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Bølgen – kulturhuset i Larvik

Larviks nye kulturhus, kalt Bølgen, er i sannhet et skue verdt både om dagen og om kvelden. På besøk inne i bygningen om da-
gen, overveldes man av lys og storslått utsikt mot fjorden,  Om kvelden kan huset minne om et fyrtårn som lyssetter all aktivitet 
rundt storsalen – husets hovedrom kledd i rødbrune finérplater – og husets tre kinoer.

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt
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Bølgen – kulturhuset i Larvik

For arkitekten er få oppdrag 
mer utfordrende, menings
fylt og interessant enn å få 
være med på å omskape en 
hel, stor bydel i en sliten by 
–  og deretter være med på å 
realisere noen av de markan
te bygningene som gir liv til 
hovedgrepet.

Slik har vårt forhold vært 
til Larvik i mer enn 10 år. 
Attpåtil har vi, til vår sto
re glede, vært heiet frem av 
en entusiastisk og idérik by
befolkning og deres politis
ke representanter som vir
kelig har oppnådd at Larvik 
er i ferd med å gi seg selv et 
nytt og friskere ansikt, en ny 
identitet som etter alt å døm
me vil bidra til positiv vekst 
og trivsel.

Lite av dette hadde vært 
mulig uten en stor grunnei
er med langsiktige og ideelle 
mål når det gjelder utvikling 
av de store, viktige arealene 
på begge sider av Farriselven 
helt ned til området ut mot 
Larviksfjorden.

Treschow Fritzøe ved Mil
le Marie Treschow og eien
domsavdelingen i selskapet 
har vist generøsitet og klar
syn i en grad som ikke er helt 
vanlig hos dagens eiendoms
utviklere. I det lange løp vil 
det sannsynligvis vise seg 
at slike holdninger både gir 
god byutvikling og god ver
diskapning for utvikleren.

Arbeidet med byutvikling i 
Larvik, har og hadde flere 

viktige aspekter:
• Hvordan kan byen knyttes 
til fjorden utenfor og til Far
riselven (og Farrisvannet), 
de landskapselementene som 
i sin tid var utgangspunktet 
for lokalisering av en by på 
dette stedet?
• Hvordan kan barrierer mel
lom byveven og elven og 
fjorden brytes ned?
• Hvordan kan en «meny» 
av offentlige, halvoffentli
ge og private bygningsgrup
per med tilhørende gateløp 
og plassdannelser bidra til at 
selve byen blir strukket vest
over, over elven og sydover, 
helt ut til strandkanten på 
en slik måte at hele dette nye 
byområdet kan bli overvel
dende attraktivt og i sin hel
het åpnes for allmennheten; 

by, ikke utbygningsområde 
for bygninger?
• Hvordan kan gateløp og 
parkstrøk organiseres og 
omformes slik at man opp
når en hel sammenhengen
de by; slik at «den gamle» 
byen bakenfor og ovenfor 
knyttes tett til den attraktive 
strandsonen, og til det spen
nende elvelandskapet.

På et fullsatt folkemøte i 
Munken kino 25. mars 2003, 

«Den store samtalen om 
Larvik», ble visjonene i sin 
helhet presentert for Larviks 
befolkning: bl.a.
• Flytting av fergeleiet til 
Revet.
• Forskjellige forslag til ned
bygging av barrieren som 
sporområdet gjennom byen 
medfører.
• «Meny» av offentlige, halv
offentlige og private prosjek
ter fra Langestrand til Tol
lerodden og videre helt ut til 
Revet.
• Utvikling av området ved 
byens torg.
• Utveksling av området ved 
Herregården.
• Ombygning av viktige 
gang og kjøreakser mellom 

byen bak og havnefronten/
elvelandskapet.
• Utvikling av gangstrøk 
gjennom byparken, Bøkker
fjellet og byens torg.
• Innføringen fra vest, Sta
vernsveien og overgangen til 
Storgata og møtet med Møl
legata osv. osv.

Dette var stoff som fenget!

Etter Fritzøe Brygge kom 
Farris Bad og deretter kultur
huset, kalt Bølgen. Samtidig 
pågikk, og pågår utvikling
en av Sanden og Saggården, 
den gamle bebyggelsen høy
ere opp ved Farriselven.

Kulturhuset fikk den flottes

Ankomst kulturhusets Galleri Bølgen fra Stavernsveien 
i nord og den «gamle byen» bakenfor og ovenfor.

Foto: Byggenytt

Kulturhuset i Larvik sett fra Bøkkerfjellet. Fritzøe Bryg
gekomplekset bak til høyre.

Foto: Byggenytt
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Den nye «vestbyen» med Farris Bad, Fritzøe Brygge og Bølgen – på den kanskje fineste tomten – her sett fra Pakkhusbryggen i øst.                                                   Foto: Byggenytt

s

«Kulturhuset fikk den 
flotteste tomten i hele 
Larvik – og den ble gitt 
bort av grunneieren. 
Tett på Farriselven og 
helt ut mot fjorden, godt 
synlig fra byen baken
for og fra hele byens 
«Waterfront», i fremti
den liggende i siktaksen 
fra byens hovedadkomst 
i retning nedover langs 
Farriselven.»

Foto:
Byggenytt

te tomten i hele Larvik – og 
den ble gitt bort av grunnei-
eren. Tett på Farriselven og 
helt ut mot fjorden, godt syn-
lig fra byen bakenfor og fra 
hele byens «Waterfront», i 
fremtiden liggende i siktak-
sen fra byens hovedadkomst 
i retning nedover langs Far-
riselven.

Mot byen: 
Et opparbeidet parkstrøk 
med skulptur av Knut Steen.
Mot elven: 
Elvefront med blanding av 
uteservering og kulisser, inn 
og ut lydanlegg og håndte-
ring av annet utstyr til sce-
nen.
Mot fjorden: 
Betongkaia, arena for hap-

penings, oppholdsareal med 
praktfull utsikt.
Mot indre havn: 
«Vannrom» med mulighet 
for flytende scene og tilleg-
ging med småbåter. Fest-
plass, ca. 33 meter bred, med 
fontene foran hovedinngang 
og aftensol.

Kulturhusets konsept og arki-
tektur er enkel, ren og klar:

• Selve hovedrommet, salen 
med 550 seter, kledt med fi-
nérte plater, står fast og sterkt 
på betongkaia. Dette «leses» 
både inne og ute.

Fra programmet for salen 
innsettes:
Storsal: Den store salens ho- fortsettelse neste side

vedfunksjon skal være teater, 
musikkteater og dans. Den 
må være utformet for mer av-
ansert bruk enn Riksteaterets 
krav. Den skal ha et snorloft 
på ca. 12 meters høyde, det 
vil si en reduksjon fra 19 me-
ter som vist i skisseprosjek-
tet. Det er ønsket orkester-
grav for symfoniorkester på 
minimum 2200 mm dybde, 
og det skal prioriteres frem-
for høyere snorloft.

Salen skal romme minimum 
550 personer i uttrekkbart 
amfi med trinndybde på mi-
nimum 1000 mm. Utrekk-
bart amfi er ønsket ut fra 
krevet til fleksibilitet. Un-

Vestibyle
rommet sett 
ved resepsjo
nen like ved 
inngangen 
for publikum 
fra øst.

Vel inne i 
bygget slåes 
man av den 
varme mate
rialfølelsen 
fra Prodema
platene med 
sin rødbrune 
trestruktur, 
i kontrast til 
arkitektens 
referanser 
til  industri
arkitektur i 
form av slipt 
betong, stål
profiler og 
bølgeblikk.

Foto:
Byggenytt
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fortsettelse fra 
forrige side

dersøkelser fra andre kultur-
hus tilsier at 30% av konser-
ter blir vist med fast amfi, i 
det faste amfiet er det ca. 110 
plasser. Spesielt i forbindelse 
med rockekonserter er det 
mest aktuelt med flatt gulv 
og plass til ca. 800 personer.

Akustiske forhold i storsalen 
er meget utfordrende. Den 
skal gi gode forhold for sym-
foniorkester, rockekonsert, 
teater/musikkteater/dans, 
samtidig som den skal kun-
ne brukes som premieresal 
for kinoforestillinger. Akus-
tikken blir løst med vendbare 
paneler på veggene. I lukket 
tilstand er det harde Prode-
maplater på veggen. Når veg-
gen er «åpen» har den et tykt 
veggpanel fra Glava.

Akustikken ble bra!

De spinkle, lette galleriene, 
hvitlakkerte med hvitt gulv-
belegg og hvit himling, står 
tydelig og rent mot salens 
varme veggfarge, betonggul-
vet og det blanke ståltaket.

• Betongkaias materialhold-
ninger trekkes inn i foyer og 
oppholdsarealer i form av 
slipt betong.
• Belysning av foyerareale-
ne på kveldstid skjer hoved-
sakelig i form av indirekte 
belysning via belysning av 
salsveggene. Belysningen er 
videreført over tak ute.
• Tak behøver ikke å være 
flate. Alle former for kunst-
uttrykk tr ives under en 

www.fotophono.no

Oslo
2222 2000
avoslo@fotophono.no

Bergen
5554 9460
avbergen@fotophono.no

Drammen
3226 0120
avdrammen@fotophono.no
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6114 6200
lydgjovik@fotophono.no

Horten
3303 5320
lydhorten@fotophono.no

Trondheim
7399 1150
avtrondheim@fotophono.no

«lovende», bølgende takflate. 
Samlet sett gir det et helhet-
lig, avvekslende og rikt inte-
riør for publikumsarealene.
• Taket er bygningens fasa-
de mot byens sentrum oven-
for, den avvekslende bølgen-
de flaten glir harmonisk inn 
sammen med landskapet i 
syd-vest. Bygningen har in-
gen bakside der den ligger 
med naturlandskap og by-
landskap på alle sider.

• Foyerarealene er omhyl-
let av en glass-skjerm som er 
gjort maksimalt transparent 
og åpen. Publikum opplever 
landskapets omskiftende ka-
rakter under alle værforhold. 
Lyssettingen av foyerarea-
lene er derfor holdt nede på 
et moderat nivå, slik at opp-
levelsen på kveldstid skal 
kunne bli sterkest mulig, av 
samme grunn er møblering 
av foyer og galleri holdt ne-
de på et sparsomt nivå; her 
er det publikum, salsvegge-
ne og omgivelsenes karakter 
som spiller hovedrollen.
•De tre kinosalene. Her in-
viterte vi til kunstnerisk ut-
smykning av de store murfla-
tene både inne og ute.

Bygningen er rimelig, ren, 
skarp og nøktern, nesten in-
dustrielt ujålete.

Den bygningsmessige utfø-
relsen av kulturhuset er godt 
forankret i lokale materialer 
og leverandører.

Larvikitt er benyttet som til-
slag i det slipte betonggul-
vet som trappetrinn ute og 
inne og som forstøtningsmu-

rer mot terreng og som bryg-
gekanter. Slanke profiler og 
store glassformater både inn-
vendig og utvendig, er ut-
viklet til dette prosjektet og 
levert av Aluminium Profil 
Systemer i Larvik.

Det bølgende hovedtaket er 
utført med Lett-Taks-ele-
menter som er utviklet i Lar-
vik. Elementene har korru-
gerte plater i himling med 
akustisk demping. Storsalen 
og kinosalene er utført i be-
tong med glideforskaling.

For å oppnå en varm mate-
rialitetsfølelse i bygningens 
hovedrom  og vestibyle, er 
Storsalen og blå boks kledd 
med Prodemaplater med en 
rødbrun trestruktur. Plate-
ne er perforert for å bidra til 
akustikkdempingen av vesti-
bylen.

Utvendig beslag er utført i 
sjøvannsbestandig alumini-
um.

Utvendige dekker er utført 
i  kostet betong som er kut-
tet opp i etterkant for rissan-
visning.

Materialetvalget slutter seg 
til betongplatene på den ek-
sisterende bryggen.

Dette skaper en fleksibel og 
«sømløs» overgang mellom 
vestibylen inne og bryggen 
utenfor. 

Foyerarealene er omhyllet av en glass-skjerm som er gjort maksimalt transparent og åpen. Publikum opplever land-
skapets omskiftende karakter under alle værforhold. Lyssettingen av foyerarealene er derfor holdt nede på et mode-
rat nivå, slik at opplevelsen på kveldstid skal kunne bli sterkest mulig.

