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Rådgivende ingeniør i
byggeteknikk
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3901 Porsgrunn
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Thor Heyerdahl videregående skole
Byggherrens artikkel

 Av Måns Davidson,
Prosjektleder THVS

Vestfold fylkeskommune

Thor Heyerdahl videregåen-
de skole i Larvik er en av de 
største videregående skolene 
i landet. Med årets 1680 elev-
er og 300 ansatte, er det 2000 
mennesker ombord på kunn-
skapens skip hver dag. 

Et byggeprosjekt av denne 
størrelsen er også forskning 
og utvikling, for å transfor-
mere våre visjoner til kon-
kret virkelighet. Det vil vise 
seg i løpet av noen år om vi 
har lykkes med dette, og det 
finnes utallige temaer som 
det kunne være fristende å 
omtale i denne sammenhen-
gen. Vi har her lyst å frem-
heve tre temaer som spesielt 
interessante.

Samfunnsutvikling
Prosjektet Thor Heyerdahl 
videregående skole er en 
sammenslåing av fire tidlige-
re skoler i Larvik. Sammen-
slåingen er først og fremst 
et pedagogisk prosjekt for å 
kunne tilby en skole med et 
større mangfold og tilpas-
set opplæring. Det er også 
et prosjekt som handler om 
å redusere statusforskjellene 
mellom de ulike studiepro-
grammene. 

Skolen har blitt utviklet i en 
periode hvor det har skjedd 
store forandringer i Larvik. 
Fergeterminalen har f lyt-
tet fra havna inne i byen, og 

blitt konvertert til en offent-
lig park i løpet av en natt. Det 
nye kulturhuset ved utløpet 
av Farriselva står snart ferdig 
for innvielse. Nærmeste nabo 
til kulturhuset er det nye ho-
tellet med spa, med tilhøren-
de badestrand. Til sammen 
har disse prosjektene, sam-
men med en rekke andre fak-
torer satt Larvik på kartet, 
og det skrives om økt tilflyt-
ting til kommunen, noe som 
tidligere har vært forbeholdt 
Tønsberg og Sandefjord.

Vestfold fylkeskommune, 
som byggeier og byggherre, 
har utviklet og bygget den 
nye skolen, i et nært samar-
beid med Larvik kommune. 
Det hele startet med en om-
fattende lokaliseringsprosess 
som endte med en plassering 
på Torstrand som et grep for 
å ivareta bydelsutvikling og-
så i denne delen av byen. Un-
derveis i prosjektet har også 
skolens kroppsøvingsanlegg 
blitt utvidet til en fullverdig 
og moderne arena for sports- 
og kulturarrangementer ved 
hjelp av betydelige tilleggs-
investering fra kommunen. 
Arenaen kan romme 4000 
tilskuere og er forbedt for 
TV-sendninger, og vil natur-
lig nok være hjemmearena 
for Larvik håndballklubb. 

Prosjektet Thor Heyerdahl 
videregående skole vil kun-
ne bidra til verdiskapning 
både i kommunen og fylket, 
og være en åpen og attraktiv 
møteplass for kommunens 
befolkning. Et av byens tre-
ningssenter har flyttet inn, 
og fungerer både som lokaler 
til kroppsøving på dagtid, og 
til kommersiell virksomhet 
på kvelder og i helger. En av 
visjonene har vært å utfordre 
interne og eksterne aktører 
til å skape spennende sosiale 
og kulturelle fellesarenaer og 
gi rom for gode samarbeids-
relasjoner. De kommende 

årene vil vise hvilke aktører 
som ønsker å benytte skolen 
som dette.

Areal
Areal handler ikke bare 
størrelse, det er også miljø. 
Det finnes neppe noe be-
dre miljøtiltak i byggebran-
sjen enn å bygge mindre. For 
hver kvadratmeter som ikke 
bygges sparer vi ca. 25-30 
kg med avfall som både skal 
transporteres, deponeres og 
gjenvinnes i etterkant. For 
å ikke tale om det som skal 
til for å produsere de samme 
materialene som skaper dette 
avfallet. 

Areal er økonomi. I forhold 
til tilsvarende skoleprosjek-
ter, som ble realisert på om-
trent samme tidsperiode i 
Norge har Thor Heyerdahl 
med sine 14,3 m2 pr. elev, i 

størrelsesorden 15-35% min-
dre areal. Det betyr en redu-
sert investering på mellom 
150-350 millioner kroner. En 
ting er at det blir vesentlig ri-
meligere for offentlige bygg-
herrer, men i mange tilfeller 
er det kanskje det som skal 
til for at prosjekter kan rea-
liseres.

Denne arealreduksjonen er 
oppnådd ved ikke bygge are-
aler som ikke er i bruk. Det 
ble gjennomført omfatten-
de arbeider sammen med 
skolens brukere for å skrive 
rom- og funksjonsprogram. 
Her ble det stilt krav om at 
alle programmerte rom skul-
le utnyttes 80% av skolens 
kjernetid, noe som ble opp-
nådd ved utstrakt sambruk 
og tanker om flerfunksjonel-
le arealer.

Prosjektdirektør fra byggeherren Pål Enersen (t.v.), 
prosjektleder AF Synergi/Veidekke, Erland Johansen 
og prosjekleder byggherren, Måns Davidson, her foran 
hovedinngangen mens arbeidene ennå pågikk. 

Foto:  Kristin Follerås

17. august åpnet nyskolen dørene for 1680 elever. 
Studiorektor Karianne Balchen ønsker velkommen i 
idrettsbygget Arena. Under strømmer elevene til de 
moderne og funksjonelle lokalene.

Foto: Åsne Vittersø Kvamme

Erichsen & Horgen A/S
Rådgivende ingeniører
VVS - Klima - Kulde - Energi - Miljø - MNIF - MRIF
Lyngbakkvegen 5, 3736 Skien
Telefon: 35 58 85 00 • Telefax: 35 58 85 25
E-mail: skien@erichsen-horgen.no • www.erichsen-horgen.no

Rådgivende ingeniører i
VVS-teknikk

www.multiconsult.no

Rådgiver innen:

· geoteknikk
· bygningsfysikk
· brannprosjektering
· akustikk
· miljøgeologi
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Vi ser at prosjektet Thor Hey-
erdahl har bidratt til å sette 
arealeffektivisering på agen-
daen, og tror at vi i fremtiden 
vil se den videregående sko-
len med et vesentlig redusert 
areal i forhold til det som tid-
ligere har vært vanlig i hele 
Norge.

Gjennomføringsmodell
Byggeprosjektet er gjen-
nomført som partnering, i en 
sampillmodell som baserer 
seg på en stor grad av tillit 
mellom aktørene i prosjektet. 
Kort fortalt er hele prosjektet 
bygget på regning, men med 
en målpris og incitament med 
bonus og malus som verktøy 
og motivasjon for å styre pro-
sjektet innenfor den vedtatte 
prosjektrammen. 

Utgangspunktet for valget av 
denne modellen er vår erfa-
ring med at det brukes alt-
for mye ressurser i byggesa-
ker til konflikthåndtering og 
kontraktsendringer, i stedet 
for å fokusere på det som skal 
bygges. Det har også vært et 
mål om å få aktørene å sam-
arbeide på tvers av fagfeltene 
for å oppnå et best mulig re-
sultat. Vår erfaring med den-
ne modellen er meget positiv 
og har gitt oss den rollen som 
skippere i prosjektet som vi 
ønsket, men ser at model-
len også stiller store krav til 
byggherrens kompetanse og 
tilstedeværelse i prosjektets 
alle faser.

Etter to parallelle anbuds-
konkurranser ble det dan-
net en arbeidsfelleskap, AF 
Synergi, med Veidekke Vest-
fold og det danske arkitekt-
kontoret SHL i spissen. Ut-
viklingen av prosjektet ble 
gjennomført i tett samarbeid 
mellom fylkeskommunen, 
skolen og AF Synergi i en 
utviklingskontrakt som ble 
avsluttet med fylkestingets 

Thor Heyerdahl videregående skole sett fra bergrabb i nord-øst, skolens store ankomstplass til venstre og idrettsbygget Arena til høyre. Nærmest 
Hoffs gate sees (mellom boligblokkene) energisentralen, og like bak denne, bygningsdelen som rommer verkstedene.

Foto: Byggenytt

godkjenning av forprosjek-
tet. AF Synergi, som består 
av 10 firmaer, har deretter 
vært entreprenør i en tilpas-
set totalentreprisekontrakt.

Prosjektet Thor Heyerdahl 
videregående skole har seilt 
i både smult og røft farvann 
siden 2001. Vestfold fylkes-

kommune har vært skipper 
om bord på denne skuta, og 
det er mange personer og ak-
tører som kan være stolte over 
å ha vært mannskap om bord. 
Nå er skuta lagt til kai, losset, 
og allerede på vei mot neste 
havn. Kanskje vi allerede nå 
kan kalle det et flaggskip?

s

Ankomstplass og 
fasade med 
hovedinngang mot øst.

«THVS er en ikonisk 
bygning som udtrykker 
sin unikke karakter i 
relation til Larvik by.» 

– se arkitektens artikkel 
på side 11.

Foto:
ByggenyttNedre Fritzøegate 2 - «Mekken»,

3264 Larvik
Telefon: 33 14 14 00 • Telefax: 33 14 14 19
www.norconsult.no

Norconsult har vært
rådgivende ingeniører i:

Elektroteknikk
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Skreppestad Næringspark, 3261 Larvik
Telefon: 33 13 96 60 • Telefax: 33 13 96 70

www.aol.no

Grunnarbeider og utomhusarbeidene
er utført av

Industriveien 7, Postboks 24, 1483 Skytta
Telefon: 47 88 26 60 • Telefax: 67 05 03 07

www.interform.as

Glideforskaling
av heis- og trappesjakter

er utført av

Versvikveien 16, Postboks 8, 3903 Porsgrunn
Telefon: 35 51 64 00 • Telefax: 35 51 54 90

www.riving.no

Alle rivearbeidene
er utført av

Postboks 127, 5346 Ågotnes
Telefon: 56 31 32 00 • Telefax: 56 31 32 20

www.vestkran.no

Totalleverandør
av løftetjenester

Å bygge en skole sammen

Fra det store og mangfoldige utomhusanlegget med innslag av koller og vekster inspirert av naturen omkring. «Fot-
avtrykk» fra Thor Heyerdahls liv og virke er på vellykket vis integrert i skoleanlegget både ute og inne. Arena i bak-
grunnen, Fram stadion til venstre.

Foto: Byggenytt

AF Synergis prosjektleder Erland Johansen, på øverste plan i det storslåtte atriet, under 
det unike «glasstaket».

Foto: Byggenytt 

Byggenytt har hatt gleden av 
å gjøre en besøksrunde på 
Larviks nye stolthet, Thor 
Heyerdahl videregående sko
le (THVS). Vi har i løpet av 
de siste årene laget  en rek
ke prosjektomtaler av det ene 
skoleanlegget flottere enn 
det andre. Nesten hver gang 
synes vi at den aktuelle sko
len må være den fineste som 
er bygget. Når det nå gjelder 
THVS, så er vi helt sikre på 
at nettop dette skoleanlegget 
er det flotteste vi har sett.

Byggenytt ankommer den 
videregående skolen med sin 
idrettsarena langs Hoffs ga
te fra Larvik sentrum i vest. 
Først får vi Arena i øyensyn 
og forbløffes over byggets 
kompakte og barske form og 
fasadeuttrykket som er rene 
kunstverket. Skolebygnin
gens markante horisontale 
linjeføring er her og der li
vet opp med gnistrende far
geklatter.  Så svinger vi inn 
på den store forplassen foran 

skolens hovedinngang og får 
umiddelbart inntrykk av at 
det ikke bare er selve bygnin
gene som utmerker seg. Og
så utomhusanlegget er viet 
stor omsorg, et inntrykk som 
forsterkes etter en vandring 
rundt hele det store anlegget. 
Og allerede her ser vi spor og 
«fotavtrykk» fra Thor Hey
erdahls liv og virke.  

Så trer vi inn inn i skolebyg
gets gjennom hovedinngan
gen i øst og får «hakeslipp» i 
møte med det storslåtte atriet 
med sitt store, lyse og luftige 
volum under et overvelven
de glasstak. Førsteinntryk
ket handlet også om nøktern
het og slitestyrke i form av 
nakne betongflater kontrast
ert med et utvalg av klare og 
sterke farger på veggfelter 
og innredningsdetaljer, samt 
møbler. Og det skulle snart 
vise seg at begrensningens 
kunst ble lagt til side for Byg
genytts fotograf. Her gjaldt å 
dokumentere alle inntrykke

ne som strømmet på.  Maken 
til fotogent bygg!   

Fotorunden ble gått sammen 
med en person som kjen
ner nybygget kanskje bedre 
enn noen, prosjektleder Er
land Johansen fra Veidek
kes avdeling i Vestfold. Jo
hansen har ledet AF Synergi, 
arbeidsfellesskapet som har 
gjennomført byggeprosjek
tet. Johansen forteller om et 
byggeprosjekt av det store og 
svært krevende slaget. Alli
kevel ser han tilbake på en
gasjementet som strekker seg 
over 4 år, med glede. Og med 
det synlige resultat slik det 
fremstår i dag, kan Bygge
nytt lett forstå at han er ikke 
lite stolt over å ha fått være 
med på å reise et slikt prakt
anlegg.

Bakgrunnen for THVS, et 
av Norges aller største sko
lekompleks med til sammen 
1650 elever og 300 ansatte, 
er at det på et visst tidspunkt 

var oppstått et sterkt ønske 
om samlokalisering av det 
videregående skoletilbudet 
i Larvik. Beslutningen om 

fortsettelse side 6
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Hegdalringen 32, 3261 Larvik
Telefon: 33 18 21 00 • Telefax: 33 19 70 83

www.betongprosjektering.no

Betongsaging og kjerneboring
er utført av

Oras Telemark AS

Oras Klima AS

www.oras.no

TOTALTEKNISK
VVS-ENTREPRISE

ER UTFØRT AV

Lerkelundveien 1, Postboks 1214 Torstrand, 3254 Larvik
Telefon: 33 14 10 70 • Telefax: 33 14 10 71

Totalleverandør av
festemateriell samt driftsmateriell

s

Sett fra balkongterras-
se på plan 5 (se bildet 
over til høyre). Ringe-
ne er sinnrike betong-
konstruksjoner utført 
av AF Synergi og under-
entreprenører og plass-
støpt. De fungerer som 
sittebenker, er malt i fle-
re farger og er plassert i 
stort antall rundt på hele 
skoleanleggets uteplass.

Foto:
Byggenytt

Bildene viser fra 
oppstart rivearbei-
der (over) sommer-
en 2007, pre-fab-
arbeider (t.v.) og 
ferdig reist heis- og 
trappesjakt.

Foto:
Veidekke Magasin

Sett fra en av flere anlagte kolleformasjoner mot skolens  
karakteristiske horisontale linjeføring.

Foto: Byggenytt
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Fleslandsvegen 112 B, 5258 Blomsterdalen
Telefon: 55 92 71 55 • Telefax: 55 92 71 50

www.scandisport.no

Vi har levert idrettsutstyret og
heiseskilleveggene

i idrettshallen

Gerflor Taraflex!
SPORTSGULVET TIL ALLE IDRETTER

Gerflor TARAFLEX er en 
sportsmatte som fås i mange tykkelser og 

farger. Det er et utrolig slitesterkt allroundgulv som 
passer til alle typer idretter. Lagt på et sviktende undergulv får man 

med TARAFLEX et sportsgulv som er optimalt for både bredde- og eliteidrett.

unisport.com

Unisport har levert over 2800m2 sportsgulv til Arena Larvik.

Holmejordetveien 36, 3267 Larvik • Postboks 167, 3291 Stavern
Telefon: 33 13 05 40 • Telefax: 33 13 05 41

www.thunberg.no

30.000 m2 gulvsparkling og
10.000 m2 betonggulv

er utført av

fortsettelse fra 
side 4

Fra atriet med en av storstuens elegante trapper i opp
kvikkende oransj farge. Fargebruken er i det hele tatt et 
enestående innslag i skoleanlegget.

Fotot: Byggenytt 

Resepsjonen like ved hovedinngangen. Skolen er en stor 
arbeidplass og trenger et tilgjengelig informasjonssted 
både for elever, ansatte og besøkende.

Foto: Byggenytt

å slå sammen 4 skoler til én 
enhet ble tatt i 2002. I 2003 
startet arbeidet med å finne 
plass til et felles nybygg. I 
2004 ble det besluttet å byg
ge på yrkesskoletomta ved 
Fram stadion, samtidig som 
det ble besluttet å utvide are
alet til å omfatte en arena og 
treningssenter, og at utbyg
ningskontrakten skulle være 
en samspillsmodell. Vestfold 
fylkeskommune (VFK) had
de stilt dette kravet i anbuds
konkurransen til entreprise
løsningen hvor byggherren 
skulle ha kontrakt med kun 
én aktør. Hvordan dette skul
le organiseres forelå det in
gen krav til. Det var opp til 
entreprenørene selv å be
stemme.

Veidekke Distrikt Vestfold  
begynte å jobbe på anbuds
nivå  høsten 2005. Veidek
ke hadde på dette tidspunkt 
inngått et samarbeid med 3 

tekniske entreprenører og 
partene bestemte selv hvil
ke rådgivere som skulle væ
re med. Denne gruppen på 4 
entreprenører og 4 rådgivere 
innga et felles anbud. Vei
dekke skulle  stå for arbeids
fellesskapets prosjektledelse 
og utføre de bygningsmes
sige arbeidene. Det ble gitt 
pris ut i fra et tenkt bygge
budsjett, en målpris. 

Anbudet ble levert i novem
ber 2005 og entreprisekon
kurransen ble avgjort i Vei
dekkes favør 23. desember 
2005. Etter at Veidekkes an
bud ble antatt, ble arbeidsfel
lesskapet dannet og navnet 
ble naturlig nok AF Synergi, 
da det danske arkitekfitmaet 
Schmidt, Hammer & Lassen, 
i samarbeid med SLA land
skapsarkitekter, hadde vun
net arkitektkonkurransen i 
januar 2006 med sitt prosjekt 
«Synergi». 

