bunnen av nye luf-
tesjakter. Rom for mottak og 
ordning av arkivmaterialet er 
lokalisert i hall C og all inn-
transport av arkivmateriale 
vil foregå i opprinnelig tun-
nel til hall C.

Oppstart prøvedriftsperiode 
var medio juni 2009. Dette 
skjer etter en lang testperio-
de og ferdigbefaringer. Det 
er planlagt med seks må-
neders prøvedrift. Deretter 
vil de tekniske entrepriser 
kunne overtas.

En av suksessfaktorene for 
prosjektet var å gjennomfø-
re byggetrinn 2 (hall D) uten 
at det påvirket arkivverkets 
daglige aktiviteter. Eventu-
ell inngripen i deres aktivitet 
var avklart på forhånd og for-
ankret hos bruker og drifts-
leder. Prosjektet var organi-
sert på tradisjonelt vis, med 
byggherrestyrte entrepriser. 
Det ble holdt kontraktsmøter 
med alle avtaleparter i gjen-
nomføringsfasen.

Brukermedvirkning
Bruker med brukerrepresen-

Selskapet på vei inn til hall D (til venstre), det nye fjellmagasinet. Hall C’s inngang til 
høyre, som også fungerer som kjøreinngang til hall D.

Foto: Byggenytt

Magasinhallene er forbundet på tvers med en gangforbind-
else som munner ut i et sentralrom med trapp- og heis-
forbindelse til bygningens 4. etasje.

Foto: Byggenytt

fortsettelse siste side

tant har deltatt i prosjekte-
ringsmøter og byggemøter. 
Det har vært tett dialog og 
godt samarbeid fra oppstar-
ten av funksjonsprogram-
met, videre ved utarbeidelse 
av byggeprogram, og det på-
følgende prosjektmaterialet.

SHA og ytre miljø
Det var tett oppfølging i pro-
sjekteringsfasen og gjen-
nomføringsfasen i henhold 
til prosjektets SHA-plan. Det 
ble gjennomført grovrisiko-
analyser i prosjekteringsfa-
sen. Det ble utarbeidet SJA 
(sikker jobb analyser) i for-
kant av arbeider med en viss 
risiko. Entreprenørene had-
de månedlig rapportering til 
byggeleder for timeforbruk, 
eventuelle avvik, skader osv. 
Totalt sett i prosjektet hadde 
byggeprosjektet to skader og 
295 avvik. Det var ukentlig 
vernerunder hvor alle entre-
prenører deltok, og Statsbygg 
gjennomførte tre revisjoner 
på byggeplassen.

Prosjektet er i miljøklasse 3 
og det var følgende miljømål 
for prosjektet:

• Magasinene skal tilfreds-
stille ventilasjonskrav. Ener-

giforbruket skal ligge 15% 
lavere enn forrige bygge-
trinn.

• For det ferdige anlegget: In-
gen endringer av de forhold 

som karakteriserer naturen 
og bruken av denne i an-
leggsprioden.

Mandag 8. juni var det offisiell åpning av det nye fjellma-
gasinet. Statsråd Trond Giske foresto åpningen. Her er 
han på vei til fjellmagasinet for omvisning sammen med, 
til venstre for ham, avdelingsdirektør i Riksarkivet Leif T. 
Andressen og Riksarkivar Ivar Fonnes. Bak følger resten 
av første omvisningspulje.

Foto: Byggenytt

+

+

Veidekke Entreprenør AS
www.veidekke.no

Hovedentreprenør 
for Riksarkivet
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DIVISJON ENGINEERING
Leiv Eriksson Senter

Telefon: 73 56 24 00 • Telefax: 73 56 24 11
www.reinertsen.no • E-post: firmapost@reinertsen.no

Rådgivende ingeniør i
byggeteknikk og brannteknikk

Som rådgivende ingeniører har vi ved 
Setermoen Leir prosjektert elektro- og 
VVS-anleggene til Ledelse- og 
undervisningsbyggene.

Bærekraftige løsninger innen 
teknikk og miljø

www.sweco.no
Telefon: 02 694
www.cowi.no

AKUSTISK RÅDGIVNING

Setermoen utdanningssenter – 
Ledelses- og undervisningsbygget

Av  Borealis Arkitekter AS

Utdanningssenteret består av en campus som samler anleggene som soldater og befal skal bruke daglig. Langs en akse 
fra Messebygget (øverst til venstre) er det etablert adkomstplass og en gågate, og langs denne ligger Ledelses- og un-
dervisningsbygget og Flerbrukshallene. Adkomstplassen og gågata er kjernen i Utdanningssenteret og den viktigste 
kommunikasjonslinjen internt samt samlende ledd for teknisk infrastruktur.

Fotomontasje: Borealis Arkitekter

Setermoen leir er hærens sat
singsområde i nord. I 2003 
vant Borealis Arkitekter AS  
arkitektkonkurransen om 
nytt utdanningssenter ved 
Setermoen leir.

Utdanningssenteret består av 
en campus som samler an
leggene som soldater og be
fal skal bruke daglig. Langs 
en akse fra Messebygget etab
leres adkomstplass og en gå
gate, og langs denne ligger 
Ledelses og undervisnings
bygget og Flerbrukshallene.

Utdanningssentret er sam
let i et kompakt anlegg med 
stor generalitet og fleksibili
tet både i leirstrukturen og i 
den enkelte bygning.

Adkomstplassen og gågata 
er kjernen i Utdanningssen
tret og den viktigste kommu
nikasjonslinjen internt samt 
samlende ledd for teknisk in
frastruktur. Kjørende  og gå
ende trafikk holdes atskilt. 

Materialbruken er gjennom
gående for hele Utdannings
senteret og viser en tydelig 
holdning ved bruk av få men 
sterke og robuste materialer.

Ledelses og undervisnings
bygget har et samlet areal på 
ca. 5000 m² og er 3. bygge
trinn etter arkitektkonkur
ransen. Bygningsstrukturen 
består av lameller lagt bak 
hverandre og forbundet med 
et lavt mellombygg.

Undervisningsbygget med 
adkomst fra plassen inte
grerer uterommet gjennom 
en transparant fasade, og er 
samlingspunkt i Setermoen 
leir både for daglig bruk og 
for store anledninger. Bygget 
rommer et studiesenter, et 
auditorium med 200 plasser, 
foajé/resepsjon samt et infor
masjonssenter/fagbibliotek.

Foajéen er et stort dobbelt
høyt rom med innhengt mes
sanin. Informasjonssenter/ 
fagbibliotek skilles fra foa
jéen med en glassvegg un
der messaninen. Dette gir et 
oversiktlig og utadrettet inn
trykk.

