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Portalbygget – IT Fornebu
Av 
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Norconsult har vært
rådgivende ingeniører i

VVS-teknikk

Kontorskipene har rektangulær, rasjonell form og er bygget uten innvendige sjakter og bærende konstruksjoner/søy-
ler. Bærekonstruksjonen er plassert utenfor klimaveggen og fremkommer som zik-zaksøyler i fasaden.

Foto: Byggenytt

Portalbygget er et helt vitalt 
prosjekt i utviklingen av IT-
Fornebu som et internasjo-
nalt anerkjent kunnskapssen-
ter. Byggherre og tiltakshaver 
er IT-Fornebu Eiendom AS. 
Prosjektet ligger innenfor re-
guleringsplan for Fornebu, 
del av område 4.1, felt A, 
vedtatt av Bærum kommune 
30.11.2005.

For å sikre intensjonene om 
god estetisk kvalitet og høy-
verdig samtidsarkitektur ble 
det i 2004 avholdt en begren-
set arkitektkonkurranse om 
utformingen av IT-Fornebu 
Portalbygget. Etterfølgende 
reguleringsplan og Portal-
bygget slik det nå fremstår er 
basert på vinnerutkastet for-
fattet av Arkitekturlaborato-
riet AS (a-lab). Prosjektets 
bærende idé og konseptuelle 
form ble bygget! Dette er en 

direkte følge av vinnerutkas-
tets rasjonelle organisering, 
tydelige arkitektur og ikke 
minst byggherrens oppføl-
ging av egne intensjoner og 
profesjonalitet i gjennomfø-
ringsfasen.

Tomten var tilnærmet flat og 
en del av den tidligere fly-
plassen, beliggende på vest-
siden av Terminalbygningen 
og inntil den regulerte tra-
séen for en svevebane langs 
Rolfsbuktveien (tidl. Ter-
minalveien). Svevebanen er 
fortsatt kun en flyktig illus-
trasjon av tog i fart foran fa-
saden på konkurranseutkas-
tets fasadetegning, men en 
av premissene for byggets ut-
forming. Mellom gatenivået i 
Rolfsbuktveien og Terminal-
byggets inngangsplan er høy-
deforskjellen en etasje. Den-
ne høydeforskjellen er bevisst 

benyttet i organiseringen av 
bygningsmassen, fordeling 
av bruksareal, og lokalise-
ring av adkomstforhold.

Blikkfanget er nok udisku-
tabelt: En mega-hub i speil-
blank «mandarine red». Ho-
vedadkomst er avkjørsel fra 
Rolfsbuktveien til en rund-
kjøring under huben der tax-
ier og andre kan slippe av el-
ler ta med passasjerer. Fra 
dette overdekkede adkomst-
platået, som også nås natur-
lig fra gangveisystemet og 
bussholdeplass, skal man lett 
kunne orientere seg og ta seg 
videre til kontorbedriftene 
i IT-Fornebu. Enten direkte 
inn i Portalbygget via tårne-
ne, eller videre via gangbro-
ene og inn i den verneverdige 
Kai Fjell-hallen i Terminal-
bygget. Eller man kan ta seg 
ned den utvendige trappen, 
langs en liten sildrende bekk, 
til adkomstplassen mellom 
Portalbygget og Terminal-
bygget og direkte inn i Kai 
Fjell-hallen, hvor man bl.a. 
finner kaffebar, kantine og 
IT-Fornebu resepsjonen. Fra 

adkomstplassen er det og-
så direkte adkomst til Por-
talbyggets plan 1, som har 
en nesten sammenhengende 
glassfasade mot Terminal-
bygget. Inngangene i fasaden 
ligger overdekket under de 
«utkragede» kontorskipene. 
På dette planet finner man 
også adkomst til varemottak, 
lager osv.

Portalbygget består av 5 byg-
ningsvolumer; 4 rasjonelle 
blokker (kontorskip) i 5 eta-
sjer og én mindre rasjonell 
skulpturell form, den såkal-
te hub’n, som er bundet sam-
men med mellomliggende 
kommunikasjonstårn, over 
en sammenhengende inn-
skutt etasje. I tillegg er det en 
teknisk kjelleretasje. Portal-
bygget har et samlet bruksa-
real på 21.465 m2 BRA.

Kontorskipene har rektangu-
lær, rasjonell form og er byg-
get uten innvendige sjakter 
og bærende konstruksjoner/
søyler. Bærekonstruksjonen 
er plassert utenfor klima-
veggen og fremkommer som 

zik-zaksøyler i fasaden. Søy-
lenes sammenstilling dan-
ner et diagonalt rutemønster 
som skalerer ned kontorski-
pets volum og gir bygningen 
egenart. Konstruksjonsmå-
ten gir store, åpne og meget 
fleksible arbeidsplassarealer 
i hvert plan. Sammenstilte 
vinduer gir kontinuerlig vin-
dusbånd i alle fire fasadene. 
Kun nødvendig bredde på en 
mellombygning til de verti-
kale føringene i tårnene bry-
ter langfasaden. Vinduenes 
bredde følger kontorskipets 
tekniske modul på 2,4 m og 
har utvendige automatiske 
persienner, skjult bak fasa-
dens brystning når de ikke er 
i bruk.

Hub’n skaper et hovedfo-
kus med sin form og farge 
og «svever» over hovedad-
komstplassen på skråstilte 
V-formede søylepar. Hevin-
gen av bygningsvolumet gir 
kjærkommen overdekning 
og innfrir kravet om sikt til 
og fra den verneverdige Kai-

Fjell hallen i Terminalbyg-
get. Hub’n har ett innvendig 
plan med stort romvolum 
som avspeiler den utvendi-
ge formen, og inneholder vi-
tale romfunksjoner for en av 
kjernevirksomhetene i Por-
talbygget.

Kommunikasjonstårnene gir 
innganger fra gateplan og 
inneholder «betjenende are-
aler» for de 4 kontorskipene 
og Hub’n. Tårnene innehol-
der trapper, heis, tekniske fø-
ringer, toalettrom, bøttekott 
osv. Tårnene er utformet som 
lukkede massive monolit-
ter, og inneholder funksjoner 
som ikke trenger dagslys el-
ler utsikt. Tårnene er oppført 
i 6 etasjer og gir adkomst til 
takterrasser på hvert av kon-
torskipene. 

Terrassene er inntrukket 2,5 
m fra gesims på 3 sider, for 
å skjerme innsyn fra gateni-
vå. Terrassene er forbundet 
med gangbaner i samme ni-
vå på tak over mellombygge-
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Foto: Byggenytt

ne, som gir trinnfri adkomst 
til og fra heis- og trappetårn. 
Tårn 1 og 4, som ligger mel-
lom to kontorskip har åpen 
(overdekket) gjennomgang 
for å sikre alle terrassene ad-
gang til to rømningsveier. Fra 
taket er det panoramautsikt 
over store deler av Fornebu-
landet, fjorden, bylandskapet 
i Oslo og åsene omkring.

Den innskutte etasjen, plan 1, 
danner formmessig et rektan-
gulært platå. En «flat stein», 
halveis inn i terrenget som 
danner basen for bygnings-
volumene over og tar opp 
høydeforskjellen i terrenget. 
Etasjen inneholder foruten 
lagerarealer og garderobe-
anlegg, arbeidsplassarealer 
relatert til glassfasaden mot 
Terminalbygget og relatert 
rundt innvendige atrier/ lys-
gårder.

Alle ventilasjonsrom og øv-
rige tekniske arealer ligger 
i kjeller, og er organisert i 
forhold til de 4 tårnene som 
eneste vertikale føringsveier 
til bruksarealene over.

Portalbygget er utformet et-
ter prinsippene for universell 
utforming og i henhold til es-
tetiske retningslinjer for For-
nebu.

Ved utformingen av Portal-
bygget er det tilstrebet en ba-
lanse i uttrykket mellom:
- Åpne rom og lukkede for-
mer.
- Tårnenes vertikalitet og 
kontorskipenes horisontali-
tet med vindusbånd og bryst-
ninger.
- Tårn og base/innskutt eta-
sje i lys naturstein og kon-
torskipenes mørkere stål og 
glass.
- Kontorskipenes lukkede 
rektangulære hovedform og 
stålfagverkets åpne struktur.
- Symmetrisk organisering 
av rektangulære former og 
en organisk formet hub.

En balanse i uttrykket og vir-
kemidler som beskrevet vil 
bidra til en visuell harmo-

ni. Farger og materialer, som 
valgt, er sett i sammenheng 
med Portalbyggets konsep-
tuelle idé, lokalisering, funk-
sjoner og volumoppbygging.

Det er i fasadene/eksteriø-
ret valgt få og gode materi-
aler; lys naturstein (granitt), 
glass og metall. Det er lagt 
vekt på å skape visuell kva-
litet gjennom fargenyanser 
fremfor kontraster, gjennom 
variasjon i overflatens struk-
tur/blankhet og gjennom å la 
farger og materialer tydelig-
gjøre bygningsdelenes funk-
sjoner, volumoppbygning og 
formspråk. 

Fargevalget er i gråskala; 
fra lys gråhvit stein til sort-
lakkerte fasadeprofiler; kun 
Hub’n er markert med kon-
trasterende kulør, som sam-
men med sin form gir et vi-
suelt tyngdepunkt. I fasadene 
på kontorskipene er det valgt 
å gi fasadens tre sjikt (stål-
fagverk, brystning/solav-
skjerming, glass/fasadepro-
filer) ulike fargenyanser for å 
tydeliggjøre dybde og relieff 
som vi mener gir en klar vi-
suell kvalitet.

Byggherrens miljøoppføl-
gingsprogram klargjorde 
hvilke tiltak som skulle an-
vendes i prosjektet for å opp-

Portalbygget med sin lange fasade mot Rolvsbuktveien. Huset best�r av �� bygningsvolumer�� �� ras�onelle best�r av �� bygningsvolumer�� �� ras�onelle 
blokker (kontorskip) i �� etas�er og én mindre ras�onell skulpturell form, den s�kalte hub’n, som er bun
det sammen med mellomliggende kommunikas�onst�rn, over en sammenhengende innskutt etas�e.

Foto: Byggenytt

nå målene i overordnet mil-
jøoppfølgingsprogram for 
Fornebu. Generelt er Portal-
bygget planlagt meget areal-
effektivt og med fokus på 
stor generalitet for fleksibel 
bruk over lang tid. Spesifik-
ke miljøtiltak er rettet mot 
tekniske løsninger for lavt 
energibruk, samt miljøriktig 
avfallshåndtering i alle byg-
gets faser. 

For øvrig er tiltak rettet mot 
materialbruk, bruk av kom-
ponenter og løsninger med 
lang levetid og som gir mini-
malt med avfall.

Som ett av hovedmaterialene 
i fasadene er det valgt natur-
stein i kledning av base/inn-
skutt etasje og tårn. Dette er 
et bestandig materiale av na-
turlig forekomst som krever 
liten grad av bearbeidelse og 
lite/intet vedlikehold. Ma-
terialet har svært lang le-
vetid og er godt egnet for 
gjenbruk. Glass og metall 
er andre hovedmaterialer. 
Dette er industriprodukter 
som blir til gjennom rela-
tivt kraftkrevende prosesser, 
men som kan sies å ha stor 
virkningsgrad i forhold til 
tilført energi, har lang leve-
tid, og er egnet for fremtidig 
retur/gjenvinning.

Samlet mener vi at den valg-
te utforming, farger og ma-
terialer vil gi bygget lang le-
vetid og levedyktig egenart, 
som vil opprettholde byggets 
kvalitet og estetiske uttrykk 
over tid.

Utsikt fra 
Hub’n mot 
Terminalbygget 
hvor IT 
Fornebus 
sercicefunk
s�oner ligger.

Foto:
Byggenytt

Hub’n skaper et hovedfokus med sin form og farge og 
«svever» over hovedadkomstplassen p� skr�stilte Vfor
mede søylepar.

Foto: Byggenytt
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Taktekking
samt membransarbeidene

er utført av

IT Fornebus prosjektdirektør Kjell Kalland er godt fornøyd med sammensetningen av 
Portalbyggets leietakere som representerer kjente og store miljøer innen hardware, soft-
ware, samt telefoni og nettbasert kommunikasjon.

Foto: Byggenytt

Portalbygget sett fra Terminalbyggets hovedinngang, To gangbroer knytter byggene 
sammen. Mellom gatenivået i Rolfsbuktveien og Terminalbyggets inngangsplan er 
høydeforskjellen en etasje.

Foto: Byggenytt

Portalbygget – viktig brikke på plass
Da Byggenytt treffer IT For-
nebus prosjektdirektør Kjell 
Kalland, er en viktig brikke 
falt på plass når det gjelder 
Portalbyggets miks av leieta-
kere. Software Innovation er 
snart på vei inn i nybygget, 
innflytting skjer i januar. Fra 
før har Hewlett-Packard Nor-
ge inngått leietakerkontrakt 
og flytter inn i de to nordlig-
ste kontorskipene, A og B, i 
begynnelsen av november. 
Bredbåndalliansen med sine 
3 datterselaskaper Ventelo, 
Broadnet og BaneTele, har i 
skrivende stund allerede eta-
blert seg i 4., 5. og 6. etasje i 
de sydligste kontorblokkene 
C og D, samt Hub’n i midten. 

Ifølge Kalland danner disse 
selskapene, store og betyde-
lige på sine områder i Nor-
ge når det gjelder hardwa-
re, software samt telefoni og 
nettbasert kommunikasjon, 
en svært interessant konstel-
lasjon. Portalbygget har der-
med tilføyd en betydelig vekt 
til det allerede tunge, kunn-
skapsbaserte teknologimiljø-
et på IT Fornebu. 

Kalland forteller at eien-
domsselskapet til IT For-
nebu driver i dag Terminal-
bygget på ca. 35.000 m2 som 
huser ca. 1000 ansatte i over 
75 virksomheter. Med Por-
talbyggets 28.000 m2 vil 

Fornbusenterets areal nesten 
bli fordoblet, og spekteret av 
tjenester, kompetanse og res-
surser vil styrke seg betrakte-
lig med disse store og godt 
etablerte IT-selskapene. Kal-
land mener at Portalbygget 
er et veldig godt supplement 
til det gamle Terminalbyg-
get som er godt besatt med 
nyskapende og mer gründer-
pregete bedrifter. Kalland 
minner her om at IT Forne-
bu er i ferd med å realisere 
sin opprinnelige kongstanke 
om å kunne være et nasjonalt 
senter for IT og teknologi.

Portalbygget er et svært spe-
sielt bygg både når det gjelder 
arkitektur og konstruksjon. 
Kalland forteller at man med 
dette nybygget ønsket å til-
by leietakere bygningskrop-
per med en unik identetet og 
åpne næringsarealer med en 
fleksibilitet uten sidestykke. 
Vi ville bygge  noe helt nytt 
på Fornbu, tilføyer han. 

I den innbudte arkitektkon-
kurransen innfridde a-labs 
forslag byggherrens ønsker 
og vyer, ikke minst når det 
gjaldt et nyskapende form-
uttrykk. Og det er både sik-
kert og visst: man kan mene 
mye om Portalbyggets arki-
tektur, men at  bygget er noe 
helt for seg selv, er det enig-
het om. Fasadenes utven-

dige stålgitter og den oran-
sje Hub’n gir bygget en helt 
spesiell karakter. Hub’n fan-
ger oppmerksomheten og 
markerer inngangen, porta-
len og leder besøkende og an-
satte inn i hjertet av IT For-
nebu fra Rolfsbuktveien. Det 
ikke mindre oppsiktsvekk-
ende stålgitteret er ikke ba-
re form, men også funksjon. 
Portalbygget har nemlig en 
svært spesiell løsning med 
hovedsøyler i stål som er ut-

formet som et gitter og plas-
sert utenfor fasaden. Portal-
byggets bærende fasader og 
mellomliggende sjakter gjør 
kontorarealene svært effek-
tive og fleksible, helt uten 
søyler og vertikale gjennom-
føringer. Ifølge Kalland har 
nettopp dette vært et sterkt 
kort overfor leietakerne. Næ-
ringslokalene er godt tilret-
telagt for både landskaper 
og cellestrukturer. Bygget 
er økonomisk og funksjonelt 

også fordi det er lett å bygge 
om ved omrokeringer.

Kalland opplyser at kontrak-
ten med totalentreprenøren 
Vedal Entreprenør har vært 
en samarbeidsentreprise, en 
modell som har passet bygg-
herre og entreprenør godt. 
Vedal Entreprenør har stått 
for ombyggingen av Termi-
nalbygget  og veien var kort 
til videre engasjement da Por-
talbygget skulle bygges. Kal-

SD-anlegget styrer utvendig, automatisk solavskjerming i form av utvendige persienner. 
Vinduene har energiglass med solfilter. Persiennene er også tenkt  brukt nattestid på 
vinteren for å skjerme for kald luft og vind.

Foto: Byggenytt

Sett fra Hub’n i Portalbygget mot Terminalbygget. Bak 
den store glassfasaden ligger den verneverdige Kai Fjell-
hallen.

Foto: Byggenytt 

Hvamsvingen 9-11, 2013 Skjetten
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SOLSKJERMINGEN
ER LEVERT AV



BYGGENYTT NR. 6–2009 - 5

Nastagaten 9, S-702 27 Örebro, Sverige
Telefon: 0046-19 20 59 40

www.flexfasader.se

Glass- og aluminiumsarbeidene
er utført av

Bildet over og under til venstre viser den sildrende bekken langs trappen som leder til 
adkomstplassen mellom Portalbygget og Terminalbygget. Farger og materialer som er 
valgt, er sett i sammenheng med Portalbyggets konseptuelle idé, lokalisering, funksjoner 
og volumoppbygging.

Foto: Byggenytt

Det er en fabelaktig utsikt fra Portalbyggets takterrasser.                        Foto:Byggenytt

land forteller at samarbeids
entreprisen har vært preget 
av stor fleksibilitet i forhold 
til leietakereprosessene da 
prosjektering og bygging 
ble satt i gang uten at det var 
inngått avtaler med leietake
re. Den kjente størrelsen var 
skallet, de ukjente var hvil
ke innredninger eller hvilke 
krav den enkelte leietaker 
ville ha.  

Det ble derfor en balanse
gang mellom det å å ferdig
stille arealene raskt og fullt 

ut, og prøve å tilrettelegge 
slik at leietakertilpasninger 
kunne innarbeides i frem
driften på en god måte. Kal
land fremholder at på bak
grunn av den jobben Vedal 
Entreprenør gjorde i Termi
nalbygget, kunne byggherren 
inngå en entreprise der mye 
av ansvaret ble lagt på entre
prenøren og mye av risikoen 
tilfalt byggherren. Vedal En
treprenør har løst oppgaven 
med å ivareta både byggher
rens og entreprenørens inter
esser, tilføyer Kalland.

En av de store tekniske pre
stasjonene i prosjektet er bæ
rekonstruksjonen som ikke 
tidligere har vært brukt her 
i landet, fortsetter Kalland. 
Den består av et stålgitter av 
sikksakksøyler  med en di
ameter på 219 mm. Stålet er 
forbundet  for hver 4,8 meter. 
Stålrørene var 22 meter lan
ge og kom ferdig brannmalt 
og overflatebehandlet på bil 
fra kontinentet. 2 og 2 rør 
ble skrudd sammen og heist 
på plass. De ble punksveiset  
ned til ferdig innstøpte plater 
og avstivet. Ved hvert knute
punkt ble det sveiset på langs
gående HSQbjelker. Dis
se fungerte som  krybbe for 
hulldekkene som ble heist på 
plass ned fra toppen. Entre
prenøren som hadde forven
tet litt ekstra montasjetid ved 
det første kontorskipet, fant 
etter hvert oppskriften og 
gjentagelseseffekten gjorde 
at det gikk raskere på de nes
te skipene. 