Det ble lagt ned innled
ningsvis et stort og grun

dig arbeid, med mange for
handlinger og med juridisk 
bistand  for å få til en avta
le mellom entreprenører og 
de prosjekterende som ikke 
var vant  med forpliktende 
arbeidsfellesskap. Johansen 
beskriver samarbeidsmodel
len svært gunstig hvor  fokus 
på bygget er vektlag på be
kostning av kontraktsuenig
heter. Samarbeidsmodellen 
er helt flat hvor hver deltaker 
har hatt solidarisk ansvar for 
sine definerte oppgaver. Vei

dekke valgte sine partnere, 
arkitekten som hadde vunnet 
i egen konkurranse, derimot 
ble tiltransportert  arbeids
fellesskapet. 

I og med at arkitekten var 
valgt gikk man så i gang med 
arbeidsoppgavene som Jo
hansen deler inn i 3 faser. En 
prosjekteringsfase, en bygge
fase og en garantifase. Pro
sjekteringsfasen varte i 15 
måneder, fra mars 2006 til 
juni 2007. Først landet man 
på et forprosjekt til en pris in
klusive mva på 989 millioner 
kroner. I dette første  skisse
prosjektet til arkitektene var 
bygget tegnet i 6 etasjer (som 
senere ble redusert til 5 eta
sjer) og hadde flere elemen
ter med glass og dobbelthøye 
etasjer, og arenaen var delvis 
nedgravd. Byggherren fant 
kostnadssummen for høy og 
prosjektet tok en timeout. 
Arkitektene begynte å teg
ne om, Veidekkes prosjekt
team bearbeidet prosjektet 

på nytt og man kom ned på 
de 830 millioner kroner som 
ble rammegivende for det vi
dere arbeidet. Johansen un
derstreker det svært nyttige 
å få være med i prosjekte
ringsprosessen fra første dag 
og få styrt prosessen mot ra
sjonelle og kostnadseffektive 
løsninger i samspill med alle 
deltakerne. Samspillmodel
len som forutsetter helhjer
tet deltakelse fra de medvir
kende, er krevende og bygger 
på en målrettet prosjektering 
som gjør at man ved bygge
start er godt forberedt i for
hold til de oppgaver som skal 
løses. I en tradisjonell total
entreprise skjer ofte prosjek
teringen parallelt med selve 
byggearbeidene. 

Et av Larviks trenings
sentre har flyttet inn 
på skoleanlegget og 
fungerer  både som lo
kaler for kroppsøving 
på dagtid, og til kom
mersiell virksomhet på 
kvelder og i helger. Her 
spinningsalen. 

Foto:
Byggenytt

fortsettelse side 8



BYGGENYTT NR. 5–2009 - 7

Postboks 2345 Postterminalen, 3103 Tønsberg 
Tlf 33 34 98 50 - Faks 33 34 98 60 - Mobil 91 19 14 24 

www.erlingfreitag.no

Kunstnerisk utsmykking i perforerte og
lakkerte aluminiumskassetter og beslags-
arbeider, samt glassfasader, innvendig
glass og brannglass er utført av oss.

Leverandør:

Multiconsults ri-bidrag
Da det skulle graves for 
pæling på nye Thor Hey-
erdahl videregående sko-
le, ble det funnet beholdere 
med ukjent innhold i grun-
nen. Arbeiderne som gikk 
ned i gropen opplevde me-
get kraftig irritasjon av øy-
ne og svelg.
 
– Tyskerne hadde forleg-
ning i området under kri-
gen, forteller Kajsa Ons-
huus, miljøgeolog og 
oppdragsleder i Multicon-
sult. 

– Gravingen ble stanset 
umiddelbart, og fagfolk fra 
Forsvarets Forskningsin-
stitutt tilkalt. De fastslo at 
beholderne inneholdt tåre-
gass som skrev seg tilbake 
til annen verdenskrig. All 
graving ble fulgt opp av 
miljøteknisk sakkyndig fra 
Multiconsult.
 
Prosjektet er organisert 
som en samspillskontrakt 
som inkluderer alle rådgi-
vere, entreprenører og ar-
kitekt, sammen med bl.a. 
Veidekke. Det er dannet 
et arbeidsfellesskap som 
er kalt AF Synergi. Multi-
consult har vært med i al-
le faser fra prosjektering til 
byggeperiode.
 
– Det er gunstig at vi som 
rådgivere kan være med og 
legge premissene for byg-
get, sier Elin Rasten Tei-
en, akustikkrådgiver ved 
Tønsbergkontoret. 

– Behovet for spesielle til-
tak reduseres og det er 
lettere å lage en enhetlig 
løsning for bygget.
 
Thor Heyerdahl videregå-
ende skole er en skole med 
alle videregående fagret-
ninger unntatt landbruk. I 
tilknytning til skolen byg-
ges en Arena som i tillegg 

til å være gymsaler på dag-
tid skal være hjemmearena 
for Larvik håndballklubb.
 
Sentralt i bygget blir det 
et atrium som går over al-
le fem etasjer. Atriumet vil 
blant annet inneholde opp-
holdsområder for elevene. 
Løsningene er åpne med 
mye glass. Dette krever 
spesiell oppmerksomhet 
fra brann- og akustikkråd-
givere. Bygget inneholder 
også rom med behov for 
spesielt fokus, for eksem-
pel TV- og lydstudio, au-
ditorium, atrium, kantine 
over 3 etasjer og verkste-
der. Arenaen skal funge-
re som en stor arena ved 
håndballkamper. I skoleti-
den skal den deles inn i 6 
gymsaler.
 
B r a n n p r o s j e k t e r i n g -
ene  e r  g jen nom før t 
ved bruk av spesielt 
analyseverktøy,  blant an-
net røykspredningssimu-
leringer. I arenaen har det 
vært fokus på gode røm-
ningsforhold på grunn av 
den potensielt store men-
neskemengden som kan 
befinne seg her.
 
Multiconsult har ansvaret 
for 4 fag: Bygningsfysikk, 
akustikk, brann og geotek-
nikk. I tillegg har Multi-
consult bistått med miljø-
geolog i forbindelse med et 
funn av «gamle» beholdere 
i grunnen.
 
Bygningsfysikk: 
Trind Ulriksen
Geoteknikk: 
Runar Larsen
Brann: 
Wenche Flø Haug
Akustikk: 
Elin Rasten Teien
Miljøgeologi: 
Kajsa Onshuus

Arena med sine spektakulære fasader og storslåtte idrettshall.                                                                  Foto: Byggenytt

Arena kan med sine teleskoptribuner på langsidene 
doble sitteplasskapasiteten.

Foto: Byggenytt
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Madsgård, 5590 Etne
Telefon: 53 77 11 80 • Telefax: 53 77 11 85

Vi har produsert og levert
rekkverkene

Olavs gate 13, 3256 Larvik
Telefon: 33 13 94 50 • Telefax: 33 13 94 51

E-post: post@bachjohansen.no

Gulvbelegg- og
veggvinylarbeider

er utført av

www.laas-prosjekt.no

Totalleverandør av
lås og beslag

fortsettelse fra 
side 6

Sommeren 2007 startet byg-
gefasen med riving av i alt 
11 større og mindre fraflyt-
tede skolebygg fra 1960-tal-
let på til sammen ca. 10.000 
m2. Deretter gikk man i gang 
med grunnarbeider. Bygget 
er pelefundamentert med pe-
lehoder og ligger på plate på 
mark. Disse arbeidene gikk 
greit unna da tomtegrun-
nen består av uproblematis-
ke masser. Skolebygningen 
er ført opp i prefabriker-
te  betongelementer, søyler 
og dragere med prefabriker-
te dekker imellom. Arena 
er oppført med ståkonstruk-
sjoner. På kortendene er det 
delvis spennarmerte, søyle-
frie betongtribuner. Arena 
er anlegeggets mest spekta-
kulære bygg med sin opp-
siktsvekkende fasade av per-
forerte aluminiumsplater fra 
Erling Freitag. Platene på til 
sammen 5000 m2 (+ 2000 
m2 på skolbygningen) består 
av flere platevarianter som 
kan snues slik at de utstan-
sete mønstrene får en dob-
bel virkning. Det er brukt 
Lett-Tak-elementer som yt-
terveggkonstruksjon på ca. 
75% av arenaen. Elementene 
er perforerte for bedre lydab-
sorbasjon. 

En av de store utfordringene 
i byggeprosjektet ifølge Jo-
hansen, er skolebygningens 
komplekse geometri bestå-
ende av et vertikalt dynamisk 
torg hvor nivåene vrir seg 
opp rundt husets sentralakse. 
Tettbyggproblematikken var 
ikke enkel å løse, ikke bare 
på grunn av de mange terras-
sene skapt av etasjedekke-
nes forskyvninger, men også 
på grunn av at vi ikke kun-
ne lukke atriet i midten før vi 
hadde bygget oss rundt.

Takløsningen over atriet er 
et kapittel for seg. Glassta-
ket er bygget av Foiltec, en 
unik konstruksjon som be-
står av 3 til 5 transparente 
foiler i plast oppå hverandre. 
Foiltec er nylig godkjent som 
bygningsmateriale i Norge 
og har tidligere blitt benyt-
tet både på Allianz Arena i 
München og  svømmehal-
len i Beijings OL-by. Også 
på Gyldendalhuset i Oslo er 
taket benyttet i mindre måle-
stokk. På THVS består Foil-
tec-taket av tre foiler med 
luft imellom og er koblet til 
en kompressor som holder 
trykket oppe. Konstruksjo-
nen holdes på plass av Foil-
tecs eget bæresystem og alu-
miniumsrammer som har lav 
egenvekt. Ved brann smelter 
og drypper ikke plasten, men 
fordamper. Monteringen av 

det 15 meter x 40 meter store 
transparente taket ble utført 
av leverandørens (tyske Vec-
tor Foiltec Gmbh) egne tek-
nikere i løpet av 3 uker, for-
teller Johansen. 

THVS er også et studium 
verdt med hensyn til HMS. 
Byggherren har i samarbeid 
med Veidekke utarbeidet et 
miljøprogram som har vært 
premissgivende for gjen-
nomføringen av prosjektet. 
Stikkord her er en fra-vugge-
til-grav tankegang  når det 
gjelder bruk av materialer. 
SFT har her utarbeidet vei-
ledende obs-liste for å unn-
gå giftstoffer som for eksem-
pel flammehemmere. Det er 
også tenkt gjenbruk ved en 
fremtidig riving. Videre er 
det brukt mest mulig premal-
te flater og mye støvbundet 
rå betongflater. De utvendige 
fasadene er utført mest mulig 
vedlikeholdsfrie. 

Johansen forteller at under 
prosjekteringen tok man for 
seg de 10 største varegruppe-
ne som ville inngå i prosjek-
tet og vurderte dem i forhold 
til alternativer. Bare i ett til-
felle ble det gjort kompromiss 
i forhold til miljøhensynet. I 
dansesalen ble gulvløsningen 
valgt med hensyn til utøver-
nes ønsker og behov.

THVS er de store talls pro-
sjekt. Her er noen: Anleg-
get er på til sammen 33.000 
m2 (skole 26.000 m2, Arena 
7000 m2. Totalbudsjettet in-
klusive mva beløper seg til 
vel 1 milliard kroner. AF 
Synergis andel er på 648 
millioner kroner eksklusive 
mva. Skolebygget har 320 
undervisningsrom.  3 audi-
toreier rommer fra 45 til 180 
pesoner. Kantina har 810 sit-
teplasser og kan således be-
nyttes utover normal skole-
tid i forbindelse med ulike 
tilstelninger. Verkstedloka-
lene er på 3000 m2. Arena 
har med sine teleskoptribu-
ner 3100 sitteplasser.

Avslutningsvis ønsker Er-
land Johansen å fremheve 
betydningen av samspill-
modellen hvor samarbeidet 
mellom partene i AF Syner-
gi har vært grunnleggende 
godt. Allianssamarbeidet 
med Vestfold fylkeskomme 
har også vært avgjørende  for 
den vellykkete gjennomfør-
ingen av prosjektet. Larvik 
kommune og skolens og are-
naens brukere har også spilt 
en positiv rolle med gode råd 
og innspill underveis.

Takløsningen over atriet er et kapittel for seg. Glasstaket er bygget av Foiltec, en unik 
konstruksjon som består av 3 til 5 transparente foiler i plast oppå hverandre. På THVS 
består Foiltec-taket av tre foiler med luft imellom og er koblet til en kompressor som hol-
der trykket oppe. Konstruksjonen holdes på plass av Foiltecs eget bæresystem og alumi-
niumsrammer som har lav egenvekt.

Foto: Byggenytt

Som naturlig er Larviks store sønn Thor Heyerdahl på 
behørig plass i det praktfulle skoleanlegget. Bysten er 
plassert  like ved hovedinngangen.

Foto: Byggenytt

Linker Byggenytt har 
hatt nytte av:

www.vfk.no
www.thvs.vfk.no
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Epoxybelegg er levert av

SPESIALENTREPRENØR INNEN BETONGREHABILITERING
OG OVERFLATEBEHANDLING AV BETONG.

Vi utfører alt innen:
Flytsparkling, epoxy- og acrylbehandling av gulv,

tetting av vannlekkasjer i betong, betongrehabilitering,
kjerneboring/betongsaging, understøping og betongsprøyting

Resconsult AS - Nensetbakken 35, 3736 Skien
Telefon: 35 50 51 00 • Telefaks: 35 50 51 01 • www.resconsult.com

Kirkeveien 54, 1395 Hvalstad
Telefon: 66 84 88 68 • Telefax: 66 84 86 80

www.soa.no

Gratulerer Vestfold fylkeskommune
med Thor Heyerdahl videregående skole

Vi er stolt leverandør av
Espero foldevegger

Interessert i spennende løsninger og produkter?
Ta kontakt i dag.

Skolens undervisningsområder er meget fleksibelt organisert. De åpne landskapene kan seksjoneres ved hjelp av folde-
vegger. Også disse har fått forskjellige farger og er en del av anleggets bevisste bruk av farger.

Foto: Byggenytt

Byggeteknikk
Av 

Halvor Lindalen,
Sweco Norge AS

Skolebygget
Bygget er fundamentert på 
friksjonspeler mens gulv i 1. 
etasje er utført som gulv på 
grunn. Trappe- og heissjak-
ter er utført i plasstøpt be-
tong og disse ble støpt først 
ved hjelp av glideforskaling. 
Disse kraftige sjaktene opp-
tar alle horisontale krefter 
og gjør ytterligere avstivnin-
ger overflødige. Resterende 
bærekonstruksjoner er i ho-
vedsak prefabrikkerte be-
tongkonstruksjoner med 
hulldekker. 

Verkstedet og tekniske rom 
på taket er derimot utført 
med søyler og gitterdragere 
av stål med Lett-Takelemen-
ter.

Sweco Norge AS fikk opp-
draget med å designe bære-
konstruksjonene av bygget 
og lage en 3D-modell av he-
le skolebygget i Tekla Struc-
tures. Plan og snittegninger 
fra den danske arkitekten ble 
brukt som underlag og kon-
troll i hver etasje. Etter hvert 
som modellen ble ferdig ble 
3D-modellen sendt ut i form 
av 3D-autocadmodell slik at 
andre fagdisipliner kunne 

nyttiggjøre seg av geometri-
en til sin prising og i sin tur 
til detaljprosjektering. 

Detaljprosjekteringen av de 
prefabrikerte betongkon-
struksjonene ble utført av 
Multiconsult i Stavanger. 
De fikk Teklamodellen av 
Sweco, og satte i gang med 
å dimensjonere søyler, bjel-
ker og hulldekker. Armerin-
gen ble så lagt inn i modellen 
sammen med innstøpnings-
gods og detaljinformasjon 
om utsparinger. Multiconsult 
genererte så konstruksjons-
tegninger fra den ferdig ar-
merte modellen og oversend-
te disse til Block Berge Bygg 
AS i Stavanger som produ-
serte alle betongelementene.

Dimensjoneringen av stål-
konstruksjonene ble gjort av 
Sweco som så modellerte alt 
stålet ferdig i Teklamodellen 
for å sikre at alt passet sam-
men med resten av bygget. 
Til slutt ble stålmodellene 
sendt over i puljer til as SKV 
som genererte de nødvendige 
verkstedtegninger i Tekla for 
sin produksjon av stålet. Al-
le stålkonstruksjoner ble pre-
fabrikert og malt i verkstedet 

for så og bli fraktet i pass-
ende deler til byggeplass for 
montasje med skrudde knu-
tepunktforbindelser. 

Spesielt utfordrende var ut-
førelsen av bæringen av de 
to flere hundre kvadratme-
ter store glassfasadene som 

utgjør store deler av fasa-
den over hovedinngangene 
på hver side av bygget. Her 
valgte Sweco å konstruere 
et liggende fagverk av stål i 
hver etasje som både opptar 
vindkrefter og opptar vekten 
av vinduene. Vertikalkrefte-
ne blir fanget opp av tre rader 

med hengestag som er festet i 
en kraftig betongbjelke i top-
pen av bygget. Dette ble en 
kostnadsbesparende løsning 
da man kunne benytte helt 
standard vindusmontasje 
som for resten av bygget.
Langs hele byggets senterak-
se ble det besluttet å bruke 

Foiltech-tak. Dette taket er i 
prinsippet laget av oppblås-
bar mykplast holdt oppe av 
slanke gitterdragere av stål. 

Ultrafiolett lys slipper igjen-
nom og man vil faktisk kun-

fortsettelse neste side

Skolens store og utrolig flotte kantine som går over 3 plan.                      Foto: ByggenyttFor et innbydende miljø elevene kan benytte!                                            Foto: Byggenytt
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fortsettelse fra 
forrige side

ne bli brun om man koser seg 
i sola i atriet! 

Arena
I skoleprosjektet inngår og-
så en idrettshall som skal 
benyttes i undervisningen, 
samt at den skal være Larvik 
håndballklubbs hjemmeare-
na. Hallen har en grunnflate 
på 59 x 74 m og total høyde 
14 m. Det er både faste tri-
buneplasser og mobiltribu-
ner i hallen. I bakbygget er 
det dusj og garderober, di-
verse lagerrom og kontorer 
for håndballklubben.

I den østre enden av hallen er 
det en gangbro over til sko-
lebygget.

Fundamentering
Stålkonstruksjonene for hal-
len er fundamentert på frik-
sjonspeler av betong.

Gulvet i hallen er utført som 
fiberarmert gulv på grunn.