Auditoriet fremstår som en 
dobbelhøy boks i rommet 
og er kledd med bjørkefinér.                                                                                        

Heis og sjakt er frittstående 
elementer i det store rommet. 
Vindfanget er utført som en 
boks i tjærebeiset panel og er 
innfelt i den store glassveg
gen.

Ledelsesbygget i lamellen 
bak er et generelt ledelses 
og undervisningsbygg med 
teoretisk undervisning på 
plan 1 og kontorer på plan 2 
og 3. Utformingen er nøktern 
og generell, og gir rom for 
endringer av bruk og plan
løsninger over tid.

Klasserommene på plan 1 
skilles fra det åpne gang
arealet med glassfelt med 
blå, tette bokser for inngang 
og garderobe.

fortsettelse neste side

Undervisningsbyggets fasade langs gågata sett mot 
Messebygget (nybygg 2006) i bakgrunnen. Vindfanget 
er utført som en boks i tjærebeiset panel og er innfelt i 
den store glassveggen.

Alle bilder i boksen: 
Borealis Arkitekter

Ledelses- og undervisningsbygget har et samlet areal 
på ca. 5000 m² og er 3. byggetrinn etter arkitektkon-
kurransen. Bygningsstrukturen består av lameller 
lagt bak hverandre og forbundet med et lavt mellom-
bygg.

Setermoen lig-
ger i vakkert 
landskap. 

Her utsikt mot 
Vesleala.
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Takelvdal, 9321 Moen
Telefon: 950 25 092

www.malselvkran.no

VI ER AV DE BESTE
- OG LØFTER DET MESTE

Montering av betongelementer
og kranoppdrag

er utført av

Betongarbeider er utført av

Postboks 3129,
9498 Harstad
Telefon: 77 06 19 00
Mobiltlf.: 909 28 200
larsenba@broadpark.no

Utfører alle typer 
betongarbeider

Longhammerveien 7, 5536 Haugesund
Telefon: 901 72 883

E-post: post@munoz.no • www.munoz.no

Alt av flis- og natursteinsarbeider
er utført av

fortsettelse fra 
forrige side

Bæresystemet for Ledelses- 
og undervisningsbygget er 
søyle- og dragersystem i stål. 
Heis- og trappesjakter er i 
plasstøpt betong. Yttervegge-
ne er isolerte påhengvegger 
kledd med falset alu-zink, 
og alle beslag er av alu-zink. 
Glassfasaden er utført av 3 
lags glass i pulverlakkerte 
aluminiumsprofiler. Vinduer 
er av tre og beslått med alu-
minium. 

Det er lagt mørk gulvflis på 
plan 1 og i trappene. Rekk-
verk er av galvanisert stål og 
glass.

Korridorhimling er av gal-
vanisert stål og øvrige him-
linger er av mineralullspla-
ter opphengt i galvaniserte 
T-profiler. 

Innvendig  er innslaget av tre 
utført i bjørk.

Fargeholdningen er neutral 
med noen få innslag av kon-
traster. 

Ledelses- og undervisnings-
byggets arkitektoniske ut-
trykk karakteriseres av den 
store glassfasaden,  inn-
gangsboksen, det utkragede 
skjermtaket over glassfasa-
den samt rene rette linjer. 

Trappeoppgang i Undervisningsbygget fra biblioteket 
til graderte arbeidsplasser i 2. etasje. Materialbruken er 
gjennomgående for hele Utdanningssenteret og viser en 
tydelig holdning ved bruk av få men sterke materialer. 
Fargeholdningen er nøytral med noen få innslag av kon-
traster. 

 Foto: Espen Bless Stenberg

Byggeteknikk
Av Reinertsen Engineering AS

Ledelses- og undervisnings-
bygget består av 2 hovedde-
ler bundet sammen med en 
mellomfløy.

Ledelsesdelen har 3 etasjer 
med mulighet for utvidelse 
til 4 etasjer, i tillegg er det 
en kjellerdel sentralt i byg-
get.  Bruttoetasjehøyder er 
3,9 m. Undervisningsbygget 
har kun en hovedetasje med 
bruttohøyde 7,5 m, i deler av 
bygget er det satt inn et mes-
sanindekke. Også her er det 
en kjeller i deler av bygget. 

Grunnforholdene på stedet er 
gode slik at det er benyttet di-

rekte fundamentering. Kjel-
lerveggene og dekke over 
kjeller er utført som plasstøp-
te konstruksjoner, det samme 
gjelder de avstivende trappe-
kjernene i byggene. Inn mot 
mellombygget er det lagt inn 
dilitasjonsfuger i de plasstøp-
te konstruksjonene. Golvene 
er støpt direkte på grunnen, 
men i områdene hvor golv på 
grunn går inn mot kjellerde-
lene er golvet utført som bæ-
rende dekker, hvor dekkene 
legges opp på kjellerveggene.
Bæresystemet i Ledelsesbyg-
get består av hulldekker med 
typiske spennvidder er 9,0 m 
og 7,0 m, i midtaksen er det 

benyttet prefab betongsøyler 
og HSQ-stålbjelker. Akse-
avstanden her er 7,2 m. Bæ-
reaksene i fasaden består av 
stålsøyler og stålbjelker, i til-
legg til de vertikale sjaktene 
i betong er det supplert med 
vindkryss i stål som avsti-
ving av bygget. 

Bæresystemet i Undervis-
ningsbygget består av prefab 
betongsøyler og stålsøyler.
Det er benyttet synlige be-
tongsøyler i den fremtreden-
de fasaden med curtain wall. 
Taket består av fagverk med 
maks spennvidde på 17 m, 
på fagverkene er det lagt kor-
rugerte stålplater. Messanin-
etasjen i Undervisningsbyg-
get består av prefab søyler, 
HSQ-stålbjelker og hulldek-
ker. 

Undervisnings-
bygget med ad-
komst fra plas-
sen integrerer 
uterommet gjen-
nom en trans-
parant fasade, 
og er samlings-
punkt i Setermo-
en leir både for 
daglig bruk og 
for store anled-
ninger. 

Foto:
Espen Bless 

Stenberg

Foajéen er et stort dob-
belthøyt rom med inn-
hengt messanin. 
Informasjonssenter/ 
fagbibliotek skilles fra 
foajéen med en glass-
vegg under messaninen. 
Dette gir et oversiktlig 
og utadrettet inntrykk.

Foto:
Espen Bless Stenberg
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UTFØRTE GENERALENTREPRISEN.

Vi takker for oppdraget og
ønsker lykke til med anlegget.