Foto: Byggenytt
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Kulturhusets kinosa-
ler har utstyr av ypper-
ste kvalitet. Her fra sal 3 
med 118 seter med bratt 
amfi slik at alle ser ut-
merket.

Foto:
Byggenytt

Vi vil ikke legge skjul på at 
det å bygge kulturhus som 
totalentreprise i seg selv er 
utfordrende. Mange fine de-
taljer som kunne ha bidratt 
estetisk sett er jevnet ut. I 
den andre enden har bygg-
herren utvilsomt fått mye for 
pengene.

Design og 
prosjektansvarlig: 
Niels A. Torp
Prosjektleder: 
Kjell Høy-Petersen
Medarbeidere: 
Joyce Battersby
Pavel Fomenko
Annema Selstrøm
Hege Liven
Martha Langset  
Alexander Savert

Blåboksen er til bruk ved mindre konserter og oppsetning-
er med et mer uformelt preg. Gulvflaten er på 140 m2 og 
akustikken er tilpasset elektroforsterket musikk. Lar-
vikbandet Lame fikk æren av å holde åpningskonsert 7. 
oktober.

Foto: Byggenytt

Bølgen 
kino be-
står av 3 
saler. Sal 
1 har 188 
seter med 
over 50 
høyttalere 
hvor 
lyden 
blir helt  
eksep-
sjonell. 

Sal 2 og 3 
har begge 
118 seter.

Foto:
Byggenytt
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Storsalen, kulturhusets hovedrom, er en multifunksjonssal med publikumskapasitet på 
550 i amfi og opp mot 800 med flatt gulv (ståkonsert).

Foto: Byggenytt

Vestibyle og resepsjon. Kulturhuset i Larvik skal være et sosialt og kulturelt møtested 
for kommunens egne innbyggere og for tilreisende. Bølgen skal være preget av høyt 
aktivitetsnivå hele uken hele året. Etablering av et folkelig kulturhus med høy kvalitet 
og lav terskel er et virkemiddel i utviklingen av Larvik som et godt bosted og attraktiv 
etableringskommune for næringslivet, samtidig som det skal fungere som et møtested 
for god kunst.

Foto: Byggenytt

Kulturhuset speiles i 
Farriselven. I bakgrun-
nen Larvik kirkes spir, 
Tollerodden og Revet.

Bølgen er en del i 
utviklingen med å 
knytte byen  til fjorden 
utenfor og til Farrisel-
ven (og Farrisvannet), 
de landskapselement-
ene som i sin tid var 
utgangspunktet for 
lokaliseringen av en by 
på dette stedet.

Foto: Byggenytt
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Vi har levert utvendige glassfasader
og innvendige glassvegger.
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Malingsarbeidene samt
gulvbeleggsarbeidene

er utført av
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ORAS TELEMARK
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Sanitær-, varme-
og sprinkleranlegget

er utført av:

Byggeteknikk
Av 

Jan Ove Vinjevoll,
Sweco Norge AS

Bjelkene er laget med buet utforming noe som skal gi et arkitektonisk uttrykk for en bøl-
ge. Fagverket har en byggehøyde på 850 mm og er opplagt på runde betongsøyler. Hvert 
oppleggspunkt er utformet som en «gaffel» med en bolteleddsforbindelse.

Foto: Byggenytt

Bølgen om kvelden, stående fast og trygt på betongkaia. Gjennom den transparente glass-skjermen sees selve hoved-
volumet som rommer storsalen.

Foto:Byggenytt

Byggetekniske 
utfordringer
Larvik kulturhus er lokali-
sert på Sanden i indrehavn i 
Larvik. Tomten ligger i flatt 
terrengnivå på ca. kote +2,1 i 
et område med fyllmasser og 
naturlige sand- og grusfore-
komster.

Prosjektet har bydd på mange 
utfordringer for byggeteknisk 
rådgiver. Kombinasjonen av 
ulike konstruksjonssystemer 
har satt ekstra krav til ko-
ordinering og tilpasninger. 
I prosjektet benyttes plass-
støpte betongkonstruksjoner 
(forskalt både tradisjonelt og 
med glid), prefabrikkerte be-
tongdekker og stålkonstruk-
sjoner.

I denne typen bygg er også de 
akustiske kravene en utford-
ring og styrende for hvilke 
konstruksjonsløsninger som 
velges.

Glassfasadene er laget med 
en smekker utforming der 
vindusprofilene er forsterket 
med stål.

Prosjektets aktører har gjen-
nom godt samarbeid funnet 
fram til gode løsninger og de-
taljer. Oppdraget har blitt ut-
ført med stram fremdrift og 

med produksjonen tett opp 
til prosjekteringen. Entrepre-
nørens produksjonsteam har 
vært fleksibelt og løsnings-
orientert, og selv med liten 
tid til arbeidsplanlegging er 
konstruksjonsarbeidene ut-
ført med høy kvalitet.

Byggets hovedbæresystem 
Bygget er delvis fundamen-
tert på bærende bunnplate 
t=400 mm med peler og del-
vis direkte fundamentert på 
grunnen. Bunnplaten har et 
bruttoareal på ca. 1.950 m2. 
Alle betongkonstruksjonene 
under kt +2.15 er utført med 
krav til vanntetthet og med 
ekstra sikringstiltak i støpe-
skjøtene.

Etasjeskillerne i 1. og 2. eta-
sje er stort sett utført med 
plasstøpte betongdekker i 
tykkelse 270 mm som spen-
ner 5-7,5 m mellom stålsøyler 
og plasstøpte betongvegger. I 
et avgrenset område i vesti-
bylen er det benyttet HD265-
elementer for å redusere an-
tall søylepunkter. Typiske 
søyledimensjoner i 1. etasje 
er RHS120 og CHS139.

Bærende dekker over små ki-
nosaler er plasstøpte betong-
dekker med forskalingsele-
menter. Dekkene er opplagt 

på plasstøpte etterspente be-
tongdragere med dimensjon 
b x h = 400 x 600 og 850 x 
800 mm. Den største bjel-
ken fungerer også som bæ-
ring for takdragere i stål og 
er oppspent med 3 kabler à 7 
stk. 0,6” spenntau.

Utformingen av storkino og 
storsal medførte store spenn-
vidder for dekkene i taket. 
Dette ble løst ved å benyt-

te prefabrikerte betongele-
menter av typen HD400 og 
SDT800. Veggene i storsa-
len er utført som plasstøpte 
betongvegger med forholds-
vis stør høyde (14,5 m). Veg-
gene er 250 mm tykke, bu-
et og punktvis fastholdt mot 
tilstøtende dekker. Opp-
leggsdetaljen for dekkene er 
stålkonsoller med dybler og 
mellomlegg av neopren for 
å hindre lydforplatning. Av 
tekniske og fremdriftsmessi-
ge årsaker ble det valgt å be-
nytte glideforskaling på be-
tongveggene i storsalen. 

Yttertaket Bølgen 
3D-modellering med Tek-
la ble et viktig verktøy for å 
få oversikt over et kompli-
sert bæresystem og samtidig 
prosjektere stålkonstruksjo-
nene i taket. Det ble utarbei-
det mer enn 300 verksteds-
tegninger for stålarbeidene 
og totalt gikk det med ca. 80 
tonn stål til fagverksdrager-
ne. Bjelkene er laget med bu-
et utforming noe som skal gi 
et arkitektonisk uttrykk for 
en bølge. Fagverket har en 
byggehøyde på 850 mm og 
er opplagt på runde betong-
søyler. Hvert oppleggspunkt 
er utformet som en «gaffel» 
med en bolteleddsforbind-
else. 

Yttertaket  på Larvik Kultur-

hus er kompakte takele-
menter  av type Lett-Tak. 
Elementene spenner 7,5 
m mellom fagverksdra-
gerne.  For opptak av 
horisontale krefter vir-
ker elementene som en 
stiv takskive som over-
fører kreftene til byggets 
vertikale avstivningssys-
tem. 

Under sees teknisk rom i generøst dagslys, med ett av 
tre aggregater som betjener kulturhuset. Dette aggrega-
tet betjener kinosalene både ved ventilasjons-/varme- og 
kjølebehov. Anlegget er mengdestyrt (VAV) i forhold til 
belastning. Ventilasjonsanleggene er tilkoblet fjernvarme. 
Leverandøren henter varme via sløyfer i sjøen.

Foto: Byggenytt

Store kanalinstalla-
sjoner følger «bølgen» i 
bygget.
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COVENT AS
Birkemo, 4387 Bjerkreim

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

VENTILASJONS-
AGGREGATENE

er levert av:

Solsiden 1, 4950 Risør
Telefon: 37 14 39 14

www.elektro-skagerrak.no

Elektroarbeidene
er utført av

Vestibylen under sitt bølgende tak utført med Lett-Tak-elementer som har korrugerte 
plater i himling med akustisk demping.

Foto: Byggenytt

De spinkle, lette galleriene, hvitlakkerte med hvitt gulvbelegg og hvit himling, står 
tydelig og rent mot salens varme veggfarge, betonggulvet og det blanke ståltaket. De 
rødbrune Prodemaplatene er perforert for å bidra til akustikkdempingen av vesti-
bylen.

Foto: Byggenytt

Taket inne på 
teatersalens 
scene med alle 
de motoriserte 
scenetrekkene. 
Over skimtes 
servicelys og 
under kan man se 
scenebelysningen 
og høyttalere som 
er heist opp

Den stor salens  
hovedfunksjon 
skal være teater, 
musikkteater og 
dans. Den må 
være utformet 
for mer avansert 
bruk enn Riks-
teaterets krav. 
Den skal ha et 
snorloft på ca. 12 
meters høyde, det 
vil si en reduks-
jon fra 19 meter 
som vist i skisse-
prosjektet. Det er 
ønsket orkester-
grav for sym-
foniorkester på 
minimum 2200 
mm dybde, og det 
skal prioriteres 
fremfor høyere 
snorloft.

Foto:
Byggenytt

Det var mørkt og 
kaldt i regnværet 
da bildet ble 
tatt. Fotografen 
ønsket seg inn i 
det store, lyse og 
varme rom.

Foto:
Byggenytt

Isvannspumpe og micro-
bobleutskiller (dette er i 
ettertid isolert).

Foto: Byggenytt
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Kunstnerisk utsmykking av Bølgen

Relieffet av Mille-Marie Treschow og Stein Erik Hagen er utført av skulptøren 
Kirsten Kokkin. 

Alle bilder i boksen: Byggenytt

Bystene, modellert i leire og støpt i bronse, er, og utført av (fra venstre): Thor Heyer-
dahl av Nico Widerberg, Arne Norheim av Finn-Henrik Bodvin, og komponisten 
Antonio Bibalo av Nina Sundby.

Billedkunstneren 
Thorbjørn Sørensen 
har utsmykket fa-
saden  med striper i 
ulike farger. Bruken av 
nummererte fargekod-
er vil forenkle vedlike-
holdet. På Sørensens 
stripebilde til venstre 
har Mathias Fald-
bakken malt en grafitti-
aktig tekst – never pet 
a burning dog – i sølv-
farget kromfarge, ved 
hjelp av brede tapefelt. 
Omrissene ble markert 
og tapen ble fjernet.

I vestibylerommets generøse lys og luft troner Olav Christopher Jenssens langstrakte 
gipsfigur.

Foto: Byggenytt

Fra restaurant-mez
zaninen er utsikten 
storslått. Det er nesten 
som du kan se helt til 
Hirtshals.

Under kulturhuset sett 
fra Fritzøe Brygges 
trepromenade på vest-
siden av Farriselven.

 Foto:
Byggenytt
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Tilbakeblikk på noen Larvik-prosjekter tidligere omtalt i Byggenytt

Fritzøe Brygge, ferdigstilt ved årsskif-
tet 2003/2004 (omtalt i Byggenytt 11/12 
2003). Bildet over til venstre viser pro-
sjektet sett med del av Batteristranda i 
forgrunnen hvor Farris Bad i dag er reist. 
Like bak Fritzøe Brygge sees det tidligere 
fergeleiet som i dag er etablert på Revet. 
Bildet til venstre viser Stavernsveien i for-
grunnen. Et bilde fra i dag ville vist Far-
ris Bad til høyre for Fritzøe Brygge. Bil-
det til høyre viser bygget på vestsiden av 
Farriselven. 