Betongtribuner
Betongtribunene ved kort-
veggene er direktefundamen-
tert på grunnen. Det er plass-
støpte tribuner med relativt 
stor utkraging. I hjørnene 
der utkragingen er størst er 
det benyttet spennarmering 
for å redusere nedbøyningen. 
Det er fuger ved overgangen 
fra direktefundamentert til 
konstruksjon på peler.

Hovedbæresystem
Bæresystemet for hallen er 
utført av stålkonstruksjo-
ner. Det er fagverksdragere 
med 52 m fritt spenn opp-
lagt på stålsøyler. Dragerne 
har en høyde på 4 m og bæ-
rer lett-tak elementer med 8 
m spenn. Taket er konstru-
ert som stiv skive og vind-
kreftene er ført ned ved hjelp 
av kraftige vindkryss i veg-
gene. 

Fasader
Fasadene er bygget opp av 
elementer som spenner fra 
søyle til søyle. Det er tre-
kantformede vindusfelt i fa-
saden med utkragede skjer-
mer over. Resten av fasaden 
er kledd med metallplater.

Elektroteknikk

Elektroanlegget  inkl. 
KNX-bussanlegget for 
Thor Heyerdahl videre-
gående skole (THVS) er 
bygget etter beskrivelse 
og tegninger fra Norcon-
sults kontor i Larvik. Nor-
consults Larvikskontor ble 
etablert i 1973 og har et 
tverrfaglig miljø. Elektro-
avdelingen består av i alt 
5 ingeniører, som i flere år 
har arbeidet med, og styr-
ket sin spesialkompetanse 
på bussanlegg. 

Skolen er strømforsynt fra 
to integrerte transforma-
torstasjoner. Spennings-
systemet er et TN-nett med 
400/230 V.

Som føringsveier og him-
linger er det i store deler av 
bygget montert tette kabel-
renner med bredde 40 cm. 
Lysarmaturer med 2 rør og 
Dali dimming er integrert i 
kabelrenna.

THVS ble prosjektert med 
KNX buss-basert el-instal-
lasjon for styring av lys, 
nødlys, persienner, ur og 
lufteluker, samt enkelte 
stikkontakter for spesielt 
utstyr. Lysanlegget  er opp-
delt i flere grupper, og de 
fleste lysgruppene kan lys-
dempes ved hjelp av bus-
sanlegget. Utgangsmar-
keringslys er levert med 
batteri i lamper og med 
LED-teknologi. Ledelys 
er levert som en kombina-
sjon av lyskastere og sepa-
rate LED lamper med bat-
teri i lamper. LED er basert 
på lysdiode-teknologi med 
meget lang levetid og lavt 
energibehov.

Bygget har vannbåren var-
me, der Lon buss-regule-
ring er benyttet.

I alle klasserom og arbeids-
rom er det montert buss 
bryter med mulighet for re-
gulering av lyset og persi-
enner. I tillegg har enkelte 
rom nøkkelbrytere for til/
frakobling av farlig utstyr. 

Lysanlegget blir styrt, ma-
nuelt med bryter og på tid 
av bussanlegget.  Enkelte 
større rom har i tillegg be-
vegelses-sensor og lux-må-
ler for å kunne regulere ly-
set. Utvendig belysning 
styres av utvendig fotocelle 
som går via buss-anlegget. 

Videre tilkobles bygget fyl-
keskommunens eget Topp-
system for visualisering. 
Systemet dekker i utgangs-
punktet KNX og Lon buss-
anlegget.

Analogt adressérbart brann-
alarmanlegg for full dek-
ning av bygget er montert. 
Branndeteksjon utføres 
hovedsakelig med optis-
ke røykdetektorer.  Brann 
varsles med høytalere, til 
buss-anlegget og over opp-
ringer til brannvesenet. 
Høyttaleranlegget benyt-
tes kun til alarmmeldinger. 
Enkelte dører er montert 
med dørholdemagneter, til-
knyttet brannalarmanleg-
get. Ved utløst brannalarm, 
blir alt lys tent og stikkon-
takter slås av via buss-an-
legget.  

Bygget har i tillegg et inn-
bruddsalarmanlegg og et 
adgangskontroll system 
med berøringsfrie kortle-
sere og kodetastaturer i en-
kelte soner.

Fra to data-rom er det mon-
tert et fibernett videre ut til 
teletekniske fordelinger.  
Fibernettet er så tilkoblet 
switcher og videre fra swit-
cher er det montert et kom-
plett strukturert kablings-
system  kategori «6A nett». 
Skjermet kabel er benyt-
tet. Anlegget leveres med 
systemgaranti på 10 Gbit. 
Trådløs LAN (WLAN) er 
også etablert for hele byg-
get.

Elektroniske infotavler er 
montert i hele bygget for 
informasjon fra flere enhe-
ter til enkelte skjermer.

Av Bjørn Aasrum, Norconsult AS

Fra undervisningsbasen til Helse- og sosialfag. THVS er et «ærlig» bygg, nøkternt og 
robust med sine eksponerte installasjoner, betongflater og kryssfinérvegger.
 

Foto: Byggenytt

Den gode puls
Byggenytt har besøkt Erling Freitags verk-
sted  og fikk en innføring i produksjonen 
av fasadeplatene som pryder Arena. Svein 
Freitag kunne fortelle at det utstansede 
mønsteret på de to ulike platetypene base-
rer seg på tekstilkunstneren Beret Aksnes 
sin idé, Puls. Utgangspunktet er lydopp-
tak av hennes tantebarns pulsslag som er 
kjørt dobbelt. Beret Aksnes var en av tre 
kunstnere som ble prekvalifisert til kon-
kurransen om operaens sceneteppe. Hun 
har nylig vunnet en stor utsmykningskon-
kurranse sammen med Vegar Moen til 
Kilden i Kristiansand.

Foto: Byggenytt

Det er så mange detaljer å glede seg over, 
som her en vindeltrapp og utsnitt fra det 
store auditoriet.

Foto: Byggenytt



BYGGENYTT NR. 5–2009 - 11

Av 
Lars Beier, 

schmidt / hammer /
lassen architects / 

Siemens Installation AS leverer innovative løsninger og tjenester
innen elektroinstallasjon, tele og data, brann og sikkerhet samt drifts-
tjenester for tekniske anlegg i bygg (facility management).
Med avdelinger i 20 byer og over 1300 medarbeidere kan vi
tilby god service og rådgivning over hele landet. Vi utfører alle
typer oppdrag til konkurransedyktige priser, både i private hjem,
næringsbygg og industri.

Arkitektens artikkel

I december 2005 vandt shla 
en international arkitekt-
konkurrence om designet 
og formgivningen af den ny 
Thor Heyerdahl videregåen-
de skole (THVS) i Larvik. I 
arbejdet frem til afleveringen 
af det færdige byggeri og den 
undervisning med et holis-
tisk og tværfagligt udgangs-
punkt.

Skolens traditionelle gym-
nastiksal er blevet udvidet 
til en egentlig sportsarena og 
multifunktionshal til glæde 
for Larviks borger. Med fas-
te 2.000 sidepladser og ydel-
ligere 2.000 fleksible pladser 
er den nye arena ikke alene 
optimalt udformet for den 
daglige skoleundervisning, 
men samtidig også designet 
til at blive en af Europas mest 
intime hjemmebaner for det 
Larviks internationalt aner-
kendte håndboldhold og øv-
rige sportsgrene.

Trods de mange ændringer 
og nye funktionskrav som 
er kommet til projektet siden 
arkitektkonkurrencen er det 
lykkedes alliancesamarbej-
det at fastholde de oprindelige 
intentioner og funktionskrav 
til projektet samt tidsplanen 
så skolen kan tages i brug og 
indvies som planlagt ved se-
mesterstarten. 

Bygningens hovedstruktur 
består af et åbent kvadra-
tisk etagedæk i hvilket der er 
foretaget dybeudskærringer 
som skaber dynamik og gør 
det muligt for dagslyset at 
finde vej dybt ind i bygnin-

gen. Ved at dreje hvert dæk 
180 grader omkring byg-
ningens centerakse skabes 
en serie av enkelt- og dob-
belthøje områder inde i byg-
ningen som kan utnyttes til 
teoretiske fag, verkstedsak-
tiviteter og fellesfasiliteter. 
Rotationsprinsippet kombi-
neret med små forskydnin-
ger i dækkanterne skaber 
utendørs terrasser, og inde i 
selve huset etableres visuell 
kontakt fra den ene etage til 
den næste. Udefra giver inn-
skæringerne bygningen ret-
ning og en karakteristisk dy-
namisk form med fire akser 
som peger ud og omfagner 
omgivelserne. 

Bygningens akse og centrale 
rum i stueetagen er således 
tænkt åben for byens borge-
re og udgør dermed et afgø-
rende element i det fremtidi-
ge samlede anlæg som også 
omfatter naboområdets skøj-
testadion og øvrige sportsan-
læg.

THVS er en ikonisk bygning 
som udtrykker sin unikke ka-
rakter i relation til Larvik by. 
Den er fleksibel i forhold til 
ændringer og dynamisk i for-
hold til moderne pædagogis-
ke undervisningsmetoder og 
måder at studere på. Bygnin-
gen signalerer og omfavner 
derved den synergi som er 
selve grundlaget for THVS’s 
daglige virke.

I sit hovedgreb og design er 
THVS et af de mest areal-
effektive skolebyggerier pr. 
elev i Norge i dag. I forhold 
til traditionelle skolebygnin-
ger er THVS således udsat 
for en større slitage og der-
med højere vedligeholdelses-
udgifter end øvrige undervis-
ningsbygninger. Som følge 

heraf fremstår den nye byg-
ning i sit materialevalg og 
udformning meget nøgtern 
og robust. Med sine ekspo-
nerede installationer, flyde-
betongulve, krydsfinérvæg-
ge, og øvrige materialevalg 
er den nye skolebygning ikke 
alene optimeret maksimalt 
i forhold til vedligehold og 
daglig drift, men også søgt 
gjort tidløs robust i forhold 
til kommende generationer 
af elever.

Skolebygningen og sportsare-
naen er fysisk forbundet med 
en bro som på 1ste sal skaber 
forbindelse til klasseværel-
ser og undervisningsarealer-
ne, men som i terrænniveau 
respekterer bygningernes 
bymæssige placering ved at 
tillade for Larviks borgere 
at passere mellem skole- og 
arenabygningen på samme 
måde som skolebygningens 
stuetage gør det. 

Med sine insitu støbte røde 
tribuner og bevidst og funkti-
onelle optimering af arealfor-
brug er arenaen søgt gjort så 
funktionel og intim som over 
hovedet mulig. Langsider-
nes mobile tribuner gør det 
på en gang muligt at opfylde 
THVS’ daglige behov i un-
dervisningen og om aftenen 
eller i weekenden at skabe en 
af de mest intime arenaer for 
koncerter eller internationale 
sportsbegivenheder.

Samlet er den ny bygning for 
THVS med tilhørende are-
na således ikke bare endnu 
en «skole og gymnastiksal» 
men et væsentligt og afgø-
rende element i den fremti-
dige udvikling al Larvik som 
et kulturelt og forretnings-
mæssigt centrum i Vestfold 
fylkeskommune. «Rotationsprinsippet kombineret med små forskydninger 

i dækkanterne skaber utendørs terrasser, og inde i selve 
huset etableres visuell kontakt fra den ene etage til den 
næste».

Foto: Byggenytt

Bare det å komme inn i denne idrettshallen får 
pulsen til å øke. Her bli det liv når Larviks håndball-
jenter skal møte sine motstandere.

Foto:
Byggenytt

Det var ikke lett å 
velge 
ut det siste bildet til 
prosjektomtalen.  Vi 
har brukt 32 bilder av 
Byggenytts fotograf av 
120 mulige. Aldri før 
har vi sett et så  flott 
skoleanlegg, og vit da 
at konkurransen har 
vært meget hard. 

Vi vil imidlertid på 
Byggenytts hjemme 
side  - byggenytt.no 
- ta med en god del av 
bildene som ikke fikk 
plass i papirutgaven.

Foto:
Byggenytt
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AF Decom Offshore AS har bygget Europas mest 
moderne miljøbase for gjenvinning av utrangerte 

offshore installasjoner i Vats.

Vi takker alle entreprenører og leverandører for et 
meget godt samarbeid og vel utført arbeid.

AF Miljøbase Vats - Europas mest moderne

Vi har vært ansvarlig for byggeteknikk, 
teknisk infrastruktur, ingeniørgeologi
og geoteknikk.  Vi takker for oppdraget
og ønsker lykke til med driften.

www.norconsult.no

AF Miljøbase Vats

Norconsult AS,  Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika, Tel 67 57 10 00

AF Miljøbase Vats
Av 

Jørgen Beitdokken og Trygve Isaksen,
Norconsult AS

AF gruppen er ledende i 
Norden innen fjerning, ri
ving, miljøsanering og gjen
vinning av diverse konstruk
sjoner. De siste årene har de 
opprettet en ny avdeling, AF 
Decom Offshore, som har 
spesialisert seg på offshore
installasjoner.

I 2004 fikk AF Decom Off
shore oppdraget med å fjerne 
prosessutstyret på Ekofisk

tanken, og etablerte en land
base på Raunes i Vats. Sam
me sted ble tidligere benyttet 
ved bygging av de store be
tongplattformene. Anlegget 
var godt egnet for denne ty
pe virksomhet, med kaier, 
lagringsplass, og plass for 
opphugging. Stedet var også 
godt egnet til å ta imot store 
kranskip med store vanndyp, 
grunnet rolig sjø og gode for
tøyningsforhold. Hele 98% 

av materialene som kom inn 
ble skipet ut for gjenvinning. 

Norconsult kom tidlig med i 
prosjektet og har bistått med 
prosjektering av nye landarea
ler, membraner, oljeutskille
re og forsterkning av kaiene. 
Det ble tidlig klart at anleg
get måtte utvides dersom AF 
skulle være med og kjempe 
om de kommende store fjer
ningsoppdragene i Nordsjø
en. Man startet derfor om
fattende utredninger hvor 
alternative utvidelsesmulig
heter ble studert og det ble 
laget en ny reguleringsplan 
for området.  

AF Miljøbase Vats på Raunes i Vats i Vindaford kommune, sommer 2009. I forgrunnennen en lekter med demonterte 
moduler fra Ekofisk. I bakgrunnen det store kranskipet Hermod som ligger til kai og heiser stålstrukturer og modu-
ler på land.

Foto: AF Decom Offshore 

I 2006 skulle en stor kontrakt 
tildeles. Fra Ekofiskfeltet 
skulle 13 plattformer fjernes. 
Et dilemma for AF var imid
lertid at kontraktsforhandlin
gene ble betydelig forsinket 
og at byggetiden for en slik 
stor utvidelse av anlegget var 
lang. For AF Decom ville det 
være en stor økonomisk risi
ko å starte før kontrakten var 
vunnet, men til slutt satset de 
på at kontrakten skulle vin
nes og en satte i gang forbe
redelser med hensyn til søk
nader og tidligprosjektering. 

Dette viste seg å være en rik
tig strategi da kontrakten på 
1,2 milliarder ble vunnet. 
Hovedkontrakten med Cono
coPhillips var det nederland
ske selskapet Heerema Ma
ritime Contractors (HMC) 
ansvarlig for. Fra HMC ble 
det lagt betydelig press på at 
anlegget skulle bli ferdig til 
kontraktsfestet dato.

Anlegget er bygd for å kunne 
ta imot to av verdens største 
kranskip, HMC’s Hermod og 
Thialf. Kranskipene løfter 
opp stålstrukturer og modu
ler fra Ekofisk feltet og leg
ger delene som dekkslast på 

kranskipene eller på store 
nordsjølektere. Kranskipene 
går så til land for egen mas
kin, mens lekterne slepes. 
Når de kommer til Raunes, 
heises de tunge modulene 
og plattformdelene på land. 
Dette krever landarealer med 
stor bæreevne, kaier som kan 
ta store nyttelaster og stort 
vanndyp ved kai.

Kranskipkjemper
Thialf som er verdens største 
kranskip og skal ligge ved 
dypvannskaien har følgende 
dimensjoner.
• 201.6 m lang og 88 m bred.
• Dybde: min. 11.8m, maks 
 31.6 m.
• Arbeidsdekket er 49 m over 
sjøen. 
• Det er to kraner om bord, 
kapasitet ved tandemløft: 
14.200 tonn.
• Kranene strekker seg på det 
høyeste 144 m over arbeids
dekk

Thialf bruker Dynamic Posi
tioning for å holde seg i po
sisjon ved kai, mens Hermod 
fester seg til f lere anker
punkter i Vatsfjorden, for så 
å dra seg inn til kai. Hermod 
har allerede hatt sin første 

Fra sommeren 2009 0g fram til 2013 vil Heerema Marine Contractors (HMC) og AF De-
com Offshore fjerne, demontere og gjennvinne plattformene på den engelske og norske 
sektoren i Nordsjøen.

Foto: HMC
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for utbyggingen av AF Decoms nye miljøbase for 

resirkulering av utrangerte oljeplattformer.

Hovedentreprenør

Vi takker for ordren på
FERDIGBETONG

IG-RØR og KUMMER

Vi leverer ferdigbetong til
prosjekter over hele landet fra våre 
stasjonære og mobile blandeverk, 

samt elementer og komplette
avløpssystemer i betong.

www.olenbetong.no

AF Decom Offshore har drevet mottaksanlegget i Vats utenfor Haugesund siden 2005. For å være rustet til å ta imot 
og gjennvinne nye og flere oljplattformer. er anlegget utvidet fra 25.000 m2 til 80.000 m2. Bildet viser stor aktivitet med 
ferdigstillelse av anlegget.

Foto: Norconsult

vellykkede operasjon og man 
venter på Thialf.

Alle konstruksjoner som 
kommer i land må betraktes 
som forurenset og alt over
flatevann skal derfor renses. 
Hele prosjektet har fra star
ten av hatt et betydelig fokus 
på miljø og det er investert 
betydelige summer for å hin
dre lekkasje til grunnvann og 
sjø.