Bæresystemet i stål, produksjon og montering av
innvendige rekkverk, trapper og utvendige

rømningstrapper, brannmaling av stålkonstruksjoner
er utført av

SALTVIK’s MEK VERKSTED
8530 BJERKVIK

Telefon: 76 95 28 00
E-mail: firmapost@saltvik.as

PLOGPRODUKSJON - STÅLKONSTRUKSJONER
REPARASJON AV ANLEGGSMATERIELL

UTLEIE AV SELVGÅENDE LIFT
JLG 4WD, 26 METER, KNEKKBOM OG JIBB

Brannteknikk
Av Reinertsen Engineering AS

Reinerten Engineering AS  
har hatt ansvaret for brann-
teknisk prosjektering i for-
bindelse med Forsvars-
byggs  nye  Ledelses- og 
undervisningsbygg på Se-
termoen.

Bygget har virksomhet i 
risikoklasse 2, 3, og 5  og  
er tillagt brannklasse 3 det 
vil si at konsekvensen av 
en brann i bygget er vur-
dert som stor.

Bygget er i stor grad  pro-
sjektert med preaksepterte 
løsninger for brannsikker-
het i henhold til Veiledning 
til Teknisk Forskrift ver-
sjon 4 

Deler av arealene  som 
er beregnet for  kontor-
virksomhet, opplæring og 
bibliotek er sprinklet. Et 
større auditorium i under-
visningsdelen har løsning 
for mekanisk røykventila-

sjon med mekanisk avtrekk 
gjennom perforert himling 
og tilleggskapasitet gjen-
nom en egen røykgassvif-
te.  For å sikre tidlig aksjon 
er deteksjon av røyk basert 
på aspirasjons-detektorer i 
dette området. Begge til-
tak er vurdert som effekti-
ve løsninger for å ivaretatt 
ukontrollert spredning  av 
brann og røyk ved branntil-
løp i disse områdene.

Rømning i Ledelsesbyg-
get er  i stor grad ivaretatt  
gjennom trapperom Tr1 
med utgang, det vil si at 
undervisningsvirksomhet 
skal kun foregå  på plan 1 
med direkte utgang til det 
fri. I Ledelesesbygget er 
det rømning via sentralt 
respesjonområde  med ut-
gang til det fri og via  ut-
vendig trapp.

Akustisk
prosjektering

Av COWI AS

COWI har prosjektert de 
lydisolerende konstruksjo-
ner og de lydabsorberende 
materialer i byggene,  for 
å oppnå tilfredsstillende  
akustiske forhold for alle 
brukere. 

Generelt sett er det lagt 
vekt på god  lydisolering i 
fasade på grunn av støy fra 
tanks og andre tunge kjø-
retøyer. 

I glassgården med infor-
masjonssenter og bibliotek/
mediatek  er det montert 
gode lydabsorbenter for å 
dempe støy og oppnå til-
fredstillende taleakustikk. 

Det samme gjelder i au-
ditoriet, her er det spesielt 
viktig med gode lydmes-
sige forhold.  Dette oppnås 
med lydreflektor over po-

diet og en rimelig kort et-
terklangstid.  

For å oppnå akseptabel 
dempning av lyd mellom 
de enkelte arbeidsplasser i 
kontorlandskapene, er det 
prosjektert spesielt godt ly-
dabsorberende himlinger.  

I auditoriet er det 
spesielt viktig med gode 
lydmessige forhold. 

Foto:
Espen Bless Stenberg

Ledelses- og undervisningsbyggets resepsjon og plassert bak glassfasaden. Det store auditoriet ligger i volumet midt 
på bildet. Ledelesesdelen med kontorer og undervisningsarealer er i bygningen bak.

Foto: Espen Bless Stenberg

Prosjektleder Torfinn Nilsen, Forsvarsbygg Utvikling 
Nord, inne på et av de små møterommene/telefonrom-
mene som benyttes av de som sitter i åpne landskap.

Foto: Espen Bless Stenberg

Kontor i 3. etas-
je, der ledelsen 
skal sitte.

Foto:
Espen Bless 

Stenberg

Elektroteknikk
Av SWECO AS

fortsettelse neste side

El-kraft
Byggene forsynes fra For-
svarets egen trafo i nabobyg-
get. Hovedtavle for byggene 
er plassert i felles kjeller for 
Ledelses- og undervisnings-
bygget. Spenningssystem er 
230/400V TN-S. Byggene 
har mulighet for tilkobling 
av mobilt nødstrømsaggre-
gat via tilkoplingsklemmer 
på hovedtavle. 

Hovedføringsveier for kabler 
er utført som kabelstiger for 
å sikre minst mulig oppvar-
ming av kablene. På grunn 
av strenge krav når det gjel-
der støy, er det benyttet sepa-
rate kabelbruer for sterk- og 
svakstrømskabler. For føring 
fram til cellekontorer og lik-
nende veldefinerte arbeids-
plasser lokalisert ved fasader, 
er det benyttet føringskanaler 
av aluminium. 

I kontorlandskap og i under-
visningsrom er det montert 
kabelbruer over himling for 

fremføring av uttak til el-
kraft og tele/data. For ned-
føring til arbeidsplasser er 
det benyttet grenstaver. Det 
er lagt opp til 4 doble stikk. 
pr. kontorarbeidsplass fordelt 
på 2 kurser (DATA og annet 
forbruk).

Jordingselektrode er forlagt 
på utsiden av laveste funda-
ment rundt begge bygg. 

Det er benyttet stigelednin-
ger i kobber opp til 16 mm2 
på stigere med strømføring 
opp til 63 A. Aluminium fra 
og med 50 mm2 er benyttet 
for kabler med strømføring 
fra 80 A. Fram til heiser er 
det benyttet funksjonsikker 
kabel.

I undervisningsbygget er det 
plassert en underfordeling på 
hvert plan i mediatek/biblio-
tek samt en underfordeling 
i auditoriet. I Ledelsesbygget 
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Postboks 504, 2001 Lillestrøm
Telefon: 994 66 510

www.saxi.no

Foldeveggene
er levert av

Tlf.: 77 75 19 50 Tlf.: 77 17 51 15 Tlf.: 79 02 12 89

Elektroinstallasjonene er utført av

E-mail: firmapost@jensen-elektriske.no • www.jensen-elektriske.no

Industriveien 5, Postboks 254, 9365 Bardu
Telefon: 77 18 64 50 • Telefax: 77 18 64 51

E-post: firmapost@klimaservice.as
www.klimaservice.as

Levert og montert
ventilasjonsanlegget

fortsettelse fra 
forrige side

er det plassert to underforde-
linger fra og med etasje 1 og 
oppover. Fordelingene er ut-
ført som stativ i el-nisjer.

Lysanlegg
I hovedsak er lys skilt ut på 
egne kurser. Der det ikke er 
benyttet etterlysende lede-
system, er nødlys tilkoblet 
lyskurs i det enkelte rom. Be-
lysning i de fleste arealer er 
behovsstyrt med bevegelses-
detektorer. 