Byggherre. Fritzøe Brygge AS. Arkitekt: 
Niels Torp AS. Totalentreprenør: Veidek-
ke Entreprenør AS.

Foto for Byggenytt:
Kåre Brekke Dahl 

Larviksterminalen, Co-
lor Lines nye fergeleie 
på Revet, Larvik Havn. 
Ferdigstilt sommeren 
2008, omtalt i Byggenytt 
6/2008.

Byggherre: Larvikster-
minalen AS v/ Color Li-
ne/Larvik Havn KF.
Totalentreprenør kaian-
legg: AF Anlegg Havn.
Totalentreprenør termi-
nalbygg: Cosmic Bygg 
AS.
Totalentreprenør tube, 
trappetårn og rampe: 
MacGregor.
Arkitekt terminalbygg:
alt.arkitektur as.

Foto:
Byggenytt

Farris Bad har lagt seg vel til rette på Batteristranda vest for Fritzøe Brygge. Spahotellet ble fer-
digstilt våren 2009 og er omtalt i Byggenytt 3/2009. Byggherre: Larvik Strandhotell AS (Tres-
chow-Fritzøe AS og Canica AS). Arkitekt: Halvorsen Reine AS. Totalentreprenør: Veidekke En-
treprenør AS.

Foto: Byggenytt

Fra og med Byggenytt 
nr. 5/07 kan avisen lastes 
ned fra www.byggenytt.
no som pdf-filer. 

Prosjektomtalene om 
Larviksterminalen, Far-
ris Bad og Thor Heyer-
dahl vgs kan således 
leses i sin helhet.

Thor Heyerdahl videre-
gående skole, ferdigstilt 
til skolestart, er omtalt i 
Byggenytt 5/2009. 

Byggherre: Vestfold 
fylkeskommune. Arkitekt: 
schmidt/hammer/lassen ar-
chitects. Totalentreprenør: 
Veidekke Entreprenør AS.

Foto:
Byggenytt
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pressemeldinger:

Alt om varmepumper i ny nettportal
Nylig ble varmepumpeinfo.
no – lansert, et nettsted hvor 
all relevant informasjon om 
varmepumper for hushold-
ninger er samlet på et sted. 
Målet med nettsiden er å gi 
forbrukeren uavhengig in-
formasjon som gjør det let-
tere å ta riktige beslutnin-
ger ved kjøp og installasjon 
av varmepumpe samt vei-
ledning til de som allerede 
har installert varmepumpe.

Mer enn 450.000 husstan-
der i Norge har nå installert 
varmepumpe i eneboliger, 
rekkehus, leiligheter og på 
hytter. Nå finner vi en var-
mepumpe i hver 5. enebo-
lig og antallet øker fortsatt 
i samme høye takt som vi 
har sett de siste årene. 

For å gjøre det enklere 
for de som vurderer å in-
stallere varmepumpe har 

Norsk Varmepumpefore-
ning (NOVAP) nå lansert 
en egen nettside for forbru-
kerne.

Kontaktperson:
Bård Baardsen, 
daglig leder i NOVAP
Tlf: 911 33 000
E-post: baard@novap.no 

Lysprisen 2009 til Operaen og 
Frøhvelvet

Operahuset og Svalbard 
globale frøhvelv gikk av 
med Lysprisen 2009 for 
henholdsvis innendørs og 
utendørs belysning. 

Byggherre og eier: 
Statsbygg.

Det ble dobbeltseier for 
Statsbygg da Norsk Lyspris 
for 2009 ble utdelt. Opera-
huset i Bjørvika fikk prisen 
for innendørs belysning, 
mens Svalbard globale 
frøhvelv på Longyearbyen 
fikk prisen for utendørs be-
lysning.

Statsbygg har vært bygg-
herre for så vel den nye 
operaen som frølageret, og 
begge prosjektene ble fer-
digstilt i 2008 til stor opp-
merksomhet. Under utde-
lingen av Norsk Lyspris i 
Bærum kulturhus onsdag 
ble det mer heder og ære til 
de to prosjektene.

Svalbard globale frøhvelv
Prisen for utendørs belys-
ning gikk til den kunst-
neriske utsmykningen av 
frøhvelvet, «Perpetual re-
percussion» av kunstneren 
Dyveke Sanne. Utsmyknin-
gen fremhever at frøhvelvet 
inneholder noe verdifullt 
og flott, og bygget skinner 
nærmest som en diamant. I 
juryens vurdering beskri-
ves dette som et særegent 
prosjekt så vel innholds-
messig som arkitektonisk 
og kunstnerisk.

Operahuset
Juryen er imponert over 
hvor godt lyset er integrert 
i arkitekturen i det nye ope-
rahuset. Dette er særlig ty-
delig i publikumsarealene. 
I vurderingen legges det 
også vekt på den utstrak-
te bruken av ny teknologi, 
blant annet i kunstverket til 
Olafur Eliasson i lobbyen. 
Lysdesignet i operaen er ut-

ført av Lars Bylund og Per 
Harald Rasmussen.

Juryen berømmet Stats-
bygg og Kunst i offentlige 
rom (KORO) for vilje til å 
gå nye veier.

Norsk lyspris
Norsk Lyspris er etablert 
av Lyskultur - Norsk kunn-
skapssenter for lys og deles 
ut annet hvert år. Hensikten 
med Norsk Lyspris er å set-
te fokus på og synliggjøre 
lyskulturen i Norge.Utmer-
kelsen gis til anlegget/pro-
sjektet/ installasjonen Les 
mer på lyskultur.no.

Kontaktperson i Statsbygg
kommunikasjonsrådgiver 
Pål Weiby 922 333 95

Slutt på varsling om EU-kontroll
Norges rundt 1,3 millioner 
bileiere vil ikke lenger mot-
ta varselbrev om når bilen 
skal til EU-kontroll. Statens 
vegvesen har sendt ut slike 
brev siden EU-kontroll ble 
innført i Norge, men legger 
nå om rutinene. 

- Regelverket sier klart at 
det er bileierne selv som 
har ansvaret for å følge opp 
når bilen skal til EU-kon-
troll, sier seniorrådgiver i 
Statens vegvesen, Trond 
Robert Larsen. – Vi har 
aktivt fulgt opp bileierne 
fram til nå, men for å spa-
re kostnader og miljøet går 
vi over til å varsle bileiere 
gjennom oblatene som sen-
des ut hvert år. Dermed får 
vi varslet om to tiltak i en 
og samme utsendelse. 

Oblatene sendes ut hvert år 
til alle bileiere som har al-
le forhold i orden, og vil fra 
2010 inneholde informa-
sjon om EU-kontroll i til-
legg. 

Purrebrev om manglende 
gjennomført EU-kontroll 
vil gå som normalt, og bil-
førere som har gått glipp 
av fristen vil få noe tid til 
å ordne opp. Bilførere som 
ikke har gjennomført EU-

kontroll risikerer avskil-
ting. 

– I en overgangsperiode 
regner vi med at flere enn 
før vil gå glipp av kontroll-
fristen, og oppfordrer der-
for bileierne til å selv sjek-
ke når de skal til kontroll 
gjennom våre automatiser-
te løsninger, avslutter Lar-
sen. 

Bilførere kan selv sjek-
ke når de skal på kontroll 
ved hjelp av bilens registre-
ringsnummer:
• Send sms <registrerings-
nummer> til 2282
• Gå inn på www.vegvesen.
no/kontrollfrist 
• Ring Statens vegvesens 
Kontaktsenter på 06650 

Fakta om EU-kontroll 
Formålet med EU-kontrol-
len er å gi en tryggere og 
mer miljøvennlig bilpark. 

Biler med tillatt totalvekt 
3500 kg eller mindre skal 
kontrolleres første gang 
det fjerde året etter første-
gangsregistrering og deret-
ter hvert annet år. Biler og 
tilhengere med tillatt total-
vekt over 3500 kg, alle bi-
ler som er registrert for 10 
personer eller flere samt 

drosjer og ambulanser, skal 
kontrolleres første gang i 
det andre kalenderåret et-
ter førstegangsregistrering 
og deretter årlig. 
Kontrollmåneden bestem-
mes av siste siffer på bil-
skiltet. 
• bilskilt med 1 som siste 
siffer framstilles i januar. 
• bilskilt med 2 som siste 
siffer framstilles i februar. 
• bilskilt med 3 som siste 
siffer framstilles i mars. 
• bilskilt med 4 som siste 
siffer framstilles i april. 
• bilskilt med 5 som siste 
siffer framstilles i mai. 
• bilskilt med 6 som siste 
siffer framstilles i juni. 
• bilskilt med 7 som siste 
siffer framstilles i novem-
ber. 
• bilskilt med 8 som siste 
siffer framstilles i august. 
• bilskilt med 9 som siste 
siffer framstilles i septem-
ber. 
• bilskilt med 0 som siste 
siffer framstilles i oktober.       

Kontaktperson 
Seniorrådgiver 
Trond Robert Larsen
Telefon: 22 07 33 94/
46 87 93 70

Vitenskapsbygg i Kautokeino åpnet
Statsbygg har ferdigstilt det 
samiske vitenskapsbygget – 
Diehtosiida – i Kautokeino. 
Tirsdag 4. november var det 
offisiell åpning for nybygget 
hvor Kong Harald i 2007 la 
ned grunnstein og de under-
jordiske ga byggetillatelse.

Nybygget er tegnet av Reiulf 
Ramstad Arkitekter AS og 
sivilarkitekt Kirsti Knudsen 
AS og er på 9400 m2 fordelt 
over fire plan. Vitenskaps-
bygget rommer en rekke sa-
miske institusjoner med Sa-
misk høgskole i spissen. I 
tillegg vil Diehtosiida gi 
plass til Samisk Arkiv, avde-
lingskontor for Sámediggi/
Sametinget, Gáldu - Kompe-
tansesenter for urfolks rettig-
heter, Studentsamskipnaden 
og International Centre for 
Reindeer Husbandry. For-
målet med å samle disse sa-
miske institusjonene er å få 
en synergieffekt for det sa-
miske språket, kulturen og 
forskning.

Som en bank
– Vi er glade for å kunne 
overlevere et bygg som nær-

mest blir en bank for ivare-
takelse av, videreformidling 
og utvikling av samisk kul-
tur og kompetanse, sier av-
delingsdirektør Linda Sunde 
Eriksen i Statsbygg.

– Å reise et symbolbygg 
knyttet til en kultur fri for 
monumentale tradisjoner, er 
en utfordring. Bygningen er 
renset for formalistiske kli-
sjéer. Den er moderne, uten 
direkte referanser til lokal 
byggeskikk, men med en 
markant formgivning. Den 
kulturelle konteksten kom-
mer til uttrykk gjennom et 
bevisst forhold til material-
bruk, forteller Sunde Erik-
sen.

Olli, Brekk og Gaup
Under åpningsseremonien 
tirsdag vil blant annet Same-
tingspresident Egil Olli, 
landbruksminister Lars Pe-
der Brekk og administre-
rende direktør Øivind Chris-
toffersen i Statsbygg delta. 
Konferansierer er Nils Gaup 
og Jelena Porsanger.

Grunnarbeidene startet i au-

gust 2006 og byggestart var 
i juni i 2007 etter at H.M. 
Kong Harald V la ned grunn-
steinen. Prosjektkostnaden er 
på 373 millioner kroner.

På lag med de underjordiske
For å få byggetillatelse tok 
Statsbygg noen uvanlige 
skritt i forbindelsen med opp-
start av byggearbeidene. Den 
formelle byggetillatelsen var 
i skjønneste orden, men i tråd 
med urgammel tradisjon, ble 
det i tillegg spurt om lov fra 
de underjordiske. Represen-
tanter fra Statsbygg og Sa-
misk høgskole overnattet på 
tomta og en stille og rolig 
natt indikerte at tillatelsen 
var i orden. Det var et tegn 
på at man hadde fått de un-
derjordiske med på laget. Les 
mer om Diehtosiida.

Kontaktpersoner i 
Statsbygg:
Linda Sunde Eriksen, 
avdelingsdirektør, 
975 35 343

Pål Weiby 
kommunikasjonsrådgiver, 
922 333 95

Statsbygg har fer-
digstilt det samiske 
vitenskapsbygget 
– Diehtosiida – 
i Kautokeino. 
Tirsdag 4. novem-
ber var det offisiell 
åpning for nybygget 
hvor Kong Harald i 
2007 la ned grunn-
stein og de under-
jordiske ga bygge-
tillatelse.