Siden det utenpåliggende 
stålet gjorde det vanskelig 
med tradisjonelt stillas, måt
te det tenkes nytt vedrøren

Fasadenes utvendige stålgitter og den oransje Hub’n gir 
bygget en helt spesiell karakter.

Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side
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Vi har utført arbeider på Portalbygget

Tømrerarbeider Malerarbeider

AUTOMATISERING -
INTEGRASJON

• Undersentraler for VVS-systemer
• Temperaturregulering - radiator og kjølebaffler
• Behovsstyrt/mengderegulert VAV
• Lysstyring
• Persiennestyring
• Etablering av LON-nettverk
• Web-grensesnitt
• Komplett SD-anlegg på PC

Per Krohgs vei 4 C,
1065 Oslo
Telefon:40 00 43 43
Telefax: 22 30 44 84
www.saasprosjekt.no

Byggautomatiseringen
er utført av

fortsettelse fra 
forrige side

de klimavegg og fasadeglass. 
Brystningselementer ble pre-
fabrikert på dekkene, vip-
pet på plass og montert fra 
innsiden. For glass- og alu-
miniumsfasaden ble det ut-
viklet et nytt system sammen 
med underentreprenørene for 
glass og profiler. 

Kalland understreker at 
Portalbygget også er et høy-
kvalitetsbygg med hensyn til 
energiforbruk. Hver etasje i 
kontorskipene har soner på 
2,4 x 4,8 meter med egen re-
gulator som styrer tilførsel til 
radiator og kjølebaffel. SD-
anlegget er lys-, tids- og be-
vegelsesstyrt. Det styrer også 
utvendig, automatisk solav-
skjerming i form av utven-
dige persienner. Vinduene 
har energiglass med solfil-
ter. Persiennene er også tenkt  
brukt nattestid på vinteren 

for å skjerme for kald luft og 
vind. Kjøling og varme hen-
tes fra varmeveksler i Lysa-
kerfjorden. I kontoretasjene 
er det satt av stor innvendig 
takhøyde med 750 mm over 
himling. Det gir god fleksibi-
litet i ventilasjonskanaler og 
røranlegg for fremtidige ut-
videlser eller ombygninger. I 
denne sammenhengen er det 
en stor fordel at det i etasjene 
ikke er søyler eller bærende 
vegger, sier Kalland.

For mange store leietake-
re er sikker, døgnkontinuer-
lig strømforsyning en viktig 
faktor for valg av husvære. 
Vi valgte derfor å satse på 
et stort resevekraftsaggregat 
i Portalbygget, fremholder 
Kalland. Det gir stor fleki-
sibilitet  med hensyn til hvor 
utstyr skal plasseres. Hele 
bygget, også heiser er koblet 
til dette aggregatet og vil kob-
le inn hvis resten av Fornbu 
eller Oslo ligger mørklagt.

Driftskontroll og styring

Prosjektleder Kjetil Hansen i SAAS Prosjekt AS, demon-
strerer for Byggenytt at det meste kan driftes og styres fra 
PC’n i kommunikasjonsrommet.

Foto: Byggenytt

Av Pål Hansen, SAAS Prosjekt AS

Portalbyggets mange teknis-
ke funksjoner er knyttet sam-
men i et integrert overordnet 
system som samler funksjo-
ner og muliggjør sentral be-
tjening av  hele anlegget. Bå-
de lokalt i tavlene, sentralt i 
byggets kommunikasjonsrom  
og fjernt fra bygget  (Remote 
desktop/ Web).

Det er lagt vekt på integra-
sjon i entreprisen og som 
grunnlag er benyttet NS3935 
(ITB – Integrerte Teknis-
ke Bygningsinstallasjoner). 
Standarden  var ferdig allere-
de i 2005, men bransjen har 
ikke fullt ut tatt i bruk denne, 
så den er ikke godt nok kjent. 
Imidlertid er det mange ele-
menter som med fordel burde 
brukes i alle prosjekter. Ve-
dal Entreprenør var bevisst 
på å få best mulig effekt ut 
av en slik avtale der automa-
sjonsentreprenøren ivaretar 
tverrfaglige funksjoner som 
en koordinator.

De tekniske anleggene (var-
me-, kjøle- og ventilasjons-
anlegg, etc.) styres av under-
sentraler som kommuniserer  
med  hovedsentralen på Bac-
Net over IP. En OPC-server 
bringer informasjon til topp-
systemet B-CONnet.  Bus-
anlegger er basert på LON 
som dekker varme, kjøling 
og VAV, tilstedeværelse, lys-

styring, persiennestyring og 
energiregistrering m.m.

I hver kontor-etasje,  5 stk. i 
4 blokker, er LON-segmentet 
koblet via routere til et «back-
boone» IP-nett som går i hver 
sjakt med switch nede. LON 
over IP ligger dermed fram 
til hovedsentralen som og-
så inneholder en LON OPC-
server. Med dette har bruke-
ren full tilgang til å betjene 
alle deler av anlegget både 
sentralt og fjernt fra.

I hver tavle /undersentral 
kan man plugge seg på med 
en håndterminal for betje-
ning av de tekniske anlegge-
ne med klartekster på norsk. 

Manuell betjening kan også 
gjøres fra to terminaler og 
via bredbånd. Likevel er an-
legget basert på full automa-
tisering der f.eks. lys i trap-
per og felles gangveier ut er 
på så lenge det er bevegelse i 
en del av en blokk.

Likeledes er persiennesyste-
met helautomatisk og styrt av 
værstasjon på taket. Persien-
nene går ned dersom lux ni-
vået er over en viss grense. 
Lamellene går til en optimal 

Værstasjonen på taket.

Foto: Byggenytt

fortsettelse side 8

To gangbroer knyt-
ter Portalbygget 
og Terminalbygget 
sammen.

Foto:
Byggenytt

Bredbåndsalliansens resepsjon i Hub’n med et storslått romvolum.                                                         Foto: Byggenytt
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VVS-installasjoner

Norconsult AS har utarbei-
det forprosjekt og kravspe-
sifikasjon for VVS-anlegg 
og har fulgt opp installa-
sjoner i byggeperioden.

Portalbygget er utstyrt med 
VVS-installasjoner som 
sørger for et godt innemil-
jø. Bygget forsynes med 
fjernvarme og fjernkjøling 
fra energisentralen på For-
nebu hvor mesteparten av 
energien produseres med 
sjøvann som fornybar og 
miljøvennlig energikilde. 
Anlegget drives av For-
tum.

Bygget oppvarmes med ra-
diatorer installert under 
vinduene. Radiatorene re-
guleres i sekvens med kjø-
lekonvektorer.

Arealene ventileres med 
behandlet luft som tilføres 
med kombibafler supplert 
med ventiler i rom med 
større luftbehov enn konto-
rer. Luftmengden ligger på 
12 m3/hm2 i kontorarealene 
og 20 m3/hm2 i møterom.
Tilluft tilføres i alle rom, 
avtrekk er plassert sentralt 
i hver etasje.

Ventilasjon i hver etasje og 
fløy er utstyrt med stenge-
spjeld slik at man kan ven-
tilere kun de etasjer som er 
i bruk mens ventilasjon i 
de andre etasjene er stengt. 
Viftene i aggregatene er 
trykkstyrte og vil automa-
tisk tilpasse luftmengdebe-
hovet i bygget.

Romregulering er styrt av 
termostater og bevegel-
sesdetektorer som forstil-
ler settpunkt for tempera-
tur når arealene ikke er i 
bruk slik at energibehovet 
til oppvarming respekti-
ve kjøling reduseres. Alle 
romregulatorer er tilkoblet 
SD anlegget.

Leietakernes installasjoner 
kjøles med fjernkjøling, 
enkelte datarom har egne 
kjøleaggregater som reser-
ve til fjernkjøling.

Bygget er fullsprinklet 
med automatisk sprinkler-
anlegg av våt type.

Alle arealene er utstyrt 
med sentralt støvsuger an-
legg.

Av Pavel Blazek, Norconsult AS

Sentralstøvsuger i teknisk 
rom.

Foto: Byggenytt

Hovedadkomst til bygningen er via det åpne forrommet mot øst. Rommet åpner seg mot parkeringen i nord og mot 
den kommende riksveien i sør. Høyden er på over 14 meter, og vil gi en markant ankomst. Det ytre rommet kan bru-
kes til presentasjoner og utstillinger, samt fungere som en overbygd utvendig møteplass.

Foto: Byggenytt

Elkraft- og teleinstallasjoner
Av 

Kenneth Mortensen, 
Foyn Consult AS

Elkraftinstallasjoner

Basisinstallasjoner for 
elkraft
Som føringsveier er det etab-
lert separate kabelstiger fra 
kjeller til den enkelte etasje 
med mulighet for redundante 
opplegg via uavhengige sjak-
ter. Lokalt i den enkelte eta-
sje føres kabler på felles ka-
belstiger med skilleplater via 
vindusprofiler til installa-
sjonskanal ved gulv.

Bygget er etablert med lyn-
vernanlegg på tak av alle 
bygg utført som maskenett. 
Byggets utvendige bæresys-
tem er benyttet som nedle-
dere til fjellbolter via sveist 
armering i betongkonstruk-
sjoner.

Lavspent forsyning
Spenningssystemet i bygget 
er 400 Volt TN-C-S forsynt 
fra 1 stk. trafo i bygget.

Fra hovedfordeling er det 
ført stigeledninger til de en-
kelte under-, ventilasjons- 
og tekniske fordelinger samt 
brannsikre kabler direkte fra 
hovedfordelingen til heisfor-
delinger.

Det er levert en kapslet ho-
vedfordeling i henhold til 
NEK EN 60 439-1 med au-
tomatisk omkopling mellom 
primærforsyning og nøds-
trømsforsyning. Effektbry-
tere er levert som pluggbare 
vern.

I hver etasje er det etablert 
en separat fordeling med se-
riemåler koplet opp mot byg-
gets EOS-anlegg slik at den 
enkelte leietakers energifor-
bruk kan registreres separat.
Alle fordelinger ute i anleg-
get er bygget for usakkyndig 
betjening.

I tilnærmelsesvis alle arealer 

er det for å oppnå maksimal 
energioptimalisering benyt-
tet bevegelsesdetektorer for 
styring av belysningen. Lys-
styringen er enten delt i soner 
eller individuelt pr. rom av-
hengig av kravene til den en-
kelte leietaker. Lysstyringen 
inngår som en del av byggets 
automatiseringsanlegg og er 
bygget opp med avhengig-
het slik at naturlige adkomst-
veier til et areal som er «oc-
cupied» holdes belyst inntil 
arealer forlates. På møterom 
er det etablert lysstyring med 
scenarier forberedt for inte-
grering med AV-systemer.

Generelt er alle byggets tek-

niske anlegg basert på modul 
2,4 m, rom kan etableres uten 
å endre monterte installasjo-
ner. Alle kursopplegg for lys 
og stikk er utført som «plugg 
and play» noe som sammen 
med utbredt bruk av bus-
anlegg bidrar til å reduse-
re kostnadene ved endringer 
og/eller tilpasninger til nye 
leietakere eller omorganise-
ring hos eksisterende leieta-
kere.

Lys
Som grunnlag for belys-
ningsanlegget er retnings-
linjer fra Lyskultur benyttet.
I alle arealer har det vært fo-
kusert på levering av energi-
effektive løsninger med fær-

fortsettelse neste side

Fjernvarmeveksler, ekspansjonsanlegg og varmebehand-
lingsanlegg i energisentralen.

Foto: Byggenytt



BYGGENYTT NR. 6–2009 - 98 - BYGGENYTT NR. 6–2009

fortsettelse fra 
forrige side

rest mulig typer lyskilder for 
å reduse

re drifts- og vedlikeholds-
kostnadene. I kontorareale-
ne er det benyttet nedhengte 
armaturer med lysfordeling 
50/50%, i alle armaturer er 
det benyttet lysrør type T5. 
På møterom er det supplert 
med tavlebelysning. I fellesa-
realer er det benyttet innfelte 
armaturer enten med T5- el-
ler kompaktlysrør. I enkel-
te soner er det supplert med 
innfelt effektbelysning.

Utvendig belysning er desig-
net med henblikk på å frem-
heve byggets egenart blant 
annet ved opplys av Hub’n. 
Videre er det i kjøresonen 
mellom Terminal- og Portal-
bygget benyttet master som 
vil fremstå som egne lysele-
menter i tillegg til opplys av 
enkelte trær og busker.

Nødlysanlegget er basert på 
sentralisert anlegg med auto-
matisk testing og overvåking 
av feil på anlegget. Nødlys-
sentralen er koplet opp mot et 
overordnet presentasjonssys-
tem hvor feil vil bli varslet i 
forbindelse med automatisk 
og forskriftsmessig testing 
eller andre feil. Anlegget kan 
videre skrive ut testrapporter 
som brukes som dokumenta-
sjon for at nødvendige rutiner 
for internkontroll er utført.

Alle markeringslys er levert 
med LED for lang levetid. I 
enkelte arealer er ledelyset 
av estetiske hensyn integrert 
i allmennbelysning.

Reservekraft
Bygget er levert med 1 stk. 
1650 kVA reservekraftaggre-
gat som ved strømbrudd vil 
forsyne alle byggets instal-
lasjoner slik at man etter 15 
–30 sekunder vil kunne fort-
sette arbeidsoppgaver ufor-
styrret selv ved lengre strøm-
brudd med full dekning for 
ventilasjon, kjøling, lys etc. I 
tillegg til dieseldrevet reser-
vekraftaggregat er det instal-
lert 1 stk. sentralisert UPS 
for forsyning av sensitivt ut-
styr som ikke tåler kortvari-
ge strømbrudd.

Teleinstallasjoner
Integrert kommunikasjon
Spredenettet for IKT tilpasses 
den enkelte leietakers krav 
og bygget er forberedt med 
etasjefordelere eller eventu-
elle mindre datarom i hver 
etasje. Større datarom plas-
seres enten i kontorarealene, 
plan 0 eller plan 1. Fra større 
datarom er føringsveier for-
beredt for redundante løsnin-
ger. Internt i kontorarealene 
er føringsveier forberedt for 
spredenett opptil Kat. 7.

Alarm og signal
I bygget er det montert et 
adressérbart brannvarslings-
anlegg med dekning i til-
nærmelsesvis alle rom og 
arealer. Anlegget er etablert 
med overføring av alarm til 
brannvesen.

For overvåkning og betje-
ning av anlegget er det levert 
et overordnet grafisk presen-
tasjonssystem hvor alarmer, 
forvarsel og feil tydelig indi-
keres slik at innsatstiden re-
duseres. Videre kan man fra 
toppsystemet betjene/utkople 
alle funksjoner i anlegget.

Nøkkelboks er levert og inn-
støpt i forbindelse med hoved-
inngangen.

Adgangskontrollanlegget og 
dører med holdemagneter i 
rømningsveier er tilsluttet/
styrt via brannalarmanleg-
get.

Adgangskontroll/
innbruddsalarm
På alle dører i skallet, trap-
petårn, til enkelte tekniske 
rom samt i henhold til krav 
fra leietakere er det etablert 
adgangskontroll med be-
røringsfrie kortlesere. Alle 
dørmiljøer med kortlesere 
er integrert med innbrudd-
salarmanlegget som ivaretar 
skallsikring iht. FG’s regel-
verk med en kombinasjon av 
glassbrudd- og bevegelsesde-
tektorer samt magnetkontak-
ter. Innbruddsalarmanlegget 
er levert som adreéserbart 
anlegg slik at det enkelt kan 
tilpasses senere oppdeling av 
arealene.

Begge anlegg er koplet opp 
mot et overordnet grafisk be-
tjenings- og presentasjons-

system som også er integrert 
med ITV-anlegget. I tillegg 
er det tilkoplet Web-klient til 
anlegget slik at driftsperso-
nalet kan betjene anlegget fra 
sine vanlige arbeidsplasser 
eller fra ekstern terminal.

Lyd og bilde
Bygget er utstyrt med et IP-
basert ITV-anlegg med dek-
ning av sentrale utvendige 
arealer samt alle naturlige 
adkomstveier innvendig. An-
legget leveres med faste me-
gapiksel kulekameraer fra 
1,3 MP opptil 8 MP. Alle ut-
vendige kameraer er kombi-
nerte dag/nattkameraer som 
automatisk skifter mellom 
farge og sort/hvit i forhold til 
lysforholdene. Innvendig er 
det benyttet rene fargekame-
raer. I forbindelse med inn-
kjøringsvei er det montert 1 
stk. spesielt nummerskiltka-
mera for registrering av alle 
innkomne kjøretøyer.

All opptak er basert på beve-
gelse.

Området er skiltet for å iva-
reta datatilsynets krav.

Automatisering
I bygget er det installert et 
automatiseringsanlegg som 
i tillegg til tradisjonell over-
våkning og styring av VVS-
tekniske anlegg også består 
av et Bus-anlegg basert på 
LON-kommunikasjon. Bus-
anlegget ivaretar all auto-
matisering i kontorarealene 
som:
- Sekvensstyring kjøle/
varme
- VAV-styringer
- EOS
- Lysstyring
- Persiennestyring
- Tekniske alarmer

Hele anlegget er knyttet opp 
mot et toppsystem i driftsen-
tralen samt Web-klient.

Andre installasjoner

Heisanlegg
Det er levert 6 stk. 1000 kg 
maskinromsløse heiser med 
heishastighet 1,6 m/s mon-
tert i kommunikasjonstårne-
ne. Heiser er levert for uni-
versell utforming.

Møterom hos Bredbåndalliansen. Bildet forteller om hvilke muligheter Portalbygget gir 
med hensyn til lys, luft og utsyn. Vinduenes bredde følger kontorskipets tekniske modul 
på 2,4 meter og har utvendige automatiske persienner, skjult bak fasadens brystning når 
de ikke er i bruk.

Foto: Byggenytt

Driftskontroll og styring
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posisjon slik at mest mulig 
utsyn oppnås samtidig med 
avskjerming mot sol. Det-
te er avhengig av solvinkel 
og varierer kontinuerlig. 
Et årsskyggeprogram  kjø-
rer persiennene opp for de 
vinduer som blir liggende 
i skygge på grunn av om-
kringliggende bygningers 
slagskygge som vandrer 
over fasaden. Disse vari-
erer hver dag hele året og 
beregnes i hver node av et 
eget program.

Energiøkonomisering er 
også ivaretatt ved at hver 

sone (2,40 x 4,80 m) har 
en egen regulator som re-
gulerer tilførsel til radiator 
og kjølebaffel. En tempera-
turføler med tilstedeværel-
sesdetektor registrer om det 
er bevegelse i sonen, tenner 
lys og setter settpunkt til 
komfort-temperatur. Der-
som aktivitet i sonen uteblir 
går settpunktene til «stand-
by» og gir større dødsone 
mellom kjøling og varme 
som begrenser energibru-
ken på dagtid. Ved endt ar-
beidsdag går regulatoren i 
natt og øker dødsonen yt-
terligere for derved å spare 
ennå mer energi. Erfaring 
fra andre kontorbygg tilsier 
en besparelse på ca. 30% på 
romkjøling, romoppvarm-

ing og belysning når en be-
nytter denne styringsstrate-
gien.

Forutsetningen er oppfølg-
ing og optimalisering av 
anleggene som utføres i en 
3-måneders prøveperiode 
kombinert med support og 
hjelp til fin-tuning over In-
ternet. 

SAAS Prosjekt AS har stått 
for prosjektering, koordine-
ring, levering, montering, 
kabling, programmering, 
kvalitetssikring, testing, 
dokumentasjon og innre-
gulering.