Armaturer er levert med 
elektronisk forkoblingsutstyr 
for å hindre flimring og for 
å  redusere energiforbruk. I 
auditoriene er det benyttet 
downlights, alle med halo-
genlamper i stedet for kom-
paktlysrør. Dette for å unngå 
at kompaktlysrørene overdø-
ver/forfalsker signaler fra sa-
lenes AV-anlegg. Salene er 
delt inn i styringssoner slik 
at en lett kan skifte mellom 
forskjellige scenarier. Belys-
ning i front av auditoriet er 
supplert med tavlearmaturer. 
I bibliotek og foajé er det be-
nyttet downlights. 

I kontorlandskap og kontorer 
er det benyttet interiørarma-
tur for innfelling i himling, 
med skjult lyskilde (overlys-
armatur). I gangsoner nær 
kontorlandskap er det benyt-
tet innfelte lysrørarmaturer. 
I frittstående korridorer er 
det benyttet downlights med 
kompaktlysrør. I tekniske 
rom er det benyttet standard 
lyslister uten reflektor.

Det er montert ledelyssys-
tem som tilfredsstiller kra-
vene i NS EN 1838. Der det 
er tilstrekkelig ladelys er det 
brukt etterlysende merking 
og ledesystem. I områder 
uten tilstrekkelig ladelys er 
det benyttet armaturer med 
batteri med selvtest og over-
våkning. I auditoriet er det 
benyttet anti-panikk lyskas-
tere med batteripakke.

Belysning av plassen foran 
bygget består av lysmaster 
langs gangvei samt striper 
med lysrørarmaturer innfelt 

i betongbenker. Accentbelys-
ning inne i bibliotek/foajé vil 
også bidra til lys på plassen 
foran bygget.

Teleanlegg
Bygget er tilknyttet eksiste-
rende systemer for tele- og 
datakommunikasjon. Stam-
kabling består av mangepars-
kabel for telefoni og singel-
modus fiberkabel for data.

Spredenett for data er basert 
på fiberoptisk multimodus-
kabel med to stk. fibre frem-
lagt til hver arbeidsplass. 
Spredenett for telefoni base-
res på parkabel med ett dob-
beluttak pr. arbeidsplass

Brannalarmanlegget er hel-
dekkende med optiske røyk-
detektorer i alle rom.  Alar-
mering er basert på sirener. 
Brannstedsanvisning angis 
ved hjelp betjeningspaneler 
med display og orienterings-
planer.  

Uttakspunkter for fellesan-
tenneanlegg er plassert i au-
ditorium, undervisningsrom 
og info/media/bibliotek-av-
deling. Kabelnettet er utfor-
met som stjernenett. 

Det er tatt med lyd- og bilde-
installasjoner og eget styre-
system for auditoriet. Lydan-
legg omfatter forsterkerutstyr 
og høyttalere for program-
lyd. Bildeanlegget består av 
2 stk. projektorer montert 
i tak med tilhørende lerret 
over tavle. Styresystemet be-
tjener alle AV-tekniske funk-
sjoner, samt styring av lys og 
avblending. Betjening er ba-
sert på 6’’ touchpaneler. Au-
ditoriene kan slåes sammen 
eller deles etter behov. 

Heis
Det er installert to maskin-
romfrie personheiser. Di-
mensjon på heisstolene er 
BxD = 1100 x 2100 mm.  
Hastigheten er 1,0 m/s.

Klasserom klar for 
undervisning av 
soldatene.

I undervisningsrom 
kontorlandskap og kon
torer er det benyttet in
teriørarmatur for inn
felling i himling, med 
skjult lyskilde (overlys
armatur).

Foto:
Espen Bless Stenberg

Klasserom
mene på plan 1 
i Ledelsesbygget 
er skilt ut fra det 
åpne gangarealet 
med glassfelt med 
blå, tette bokser 
for inngang og 
garderobe.

Foto:
Espen Bless 

Stenberg

VVS-installasjoner
Av SWECO AS

Sanitæranlegg
Oppvarming av varmt for-
bruksvann skjer via vann-
bårent varmeanlegg. Varmt-
vannsberedningen skjer 
direkte via egen varmeveks-
ler mot varmeanlegget og er 
tilknyttet ladetanker for å 
redusere momentant effekt-
behov. Ut fra hensyn til le-
gionella opprettholdes en 
temperatur på 65 °C i akku-
muleringstank, mens tempe-
ratur ut i hall er 55 °C. Det 
benyttes standard, hvitt sani-
tærutstyr. Kummer, utslags-
vasker etc. i verksteder etc. er 
i rustfri utførelse. Det  er pro-
sjektert med veggmonterte 
klosetter i alle etasjer. Over-
vannsledninger fra taksluk 
legges som UV-system 

Varmeanlegg
Termisk energi tilføres via 
områdets fjernvarmeanlegg 
basert på olje- og gassfyrte 
kjeler samt et fremtidig bio-
brenselanlegg. Dim. tempe-
raturforhold i primærnett er 
95/65 °C men som er bereg-
net utvidet til 105/65 °C. I 
byggets varmesentral etable-
res varmevekslere og pumper 

for varmeveksling av ekstern 
varmeenergi. Det  etableres 1 
varmeveksler opp mot fjern-
varmenettet. Veggmonterte 
radiatorer monteres på bryst-
ning under samtlige vinduer.  
Radiatoranlegget vil bli 
mengderegulert. Dimensjo-
neres for vanntemperatur 
80/60 °C.  Det er beregnet ra-
diatorer med termostatventil 
og avstengingsventiler i min-
dre rom, mens større rom ut-
styres med felles 2-veisventil 
styrt via romtemperaturføler 
samt bevegelsesføler evt. ko-
blet via BUS-system..

Nattsenking av vanntempe-
raturen skjer fra hovedregu-
leringsventil. Varmebatterie-
ne forsynes med varmtvann.. 
Det installeres shunt med 
pumpe ved hvert varmebatte-
ri. Varmt forbruksvann pro-
duseres i varmesentralen via 
egen varmeveksler mot byg-
gets varmeanlegg Hoved-
pumper utstyres med trinn-
løs kapasitetsregulering styrt 
fra differansetrykket mellom 
tur- og returledning  og 2-
veisventiler.

Bildet over: 
inngang fra adkomst
plassen/gågata sett 
fra messaninen i 
resepsjonen.

Foto:
Espen Bless Stenberg

Til venstre:
Korridorhimling av 
galvanisert stål.