Foto:
Bent Raanes,

Sarah Sørensen
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Toyota Bilsenter på Økern

Byggherre for 

Toyota Bilsenter – Østre Aker vei

www.aspelinramm.no

Forretningsbygg

www.obos.no

Byggherre for 

Toyota Bilsenter – Østre Aker vei

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

Toyotas nye bilsenter på Økern, her sett fra Kabelgata mot hovedinngangen.                                        Foto: Byggenytt

Prosjektfakta

Byggherre: Kabelgata 2 AS
 (Aspelin Ramm Eiendom AS
 OBOS Forretningsbygg AS)

Arkitekt: Niels Torp Arkitekter AS

Entrepriseform: Byggherrestyrte sideentrepriser

Rådgivere

RIE: Oslo Elprosjektering AS
RIV: DeltaTek AS
RIR og samplott
 tekniske fag: Østlandske VVS AS
RIB: Ing. Hanæs & Indset AS/
 Kynningsrud Prefab AS
RIBr: Firsafe AS
Lark: Gullik Gulliksen AS
RI akustikk: Norconsult AS
RI fukt: Dry - It AS
Veiomlegging: Rambøll Norge AS 

Av Niels A. Torp

Toyotaprosjektet er en del 
av bytransformasjonen som 
foregår rundt Økern.
 
Bygningen ligger som en 
fortsettelse av bygningstruk-
turen i det gamle industriom-
rådet til Standard Telefon og 
Kabelfabrikk.

For å ta vare på industriom-
rådets opprinnelige hovedad-
komst og portbygning, er fa-
saden trukket tilbake. På den 
måten dannes det også en 
forplass  som gir rom for bil-
forretningens hovedinngang. 

Trapper og ramper bringer 
kundene inn på et plan, som 
spenner over til Østre Aker 
vei. Her går forretningen 
over til et utstillingsrom i he-
le bygningens høyde. Rom-
met er ikke fullklimatisert 

og kan frikjøles med naturlig 
ventilasjon.

Fritt over inngangen ligger 
kontorarealene til Toyota 
med mottak av kunder til det 
profesjonelle markedet.

Verkstedet er lagt under for-
retningen for å ivareta beho-
vet for tekniske installasjo-
ner og gulvlaster. I tillegg 
har plasseringen gitt mulig-
heten til å plassere lager og 
mørke arealer under bakken, 
i nærhet til verkstedet. Det 
har vært lagt stor vekt på å 
etablere et lyst og åpent verk-
stedmiljø.

Tomten ga ikke rom for å 
dekke parkeringsbehovet på 
bakkeplan og det var i til-
legg ønskelig å bevare par-
ken, som danner opptakten 

til industriområdet. Bilene 
ble derfor plassert åpent inne 
i bygningskroppen, over for-
retningen, synlig fra omgi-
velsene, slik at  bygningens 
«bilkarakter» blir fremhevet. 
Rødfargen på vegger og tak 
rundt parkeringen tar sikte på 
å fremheve dette. Adkomsten 
til parkeringsarealet går via 
utvendige ramper.

Reguleringshøydene og ut-
nyttelsesgraden har gitt rom 
for en utleieetasje på toppen, 
som kan benyttes til kombi-
nasjonsarealer/kontordel .

Inngangen til disse arealene 
ligger rett overfor en tilsva-
rende adkomst til den gamle 
telefonbygningen til STK og 
knytter seg slik til den opp-
rinnelige strukturen.

Bygningens betjenende sone 
med kontorer, trapper, heiser 

fortsettelse neste side

s

Glade gutter på åp-
ningsdagen. Fra ven-
stre: Gunnar Oveland 
fra Aspelin Ramm, 
Kjell Høy-Pettersen, 
arkitektens prosjektle-
der, og Niels A, Torp. 

Foto:
Byggenytt

Stor og luftig vestibyle med direkte adkomst 
til den gigantiske utstillingshallen, og elegant 
trapp opp til kontorarealene.

Foto: 
Byggenytt



12 - BYGGENYTT NR. 7–2009

Rosenborgveien 7, 1630 Gamle Fredrikstad
Telefon: 69 30 48 00 • Telefax: 69 30 48 01

stein@weberg.no • www.weberg.no

Rekkverk og
ståltrapper
er levert av

fortsettelse fra 
forrige side

Toyotas kunder og besøkende vil nok sette pris på lett tilgjengelig parkering og godt med 
plasser på de tre parkeringsdekkene.

Foto: Byggenytt

Det lyse og luftige 
inngangspartiet, 
vestibylerommet, ga 
de rette rammer for en 
stilig åpningsfest 19. 
oktober for prosjektets 
alle impliserte parter, 
samt presse. 

Foto:
Byggenytt

og tekniske rom, ligger vendt 
mot den tidligere industribe-
byggelsen. Inntil denne lig-
ger den konstruktive hoved-
strukturen med stålsøyler, 
bjelker og hulldekker. Uten-
på dette ligger glasshuden, 
som er tilpasset omgivelsene, 
adkomstplassen, Økern sen-
ter og Østre Aker vei. 

Materialene og utformingen 
er lik, slik at bygningen et-
terlater et særegent og gjen-
kjennelig uttrykk uansett 

hvor man ser den ifra. Fa-
sadene er utført i jernoksy-
dredusert glass, som fjerner 
grønnstikket og derved mis-
farging av bilene. Dette har 
gjort det mulig å redusere 
bruken av kunstig lys. Bruk 
av utvendige persienner og 
grått glass begrenser behov 
for kjøling.

Prosjektet har vært utviklet i 
nært og inspirerende samar-
beid med Toyota, Obos For-
retningsbygg og Aspelin-
Ramm Gruppen.

Tomten ga ikke rom for å dekke parkeringsbehovet på bakkeplan og det var i tillegg ønskelig å bevare parken, som 
danner opptakten til industriområdet. Bilparkeringen ble derfor plassert åpent inne i bygningskroppen, over forret-
ningen, synlig fra omgivelsene, slik at  bygningens «bilkarakter» blir fremhevet. Rødfargen på vegger og tak rundt 
parkeringen tar sikte på å fremheve dette. Adkomsten til parkeringsarealet går via utvendige ramper.

Foto: Byggenytt

Østre Aker vei 61,
Bygg C 1,
0581 Oslo

Telefon: 952 73 063
E-post:

ragnarsi@online.no

Graving og transport
er utført av

Vi takker for oppdraget
og gratulerer med nybygget!

Vi har levert og montert
fasade-elementer

og blikkenslagerarbeid.

Brødr. Iversby AS
STÅLPLATEENTREPRENØR

Postboks 11, 1662 Rolvsøy
Telefon: 69 36 00 90 • post@iversby.no
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Vi har levert
1800 m2 sandwichelementer

Hegdal, 3261 Larvik. Tlf.: 33 16 51 50 • Fax: 33 16 51 61

ALUMINIUM PROFIL SYSTEMER A.S

Vi gratulerer byggherre og bruker!

Våre leveranser er:

    • Utvendige glassfasader av stål-aluminiumsprofiler

           • Innvendige glassfasader i kontorarealer

                    • Hellimte glasskonstruksjoner

                           • APS alu-tre vinduer                                  

• Manuelle og

automatiske dørpartier

Hjalmar Brantings vei 4, Postboks 185 Økern, 0510 Oslo
Telefon: 22 88 73 52 • Telefax: 22 64 32 10

www.bas2.no

Epoxybelegg
er utført av

Industriveien 61, 7080 Heimdal
Telefon: 72 88 45 00 • Telefax: 72 88 45 45

www.krigsvoll.no

Leverandør av
smøre- og oljeutstyr

Den enorme verkstedhallen i underetasjen må være en åpenbaring for bilfolket. Det har vært lagt stor vekt på å etab-
lere et lyst og åpent verkstedmiljø. Her finnes det ypperste av utstyr, både av bilteknisk og vasketeknisk karakter, som 
trengs for å reparere biler og yte all den service bilhold krever.

Foto: Byggenytt 

Hele kortsiden mot vest og den tungst trafikkerte Østre Aker vei, er et sinnrikt utstillingsrom for Toyotas bilmodel-
ler på 4 plan. De tre øverste er ikke kollektive, men er parallellforskjøvet i forhold til hverandre.

Foto: Byggenytt  

Bygningens betjenende sone med kontorer, trapper, 
heiser og tekniske rom, ligger vendt mot den tidlige-
re industribebyggelsen. Inntil denne ligger den kon-
struktive hovedstrukturen med stålsøyler, bjelker og 
hulldekker. Utenpå dette ligger glasshuden, som er til-
passet omgivelsene, adkomstplassen, Økern senter og 
Østre Aker vei.

Foto: Byggenytt 

Nedkjøring til verksteds- og vaskehall, samt lager og 
andre mørke arealer.

Foto: Byggenytt
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Bjørnsons gate 34 - Postboks 61, 2001 Lillestrøm
Telefon: 48 30 48 00 • Telefax: 63 80 04 90

helge@ostlandskevvs.no

Leverandør av rørtekniske
anlegg samt samplott tekniske

fag for byggherre

Rørtekniske anlegg/
samplott tekniske fag

Av 
Helge Ranheim, Østlandske VVS AS

Prosjektledelsen ved Toy-
ota på Økern har fra tid-
lig byggefase lagt vekt på 
energiøkonomiske gode 
løsninger, og på god sam-
handling mellom de ulike 
aktørene, som bygg, elek-
tro, ventilasjon, rørteknisk, 
bilteknisk osv.

Tiltakshaver har kjøpt tje-
nester fra Østlandske VVS 
til å organisere samplott 
mellom de tekniske fag, og 
opp mot den øvrige bygge-
ledelse. Østlandske VVS 
har også levert utvendig 
anlegg, sprinkleranlegg,  
varmeanlegg, kjøleanlegg, 
delvis oljeteknisk og sa-
nitærteknisk anlegg, samt 
prosjektering og utførelse 
av forannevnte.

Sluttresultatet for bygget 
bærer preg av at det har 
blitt tilrettelagt gode for-
hold både under prosjekte-

ring og utførelsesfasen.Det 
ble startet med prosjekte-
ring i en tidlig fase, og lagt 
til rette for at man skulle 
få prosjektert et skikke-
lig underlag før utførelsen 
startet. Men vi legger til at 
mange av de valgte løsnin-
ger både på den bygnings-
messige og den tekniske si-
den, sterkt ble påvirket av 
dyktige, ansvarlige og ut-
førende for fremdrift og ut-
førelse.

Videre har kunnskap om 
detaljer i produksjonsfasen 
og samhandling mellom de 
ulike aktørene, vært en av 
de grunnleggende faktore-
ne i prosessen ved Toyota 
Bilsenter på Økern. Kort 
fortalt kan det virke som 
at mange valgte prosesser i 
denne byggesaken, har ført 
til et meget bra sluttresul-
tat.

Sydveggens elegante krumning.                Foto: Byggenytt

Teknisk rom plan 6. Kjølemaskin til venstre og pumper 
for isvann til høyre. Bygget har både høy og lav temper-
ert vannkjøing. Alle energianleggene har Enwa Matic 
vannrenseanlegg (den blå beholderen).

Teknisk rom plan 6. Typisk ventilasjonsaggregat. Det er 
plassert 5 stk, Gold aggregater på plan 6  med integrert 
automatikk, roterende varmegjenvinner, varme- og 
kjølebatteri.

Bildet viser fra energisentral i plan U med sprinklersen-
tral til venstre og hovedkurs for varme til høyre.

Alle bilder i boksen: Byggenytt

Bildet viser fjernvarmesentral plassert i energisentral 
plan U. All oppvarming av bygget tas ut fra denne. All 
oppvarming av varmt forbruksvann hentes i separat 
veksler i fjernvarmesentralen.

s

For å ta vare på indu-
striområdets opprinne-
lige hovedadkomst og 
portbygning, er fasaden 
trukket tilbake. På den 
måten dannes det også 
en forplass  som gir rom 
for bilforretningens ho-
vedinngang. 

Foto:
Byggenytt

Utsikt fra 3. parkerings-
dekke under den røde, 
platedekte himling.