Over sees 
fjernkjøleveksler 
og hovedpumper 
for isvann i energi-
sentralen.

Til høyre ventila-
sjonsaggregat i 
typisk vifterom i 
underetasjen.

Ikke et støvkorn 
å se!

Foto:
Byggenytt

Utvendig belysning er designet med henblikk på å fremheve byggets egenart blant an-
net ved opplys av Hub’n. Videre er det i kjøresonen mellom Terminal- og Portalbygget 
benyttet master som vil fremstå som egne lyselementer i tillegg til opplys av enkelte trær 
og busker.

Foto: Byggenytt
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Elektro og automasjon på Portalbygget

Resevekraftaggregatet sikrer leietakerne en trygg, døgnkontinuerlig strømforsyning. 

Foto: Byggenytt

Totalteks anleggsleder Harry Bjørnevik opplyser at re-
servekrataggregatet har 100% kapasitet til å drifte byg-
get og gir alle leietakere mulighet for tilkobling 

Foto: Totaltek

Totaltek har utført elektro- 
og automasjonsarbeidene på 
Portalbygget. I en samtale 
med Totalteks anleggsleder 
Harry Bjørnevik, får Bygge-
nytt opplyst at Totaltek har 
hatt til sammen 20-30 mann 
på byggeplassen siden pås-
ken 2008. Byggets utforming 
har generelt gjort det mulig 
å systematisere og struktu-
rere de elektriske anleggene 
i større grad en normalt, for-
teller Bjørnevik.
 
Med bakgrunn i funksjonsbe-
skrivelsen med klare krav til 

kvalitet og utførelse på elek-
troarbeidene, ble det i samar-
beid med Totaltek, byggher-
ren og hans konsulent gjort 
konkrete valg som ga bygg-
herren økonomisk merverdi 
og økt fleksibilitet i bygget.
 
Det som er verd å merke seg 
er blant annet at kablingen til 
belysningen og stikkontakte-
ne i kontorlokalene blir utført 
med et hurtigkablingssystem 
«plug and play». Over him-
lingen ligger det faste uttak 
for lysarmaturer i et mønster 
med ulike soner og fleksibi-

litet med hensyn til innred-
ningen samt type og antall 
armaturer. Dette fører til at 
jobben utføres enklere og 
mer effektivt, siden det spa-
rer mye koblingstid.
 
Bjørnevik opplyser videre 
at Totaltek har utført jobben 
med å tilkoble reservekraft-
aggregatet i Portalbygget.  Et-
tersom Portalbyggets bygg-
herre har stor fokus på å 
forhindre driftstans hos  leie-
takere, ble diesel nødaggre-
gatet installert. Det sørger for 
bedre strømtilgang og høyre 
driftsikkerhet i bygget. 

Aggregatet er forberedt for 
å gi leietakere mulighet til å 
koble seg på. Ved å kombine-
re dette med nødvendig UPS 
vil leietakere med behov for 
det sikre seg mot strømav-
brudd.
 
Totaltek AS er en av de stør-
ste entreprenørene i elektro-
bransjen, og har nå ca. 240 
dyktige og engasjerte med-
arbeidere fordelt på tolv av-
delinger i Østlandsregio-
nen.  Konsernet deltar både 
i entrepriser, service- og et-
termarked for faste kunder, 
med bedriftsmarkedet som 
hovedsegment.

Den verneverdig Kai Fjell-hallen i Terminalbygget er rehabilitert etter alle kunstens 
regler. I hallen finner man blant annet kaffebar, kantine og andre servicefunksjoner.  

Foto: Byggenytt

Strålende utsikt mot Sjøflyhavna og Rolfsbukta.                                Foto: Byggenytt

Byggherre IT Fornebus neste prosjekt: en storstilt ombygging av Terminalbyggets 
fasade.                                

Foto: Byggenytt

Portalbygget er et spektakulært bygg, men selve blikkfanget er udiskutabelt: en 
speilblank mega-hub i «manarine red». 

Foto: Byggenytt
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Gulskogen Senter
Av 

Nils Tveit,
Arkitektkontoret Nils Tveit AS

Gulskogen Senter her sett fra parkeringshusets 5. etasje. Til høyre mellombygget med sin flotte glassfasade. Motstå-
ende sees senterdelen som sto ferdig før sommerferien i år.

Foto: Byggenytt

glass og lyse, enkle overfla-
ter, bidrar til å skape et at-
traktivt handelsmiljø – men 
selvfølgelig med selve butik-
kene i fokus.

Det nye senteret omkran-
ser et gårdsrom hvor tre av 

inngangene til senteret åp-
ner seg for de besøkende. 
Her blir det liv med uteka-
féer og utfoldelsesmuligheter 
for barn som trygt kan slip-
pes løs. Utomhusområdet er 
opparbeidet med nytt parke-
ringsmønster på bakkeplan, 

ny gang- og sykkelvei, samt 
ny tilførselsvei innenfor sen-
terets område.

Nye og eksisterende byg-
ningsmasser har blitt gitt et 
moderne arkitektonisk ut-
trykk som samles innenfor 

en enhetlig og rolig fasade 
for å gi senteret en ny og et-
terlengtet identitet. Dette fel-
les fasadeuttrykk til både 
nye og oppgraderte fasader 
tar utgangspunkt i å samle 
byggets ulike deler til en en-
het. Innenfor denne rammen 

Historikk,
bakgrunn for utvidelse
Gulskogen Senter har grad-
vis vokst fra å være føde-
stedet for landets aller første 
supermarked til å være et be-
tydelig bydelssenter og om-
rådets desidert viktigste mø-
tested over flere år. Denne 
utviklingen har skjedd ved 
sporadisk sammenføying av 
ulike bygg med varierte for-
historier, og ofte med noen 
oppfinnsomme arkitektonis-
ke løsninger! Med sin forvir-
rende interne sirkulasjon og 
spredte parkeringsområder 
har senteret lenge hatt be-
hov for en ordentlig rethink 
og en plan for en rasjonell ut-
videlse.

Byggherrens ønske om å rea-
lisere senterets videre poten-
siale fikk kommunens grønt 
lys av en ny Reguleringsplan 
for Gulskogen Senter i au-
gust 2005.

Konseptet
Målet for utviklingen av 
Gulskogen Senter har vært 
å transformere en noe tilfel-

dig sammensetning av eldre 
handelsområder til et moder-
ne, attraktivt og fremtidsret-
tet kjøpesenter. Denne forny-
elsen omfatter oppføring av 
et større toetasjers nybygg 
samt oppbygging og opp-
gradering av den eksisteren-
de bygningsmassen. Det er 
oppført et stort, oversiktlig 
og universielt utformet P-hus 
i fem etasjer med en gangbro 
direkte til senteret.

Intern sirkulasjon er tilpasset 
det nye senterets målestokk, 
og i likhet med eksteriøret 
skal nye og ombygde deler av 
fellesarealet danne en helhet-
lig – men variert – opplevelse 
for besøkende. Handelsarea-
lene er organisert langs indre 
handlegater i to etasjer. Store 
åpne rom gir god sirkulasjon 
og visuell kontakt mellom 
de to etasjene. Handlegate-
ne er svært godt tilgjengelig 
fra fem innganger tilrettelagt 
for adkomst til senteret både 
til fots, med sykkel, med bil 
og buss. Stor åpenhet mel-
lom handlegatene og butikk-
arealer, med utstrakt bruk av 

Det sølvfargete parkeringshuset over 5 etasjer har et areal på ca. 25.000 m2.

Foto: Byggenytt 

Gulskogen Kjøpesenter
BST har vært brannteknisk ansvarlig for PRO/KUT og 
brannsikring i byggetiden i Fase 1–3B og KPR/KUT
m/brannsikring i byggetiden i Fase 4–5.
Vi arbeider landsdekkende innenfor fagområdet Brannteknikk, 
Brann- og Sikkerhetsanlegg, Prosjekt- og Byggeledelse,
Tverrfaglig Byggekontroll og har egen avdeling for
Brannforebyggende opplæring. Vi er sentralt godkjent i
tiltaksklasse 3 for SØK/PRO/KPR og KUT for bygninger og
installasjoner.

Kontor Porsgrunn: Lundekroken 8, 3940 Porsgrunn
Kontor Oslo: Økernveien 145, 0580 Oslo
Telefon: 35 93 10 80
e.post: post@bst.as
WEB: www.bst.as
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Prosjektfakta

Tiltakshaver:	 Steen	&	Strøm	Eiendomsforvaltning	AS
Bygge-	og
prosjektledelse	BH:	 Vedal	Prosjekt	AS
RIE	BH:	 ECT	AS

Totalentreprenør:  Veidekke	Entreprenør	AS
Prosjekteringsleder
	tekn.	anlegg:	 Itech	AS

Arkitekt:	 Arkitektkontoret	Nils	Tveit	AS

L-arkitekt:	 Hindhamar	AS

RIB:	 Siv.	ing.	Will	Arentz	AS

RIE:	 Multiconsult	AS

RIV:	 DeltaTek	AS

RIBr:	 Egil	Berge	AS	

RIBr:	 BST	AS

er det foretatt en oppdeling 
av fasadene til store felt med 
stor vekt på de ulike inngan-
gers utfordring og tema.

Den digitale hage
Gulskogen gård har vært in-
spirasjonskilden hvor tema 
«den digitale hage» går igjen 
som en rød tråd i utformin-
gen av senterets interiør, ek-
steriør og i parkeringshuset. 
Dette gir seg blant annet til 
uttrykk i de fine inngangs-
partiene samt interriørdetal-
jer, temaområder og innred-
ning.

Inngangene er markert med 
en abstraksjon av hovedele-
menter i den tradisjonelle ha-
gen:

vann, blomst, fugl, tre.

Utvidelsen
Ved byggestart var Gulsko-
gen Senter en sammenknyt-
ning av eldre industribygg og 
et større frittstående lokale i 
eiendommens nordvestliger 
del. Bygningsmassen var to 
etasjers bygg og besto av et 

handelsareal samt kontor- og 
servicevirksomheter. I peri-
oden fra byggestart i januar 
2007 til høsten 2010 blir sen-
teret utvidet og bygget om til 
et samleet handelsareal på 
rundt 40.000 m2. Prosjektet 
omfatter riving av mindre 
bygninger, oppføring av ny-
bygg og ombygging av eksis-
terende arealer.

Prosjektet er oppdelt i faser 
for blant annet å sikre til-
strekkelig parkeringsdekning 
under utbygging av senteret 
og tillate fortsatt drift av da-
gens butikker mens byggear-
beidene pågår.

Handelsmiljø
Handelsgater og utomhus-
områder opparbeides og vil 
bli opparbeidet med høy 
standard i materialvalg, lagt 
stor vekt på arkitektonisk ut-
forming og håndverksmessig 
kvalitet.

Senterets brede handlegater 
gir rom for spennende og in-

fortsettelse neste side

Bildet er tatt ved inngang til mellombygget.                                                                                                 Foto: Byggenytt

Uteområdene er beplantet og møblert slik at det skapes varierte aktivitetsområder.                              Foto: Byggenytt 

Inngangspartiet i senterdelen som ble ferdigstilt i juni i 
år.

Foto: Byggenytt
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Alle grunnarbeider
er utført av

HOFF MASKIN
Langgutua 2, 2770 Jaren

Telefon: 99 58 02 92

Industriveien 1, 3300 Hokksund
Telefon: 32 75 08 08 • Telefaks: 32 75 98 20

www.elementmontasje.no

Transportert og montert
alle betongelementer

Vi har utført
kjerneboring

og
betongsaging

Lierbakkene 1, 
Postboks 566,
3412 Lierstranda
Telefon: 32 24 02 00
Telefax: 32 24 02 10
E-mail: mimax@mimax.no
www.mimax.no

fortsettelse fra 
forrige side

spirerende innredning i ut-
valgte områder som «Ellip-
sen», torg- og møteplasser.
Arealene skal i tillegg frem-
stå som motiverende, funk-
sjonelle, varierende og mo-
derne.

Utsøkt og artikulert belys-
ning vektlegges på alle nivå. 
En tett himling med indirek-
te belysning følger handle-
gatet. I tillegg varieres det 
mellom rekker av hallogen-
lamper og store belysnings-
felt som gir direkte belysning 
av gulvet. Der lyssettingen 
skal fremheve bestemte om-
råder, benyttes farget lys og 
mer skulpturelt utformete be-
lysningstyper.

Gulvet i handlegatene er ut-
formet med lyse fliser fram 
til leietakers areal, og i ut-
valgte områder har gulvet 
fått en spesiell utforming for 
å skape varierte opplevelser 
og understreke senterets uli-
ke områder.

Uteområder
De nye bygningsvolumene om-
kranser et gårdsrom hvor tre av 
inngangene til senteret åpner seg 
for de besøkende mot bilfri og 
beplantede uteområder.

Gulskogen Senter skal væ-
re en attraktiv og inspire-
rende møteplass. Det er lagt 
stor vekt på at hele familien 
skal ha en positiv opplevel-
se på Gulskogen Senter ved 
å tilrettelegge for familiens 
behov i hverdagen og ved de 
spesielle anledninger.

Uteområdene beplantes og 
møbleres slik at det skapes 
varierte aktivitetsområder.

Parkering
Et nytt, romslig og moderne 
parkeringshus i 5 etasjer gir 
meget god tilgjengelighet for 
kjørende til Gulskogen Sen-
ter. Det er vektlagt godt di-
mensjonerte kjøre- og parke-
ringsarealer. 

Gangbro med vegger av glass 
gir besøkende visuell kontakt 
med uteområdene og direkte 
til senterets etasjer.

Bakkeparkering nær sente-
rets innganger gir også enkel 
og trygg adkomst med sepa-
rate gang- og kjørerarealer.

Nye Gulskogen Senter omkranser et gårdsrom hvor tre av inngangene til senteret åpner seg for de besøkende. Utom-
husområdet er opparbeidet med nytt parkeringsmønster på bakkeplan, ny gang- og sykkelvei, samt ny tilførselsvei 
innenfor senterets område.

Foto:Byggenytt

Bildene til venstre (fra 20. september i år), og bildet und-
er (fra 3 måneder tidligere) viser utvidelser av senteret 
med et byggetrinn 2. 

Foto: Byggenytt

Det er ikke spart på kvalitet og utførelse i innredningen. Som for eksempel her på gulvarbeidet.         Foto:Byggenytt
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Wirgenesvei 8 C, 3157 Barkåker
Telefon: 33 34 99 60 • Telefax: 33 34 99 61

www.cc-glass.no

Glass- og aluminiumsarbeidene
er utført av

Ryghgata 6 A, 3050 Mjøndalen
Telefon: 32 23 20 50 • Telefax: 32 23 20 55

E-post. firmapost@lystho.no
www.lystho.no

Alle bærende konstruksjoner
er levert av

Stålarbeidene
er utført av:

Etablert 1845F. Burmeister AS
Skårersletta 45,

1473 Lørenskog
Telefon: 22 91 87 00
Telefax: 22 91 87 01

E-mail: postmaster@burmeister.no
www.burmeister.no

Totalentreprisen

Rehabil iter ing og utvi-
delse av Gulskogen Senter i 
Drammen er en av Veidek-
kes største totalentrepriser. 
Når byggetrinn 2’s siste etap-
pe ferdigstilles i november  
2010, vil den samlete kon-
traktsverdien beløpe seg til 
et sted mellom 850–900 mil-
lioner kroner (eks. mva) for 
byggetrinn 1 og 2. Inkludert 
i beløpet er leitakertilpas-
ningene som utgjør en bety-
delig del. Da vil det samlete 
areal av nye butikklokaler, 
ca. 130 stykker. omfatte ca. 
83.000 m2, inklusive et par-
keringshus på 25.000 m2 i 5 
etasjer med innglasset gang-
bro til selve senteret. I tillegg 
kommer utomhusarbeider i 
form av torg, parkeringshus, 
gang-, kjøre- og sykkelvei-
er. Byggherre er Gulskogen 
Senter AS, på vegne av Steen 
& Strøm.

Denne omfatttende rehabili-
teringen og utbyggingen vil 
gjøre kjøpesenteret,  i byde-
len Gulskogen syd-vest for 
Drammen sentrum, til en av 
Norges største.

Byggenytt treffer Veidekkes 
prosjektleder Nils A. Mog-
stad like før sommerferien 
2009. Da var nettopp et ek-
sisterende bygg mot Prof. 
Smiths allé revet til råbygg 
og innredet på nytt  med nye 
lokaler til 30 butikker. Mog-
stad forteller at også første 
del av utomhusarbeidene er 
på plass. Over sommerferien 
starter byggetrinn 2 med ri-
verarbeider og siste fase med 
pelearbeider. I september er 
det oppstart for byggetrinn 
2’s prefab-montasjearbeider 
og ferdigstillelse av rehabli-
terte og nye lokaler til de sis-
te nye 60 butikker. 

Veidekkes engasjement for 
Steen & Strøm  startet allere-
de sommeren 2006 da bygg-
herren gikk ut med anbudsin-
vitasjon til Veidekke og flere 
store entreprenører. På dette 
tidspunktet hadde Veidekke 
kapasitetsproblemer i regne- 
og anbudsfasen og problemer 
med å finne samarbeidspart-
nere. Det ble derfor besluttet 
at Veidekke ikke kunne delta 
i tilbudskonkurransen. 

I ettertid viste det seg at også 
de øvrige anbydere trakk seg 
fra prosjektet. I november 
ble så Veidekke kontaktet på 
nytt av Steen & Strøm som 
ba Veidekke stille på beina 
en organisasjon som kunne 
gjennomføre prosjektet. Vei-
dekke tilbakemeldte at man 
ikke ville greie å mobilisere 
en komplett organisasjon så 
fort som byggherren ønsket, 
men ble allikevel bedt om å 
regne en budsjettpris. Den 
ble så levert i løpet av 8 da-
ger, og på bakgrunn av det-
te tilbudet fikk Veidekke en 
forløpig bestilling fra Steen 
& Strøm på P-hus og deler av 
nybygget. 

Dermed ble det slik at Vei-
dekke  kunne starte opp byg-

fortsettelse neste side

Arbeidene godt i gang våren 2008. Prosjektleder Nils 
Mogstad (til venstre) og anleggsleder Jostein Sundnes.

Foto: Veidekke Magasin
Over: Fra arbeider 
med gangbroen fra 
parkeringshuset 
direkte til kjøpesen-
terets 2. etasje.

Foto: 
Veidekke Magasin

Til høyre: Parker-
ingshuset  ble levert 
ferdig februar 2008.

Foto: Byggenytt 

Det er store dimensjoner over Gulskogen Senter. Her utsnitt av «Back of House» med kjøreporter for varelevering.

Foto: Byggenytt
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Postboks 1023, 3204 Sandefjord
Telefon: 33 48 73 20 • Telefon: 33 48 73 21

www.bygginnredning.no

Alle innvendige
glassfasader
er utført av

Øvre Stølslie 23, 2953 Beitostølen
Telefon: 99 05 03 93

www.fnbygg.no

Inn- og utvendige tømrerarbeider,
gipsarbeider og himlingsarbeider

er utført av

Postboks 267, 2001 Lillestrøm
Telefon: 40 10 06 10

E-mail: post@fimotek.no • www.fimotek.no

Vi har levert rullegitter
til butikkene på

Gulskogen Senter

fortsettelse fra 
forrige side

gingen i januar 2007. Neste 
skritt i prosessen var at Vei-
dekke leverte en endelig pris 
på prosjektet i februar 2007. 
Kontrakten for det første 
byggetrinn beløp seg til 505 
millioner kroner og omhand-
let 26.000 m2 nybygg, 19.000 
m2 rehabilitering og 25.000 
m2 parkeringshus.  