Foto:
Borealis Arkitekter
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Ventiler

www.tourandersson.com

UNDERLEVERANDØRER:

• Sanitæranlegg
• Varmeanlegg
• Kjøleanlegg
• Sprinkleranlegg
• Snøsmelteanlegg
er utført av Ringveien 9, Postboks 3407, 9276 Tromsø

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

Gulvvarme og Meltaway snøsmelterør

www.uponor.no

Hovedleverandør av VVS-materiell

www.dahl.no

Sluk og renner

www.blucher.no

Rørisolasjonsarbeidene

www.isoikas.no

Blandebatterier

www.fmmattsson.no

Sanipex tappevannssystem

www.armaturjonsson.no

Brannslokkingsanlegg   
1. og 2. etasje i ledelsesbygg, 
mellombygg og studiesenter 
er fullsprinklet i fareklasse 
OH1. 
 
Luftbehandlingsanlegg
Teknisk rom legges i under
etasje av hver blokk med 
direkte aksess til vertikale 
sjakter. Teknisk romledelses
bygg inneholder aggregat for 
system 360.03. I undereta
sje studiesenter ligger ven
tilasjonsaggregat for system 
360.01 og 360.02.

Inntak/avkast med snøfeller 
utføres bygningsmessig fra 
begge bygg og føres ut på ga
teplan. Anleggene er oppdelt 
med tanke på ulik funksjon 
og driftstid i byggene. Alle 
aggregater har spjeld, filter, 
varmebatteri, roterende var
megjenvinner, tillufts og av
trekksvifter og lydfeller. 

• System 360.01 Bibliotek  
8300 m3/h. Systemet regu
leres av luftkvalitet/romtem
peraturføler med variabel 
luftmengde (VAV). 

• System 360.02 Auditorium 
8000 m3/h. Systemet regule
res av luftkvalitet/romtem

peraturføler med variabel 
luftmengde (VAV). 

System 360.03 Ledelsesbygg  
28.000 m3/h. Systemet sone
reguleres av luftkvalitet/rom
temperaturføler med variabel 
luftmengde (VAV) – en sone 
for hvert kontorlandskap og 4 
soner for enkeltkontorer. In
dividuelt på enkeltkontorer er 
det montert individuelle AV/
PÅspjeld styrt av lysbryter/
BUS slik at ventilasjon av
stenges når kontoret ikke be
nyttes.

Tillufts og avtrekksvifter 
leveres med frekvensregu
lerte viftemotorer for varia
bel luftmengde på alle aggre
gater

For auditorium benyttes dif
fus lufttilførsel mens for øv
rige monteres tilluftsventiler 
av virvel/dysetype ved tak/ i 
himling.

Kjøleregulator i kjelleren i undervisningsdelen på 
Ledelsesbygget.

Foto: Espen Bless Stenberg

Til venstre: Sentralvarme-
anlegget i kjelleren i kon-
tordelen på Ledelsesbyg-
get. Den bakerste pumpa 
henter inn varmt vann og 
sender det ut i bygget. Det 
returnerer i den nærmeste 
pumpa og sendes tilbake 
til fjernvarmeanlegget.

Til høyre: Inntak av luft til 
ventilasjonsanlegg.

Foto:
Espen Bless Stenberg
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Turistvegprosjekt Gudbrandsjuvet

Kransen er en betong- og stålkonstruksjon, som går i en tilnærmet ellipseform rundt en liten kolle rett over Gud-
brandsjuvet. På innsiden er gangveien i betong med stålrekkverk og følger terrenget.

Foto: Frank Flusund, Christie & Opsahl AS

Ut over selve juvet krager en ca. 20 meter lang 
stålplate med en bølgende ytre form. Denne er 
båret av en «skog» av 45 graders stålbein for-
ankret i det bratte fjellet nedenfor.

Foto: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS

Av Finn-Erik Nilsen,
Siv.ing. Finn-Erik Nilsen AS

Byggeteknisk rådgiver

Gudbrandsjuvet, som ligger 
19 km vest for Trollstigen, 
er et av Turistvegprosjektets 
større «opplevelsespunkter». 

Prosjektet består av man
ge delprosjekter og nær
mer seg nå fullføring, etter 
tre års byggeperiode.  Det 
er bygget parkeringsplasser, 
et torg, stålbru over elva til 
«Kransen», som er hovedut
siktspunktet over juvet, fi
re sammenhengende «kvasi
hengebruer» og nå tilslutt et 
servicebygg (kafe/kiosk). 

Parallelt med dette byg
ges det et spektakulært land
skapshotell i nærheten. Arki
tekter er Jensen & Skodvin.  

Prosjektets elementer er 
spennende design og kon
struksjoner som trolig verden 
ikke tidligere har sett. 

Torget, som ligger foran det 
nye servicebygget, er bygget 
opp av 90 graders trekante
te betongelementer. Den ene 
kateten har betongrekkverk 
mens den andre kateten har 
rekkverk av herdet og lami
nert glass. Elementene er fun

damentert på kanten ut mot 
nedre del av juvet. Hypotenu
sen i de rettvinklete trekan
tene ligger inn mot den grus
lagte plassen. Fra dette torget 
går en ca. ti meter lang stål
bru over til Kransen. Brua er 
formet som et Uprofil, svei
set opp av stålplater og med 
større åpninger både i bunn 
og sider. Disse er så «lukket» 
med rustfrie ribber.

Kransen er en betong og 
stålkonstruksjon, som går 
i en tilnærmet ellipseform 
rundt en liten kolle rett over 
Gudbrandsjuvet. På innsi
den er gangveien i betong 
med stålrekkverk og følger 
terrenget. Ut over selve ju
vet krager en ca. 20 meter 
lang stålplate med en bølgen
de ytre form. Denne er båret 
av en «skog» av 45 graders 
stålbein forankret i det brat
te fjellet nedenfor. Rekkver
ket følger stålplatas ytre form 
og er utført klatresikkert selv 
med horisontale spiler.

Fra Kransen er det nylig åpnet 
4 nye stålbruer, som er kon
tinuerlig forbundet i ∑form 
for å gi universell tilgjenge

Fra torget går en ca. ti meter lang stålbru over til Kransen. som er hovedutsiktspunktet 
over juvet. Brua er formet som et U-profil, sveiset opp av stålplater og med større åp-
ninger både i bunn og sider. Disse er så «lukket» med rustfrie ribber.

Foto: Frank Flusund

Servicebygget er nå under oppførelse og er som torget 
bygget opp av trekantformete betongelementer, men med 
tak.

Foto:  Frank Flusund

Fra Kransen er det nylig åpnet 4 nye stålbruer, som er kontinuerlig forbundet i ∑-form 
for å gi universell tilgjengelighet opp til parkeringsplassen. Bruene har spenn fra 12 til 
22 meter og er utført som meget spesielle varianter av hengebruer.