Foto: Byggenytt

s
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Grenseveien 69, 0663 Oslo
Telefon: 22 64 20 00 • Telefax: 22 64 20 01

www.totaltek.no

Elektroinstallasjonene
er utført av

Vi har levert fremvisningsutstyr
til Toyota Bilsenter Økern

FotoPhono tilbyr teknisk utstyr og installasjon av alle 
typer møteplasser.
• møterom
• konferanserom
• auditorier  

• undervisningsrom
• resepsjoner
• samhandlingsrom

Oslo 22 22 20 00
Bergen	 55 54 94 60
Drammen	 32 26 01 20
Gjøvik 61 14 62 00
Horten	 33 03 53 20
Trondheim	 73 99 11 50

FotoPhono AS
www.fotophono.no

Elektroarbeidene
på Toyota Bilsenter

Av prosjektleder Hallvard Solend, 
Totaltek Prosjekt AS

Totaltek har utført elektro-
arbeidene på Toyota.

Vi har i perioden fra opp-
start i januar 2009 fram til 
åpning i oktober hatt inntil 
30 mann på prosjektet. Det 
har gjennom hele perioden 
prosjektet har pågått, i sam-
arbeid med byggherren og 
øvrige entreprenører, blitt 
stilt høye krav til estetikk 
og innovative løsninger. 

Det kan blant annet trekkes 
fram den eksklusive belys-
ningen i salgshallen. Belys-
ningen er basert på 3 ten-
nings strømskinner hvor 
både grunnbelysning og 
effektbelysning er påmon-
tert. Dette gir stor fleksi-
bilitet med hensyn på både 
plassering og styring av be-
lysningen. Toyota har der-
med mulighet til å flytte 
rundt på belysningen slik 
at den tilpasses deres bil-

utstilling. Totaltek har med 
dette vært med på å skape 
en innbydende og selgende 
butikk.

Vi har også installert den 
flotte utendørsbelysningen, 
som bidrar til å fremheve 
områdene rundt bygget. 

Vi er stolte av å ha bidratt 
til at dette spennende pro-
sjektet blir et bygg som er 
innbringende for både eier 
og bruker.

Totaltek AS er en av de 
største entreprenørene i 
elektrobransjen, og har nå 
ca. 240 dyktige og enga-
sjerte medarbeidere fordelt 
på tolv avdelinger i Øst-
landsregionen.  Konsernet 
deltar både i entrepriser, 
service- og ettermarked for 
faste kunder, med bedrifts-
markedet som hovedseg-
ment.

Fra den ca. 2500 m2 store salgshallen. Belysningen er basert på 3 tennings strømskinner hvor både grunnbelysning 
og effektbelysning er påmontert. Dette gir stor fleksibilitet med hensyn til både plassering og styring av belysningen. 
Toyota har dermed mulighet til å flytte rundt på belysningen slik at den tilpasses deres bilutstilling.

Foto: Byggenytt

Bildet over viser fra de stilfulle kontorarealene over 
salgshallen. Bildet under: Toyotas bilselgere benytter seg 
av moderne metoder som smartboards i sitt salgsarbeid.

Foto: Byggenytt

Bruken av utvendige persienner og grått glass begrenser 
behovet for kjøling.

Foto: Byggenytt

Det nye bilsenteret har svært god profilering mot Østre Aker vei.                                                             Foto: Byggenytt
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Smedvig Kvartalet i Stavanger Prosjektfakta

Byggherre:	 Øvre	Straen	AS
	 (Smedvig	Eiendom	AS)

Arkitekt:	 LINK	Signatur	AS

Totalentreprenør:	 Skanska	Norge	AS

Prosjektleder	for
	teknisk	pakke:	 Skanska	Tekniske	Entreprise

Rådgivere

RIB:	 Procon	AS
RIV:	 VVS	Norplan	AS
RIE:	 COWI	AS
Lark:	 Schønherr	Landskab	K/S

Hovedkontor
Sandvigå 24
4007 Stavanger
Tlf.: 51 50 12 50

Avd. Kristiansand
Kongsgård allé 61
4632 Kristiansand
Tlf.: 38 12 07 70

www.sinusas.no

Rådgivende ingeniører MRIF
AKUSTIKK - STØY - VIBRASJONER

Gode råd om lyd

Løkkeveien 103 (øverst 
på bildet)  inngår som 
et viktig element. Dette 
kommer godt til uttrykk 
ved en konsekvent ma-
terialbruk, hvor et sam-
lende platå utformet i 
tegl, binder nybygget 
sammen med eksisteren-
de bygg. 

Foto:
Momica Larsen

Av 
Ingrid Rossavik Valen,

LINK Signatur AS, Team Sandnes

Arkitektens perspektivtegning sett fra Rosenberggata 
mot Løkkeveien.

Smedvig Eiendom AS invi-
terte til parallelloppdrag i 
2005, hvor Link Signatur AS 
vant sammen med Schmidt 
Hammer Lassen (SHL) i År-
hus. 

Forprosjektet ble utført ved 
Link Signaturs kontor i Kø-
benhavn i samarbeid med 
SHL. Prosjektet ble deretter 
flyttet til Sandneskontoret 
med medarbeidere fra SHL 
utstasjonert i Sandnes. I byg-
gefasen er det Link Signatur 
som har fulgt opp på bygge-
plass.

Prosjektet er utført i totalen-
trepriseform. Byggherren har 
vært veldig kvalitetsbevisst 
og har krevd at arkitekten er 
sterkt inne i alle faser, også i 
byggefasen, noe som har gitt 
arkitekten en bedre mulighet 
for oppfølging enn i en van-
lig totalentreprise. 

Konsept
Hoveddisponeringen av tom-
ten er i hovedsak todelt: En 
boligdel fordelt på tre byg-
ninger på tomtens østside, 
mot Haugvaldsstads gate og 
en næringsdel på tomtens 
vestside, mot Løkkeveien.

Utbyggingskonseptet reflek-
terer dette ved at kontor- og 
næringsdelen er formet med 
en lamellstruktur og hvor de 
3 boligblokkene er utformet 
som punkthus med et moder-
ne utrykk. 

Et overordnet mål har vært å 
utvikle et helhetlig prosjekt 
hvor eksisterende Løkke-
veien 103 inngår som et vik-

tig element. Dette kommer 
godt til uttrykk ved en kon-
sekvent materialbruk, hvor 
et samlende platå utformet i 
tegl, vil binde nybygget sam-
men med eksisterende bygg. 
På denne helhetlige base 
plasseres noen lette, presi-
se kontorlameller utformet i 
et konsekvent formspråk og 
kledd med kobberplater. Bo-
ligblokkene er utført i tegl-
stein og kobber.

Dette medfører at bebyggel-
sen fremstår med en helhet-
lig arkitektonisk utforming, 
samtidig som den åpner opp 
for visuell kontakt og luftig-
het mellom Løkkeveien og 
Rosenberggata/Haugvald-
stads gate. Dette skjer ved at 
kontorlamellene kun er sam-
menbygde med et transparent 
glassbygg, og at det mellom 
boligblokkene er god avstand 
og luftighet. Boligblokkenes 
plassering åpner for utsikt 
fra de bakenforliggende kon-
torlameller som er utformet 
med store glassflater i gavle-
ne. Lamellene er konsekvent 
orientert i øst/vest retning og 
avtrappes i forhold til terren-
gets fall mot nord.

Midt i planområdet, er det 
anlagt et indre, felles gårds-
rom. Dette vil bidra til lys 
og luftighet inn i bygningene 
og prosjektets fjernvirkning 
gir et lettere inntrykk. Mel-
lom boligbyggene A, B og C 
er det over parkeringsetasjen 
anlagt grøntområder som vil 
fungere som private utearea-
ler for boligene.

Boligblokkenes 
plassering åpner 
for utsikt fra de 
bakenforliggende 
kontorlameller 
som er utformet 
med store glass-
flater i gavlene. 
Lamellene er 
konsekvent ori-
entert i øst/vest 
retning og av-
trappes i forhold 
til terrengets fall 
mot nord.

Foto:
Monica Larsen

fortsettelse side 19
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Arabergveien 6, 4050 Sola
Telefon: 51 64 69 00 • Telefaks: 51 64 69 02

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

Vi har levert glass- og 
aluminiumsdører,
vindu og fasader

Postboks 21 Forus, 4064 Stavanger
Telefon 51 44 40 00 • Telefax: 51 44 40 01

www.tsmaskin.no

Vi har levert
grunn- og gravearbeider

Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Telefon: 51 82 75 80 • Telefax: 51 58 88 12

www.jjs.no

Vi har levert
kobberfasader og beslag

Breimyra 11, 4340 Bryne
Telefon: 51 48 96 00 • Telefax: 51 48 96 01

www.slmekaniske.no

Stålarbeidet
er utført av

Flyfotoet viser byggeprosjektet 22. oktober i år.                                                                            Foto: Smedvig Eiendom

Fleksibelt og
fremtidsrettet
– Dette er et byggeprosjekt 
som gjør seg godt i byen, og 
som vi er stolte av å være del 
av. Det er et flott og på alle 
måter gjennomført bygg, si-
er prosjektleder Alv Selvik 
i Skanska AS i en samtale 
med Byggenytt. 

Smedvigkvartalet er vel plas-
sert i Bjergsted, vis à vis Sta-
vanger Konserthus og med få 
minutters gange fra Stavan-
ger sentrum. Cirka 40.000 
m2 fordeler seg på fire næ-
ringsblokker og tre bolig-
blokker, som vender ned mot 
Gamle Stavanger. 

Arealfordelingen er slik: 
Cirka 15.500 m2 til næring, 
16.800 m2 til parkering og 
7400 m2 bolig. Komplek-
set rommer 42 boliger, som 
strekker seg fra 50 til 300 
m2.

Katedral på trang tomt
Byggherre er Smedvig Ei-
endom, som har jobbet med 
tomta over flere år. Detalj-
prosjekteringen kom i gang 
for tre-fire år siden, men ikke 
uten utfordringer, skal vi tro 
prosjektleder Alv Selvik.

– At det har vært en utfor-
dring legger vi ikke skjul på. 
Dette er en trang tomt og den 
grenser til Gamle Stavan-

ger. Det har vært høy aktivi-
tet, med fjerning av bygg og 
fjellsprengning. Vi har hel-
digvis hatt god dialog med 
de som bor der, sier han.

Modulbasert og fleksibelt
Boligene har balansert ven-
tilasjon, alt er fullsprinklet 
både i bolig-og næringsbyg-
gene. Fjernvarme fra Lyse er 
hovedoppvarming i både næ-
rings- og boligbyggene.Mo-
dulbaserte løsninger sørger 
for god fleksibilitet i bygget. 

- Smedvigkvartalet er bygd 
med mulighet for god flek-
sibilitet i næringsblokkene. 
Modulbaserte løsninger med 
lett flyttbare vegger gjør det 
lett å endre innredningen i 
bygget. Bygget kan justeres 
hvis leiemarkedet endrer seg, 
forteller prosjektlederen.  
 
Krevende
Kontraktssummen for pro-
sjektet er på cirka 500 milli-
oner kroner inkludert moms. 
At tomta er trang har ikke 
vært den eneste utfordringen. 
Byggeherren har lagt vekt på 
kvalitet og fleksibilitet.

- Smedvig Kvartalet har vært 
et veldig spennende prosjekt 
å jobbe med. Men det er et 
krevende bygg med mas-
se detaljer, som har vært ut-

fordrende,  slår Selvik fast.  
Kobber, tegl og glass er ele-
menter som gjør seg gjelden-
de på fasaden på både næ-
rings og boligblokkene.

Alle faser på en gang
Organisering og logistikk-
øvelser har det også vært nok 
av.

– Det er mange underleveran-
dører involvert i prosjektet, 
og det har krevd mye å rigge 
området. Prosjektet har vært 
i alle faser på en gang, fra rå-
bygg i den ene enden til inn-
redning i den andre enden. 
 
Overlevering startet i juni 
2009 og en forventer at alle 
leietakere har flyttet inn i lø-
pet av januar 2010.  

Prestisjebygg 
I tillegg til totalenteprisen, 
har Skanska også utført be-
tongarbeider og deler av tøm-
merarbeidene selv.

– For oss betyr dette en god 
del. Dette er et byggepro-
sjekt som viser igjen i byen, 
og som vi er stolte av å være 
del av. Det er et flott og på 
alle måter gjennomført bygg. 
Jeg vil rette en stor takk til 
alle våre samarbeidspartne-
re, som hver på sin måte har 
bidratt til å gjøre dette mulig, 
sier Selvik.