Norconsult har vært hoved
rådgiver og utført prosjekte
ring og oppfølging av:
• utsprenging av berg, 
ca. 500.000 m3

• utfylling i sjø, 
ca. 400.000 m3

• dypkomprimering, 
10.000 m2

• dypvannskai: 
kaifrontlengde 182 m og 
vanndyp 23,5 m
• spuntkai: 75 m kaifront
• oppankringsplass for lek
tere med lekterkai, 2 dykdal
ber, 3 pollere
• ca. 8500 m rørledning for 
vann og avløp
• ca. 1400  m kabelgrøft for 
strøm og styringssystem
• fjellhall for fordrøyning
basseng, kapasitet 10.000 m3 
vann
• 4 ankerpunkt for kranskip 

Norconsult har hatt ansvar 

Dypvannskaien bygges. Plasstøpte betongbjelker støpes 
på toppen av rammede stålrørspeler.

Foto: Norconsult 

Hermod fester seg til flere ankerpunkter i Vatsfjorden for 
så å dra seg inn til kai.

Foto: Norconsult

for:
• utarbeidelse av regulerings
plan
•ansvarlig søker og myndig
hetsbehandling
• byggeteknikk
• ingeniørgeologi
• geoteknikk
• teknisk infrastruktur
• elektro
• VVS

En av utfordringene i utbyg
gingen har vært den korte 
byggetiden. Siden de store 
kranskipene ikke opererer i 
Nordsjøen høst og vinter var 
det viktig å ha anlegget fer
dig til sommeren, noe som 
har gitt ca. 1 års byggetid. 
Dette er meget kort tid for 
et så komplisert anlegg, og 
entreprenøren, AF Anlegg, 
har utført et imponerende ar
beid. 

Dypvannskaien
Dypvannskaien er en sen
tral del av prosjektet. Det er 
over denne kaien de fleste og 
tyngste offshorekonstruksjo
nene skal transporteres. Med 
en kaifrontlengde på 182 m 
er det plass til to posisjoner 
for de store kranskipene, og 
de kan dermed sette fra seg 
konstruksjoner i hele kaiens 
lengde. Kaien er dimensjo

Plasstøping av kum for drenssystemet. Høyvann var til 
tider en utfordring.

Foto: Norconsult

fortsettelse neste side
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Siltgardin, geotekstil
for dekking av bunn og

annet sjøredskap
er levert av

Vi har vært involvert i utbyggingen
av basen og i produksjonen

Postboks 21,
4064 Stavanger
Telefon: 51 44 41 00
www.tskran.no

fortsettelse fra 
forrige side

nert for en jevnt fordelt last 
på 10 tonn/m2 og punktlast 
på 533 tonn/2,5 m x 2,5 m, 
noe som gir store dimensjo
ner. Kaien er delvis plassert 
på Raunesholmen, noe som 
har ført til mye undervanns
sprengning og tilpassnings
arbeider mot berg. Etter 
sprengningene var man nødt 
til å justere designen flere 
ganger. En annen utfordring 
var vanskelig fjell på Raunes
holmen. Dette sprakk opp 
mer en forventet ved spreng
ning. Pelearbeidene rundt 
holmen tok derfor lengre tid 
enn antatt, og medførte mye 
omprosjektering. 

Drenssystem og 
fordrøyningsbasseng
Alt vann som kommer på 
overflaten av anlegget skal 
renses. Det vil i stor grad si 
regnvann, men også vann 
fra spyling. Hele det drener
te området er på ca. 75.000 
m2, og området bak kaien er 
belagt med 3 lag asfalt. Det 
vannet som kommer på over
flaten føres inn til et fordrøy
ningsbasseng i fjellet. Un
der det asfalterte området er 
det lagt en 2 mm tykk po
lyethylenemembran for å si
kre mot lekkasje ut i fylling 
og sjø. Membranen er lagt 
med fall, og vann som skul
le komme ned til denne vil 
følge drensledninger til egne 
drenskummer som må tøm

mes manuelt. På denne må
ten har byggherren god kon
troll over den mengden vann 
og renhet som slipper forbi 
asfalten. Det er også etablert 
kontrollbrønner for å kunne 
detektere eventuelle lekka
sjer i membranen. 

Renseanlegget har ikke ka
pasitet til å rense alt vann un
der et kraftig regnskyll, og 
det er derfor etablert et for
drøyningsbasseng i fjell. For
drøyningsbassenget har en 
kapasitet på ca. 10.000 m3. 
Hvis bassenget av en eller 
annen årsak ikke kan fylles 
opp mer, kan man via et sty
ringssystem stenge ventilene 
i tunnelinngangen. Rørene 
og området ute vil da fylle 
seg opp, dette er en buffer på 
ca. 10.000 m3. 

Hele det drenerte arealet er 
delt opp i 3 områder som kan 
styres individuelt. Det vil si 
ved lav aktivitet på anlegget 
kan rørene fra de rene områ
dene kobles om, så rent regn
vann går rett i sjøen uten å 
unødvendig belaste rensean
legget. Maksimalt vannspeil 
inne i fjellhallen er senket 
ned til under havoverflaten 
for å skape et utvendig vann
trykk, altså vil grunnvan
net presse seg inn i bassen
get, og ikke omvendt. Større 
partikler som ikke har stop
pet i sandfangene vil synke 

En utfordring var vanskelig fjell på Raunesholmen. Dette sprakk opp mer en forventet 
ved sprenging. Pelearbeidene rundt holmen tok derfor lengre tid enn antatt, og medfør-
te mye omprosjektering. 

Foto: Norconsult

Dypvannskaien under bygging. �aien er delvis plassert�aien er delvis plassert 
på Raunesholmen, noe som har ført til mye undervanns-
sprengning og tilpassningsarbeider mot berg.

Foto: Norconsult fortsettelse side 16

Thialf (på bildet over 
fotografert i en fjord 
nær Hjelmeland i 1998) 
har den største løfteka-
pasiteten for noe fartøy i 
verden. Det kan løfte i tan-
dem (med begge kranene) 
14.600 tonn. Thialf er 202 
meter lang og 88 meter 
bred. For tunge løft må det 
kjempekroker til!

Foto:
HMC

Sjøentreprenøren as
er et av landets ledende firmaer innen bransjen.

Vi utfører alle typer undervannsoppdrag.
Kontakt oss for en uforpliktende prat.
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Hillesland, 4280 Skudeneshavn
Telefon: 992 59 135

www.karmoynaturstein.no • E-mail: knu-dal@online.no

Våre to lektere har vært engasjert i både opparbeidelse av basen og i 
produksjon.

Vi gratulerer AF Decom AS. Vi takker for oppdraget og samarbeidet.
2600 m stålrørspeling,

stålkjernepeler og
forankring
er utført av

www.fas.no

Fra utbygging til drift i Vats
Europas mest moderne base 
for resirkulering av utranger-
te installasjoner fra Nordsjø-
en er i gang med sine første 
store oppdrag. Fire Ekofisk-
installasjoner er nå kommet 
til AF Miljøbase Vats for re-
sirkulering. 

AF Miljøbase Vats ble etablert 
på Raunes i Vats i Vindafjord 
kommune i 2005, på samme 
sted som flere av kjempene i 
Nordsjøen ble bygget av Nor-
wegian Contractors på 1980- 
og 1990-tallet. Beliggenhe-
ten er godt egnet for denne 
typen virksomhet.Fjorden er 
dyp og skjermet, innseilin-
gen er enkel og infrastruktu-
ren er god.

AF Miljøbase Vats drives av 
AF Gruppens miljøvirksom-
het, AF Decom Offshore. De 
siste årene har en omfatten-
de ombygging gjort basen i 
stand til å ta hånd om stør-
re resirkuleringsprosjekter 
på en trygg og miljøvennlig 
måte. Gjennom OSPAR-kon-

vensjonen er nordsjølande-
ne forpliktet til å ta sine off-
shore-installasjoner til land 
når de er tatt ut av drift, med 
unntak av betongunderstell 
og rørledninger. I alt finnes 
det rundt 550 installasjoner i 
Nordsjøen som skal fjernes i
løpet av de neste 30-40 åre-
ne. AF Miljøbase Vats er nå 
rustet til å ta hånd om en stor 
del av disse.

Miljø i fokus
Store masser er sprengt ut 
fra fjellsiden bak prosessom-
rådet og brukt til utfylling 
av ny dypvannskai med 182 
meter lengde og 23 meters 
dybde. Det er lagt membran 
og fast dekke på et areal på 
65.000 m2. Dekket har hel-
ling mot avløp til et nytt og 
moderne vannrenseanlegg. 
Både prosessvann og over-
flatevann renses og kontrol-
leres, før det slippes ut i fjor-
den.

Renseanlegget overvåkes 
kontinuerlig for å sikre ut-

slipp som ligger trygt innen-
for rammene av utslippstilla-
telsen. Målinger fra 2007 og 
2008 viser verdier som ligger 
betydelig under de tillatte ut-
slippsmengdene.

AF Decom Offshore, som 
driver AF Miljøbase Vats, 
er serfisert etter ISO 14001-
standarden. Dette innebæ-
rer blant annet trygge rutiner 
for overholdelse av regelverk, 
samt systematisk og kontinu-
erlig arbeid for å redusere 
miljøpåvirkningen fra basen.

I tillegg til egne målinger og 
jevnlig rapportering til myn-
dighetne har AF engasjert 
Norsk institutt for vannfors-
kning (NIVA) for å overvå-
ke marint liv i fjorden. NIVA 
har utarbeidet, og skal de nes-
te fem årene gjennomføre, et 
omfattende prøvetakingspro-
gram. NIVAs rapporter vil 
bli gjort tilgjengelig  på AF’s 
nettsider.

Resirkulerer installasjoner

Moduler fra Ekofiskfeltet plassert på miljøbaseanlegget klart for riving.

Foto: Norconsult

Inntil 98% resirkuleres.   Illustrasjon: www.afgruppen.no

I 2007 inngikk AF inten-
sjonsavtale med HMC om 
fjerning og resirkulering av 
ni installasjoner, med opsjon 
på ytterligere fire, fra Eko-
fisk-feltet for Conoco Phil-
lips. Kontrakten ble signert 
i 2008. Planleggingen startet 
i 2008. Selve rivings-, fjer-
nings- og resikruleringsar-
beidet skal utføres i perioden 
2009-2014. Det er de første 
fire installasjonene fra denne 
kontrakten som skal resirku-
leres ved miljøbasen i som-
mer, høst og vinter.

Overbygningene fra fire platt-
former, og understellet fra en 
av dem, skal deles i store sek-
sjoner på feltet og fraktes til 
Vats på to av verdens største 
løftefartøyer, Hereemas Thi-
alf og Hermod. Installasjo-
nene er Ekofisk 2/4P (over-
bygning, understell, broer og 

brostøtte), 2/4R (overbyg-
ning) og 2/4T (plattform-
kranen fra Ekofisk-tanken), 
samt Norpipe 36/22A og 
37/4A (overbygning). Under-
stellet fra Ekofisk 2/4R og de 
to Norpipe-plattformene skal 
resirkuleres ved miljøbasen i 
2010.

I løpet av juli, august og sep-
tember vil de to kranfartøy-
ene anløpe miljøbasen to til 
tre ganger hver lastet med 
plattformseksjoner. Thialf 
vil også ha med seg lektere. 
Losseperiodene vil vare i 3-
5 dager hver gang. Når kran-
skipene ligger til kai vil det 
være drift hele døgnet.

Høy grad av resirkulering
Installasjonene er grundig 
kartlagt og sikret på feltet før 
oppdelingen starter. Når sek-
sjonene ankommer Vats, blir 

først andre avfallsfraksjoner 
enn stål sortert fra manuelt. 
Farlig avfall håndteres etter 
gjeldende sikkerhetsforskrif-
ter. Kontaminert metall ren-
ses i en egen spylehall. Nye 
spesialbygde maskiner – gra-
vemaskiner med påmonterte 
hydrauliske sakser – brukes 
så til å klippe opp stålstruk-
turene. 

Verdens største maskin av 
denne typen er bygget for AF 
i Nederland, med en vekt på 
302 tonn og en rekkevidde på 
34 meter i høyden, og ankom 
miljøbasen i juni (se egen ar-
tikkel på neste side). Stålbi-
tene går så til gjenvinning. 
Opptil 98 prosent av installa-
sjonene kan gjenvinnes ved 
basen. Samtidig tas skadeli-
ge stoffer ut av kretsløpet. De 

fortsettelse neste side
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Ringeriksveien 175, 1337 Vøyenenga
Telefon: 67 18 03 80 • E-mail: nyloekken@online.no

Kantine, 44 manns borigg og kontorbygg
er levert av

www.noralarm.no

Adgangskontroll,
overvåknings- og alarmanlegg

er levert og installert av

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

www.borgemiljo.no

Vi leverte og monterte 70.000 m2

membran og beskyttelsesduk på
AF Miljøbase Vats utearealer

Telefon: 55 39 28 00
www.ncc.no

NCC Roads AS utførte asfalteringsarbeidene.
Vi takker for for oppdraget

fortsettelse fra 
side 14

til bunns i fordrøyningsbas-
senget og danne et slamlag. 
Ved tomt basseng kan man 
kjøre inn hjullaster eller til-
svarende, for å ta ut og ren-
se bunnslammet. Bunn i bas-
senget ligger på kote -13 m. 

Kabelføringsanlegg
Det er 18 uttaksstasjoner på 
området. Hver av disse ligger 
i kummer under bakken, og i 
tillegg til strøm er det uttak 
for brannvann/spylevann og 
pusteluft, som kan brukes i 
rivearbeidene. Siden arbeidet 
også skal foregå på høst og 
vinter er det nødvendig med 
arbeidslys - 3 store lysmaster 
på 38 m høyde skal lyse opp 
anlegget. Ved strømbrudd 
starter et nødaggregat som 

gir strøm til de nødvendigste 
installasjoner som pumper, 
renseanlegg, styringssyste-
mer osv., slik at man ikke får 
ukontrollerte utslipp av uren-
set vann. Ved dimensjone-
ring av kabelanlegget er det 
også tatt høyde for en even-
tuell fremtidig utvidelse av 
anlegget, ved at ekstra trek-
kerør ligger klare for fremti-
dens behov for strøm og sty-
ringssystemer.

Anlegget er en stor satsing 
fra AF gruppens side, med en 
utbyggingskostnad på ca 500 
millioner kroner. Med AF 
Miljøbase Vats ligger forhol-
dene til rette for flere store 
riveoppdrag. Norconsult har 
hatt et godt samarbeid med 
både byggherre (AF Decom 
Offshore) og hovedentrepre-
nør (AF Anlegg) og takker 
for det gode samarbeidet. 

ulike avfallsfraksjonene blir 
pakket, veid, registrert og 
merket før de transporteres 
til godkjente gjenvinnings-
anlegg eller deponier. Ingen-
ting blir igjen på miljøbasen.

Lokal verdiskaping
Miljøbasen bidrar til verdi-
skapning regionalt og lokalt. 
I 2008 ble det gjort innkjøp
for 165 millioner kroner i Ro-

galand. Av disse ble 130 mil-
lioner kroner brukt innenfor
Haugalandet, og 45 millio-
ner kroner innen Vindafjord 
kommune. Om lag 50 av 
de 100 ansatte som trengs i 
2009 vil være lokalt ansatte. 
På sikt vil andelen lokalt an-
satte bli større.

Kilde:
www.afgruppen.no

Fra utbygging til drift i Vats
fortsettelse fra side 15

s

Det er store dimensjoner 
på  det som skal resirku
leres på miljøbasen. Her 
del av et  plattformunder
stell som er delt i sto
re seksjoner på feltet og 
fraktet til Vats.

Foto:
Norconsult 

12. juni i år ankom gigantmas-
kinen med navnet Rusch Triple 
34-25 til AF Miljøbase Vats. 
Den spesialbygde rivningsmas-
kinenmaskinen, som er laget til 
å klippe stål, koster 30 millioner 
kroner og er verdens største og 
eneste i sitt slag.

Oljeinstallasjonene som skal 
demonteres på AF Miljøbase 
Vats fremover krever at krafti-
ge verktøy som kan jobbe i store 
høyder. Maskinsjef Alf Ragnar 
Sørenes har derfor utviklet en 
maskin som er spesialtilpasset 
dette arbeidet.

Maskin med krefter
Idéen til utformingen av kjem-
pemaskinen startet da Alf Rag-
nar Sørensen og kollegaene 
holdt på med demonteringen av 
Ekofisktanken sommeren 2007. 
I forbindelse med arbeidet øn-
sket de seg noe som hadde rek-
kevidde og kapasitet til å betjene 
en stor stålsaks både i høyde og 
på bakkenivå. Erfaringer tilsa 
at når det skal klippes og rives i 
tykt stål trengs det rå krefter til. 
Det fantes 4 -5 maskiner i ver-
den som ble brukt på bakkenivå, 
men ingen i høyden.

- Sammen fant vi ut at det vi vir-
kelig trenger er en stor maskin 
som har stabilitet, fleksibilitet 
og krefter. Så begynte snøbal-
len å rulle! Da intensjonsavta-
len med Heerema var kommet 
på plass, startet prosessen med 
å utforske og komme i kontakt 
med noen som kunne konstru-
ere og produsere monsteret for 
oss, forklarer Sørenes.

Vinteren 2007 fikk de tak i fem 
leverandører som sa ja. Siden da 
har Alf Ragnar Sørensen jobbet 
med å utvikle maskinen. Det 
som skiller Rusch Triple 34-25 
fra de andre er blant annet det 
faktum at den har rekkevidde 
som er 34 m høyde på radius 
17 m (maks høyde 38 m/radius 
14 m), den har en kapasitet til å 
betjene en saks på 30 tonn (mo-
difisert) og kan i tillegg ta ned 
biter på opptil 2,5 tonn i saksa. 
Den har stabilitet, som inne-
bærer samme funksjon i høyde 

som på bakkenivå. Maskinen 
kan i tillegg jobbe 360 grader 
rundt seg selv, med noe begren-
set høyde/rekkevidde over bel-
temotorene.

Miljømaskin
AF Decom Offshore er en del av 
miljøvirksomheten til AF. Hen-
synet til nettopp miljøet er i til-
legg en annen positiv faktor ved 
den nye
kjempen.

- Å klippe stålkonstruksjoner er 
kaldt arbeid. Alternativet er da 
å benytte seg av varme ved kut-
ting og sveising, det er ikke like 
miljøvennlig. Vi ønsker samti-
dig å minimere arbeid med folk 
i høyden grunnet den risikoen 
det innebærer, samt av hensynet 
til HMS. Når vi reduserer antall 
folk som jobber i høyden, min-
sker vi samtidig gassforbruket, 
sier Sørenes.