Veidekke som tidligere had-
de hatt et godt og langva-
rig samarbeid med Steen & 
Strøm, kunne takke for tilli-
ten fra byggherrens side, og 
entreprenøren ved sine av-
delinger Distrikt Buskerud 
og Region Anlegg, dannet et 
arbeidsfellesskap som etter 
hvert ble forsterket fra andre 
Veidekke-avdelinger. 

Arbeidene skjøt nå fart for al-
vor på tomta med noe riving 
på eksisterende fraflytte-
de bygninger og omfattende 
pelingsarbeider. Byggear-
beidene begynte med parke-
ringshuset  i 5 etasjer med 2 
heise- og trappesjakter, og 
gangbro over til senteret.  

Mogstad opplyser at utford-
ringen med Gulskogen Senter 
er størrelsen, det vil si meng-
den av jobb som skal gjøres 
innen overleveringsfristene. I 
tillegg kommer utfordringen  
med grunnforholdene som 
består av leire. 

Det er pelet til fjell i dyb-
der fra 47 til 65 meter, med 
kompensert fundamentering 
på nybyggene. Rehabilitert 
eksisterende bygningsmasse 

beholder opprinnelig funda-
mentering.

Parkeringshuset ble over-
levert fullt ferdig i febru-
ar 2008. Mellombygget be-
står både av en rehabilitert 
del som ble tatt i bruk i no-
vember 2007, og en nybygd 
del som ble innflyttet i ju-
ni 2008.  Nybyggene er reist 
med prefab-elementer i søy-
ler og dekker i 2 etasjer. Fa-
sadene er utført i glass og 
platekledd bindingsverk. Fa-
saden på mellombygget ut 
mot torget består av en stor 
glassmosaikk på 270 m2. Her 
gikk det  med 580 m2 glass 
for å lage denne mosaikken, 
tilføyer Mogstad.

Eksisterende senter har vært 
i full drift mens utbyggingen 
har pågått. Dette har vært 
mulig  på grunn av at utbyg-
gingen har skjedd etappevis 
med overflytting til nybygde 
og rehabiliterte arealer slik 
at senterdriften ikke har kol-
lidert med byggingen i sær-
lig grad.

Veidekke har på Gulskogen 
Senter en prosjektadministra-
sjon på 16 funksjonærer. I de 
mest operative månedene er 
det omsatt for ca. 35 millio-
ner kroner. Blant de største 
underentreprisene er prefab-
leveransen og montasjen som 
er på 54 millioner kroner. Pe-
ling beløper seg til 20 milli-
oner kroner. De tekniske en-
treprisene kommer opp i ca. 
185 millioner kroner.

Fasaden på mellombygget ut mot torget består av en stor glassmosaikk på 270 m2. Her gikk det  med 580 m2 glass for 
å lage denne mosaikken.

Foto: Byggenytt

Begge bilder viser interiører fra butikksenterdel som ble åpnet i juni 2009.                                             Foto: Byggenytt
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Agathon Borgen AS
Trondheimsveien 66,
2040 Kløfta
Telefon: 63 98 33 20
Telefax: 63 94 70 20
www.agathonborgen.no

Utomhus- og grunnarbeidene
er utført av:

Telefon: 63 93 00 40           www.nordbymaskin.no           2033 ÅSGREINA

Løsninger som forener 
teknikk og miljø
Ved nye Gjerdrum ungdomsskole 
har vi vært rådgivende ingeniører 
for akustikk og brannteknikk.

www.sweco.no

Gjerdrum ungdomsskole

Arkitektens artikkel
Av sivilarkitekt Geir Messel,

Kristin Jarmund Arkitekter AS mnal

Intensjoner og virkemidler
På Gjerdrum ungdomsskole 
skal eleven settes i sentrum.  
Skolen skal skape et inklude-
rende miljø preget av omsorg 
og trygghet, fremme aktiv 
deltakelse og engasjement og 
bidra til å fremme arbeids-
glede og kreativitet.  Den en-
kelte elev skal kunne utvikle 
sine kunnskaper og ferdig-
heter og oppøves til å ta an-
svar for seg selv og for felles-
skapet.  Skolen skal være en 
framtidsrettet arbeidsplass 
for elever og ansatte.

Vi har tatt programmets pe-
dagogiske formuleringer på 

alvor, og søkt etter en idé for 
utforming av skoleanlegget 
som har potensial i seg til å 
være et godt – og spennende 
– svar på oppgaven:

• Skolen er løst innenfor en 
relativt kompakt bygnings-
kropp.  Ved dette oppnås 
korte avstander og tilnærmet 
korridorfrihet. Den konsen-
trerte planløsningen innbyr 
til aktivitet og intens bruk, 
med åpenhet og kontakt i det 
indre skolelandskapet.

• I tråd med programmet er 
det lagt vekt på å oppnå flek-
sibilitet i romlige løsninger 

og mulighet for flerbruk og 
sambruk. Ulike deler av sko-
len kan enkelt skilles ut og 
fungere for utleie på kvelds-
tid.

• Skolen er løst med stor vari-
asjon i indre romoppbygning. 
Gjennom kombinasjonen av 
rause, åpne flater og rom for-
met som egne volumer – som 
«hus i huset» – skapes et dy-
namisk og komplekst rom-
lig miljø. Med utformingen 
ønsker vi å legge til rette for 
variasjon og opplevelsesrik-
dom, - med fysiske omgivel-
ser som stimulerer elevenes 
fantasi.

• Vi har formet et bygg for 
det åpne landskapet på Gjerd-
rum, - et bygg som har sterk 
egenidentitet og som derfor 
klarer å uttrykke seg med ty-
delighet i forhold til de store 
landskapslinjene og den vide 
horisonten. 

• Vi ønsker at skolen skal 
fremstå som «ungdommens 
hus» gjennom sin arkitektur. 
Med leken fargerikhet og 
røff og miljøvennlig materi-
albruk vil vi at skolens inn-
hold skal uttrykke seg innen-
for rammen av en fattbar og 
presis bygningskropp.

• Utomhus er utformet med 
steder med ulike kvaliteter, 
både urbane og «grønne» – 
som supplerer og kontraste-
rer hverandre. Skolebygning 
med tilhørende uteområder 
skal sammen med det frem-
tidige idrettsanlegget fremstå 
som et helhetlig og gjennom-

tenkt anlegg med både funk-
sjonelle og arkitektoniske 
kvaliteter.

«Grep» skolebygning
Stedet innbyr til å tenke et 
djervt hus, et bygningsob-
jekt som er «stedsidentifise-
rende» i forhold til det store 
landskapsrommet.

Takflaten har presis geome-
tri og uttrykker seg kraft-
fullt og samlende i forhold til 
landskapsrommets store di-
mensjoner.  

Taket er formet som om ter-
rengplanet er brettet opp fra 
bakken. Den tiltede veggfla-
ten som ved dette grepet opp-
står mot syd har stort poten-
sial i seg til å bli noe «mer» 
enn en vanlig fasade med 
sol-lameller. Uten at pro-
sjektet «må» eller «skal» er 
muligheten her til stede for at 
koblingen mellom tak, vegg 
og terrengplan kan utformes 
som et samlende tribunean-
legg mot skolens ytre aktivi-
tetsområde. Skråveggen med 
sine sittebenker er å betrakte 
som del av skolegården, – for 
mingling og samtale, i solen, – 

Sentralt i bygningsmassen ligger skoletorget. Skoletorget er omsluttet av vegger og har 
som uterom en intim og «urban» atmosfære som kontrast til tribuneanleggets generøse 
og åpne karakter. En stor, sirkulær utsparing i takflaten gir lys og luft til denne sentrale 
delen av skoleanlegget.

Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side

Foto: Byggenytt

Illustrasjon:
Kristin Jarmund Arkitekter
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Lerkevegen 15, 2120 Sagstua
Telefon: 62 97 40 70 • Telefax: 62 97 40 71

www.byggmontasje.no

Innvendige vegger og fasthimlinger
er levert av

Lørdagsrudveien 2, Postboks 37, 1477 Fjellhamar
Telefon: 67 91 88 50 • Telefax: 67 91 96 00

www.karlmyhre.no

Malerarbeidene
er utført av

Vi gratulerer med det flotte
bygget, og takker for det
spennende og utfordrende
oppdraget.

 www.rsc.no

for å tilskue medelever i ak-
tivitet, men også for under-
visning i større eller mindre 
grupper. I forhold til det flate 
landskapet ligger det en ek-
stra verdi i å kunne komme 
opp – og få utsyn.

Under takflaten legges alle 
skolens funksjoner, utformet 
som åpne og fleksible lands-
kapsrom i kombinasjon med 

Prosjektfakta:

Byggherre: Gjerdrum kommune
Totalentreprenør: Agathon Borgen AS
Kontraktssum inkl. mva: 125 millioner kroner
Bruttoareal: 4000 m2

Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS
Byggeledelse: Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS
Rådgivere:
LARK: Østengen og Bergo AS
RIB: BraCon AS
RIG: NGI
RIA og RIBR: Sweco Norge AS
RIV: ÅF Consult AS
Rådgivende sprinkling: Lux Brannteknologi AS
RIV/Ventilasjon: GK Norge AS
RIE og elektro: Romerike Elektro AS
Prosjekterende RIV - 
utvendige anlegg: Øvre Romerike Prosjektering AS
Prosjektering av stål/RIB: Siv.ing. Knut Filseth

fortsettelse fra 
forrige side

Tårnene karakteriserer skolebygget i fjernvirkning. Her kan man se hele byggets teknikk gjennom fargede glassflater, 
som også vil være opplyst om kvelden.

Foto: Byggenytt

frittstående, mindre volumer, 
– «hus i huset». Til sammen 
danner de et rikt, indre sko-
lemiljø.

Sentralt i bygningsmassen 
ligger skoletorget. Skoletor-
get er omsluttet av vegger og 
har som uterom en intim og 
«urban» atmosfære som kon-
trast til tribuneanleggets ge-
nerøse og åpne karakter. 

En stor, sirkulær utsparing 
i takflaten gir lys og luft til 

denne sentrale delen av sko-
leanlegget.

Også mindre hagerom – atri-
er – er organisert innenfor ta-
kets kontur.  Med en bygning 
på bare en etasje vil lysfor-
holdene i atriene bli gode, og 
atriene vil fungere som vik-
tige lyskilder også for det in-
dre skolelandskapet.

Atriene, som vil være at-
traktive for utendørs under-
visning for spesialrommene 

og som mer «private» ute-
rom for basene, er trukket 
ut i landskapsrommet som 
«brygger». Brygger, atrier 
og ventilasjonstårn er kom-
ponert sammen og utgjør i 
prosjektet viktige tredimen-
sjonale temaer som knytter 
bygg og landskap sammen.  
Tårnene karakteriserer sko-
lebygget i fjernvirkning. Her 
kan man se hele byggets tek-
nikk gjennom fargede glass-
flater, som også vil være opp-
lyst om kvelden.

Campus sett mot skoletorget og Liber (biblioteket), den svarte boksen, ett av mange «hus i huset».     Foto: Byggenytt

Planskiltet viser skolens åpne landskap organisert rundt 
skoletorget Campus. Under et eksempel på de mange farge
innslag som «frisker opp» miljøet.

Foto: Byggenytt
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Det store auditoriet. Rektor Anne Gunhild Wøllo har all grunn til å være stolt og glad 
for nyskolen, både på vegne av ansatte og elever.

Foto: Byggenytt

Inngang fra Campus til ungdomshusets sosiale rom og et velutrustet musikk- og danse-
studio. Ungdomshuset benyttes også på elevenes fritid.

Foto: Byggenytt

Toalettkjerner ligger ut mot det  sirkulære Forum. Under:
Alle gulv har ledestriper i tråd med universell utforming.

Foto: Byggenytt

www.trysil-interiørtre.no www.team-innredning.no www.gyproc.no

Nyvegen 25, Postboks 317, 2803 Gjøvik
Telefon: 61 18 78 50 • Mobiltlf.: 982 13 259 • Telefax: 61 18 78 51

www.toftum.no

	 • Innvendige edeltrekledninger av eik
	 • Innvendige malte trespilekledninger
	 • Systemhimlinger med perforerte gipsplater
	 • Glassvegger med lydkrav og brannkrav

er levert av

Foto: Byggenytt Foto: Byggenytt
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Totalentreprisen

16. februar 2009. Entreprenøren fikk virkelig bryne seg på kong vinter. Februar og mars 
var uvanlig snørik. 

Foto: Agathon Borgen

Det var kanskje på sin plass 
at det nettopp var Kløftaba
serte Agathon Borgen AS 
som gikk seirende ut av an
budskonkurransen som nabo
kommunen Gjerdrum utlyste 
i forbindelse med byggingen 
av ny ungdomsskole.  En
treprenørens prosjektleder, 
Lars Kristian Gaustad, gir 
Gjerdrum kommune ros for 
anbudsbeskrivelsens nøyak
tighet. Byggherren hadde i 
utgangspunktet en grundig 
forståelse for byggprosjektets 
kompleksitet og hadde derfor 
beskrevet prosjektets mange 
utfordringer detaljert og ut
fyllende. Byggherrens res
sursbruk på anbudsbeskrivel
sen ga således entreprenøren 
et godt grunnlag for sin til
budspris på totalentreprisen.

Tomten for den nye skolen 
ligger i et område med spe
sielle grunnforhold med lei
re og kvikkleire. Dette kjen
te Gjerdrum kommune til og 
engasjerte NGI til å gjøre 
forundersøkelser som kon
kluderte med tiltak i form 
av kompensert fundamente
ring. Grunnarbeidene som 
startet opp i juni 2008, ble 
følgelig innledet med å gra
ve ut leireforekomstene i ca. 
en meters dybde på det 30 
mål store tomteområdet.  Ca. 

30.000 m3 leiremasser ble 
borttransportert til deponier. 
Gaustad opplyser at bortsett 
fra dette, var det greie for
hold mens grunnarbeidene 
pågikk. Overflatesjiktet av 
tørrskorpeleire skapte rik
tignok en del støvproblemer 
i tørt vær, og klinete forhold 
i vått. Grunnfundamenterin
gen ble utført på en pute be
stående av stedlige og til
kjørte masser. En ringmur 
ble så etablert samt punkt
fundamenteringer får å ta 
søylelaster. Betongarbeidene 
ble igansatt i juli. Det å set
te arbeidstokken i sving i fel
lesferieukene, skulle vise seg 
å være en god beslutning, da 
byggetiden var svært stram.

Arbeidene fortsatte med å 
etablere et stålskjelett i au
gust og september. Bærekon
struksjonen er stål i søyler, 
dragere og bjelker. Paral
lelt med disse arbeidene på
gikk prosjektering da bæ
ring på enkelte områder ikke 
var uttenkt i detalj. Det var 
en utfordring å få til et for
nuftig bæresystem inn mot 
den sirkulære skolegården i 
midten av bygget. Skråveg
gen mot syd var også en ut
fordring. Opprinnelig var det 
prosjektert med bæring i be
tong i skråveggen. Dette ble 

endret til en bæring i stål. 
Dette var fornuftig både av 
tids og kvalitetsmessige år
saker, ifølge Gaustad. Bærin
gen kunne utføres med sam
mensveiste stålbukker, en 
forenkling i forhold til plass
støping og kompliserte ut
sparinger for vinduer. Ved å 
prosjektere skråveggen som 
et tak ble den også mer vær
bestandig utført med mem
bran og to luftesjikt.

Gaustad beskriver dette byg
geprosjektet både som in
teressant og lærerikt. Særlig 
på to områder har entrepre
nøren høstet erfaringer som 
vil komme godt med i sene
re prosjekter. Det er snakk 
om universell utforming og 
energiforbruk. Til det første 
bemerker Gaustad at også 
på dette området er ofte det 
enkle det beste, som for ek
sempel bruk av kontrastfar
ger. Når det gjelder å bygge 
for lavest mulig energifor
bruk, er det verdt å merke 
seg at nyskolen er tilpasset 
de nye energikravene i TEK 
2007. De mest omfattende 
endringene gjelder energi
kravene. Målet er 25% re
duksjon i energibehov til nye 
og ombygde bygninger. Fram 
til 1. august 2009 var det en 
overgangsperiode hvor man 
kunman om man ville bru
ke TEK fra 1997 eller 2007. 
Med andre ord var Gjerdrum 

18. august 2008. Leiremasser er gravd ut og uttransportert, erstattet med ny masse, og 
entreprenøren er i ferd med å etablere ringmur og punkfundameteringer for å ta søyle-
laster.

Foto: Agathon Borgen

Også mindre hagerom – atrier – er organisert innenfor takets kontur.  Med en byg-
ning på bare en etasje vil lysforholdene i atriene bli gode, og atriene vil fungere som 
viktige lyskilder også for det indre skolelandskapet.

Foto: Byggenytt

I de transparente tårnene vises skolens tekniske anlegg.                  Foto: Byggenytt

Over den karakteristiske skråveggen mot syd, et spektakulært formuttrykk og ut-
fordrende å bygge. Under: Elevene må ta av seg skoene før de kan gå fra skitten sone 
inn til ren sone. Garderobeskapene står ved inngangen.

Foto: Byggenytt
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Blakervegen 9 B, Postboks 53, 1921 Sørumsand
Telefon: 63 86 85 20 • Telefax: 63 82 66 61
www.noractor.no • E-mail: post@noractor.no

Glass, aluminium og dører
er levert av

HARALD KROGSÆTER AS
Frognerveien 13 B, 0263 Oslo

Telefon: 23 08 64 10 • Telefax: 23 08 64 11
E-mail: firmapost@krogsaeter.no • www.krogsaeter.no

Fast inventar er levert av

Rektor Anne Gunhild Wøllo og Gjerdrum 
kommunes prosjektleder Henry Dahl Jo-
hansen, kan konstatere at nyskolen begyn-
ner å bli hus. I en samtale med Johansen 
etter skolestart og byggeprosjektet er brakt 
vel i havn, får Byggenytt vite at det er bare 
godord å høre fra alle hold. Det gjelder både 
skolens arkitektur og måten den fungerer på. 
Og det som gleder ham aller mest er elevenes 
positive respons etter at de har tatt skolen i 
bruk. Johansen beskriver byggeprosessen 
som svært vellykket, og han fremhever det 
gode samarbeidet med totalentreprenøren og 
alle impliserte parter. Det at det var en lokal 

entreprenør som vant anbudskonkurransen, 
mener Johansen har vært en fordel for gjen-
nomføringen av oppdraget. I tillegg har også 
Agathon Borgen hatt med seg mange lokale 
underentreprenører. De som har jobbet har 
kanskje følt et slags eierskap i prosjektet. 
Sikkert er i alle fall at totalentreprenøren har 
levert en kvalitet som går ut over det som 
kontrakten tilsa. Videre understreker Jo-
hansen viktigheten av de personlige egenska-
per, at det er de riktige folkene på de viktige 
plassene. Den kanskje viktigste personen i 
et byggeprosjekt i så måte er entreprenørens 
prosjektleder, avrunder Johansen.      

kommune ikke nødt til å føl-
ge de nye kravene da nysko-
len ble planlagt og prosjek-
tert. Men byggherren ønsket 
å være i forkant av en utvik-
ling som var underveis. I ut-
gangspunktet var vindue-
ne takhøye i designutkastet. 
Dette måtte gjøres om til de 
vindusbåndene vi ser i dag 
for å tilfredsstille TEK 2007 
sitt sentrale krav om at sam-
let vindusareal skal utgjøre 
maksimalt 20% av bygnin-
gens oppvarmete bruksareal. 