Fugleperspektivet viser situasjonen i juni 2007. �ette er en trang tomt og den grenser til�ette er en trang tomt og den grenser til 
Gamle Stavanger. �et har vært høy aktivitet, med fjerning av bygg og fjellsprengning. 

Foto: Skanska

Samtlige 
leiligheter er 
utformet med 
rimelig store 
balkonger 
som er lagt 
til byggets 
hjørner. På 
den måte vil 
den enkelte 
leilighet 
kunne fange 
solen fra to 
himmelret-
ninger.

Foto:
Monica 
Larsen
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Gamle Forusvei 12 A, 4033 Stavanger
Telefon: 51 53 96 10

www.norfloor.no

Norfloor takker
Skanska for oppdraget

Vi gratulerer med valg 
av vinduer og balkongdører, 

og takker for oppdraget!

www.nordan.no

www.interiorfaghuset.no

Interiørfaghuset
T. Lund a.s

Thorstein Lund a.s
Gulvleggerfirma og Fargehandel

Lund & Vaaland a.s
Malerfirma

Sammen – eller hver for oss – kan vi hjelpe deg med store og små prosjekt!

Fargehandel: 51 95 12 30
8-19 (9-14)

Sentralbord: 51 95 12 00

Bjødnabeen 16, Forus - ved p-plass Forus Travbane

Fabrikkveien 20, 4033 Stavanger
Telefon: 51 80 05 00 • Telefax: 51 80 05 95

www.virgo-gartnerservice.no

Utomhusanlegget
er utført av

Gartnerservice AS

Landskapsarkitektens plantegning. 4 kontorlameller mot Løkkeveien. 3 boligblokker mot Haugvaldstads gate.

Samspill, kontrast, dialog med konteksten og variasjon i 
skala mellom byggets vertikale volumer og utomhusarea-
lenes horisontale flater har vært viktige aspekter og be-
traktninger ved utformingen av utearealene på Smedvig 
Kvartalet. 

Foto: Schønherr Norge

Utearealene på
Smedvig Kvartalet

Av Søren Kristensen,
landskapsarkitekt MAA og anleggsteknolog,

Schønherr Norge AS
Landskapsarkitekter MAA MDL

Samspill, kontrast, dialog 
med konteksten og variasjon 
i skala mellom byggets verti-
kale volumer og utomhusare-
alenes horisontale flater har 
vært viktige aspekter og be-
traktninger ved utformingen 
av utearealene på Smedvig 
Kvartalet. 

Som kantavgrensning mel-
lom fortau og vei brukes en 
lys kantstein. Kantsteinens 
lyse farge skaper en markant 
kontrast til fortauets mør-
ke asfalt og gjør det mulig å 
bruke kantsteinen som lede-
linje langs hele gateforløpet. 

På hjørnene rundt bygget 
plantes store grupper av Sør-
bøk, som finnes i det nærlig-
gende område i dag. Sørbøk 
har en særpreget grenstuktur 
og kraftig høstfarge. Den de-
finerer tydelig ankomsten til 
kvartalet, og forankrer byg-
get i det omkringliggende 
urbane landskapet. Tregrup-
pene opplyses om kvelden av 
uplights. 

Terrengmurene rundt Smed-
vig Kvartalet rammer inn he-
le bygget og tar opp terreng-
forskjellene mellom bygget 
og veien. Fra Løkkeveien 
oppleves de terrasserte nivå-
ene som en serie av grønne 
hager. Murene utføres i tegl 
og kobber med referanse til 
det eksisterende Smedvig-
bygget. 

Mot Haugvaldstads gate 
monteres treflater på top-
pen av murene slik muren 
blir et multifunksjonelt ele-
ment. Dette gir rom for mø-
ter, opphold og pauser, hvor 
man kan sitte og nyte utsik-
ten mot Gamle Stavanger, 
byøyene og fjellet. 

De private ankomstarealene 
foran bygningene belegges 
med en lys skifer, som brukt 
inne i bygget. Dette skaper 
en kobling og sammenheng 
mellom inne- og uteromme-
ne samt en kontrast mot for-
tauets mørke asfalt. 

Belegningsmønsteret er in-
spirert av bygningenes for-
mer og volumer, som tas opp 
i belegningen som langsgå-
ende fuger. Dette samspillet 
mellom bygningenes store 
skala og belegningsmodule-
nes mindre dimensjoner ska-
per en overgang og forener 
den store og den lille skala-
en. På tvers forskyves fugene 
i forhold til hverandre og gir 
en rytme i belegningsflaten. 

Plante- og lekesoner imple-
menteres mellom de langsgå-
ende fugene og skaper serier 
av grønne rom og tepper med 
bunnvekst og oppholdsfla-
ter. Sonene markeres med en 

lav kant i cortenstål. Spred-
te grupper av kirsebærtrær 
markerer ankomstsonene og 
rammer inn utsikten fra bo-
ligblokkene. Kirsebærtrærne 
belyses av uplights om kvel-
den.

På de private terrassene mel-
lom bygningene er det valgt 
tre som belegningsflate. Tre-
et skaper et mer intimt mil-
jø og gir samtidig en beha-
gelig oppholdsflate. Store 
plantekasser i cortenstål gir 
en romlig variasjon i flaten 
og mulighet for etablering av 
beplantning i form av min-
dre busker, stauder, bunn-
vekst og gresser. Plantenes 
frodighet, blomstring, farger 
og bevegelse skaper private 
rom for opphold og en vari-
ert opplevelse av terrassene 
hele året. Cortenstålets gyl-
ne farge opplyses av uplights 
om kvelden.  

Overgangen mellom bolig- 
og næringsblokkene skjer-
mes av med grønne skjermer, 
som supplerer de grønne fla-
tene, som går rundt bygnin-
gene. Videre beplantes tak-
flatene med Sedum og blir et 
dekorativt og særpreget  tep-
pe sett fra de andre bygnin-
ger. 
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Ut fra beliggenheten er det valgt en leilighetsfordeling med to parallelle leiligheter med 
hovedfasade mot øst, med utsikt mot byen og Byfjorden.

Foto: Monica Larsen

Interiør med skifergulv.                                                                        Foto: Monica Larsen 

Fasadematerialet

Smedvig Kvartalet er 
kledd med messingplater 
i legeringen kobberzink 
85/15. Totalt går det med 
ca. 12.000 m2 materialer. 
Liggende paneler/kas-
setter i annen hver høy-
de gir bygget et særpreg, 
i tillegg er det identiske 
størrelse på hjørnebeslag. 
Panelene er hele på gavel-
veggene, noe som gir fær-
re skjøter. 

Bygget gir et meget godt 
innblikk i hvordan materi-
alet raskt oksiderer i kon-
takt med naturlige miljø 
og atmosfære. Det er kla-
re forskjeller i overflaten, 
noe som beviser materia-
lets levende natur. På sikt 
vil overflaten jevne seg 
ut, og vi vil se en eksklu-
siv mørkoksidert fasade i 
edelt metall.

Kilde:
http://www.astrup.no/

id/863

fortsettelse fra 
side 16

Arkitektens artikkel

Boligbebyggelsen 
A, B og C
Boligbebyggelsen er utfor-
met som tre rektangelfor-
mede punkthus med en in-
dre trappe- og heiskjerne.
Ut fra beliggenheten er det 
valgt en leilighetsfordeling 
med to parallelle leiligheter 
med hovedfasade mot øst, 
med utsikt mot byen og By-

fjorden. I bakkant av blokken 
er det anlagt en tredje leilig-
het som er tverrstilt. I kom-
binasjon med glasskarnapp 
på hver side, gir dette mulig-
het for utsikt til byen mellom 
de enkelte blokker. Byggene 
er plassert med en avstand 
på ca. 16 m, hvilket gir en 
rimelig stor grad av privat-
liv innenfor hver leilighet, i 
det innkikk fra nabobygg ik-
ke oppleves som sjenerende. 
Denne bakre leilighet er delt 

i to mindre enheter for deler 
av B og C-bygget. 

Det er planlagt totalt 42 bo-
liger fordelt på de tre bolig-
byggene. Hver etasje rommer 
henholdsvis 3 eller 4 leilig-
heter, med unntak av øver-
ste etasje som rommer kun 
en leilighet. Alle leiligheter 
får dagslys fra minst to him-
melretninger og får romsli-
ge, private terrasser og/eller 
balkonger. Hovedinngan-
ger er lagt mot park/lekea-
real ut mot Haugvaldstads-
gate. I boligbyggene er det på 
inngangsplan plassert felles-
funksjoner: Postrom, sports-
boder og felles lekerom i 
bygg A og B.

Samtlige leiligheter er utfor-
met med rimelig store bal-
konger som er lagt til byg-
gets hjørner. På den måte vil 
den enkelte leilighet kunne 
fange solen fra to himmelret-
ninger og få optimale solfor-
hold, beliggenheten tatt i be-
traktning. På første boligplan 
er det forutsatt mindre priva-
te hager for inntilliggende 
leilighet. 

Materialbruk
Boligbyggene er oppført i 
rød tegl og kobber. Bolig-
byggene er utført i et tidløst 

formspråk, hvor hensikten 
har vært å skape moderne, 
attraktive byhus, som opti-
malt eksponerer tomtens og 

stedets kvaliteter, utsikt og 
nærhet til sentrum.    

fortsettelse neste side

Detalj av boligblokk.     Foto: Monica Larsen



20 - BYGGENYTT NR. 7–2009

Forusbeen 80, Postboks 264, 4066 Stavanger
Telefon: 51 44 30 00 • Telefax: 51 44 30 01

www.sonnico.no

Elektrisk installasjonsarbeid
er utført av

Branntetting
og Isolering

er utført av
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51 78 53 00tlf: www.lilleland.no

Moelven Nordia AS
Breidablikkveien 3 A, 4017 Stavanger
Telefon: 06050 • Telefaks: 51 58 30 95
www.moelven.no

Glassvegger, systemvegger og 
himlinger er levert og montert av

Luramyrveien 67, Postboks 392,4067 Stavanger
Telefon: 02407

www.bravida.no

Vi har levert
sterk- og svakstrømsanleggene

i næringsdelen

fortsettelse fra 
forrige side

Kontorbyggene 
D, E, F og G
Næringsdelen er bygd opp 
med fire hovedvolum; D, E, 
F og G. Disse er utformet i 
en lamellstruktur som på en 
optimal måte kombinerer 
dobbel- og enkelkorridor-
prinsippet, ved at kjerneare-
al kombineres med fullver-
dig fasadeareal i en god og 
hensiktsmessig fordeling. 
Kontorlamellene er i plassert 
i øst-vest retning, med åpne 
gavler mot øst og vest og mer 
lukkede flater mot nord og 
syd. Unntaket er den nordli-
ge lamell, bygg D, som ligger 
mot rundkjøringen i krysset 
Løkkeveien/ Rosenberggate. 
Her er lamellen i prinsippet 
vendt 90O og nord- og sydfa-
sader åpnes dermed opp og 
øst- og vestside lukkes. Ved 
dette grepet har man ønsket 
å gi en avslutning på kvarta-
let som åpner prosjektet mer 
mot omgivelsene.

I kontordelen består hvert ho-
vedvolum av flere lameller 
som kobles sammen med en 
kommunikasjonssone i nord- 
syd retning. Lamellene vari-
erer i lengde og høyde. Sam-
let sett er kontorstrukturen 
utviklet for å kunne svare på 
et kresent leiemarked med 
krav til effektive kontorarea-
ler med varierende størrelser, 
kombinert med kvalitet og 
særpreg. I tillegg kreves det 
lett tilgang til fellesfunksjo-
ner som kantine, konferanse-
rom, etc.

De fire kontorbyggene knyt-
tes sammen med glassbro-
er i nord-sør retning som ut-
formes som et transparent 
glassvolum. Atkomstsoner, 
trapperom og rømningsveier 
er knyttet til denne gangakse 
i alle plan. De tre hovedtrap-
pene forbinder næringsarea-
lene vertikalt.

Lamellstrukturen medvirker 
til at bebyggelsen åpner seg 

opp fra Løkkeveien og inn i 
bebyggelsen, ved at det etab-
leres siktlinjer gjennom det 
transparente mellombygg og 
ut mellom de enkelte bolig-
blokker og videre ut mot by-
en. Samtidig skapes det en 
dybde i opplevelsen av be-
byggelsen som gir mulighet 
for mer nyanserte og rike-
re romlige uttrykk. Mellom 
bygningsvolumene vil det 
dannes i alt tre lokale plass-
dannelser langs Løkkeveien 
som vil fungere som natur-
lige atkomster og oppholds-
soner. 