Maskinen skal i hovedsak drive 
med klipping av stålrør som er 
bindeledd mellom hovedlegge-
ne på plattformene. Å håndtere 
en slik gigantmaskin krever er-
faring. 

- Man må ha maskinførerbe-
vis, erfaring fra tidligere riving 
i høyden og intern opplæring 
(funksjoner, begrensninger, sik-
kerhetssystemet på maskinen, 
bruk og vedlikehold). Selve 
gjennomgangen av maskinen 
utføres av leverandør. Personen 
burde samtidig være sikker på 
det han gjør, og opptre rolig og 
behersket, forteller Sørenes.

Kjempemaskinen har allerede 
vakt oppmerksomhet, og flere 
medier har tatt kontakt for å hø-
re om muligheten til å få se mas-
kinen i aksjon.

- Det er absolutt noen som har 
meldt sin interesse, både fra inn- 
og utland, smiler Sørenes.Han 
vil samtidig takke alle kollegaer 
i AF Decom Offshore som har 
kommet med masse gode inn-
spill og idéer.

Kilde:
AF Posten 2/09

Spesiallaget gigantmaskin
til 30 millioner kroner

Foto: Norconsult

Prefabrikerte kaifrontelementer med hull i elementene 
er montert på hoveddragerne til forankringsstrosse for 
kranskipene.

Foto: Norconsult
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5563 Førresfjorden
Telefon: 982 18 200

www.wee.no

Transportoppdrag
med kranbil
er utført av

Postboks 144,5594 Skånevik
Telefon: 53 77 12 50
www.johansen-ror.no

Rørsveisearbeidene
er utført av

AF Miljøbase Vats skal i sommer, høst og vinter resirkulere overbygninger fra 4 plattformer og understellet fra en av 
dem.

Foto: Norconsult

Overbygningen til Norpipe 37/4 A er brakt til Vats.                                 Foto: Norconsult 

Installasjonene som skal resirkuleres i år
Følgende installsjoner resir-
kuleres:

• Ekofisk 2/4 P
(overbygning og understell)
• Ekofisk 2/4 R 
(overbygning)
• Ekofisk 2/4 T 
(plattformkran)
• Norpipe 36/22A 
(overbygning)
• Norpipe 37/4 A 
(overbygning)

Ekofisk 2/4 P
Ekofisk 2/4 P var en pumpe-
plattform som ble installert i 
1974 og satt i drift i 1975. Ol-
jen fra Ekofisktanken (2/4 T) 
ble pumpet videre fra Eko-
fisk 2/4 P til Teesside i Stor-
britannia. Plattformen ble 
stengt i 1998. En annen vik-
tig funksjon på Ekofisk 2/4 
P var varelageret. Hele 5500 
enheter, hovedsaklig reser-
vedeler, var systematisert og 
lagret i det sentrale lageret på 
plattformen. Det forsynte al-
le plattformene i Ekofiskom-
rådet med en rekke reserve-
deler.

Ekofisk 2/4 R
Ekofisk 2/4 R var en sti-
gerørsplattform som knyt-
tet feltene Cod, Albuskjell, 
Vest-Ekofisk, Edda, Eldfisk, 
Ula, Gyda og Tor til Ekofisk-
senteret. Den ble installert 
i 1975 og satt i drift i 1977. 
Plattformen ble stengt og rør-
ledningene koblet fra i 1998. 
En av de viktigste oppgavene 
på Ekofisk 2/4 R var å for-
syne Ekofisk-senteret med 
elektrisk kraft. To store tur-
biner kunne hver produsere 
25 megawatt, det er mer enn 
det dobbelte av det daglige 
strømforbruket.

Ekofisk 2/4 T
Ekofisk 2/4 T var verdens 
første betongkonstruksjon 
bygget for petroleumsvirk-
somheten. Den ble bygget i 
Stavanger i 1971-1973 som 
lagertank for olje når dårlig 
vær forhindret bøyelasting. 
Tanken ble plassert på fel-
tet sommeren 1973, og satt i 
drift i 1974. Høsten 1975 ble 
rørledningen for olje og våt-
gass til Teesside i Storbri-

tannia tatt i bruk. Senere ble 
Ekofisk 2/4 T utbygd med et 
omfattende prosessanlegg. 
På grunn av innsynkingen på 
feltet ble det i 1989 installert 
en ekstra beskyttelsesvegg i 
betong rundt tanken. Arbei-
det med å klargjøre Ekofisk 
2/4 T for sluttdisponering 
startet like etter nedstenging 
i 1998. I 2000 var prosessan-
leggene tømt for hydrokarbi-
ner. Arbeidet med å tømme 
lagertankene varte fra 2002 
til 2005. Det vi nå skal fjerne 
fra installasjonen er kranen. 
Resten av overbygningen ble 
fjernet av AF Decom Off-
shore i perioden 2005-2007.

Norpipe 37/4 A
Norpipe 37/4 A står på 85 
meters vanndyp i britisk sek-
tor. Norpipe 37/4 A ble byg-
get som pumpestasjon på ol-
jerørledningen til Teesside i 
England. Fra Ekofisk 2/4 P 
gikk oljen til 37/4 A og vi-
dere via Norpipe 36/22 A 
til oljeterminalen i Teessi-
de. Plattformen ble installert 
i 1974 og kom i drift i 1975, 

men det var først i 1978 at 
mengdene olje i rørledningen 
ble så store at det ble nød-
vendig å starte pumping fra 
de to plattformene på lednin-
gen. Pumpingen fra Norpipe 
37/4 A ble besluttet stanset i 

november 1981 og seksjonen 
med pumpeutstyret koblet 
fra resten av rørledningen. 
Boligmodulen ble moderni-
sert i 1981. I 1983 ble turbi-
nene helt koblet ut og platt-
formen fraflyttet. I 1994 ble 
rørledningen til Teesside lagt 
utenom plattformen.

Norpipe 36/22 A
Norpipe 36/22-A ligger på 81 
meters vanndyp i britisk sek-
tor. Plattformen ble bygget 
som pumpestasjon på rørled-
ningen som kommer fra Eko-
fisk 2/4 P via den andre pum-
peplattformen Norpipe 37/4 
A til oljeterminalen i Teessi-

de. Den ble installert i 1974 
og kom i drift i 1975. Turbi-
nene på plattformen ble bare 
operert i to år (til 1977) da ny 
teknologi gjorde det mulig å 
pumpe oljen direkte fra Eko-
fisk 2/4 P til Teesside. Tur-
binene ble koblet fra, men 
rørledningen gikk fremdeles 
opp til plattformen før den 
gikk videre. I 1983 ble platt-
formen fraflyttet, og i 1994 
ble rørledningen til Teesside 
lagt utenom plattformen.

Kilder: 
Wikipedia, 

Kulturminne Ekofisk.
www.afgruppen.no

Hermod er noe mindre enn Thialf. 
Den er 154 meter lang og 86 meter 
bred. De to kranene har en samlet
løfteevne på 8100 tonn. Det store 
dekket kan ta en last på opp
til 8000 tonn. I motsetning 
til Thialf bruker Hermod 
12 ankere for å holde
seg i posisjon.

Foto: HMC 
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Vi har hatt byggeledelsen og prosjektert utomhusanlegget.  
Vi takker for oppdragene og ønsker lykke til med åpningen.

Hamsunsenteret

Norconsult AS,  Alsgården, Notveien 17,  8013 Bodø,  Tel.75 56 58 00   www.norconsult.no
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Veidekke Entreprenør AS
Postboks 14,
8201 Fauske
Telefon: 75 64 10 50
www.veidekke.no

Entreprisene:
• Tett bygg
• Innvendige arbeider
er utført av

Hamsunsenteret

Hamsunsenteret på Hamarøy i Nordland på åpningsdagen 4. august 2009, Dagen var også 150-årsdagen for forfatte-
rens fødsel. Rundt 5000 mennesker deltok i markeringene.

Foto: Kjell Fredriksen, www.fotonordfra.no  

Hamsunsenteret ligger på Presteid like ved ruinene til gården der Hamsun til�raktelike ved ruinene til gården der Hamsun til�rakte 
flere av sine �arneår.

Foto: Kjell Fredriksen, fotonordfra.no

Arkitektenes beskrivelse
Hamsunsenteret, som åpnet 
4. augst 2009, er dedikert til 
Knut Hamsun, Norges mest 
nyskapende forfatter i det ty
vene århundre. Senteret, som 
er på til sammen ca. 2200 m2   
(BTA), er plassert på Prest
eid på Hamarøy like ved rui
nene til gården der Hamsun 
tilbraket flere av sine barne
år. Hamsunsenteret består av 
resepsjon, butikk og kafé i 1. 
etasje, utstillingsarealer i 2
5 etasje og en fullverdig kul
tursal i en separat bygning 
ved siden av hovedbygget. 
Bygningene er bundet sam
men av en underjordisk pas
sasje som inneholder garde
robe.   

Arkitekturen er påvirket av 
Hamsuns utforskning av 
menneskets sammensatte 
sjeleliv. Bygningen er unn
fanget som en arketypisk og 
fortettet konsentrasjon av 
ånd i rom og lys, og er en le
gemliggjøring av en Ham
sunskikkelse i arkitektonisk 
forstand. Flere bygningsele
menter er inspirert av pas
sasjer fra Hamsuns diktning 
som «den tomme fiolinkas
se»balkongen fra Mysterier, 
og glassbalkongen som lik 

«kvinnen med ermene rullet 
opp som vasker gule vindus
ruter» fra Sult. 

Bygningens konsept: «byg
ningen som en kropp: en 
slagmark for usynlige kref
ter» er synlig både utvendig 
og innvendig. Eksteriøret av 
sortbeiset tre er gjennom
skåret av «usynlige impulser 
som skyter ut av bygnings
kroppen». Bygningens rygg
rad er kledd med perforert 
messing og inneholder heis 
og tekniske føringer. Den 
bordforskalede og hvitmalte 
betongveggen synlig inne i 
bygget fanger sollyset på uli
ke tider av året og landska
pet åpenbarer seg i ulike ty
per vinduer. 

Den mørkbeisede fasaden 
refererer til de tjærebehand
lede, norske stavkirkene og 
bambusen på taket refere
rer til det tradisjonelle norsk 
torvtaket. 

Bygget ble tegnet i 1994 og 
har overlevd mange kontro
verser og politiske dragkam
per. Bygget har gjennom åre
ne blitt gjenstand for mye 
debatt gjengitt i over 400 avis

artikler. I 2005 fikk bygnin
gen fikk den nødvendige po
litiske støtten og etter hvert 
finansiering, med dedikert 
innsats fra blant annet Aas
laug Vaa og Alf Einar Øien i 

tett samarbeid med LY arki
tekter. Bygget som står ferdig 
i 2009 gjenspeiler det origi
nale konseptet med unntak 
av kultursalen som ble lagt 
til i 1997. 

Arkitekter , rådgivere,
leverandører og 
entreprenører:
Steven Holl Architects
Steven Holl 
(design architect)
Noah Yaffe 
(associate in charge  con
struction documents)
Peter Englaender 
(project team)
Francesco Bartolozzi, 
Ebbie Wisecarver 
(project team  construction 
documents)

Over 60 pressefolk 
fra hele verden var på 
plass på Hamarøy for å 
dekke åpningen av sen-
teret. Arkitekt Steven 
Holl var nest etter huset 
midtpunktet.

Foto:
Nordland fylkeskom. /

Anna Zheleznaya
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www.nordlandbetong.no

Vi gratulerer med ferdigstilt 
bygg.

Vi leverte all ferdigbetong,
inkludert sort og hvit pigmentert 
betong, fra vår avd. på Fauske

energibrønnene
er boret av

Kirkeveien 17, Postboks 143,  8201 Fauske
Telefon: 75 60 11 00 • Telefax: 75 60 11 01

E-mail: galvano@galvano.no
www.galvano.no

Utvendig rømningsvei
og innvendige trapper

er levert av

Erik Fenstad Langdalen
(project architect - design de-
velopment)
Gabriela Barman-Kraemer, 
Yoh Hanaoka, 
Justin Korhammer, 
Anna Müller, 
Audra Tuskes
(project team - design deve-
lopment)

Nors samarbeidspartner
(Detaljprosjekt)
LY Arkitekter AS
Erik Fenstad Langdalen 
(prosjektleder)
Hanne Bergan
Trond Olav Erga
Harald Lode
Hege Maria Eriksson

RIB (forprosjekt)
Guy Nordenson 
and Associates
RIB (detaljprosjekt)
Rambøll Norge

RIV (forprosjekt)
Ove Arup
RIV (detaljprosjekt)
Rambøll Norge

RIE (detaljprosjekt)
Rambøll Norge

Lysdesigner (forprosjekt)
L’Observatoire International
Lysdesigner (detaljprosjekt)
Vesa Honkonen Architects
Vesa Honkonen

Landskapsarkitekt 
(detaljprosjekt)
Landskapsfabikken
Ellen Husaas (prosjektleder)

Leverandører
Trematerialer: 
Svenneby sag
Glass-system: 
Schüco International
Glass, spesialtilpasset: 
Fauske glass
Stålarbeider: Galvano
Ståldører: Jansen 
Trevinduer: Norgesvindu
Tredører: Skallevold trevare
Messing: Astrup AS
Teleskopamfi: Martela
Heis: Schindler
Maling: Jotun
Akustiske takplater: 
Treullit fra Cembrit
Blikkenslagerarbeider: 
Fause blikk
 
Entreprenører
Betong: Skanska as
Tett bygg og invendige arbei-
der: Veidekke as
Ventilasjon: Harstad lufttek-
nikk
Elektriker: Haneseth as
Rørlegger: Ole Nesjøe
Heis: Schindler
Alarm: Siemens
Grunnarbeider: Elvenes

Hamsunsenteret med Prestegårdshagen under den nordlandske himmel.

Foto: Kjell Fredriksen
fotonordfra.no

Byggeteknikk
Av 

Ivar Folgerøholm, Rambøll Norge AS

Bæresystemer
Hovedbygget er oppført i 
plasstøpt betong med et-
terspente betongbjelker i 
dekkene. Heis- og teknisk 
sjakt har et bæresystem av 
hulprofiler i stål. Balkon-
ger er støpt i hvit betong, og 
er innspent i yttervegg med 
spesialformede isolasjons-
elementer (Isocorb). Trap-
pene ble støpt med sort be-
tong og slipt lik påstøpen i 
tilstøtende arealer

Kultursalen har plasstøpte 
konstruksjoner opp til ter-
rengnivå, og et bæresystem 
av stål over (søyler og fag-
verksdragere). På taket er 
det lagt bærende korruger-
te stålplater med isolasjon, 
tekking og lette vekstjord-
matter. Deler av tribunen 
og tilhørende trapper er i 
sort betong, mens dekket 
over garderober er av Le-
ca-byggplank.

Påstøper
Påstøper på gulv og dekker 
er i svart slipt betong med 

innlagt gulvvarme. Mel-
lom dekkestøp og påstøp er 
det lagt inn isolasjonskikt 
og plast. 

OVERFLATER
I hovedsak er alle vertika-
le overflater bordforskalt, 
mens horisontale overfla-
ter systemforskales. Over-
flatene males i etterkant. 
Støpesår ol. utbedres med 
lokale reparasjoner med 
puss og bordforskaling.

Da stålsøylene til hulldek-
kene var på plass, tok hver 
etasje ca. én uke å monte-
re.

Utkragende takgesims ble 
utført som elementer som 
ble støpt på av NCC på ste-
det. Disse ble så til slutt 
lagt på taket av hulldek-
ker. Taket over den store 
inngangsportalen er utført 
som tradisjonelt plasstøpt 
dekke.

Utsikt mot Glimma.                                                Foto: Kjell Fredriksen, fotonordfra.no
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Svennebyveien 162, 1820 Spydeberg
Tlf.: 91 70 56 74 - 90 09 74 01 • Faks: 69 83 78 50

www.svenneby.no

All trelast i furu, cedertre,
eik og bjørk

er produsert og levert av

kvalitet, mangfold og godt samarbeid

Astrup AS har levert Messingplater til innvendig 
og utvendig bruk på Hamsunsenteret.

hamsunsenteret

13.000 kg Messingplater i tykkelsen 1,5 mm
20 x 20 mm med 

cc35 mm.

1.000 kg Messingplater i tykkelsen 3,0 mm
uperforert.

ASTRUP AS
Postboks 8, Haugenstua, N-0915 34, N-0978 Oslo
Telefon: 22 79 15 00 22 10 72 93

Hovedleverandør av byggevarer
Vi takker for leveransene

Hovedbygget er organisert rundt en sentral heiskjerne. Fra 2. (bildet) til 5. etasje ligger utstillingsarealene som er va-
riert for å gi en fleksibel  utstilling. Interiøret er delvis skjermet for naturlig lys for å gi gode forhold til digitale utstil-
lingsmedier.

Foto: Kjell Fredriksen, fotonordfra.no

Brannteknisk prosjektering

Hamsunsenteret har en arki-
tektonisk utforming som har 
gjort prosjektering for per-
sonlig og materiell sikkerhet 
til en utfordrende og interes-
sant prosess. 

Hovedbygget er prosjektert 
med fravik fra de preaksep-
terte løsningene, da enkel-
te aspekter ved hovedbygget 
ikke omhandles i anbefalin-
ger og løsninger i Veiledning 
til Tekniske forskrifter, el-
ler der analyseløsninger ve-
rifiserer sikkerheten bedre. 
Et viktig og kritisk område 
som nevnes spesielt for det-
te er manglende alternativ 
rømningsvei fra mellometa-
sje/takplan, som for øvrig er 
et direkte fravik fra Teknis-
ke forskrifter og som krever 
søknad om dispensasjon fra 
bygningsmyndighet. Hoved-
bygget betraktes som en stor 
branncelle med åpen forbin-
delse over seks plan, hvor 
kun kjelleretasje med tek-
niske rom er skilt ut. Den ut-
vendige rømningstrappen er 
seksjonert ut fra hovedbyg-
get, og betraktes som sikkert 
sted i tilfelle rømning er nød-
vendig.