Over til venstre sees 
elever fra 10. klasse som 
trener i sitt baseområde 
på en musical. 

Til høyre fra Campus 
med scenens ene halv-
part innomhus. Den an-
dre strekker seg ut i 
Forum.

Foto:
Byggenytt

Skolen har mange 
praktiske og 
smarte løsnin-
ger som er godt 
tilpasset det åpne 
landskapet. Her 
oppslagstavle som 
også er sitte-/
møteplass.

Foto:
Byggenytt

At kommunen valgte å bruke 
TEK 2007 skjerpet både ar-
kitekten og oss som utføren-
de, sier Gaustad.

Noe av det mest spesielle ved 
det nye skolebygget er vin-
duskonstruksjonen med vin-
duer på forskjellige nivåer, 
fremholder Gaustad. Arki-
tekten ønsket ikke noe sys-
tem som gjentok seg. For å få 
dette til produksjonsteknisk 
og oppnå samme effekt, ble-
arkitekt og entreprenør enige 

om fire standarfelter som er 
kombinert i ulik rekkefølge. I 
det hele tatt stilte yttervegge-
ne store krav til millimeter-
tilpasning for entreprenørens 
tømrere. Kravet til presisjon 
måtte poengteres fra før-
ste dag ellers ville våre un-
derentreprenører på glass 
og aluminium slitt med å få 
systemet ordentlig på plass, 
tilføyer Gaustad.

Noe av det mest spesielle ved det nye skolebygget er vinduskonstruksjonen med vinduer 
på forskjellige nivåer.

Foto: Byggenytt

Foto: Kjell Aasum

Uterom for basene, trukket ut i lanskapsrommet som «brygge». Også her uteskofritt 
område.

Foto: Byggenytt
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Betongsaging og riving
er utført av

Hordaland Grunn og Betong AS
5353 Straume

Telefon: 93 24 69 64
Bildøybakken 105, 5353 Straume

Telefon: 56 32 00 90 • Telefax: 56 32 09 63 • Mobiltlf.: 917 26 059

Gulvbeleggarbeidene
er utført av:

IcopalTak Vest AS
avd. Bergen
Leirvikåsen 37,
5179 Godvik
Telefon: 55 50 79 00
Telefax: 55 50 79 05
E-mail: nogns@icopal.com
www.icopal.no

TAKTEKKING

Størst på tak - og vel så det!

Jusbygget – byggetrinn II

s

2., 3. og 4. etasje har ho-
vedsakelig cellekontorer 
for enkeltforskere, med 
noen større landskap 
innimellom. Bildet viser 
fra 4. etasje.

Foto:
Ronny Bertelsen

Prosjektfakta:

Byggherre: Magør Eiendom og
Christian Michelsens Institutt

Totalentreprenør: Skanska Norge AS
Kontraktssum eks. mva: 91 millioner kroner
Bruttoareal: 6000 m2

Arkitekt: arkitektgruppen lille frøen as
Rådgivere:
RIB og RIBR: Sweco Norge AS
RIV: Sigvart Ellingsen AS
RIE: Multiconsult AS
RIAKU: Kilde Akustikk AS

Av 
Nikolai Alfsen,

arkitektgruppen lille frøen as

Konkurransen om nybygg for 
Juridisk fakultet ved Univer-
sitetet i Bergen ble vunnet
av Arkitektgruppen lille frø-
en as i 1991. Det ble levert 
over seksti forslag til kon-
kurransen som skulle om-
fatte ca. 10.000 m2 nybygg 
for fakultetet samtidig som 
man skulle vise hvordan re-
sten av tomten kunne utnyt-
tes i fremtiden. Trinn 2 var 
således en del av vinnnerut-
kastet «campus», men skulle 
ikke komme til utførelse før 
senere.

Skissene i konkurransefor-
slaget for byggetrinn 2, som 
også hadde dannet grunnla-
get for reguleringsplanen, ble 
hentet frem da det ble aktuelt 
å utnytte tomten i henhold til
den. Uavhengige forsknings-
institusjoner skulle fylle byg-
get ved siden av en mindre 
utvidelse av Juridisk fakul-
tet. Christian Michelsens in-
stitutt, Senter for Midtøsten-
studier og Unifob Global skal 
danne et felles forsknings-
miljø i det nye bygget.

Bygget ligger langs den for tiden sterkt trafikkerte Torborg Nedreaas vei og danner et skjermet gatetun mot byggetrinn 
1. Fasaden følger gatens krumning.

Foto: Ronny Bertelsen

Bygget inneholder ca. 6000 
m2 fordelt på 5 plan. Det lig-
ger langs den for tiden sterkt
trafikkerte Torborg Nedre-
aas vei og danner et skjer-
met gatetun mot byggetrinn 
1. Hovedadkomsten ligger til 
denne gaten til byggets plan 
2. På grunn av den nødven-
dige kontakten med eksiste-
rende byggs 1. etasjes mu-
seale samlinger og 4. etasjes 
får plan 2 ekstra etasjehøyde. 
Her ligger et felles ressurs-
senter med bibliotek, studie-
plasser og samlinger og skal 
være byggets ansikt utad.

På nederste plan ligger en se-

minaravdeling med auditori-
um, og seminarrom av vari-
ert størrelse, teknisk sentral 
og fjernlager. På øverste plan 
ligger kantinen med storslått 
utsikt over byfjorden. De øv-
rige planene har hovedsake-
lig cellekontorer for enkelt-
forskere, med noen større 
landskap innimellom. Byg-
get er planlagt med stor grad 
av fleksibilitet slik at dette 
enkelt kan endres over tid.

Vi har søkt å gi bygget et lett, 
transparent preg foran bygg-
trinn 1 som har en massiv, 
tung sokkel for sine friere 
formede elementer på top-

pen. En nøytral curtain-wall 
med enkelte fargeinnslag 
som speiler fargeholdningen 
i interiørene og integrert sol-
avskjerming, gir den lange, 
buede fasaden et rolig preg. 

Vertikale kommunikasjons-
ledd som trapper og heiser 
mot gatetunet har fått kled-
ning av tegl som skal knytte 
an mot eksisterende bygg.

Sweco Norge AS
Storetveitveien 98, 5072 Bergen

Telefon: 55 27 50 00
www.sweco.no

Rådgivende ingeniør i
byggeteknikk,
brannteknikk,

geoteknikk/forurenset grunn
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Malerarbeidene er utført av

Kanalveien 107,
Postboks 45 Kristianborg,

5822 Bergen
Telefon: 55 20 37 99

www.fasint.no

Muring og flisarbeider
er utført av

Veidekke Entreprenør AS
Distrikt Bergen
Møllendalsbakken 9,
Postboks 6005, Postterminalen
5892 Bergen
Telefon: 55 38 70 00
Telefax: 55 38 70 01
www.veidekke.no

Hesthaugveien 24,
Postboks 173 Ulseth, 5863 Bergen

Telefon: 55 39 52 00 • Telefax: 55 39 52 01
www.acusto.no

Systemvegger og himlinger er utført av

Utvendig rørarbeider,
sanitæranlegg og varmeanlegg

er utført av

Midtstegen Industriområde, 5382 Skogsvåg
Telefon: 56 33 74 50

www.vvsfag.no

Bravida Norge AS Region Vest Bergen
Damsgårdsveien 131 Laksevåg, 5162 Bergen

www.bravida.no

Vi har levert
luftbehandling- og luftkjøleanleggene

Byggeteknikk
Av 

Arne Sørås, Sweco Norge AS

Jusbygget II er utført med 
bæresystem av søyler og 
flatdekker. Både søyler og 
alle dekkekonstruksjoner 
er utført som plasstøpte 
betongkonstruksjoner. Før 
oppstart byggearbeider ble 
det vurdert å oppført byg
get med prefabrikerte be
tongelementer, men både 
husets delvis runde form 
samt tilgang på prefabri
ker te betongelementer 
medførte at plasstøpt be
tong ble valgt.
 
Ved oppstart grunnarbei
der ble det oppdaget tildels 
tung forurensning i bygge
grunn for prosjektet. Det
te medførte at alle arbei
der på byggeplass stoppet 
opp i påvente av fjerning 
av forurenset masse. Det 
var også en problemstilling 
å fremskaffe et godkjent 
mottak for de forurensede 
massene, som etterhvert 
ble oppgradert til farlig av
fall.
 
Som andre utfordringer 
i byggeprosjektet kan vi 
nevne plassering og størrel
se på tomt samt tilgjenge
lig byggetid for prosjektet. 
Aktuell byggetomt er loka
lisert mellom eksisterende 
Jusbygg og trafikkert ho
vedtilkomstvei til Bergen 
sentrum. Sammenbygging 
med eksisterende Jusbygg 
medførte at hele byggetom
ten skulle masseutskiftes 

og utbygges, noe som med
førte liten eller ingen plass 
til rigging etc. Også frem
drift var fra byggherrens si
de lagt opp på en slik måte 
at prosjektering og bygging 
måtte foregå tilnærmet pa
rallelt, med de utfordringer 
dette medfører.
 
Mellom eksisterende bygg 
og nybygg er det etablert 
en kjørbar tilkomst som er 
dimensjonert for tunge kjø
retøyer samt tilkomst med 
brannbil. Tilkomst er ut
ført med jevn stigning fra 
sør mot nord. Alle kjørbare 
arealer er etablert oppå 
plasstøpt betongdekke med 
underliggende rom. Dette 
har medført en del utford
ringer med tanke på under
liggende bæresystem, tet
teløsninger og detaljering 
forøvrig.

Mellom eksisterende bygg 
og nybygg er det etablert 
en kjørbar tilkomst som 
er dimensjonert for tunge 
kjøretøyer samt tilkomst 
med brannbil.

 Foto: Ronny Bertelsen

En gangbro forbinder de 
to byggetrinnene. Nybyg-
gets nøytrale curtain-wallnøytrale curtain-wall 
med enkelte fargeinnslag 
speiler fargeholdningen 
i interiørene og integrert 
solavskjerming, gir den 
lange, buede fasaden et 
rolig preg.

Foto:
arkitektgruppen

lille frøen as 

Terrasseutsikt ved kantina i 5. etasje. Byfjorden i bak-
grunnen.

Foto: Ronny Bertelsen

Auditoriet som rommer 100 personer, ligger i tilknytning 
til seminaravdelingen på plan 1.

Foto: Ronny Bertelsen

Hovedinngang og resepsjon på plan 2.                                             Foto: Ronny Bertelsen

Nybyggets gavl mot syd. 
Under: Undervisningsrom.

       Foto: Ronny Bertelsen
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Hamar Politihus
Av 

Per Olav Pedersen,
Filter Arkitekter AS

Det nye politihuset på Ha-
mar inneholder lokaler for 
Hedmark politidistrikts ad-
ministrasjon, Hamar politi-
stasjon, fellesoperativ enhet, 
PST, utlendingsenheten og 
retts- og påtaleenheten. Sen-
tralarrest og operasjonssen-
tral for distriktet ligger også 
her. Prosjektet er et resultat 
av en entreprisekonkurranse 
gjennomført i 2005 for Bac-
ke Prosjekt Nord. Arkitekt-
oppdraget har vært utført av 
Filter arkitekter AS og LPO 
arkitekter AS i samarbeid.

Situasjonen
Politihuset ligger øst for 
Briskeby stadion, i et sent-
rumsnært område under ur-

ban transformasjon. Politihu-
set er planlagt med et tydelig 
ansikt og publikumshenven-
delse mot hovedinnfartsåren 
Vangsveien. En ny rundkjø-
ring (som skal være ferdig-
stilt i oktober) samt oppgra-
dering av Skogveien øst for 
politihuset vil gi en effek-
tiv påkobling til overordnet 
veisystem. En ny plass for-
an politihuset henger seg på 
en større plassdannelse foran 
det nye stadionanlegget, noe 
som bidrar til å skape et hel-
hetlig uteanlegg. En skjermet 
politigård ligger mot syd og 
ivaretar politiets behov for 
skjermet innkjøring til gara-
sje og oppbevaring av utstyr 
m.m.

Bygningskonseptet
En klart definert, solid, mo-
nolittisk form i mørk tegl 
danner politihusets ytre ram-
mer og avgrensninger innen-
for det nye kvartalet. Byg-
ningens form gir en effektiv 
planløsning og rasjonell byg-
ningsstruktur. Terrengsnit-
tet (en etasjes fall fra Vangs-
veien og sørover) har gitt 
mulighet for å skape et klart 
funksjonelt skille mellom 
sokkeletasjen med tyngre 
politifunksjoner (politigara-
sje, sentralarrest, utryknings-
funksjoner, lagre og tekniske 
anlegg) og publikums- og 
kontorfunksjoner fra 1. eta-
sje og oppover. 

Disse er organisert i en kar-
ré omkring et indre gårdsrom 
som gir lys og luft til de in-
dre delene av anlegget. Fa-
sadespråket er enkelt – store 
vindusfelter for store, viktige 

www.filterarkitekter.no / www.lpo.no

ARKITEKTER

TOTALENTREPRENØR

Martin M. Bakken AS
Hovedkontor Elverum
Postboks 1255 Vestad
2405 Elverum
Telefon 62 43 12 50
Telefax 62 43 12 51

Kontor Hamar
Postboks 365
2303 Hamar
Telefon 62 55 05 10
Telefax 62 55 05 11

Politihuset ligger øst for Briskeby stadion, i et sentrumsnært område under urban transformasjon. Politihuset er plan-
lagt med et tydelig ansikt og publikumshenvendelse mot hovedinnfartsåren Vangsveien.

Alle bilder i reportasjen: Trond Lillebo

Prosjektfakta

Byggherre:	 Vangsveien	Eiendom	AS

Størrelse:	 Ca.	6500	m2

Totalentreprenør:  Martin	M.	Bakken	AS

Arkitekt:	 Filter	Arkitekter	AS

RIB:	 Eiendomsprosjekt	AS

RIE:	 Ing.	Jon	Hallås	AS

RIV:	 Siv.ing.	Per	Ø.	Hansen	AS

Terrasse med utsikt mot Vikingeskipet og Mjøsa.

Lyst og luftig i den dobbelhøye vestibylen ved hovedinngangen.

rom – smale hjørnevinduer 
for spesielle hjørnerom – for-
øvrig har øvrige rom en rek-
tangulær vindustype. 

Materialbruk
Politihuset fremstår med «et 
hardt ytre skall». Det er gitt 
en solid og monolittisk utfor-
ming i mørk tegl (Bratsberg 
svart grafitt) som setter pro-
sjektet på plass på tomten og 
gir en verdighet og bestan-
dighet som et slikt prosjekt 
skal ha. Vinduer og beslag er 
utført i samme mørke farge-
tone. 

Et indre atrium gir den soli-
de bygningen et «mykt indre 
liv» gjennom et indre atrium. 
Dette er kledt med kortreist 
ubehandlet granpanel som 
med tiden vil få en sølvgrå 
patina. Atriet har tre hoved-
funksjoner: 1) Det er et lyst 
og grønt hagerom (sedumve-
getasjon) som slipper dagslys 
inn til politihuset, gir pause-
muligheter og variert utsikt 
fra kontoretasjene. 2) Det gir 
en sikringsfordel ettersom 
atriet ligger mot indre sone. 
3) Potensielt støyende funk-

sjoner er plassert i sokkelen 
under atriet noe som gjør at 
strukturell støyforplantning 
unngås. Samtidig gir atriet 
dagslys ned til sokkelfunk-
sjoner. 

Planløsningen
Bygget har en enkel plan-
løsning til tross for komplekse 
krav i forhold til sonedeling, 
logistikk og adgangskon-
troll. Planorganiseringen har 
blitt til i en tett dialog med 
politiet. Her har 3D-prosjek-
tering vært et godt og svært 

effektivt hjelpemiddel. Byg-
ningens kommunikasjons-
system er organisert som et 
dobbelt korridorsystem om-
kring en indre kjerne som 
inneholder mørke funksjoner 
(lagre, toaletter etc). Dette 
systemet tillater en enkel og 
effektiv konstruksjon og bæ-
resystem. Korridorsystemet 
binder sammen trappekjer-
ner som ligger i hvert av byg-
gets hjørner. Vestibylen mot 
Vangsveien er et dobbelthøyt 
rom hvor skrankene ligger i 
kjernen. Planen er videre delt 
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www.hulleberg.no

Grunnarbeidene
er utført av

Brobekkveien 107, 0582 Oslo

Telefon: 23 37 46 50 • Telefax: 23 37 46 51

Garderobeskap og hyller
er levert av

Storvegen 23, 2420 Trysil
Telefon: 62 44 87 50 • Telefax: 62 44 87 51

www.trysil-treforedling.no

Blokkvegger
er levert av

Politihuset fremstår med «et hardt ytre skall». Det er gitt en solid og monolittisk utforming i mørk tegl (Bratsberg 
svart grafitt) som setter prosjektet på plass på tomten og gir en verdighet og bestandighet som et slikt prosjekt skal 
ha. Vinduer og beslag er utført i samme mørke fargetone.

inn i ulike grader av tilgang 
– fra områder hvor alle har 
tilgang til områder med til-
gang for publikum med føl-
ge, tilgang kun for tjeneste-
personell og videre i tilgang 
kun for spesielt personell. 
Spesiell vekt har blitt lagt på 
en velfungerende organise-
ring for operative funksjoner 
– med effektive utryknings-
veier og -rutiner. Det samme 
gjelder organisering og lo-
gistikk i celleavdeling. Det er 
lagt stor vekt på å skape sikre 
forhold for innsatte og god og 
effektiv logistikk i forhold til 

arrestrutiner/innbringing. 

Standardkontorene i byg-
get er cellekontorer på  7 m2. 
Disse er effektivt organisert 
og gitt stort lysinnslipp mot 
fasade og systemglassvegger 
mot korridorsystemet. Møte-
rom er spredt rundt i struk-
turen. Det er også enkelte 
landskap og dobbeltkontorer 
i prosjektet. 

Tekniske rom, lagre, fjern-
arkiv, hundestall og spesial-
rom uten lyskrav er lagt til 
sokkeletasjen. 

Fra venstre med klokken: 

• Det er lagt stor vekt på å skape sikre forhold for 
innsatte og god og effektiv logistikk i forhold til 
arrestrutiner/innbringing. 

• Politihuset og dets funksjoner er organisert i enPolitihuset og dets funksjoner er organisert i en 
karré omkring et indre gårdsrom som gir lys og luft 
til de indre delene av anlegget.
 
• Fra celleavdelingen med kjølige, beroligende farger.
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Verftsbassenget 5, Postboks 720 Holtan, 3196 Horten
Telefon: 33 07 20 00 • Telefax: 33 07 20 01

www.raaen-as.no

TOTALENTREPRENØR

Postboks 40, 3174 Revetal
Telefon: 33 06 19 00 • Telefax: 33 06 19 06

ARKITEKT

PROFF
MAXBO Stormarked Ilebrekke
Barkveien 1, 3114 Tønsberg

Telefon: 33 30 74 00 • Telefax: 33 30 74 40
www.maxbo.no

Trelast og byggevarer
er levert av

Torvparken Revetal

I underetasjen ligger et felles parkeringsanlegg. Der finner vi også forretningslokaler rettet mot kjøpesenteret Re Tor-
vet, distriktets største handelssenter. 

Alle bilder i reportasjen: Anne Handegaard, DnB NOR Eiendom AS

Kommunale NAV kontorer, regnskapskontor og forretningslokaler er etablert i første etasje.

Av 
Karin Siebenlist,
Re Arkitektur AS

Sentrum av Revetal er ny
regulert. Torvparken er det 
første urbane prosjektet med 
boliger innenfor de fire etab
lerte rundkjøringer på Reve
tal.