Plassene har alle varieren-
de funksjon, karakter og ut-
trykk, selv om alle inngår 
som en del av den etablerte 
basen i tegl som blir et gjen-
nomgående og gjenkjennen-
de element som gir sammen-
heng til Løkkeveien 103. 

De fire kontorbyggene byg-
ger 4 og 5 etasjer over Løk-
keveien. Bebyggelsen trappes 
ned med fallet i Løkkeveien. 
Atkomst tilpasses også fallet 
i Løkkeveien ved å atkomst 
på 3 forskjellige nivåer.

Materialbruk
Materialvalget er planlagt 
med utgangspunkt i Løk-
keveien 103, der tegl er ho-
vedmaterialet i fasade og al-
le beslag er utført i kobber. 
Den tidligere omtalte basen 
som rommer parkeringspla-
net på nivå 1 er derfor utført 
med yttervegger i teglstein 
som sammen med tilhøren-
de marktegl på deler av utea-
realene kobler ny bebyggelse 
med eksisterende bygg. Kon-
torlamellenes hovedmateria-
le blir kobber kassetter med 
store innslag av fasadeglass 
knyttet vinduspartier. 

Materialvalget er planlagt med utgangspunkt i Løkkeveien 103, der tegl er hovedmaterialet i fasade og alle beslag er 
utført i kobber.

Foto: Monica Larsen

De fire kontorbyggene knyttes sammen med glassbroer i nord-sør retning som utformes som et transparent glassvo-
lum. 

Foto: Monica Larsen



BYGGENYTT NR. 7–2009 - 21

Toreskogveien 75, 4352 Kleppe
Telefon: 51 42 51 03 • Mobiltlf.: 952 27 108 • 913 51 390

Vi gratulerer Smedvig Kvartalet.

Vi har hatt gleden av å levere og montere
sprinkleranlegg i næring og bolig.

pressemeldinger:

Hinna Park selger boligfelt i 
Jåttåvågen i Stavanger

Scandinavian Property De-
velopments (SPDE) datter-
selskap Hinna Park Utvik-
ling AS har inngått avtale 
om salg av boligfeltene B2 
og B3 på felt NB 4 i Jåtta-
vågen, Stavanger til Kruse 
Smith Eiendom AS. Bolig-
feltene er regulert for opp-
føring av ca. 12.390 m2 bo-
lig.

Avtalen har en kjøpesum 
på 52 millioner kroner. I 
tillegg er det inngått en en-
treprisekontrakt mellom 
Kruse Smith Eiendom AS 
og Hinna Park Utvikling 
AS om byggingen av et 
nytt kontorbygg Fjordpiren 
i næringsparken i Jåttavå-
gen. Avtalene er gjensidig 
avhengige.

Både Kruse Smith Eiendom 
AS og Hinna Park Utvik-
ling AS har tatt styreforbe-
hold før endelig godkjen-
nelse av avtalene.

Aker Solutions inngår avtale 
om rett til kjøp av nærings
tomter på Hinna Park og på 

Fornebu
Scandinavian Property De-
velopment (SPDE) og Aker 
Solutions er enige om en av-
tale som gir Aker Solutions 
rett til å kjøpe næringstom-
ten NB2/3 på Hinna Park 
ved Stavanger, og området 
K2 ved siden av Telenor-
bygget på Fornebu.

Aker Solutions kan utøve 
retten til å kjøpe disse eien-

dommene fram til og med 
15. november 2009. Avtalt 
potensiell kjøpesum for de 
to tomtene er 366 millio-
ner kroner, inkludert infra-
strukturbidrag relatert til 
tomten på Hinna Park. K2 
tomten kan bebygges med 
et kontorareal på ca. 28.000 
m2  BRA, og den del av tom-
ten på Hinna Park (NB2/3) 
som Aker Solutions har rett 

til å erverve er foreløpig re-
gulert til et kontorareal på 
ca. 43.000 m2 BRA.

Detaljer om oppgjør og 
gjennomføring vil SPDE 
komme nærmere tilbake til 
dersom kjøpsretten utøves

Bunnen nådd for bemannings
bransjen

Det er slutt på nedgangen i 
bemanningsbransjen. I fle-
re bransjer har aktiviteten 
økt merkbart siden i som-
mer, viser nye tall fra NHO 
Service.

– Utleie av personell har 
økt kraftig i flere bransjer 
siden i sommer. Vi ser og-
så en tydelig vekst i rekrut-
teringen til faste stillinger, 
sier fagsjef Even Hagelien i 
NHO Service.

Bemanningsbransjen har 
vært hardt rammet av fi-
nanskrisen, men NHO Ser-
vice ser nå flere tegn til 
oppgang.

– Den kraftige nedgangen 
flatet ut mellom andre og 
tredje kvartal, og vi tror 
bunnen nå er nådd. Bran-
sjen har nå det samme ak-
tivitetsnivået som i 2006, 
sier Hagelien.

Forsinkelse
Men det er fortsatt vanske-
lige tider. Bemanningssel-
skapenes aktivitet har sun-
ket med 25 prosent i forhold 
til tredje kvartal i fjor.

Sterkest er nedgangen i 
bygg og anlegg. Sammen-
lignet med i fjor høst er det 
40 prosent mindre utleie av 
arbeidskraft. For industri 
og produksjon er nedgan-
gen på 35 prosent.

– Ennå er mange permittert 
i byggebransjen, og det er 

naturlig at de har førsterett 
til å komme i arbeid igjen 
når bedriftene øker akti-
viteten. For bemannings-
bransjen betyr dette en viss 
forsinkelse før nye oppdrag 
kommer inn, sier Hagelien.

Utleie av arbeidskraft til 
kontor og administrasjon 
har også gått kraftig ned 
sammenlignet med i fjor.

– Vi ser en noe oppsikts-
vekkende nedgang på 35 
prosent. Den økonomiske 
usikkerheten etter finans-
krisen har ført til at bedrif-
tene har leid inn færre vi-
karer i løpet av året, og de 
har heller ikke tatt inn like 
mange sommervikarer som 
før.

Mer på lager
Et av lyspunktene i kvar-
talsstatistikken til NHO 
Service er utleie av perso-
nell til lager og transport.

– Siden i sommer har vi 
sett en økning på 30 pro-
sent. Lager og transport er 
nå den største bransjen for 
bemanningsselskapene. 
Veksten tyder på at aktivi-
teten i norsk økonomi er i 
ferd med å ta seg opp, sier 
Hagelien.

Dette understøttes ved at 
det nå også er vekst i re-
krutteringen til faste anset-
telser. Økningen var på 19 
prosent fra andre til tredje 
kvartal.

– Det er første gang si-
den krisen slo inn i norsk 
arbeidsliv at vi ser vekst 
på dette området. Men vi 
er fortsatt på et lavt nivå. 
Sammenlignet med i fjor 
høst har vi en nedgang på 
60 prosent til faste anset-
telser.

Godt rustet
Til tross for flere konkurser 
i bemanningsselskaper det 
siste året, tror NHO Service 
at bransjen nå er mer robust 
enn før finanskrisen.

– Mange selskaper har hatt 
store utfordringer og vært 
nødt til å tenke nytt. De har 
gjort endringer som gjør 
dem godt rustet til å for-
midle både fast og midler-
tidig arbeidskraft, sier fag-
sjef Even Hagelien i NHO 
Service.

Fagsjef Even Hagelien i 
NHO Service. 

Foto: NHO Service

Kontorinteriør med glassvegger og parkett.                                      Foto: Monica Larsen

s

Unntaket er den nordlige 
lamell, bygg D, som lig-
ger mot rundkjøringen i 
krysset Løkkeveien/Ro-
senberggate. Her er la-
mellen i prinsippet vendt 
90O og nord- og sydfasa-
der åpnes dermed opp 
og øst- og vestside luk-
kes. Ved dette grepet 
har man ønsket å gi en 
avslutning på kvarta-
let som åpner prosjektet 
mer mot omgivelsene.

Foto:
Monica Larsen
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Lilleborg Terrasse og Handelsstedet Lilleborg, Jessheim
Av 

Truls Thorenfeldt og Eric Figari,
Thorenfeldt Arkitekter AS

Industriveien 23, Postboks G, 2051 Jessheim
Telefon: 63 94 05 00 • Telefax: 63 94 05 01

www.omfjeld.no

TOTALENTREPRENØR

THORENFELDT ARKITEKTER AS

ARKITEKT

Møllergata 24, 0179 Oslo
Telefon: 22 98 30 70 • Telefax: 22 98 30 71

www.thorenfeldt.no

Prosjektet er en del av byut-
viklingen  av Jessheim sen-
trum.  Bebyggelsen består av 
hjørnebygget  Handelsstedet 
Lilleborg og Lilleborg Ter-
rasse med 2 bygninger. Disse 
3 bygningene er samplanlagt 
med felles adkomst og gara-
sjekjeller.

Bebyggelsen  er plassert i 
den bratte skrenten mellom 
Trondheimsvegen og Mane-
sjen.  Høydeforskjellen på 
12 meter fra Trondheimsve-
gen og ned til Manesjen er 
tatt opp i 3 underetasjer. Fra 
Trondheimsvegen oppfattes 
bebyggelsen som fire eta-
sjers bygninger med åpnin-
ger i mellom, mens den fra 
Manesjen oppfattes som en 
7 etasjers bebyggelse.  Fra 
Trondheimsvegen oppfattes 
de 3 bygningene som fritt-
liggende, mens bebyggelsen 
sett fra Manesjen har en sam-
menhengende sokkel. 

Hjørnebygget Handelsstedet 

Lilleborg har butikklokaler i 
første og andre etasje og bo-
liger i tredle og fjerde etasje, 
og er oppført i hvit granit, 
med innslag av en del felter 
i brunlojet trepanel. 

Lilleborg Terrasse er hoved-
saklig boligbygg, med et min-
dre butikkareale mot Trond-
heimsvegen, og er oppført i 
hvit tegl og brunoljet trepa-
nel.  De aller fleste leilig-
hetene har store balkonger/
terrasser mot syd-vest (mot 
Manesjen). 

Åpningene mellom bebyg-
gelsen er utnyttet til store 
fellesterrasser. Hjørnebygget 
har dessuten en felles takter-
rasse. Bebyggelsen innehol-
der i alt 60 leiligheter. 

Bebyggelsen er samplanlagt 
med opprustning av Trond-
heimsvegen med fortau, 
grøntrabatter og beplatning. 
Både bebyggelse og utearea-
ler er ferdigstilt samtidig.

Bebyggelsen  er plassert i den bratte skrenten mellom Trondheimsvegen og Manesjen.  Høydeforskjellen på 12 meter 
fra Trondheimsvegen og ned til Manesjen er tatt opp i 3 underetasjer.

Foto: Byggenytt

Fasadedetalj med 
hovedinngang til en av bo-
lighusene som utgjør Lil-
leborg Terrasse. Inngang 
skjer fra Trondhemsveien.

Foto: 
Byggenytt

Ankomst Handelsstedet Lilleborg og Lilleborg Terrasse fra Storgata på Jessheim. Prosjektet er en del av byutviklin-
gen  av Jessheim sentrum.

Foto: Byggenytt

I enden av Furusetgata skimtes Lilleborg terrasse. I for-
grunnen Jessheim Storsenters elegante krumning.

Foto: Byggenytt
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Disenåveien 37, 2100 Skarnes
Telefon: 62 96 22 28 • Telefax: 62 96 24 04

www.doli.no

Grunn- og utomhusarbeider
er utført av

Masteveien 10, Postboks 75, 1483 Skytta
Telefon: 67 06 94 60 • Telefax: 67 06 94 90

www,gk.no

Ventilasjonsarbeidene
er utført av

Fra Trondheimsvegen oppfattes bebyggelsen som fire etasjers bygninger med åpninger i mellom, mens den fra Mane-
sjen oppfattes som en 7 etasjers bebyggelse.

Foto: Byggenytt

Til høyre: 
Bildet illustrerer Lille-
borg-prosjektenes  sentrale 
beliggenhet ved rundkjørin-
gen hvor Gardermovegen, 
Trondheimsvegen og Furu-
sethgata møtes. Og
det fine samspillet med 
Jessheim Storsenter. 