Rambøll har benyttet avansert 
analyseverktøy (CFD-Com-
putational Fluid Dynamics) 
i prosjekteringsprosessen, 
for å simulere hvilken røyk-
spredning og opptredende 
temperaturer som vil påvirke 
konstruksjoner og rømmende 
personer i tilfelle brann. Ved 
hjelp av denne analyseme-
toden har aktive sikringstil-
tak blitt optimalisert teknisk 

og økonomisk, og samtidig 
gjort det mulig å ivareta den 
spesielle arkitektoniske ut-
formingen, uten å redusere 
person- og verdisikkerheten. 
Analysene har verifisert nød-
vendig utløsningstemperatur 
og plassering for sprinkler-
hoder, effekt og plassering av 
røykventilasjon, plassering 
av røykdetektorer, og også 
alarmorganiseringen mellom 
disse aktive tiltakene. 

Strategi for når aktive til-
tak skal aktiveres er et vik-
tig moment for å sikre at de 
tekniske installasjonene som 
skal ha en funksjon under 
brann, fungerer som tiltenkt 
med hensyn på ytelse og tids-
punkt for igangsetting. Val-
gene av sikringstiltak er gjort 
både i forhold til investe-
ringskostnader og videre for 
forvaltnings- og driftsfase. 

Som et eksempel vises sikt-
forhold for rømmende etter 
10,5 minutter. Branneffekt 
og røykproduksjon vurderes 
å være konservativ.

Brann- og rømningssikkerhe-
ten for hovedbygget vurderes 
å være tilfredsstillende.

Korridoren mellom hoved-
bygget og kultursalen er et 
naturlig skille mellom byg-
ningene, og vil i en brann-
situasjon hindre spredning 
mellom bygningene. For å 
sikre rømmende alterna-
tiv rømningsvei, spesielt be-
søkende med nedsatt fysisk 
funksjon, er det etablert en 
seksjoneringskonstruksjon 

mellom disse bygningene. 
Horisontal rømning reduse-
rer nødvendig rømningstid, 
og brann- og rømningssik-
kerheten vurderes å være iva-
retatt også for kultursalen. 

Brannteknisk rådgiver har 
samarbeidet tett med arki-
tekt, uavhengig kontrollør 
og øvrige fag for å sikre at 
Hamsunsenteret tilfredsstil-
ler de funksjonskrav i Tek-
niske forskrifter som stilles 
til slike byggverk med hen-
syn til brann- og rømnings-
sikkerhet.

Av 
Trond R. Sedeniussen,  Rambøll Norge AS

Rambøll har benyttet avansert analyseverktøy (CFD-
Computational Fluid Dynamics) i prosjekteringsproses-
sen.

s

Fasade med hovedinn-
gang. Hovedbygningen 
rommer, for uten utstil-
lingslokaler, resepsjon, 
kafé, butikk, gardero-
ber/WC og administra-
sjon.  

Foto:
Kjell Fredriksen

fotonordfra.no

Postboks 134, 8502 Narvik

Vi har tekket takene
med Protan membraner.

Hamsunsenteret ønskes all
mulig suksess for fremtiden.
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Oslo 2222 2000
Bergen 5554 9460
Drammen 3226 0120
Gjøvik 6114 6200
Horten 3303 5320
Trondheim 7399 1150

Vi har levert det tekniske utstyret til 
Hamsunsentret, og takker for 
oppdraget og samarbeidet.

< møterom
< konferanserom
< auditorier

< undervisningsrom
< resepsjoner
< samhandlingsrom

FotoPhono tilbyr teknisk utstyr og installasjon 
av alle typer møteplasser.

www.fotophono.no

COVENT AS
Birkemo, 4387 Bjerkreim

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

VENTILASJONSAGGREGATENE
er levert av

Postboks 116, 9481 Harstad
Telefon: 77 00 09 60 • Telefax: 77 00 09 66

Luftbehandlingsanlegget
er installert av

Fra senterets samfunnsdel. Auditoriet har et nettoareal på 435 m2 og består av et stort scenerom delt inn i et publi-
kumsamfi og et scenegulv.

Foto: Kjell Fredriksen, fotonordfra.no

VVS-tekniske anlegg
Av 

Jan Erlandsen,  Rambøll Norge AS

Generelt
VVS-tekniske anlegg er så 
langt det er mulig forsøkt 
skjult.

Sanitæranlegg
Sanitærinstallasjonene har 
hovedtyngden i kjøkken i 1 
etasje og garderobe og toa-
lettarealer i underetasjen av 
hovedbygget samt i forbin-
delse med garderober i un-
deretasje i kultursalen. Sani-
tærinstallasjonene er utført i 
rustfritt stål. Avløp fra kjøk-
ken går via fettutskiller før 
det slippes videre. Avløp fra 
bygget pumpes til kommu-
nalt nett via pumpekum plas-
sert på utsiden av bygget. 
Takvann ledes til områden 
nedenfor byggene.

Varme
Varmeanlegget er et vannbå-
rent gulvvarmesystem som 
får varme fra av en varme-
pumpe og en el-kjel. Varme-
rør er lagt fram i bygget via 
sjakt i hovedbygg samt via 
mellombygg til kultursalen. 
Det er plassert gulvarmefor-
delere i hver etasje i hoved-
bygget. I Kultursalen er det 
plassert flere fordelere i plan 
U1og en i plan 1

Varmepumpe
Varmepumpa henter ener-
gi fra 5 stk 150 meter dype 
brønner på nedsiden av byg-
get. Varmepumpa er dimen-
sjonert for å dekke 85% av 

I kultursalen er ventilasjonsaggregatet plassert i rom bak 
amfiet. Tilførselen av luft skjer under stolene. Avtrekk er 
plassert i tak. Ventilasjonssystemet i kultursalen er be-
hovsstyrt avhengig av temperatur og CO2-konsentrasjon 
i salen.

Foto: Kjell Fredriksen, fotonordfra.no

fortsettelse neste side

For en utsikt!      Foto: 
Nordland fylkeskommune /

Tore Schøning Olsen
 

Takutsnitt.                               Foto: Kjell Fredriksen
fotonordfra.no

Det naturlige lyset trekkes inn i bygningen i dramatiske 
«lyssøyler» som treffer viktige steder i bygget på spesielle 
dager i året.

Foto: Kjell Fredriksen, fotonordfra.no
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fortsettelse fra 
forrige side

det termiske energibehovet 
for bygget. Resten dekkes 
med spisslast i form av en el-
kjel.

Sprinkler
Hovedbygget er sprinklet. 
Sprinkleranlegget ligger 
åpent under himling i hoved-
bygget. Rørføringer til eta-
sjene skjer via sjakt. I 2. un-
derkjeller er det installert en 
pumpe for å sikre tilstrekke-
lig trykk på vannet i sprink-
leranlegget 

Luftbehandling
Ventilasjonen er delt inn i 2 
systemer, et for hovedbyg-
get og et for kultursalen. All 
luft tilføres diffust. I hoved-
bygget både tilføres og trek-
kes luft av i sentralt plassert 
sjakt. Tilførselen er størst i 
de lavere etasjene mens av-
trekket er størst i toppen. 
Ventilasjonsaggregatet for 
hovedbygget er plassert i 2. 
underetasje. 

I kultursalen er aggrega-
tet plassert i rom bak amfi-
et i salen. Tilførselen av luft 
skjer her under stolene i am-
fiet. Avtrekk er plassert i tak. 
Ventilasjonssystemet i kul-
tursalen er behovsstyrt av-
hengig av temperatur og CO

2
 

konsentrasjon i salen

Automatisering
Det er installert et automa-
tiseringsanlegg (SD-anlegg) 
som styrer ventilasjon, vann-
båren varme og lysstyring. 
SD-anlegget har automa-
tisk logging og kan fjernsty-
res. Eventuelle alarmer fra 
pumper, VVS-utstyr, fukta-
larmer, etc. blir vist på ho-
vedsentral og sendt til GSM-
telefon for vaktpersonell. 

Hovedidé og
bygningsstruktur

Bygningene er forbundet med en underjordisk passasje 
og danner til sammen et inngangstun som kan benyttes 
til utendørs arrangementer. Hovedbygningen rommer, 
for uten store utstillingsarealer, resepsjon, kafé, butikk, 
garderober/WC og administrasjon. Auditoriet rommer 
en fleksibel scene som er dimensjonert til Riksteaterets 
turnéer, kinodrift, konserter, festarrangementer etc.

Steven Holls konsept for Hamsunsenteret er; «bygnin-
gen er som en kropp, en slagmark for usynlige krefter. 
(…) Bygningen er unnfanget som en arketypisk og in-
tens fortetting av rom og lys, konkretisert som en Ham-
sun-skikkelse i arkitektonisk forstand. Underlige og fe-
nomenale opplevelser i rom, perspektiv og lys danner en 
inspirerende ramme for utstillingen».
 
Hovedbygning
Hovedbygget er organisert rundt en sentral heiskjerne, 
og den besøkende beveger seg i en spiralbevegelse ned-
over i bygningen, vekselvis gjennom et stort åpent rom 
som reiser seg i 5 etasjer, og flere, mindre, mer intime 
utstillingsrom. Grunnflaten er på ca. 210 m2 og det to-
tale nettoarealet er 1021 m2. Første etasje inneholder re-
sepsjon, butikk og kafé. I denne etasjen vil man kunne 
innhente informasjon om utstillingen, arrangementer i 
Hamsunsenteret, og om alle Hamsunrelaterte aktivite-
ter på Hamarøy og i inn- og utland.I underetasjen lig-
ger kontorer med fem kontorplasser, garderober, publi-
kumstoaletter, og passasjen som forbinder hovedbygget 
til auditoriet.Alle utstillingsarealene ligger i andre til 
femte etasje og er utformet for å gi en variert og flek-
sibel utstilling. Interiøret er delvis skjermet for naturlig 
lys for å gi gode forhold til digitale utstillingsmedier. 
Det naturlige lyset trekkes inn i bygningen i dramatiske 
«lyssøyler» som treffer viktige steder i bygget på spesi-
elle dager i året. Bygningen har en rekke balkonger og 
vindusåpninger som gir utblikk til kulturlandskapet om-
kring. Taket gir den besøkende en storslått utsikt utover 
Hamarøy og landskapet rundt.
 
Auditorium
Auditoriet har et nettoareal på 435 m2 og består av et 
stort scenerom delt inn i et publikumsamfi og et scene-
gulv. Hovedinngangen ligger i bakkant av scenerommet, 
på øverste nivå, med direkte inngang fra inngangstunet. 
I byggets bakkant ligger det et vindfang, toaletter og et 
kontrollrom. Passasjen fra scenegulvet forbinder audito-
riet med hovedbyggets underetasje, med tilgang til gar-
derober og toaletter. Under amfiet ligger tekniske rom. 
Scenegulvet er såpass stort at det fungerer fleksibelt i 
forhold til dansetilstelninger, konserter etc. Det er plass 
til 220 publikum.

Foto:
Nordland 
fylkeskommune /
Tore Schøning Olsen

hamsunsenteret.no

Trapp opp til 
andre etasje. 
Heldigvis er 
det et solid 
rekkverk å 
holde seg i.

Telegrafist 
Rolandsen 
hadde nok 
sendt bud et
ter «Et Anker 
Konjakk» hvis 
han hadde sett 
dette.

Foto:
Kjell 

Fredriksen,
fotonordfra.no

Resepsjonen i 1. etasje.                                           Foto: Kjell Fredriksen, fotonordfra.no

Bildene over:
Frisk brann
trapp og gul 
balkong. 

Utsnitt ute og 
inne av det 
forunderlige 
huset.

Foto:
Kjell

Fredriksen
fotonordfra.no
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Elektro-tekniske anlegg
Av  Terje Skulbru, Rambøll Norge AS

Bæresystemer
Det er lagt kabelbroer og trek-
kerør i underetasjene mellom 
fordelingene. Mellom hoved-
bygg og kultursal er det lagt 
trekkerør i bakken. 

Jording
Jordelektrode er lagt under 
byggets fundamenter med 
oppstikk i hovedfordelings-
rommet. Anlegget omfatter 
jording av blant annet: vann-
rør, avløpsrør, tavler, kabelsti-
ger, teknisk utstyr m.m.

Inntaks- og stigeledninger
Anlegget strømforsynes med 
spenningssystem 400 V TN-
S fra ny nettstasjon utenfor 
bygget. Fra hovedfordelingen 
er det lagt kabler til under-
fordelingen åpent på kabel-
bro og i sjakt. Til heisforde-
lingen er det lagt branntrygg 
kabel.

Hovedfodelig
Det er montert hovedforde-
ling i eget rom i plan U2. Det 
benyttes justérbare effekt-
brytere på alle hovedkurser. 
Anlegget kontrolleres  med 
overspenningsvern, jordfeil-
varsel og nettanalysator til-
koblet SD-anlegget.

Underfordelinger
Underfordelinger for gene-
rell bruk er etablert i byg-
ningsmessige nisjer og i stål-
plateskap. Alle fordelinger 
har egne hovedbrytere. Det 
er benyttet automatsikringer 
på alle kurser opptil 63 A.

Lysanlegg
Kabelanlegget for belysning 
er utført i hovedsak som skjult 
forlagt i vegger og nedforede 
tak og som åpen installasjon 
i tekniske rom og lager.

For utstilling i plan 1-5 i ho-
vedbygget er det benyttet 
forskjellige typer spotter fra 
ERCO. Hver spot har en unik 
adresse og anlegget styres 
via ERCO light-system i hver 
etasje. I plan 1 er det montert 
et felles grafisk LCD bryter-
panel. LED lys i vindu styres 
også via ERCO.

I kultursalen er lysanlegget 
fordelt på to styresystem. Et 
for allmennbelysning (DA-
LI) og et for teaterlys på lys-
rigger. For sceneteknisk ut-
styr (lys, lyd og bilde) ble det 
utarbeidet et eget anbud.

Nødlys
Nødbelysning er montert i 
henhold til gjeldende for-
skrifter. Markeringslys mon-
teres over alle nødutganger 
og ledelys monteres i alle 
rømningsveier. Det er benyt-
tet et desentralisert system 
med LED armaturer med 
innebygget likeretter og bat-
teri med selvtest. Nødlysene 
er overvåket av SD-anlegget.

TELE OG 
AUTOMATISERING 
Generelle anlegg
Føringsveier for elkraft- og 
teleinstallasjoner er felles. 
Telefordelerene er etablert i 
elrommet i hovedbygget plan 
U2.

Datakommunikasjon
Det er montert felles struktu-
rert termineringsutstyr (pat-
cheskap) for tele/data. Utsty-
ret er montert i telefordeler i 
hovedbygget plan U2. Rundt 
om i bygget er det montert 
tele/data-uttak i elkanaler, 
gulv og i tak.

Telefonanlegg
IP telefonanlegget er tilknyt-
tet egen sentral i Bodø, via 
fiberkabel. Sentralbordfunk-
sjoner betjenes av leietaker 
ved Salten Museum. 

Alarm- og signalanlegg
Det er montert et heldekken-
de automatisk programmer-
bart brannalarmanlegg med 
detektorer i alle rom. An-
legget utbygges i henhold til 
FG’s regelverk med hensyn 
til dekningsareal, varsling og 
godkjenning av utstyr. Brann-
alarmkategori 2. Anlegget 
tilknyttes brannvesenets og 
utvalgt vaktselskaps alarm-
sentral. For utfyllende info 
henvises det til brannteknisk 
rapport og CFD beregninger 
fra brannrådgiver.

Utløst brannalarm og nødsi-
tuasjoner overføres via tale-
varsling som bryter igjennom 
en eventuell bakgrunnsmu-
sikk, el. Dette benyttes og-
så som et høyttaleranlegg 
for bakgrunnsmusikk, mel-
dingstjeneste og tale. Det er 
høyttalere i hele bygget. 

Det er montert et adressér-
bart anlegg for innbrudds-
alarm med nødbatteri med 
betjeningspanel, IR-detekto-
rer, sirene og sabotasjesik-
ker alarmsender. Anlegget 
er tilknyttet alarmsentral.
Det er montert et adgangs-
kontrollanlegg med innven-
dige og utvendige kortleser, 
kontakter på dørene, dørlå-
ser og alarmstyringer. Sam-
menkoblet med brannalarm-
anlegget.

Lyd- og bildeanlegg
Det er montert et fellesanten-
neanlegg med noen uttak for 
R/TV. Kultursalen er klar-
gjort for å dekke et mangfol-
dig tilbud bestående av dag-
lig bruk, teater og kino.
• Daglig bruk er tilrettelagt 
for presentasjoner, foredrag 
og debatter.
• Teater består av en scene 
på 8 x 9 m og med lysrigger, 
scenetrekk og det som ellers 
hører til.
• Kino skal vises på et ler-
ret med bredde 9,5 m og sur-
roundlyd i 5.1 kanaler.

Automatisering
Det er installert et automa-
tiseringanlegg (SD-anlegg) 
som styrer ventilasjon, vann-
båren varme og lysstyring. 
SD-anlegget har automatisk 
logging og kan fjernstyres.

Eventuelle alarmer fra pum-
per, VVS-utstyr, fuktalarmer, 
etc. blir vist på hovedsentral 
og sendt til GSM-telefon for 
vaktpersonell. 

Heisanlegg
I hovedbygget er det montert 
en personheis med last på 
1000 kg/13 personer. Heisen 
er leveret med automatiske 
dører, 8 stopp, hastighet 1,0 
m/sek og med maskinrom i 
heissjakt plan 6. Heisalar-
men er tilknyttet alarmsen-
tral. Etasjeangivelse med ta-
le og digitale siffer.

Sceneteknisk 
utrustning

Det er Fotophono AS avd, 
Trondheim som har vært to-
talentreprenør på den scen-
tekniske utrustningen med 
lys, lyd og audiovisuelle in-
stallasjoner, og har levert 
følgende utrustning:

• Komplett sceneteknisk rigg 
med manuelle og motoriske 
trekk, tepper, tekstiler m. m.
• Teatertekniske lysanlegg 
komplett med lysbord og lys-
kastere samt tilbehør.
• Lydanlegg med flerkanals 
løsning for konserter, teater, 
audiovisuell bruk og digital 
kino med HD-lyd.
• Audiovisuell installasjon 
for kurs, konferanse og un-
dervisning med digital HD-
prosjektør.
• Overordnet styresystem 
for avvikling av scenebruk, 
audiovisuell bruk og digital 
kino.

Anleggene er levert komplett 
idriftsatt.

Husets ryggrad er kledd 
med perforert messing og 
inneholder heis og 
tekniske føringer. 

Til høyre: trappa ned fra 
3. etasje.