Torvparken er et kombinert 
bolig og næringsbygg med 
et bruksareal på 7100 m2. 
Boligdelen på 4520 m2 om
fatter 33 moderne og funk
sjonelle selveierleiligheter 
over fem etasjer. De varierer 
i størrelse fra 52 til 129 m2. 
Alle har store, solrike terras
ser og balkonger. 

Alle leilighetene, men spesi
elt Penthouseleilighetene i 
sjette etasje, har flott utsikt 
over vakkert kulturlandskap i 
Revetals landlige omgivelser. 
Taket over forretnings og 
kontorarealer i første etasje 
er utnyttet til felles takterras
ser med høy kvalitet. På vest
siden er terrassen romslig og 

åpen. Den er delt i soner og 
gir plass til barns lek. En si
de av de private balkongene i 
etasjene over på denne siden 
er lektet. 

Dette gir private soner på ter
rassene uten å stenge for lys 
og sol og mykner fasadens 
uttrykk. Fellesterrassen mot 
øst har en mer intim atmos
fære, med svalganger rundt 
og et tre plassert i senter.

I underetasjen ligger et felles 
parkeringsanlegg. Der fin
ner vi også forretningsloka
ler rettet mot kjøpesenteret 
Re Torvet, distriktets største 
handelssenter. 

Kommunale NAVkonto
rer, regnskapskontor og for
retningslokaler er etablert i 
første etasje. Den ligger inn
til nytt regulert torg som er 
delvis etablert av utbygger og 
fullføres av kommunen. 

Bygningskroppen fanger opp 
retningsforskjellen mellom 
hovedretningen i sentrums
kvartalet og retningen på Re
vetalgata, noe som resulterer 

i utkraginger og urette vin
kler. Alt utnyttet til spennen
de romvirkning eller detaljer 
i fasaden. Fasadene består av 
Cemberit fasadeplater, sand

farget og antrasitgrå kombi
nert med beiset trepanel i 2 
farger. 

Bygningskroppen, som lig

ger parallell med Revetalga
ta, altså vinklet i forhold til 
hovedkroppen, er utført i hvit 
tegl og svever i en høyde av 4 
etasjer over trepanelet i bunn. 
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Smith Stål Øst AS
www.smith.no

Armering er levert av

Postboks 2345 Postterminalen, 3103 Tønsberg
Telefon: 33 34 98 50 • Telefax: 33 34 98 60 • Mobiltlf.: 91 19 14 24

www.erlingfreitag.no

Blikkenslagerarbeidene er utført av

Rolf Olsens vei 30-32, 2007 Kjeller
Telefon: 63 80 51 50 • Telefax: 63 80 51 51

www.lambertsson.no

 Hovedleverandør til 

Maskinleie/provstrøm og brakker

Guttorm Jarls vei 27, 3221 Sandefjord
Telefon: 33 42 90 20 • Telefax: 33 42 90 21

www.bb-stillas.no

Stillas er levert av

Taket over forretnings- og kontorarealer i første etasje er utnyttet til felles takterrasser med høy kvalitet. På vestsiden 
er terrassen romslig og åpen. Den er delt i soner og gir plass til barns lek. En side av de private balkongene i etasjene 
over på denne siden er lektet.

Prosjektfakta

Byggherre:	 Totggata	Eiendom	Revetal	AS

Størrelse:	 7100	m2		bruksareal

Totalentreprenør:  Raaen	Entreprenør	AS

Arkitekt:	 Re	Arkitektur	AS

RIB:	 Siv.ing.	Finseth	AS

Lyd	og	grunnteknikk:	 Multiconsult	AS

Brannteknikk:	 Norconsult	AS

I sjette etasje er fasaden inn-
trukket, med lektepanel. Pre-
fabrikkerte elementer samt 
takstolene ble heiset på plass 
med kran. Takvinkelen på 
10 grader fremstår som flat 
innenfor sentrumsområdet.

Oppdeling av volumet både 
horisontalt og vertikalt, samt 
forskjellige materialoverfla-
ter, har gjort at bygnings-

massen, som er langt større 
og høyere en øvrige bebyg-
gelse i nærheten, passer fint 
i omgivelsene og ikke virker 
ruvende. 

Torvparken har god energief-
fektivitet og har tatt utgangs-
punkt i kravene i de nye 
regelverket. Universell utfor-
ming er høyt vektlagt i pro-
sjekteringen.

Bygningskrop-
pen fanger opp 
retningsfor-
skjellen mel-
lom hoved-
retningen i 
sentrumskvar-
talet og retnin-
gen på Revetal-
gata, noe som 
resulterer i ut-
kraginger og 
urette vinkler. 
Se ogs bilde på 
forrige side.

Terrassen er parmessig 
opparbeidet, og materi-
alvalg og utførelse gir et 
ordentlig inntrukk.

Fasaden mot øst. I sjette etasje er fasaden inntrukket, med lektepanel.
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Rådgivende
ingeniør

støy og akustikk

ARKITEKT

Ladebekken 17, Postboks 188, 7440 Trondheim
Telefon: 73 80 69 00 • Telefax: 73 80 69 01

www.nbc.no

Vi har utført
brannteknisk

prosjektering samt hatt 
tverrfaglig kontroll av

brannteknisk utførelse.

Miljøbygget – Trondheims mest energieffektive kontorbygg
Av 

Randi Marie Pedersen,
Per Knudsen Arkitektkontor AS

Miljøbygget ligger i Tekno-
byen, som er meget sentralt 
plassert i et av Nord-Europas 
største og mest konsentrerte 
forskningsmiljøer; Marin-
borg - St.Olav Hospital - NT-
NU Gløshaugen. 

Området ligger ved hoved-
innfartsåret til Trondheim 
fra sør; Elgeseter gate. Ferdig 
utviklet vil Teknobyen inne-
holde ca 60.000 m2 nærings-
arealer. Første byggetrinn 
sto ferdig i 2001, mens tred-
je byggetrinn Miljøbygget 
sto ferdig 9. september 2009. 
Det er i tillegg planlagt ytter-
ligere to byggetrinn.

Miljøbygget er på 6 etasjer og 
16.400 m2 BTA og er konto-
rarealer for utleie med tilhø-
rende fellesarealer og parke-
ringskjeller. Det er lagt vekt 
på fleksibilitet i utnyttelsen 
av lokalene, god takhøyde, 
mye lys og luft, samt bevisst 
styring av inneklima til valg 
av miljøriktige materialer. 

FRA IDÉ TIL 
VIRKELIGHET

Bygget 
pka ARKITEKTER vant 
konkurransen om idépro-
sjektet for Teknobyens byg-
getrinn 3 i juni 2005 med 
KLP Eiendom Trondheim 
som oppdragsgiver. Miljø-

bygget ligger ut mot Elgese-
ter gate og profilerer dermed 
Teknobyen utad, samtidig 
som det åpner for en kontakt 
på tvers av gata og binder de 
to bydelene Elgeseter og Dal-
senget sammen. Miljøbygget 
inneholder stor fleksibilitet 
i utleiearealene med tre uli-
ke bredder på kontorfløyene 
slik at arealene kan tilpasses 
den enkelte leietakers behov. 

Forprosjekt ble utarbeidet 
med fokus på energiløsnin-
ger, og videre tatt inn i byg-
gefasen av Veidekke Entre-
prenør AS. Prosjektet er gitt 
støtte av Enova som et forbil-
deprosjekt og Enova er selv 
en av leietakerne som flytter 
inn 09.09.09.

Form og materialitet
Miljøbygget har en plasstøpt 
betongkonstruksjon med tek-
nisk rom på tak og i kjeller. 

Tre L-formede bygningsvolu-
mer med ulike bredder for kon-
torfunksjoner formes slik at de 
rammer inn et torg, Dalsenget 
torg som fortsetter inn i et indre 
grønt torg og et grønt «juv» som 
stiger opp mot sør. Slik bindes 
bydelene Dalsenget og Elgeseter 
seg sammen gjennom huset. Det 
halvklimatiserte, glassoverdek-
te torget fungerer som en fro-
dig grønn lunge med felles- og 
vrimlearealer. 

Materialiteten i fasadene føl-
ger de tre L-formene. Den 
ene er kledt med svart gra-
nittstein med tre ulike over-
flatebehandlinger; slipt, po-
lert og sandblåst. Den andre 
L-formen som ligger som en 
forankring til eksisterende 
naboblokk i sør og trikkes-
tall, er bygd opp av prefa-

brikerte elementer i hvit be-
tong med frilagt hvit marmor 
i overflaten. Den tredje 6 eta-
sjer høye L- en mot Dalsen-
get torg og den inntrukne 6. 
etasje mot Elgeseter gate, er 
kledd med sølvfargete sinus-
plater med skyveskodder i 
samme materialitet. Ytterfa-
sadene er trukket inn i glass-

gården for å understreke den-
ne som et uterom. 

Dalsenget torg er en samlen-
de adkomstplass for byggene 
på Teknobyen. På torget er 
det rullet ut en grønn løper 
langs fasaden som er dekt av 
vegetasjon, skifer, teglstein 
og terrassebord i malmfuru. 

Denne føres inn i glassgår-
den og oppover i en terrassert 
spalte i bygningen, et juv med 
hengende hager, fossefall og 
hengebruer som ender i en 
takterrasse i 4. etasje. Inntil 
glassgården ligger fellesare-
alene som kantine og møte-
romsarealer i 1.etasje og ut-
leide terrasser i 2.- 4. etasje.

Miljøbygget ligger ut mot Elgeseter gate og profilerer dermed Teknobyen utad, samtidig som det åpner for en kontakt 
på tvers av gata og binder de to bydelene Elgeseter og Dalsenget sammen. 

Foto: KLP 

Miljøbygget er på 6 eta-
sjer og 16.400 m2 BTA og 
er kontorarealer for utleie 
med tilhørende fellesarea-
ler og parkeringskjeller. 

Det er lagt vekt på fleksi-
bilitet i utnyttelsen av lo-
kalene, god takhøyde, mye 
lys og luft, samt bevisst sty-
ring av inneklima til valg 
av miljøriktige materialer.

Illustrasjon: pka 
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www.kynningsrud.no

Kynningsrud Fundamentering AS

Tel. 72 59 92 22

KRAN FUNDAMENTERINGPREFAB EIENDOM

Spuntarbeidene er utført av

Blikkfanget i fasaden mot 
Elgeseter gate og i glassgår-
den er uten tvil kirsebæret 
som inneholder et auditori-
um med plass til 53 personer. 
Kirsebæret er en limtrekon-
struksjon kledd med rubin-
røde glassplater. Bak glasset 
er det montert ledbelysning 
slik at kirsebæret kan ligge 
å gløde i mørket. Golvet og 
skriveplatene i kirsebæret er 
utført i bambusparkett likeså  
golvet i kantina.

Miljøprofil
KLP har i dette prosjektet 
ønsket å bygge et kontorbygg 
med fokus på energieffekti-
vitet. I samarbeid med Enova 
SF er det arbeidet for å finne 
de gode løsningene i en tidlig 
fase av prosjekteringen.

Bygningsnettverkets ener-
gistatistikk viser energifor-
bruk på 288 kWh/m2/år for 
nye kontorbygg. Miljøbyg-
get hadde opprinnelig et 
mål om å komme under 150 
kWh/m2/år. Gjennom et tett 
samarbeid i prosjekterings-
gruppen mot entreprenør og 
byggherre i detalj- og gjen-
nomføringsfasen, har vi klart 
å oppnå et energiforbruk på 
114 kwh/kvm/år. Bygget vil 
i så måte fremstå som et sig-
nalbygg i regionen med tanke 
på rasjonell bygging, løsnin-
ger og drift for å oppnå et lavt 
forbruk gjennom bygningens 
levetid. Sweco Norge har hatt 
ansvaret for VVS, elektrotek-
nisk prosjektering og energi-
beregninger.

Energiresultatet er oppnådd 
gjennom optimal arkitektur 
kombinert med detaljert pro-
sjektering av bygningskropp 
og tekniske anlegg samt tett 
oppfølging i utførelse på byg-
geplass. 

- Arealeffektiv planløsning.
- Optimalisering av fasadeut-
forming i forhold til klima og 
solpåkjenning.
- Optimalisering og behovs-
styring av belysning og dags-
lys.
- Behovsstyring og sekven-
skjøring av oppvarming, kjø-
ling og ventilasjon.
- Redusert infiltrasjon (lek-
kasje) i bygningskropp (målt 
ved tett bygg til 0,4).
- Tilleggsisolering og reduk-
sjon av kuldebroer.
- Aktiv bruk av halvklimati-
sert glassgård.
- Passivhustiltak for å redu-
sere kjøle- og varmebehov.
- Vinduer med u-verdi 0,8.
- Utvendig solskjerming.
- Vannbåren varme fra fjern-
varmenett.
- Redusert kjølebehov ved 
utnyttelse av termisk varme-
lagring i betongdekker.

Vestibyleområde ved inngangen fra Elgeseter gate. Det røde, runde auditoriet er ikke bare et blikkfang, den runde 
formen er dessuten den mest energieffektive på grunn størrelsen på overflaten som er mindre i forhold til andre geo-
metriske former.

Foto: KLP 

Prosjektfakta

Byggherre:	 KLP	Eiendom	Trondheim	AS

Byggherreombud:	 OPAK	AS

Størrelse:	 16.4000	m2	BTA	

Totalentreprenør:  Veidekke	Entreprenør	AS

Arkitekt:	 PKA	Arkitektkontor	AS

RIB::	 Siv.ing.	P.	O.	Danielsen	AS

RIE/RIV:	 Sweco	Norge	AS

RIBr:	 NEAS	Brannconsult	AS

RIG/RIV:	 Rambøll	Norge	AS

RIBr	uavh.	KPR:	 Dag	Denstad

RIMiljø	forur.	masse:	 Mari	Moseid

RI	bygningsfysikk:	 Ferry	Smits

RI	støy	og	akustikk:	 COWI	AS	

s

Det store blikkfanget 
i inngangspartiet er et 
stort rødt kirsebær, et 
fullt ut AV-utrustet au-
ditorium, som er synlig 
fra Elgseter gate.

For flere bilder se:
miljobygget.no

Foto: KLP

Dalsenget torg er en samlende adkomstplass for byg-
gene på Teknobyen. På torget er det rullet ut en grønn 
løper langs fasaden som er dekt av vegetasjon, skifer, 
teglstein og terrassebord i malmfuru. Denne føres inn 
i glassgården og oppover i en terrassert spalte i bygnin-
gen, et juv med hengende hager, fossefall og hengebru-
er som ender i en takterrasse i 4.etasje.

Illustrasjon: pka

Vi har prosjektert elektro, 
VVS og energi.
www.sweco.no
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Nordlandssykehuset HF utbygging av voksenpsykiatrien – Rønvik (UVPR)

INNLEDNING
Ferdigstillelsen og åpningen 
av Nordlandssykehuset psy-
kiatri i Bodø markerer av-
slutningen på en mangeårig 
byggefase. Viktigst er likevel 
at det markerer starten på et 
utvidet og forbedret behand-
lingstilbud for psykiatris-
ke pasienter i Nordland og 
Nord-Norge.

Dagens utbygging er den 
tredje største utbyggingen i 
Nordlandssykehuset psykia-
tri sin historie. Hovedanleg-
get stod ferdig i 1902. Dette 
er et to-etasjers symmetrisk 
anlegg med høyt valmet tak. 
Bygget består av fløyer som 
danner et firkantet gårdsrom 
med økonomibygget inne i 
gårdsrommet. Anlegget er 
tegnet av arkitekt Lars Sol-
berg og er gjennomført med 
høy arkitektonisk kvalitet. 
Fasadene er murt i hugget 
marmor med sokkel av gra-
nitt. Takene er tekket med 
skifer mens takrenner og 
mindre deler av fasadene er 
utført i kobber.

Som en del av dette prosjek-
tet, stod sykehuskapellet fer-
dig i 1903. Flytting av kapel-
let til parken ved sykehuset 
er vurdert, men forlatt. Ka-
pellet står derfor fortsatt 
på sitt opprinnelige sted og 
fremstår som fondmotiv i 
Mellomåsveien, en av gatene 
gjennom sykehusområdet.

I 1959 kom to større tilbygg 
i tre etasjer. De fikk beteg-
nelsen Nord 59 og Sør 59, 
med referanse til at de tok 
imot pasienter fra henholds-
vis nordre og søndre Nord-
land. Byggene har pusset fa-
sade med mindre deler kledd 
med marmorplater. Takene 
er tekket med skifer.

Salten psykiatriske senter 
stod ferdig i 1982 (distrikts-
psykiatriske senter). Akutt-
post for ungdom ble bygget 
1999.

Dagens byggeprosjekt er en 
kombinasjon av nybygg og 
ombygging/modernisering 
av eksisterende bygnings-
masse. Prosjektet er delvis en 
realisering av den nasjonale 
opptrappingsplanen i psy-
kiatri, men inneholder også 
flere tiltak satt i verk på eget 
initiativ for å styrke behand-
lingstilbudet. Disse tiltakene 
er delvis finansiert ved egne 

midler og midler fra Helse 
Nord RHF.

Opptrappingsplanen omfat-
ter følgende:
– Ny sikkerhetsavdeling 
med ni plasser.
– Ny rus- og psykiatripost 
med åtte plasser.

I tillegg, etter vedtak i Helse 
Nord RHF og Nordlandssy-
kehuset HF:
–  Nytt regionalt behand-
lingstilbud for voksne med 
spiseforstyrrelser med 12 
plasser.
– Flytting av eksisterende 
akuttavdeling.

Ved oppstart av sistnevnte 
samlokaliseres akuttavdelin-
gen ved Saltens psykiatriske 
senter (distriktspsykiatrisk 
senter)og akuttavdelingen 
ved det fylkesdekkende sen-
tralsykehuset.

Som et ledd i satsingen er 
det tidligere bygget og tatt i 
bruk:
– Ny kortidsavdeling for 
ungdom med sju plasser 
(2007).
I tillegg utvidelse av eksiste-
rende ungdomsavdeling med 
tre nye plasser.

– Ny familieavdeling og nytt 
poliklinikkbygg for ungdom
(2006)

Utbygging og modernisering 
av Nordlandssykehuset psy-
kiatri er behandlet av styret 
under følgende saker:
Sak 10/2004
Opptrappingsplan psykiatri 
– Utbyggingsprosjekter
Nordlandssykehuset HF.
Sak 09/2006
Utbyggingsprosjektet vok-
senpsykiatri Bodø.

BESKRIVELSE
Opprinnelig bebyggelse
Nordlandssykehuset for psy-
kiatri i Rønvik fra 1902 lig-
ger vakkert til omgitt av et 
klassisk hageanlegg foran 
Asylhaugen. Nord-øst for sy-
kehusbygget er et frittliggen-
de kapell fra 1903. Det frem-
står som et klart fondmotiv 
i enden av Mellomåsveien. I 
reguleringsplan har bygnin-
ger og omkringliggende park 
vernestatus. Ombygginger 
og nybygg skal tilpasses det 
verneverdig bygningsmiljøet 
med hensyn til utforming og 
materialbruk.

Hovedadkomsten til syke-
huset er fra sør-øst med ho-
vedinngangen i fløy A som 
vender mot parken sør for 

sykehusbygget. Sekundær 
adkomst til sykehuset er fra 
Mellomåsveien. Denne er en 
blindvei og benyttes hoved-

sakelig som personal- og va-
readkomsten til sykehuset og 
som adkomst til kapellet.

Det er anlagt et begrenset 
antall parkeringsplasser ved 
hovedinngangen, langs Mel-
lomåsveien og i sykehusets 
gårdsrom.