Foto: Frank Flusund

lighet opp til parkeringsplas
sen. Bruene har spenn fra 12 
til 22 meter og er utført som 
meget spesielle varianter av 
hengebruer.

Servicebygget er nå under 
oppførelse og er som torget 
bygget opp av trekantforme
te betongelementer, men med 
tak. Disse danner hovedkon
struksjonen og er plassert i 
ytterkanten av bygget med en 
uregelmessig form. Oppå be
tongtakene ligger det fra si
de til side av bygget ståldra
gere som bæring for resten av 
takflaten. Fasadene vil være 
i glass og taket blir et flatt 
varmt tak. Nær servicebyg
get vil det til slutt bli et min
dre bygg med boder og flere 
toaletter.
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Løkkegata 11, Postboks 167, 2601 Lillehammer
Telefon: 61 22 16 20 • Telefax: 61 22 16 22
www.liglass.no • E-mail: liglass@liglass.no

Glassrekkverk
er levert og montert av

Avd. Ålesund
Myrabakken Næringssenter,

6010 Ålesund
Telefon: 70 17 24 70

Hovedkontor
Sofus Jørgensens vei 5,

6415 Molde
Telefon: 71 20 31 00

Christie & Opsahl AS

www.christie.no

HOVEDENTREPRISEN
ER UTFØRT AV

E-mail: tormodd@epost.no

Tømrerarbeidene er utført av

Gudbransjuvet 
naturområde på 
Rv 63 mellom Valldal 
og Trollstigen.
Sagnet om Gudbrands
juvet skriver seg tilbake 
til 1500tallet. Da 
sprang Gudbrand over 
dett voldsomme juvet 
med bruderover sitt. I 
dag er Gudbrandsju
vet en del av de mest 
besøkte turistattrak
sjonene i Valldal på 
«The Golden Route».

 
Foto: SognaFoto.no

Grunnentreprisen
er utført av

Arkitekt for prosjektet med torg, krans, bruer  og 
servicebygg er Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS.

Begge bilder i boksen: arkitekten

Utviklingen av Nasjonale turistveger gjennomføres som et lands-
dekkende prosjekt, og administreres gjennom Turistvegprosjektet 
i Statens vegvesen. 

Det er satt av øremerkede midler til satsingen innenfor statsbudsjettet 
og midlene disponeres gjennom Turistvegprosjektet.

Kvalitetsstyret for nasjonale turistveger
I Kvalitetsstyret for nasjonale turistveger sitter representanter med bred 
erfaring og kompetanse fra Innovasjon Norge, NHO Reiseliv, Norges 
AutomobilForbund, Norges Bondelag, Oslo Arkitekthøgskole og Di
rektoratet for naturforvaltning. Styret representerer med andre ord 
aktører og samarbeidspartnere som er engasjert i Turistvegprosjektet 
utenfor Statens vegvesen. Styret har en avgjørende rolle med å fastleg
ge faglige retningslinjer for satsingen, valget av strekninger og tildeling 
av status som nasjonal turistveg. Styret er følgelig tildelt det overordna 
ansvaret for turistveglogoen og for nasjonal kvalitet på det nasjonale 
turistvegproduktet. Styreleder er assisterende Vegdirektør Kjell Bjør
vig i Vegdirektoratet.

Turistvegprosjektet
For å administrere utviklingen av Nasjonale turistveger er det opprettet 
et eget prosjekt i Statens vegvesen. Turistvegprosjektet har ansvaret for 
utvikling og fremdrift av attraksjonen Nasjonale turistveger. Prosjektet 
er ledet av prosjektleder Jan Andresen, og i tillegg er det delprosjektle
dere som har ansvaret for utviklingen av de enkelte Nasjonale turistve
gene. I Turistvegprosjektet er det også ansatt landskapsarkitekter, kom
munikasjonskompetanse og grafisk kompetanse for å sikre kvalitet på 
alle deler av attraksjonen.

Arkitektur og kunstråd
For å kvalitetssikre alle estetiske valg disponerer Turistvegprosjektet 
to eksterne  arkitekturråd, et eget kunstråd og andre rådgivere. 

www.turistvegprosjektet.com

Sveisearbeider i hovedentreprenørens verksted 
på en av bruene til Gudbrandsjuvet.

Foto: Per Kollstad, Statens vegvesen. 

Arkitektens 
modell av
Service-
bygget.
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Conplan as
Rådgivende ingeniører bygg
Kyrkjegata   10                   6065 ULSTEINVIK
TLF. 70 01 87 60        FAKS 70 01 87 70
post@conplan.no

Rådgivende ingeniør ByggeteknikkARKITEKT OG
PROSJEKTERINGSLEDELSE

Ulstein ungdomsskole
Av 

Ivar Aamlid,
Slyngstad Aamlid Arkitekter AS

Terrengfallet gjør det naturlig å planlegge bygningen over to etasjer slik at begge plan 
får bakkekontakt.

Foto: Ingvald Kaldhussæter

Gangvei langs bibliotekets glassfasade opp til hovedinngang på nedre bakkenivå.

Foto: Ingvald Kaldhussæter

Prosjektet er en videreføring 
av vinnerutkastet i arkitekt
konkurransen som ble av
holdt høsten 2005.

Tomta ligger i utkanten av 
Ulsteinvik sentrum syd for 
eksisterende ungdomsskole. 
Denne har vært i bruk gjen
nom hele byggetiden. Ved 
innflytting i nybygget vå
ren 2009 ble skolen revet, og 
uteområdene ferdigstillelses 
i løpet av sommeren.

Skolen ligger opp mot et 
gjennomgående gangstrøk 
som binder området sam
men fra øst til vest. Alle inn
gangene henvender seg mot 
gangstrøket. 

Terrengfallet gjør det natur
lig å planlegge bygningen 
over to etasjer slik at begge 

plan får bakkekontakt. Sko
len er organisert rundt et all
rom som binder sammen eta
sjene. Elevbasene har kontakt 
med allrommet, men oriente
rer seg samtidig rundt et atri
um som definerer det enkelte 
trinnets fellesskap.

Situasjonsplan og 
uteområder
Gangstrøket er formgitt 
som et urbant område, og 
er skjermet av bebyggelsen 
mot fremherskende vindret
ninger vinterstid. Samtidig 
slipper den lave bebyggel
sen sola til. Sykkelparkerin
gen fanger trafikken fra beg
ge retninger. Ved ballplassen 
er terrengfallet utnyttet til et 
naturlig tribuneanlegg, som 
danner et attraktivt pausea
real. En rampe binder sam
men de to nivåene. 