Under: Hovedbygg og 
samfunnsdel som rommer 
auditoriet med scenen.

Foto:
Kjell Fredriksen

fotonordfra.no 
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Akerselva Atrium

Brynsengveien 5, 0605 Oslo
Telefon: 22 07 19 00 • Telefax: 22 07 19 01

www-cmmathiesen.no

Alle rørleggerarbeidene
er utført av

Vi gratulerer
med valg av kjøkken

og takker for oppdraget!

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

Trapper og rekkverk
er produsert
og levert av

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

Av 
Peter Pran,

FAIA MNAL Principal AS

Akerselva Atrium er en «si-
te-specific» bygning som 
glir godt inn blant de andre 
bygningene langs Akers-
elva. Den vestre fløyen av 
bygningskomplekset er en 
90-graders bygning med 
sølvfarget metallkledning 
tilpasset de eksisterende 90-
graders tegl- og metallfasa-
dene; dette bidrar til å ankre 
det nye bygget til omgivelse-
ne. 

En del av fasaden mot Akers-
elva er i glass, og lener seg 
utover elven, med panora-
mautsikt for dem som jobber 
i bygget; det kjennes som om 
man henger i luften, en følel-
se av å sveve over Akerselva.  
Atriet lener seg den andre 
veien innover, med en dra-
matisk oransje glassfarge; 
denne oransje fargen fortset-
ter over hele taket og ned inn-
gangssiden, som er markert 

med en innbydende inngang 
i krysset mellom Hausmanns 
gate og Christian Krohgs ga-
te. Dette diagonale atriet de-
finerer også byggets diago-
nale vandreområde, som går 
gjennom bygget fra inngan-
gen til grunnplanet med en 
vakker atkomst til gangveien 
langs Akerselva. 

Selv om bygningen er til-
passet den eksisterende byg-
ningsmassen, har den en 
svært innovativ utforming, 
som tilfører området nytt ar-
kitektonisk innhold og iden-
titet. Dialogen mellom den 
90-graders metallfasaden, 
med sitt spill av vindusbånd 
i blått mot hvitt, atriets inn-
overskrånende oransje glass-
vegg, og den motsatt skrå-
nende glassfasaden med sin 
rytme av striper i gult og 
grønt (også med LED-lys), 
er både sjarmerende, poe-

tisk og inspirerende. Langs 
Hausmanns bro trekker byg-
get seg tilbake og gir rom for 
en sjenerøs uteplass og en 
trapp til glede for dem som 
ferdes langs elven. Det er den 
eneste bygningen ved Akers-
elva som gir folk adgang til 
elven. 

Bygningen vender mot tre 
gater: Christian Krohgs gate, 
Hausmanns gate og Nylands-
veien, med Akerselva og en 
park mellom bygningen og 
Nylandsveien. Fra bygget 
tar det fem minutter å gå til 
havnen, operaen, Oslo S og 
de høyeste bygningene i Os-
lo, blant annet det 35 etasjer 
høye Radisson SAS Hotel og 
Postgirobygget. 

Det ble gitt tillatelse til at 
Akerselva Atrium kunne væ-
re 10 etasjer høyt, slik at det 
kunne bli en naturlig del av 
den eksisterende bygnings-
massen, og samtidig gi arki-
tekten muligheten til å skape 
et bygg med en eksepsjonell 
utforming. Byggets brutto 
gulvflate er 17.600 m2. Fa-
saden mot Christian Krohgs 
gate er bueformet, noe som 
skaper dialog med de andre 
rette, lenende, skrånende og 
bueformede fasadene. Den 
lette metallfasaden kontras-
terer også fint med de man-

Akerselva Atrium sett fra hjørnet Christian 
Krohgs gate/Hausmanns gate.

Foto: Byggenytt

En del av fasaden mot Akerselva er i glass, og lener seg utover elven, med panoramautsikt for dem som jobber i byg-
get. Atriet lener seg den andre veien innover, med en dramatisk oransj glassfarge; denne oransjfargen fortsetter over 
hele taket og ned inngangssiden.

Foto: Byggenytt 
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Glassvegger - kontorskillevegger - himlinger
Se våre produktnyheter på www.modulvegger.no Tlf.: 23 24 22 00 - www.modulvegger.no

ge mørke og noe dystre fasa-
dene langs Christian Krohgs 
gate.
 
De fleste av de øvre etasjene 
er leid ut til NHST, Dagens 
Næringsliv og Oslo kom-
mune, Eiendoms- og forny-
elsesetaten. På grunnplanet 
ligger det en restaurant med 
uteservering ved Akerselva i 
sommermånedene.

Akerselva har spilt en lang 
og viktig rolle i Oslos byg-
gehistorie, og den renner nå 
langs en rekke industri-, kon-
tor- og leilighetsbygg; no-
en få er av nyere dato, men 
de fleste er eldre bygnin-
ger som er ombygd til nye 
bruksmåter. Akerselva Atri-
um er trolig den første virke-
lig moderne bygningen som 
er utformet og bygd langs el-
ven. Akerselva Atrium utgjør 
en oppgradering av hele om-
rådet, og helheten, og med 
sin spennende, komplekse og 
dynamiske fasade vil bygget 
vekke folks interesse.

NCC Property Development 
AS har vært byggherre, og 
NCC Construction AS total-
entreprenør. Det har vært et 
godt samarbeid mellom ar-
kitektene og NCC, og med 
utmerket resultat. Mange 
bilkjørende både i Nylands-
veien, Hausmanns gate og 
Christian Krohgs gate, har 
senket farten for å ta bygnin-
gen nærmere i øyesyn, Den 
høster mange kommentarer 
og også lovord fra både bil-
førere og fotgjengere. Akers-
elva Atrium har gitt nytt liv 
til dette området i Oslo.

Oversatt fra engelsk.

Sett fra Christian 
Krohgs gate i vest. 
Fasaden mot Christian 
Krohgs gate er buefor-
met, noe som skaper 
dialog med de andre 
rette, lenende, skrå-
nende og bueformede 
fasadene.

Foto:
Byggenytt

Atriet bak det oransjfargete glasset.                                        Foto: Byggenytt

Langs Hausmanns bro trekker bygget seg tilbake og gir rom for en 
sjenerøs uteplass og en trapp til glede for dem som ferdes langs el-
ven. Det er den eneste bygningen ved Akerselva som gir folk adgang 
til elven. 

Foto: Byggenytt

Anleggsleder Håkon Henriksen i NCC Construction AS, med en kjent 
silhuett i bakgrunnen, som få har sett i dette pespektivet. Akersel-
va Atrium med sine 10 etasjer, blir dog lillegutt sammenlignet med 
«skyskraperne»  i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt

NCC Construction
Telefon 22 98 68 00
firmapost@ncc.no
www.ncc.no

Foto: Byggenytt

NCC BYGDE AKERSELVA ATRIUM
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Indekshuset

Brobekkveien 62 C,
Postboks 233 Alnabru, 0614 Oslo

Telefon: 22 07 18 00 • Telefax: 22 07 18 20

www.realbygg.no

Generalentreprenør

Av 
Anne-Karin Björk,

Mellbye Arkitekter AS

På 1960-tallet gjorde en to-
tal kvartalsanering at «Det 
engelske kvartal» måtte vi-
ke for AS Industriens og 
Eksportens Hus; «Indeks-
huset». Høyhuset var første 
byggetrinn og bygningen ble 
disponert av Norges Industri-
forbund, Norges Eksportråd, 
Norsk Aluminium Co AS og 
Den norske Creditbank til 
kontor og representasjonslo-
kaler.

Indekshuset er tegnet av arki-
tekt John Engh (1915-1996). 
Hans betydning som arkitekt 
ligger særlig i den kvalitet 
han tilførte industrialiserin-
gen av byggeprosessen. 

Byggingen av høyhuset ble 
påbegynt i 1962 og avslut-
tet i 1964.  Bygget er på ca. 
27.000 m2 og  har 17 kontor-
etasjer over bakken og fire 
underetasjer, som blant an-
net inneholder parkering, la-
ger og tekniske rom.

Bygningens fasade er pre-
fabrikert i betongelementer 
med frilagt granitt. De sam-
me overflatene kommer og-
så til uttrykk i bærende veg-
ger og søyler innvendig. John 
Engh mottok arkitekturpri-
sen «Betongtavlen» for frem-
ragende byggekunst i betong 
for Indekshuset i 1965.

Høsten 2003 kjøpte Höegh 
Eiendom AS bygget, og star-

tet en omfattende rehabilite-
ring i 2007. Mellbye Arki-
tekter AS ble engasjert som 
arkitekter og interiørarkitek-
ter, og det ble utarbeidet en 
rekke utredningsskisser og 
deretter detaljprosjektering. 
Målet med rehabiliteringen 
har vært å skape et helhetlig 
uttrykk i alle byggets etasjer, 
samt å fremheve husets ka-
rakteristiske betongstruktur.
Prosjektet har en gjennom-
gående høy kvalitet i løsnin-
ger og materialer, og byr på 
en fantastisk utsikt over Oslo 
sentrum og fjorden. Arbeidet 
har krevd nøye oppfølging 
på byggeplassen i god dialog 

med alle utførende, hvilket 
gjenspeiler resultatet. Pro-
duksjon og prosjektering har 
i stor grad foregått parallelt. 

De eksisterende røffe be-
tongveggene med frilagt gra-
nitt har fått sin kontrast i hvi-
te glatte gipshimlinger, hvite 
blanke fliser  og høy grad av 
detaljering. Ønsket har vært 
å binde etasjene og de uli-
ke leietakerne sammen. Eta-
sjene er også blitt åpnet opp 
og har i stor utstrekning fått 
gjennomlys. 

Fondveggen i vestibylen mot 
Solli plass er smykket med 
material- og mosaikkbildet 
«Sildefisket» av Rolf Nes-
ch, som måler 3 x 11 me-
ter. Bildet regnes som et av 
Nesch’ hovedverker og er 
av stor kunsthistorisk betyd-
ning. I forbindelse med om-
byggingen er bildet blitt re-
staurert. Med ny belysning 
og nytt inngangsparti, mer 
i trå med det opprinnelige, 
har Sildefisket igjen blitt mer 
tilgjenglig og synlig for all-
mennheten. For å bedre lyd- 
og lysforhold i vestibylen, er 
det lagt inn akustiske spile-
himlinger med innfelt belys-
ning. 

Byggets indre består i alle 
etasjer av en betongkjerne 
med funksjoner som heiser, 
toaletter, trapper og vertika-
le føringsveier. Betongkjer-
nene er bevart i sin opprin-
nelige form, og tilstøtende 
vegger er fjernet for å synlig-
gjøre mest mulig av den fri-
lagte betongen. Toaletter har 
fått lyse fliser på gulv, ut-
valgte fargede vegger, og de-
taljer i aluminium. Sammen 
med mye glass, skaper dette 
en fin kontrast mot den eksis-
terende betongen.

Interiørarbeidene i de fem øv-
erste etasjene er utført i sam-
arbeid med Metropolis arki-
tektur & design AS. Mellbye 
Arkitekter AS er hovedsake-
lig interiørarkitekter for de 
resterende etasjer. De fire 
eksisterende heisene har fått 
nye heisstoler og et nytt sty-
ringssystem. Heisstolene har 
ulike bildemotiv på bakveg-
gen, motiv som forteller en 
del av byggets historie. Side-
vegger kledd med malt glass 
sammen med bruk av speil, 
gjør at heisstolene oppleves 
luftige, til tross for det rela-
tivt lille arealet.

Kantinen befinner seg i før-
ste underetasje og er til bruk 
for alle byggets leietakere. 

Indekshuset, adresse Henrik Ibsens gate 100.                                            Foto: Byggenytt

KEBONY PRODUCTS AS
Herøya Industripark

3908 Porsgrunn
Telefon: 35 92 25 45

www.kebonyproducts.com

Terrassegulv
er levert av

Fasadedetalj av byggets 
karakteristiske  betong-
struktur utført i prefab 
betongelementer med 
frilagt granitt.

Foto:
Mellbye Arkitekter

Rolf Nesch’ berømte material- og mosaikkbilde «Sildefisket».                Foto: Byggenytt

Interiørutsnitt fra 11. etasje ved trapp ned til 10. etasje.

Foto: Mellbye Arkitekter
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Totalentreprise -
Elektroinstallasjoner

Postboks 167 Kalbakken, 0903 Oslo
Tlf.: 23 06 87 50 • Fax: 23 06 87 51

www.wennevolds.no

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

www.hybra.no

Ventilasjons-, kjølings- 
og SD-anlegg
er utført av

Østre Aker vei 237, 0976 Oslo
Telefon: 22 25 44 44 • Telefax: 22 25 44 45

www.einar-kaares.com

Totalleverandør
av innvendige trapper og 

rekkverk

Den strekker seg langs yt
terfasaden og har fått en helt 
ny utforming.  Veggene i ser
veringsdelen er behandlet 
med sølv stuccolustro som 
vakkert fremhever gløden 
i eiken og den røffe frilagte 
betongen. Serveringsenhe
tene er bygget sammen og 
satt i eikerammer. Lysset
ting inne i eikerammene gir 
god funksjonalitet og frem
hever sølvpussen. Sitteben
ker i eik forholder seg til de 
ulike brystningshøydene på 
vinduene, noe som skaper en 
spennende variasjon i sitte
høyde og er en effektiv må
te å kle inn radiatorene un
der vinduene. Sittebåser er 
kledd utvendig i eik og truk
ket innvendig i sølv og grønn 
tekstil. 

I samme etasje er det også 
etablert et stort treningssen
ter på ca. 2 500 m2. I tillegg 
til gode treningsfasiliteter og 
garderober er det også etab
lert en romslig lobby.

Fasaden i andre undereta
sje er nyetablert etter at ben
sinstasjonen er blitt nedlagt. 
Den nye fasaden er bygget 
opp av Profilit glasslameller 
og isolerte aluminiumspro
filer. Etasjen innholder blant 
annet sekundær entré til kon
torene og nytt søppelrom. 
Utvidelse av pizzarestauran
ten er også en del av utbyg

Snekkerstubakken 24, Postboks 12, 1740 Borgenhaugen
Telefon: 69 13 81 00 • Telefax: 69 13 81 09

E-post: post@baror.no

Rørleggerarbeidene
er utført av

Utsikten fra 
takterrassen, 
som strekker 
seg rundt hele 
huset, kan 
nytes i alle 
himmelret-
ninger.

Foto:
Byggenytt

gingen.
Alle vinduer i bygget er skif
tet ut til nye isolerte alumini
umsprofiler, med utvendige 
automatiske persienner.

Arkitektorganisasjonen
AnnaKarin Björk , 
sivilarkitekt MNAl
Kristine Storeide , 
interiørarkitekt  MNIL
Ajas Mellbye, 
sivilarkitekt MNAL

Medarbeidere: 
Thea Steinberg, 
sivilarkitekt MNAL,
Magnus Lindseth, 
sivilarkitekt MNAL,
Cathrine Børresen 
Østerberg, 
interiørarkitekt MNIL,
Marthe Berg Olsen, 

Fra det nyres-
taurerte vesti-
bylerommet. 
For å bedre 
lyd- og lys-
forhold i 
vestibylen, 
er det lagt 
inn akustiske 
spilehimlinger 
med innfelt 
belysning. 

Foto:
Byggenytt

Utsnitt 10. og 11. etasje.             Foto: Mellbye Arkitekter Kantinen i  ny utforming.          Foto: Mellbye Arkitekter

 
Kontorareal sett mot 
betongkjernen som er 
bevart i sin opprinne-
lige form, og tilstøt-
ende vegger fjernet 
for å synliggjøre mest 
mulig av den frilagte 
betongen. �ammen�ammen 
med mye glass i inter-
iøret, skaper dette en 
fin kontrast mot den 
eksisterende betongen.

Foto:
Mellbye Arkitekter
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Nytt politihus for Asker og Bærum politidistrikt

Gladengveien 3 B, 0661 Oslo
Telefon: 23 24 45 50 • Telefax: 23 24 45 55

www. ptl.no

Prosjektleder for
Politiet i Asker og Bærum

Arkitekt

Drammensveien 130,
0277 Oslo

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

Totalentreprenør

Av 
Tor-Chr. Møglebust,

TO Pluss TO Arkitekter AS

Ferdigstilt: mars 2009.
Oppdragsgiver: 
Entra Eiendom AS.
Leietaker: 
Asker og Bærum 
politidistrikt, ca 320 ansatte.
Kategori: Offentlig bygg, 
rehabilitering og nybygg.
Størrelse:12.400 m2, 
Ca. 50% ny bebyggelse, 
og ca. 50% rehabilitering.

Eiendommen Kjørbo har en 
unik plassering ved Sand-
vikselvens utløp og Sandvi-
ka sentrums møte med Os-
lofjorden. Området har en 
sterk identitet i kommunen 
på grunn av sin historiske 
betydning, og som tidligere 
hovedkvarter for Norsk Hy-
dro i senere tid. Tomten be-
står av et flatt område med 
nyere bebyggelse og en skog-
bevokst kolle som går over 
i et parkanlegg rundt Kjør-
bo gård. Her, i møtet mel-
lom parklandskap, natur-
landskap, og bebyggelse, 
har Asker og Bærum politi-
distrikts nye politihus fun-
net sin plass. Kjørbo gård er 
kjent fra middelalderen som 
et underbruk til Nesøygod-
set. Gården ble adelig seter-
gård fra 1638. De eldste byg-
ningene kan dateres tilbake 
fra1723 til 1805.

På 1980-tallet ble området 
bebygget med kontorbygg i 
to grupper, Kjørbo 1 og 2, 
på hver sin side av alléen til 
Kjørbo gård. Denne bebyg-
gelsen har et rolig arkitekto-
nisk uttrykk med et relativt 
avdempet formspråk. Mate-
rialbruken er enkel, med sor-
te kontorpaviljonger på 4–5 
etasjer og hvite mellombygg 
som inneholder vertikalkom-
munikasjon.

Et sammenhengende grønt-
område strekker seg fra kol-

len sør for Kjørbo, langs 
strandsonen fram mot Sand-
vikselvens utløp. Sammen 
med grøntarealene langs el-
ven utgjør denne vegeta-
sjonen et viktig grønt belte 
i Sandvikas strandområde. 
Mellom kontoranleggene, 
Kjørbo 1 og 2, ligger et opp-
arbeidet parkanlegg avgren-
set av Kjørbo gård mot sjø-
en. Plener med store gamle 
trær og et anlagt vannspeil 
sentralt i anlegget skaper 
et attraktivt uteområde for 
gården og kontoranleggene. 
Gjennom dette grøntområdet 
har politihuset fått sin hoved-
adkomst.