Hoveddisposisjon for 
utbyggingen
Det er utredet flere alterna-
tiver for utbygging av nye 
funksjoner ved sykehuset – 
interne rokkeringer, utnyttel-
se av kjellerarealer, utnyttel-
se av ledige arealer i fløy F og 
tilbygg. Det ble besluttet å ut-
nytte eksisterende ledige are-
aler i fløy F med tilbygg/ny-
bygg innenfor programmert 
arealramme. Utbyggingen 
tar utgangspunkt i sykehus-
bebyggelsens symmetri og 
stramme rettvinklet struktur 
med fløyer. Mellomåsveien 
oppgraderes til «gate» med 
kapellet som fondmotiv.

Rombehovet for akutt- , rus- 
og psykiatripost og spisefor-
styrrelse ved sykehuset er 
løst ved ombygging av fløy F 
og et tilbygg fløy N plassert 
vinkelrett på Fløy F mot sør-
øst. Tilbygget på 3 etasjer er 
innordnet i sykehusanleggets
stramme vinkelrette fløy-
struktur, samtidig som det 
er et tidstypisk bygg for vår 
tid med utvendig kledd med 
kobber og valmet tak tekket 
med skifer. Den nye fløyen 
bidrar til å forsterke gårds-
rommet i nord-østre del av 
sykehusanlegget. Inngangen 
til postene er gjennom mel-
lombygget til fløy G/F.

Den nye sikkerhetsavde-
lingen er plassert i nytt og 
frittstående bygg fløy L på 
vestside av Mellomåsveien 
inntil Asylhaugen i et tidli-
gere dalsøkk. Bygget i 2 eta-
sjer med flatt tak er plassert 
langs Mellomåsveien for å 
forsterke gateløpet. Det er 
kledd med hvitmalt trepanel 
som harmonerer med eksis-
terende fløy K og står i kon-
trast til sykehusets marmor 
og kobberfasade.

Sikkerhetsavdelingen har 
skjermet, inngjerdet uteareal
i dalsøkket mot Asylhaugen.

Planløsning på 
Akuttposten
Akuttposten Salten er flyttet 

fra Mellomåsen og er plas-
sert i 1. etasjen på fløy F/N. 
Posten er plassert i 1. etasje 
i fløy F/N. Avdelingen er or-
ganisert med vaktrommet 
plassert i krysningspunktet 
mellom korridorene i eksis-
terende og ny fløy, noe som 
gir god oversikt over posten.
Et besøksrom, kontorer og 
møterom samt en ny ekspedi-
sjon for alle postene er plas-
sert ved inngangen. Skjermet 
avdeling ligger i nordenden 
av fløy F rett ved vaktrom-
met og med egen inngang.

Avdelingen har 12 pasient-
rom og 2 skjermet enheter. 
Oppholdsrommene er plas-
sert mot sør i enden av fløy-
en med en utvendig terrasse 
på bakkeplan.

Planløsning på Rus- og 
Psykiatriposten
Posten er plassert i 2. eta-
sje i fløy F/N. Arealdispo-
neringen er tilsvarende som 
for akuttposten. Avdelingen 
har 8 pasientrom, 1 trenings-
leilighet og 1 skjermet enhet. 
I det arealbehov er mindre 
enn for funksjonen i 1. eta-
sje, er felles møterom plas-
sert ved inngangen.

Planløsning for Regional 
enhet for spiseforstyrrelser 
for voksne
Posten er plassert i 3. etasje 
i fløy F/N med romdispone-
ring tilsvarende som i 1. og 2. 
etasje. Avdelingen har 8 pa-
sientrom og 4 skjermetrom. 
Regionalt kompetanseteam/
poliklinikk for spiseforstyr-
relser er plassert i 2. etasje i 
fløy G. Enheten inneholder 
6 kontorer og møterom/tele-
studio.

Planløsning for 
sikkerhetsavdelingen
Sikkerhetsavdelingen er 
plassert i nybygg tilpasset det 
skrånede terrenget opp mot 
Asylhaugen. Hovedplanet er 
plassert en etasje over Mel-
lomåsveien. Dette gir stør-
re sikkerhet, hindrer direkte 
innsyn og gir bedre lysfor-
hold for avdelingen samt gir 
direkte utgang fra hovedpla-
net til et skjermet inngjerdet 
uteplass mellom sikkerhets-
bygget og Asylhaugen.

På plan 1 i nivå med Mel-
lomåsveien ligger hovedinn-
gangen sammen med perso-
nalets garderober, tekniske 

Av  
Paul Pincus,

Borealis Arkitekter AS

Postboks  4344, 8089 Bodø
Telefon: 75 56 62 00

www. afconsult.com/no

Rådgivende ingeniør i
VVS-teknikk

ÅF-CONSULT AS

Vi takker for samarbeidet og ønsker lykke til 
med anlegget!

Rådhusgata 3, 9008 Tromsø
Telefon: 77 75 88 80
www.asplanviak.no

Rådgivende landskapsarkitekter
har vært

Anleggets fotavtrykk. Gulen bygninger utgjør siste utbyg-
ging/ombygging.

Illustrasjon: Borealis Arkitekter 

Det opprinnelige sykehusets hovedfasade. �asadene er�asadene er 
murt i hugget marmor med sokkel av granitt. Anlegget 
er tegnet av arkitekt Lars Solberg og er gjennomført med 
høy arkitektonisk kvalitet. 

�oto: Byggenytt 

Ny og eldre arkitektur. �løy N og � i bakgrunnen. �løy H 
til venstre.

�oto: Byggenytt



er plassert sentralt med god 
oversikt over alle postene og 
atrium. Personal- og admi-
nistrative rom er plassert i 
nær tilknytting til fellesarea-
lene. Postene har separat ad-
gang til fellesareal via sluser/ 
ganger slik at man kan kon-
trollere adgang til fellesrom.

BYGGETEKNIKK OG 
MATERIALEBRUK
Rivearbeider
I eksisterende fløy F er alt av 
lettvegger, himlinger og tek-
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rom, lager og et trimrom. Et 
overdekket uteareal er mid-
lertidig avsatt til parkering.

Sikkerhetsavdeling har pasi-
ent- og oppholdsrom fordelt
på 2 poster med henholdsvis 
9 og 6 sengeplasser. I tillegg-
har avdelingen et skjermet 
«post» med 3 sengeenhe-
ter. Avdelingen er organisert 
rundt et indre innelukket 
atrium. Pasientrommene er 
gruppert rundt de store opp-
holdsarealene. Vaktrommet 

niske installasjoner fjernet. 
Vinduer mot sør er skiftet 
mens i vinduer mot nord er 
vindusglass skiftet.

Bærekonstruksjoner
Eksisterende fløy F er utført 
i plasstøpt armert betong. Yt-
tervegger og begge korridor-
vegger er bærende. Bæreveg-
ger i betong som er revet, 
er erstattet ved utvekslinger 
med stålbjelker.

Fløy N har en bærekonstruk-
sjon av stål med prefabrik-
kerte betongdekker. Kjeller 
har plasstøpt betongvegger 
og søyler. Takkonstruksjon 
består av takstoler oppå be-
tongdekket.

Fløy L har plasstøpte be-
tongvegger i kjeller og mot 
terreng i 1. etasje. Over ter-
reng er det plasstøpte søyler 
og bjelker av betong i 1. eta-
sje og stålsøyler og bjelker i 
2. etasje. Dekkene består av 
prefabrikkerte betongdekk-
elementer.

Yttervegger
Yttervegger i eksisterende 
fløy F består av utvendig pus-
set betong med siporex inn-
vendig. Veggene er renovert 
utvendig med silikatmaling. 
Ytterveggene i fløy N er byg-
get som 200 mm isolert lett-
vegger av tre med utvendig 
kledning av patinert kobber. 
Ytterveggene i fløy L er byg-
get tilsvarende som i fløy N, 
men med utvendig kledning 
av malt trepanel. Sokkel er 
kledd med stein av type Ber-
gan, en syenitt fra Larvik.

Vinduer i ytterveggene gene-
relt har sikkerhetsglassklas-
se, forsterkede karmer og 
solid innfesting for å hindre 
utbrudd og selvskading. Vin-
duer til pasientrom er utfor-
met som fastvinduer med et 
åpningsfelt for lufting. Alle 
åpningsvinduene i pasientso-
ner har åpningssperre og lås.

I fløy F er eksisterende vin-
duer skiftet på grunn av krav 
til sikkerhet i pasientrom, for 
å forbedre U-verdi til 1,1/1,4 
og begrense solinnstråling. 
Enkelte vinduer mot nord 
har skiftet glass for å forbe-
dre U-verdi.

Innervegger
Nye innervegger er plassbyg-
de lette vegger med stålsten-
dere. Generelt er alle vegger 

kledd med ett lag gips utpå 
ett lag MDF-plater. MDF-
plater er benyttet som for-
sterkning mot mekanisk på-
kjenning. Vegger på ba /wc 
til pasientene er kledd med 
keramiske fliser. Innvendige 
dører er kompaktdører med 
høytrykkslaminat. 

Dørbeslag (låser, vridere, 
dørlukkere m.m.) er av van-
lig standard med høy grad av 
sikkerhets- og adgangskon-
troll.

Innvendige glassvegger har 
sikkerhetsglass for å hindre
pasientene fra å skade seg 
selv eller andre.

Dekker
Dekkene i fløy N og L be-
står av prefabrikkerte, spenn-
armerte hulldekkeelemen-
ter med tykkelse på 265 mm 
og påstøp på 65 mm. Det er 
gulvvarme og fall til sluk 
samt krav til trinnfrihet. Det 
er benyttet 200 mm hulldek-
kelementer.

Vinylbane med underlag av 
korkment er generelt benyt-
tet på gulv. I de større felles-
stuene er det lagt parkett for 
«boliggjøring» av innemil-
jøet. Steinfliser er benyttet i 
vestibylene – i fløy F er den 
opprinnelig Fauskemarmor 
renovert, mens i fløy L er det 
Altaskifer. Sportsgulv er be-
nyttet i trimrom. I underord-
nede rom som tekniske, lager 
og lignende er det malt be-
tonggulv.

Himlinger i pasientrom be-
står av faste gipsplater for-
sterket i enkeltarealer med 
kryssfiner for å tåle fysiske 
påkjenninger. Korridorhim-
linger er demonterbare og 
låst for å lette adgang til det 
tekniske anlegget. Himlinger 
i personalarealer er demon-
terbare systemhimlinger.

Yttertak
Tak på fløy N er et uiso-
lert valmet skifertekket tak 
innenfor rettavsluttet gesims 
med innvendig taknedløp. 
Tak på fløy L er et flatt tak 
med isolasjon på overside av
prefabrikkerte hulldekke-
elementer. Fall til sluk/inn-
vendige nedløp er bygd opp 
i isolasjonen og taket er tek-
ket med mekanisk innfestet 
tolags asfalt takbelegg.

Trapper og balkonger
Nye innvendige trapper er av 
plasstøpt betong med rekk-
verk av stål. I fløy L er trap-
pen kledde med skifer i inn- 
og opptrinn. Eksisterende 
utvendig trapp i galvanisert 
stål i nordenden av fløy F 
fungerer både som evakue-
ringsvei og som direkte inn-
gang til skjermet avdelinger.
Balkonger i fløy N er utført 
med plasstøpt betong i en 
stålramme punktvis festet til 
bygningens hovedkonstruk-
sjon. Rekkverk er utført i gal-
vanisert stål.

Sikkerhet
Sikkerhet for pasienter og 
personale er viet stor opp-

merksomhet i prosjekt. Pa-
sienter er sikret mot selv-
skading med forsterket glass 
og en stor grad av overvåk-
ing. For å begrense adgang 
til skjulesteder og for å hin-
dre hærverk er det benyttet 
faste forsterket konstruksjo-
ner i vegg og tak. Arealene 
er oversiktlige for å lette per-
sonalets overvåking.

Evaluering
Evakuering av pasienter er 
assistert – det vil si at pasi-
enter har ikke direkte adgang 
til egen evakuering ved f.eks
brann. Ved alarm for brann 
skal personalet verifisere år-
sak innen en gitt tid før dø-
rene automatisk låses opp. I 
fløy L skal alle dørene være 
låst uansett og pasienter eva-
kueres til sikkert sted innen-
for bygget i tilfelle brann.

INTERIØR
Intensjon
Intensjonen er at interiø-
ret skal være med å formid-
le Voksenpsykiatrien som et 
sykehus med høy kvalitet. 
Det er lagt vekt på å skape et 
vennlig, innbydende og trive-
lig miljø, og en trygg ramme 
for pasienter, personale og 
pårørende. Det skal være et 
moderne, helhetlig interiør 
i de fire avdelingene: akutt, 
rus/psykiatri, spiseforstyr-
relser og sikkerhesavdeling. 
Fellespreget er viktig for at 
sykehuset skal framstå som 
en helhet, og lettere gjør det 
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Nord-øst for sykehusbygget er et frittliggende kapell fra 
1903. Det fremstår som et klart fondmotiv i enden av 
Mellomåsveien. Det hvite byggey er ��øy L.. Det hvite byggey er ��øy L.

Foto: Borealis Arkitekter 

Nybygget ��øy N her sett med balkonger mot sør. Fasadekledningen på ��øy N  består av 
patinert kobber.

Foto: Borealis Arkitekter

Fløy L ligger inntil Asylhaugen, kledd i hvitmalt trepanel som harmonerer med eksister-
ende ��øy K og i kontrast til sykehusets marmorfasade.

Foto: Borealis Arkitekter
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mulig å rokere på avdelinge-
ne. Fellespreget er ivaretatt i 
fargeholdning, og i valg av 
møbler og tekstiler.

Det er noen tilpasninger:
– avdeling for spiseforstyr-
relser har et behov for et litt
mykere utrykk, og det er no-
en justeringer på stoff, sofa
på TV-stue etc.

Sikkerhetsavdelingen har 
krav til møblene med hensyn 
til slitestyrke og vekt. Møble-
ne skal ikke lett flyttes på
eller kastes omkring.

Fargesetting
Rolig og vennlig uten å vir-
ke steril.

F/N-fløyen
Samtlige etasjer har lik ho-
vedfargesetting. Fargene er 
stort sett lyse, med noen inn-
slag på møterommene med 
rolige kontrastfarger. Disse 
veggene er viktige elementer 
for å myke opp interiøret og
skape spennig i rommet.

Den gjennomgående trafikk-
åra, korridorene, har blå-
grønt golvbelegg, som også 
benyttes i spisestue og TV-
rom. Fargen tas opp i pasi-
entromsdørene, som er blå-
grønne. Øvrige dører er lys 
grå, nok farget til at det er 
kontrast mot vegg. I korri-
dorkrysset skal kontrastfar-
gen på vegg både være orien-
terings/stedsmarkering og et 
vennlig innslag i rommet. I 
stue er det eikeparkett. Golv-
belegg for øvrig er grått.

Sikkerhetsavdeling
Fargesettinga er lys og svært 
rolig. Her er det ikke kon-
trastfarger. Lyst grått golv er 
gjennomgående, men opp-
holdsrom har eikeparkett. 
Dører er lys grå, nok far-
get til at det er kontrast mot 
vegg.

Møbler
Møblene er valgt ut fra funk-
sjon, styrke, vedlikeholds-
hensyn og estetisk kvalitet. 
Det er viktig at møblene tå-
ler en trøkk, men like vik-
tig er det at de ser tiltalende 
ut, slik at man får lyst til å ta 
på dem og sitte i dem. For å 
imøtekomme alle disse kra-
vene, og dessuten unngå ne-
gativt sykehuspreg, er det 
valgt møbler fra forskjellige 
fabrikker. 

Det er lagt vekt på å bruke 
møbler fra vår egen tid. De 
skal være like tidsmessige 
som den behandlingen insti-
tusjonen tilbyr. Gode omgi-
velser er viktig for behand-
lingen.

Tekstiler/skjerming
Mellom korridorer og opp-
holdsrom er det glassvegger.
Sikkerhetsavdeling har store 
glassflater ut mot skjermet 
uteareal. På noen av glass-
feltene er det montert gjen-
nomsiktige tekstilpanel. Det 
er også montert slike panel 
foran glassfelt i vaktrom og i 
stuer. Det mildner uttrykket,
og gir rommet et varmere 
preg. Man kan likevel ha full 
oversikt, uten at folk skal føle 
seg overvåket.

VIDAROTTESEN AS
Drammensveien 130 C1, 0277 Oslo

Telefon: 23 28 33 70
E-post: vidar@skoyendesigncenter.no

www.skoyendesigncenter.no

Sofaer og sofabord
er levert av

Byggeteknikk
Av Erling Johan Solheim, Norconsult AS

Fundamenter og kjeller
Byggene er fundamentert på 
leire ved hjelp av sålefunda-
menter. Der man traff på fjell 
ble det undersprengt 1 me-
ter. Kjellervegger består av 
plass-støpt betong med tyk-
kelse 250 millimeter. Det er 
ikke behov for pilastrer for 
opplegg stålsøyler.

Bæresystemer 
Fløy N og L er i størst mulig 
grad utført likt med hen-
syn på bæresystem og detalj-
løsninger. Søyler i yttervegg 
utføres i stål. Det er benyttet 
rektangulære søyler med re-
lativ liten senteravstand som 
gjemmes i yttervegg. Inn-
vendige søyler utføres som 

brannisolerte kvadratiske 
hulprofiler i stål med ulike 
dimensjoner avhengig av be-
lastningen. 

Det etableres parkering og 
kryperom under store de-
ler av L-fløyen. Her er det 
montert prefabrikkerte be-
tongsøyler. Man oppnår da 
en robust overflate som ikke 
krever brannisolering. 

Bjelker i yttervegger består 
av ensidige hatteprofiler. 
Innvendige bjelker består av 
ensidige og tosidige hatte-
profiler i stål med branniso-
lert underflens. Det oppnås 
dermed bjelker med lav byg-
gedøyde. 

I garasje og i kryperom er det 
montert prefabrikkerte be-
tongelementbjelker.

Dekker 
Dekkene består av hulldekker 
med ulike dimensjoner. For å 
oppnå terskelfrie løsninger er 
det lagt en påstøp på dekke-
ne med ulik tykkelse avhen-
gig av dimensjon på elemen-
tene under.

Globalavstivning
Stabiliteten av bygget utføres 
med stive skiver i tak og dek-
ker. Horisontallastene føres 
videre ned til fundamentene 
ved hjelp av betongvegger

Trapper og balkonger.
Balkonger består av plasstøp-
te dekker løsrevet fra resten 
av bygget for å unngå kulde-
bro. Trapper og repos består 
også av plasstøpt betong.

➞

Landskap
Av landskapsarkitekt MNAL Jeanette Austad,

Asplan Viak AS

Uterommet til fløy L ligger 
på en krevende tomt i bratt 
terreng. Arealet er rammet 
inn av åsformasjoner mot 
nord  og av fløy L mot sør. 
For å oppnå best mulig sol- 
og lysforhold er oppholdsa-
realene lagt så langt nord i 
helningen som mulig. Mu-
rer er anlagt for å danne flate 
arealer til opphold og aktivi-
tet.  Oppholdsarealene inne-
holder grillplass og piknik-
bord, kjøkkenhage med urter 
og grønnsaker, bærbusker og 
basketballbane. Trapper og 
stier knytter arealene sam-
men. 