Ved hovedinngangen er det 
plassert et kurvballfelt i front 
av et uteamfi som gir mulig
het for å se og bli sett. Per
golaen som markerer hoved
inngangen er trukket ut for 
å avgrense forplassen. Besø
kende ledes mot inngangen 
og møter allrommets myld
rende liv og utsikten mot 
syd.

Skoleanlegget omgies av et 
parkdrag som understreker 
områdets grønne preg og 
danner rolige sitteplasser for 
dem som ønsker å trekke seg 
tilbake fra fellesskapet. 

Baseområdene 
Basene er samlet rundt et 
atrium med tuntre og bær
busker. Hagen kan brukes i 
undervisningssammenheng, 
som utendørs atelier og spi
seplass.

Det er lagt et sammenhen
gende fellesareal orientert ut 
mot atriet med store glassfla
ter, for å skape kontakt med 
uterommet. Fellesarealet er 
utformet som et fleksibelt 
arbeidsområde. I hver enhet 
er det planlagt en åpen kjøk
kenløsning som danner kon
taktpunkt til allrommet.

Garderobene er møblert med 
halvhøye skap som gir rom
met åpenhet og luft, med 
glassvegg mot fellesarealet. 
Her ligger toaletter, HCtoa
lett med dusj, bøttekott og la
ger.

Elevgruppene har sine ar
beidsplasser i enheter på 130 
m2 for 65 elever, som deles i 
to med foldevegg. Gruppe
rom av varierende størrelse Modell.                                   Slyngstad Aamlid Arkitekter

Bildet over:

Allrommet er skolens 
storstue og tilrettelagt 
for allsidig bruk. Amfiet 
er utformet som et «fug
lefjell» med faste trinn 
der en kan slå seg ned 
for uformelle treff med 
eller uten matpakke. I 
tillegg er det lagt større 
terrasser som gir plass 
til spisebord. Rommet 
har utsikt gjennom sto
re glassflater mot syd, 
og utgang til en avskjer
met uteplass.

Til høyre:

Innredningsdetalj ved 
uterommet mot øst. Se 
også bildet nederst til 
høyre på neste side.

Foto:
Ingvald Kaldhussæter

Mot øvre bakkeplan er 
det etablert et uteamfi (se 
modellfotoet).

Foto: 
Ingvald Kaldhussæter
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Emblemsvågen, 6013 Ålesund
Telefon: 70 17 72 10 • Telefax: 70 17 72 11

www.kristiseter.no

HOVEDENTREPRENØR

Conplan as
Rådgivende ingeniører bygg
Kyrkjegata   10                   6065 ULSTEINVIK
TLF. 70 01 87 60        FAKS 70 01 87 70
post@conplan.no

Rådgivende ingeniør Byggeteknikk
6280 Søvik

Telefon: 48 16 88 90 • Telefax: 70 21 24 21
www.uggedal.no

Malerarbeider og
gulvbelegg er utført av:

MLF

ligger i nær tilknytning til 
arbeidsplassene. Ett av grup-
perommene har adkomst fra 
allrommets galleri for å øke 
fleksibiliteten.

Lærerne har cellekontor med 
dagslys og glassvegg mot en 
indre sone for å skape et fel-
les arbeidsmiljø og gi bedre 
oversikt for elever som opp-
søker lærerne. Inn mot lærer-
arbeidsplassene er det anlagt 
base for elever med spesiel-
le behov, som er tilgodesett 
med balkong og spesielt at-
traktiv beliggenhet.

Allrommet
Allrommet er skolens stor-
stue og tilrettelagt for allsi-
dig bruk. Amfiet er utformet 
som et «fuglefjell» med faste 
trinn der en kan slå seg ned 
for uformelle treff med el-
ler uten matpakke. I tillegg 
er det lagt større terrasser 

6060 Hareid
Telefon: 700 39 400
www.franzefoss.no

Avfallshåndtering er utført av

Skjelbostad, 6315 Innfjorden
Telefon: 71 22 44 00 • Telefax: 71 22 44 01

Kjøkken og inventar er levert av

som gir plass til spisebord. 
Rommet har utsikt gjennom 
store glassflater mot syd, og 
utgang til en avskjermet ute-
plass.

Musikkrommet er plassert 
som et frittstående volum og 
kan åpnes med foldevegg mot  
allrommet. Det er etablert 
forbindelse mot tilliggende 
grupperom som dermed kan 
fungere som avlastningsom-
råde for scenen ved forestil-
linger. 
 
Materialbruk
Anlegget er oppført i lys tegl-
sten i kombinasjon med lyst 
treverk, som gir et varmt og 
vennlig inntrykk. Innvendig 
er det i sentralrommet be-
nyttet stedstøpte slipte golv i 
kombinasjon med helved eik. 
Taket er utført med en inn-
kledt hovedkonstruksjon i 
stål med sekundærkonstruk-
sjoner i buet limtre. 

➞

Ulstein ungdomsskole er utrustet med et skolekjøkken av 
beste slag. Her skal det lages og nytes mye god selvlaget 
mat.

Foto: Ingvald Kaldhussæter

Skolen ligger opp mot et gjennomgående gangstrøk som binder området sammen fra øst til vest. Alle inngangene hen-
vender seg mot gangstrøket.

Foto: Ingvald Kaldhussæter

Til venstre:
Fint glassparti 
med inngang 
fra gårdrommet 
med uteamfi.

Til høyre:
Allrommet sett 
fra det øvre 
bakkeplanet.

Foto:
Ingvald

Kaldhussæter

Bildet over viser skolens flotte og velut-
rustete musikkrom.

Til høyre: Åpne, små gruppeundervisn-
ingsplasser ved uterommet mot øst.

Foto: Ingvald Kaldhussæter

Postboks 9189 Blindheim, 6023 Ålesund
Telefon: 70 15 07 05 • Telefax: 70 15 39 22

www.betongservice

Betongsliping/polering i amfi
og omkringliggende arealer

er utført av
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• Delmål 1: Ingen foruren-
sende utslipp til naturen.

• Delmål 2: ingen endrin-
ger av hydrologiske forhold, 
som avrenning, frodrøyning, 
naturlig infiltrering, grunn-
vannskvalitet, grunnvanns-
stand, eller strømning av 
vann i jord og fjell.

• Delmål 3: Ingen fysiske 
inngrep i konstruksjoner eller 
lignende som hindrer ferdsel 
og bruk av området. Omfan-
get av slike må være begren-
set og de må gis en utforming 
som sikrer fullverdig bruk av 
naturområdet.

Målet for redusert energifor-
bruk vil bli verifisert og kon-
trollert mot hall C når anleg-
get er ferdig innregulert og i 
stabil drift.