Det nye anlegget for politiet 
markerer seg som en frittstå-
ende enhet innenfor den sam-
lede bebyggelsen på Kjørbo, 
og uttrykker i tråd med po-
litiets intensjoner en større 
åpenhet mot publikumsrette-
de funksjoner samtidig som 
politiets operative virksom-
het er beskyttet. Lokalise-
ring av offentlig virksomhet 
i området har også vært et  
ledd i en målsetting om å øke 
tilgjengeligheten for offent-
ligheten og knytte Kjørbo 
sterkere opp mot Sandvika 
sentrum. Kjørbo ligger mind-
re enn 10 minutters gange fra 
Sandvika sentrum som er et 
viktig knutepunkt for kollek-
tiv trafikk.

Politiets nye anlegg på Kjør-
bo består av to opprinnelige 
sorte kontorpaviljonger med 
et nytt tilbygg for publikum,  
en låvebygning (tidligere bar-
nehage), samt et nybygg mot 
fjorden og Bestemorskogen. 
Nybygget mot fjorden inne-
holder operative funksjoner 
skjermet fra omgivelsene. 
Dette bygget er lagt delvis 

Nybygget og litt av Bestemorskogen i forgrunnen. Rehabilitert bygg like bak. Bygget til høyre er et nabobygg. Nybyg-
get mot fjorden inneholder operative funksjoner skjermet fra omgivelsene. Dette bygget er lagt delvis inn i terrenget, 
for å minimere de visuelle inngrepene i forhold  til parkområdet, naturlandskapet og vegetasjon. Nybyggets mørke 
teglfasader er ført ned i terrenget og gir bygningen et massivt, men samtidig nedtonet uttrykk som harmonerer med 
de opprinnelige kontorpaviljongene. Dette gjør at de nye delene av anlegget fremstår som relativt beskjedne sett i sam-
menheng med sin faktiske størrelse.

 Foto: Byggenytt

fortsettelse side 30

Politiets nye anlegg ligger idyllisk til i Kjørbo-parken. 
Gjennom dette grøntområdet har politihuset fått sin ho-
vedadkomst.

Foto: Byggenytt 
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Postboks 3, 0051 Oslo
Telefon: 21 60 51 00 • Telefax: 21 60 51 01

www.entra.no

BYGGHERRE
for

Politihuset på
Kjørbo

Via resepsjonen ankommer man et storslått vestibyleområde med forvaltningsavdelin-
gen i første etasje hvor publikum får den hjelp de trenger.

Foto: Byggenytt 

To glade gutter: politioverbetjent Jan-Arnt Skjolde, som har vært politiets prosjektleder 
for byggeprosjektet, og arkitekt Tor-Chr. Møglebust. 

Foto: Byggenytt

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

www.norskekontormøbler.no

Platemøbler og kontorstoler
er levert av

Foto: Byggenytt

Det er en glede å ankomme, gjennom parkanlegget, det nye politihusets publikumsmottak.                  Foto: Byggenytt

Møterom med moderne AV-utstyr.           Foto: Byggenytt

Trivelige lokaler som oppholdsrommet og kantinen er ek-
sempler på.

Foto: Byggenytt
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Ensjøveien 3, 0655 Oslo
Telefon: 23 03 78 00 • Telefax: 23 03 78 01

www.moelven.com

Antenne-, tele-, data- og
brannvarslingsanlegg

er utført av

www.rekon.no

Innvendige trapper og rekkverk
er utført av

Postboks 420 Brakerøya, 3002 Drammen
Telefon: 32 22 16 00 • Telefax: 32 22 17 00

www.protan.no

Tekkingsarbeidene
er utført av

fortsettelse fra 
side 28

inn i terrenget, for å mini
mere de visuelle inngrepe
ne i forhold  til parkområdet, 
naturlandskapet og vegeta
sjon. Nybyggets mørke tegl
fasader er ført ned i terrenget 
og gir bygningen et massivt, 
men samtidig nedtonet ut
trykk som harmonerer med 
de opprinnelige kontorpavil
jongene. Dette gjør at de nye 
delene av anlegget fremstår 
som relativt beskjedne sett i 
sammenheng med sin faktis
ke størrelse.

De to opprinnelige kontorpa
viljongene er rehabilitert og 
delvis ombygget for å oppfyl
le politiets krav til funksjo
nalitet og teknisk standard. 
Disse bygningene utgjør om
trent halvparten av det totale 
arealet.

En overordnet logistikk lig
ger til grunn for hovedorga
nisering av anlegget. Dette 
omfatter logistikk og sik
kerhet både i forhold til 
trafikkmønster og intern 
organisering og kommuni
kasjonslinjer. Samtidig har 
det vært viktig for politiet 
med offentlig tilgjengelighet 
og åpenhet mot publikum. I 
politiets nye anlegg skal bå
de offentlig tilgjengelighet 
og sikkerhet være godt iva
retatt.

Det nye tilbyggets store 
glassflater eksponerer pub
likumsaktivitetene mot pub
likumsadkomsten gjennom 
parken. Samtidig er det bak 
publikumsfunksjonene etab
lert en bygningsmessig barri
ere, såkalt skallsikring, som 
skjermer politiets aktivite
ter fra adkomst og innsyn fra 
uvedkommende. Organise
ringen av bebyggelsen danner 
også en naturlig sikkerhets
barriere rundt en politigård 
i senter av anlegget hvor po
litiet har adkomst for arrest, 
utrykningsgarasje, hundetje
neste, og teknisk etterfors
kning. I tillegg er adkomst til 
politigården kontrollert med 
porter mot veien.

Helt fra start har det vært fo
kus på å forene allmennhete
ns ønsker og behov med po
litiets særegne aktiviteter. Å 
utnytte kvalitetene på stedet 
og samtidig utvikle et av de 
mest rasjonelle og fremtids
rettede politihusene i landet 
har vært noen av de viktigste 
ambisjonene i prosjektet. Vi 
håper og tror at vi i fellesskap 
med politiets styringsgruppe 
og brukergrupper har lyktes 
i dette. at  politidsistriktet vil 
bli enda tryggere for befolk
ningen og et enda bedre ar
beidssted for politiets ansat
te.

Utsikt mot Kjørbo-parken.            Alle bilder i boksen:
Byggenytt 

Sofahjørne med Bestemorskogen på kollen i bakgrun-
nen.

Organiseringen av bebyggelsen danner en naturlig sik-
kerhetsbarriere rundt en politigård i senter av anleg-
get. 

I den verneverdige låvebygningen, som tidligere har 
huset en barnehage, har nå Asker og Bærum Politihun-
delag sitt hovedkvarter.

Arrestankomst via porter fra politigården. Rommet 
har et strengt, men stilrent uttrykk.

Arrestcelle (prefab-produsert) med en lys og neddem-
pet fargebruk. 

Få, om noen, politihus har en skytebane så stor og pro-
fesjonelt utført som denne.

Gummimatter tar imot kulene, mens stålplatene bak 
dropper kulen ned i en sandkasse. 

Adkomst til politigården er kon-
trollert med porter mot veien.

Foto: Byggenytt
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Det store vestibylerommet strekker seg over 3 etasjer. Kortveggene er utsmykket av den 
kjente bildekunstneren Gerd Tinglum.

Foto: Byggenytt 

I tilknytning til 
operasjonssent-
ralen er det et 
«situasjonsrom» 
for koordiner-
ing av for-
skjellige typer 
politifaglige 
operasjoner.

Foto:
Byggenytt

I den sentrale driftskontrollen skjer overvåkingen med 100% kontroll av alle rom. 
En overordnet logistikk ligger til grunn for hovedorganisering av anlegget. Dette 
omfatter logistikk og sikkerhet både i forhold til trafikkmønster og intern organi-
sering og kommunikasjonslinjer.

Foto: Byggenytt

Parolesal utrustet med nødvendig AV-utstyr. Benyttes til mønstringer, møter, un-
dervisning eller andre formål. Bildet viser intern opplæring for studenter!

Foto: Byggenytt

Bildet til høyre viser 
avhørsrom/møterom.

Bildet under viser politi-
husets fotolaboratorium. 
Dette er utrustet med det 
ypperste av teknisk utstyr.

Foto: 
Byggenytt
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Gysinge centrum för
byggnadsvård

Tekst og foto: Elisabeth Friis

Når det gjelder bygnings-
vern, kan man gjerne si «look 
to Sweden». På det feltet har 
de kommet mye lengre enn 
oss. Over hele Sverige finnes 
et nett av hembygdsgårder. 
De fungerer som museum 
og møteplass for lokalbe-
folkningen og overføring av 
kunnskap.  Videre nivå ut-
gjør lens- eller regionmuse-
ene. Hvert len eller region 
har to hemsløydkonsulenter, 
en for såkalt hard sløyd og 
en for myk, det vil si tekstil. 
Bygningsvernbutikker etab-
lerer seg stadig vekk, og så 
har Sverige Gysinge centrum 
för byggnadsvård.

Hvor mange har ikke opp-
levd å bli betatt av et gam-
melt hus, av dets sjarm og 
«sjel». Så skal det pusses 
opp. Det bestilles container, 
for det er så mye skitt som 
må kastes før man riktig kan 
komme i gang. Ut ryker kan-
skje gamle vinduer for de er 
så trekkfulle. Huset må iso-
leres bedre. Panelet ender i 
containeren. Mye mer følger 
etter. Det blir dyrt! Når hu-
set omsider er ferdig oppus-
set ser det helt nytt ut! Hvor 
ble det av sjarmen som man 
en gang forelsket  seg i?

Gysinge centrum för bygg-
nadsvård har metoden for 
hvordan flytte inn i et gam-
melt hus uten at «sjelen» flyt-
ter ut.

Betrakt huset som en anti-
kvitet. Dersom man for ek-
sempel hadde kjøpt en 1700-
talls rokokkokommode på 
Bukowski, ville vel ingen 
finne på å bytte ut skuffene 
med skuffer i MDF-plater? 
Eller sammenlign med en 
veteranbil. Ingen vil vel fin-

ne på sette i en dør av et an-
net merke?

Gysinge formidler kunnska-
pen om hvordan man skal 
tenke om et gammelt hus, 
hvordan man foretar en var-
som renovering ved hjelp av 
tradisjonelle teknikker og 
materialer. De selger reser-
vedeler (gamle og nye), viser 
domonstrasjonshus, arbeider 
som profesjonelle rådgivere. 
En fyldig katalog over utval-
get er både en lærebok og en 
inspirasjon.

Forfatter av katalogene er 
bygningsantikvar og grün-
der Gudmund Gudmunds-
son. Han er også forfatter 
av en bokserie: Byggnads-
vård i praktiken og tidskrif-
tet  Gård og Torp’s ekspert i 
byggnadsvård. Sammen med 
Peter Wennberg grunnla han 
Gysinge center for bygnads-
vård  i 1990.

Foretningsidéen startet i 
frustrasjon over at man ikke 
kunne få tak i tradisjonelle 
bygningsvarer. Gudmunds-
son sier at han stadig ble møtt 
med: «Nei, det er ikke mulig 
å få tak i lenger». Eller: «Nei, 
det er det ikke noe etterspør-
sel etter». Nå kan man altså 
få tak i det i Gysinge. Og det 
selges til hele verden. I Sve-
rige er interessen for restau-
rering av gamle hus så stor at 
man snakker om en veritabel 
folkerørelse. Gysinge har og-
så blitt kongelig hoffleveran-
dør! Det skader ikke, særlig 
i forbindelse med lansering i 
utlandet.

Senteret ligger vakkert til i 
Gysinge, i et forhenværende 
jernverksmilø nord for Stoc-
holm. Besøk legges helst ute-

nom myggsesongen! (Sveri-
gerekord).

Men man kommer langt 
med katalogen og nettet selv-
følgelig. (www.gysinge.se) 
100.000 treff!

Gunnar Grorud er norsk im-
portør for Gysinge. Han sitter 
sentralt plassert ved Vestkan-
torget i Oslo (ved dyrebutik-
ken). På Vestkanttorget er 
det også bruktmarked på lør-
dager og antikvitetsbutik-
ken Nostalgi. Det kan lønne 
seg å bestille gjennom Gro-
rud. Ring først, men hvis den 
oransje bilen står der, da er 
han på kontoret. 

Grorud er et lite bygnings-
vernsenter i seg selv. Han kan 
skaffe det meste man trenger. 
Det som gjør det interessant å 
importere tingene fra Gysin-
ge, er den gjennomført go-
de kvaliteten på produktene. 
Alle sier det.   Linoljesåpen 

for eksempel. Den er fortref-
felig. Alle som har begynt 
med den, sverger til den. Og-
så linoljemalingen! Miljø-
vennlig, økologisk kaldpres-
set linolje, ekte pigmenter! I 
en test utført av Forsknings-
selskapet Folksams Bygg-
miljøguide ble Gysinges lin-
olje kåret til den grønneste i 
Sverige. Nye miljøforskrif-
ter for oljemaling er forres-
ten på trappene i Norge. Når 
flere av de eksisterende pro-
duktene blir forbudt, kan det 
være fint å bruke linoljema-
ling av høyeste kvalitet, helt 
uten løsemiddel. 

Mange synes det er vanske-
lig å finne vakre farger i det 
vell av nyanser som finnes 
på fargekartet i en moderne 
fargehandel. Så har da og-
så Lys antikk og Kaffe latte 
vært et trygt valg for mange.  
Med Gysinges maling er det 
lett! De hvite boksene kom-
mer med litt god plass, slik at 

man kan ha plass til å tilsette 
og sådan blande de nydelig-
ste nyanser selv. Det finnes 
småbokser på 1,6 dl til prø-
ver eller til brekking.

Hva om man bare bor i  en 
helt alminnelig, ny leilig-
het? Fortvil ikke. Det er mye 
av interesse for enhver. Det 
satses også på vakre inn-
redningsdetaljer, tradisjo-
nelle former som blir satt i 
produksjon igjen: Møbler, 
tekstil, dekketøy, verktøy. I 
prinsippet kan hele hus byg-
ges og innredes i Gysinge-
kvalitet.

Det som slår meg er at rå-
dene man får, er liksom sunt 
folkevett. Det er ingen fana-
tisme, eller hva Gudmunds-
son kaller «renoveringstali-
banisme». Det gis fornuftige 
råd om hvordan folk skal 
greie seg selv. For eksem-
pel vordan vedlikeholde vin-
duene. Noen praktiske råd: 

Sørg for å stå i god arbeid-
høye. Ha noe å legge fra deg 
verktøyet på. Ellers har man 
en tendens til å legge det på 
vinduet, med fare for at det 
knuses.

På nettstedet spør folk om 
råd. De mest alminneli-
ge spørsmålene ligger ute. I 
«Tips og råd om byggnads-
vård» finnes en sjekkeliste i 
6 punkter. Der står det første 
du må vite når du står foran 
arbeide med å sette i stand et 
gammelt hus. De fleste i den 
situasjonen vil gjenkjenne en 
viss panikkfølelse. Hvor i all 
verden skal vi begynne? Hva 
er det viktigste først? 

Punkt 1: Ta det lungt! Føl-
ger man de gode rådene fra 
Gysinge geleides man trygt i 
havn med sitt restaurerings-
proskjekt. I tillegg kommer 
en god følelse, det står men-
nesker bak som vil deg, såvel 
som ditt hus, vel.

Norge tømmes for lyspærer
Norske utsalgssteder av lyskil-
der er allerede tomme for den 
tradisjonelle glødepæren. Det er 
forbudet mot produksjon og im-
port av glødelamper som trer i 
kraft 1. september 2009, som ut-
løser tidenes største hamstring 
av lyskilder i Norge. 

– Manglende informasjon fra 
myndighetene om hva forbudet 
innebærer må ta mye av skylden 
for at vi har havnet i en slik si-
tuasjon, uttaler administrerende 
direktør Petter N. Haug i Lys-
kultur.

I følge Haug har norske myn-
digheter visst om det kommende 
forbudet lenge. – I tillegg til at 
norske myndigheter selv burde 
ha sørget for å være godt orien-
tert, har vi arbeidet for å holde 
dem løpende orientert i saken 
som har utgangspunkt i et EU 
direktiv fra mars i år, sier Haug. 

Vi mener det burde vært sendt 
ut bred informasjon til både ut-
salgssteder og til forbrukerne 
om hva et slikt forbud egent-
lig innebærer både for å unngå 
unødvendig hamstring og for å 
sikre at vi nå tar i bruk de riktige 
lyskildene, fortsetter Haug.

Allerede etter innslag med Lys-
kultur i mediene om glødepæ-
resaken i forrige uke begynte 
hamstringen. Et lite søk Lyskul-
tur har gjort hos ulike utsalgs-
steder, viser at det er nesten 
tomt i hyllene for vanlige lyspæ-
rer. Ifølge de største produsen-
tene på det norske markedet er 
også de i ferd med å tømme sine 
lagre. Da er det allerede tomt for 
glødepærer på det norske mar-
kedet og en 130 år lang tradisjon 
er borte.

Petter N. Haug mener at forbru-
kerne allerede nå må forberede 

seg på å kjøpe helt andre lyskil-
der enn det man er vant med. En 
del kjenner godt til sparepærene 
og benytter disse enkelte steder. 
Nå skal sparepærer, halogen-
pærer og LED lyskilder erstatte 
blant annet alle matte glødelam-
per. Dette er verken forbrukerne 
eller deler av det profesjonelle 
markedet forberedt på, hevder 
Haug. Det er høyst varierende 
kvalitet og bruksområder for er-
statningsproduktene. Haug me-
ner det er svært viktig at myn-
dighetene snarest informerer 
markedet om erstatningspro-
duktene, bruksområder og krav 
til innsamling av disse når de 
er oppbrukt. - Det positive med 
hamstringen er at vi allerede nå 
har faset ut den gamle miljøsyn-
deren, glødepæren, og kommer 
i gang med bruk av energivenn-
lige lyskilder, avslutter Petter N. 
Haug.

Fargeprøver satt på ett av de gamle husene for jernverksarbeiderne.
I dag fungerer huset som butikk. 
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