Da det er en lukket avdeling er 
utearealene til fløy L inngjer-
det av et 3 meter høyt sikker-
hetsgjerde. Arealet er inndelt 
i to separate uterom, et større 
hovedrom og et mindre ute-
rom til de skjermede enhe-
tene i nord-øst.  Sikkerhets-
gjerdet er tett utformet ut mot 
stien som passerer nordøst 
for fløy L og transparent ut-
formet ut mot skogen. Det er 
etablert en sikkerhetssone på 
3 meter på hver side av gjer-
det. I sikkerhetssonen er sko-
gen ryddet for å gi best mulig 

oversikt. Deler av skråningen 
i nord-øst er sprengt vekk for 
å få plass til driftsvei, fang-
grøft og gangsti.

I det lukkede atriumet er 
benker montert i plasstøpt 
betongdekke. Stauder og kla-
treplanter er plantet langs 
byggets fasade, og sentralt i 
atriumet vokser stauder.

I Mellomåsveien er det anlagt 
et forhøyet gangfelt mellom 
fløy L og fløy F for å binde 
inngangene til fløyene sam-
men. I tillegg fungerer gang-
feltet som en fartsdemper for 
biltrafikken.  Skiferheller er 
lagt ved inngangspartiet til 
fløy L. Langs fløy G og F 
er fortau på ca. 70 m anlagt. 
Vegetasjon og oppholdsso-
ner med benker er plassert 
på solsiden foran fløy L for 
å myke opp gateløpet.  Mel-
lomåsveien er også renovert 
med ny asfalt i en lengde av 
ca. 80 m. 

En sti er anlagt rundt fløy 
N og forbinder parkareale-
ne rundt eksisterende anlegg 
med Mellomåsveien. 

Landskapsplan                            Illustrasjon: Asplan Viak

Elektroteknikk
Av Erling Johan Solheim, Norconsult AS

Elkraftanlegg generelt
Voksenpsykiatri Rønvik er 
planlagt med moderne, tids-
messige løsninger med struk-
turerte føringsveier i form 

av kabelbroer, kabelrenner 
og kanaler. Det er lagt vekt 
på fornuftige og rasjonel-
le løsninger på alle områder 
som gir muligheter for rasjo-

Eksempel på interiører og møblering. Bildene viser fra 
stue i fløy L.

Foto: Anders Vanderloock, Pressefoto AS 

Fløy F og N, fasader mot øst.     Foto: Borealis Arkitekter

Det er viktig at møblene tåler en trøkk, men like viktig er 
det at de ser tiltalende ut, slik at man får lyst til å ta på 
dem og sitte i dem.

Foto: Anders Vanderloock, Pressefoto AS 
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VVS-anlegg

Sanitæranlegg
Vann- og avløpstilknytnin-
gene til fløy L og N er ba-
sert på nye anlegg som er 
tilknyttet i  Junkerveien. 
Her er lagt ny vannforsy-
ning dimensjonert også for 
sprinkleranlegg samt nye 
overvanns- og spillvanns-
ledninger. 

Eksisterende f løy F får 
sin vann- og avløpsforsy-
ning fra eksisterende an-
legg. Varmtvannsbereder-
ne oppvarmes primært av 
det sentrale varmeanleg-
get.  Det er innstallert cel-
leberedere med  elektriske 
elementer for sommerdrift. 
Varmtvann har sirkula-
sjonsledninger for stabil 
varmtvannstemperatur.

Varmeanlegg
Varmeforsyningen er ba-
sert på fjernvarme fra ek-
sisterende anlegg på syke-
huset. Anlegget er basert 
på radiatorvarme, I gym-
nastikksal er det benyttet 
vannbåren takvarme, mens 
det i utvendig atrium uten-
for fløy L er installert ut-
vendig oppvarming for et 
lite areale. Skjermet avde-
ling fløy L, samt alle bad/
våtrom i de nye fløyene L 
og N  er utstyrt med elek-
trisk gulvvarme. 

Brannslokking
Generelt   utstyres bygning-
en med brannskap i hen-
hold til forskrifter.  Alle 
fløyene er utstyrt med au-

tomatisk sprinkleranlegg, 
med tørranlegg i kalde so-
ner for eksempel på kaldt 
loft.

Kuldeanlegg
Kjøleanleggene er begren-
set til et vaktrom og et av-
fallsrom.Dette er løst med 
enkle små aggregat med en 
utedel og en innedel.

Luftbehandlingsanlegg
Det er balansert ventilasjon 
med varmegjenvinning i 
hele prosjektet. I fløy F er 
eksisterende anlegg benyt-
tet så langt som mulig. Ag-
gregat og hovedføringer i 
sjakter samt deler av ka-
nalnettet i konrridoerene er 
fra det gamle anlegget, det 
øvrige er nytt. Utstyr som 
ventiler er tilpasset avde-
lingene, og i enkelte avde-
linger er det benyttet utstyr 
av hærverksikker  utførel-
se. 

Behandlet luftmengde ca. 
45.000 m3/h.

Automatikk/SD-anlegg
Anlegget er bygget opp 
med automatisk styring av 
anleggene i henhold til de 
mest vanlige krav til slike 
anlegg. Anleggene er til-
passet sykehusets SD-an-
legg, og lagt inn i dette sys-
temet i sin helhet.

For bygg F er eksisterende au-
tomatikk byttet slik at også 
dette anlegget også kommuni-
serer mot SD-anlegget.

Av Leif Skog, ÅF-Consult AS

Typisk sanitærrom i nybygg.   

Foto: Anders Vanderloock, Pressefoto AS 

ORAS NORDLAND AS
Postboks 344, 8001 Bodø

Telefon: 75 58 68 00 • Telefax: 75 58 68 40
24 timer vakttelefon: 95 29 71 21

E-post: nordland@oras.no
www.oras.no

Vi utførte:
• Sanitæranlegg • Varmeanlegg
• Sprinkleranlegg • Kjøleanlegg

Vi gratulerer Nordlandssykehuset med nyanlegget!

Atrium i fløy L med plantefelt sentralt i rommet og langs deler av fasader.

Foto: Anders Vanderloock, Pressefoto AS 

nell og effektiv drift av det 
tekniske anlegg. 

Hovedfordeling/
underfordeling
Fløy L forsynes fra nettsta-
sjon og aggregat i samme 
bygg. Det er lagt opp til et 
strømforsyningssystem som 
består av normalkraft, reser-
vekraft og nødstrøm. Hoved-
tavlerommet er plassert sen-
tralt i 1. etasjen i bygg L og 
har også avganger for stige-
ledninger til hovedtavler i 
fløy F og N. Av underforde-
linger i byggene er det mon-
tert i alt 19 enheter. 

Belysningsanlegg/nødlys
Lysanlegget er generelt ut-
styrt med miljøvennlige lys-
rørarmaturer og med op-
tikk/ avblending i henhold til  
bruksområdet. Det er benyt-
tet miljøvennlige lyskilder 
med lang levetid. Elektro-
nisk forkoblingsutstyr på al-
le lysrørarmaturer og øvrige 
lamper. Lys styres lokalt med 
av/på bryter eller bevegelses-
detektor som er montert i det 
enkelte rom.

Nødlysanlegget er et sentra-
lisert anlegg basert på nød-
lysarmaturer med innebygget 

kommunikasjonsenhet. Nød-
lyssentraler er montert i fløy 
L og Fløy F/N. Feil overføres 
til FireWin.

Elvarme/driftsteknisk
Hovedoppvarmingen av byg-
get består av vannbåren var-
me. Som supplement til vann-
båren varme er det installert 
varmekabler i alle dusj/bad 
samt varmeovner i undereta-
sje i fløy N. Det er installert 
generelle stikkontakter til al-
le kategorier rom.
 
Tele-/dataanlegg
Det er lagt fiberring G24 fra 
eksisterende hovedfordelin-
ger i adm.bygg A og til ho-
vedfordeler i fløy FN og vi-
dere til fløy L og tilbake til 
bygg A. Det er installert et 
kombinert spredenett for in-
tegrert kommunikasjon ba-
sert på kategori 6 med kabler 
og utstyr iht. EIA/TIA TSB 
36 TSB 40-A. 

Porttelefonanlegg med toveis 
kommunikasjon er installert. 
Anlegget er koblet opp mot 
det strukturerte kabelnettet 
samt adgangskontrollanlegg.   

Brannalarm 
Brannalarmanlegget er et hel-

dekkende automatisk adres-
sérbart brannalarmanlegg. 
Anlegget sender automatisk 
melding til brannvesen.

Sikringsanlegg 
Overfallsalarmanlegg med 
posisjonssendere er mon-
tert i fløy FN og L. Alarmer 
presenteres på alarmsendere 
samt på presentasjonssystem 
installert på PC i vaktrom i 
fløy F/N og L. Ny person-
søkersender med antenne på 
tak er installert for å øke dek-
ningsområdet.

For fløy F/N er det montert 
et døralarmanlegg som dek-
ker pasientetasjane. Anlegget 
er tilkoblet brannalarman-
legget og personsøkeranleg-
get med alarmpanel plassert 
i vaktrom.

Det er installert sykesignal-
anlegg i fløy N med trekk- og 
avstillingspaneler i pasient-
rom samt vaktromsapparat i 
vaktrom.

Komplett ITV-anlegg med 
IP-kamera er installert for 
overvåking av  hovedinn-
gang og inntakssteder for pa-
sienter til bygning L. Kame-
ra overvåker også områdene 

rundt bygningen avgrenset av 
sikkerhetsgjerde. 

Fellesantenneanlegg
Kabelanlegg og tilkoblings-
punkter for radio/TV-uttak 
er installert i spesielle rom, 
fellesrom, beboerrom, møte-
rom etc. Antenneanlegget er 
tilkoblet kabel-TV. 

Reservekraft og
avbruddsfri kraftforsyning
Det er installert et reserve-
kraftaggregat dimensjonert 
for drift av alle elektriske 
anlegg i bygget.  Aggregatet 
på 200 kVA er plassert i eget 
rom i fløy L. Videre er det 
levert og montert 2 separate 
UPS`er på 8 kVA for drift av 
datanettet , servere, pc’er,  og 
sikkerhetssystemer. 

Heisanlegg/utendørsanlegg
Det er installert 2 stk. elek-
trisk wireheis, sengeheiser. 
Heisene i bygget er tilpasset 
til bruk for handikappede. 
Utendørsanlegget består av 
belysning på veier, gangvei-
er og parkeringsplasser. For 
sikkerhetsanlegget er mon-
tert eget lysanlegg med halo-
gen lyskastere plassert delvis 
på bygget samt master.

Uterommet i forbindelse med lukket avdeling i fløy L. Grillplass og kjøkkenhage sees i forgrunnen.

Foto: Borealis Arkitekter
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Norges mest solgte vindu 
startet som en fiks idé i en 
kjeller. Husmorvinduet kun-
ne snus rundt sin egen akse 
- dermed var et stykke indus-
trihistorie skapt.

Vindusrevolusjonen startet i 
1959, i en kjeller i en treva-
refabrikk på Vegsund uten-
for Ålesund. Her produserte 
Harald Kvasnes vinduer i li-
ten målestokk, men syntes at 
datidens vindusløsninger var 
tungvinte og lite funksjonel-
le. Med dette som utgangs-
punkt begynte han å fundere 
på og prøve ut mulige alter-
native løsninger. 

Harald Kvasnes fikk en lys 
idé: Hva om vinduet kunne 
vendes rundt sin egen akse? 
Den lokale trevareprodusen-
ten fant en løsning, gjennom 
å utvikle et nytt beslag. Det-
te gjorde at en kunne vende 
vinduet 180 grader rundt, og 
vaske det fra innsiden. Kon-
struksjonen av beslaget gjor-
de også at vinduet fikk et per-
fekt balansepunkt, og kunne 
åpnes og lukkes betydelig 
enklere enn de på tiden ek-
sisterende vindusløsningene. 

Med virkning fra 5. desem-
ber 1959 fikk Kvasnes regis-

trert patent nr 107 278 for 
sin «anordning for beslag for 
svingvindu». Det første året 
ble to hundre vinduer produ-
sert, men etterspørselen var 
så stor at han ikke klarte å 
produsere nok vinduer alene. 
Han tok derfor kontakt med 
den lokale forretningsman-
nen Egil Flakk, som med sin 
kommersielle teft så mulig-
het for å utvikle et marked 
for nyvinningen. Dette var 
utgangspunktet for utviklin-
gen av Husmorvinduet, et re-
volusjonerende vindu som 
har gjort at utadslående vin-
du er den desidert mest bruk-
te og kjente vindustypen i 
Norge i dag. 

Flakk og Kvasnes oppsøk-
te ulike trevareprodusenter 
fjernt og nær, og overbeviste 
produsenter på ulike steder i 
landet om å satse på produk-
sjon av Husmorvinduet. Det 
ble inngått avtaler og etter 
hvert lisenser om produk-
sjon i bedrifter i små lokal-
samfunn som Fjerdingstad 
Trevarefabrikk i Hokksund, 
og Lillerønning Snekkerifa-
brikk på Singsås. 

Husmødre som vasket vindu 
fikk en ny hverdag med det 
vendbare vinduet. Vindus-

vasken ble enklere, og ikke 
minst tryggere - nå kunne 
man stå inne og rengjøre ut-
siden. Folket elsket Husmor-
vinduet som vokste seg til å 
bli en formidabel suksess. 

På midten av 1970-tallet ble 
navnet endret til H-vinduet, 
og i dag produseres vinduet 
ved 10 fabrikker spredt rundt 
om i landet. Vinduet har over 
årene naturligvis vært gjen-
stand for stadige forbedrin-
ger og videreutvikling, og 
et vindu fra H-vinduet opp-
fyller naturligvis de krav 
og spesifikasjoner som of-
fentlige myndigheter stiller. 
De seneste årene har det år-
lig blitt produsert anslagsvis 
200.000 enheter av H-vindu-
et. Som ved opprinnelsen, er 
funksjonalitet og høy kvalitet 
sentralt for de som i dag lager 
det originale H-vinduet. 

Moderne materialer
Med en slik historie er det na-
turlig at innovasjon har fulgt 
H-vinduet som en viktig på-
driver gjennom 50 år. 

Husbyggere i 2009 har flere 
materialer å velge mellom: 
laminert tre, som gir bedre 
styrke og stabilitet, tre kom-
binert med aluminium, samt 
vinyl. Hus- og hyttebygge-
re som ønsker et lettstelt og 
moderne vindu uten å måt-
te male eller beise, kan vel-
ge vedlikeholdsfrie vinduer 
som holder seg pene i tiår et-
ter tiår.

Nye glasstyper med UV-fil-
ter stopper inntil 98% av UV-
stråling, og hindrer at gardi-
ner, møbler og annet inventar 
blir bleket av solen. Denne 
type glass halverer blekin-
gen sammenlignet med an-
dre vinduer. De finnes også 
andre typer glass som redu-
serer trafikkstøy betrakte-
lig, og selvvaskende vinduer 
som ved bruk av nanotek-
nikk fjerner skitten ved hjelp 
av regn.

Miljøet er sentralt for alle 
som skal bygge hus eller pus-

se opp. Å bygge energibespa-
rende hus gir gevinst både for 
miljøet og for økonomien. Fra 
1. august trådte nye byggfor-
skrifter i verk, med krav om 
vinduer med en U-verdi (iso-
lasjonsevne) på 1,2 for nye 
boliger. H-vinduet har gjort 
dette til standard i sine vin-
duer fra første dag.

Veien videre
Hus- og hyttebyggere i 2009 
ønsker gjerne et moder-
ne uttrykk, uten at det går 
på bekostning av funksjon. 
Sistnevnte har alltid vært 

ivaretatt hos H-vinduet, og i 
dag kombineres denne med 
et sterkt fokus på design. 

Valg av vindu handler selv-
følgelig om husets eksteriør, 
men det mange glemmer er 
at det dreier seg like mye om 
husets interiør og stil innven-
dig. Bruk av dagslys, plas-
sering av vindu, størrelse og 
form, preger alle rom - der-
for stiller norske husbyggere 
i dag store krav til produsen-
tene. Forbrukernes økende 
interesse for og etterspørsel 
etter design og funksjonali-

tet, er spennende for alle vin-
dusprodusenter. 

Derfor fortsetter innovasjo-
nen hos H-Vinduet. Målset-
ningen er å fremdeles væ-
re markedsledende i smarte 
løsninger som sparer forbru-
kerne for arbeid, vedlikehold 
og energi, og våre designe-
re arbeider uopphørlig for å 
oppnå nye og bedre løsnin-
ger. Men i bunn for dem al-
le ligger fremdeles Harald 
Kvasnes’ geniale kjellerpa-
tent: Vinduet kan vendes for 
sikker vask. 

H-vinduet 50 år

Moderne H-vinduer i interiør.
Oppfinner Harald Kvasnes og hans far i egen fabrikk.

Clarion Hotel Royal Christiania 
blir Norges største hotell

I løpet av fem år skal Clari-
on Hotel Royal Christiania 
bli Oslos nye flaggskip og 
Norges største hotell. Det 
Vital-eide hotellet får 850 
rom, nye restauranter og 
konferansefasiliteter. 

– Nå skal vi bygge et hotell 
som Oslo kan være stolt av, 
sier Choice-sjef Petter A. 
Stordalen.

– I vår ble vi størst i Stock-
holm. Nå tar vi et ordent-
lig tak i  Oslo. Med reno-
vering og påbygging av 
Clarion Hotel Royal Chris-
tiania, får vi Norges største 
og flotteste hotell i 2014. 
Det er ikke bare et kjempe-
løft for Choice og for hotel-
let, men også for Oslo sen-
trum. Vi vil bygge et hotell 
som byen kan være stolt av, 
og som blir en møteplass 
også for byens borgere, sier 
Petter A. Stordalen, eier og 
styreleder i Choice Hotels 
Scandinavia.
 
Clarion Hotel Royal Chris-
tiania eies av Vital Forsik-
ring ASA, som skal stå for 
utbyggingen gjennom dat-
terselskapet Vital Eiendom. 
Rammen for renoveringen 
av hotellet slik det er i dag 

er på 350 millioner kroner, 
og entreprenørselskapet 
Skanska er engasjert til å 
gjennomføre første del. 

850 rom i 2014
Clarion Hotel Royal Chris-
tiania stod ferdig til OL i 
1952. Etter flere om- og ut-
bygginger har hotellet i dag 
totalt 508 rom. I oktober 
starter første byggetrinn, 
med en totalrenovering og 
utbygging av hotellets elds-
te del. 191 nyrenoverte rom 
vil være klare for nye gjes-
ter i god tid til Ski-VM i 
2011. Deretter starter reno-
veringen av resterende del 
av hotellet, og prosessen 
med utvidelsen av hotellet.

I 2014 skal Norges største 
hotell stå klart med om lag 
850 rom, en konferansesal 
med plass til 1200 personer 
i plenum, samt flere andre 
møteplasser for både hotel-
lets gjester og byens befolk-
ning. Skandinavias største 
avtale Vital Forsikring er 
eier av bygget og har nylig 
inngått en ny 20 års leie-
avtale med Choice Hotels 
Scandinavia.  Avtalen blir 
den største i Skandinavia 
med en total verdi på NOK 
2 milliarder. Vital Forsik-

ring eier 12 av Choice sine 
165 hoteller, inkludert Nor-
dic Light Hotel og Nordic 
Sea Hotel i Stockholm. 
 
– Gjennom denne kon-
trakten har vi styrket vårt 
langsiktige samarbeid med 
Choice, og vi skal sammen 
utvikle dette til et fantas-
tisk hotell med byens beste 
beliggenhet, sier adm. dir 
Tom Rathke i Vital Forsik-
ring ASA. 

– Vital satser offensivt 
innenfor eiendom, og vi er 
trygge på at prosjektene vi 
skal gjennomføre på Roy-
al Christiania  vil forster-
ke hotellets posisjon og fø-
re til lønnsom vekst, både 
for Choice og Vital, i åre-
ne som kommer, sier Tom 
Rathke videre.
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