BYNINGSMESSIG
BESKRIVELSE
Situasjonsplan
Ved lokaliseringen av Riks- 
og statsarkivet ved Sogns-
vann T-banestasjon på Kring-
sjå i 1978 ble det tatt høyde for 
fremtidige utvidelsesmulig-
heter med opp til seks fjell-
haller ved nåværende krav til 
fjelloverdekning på 10 m og 
beliggenhet tett opp til Oslos 
markagrense. Eksisterende 
inngang til fjellmagasinene 
er fra nord og parkerings-
plassen på Sognsvann.

Hall A og B fra 1978 ble 
på grunn av den kalde kri-
gen bygget atombombesikre, 
mens dette kravet ikke lenger 
syntes relevant i 1998, ved 
neste byggetrinn med hall C. 
Det ble den gang besluttet at 
mottaksrom og ordningsrom 
for det innkommende arkiv-
materialet skulle plasseres 
på plan 1 i hall C og dekke 
behovet for alle senereutvi-

delser. Behovet for videre ut-
videlser av arkivkapasiteten 
ble anslått til å ville komme 
ca. hvert tiende år, hvilket 
har vist seg å stemme hittil.

Riks- og statsarkivets dagli-
ge drift, med ukentlig mottak 
av arkivmateriale, krevde til-
tak for ikke å forstyrre drif-
ten i anleggsperioden og det 
ble derfor besluttet å etablere 
en ny anleggsinngang med en 
parallell tunnel inn til hall D, 
med gjennomstikk til mottak 
i hall C. Fremtidige utvidelser 
vil nyte godt av dette grepet 
i det senere anleggstrafikk 
vil skje næørmest uavhen-
gig av trafikk til arkivmot-
taket i hall C. Alternativt ble 
det utredet ny tunnelinngang 
nord for fremtidige haller E 
og F med innkjøring fra par-
keringsplassen og ny vei over 
et flatt myrområde. Forslaget 
ble forkastet fordi dette ville 
medføre et betydelig større 
angrep på markagrensen og 
være mer synlig og sjeneren-
de i naturen.

Den utsprengte nye fjellhal-
len er litt større enn tidligere 
utbygning, med en bredde på 
ca. 18 m og lengde ca. 102 m. 
Prosjekteringsgruppen skul-
le vurdere tiltak for å bedre 
energi- og driftsregnskapet 

og det ble besluttet å isolere 
bygget innvendig med 100 
mm mineralull.

Planløsning
Magasinbygningen er plan-
lagt over samme lest som 
forrige byggetrinn (hall C) 
med noen endringer i rom-
programmet. Magasinhalle-
ne er forbundet på tvers med 
en gangforbindelse, som 
munner ut i et sentralrom 
med trapp- og heisforbin-
delse til bygningens fjerde 
etasjeplan. Denne tverrfor-
bindelsen er magasinenes 
ryggrad og all transport av 
klargjort arkivmateriale fra 
mottaks- og sorteringsområ-
det i hall C, foregår horisoin-
talt i tverrgangen og vertikalt 
med heis, enten hall C eller 
den nye hall D. Bygningen er 
delt med en seksjonerings-
vegg og flere papirarkiv og 
spesialrom som utgjør egne 
brannceller med min. EI 60. 
I hver ende av bygningen er 
det rømningstrapper i galva-
nisert stål fra tak til utgangs-
terreng.

Innredning
Arkivreolene er av samme 
system som forrige bygge-
trinn og består av manuelt 
drevne kompaktvogner med 
kjededrift og har sju hyller i 
høyden og generelt 400 mm 
i dybden. Langs vegger og i 
aksene mellom søyler er det 
plassert faste reoler med va-
rierende dybde på 400, 450 
og 600 mm og i tillegg er 
spesialrom for kart og foto-
grafisk materiale innredet 
med kartskap med skuffer 
og høye kartskap med skuf-
fer og inndeling for lagring 
av sammenrullede store kart. 
I regelmessige avstander er 
det uttrekkbare arbeidsplater 
i de faste hyllene. 

Totalt er det i arkivmagasi-
ner og tverrgangene instal-
lert 35.545 hyllemeter og det 
er en reserve på 1700 hylle-
meter i det innerste papirar-
kivet i plan 1, som foreløpig 
ikke er innredet.

Materialer og farger
Fargene er valgt ut med tan-
ke på at dette er et underjor-
disk magasin, uten dagslys 
og derfor forsøkt holdt i ly-
se og vennlige toner. Samti-
dig har gjenkjenneligheten i 
forhold til forrige byggetrinn 
vært utslagsgivende. Reolene 
er i lakkert stål, med fargede 
dekksider synlig mot midt-
gangen etter samme fargeko-
der som forrige byggetrinn.

Vegger, tak, søyler og drage-
re består av hvitmalt betong 
og de isolerte yttervegge-
ne er kledd med hvite, gjen-

nomfargede, sementbaserte 
plater i romhøyde. Dette vis-
te seg gunstig med minimalt 
kapp og restavfall ved mon-
teringnb og mindre flate for 
maling. Prosjektet la vekt på 
miljøbevissthet, slik at av-
fallsbehandling og bruk av 
uheldige materialer og stof-
fer ble redusert så mye som 
mulig. Det har blitt brukt lys 
blå linoleum i trapperommet, 
tverrgangene og korridorene 
mellom de mobile arkivreo-
lene, samt i speeialromme-
ne. Mellom de nedfelte stål-
skinnene til mobilreolene og 
i  teknisk rom er det brukt 

epoxy, i mangel av bedre al-
ternativer. I dataavdelingen 
er det brukt et halvledende 
installasjonsgulv med høy-
de 300 mm over dekke. Alle 
dører er av lakkert stål med 
forskjellig brannklasse og 
omslutningskarmene er pul-
verlakkert i forskjellige farge 
for hver etasje - utviklet som 
etasjeidentifikasjon i forrige 
byggetrinn.

Kilde:
Statsbyggs ferdigmelding

nr. 681/2009

Nytt fjellmagasin
Riksarkivbygningen
fortsettelse fra 
side 18

Statsbyggs prosjektleder 
Janne Grindheim var i 
godt humør åpningsdagen.

Foto: Byggenytt

Ikke et støvkorn å se. Som en strålende opplagt Henrik Wergeland, Norges første riks
arkivar, utbrøt under åpninssermonien (gestaltet av skuespiller Morten Røhrt): magasi
nets gulve må da være vasket med sunnhedsvann!

Foto: Byggenyt.

Riksarkivet på 
Kringsjå er sikkert 
en godt bevart hem
melighet for mange.

Her administra
sjonsbygningen 
med publikums
inngang.

Foto:
Byggenytt

Over: hall D sett fra hall C. Til høyre: arkiv
reoler så langt øyet kan se.

Foto: Byggenytt
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