Bildet under: 
Handelsstedet Lilleborg 
og Lilleborg Terrasse sett 
fra uteareal ved Jessheim 
Storsenter.. 

Foto:
Byggenytt

Fortau langs Trondheimsvegen.

Alle bilder i boksen: Byggenytt

Bebyggelsen  er plassert i den bratte skrenten mellom 
Trondheimsvegen og Manesjen.

Åpningene mellom bebyggelsen er utnyttet til store fel-
lesterrasser. Hjørnebygget har dessuten en felles tak-
terrasse.
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Kongsvinger:
ny videregående skole,

nytt folke- og skolebibliotek
og bypark

Av sivilarkitekt Stein Sole, ARKITEKTGRUPPEN lille frøen as

Det åpne kantineområdet i syd knytter anlegget visuelt til elva og den nye Elveparken.

Foto: Stein Sole

Elever har fin utsikt over kantineområdet fra et av galleriene. Den store glassfasaden 
mot syd gir utsikt til elva og byen på andre siden

Foto: Stein Sole

Utgangspunkt
Konkurranseutkastet tar ut
gangspunkt i vinnerutkas
tet fra en tidligere  avviklet 
reguleringskonkurranse for 
området. En av hovedmålset
ningene var å knytte skole/
bibliotek opp mot Storgata, 
Rådhusplassen og Rådhuset 
og opprettholde en form for 
akse fra Rådhusplassen til 
Sentralskolen. I tillegg var 
det et ønske om å etablere 
et gjennomgående parkbelte 
fra Byparken til Mølleparken 
med en siktlinje fra Mølle
ruinen til festningen. 

En plassering av biblioteket 
nord for Sentralskolen med 
god tilgjengelighet fra byen 
og kontakt med parkdraget, 
ble lagt som en føring i kon
kurransen. Samtidig skulle 
Sentralskolens monumenta
le arkitektur respekteres og 
bebyggelsen ha et ansikt ut 
mot elva. Målsetningen for 
utviklingen av skolen var at 
den hadde god kontakt med 
byen, direkte kobling til bib
liotek med struktur og volum 
tilpasset miljøet. 

Idé
For å oppnå en effektiv plan
løsning og et arealgunstig 
anlegg, har vi valgt å sam
le bibliotek og skole i ett 
nytt bygningsmessig anlegg 
knyttet opp mot Sentralsko
len. Sentralskolen er bevart 
i sin helhet. Nybygget har 
fått sin plass mot nord og øst 
med hovedtyngden av byg
ningsvolumet i god avstand 
til den bevaringsverdige byg
ningen.  Sentralskolen blir en 
integrert del, og danner inn
gangsportalen til det nye sko
leanlegget.

Bibliotek er gitt en mer frem
tredende plassering med sitt 
inngangsparti ut mot torget 
foran Sentralskolen samtidig 

amfi avslutter mot nord og 
formidler kontakt mellom 
det luftige fellesarealet og det 
høyereliggende eksisterende 
parkområdet mot svømme
hallen, mens det åpne kanti
neområdet i syd knytter an
legget visuelt til elva og den 
nye Elveparken. 

Hovedadkomsten til skolen 
er gjennom eksisterende sen
tralskole og det gamle anleg
get opprettholdes som en ak
tiv del av den nye skolen.   

Biblioteket:
Biblioteket er plassert nord 
for Sentralskolen, inntil 
parkdraget mot Rådhuskvar
talet. Husets utforming med 
hovedadkomsten mot Råd
hustorgets forlengelse for
ankrer bibliotekets tilknyt
ting til byen. Plasseringen i 
det grønne parkdraget legger 
til rette for en visuell kom
munikasjon både i retning 
borgen og elven. Biblioteket 
ligger som en «stein» ute i 
parken.

Samtidig er biblioteket gitt 
en funksjonell og arkitekto
nisk sterk tilknytting til sko
lens fellesareal og kan sees 
som en forlengelse av felles
arealet mot sentrum. 

Fellesarealer (skolen)
Det sentrale fellesareal er 
skolens hjerte. Her skal man 
møtes, skape aktiviteter, for
midle kontakt. Her møter by
en skolen. Sammen med ute
arealene mot syd, vil dette 
rommet være samlende og 
inspirerende både sosialt og 
pedagogisk. Her kan det av
holdes møter med elever, 
personale og foresatte. I til
legg kan det gi skolen gode 
muligheter til å være et res
surssenter også for lokalmil
jøet. Her kan det gjennom
føres ulike forestillinger og 

aktiviteter nærmest som et 
lokalt kulturhus. Skolen vil 
således fungere som et vik
tig supplement til biblioteks
virksomheten og den plan
lagte kulturvirksomhet i 
Rådhuskvartalet.

Det store auditoriet i fonden, 
kan ved behov åpnes ut i fel
lesarealet og være et amfi for 
en større fremføring. Et yt
terligere samvirke med kan
tineareal , overliggende bruer 
og eleverte oppholdsarealer 
på taket av de små auditorie
ne og i tilliggende bygg, leg
ger til rette for spennende og 
uformelle samlinger, fore
stillinger og aktiviteter. De 
øvrige felles undervisnings
rom som har direkte ad
komst fra sentralrommet og 
to mindre auditorier «møble
rer» dette rommet. Kantinen 
ligger mot syd med direkte 
adkomst ut på en attraktiv 
uteplass som terrasserer seg 
ned mot elvebredden. De uli
ke opplæringstilbudene har 
sine serviceskranker ut mot 
fellesarealet. 

Rommet danner et spennen
de bakteppe til og vil væ
re inspirasjonskilde for de 
mange dagligdagse aktivite
ter skolen skal ivareta. Det 
store fellesarealet med area
ler på flere plan, vil til dag
lig skolebruk utgjøre skolens 
største verkstedsområde.

Ledelse, administrasjon og 
elevrettede tjenester 
Skolens ledelse, administra
sjon og elevrettede tjenes
ter er sentralt plassert ved 
skolens hovedadkomst i den 

gamle Sentralskolen. Her er 
de direkte tilknyttet skolens 
sentrale fellesrom. Personal
rom for administrasjon og 
lærere har også sin plass i 
Sentralskolen med mulighet 
for tilgjengelighet både fra 
fellesrom og direkte utenfra 
fra torget foran Sentralsko
len. Plassering legger til ret
te for en ekstern utnyttelse 
på kveldtid både som serve
ringssted og møtelokale.

Personalarealer
Arbeidsrom for lærere er de
sentralisert i anlegget knyttet 
opp mot det enkelte under
visningstilbud med kontakt 
til skolens fellesrom. Plas
seringen legger til rette for 
enkel tilgjengelighet og god 
kommunikasjon mot under
visningsrommene.  

Undervisningsarealer
De tre undervisningsfløy
ene mot øst og gamlebyg
get mot vest inneholder de 
fleste av skoleanleggets un
dervisningsarealer. De nye 
fløyene er gitt en generell og 
fleksibel utforming som iva
retar de ulike aktivitetsom
råder anlegget krever i dag 
og samtidig tilpasse seg nye 
fremtidige behov. Gamle
bygget er tilsvarende ombyg

get med åpne generelle area
ler og plan 2 og 3 er utnyttet 
til undervisningareal. De 3 
nye fløyene er i 3 etasjer og 
er tilnærmelsesvis like. Syd
fløyen har også utnyttet un
deretasjen ut mot Elvepar
ken. Det er lagt til rette for en 
stor grad av fleksibilitet når 
det gjelder oppdeling av un
dervisningsrom og gir korte 
kommunikasjonsavstander 
både vertikalt og horisontalt.

Biblioteket
Biblioteksfunksjonene er or
ganisert under ett stort sam
lende tak visuelt utformet 
som en forlengelse av sko
lens fellesareal. Den enkle L
formede hovedformen dan
ner et ukomplisert bakteppe 
til Sentralskolens eldre byg
ningsmasse. Taket er gjen
nomskåret av et kjeglefor
met overlys som stikker opp 
gjennom takflaten. 

Selve biblioteket, samlet på 
ett hovedplan med en over
liggende mezzanin, er gitt 
en hensiktsmessig rektangu
lær form, som sammen med 
en sentralt plassert ekspedi
sjonsenhet legger til rette for 
fleksibel oppdeling, enkel 
orientering for brukere og 
god kontroll.

som det har god kontakt inn
over i anlegget, med skolens 
sentrale fellesarealer. Byg
get har fått sin klare identi
tet. Den videregående skolen 
«gjemmer» seg bak den ær
verdige fasaden til Sentral
skolen, med et åpent fellesa
real direkte knyttet opp mot 
gamlebygget og de mer luk
kede undervisningsarealene 
fordelt ut i tre fløybygninger. 
Skoleenhetene og biblioteket 
har fått likeverdige posisjo
ner i forhold til det sentralt 
plasserte og fleksible felles
areal. Plankonseptet skaper 
korte og effektiv kommuni
kasjonslinjer mellom skole 
og bibliotek og mellom de 
ulike undervisningsbasene.  

Adkomst / trafikk   
Kjørende trafikk  til biblio
teket benytter anviste plasser 
syd for Rådhuskvartalet og 
det legges til rette for lette
re trafikk direkte til bibliote
kets hovedadkomst. I tillegg 
er det anlagt en hovedad
komstvei med parkerings
plasser både over og under 
bakken for kjørende trafikk 
øst  for skoleanlegget. 

Gangveisystemet rundt anleg
get er opprettholdt og videre
utviklet i tråd med hovedin
tensjonene i vinnerutkastet 
i reguleringskonkurransen. 
For ytterligere å aktivisere 
den tidligere skoleplassen er 
gangveien fra «den andre si
da av elva» foreslått lagt via 
dette «rommet» som nå øns
kes gitt en utvidet status.  
 
Organisering
Skoleanlegget:
Tre etasjers undervisnings
fløyer mot øst og omdispo
nerte arealer for undervis
ning og administrasjon i 
Sentralskolen, er plassert på 
hver side av et åpent, gjen
nomgående fellesareal. Et 

Sittegruppen «Drift» 
utført av billedkunst-
neren Erlend Leirdal 
i samarbeid med Stor-
ås Trevare AS. Navnet 
Drift  antyder at det er 
Glomma selv som har 
kastet dette på land. Vi-
dere at sittegruppen er 
et oppankringssted for 
ungdom. Det er også 
innfelt små intarsiaer 
som glitter i vannet med 
avbildning av planter 
brukt i tradisjonell fol-
kemedisin. Kunsten er 
ekte gjenbruk i form av 
gammelt slusetømmer 
fra Danmark i 10” eik 
som til sammen veier 8 
tonn. 

Foto:
Byggenytt
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 Formspråk og materialer
 Den gamle Sentralskolen har 
en sentral plassering i anleg-
get og er et monumentalbygg 
fra sin tid. Den utrykker en 
ferdig avsluttet form.Det nye 
skole- og biblioteksanlegget, 
med sin størrelse, krav til 
fleksibilitet og åpenhet, har 
fått et lettere arkitektonisk 
uttrykk. Anlegget er struktu-
rert og er oppdelt i klare byg-
ningskropper og enkeltele-
menter for å tilpasse seg det 
nærliggende bygningsmiljøet 
og tilfører rytme, variasjon 
og karakter til et helhetlig 
konsept.

Prosjektfakta

Byggherre:	 Hedmark	fylkeskommune
	 Kongsvinger	kommune
Arkitekt:	 Arkitektgruppen	lille	frøen	as
	 Ottar	Arkitekter	AS
LARK:	 Bjørbekk	og	Lindheim	AS
Totalentreprenør:	 Ø.	M.	Fjeld	AS

Konsulenter
Ineriørarkitekt:	 Kapsel	Design
RIB:	 Stormorken	og	Hamre	AS
RIV:	 Ingenia	AS
RIE:	 ÅF	Consult	AS	AS
RIBr:	 Multiconsult	AS
RI	stål	og	prefab	betong:	 Sivilingeniør	Knut	Finseth	AS

Skolen:
Innvendig i skolens sentra-
le fellesarealer er det benyt-
te stein/flis i hovedarealene 
og den åpne hovedtrappen. 
I kantinesone og auditori-
er det benyttet en varm par-
kett. Denne materialbruken 
i de sentrale områdene gir 
hele skoleanlegget en ønske-
lig kvalitet. I resten av sko-
len er det vanlig standard på 
gulv, vegger og tak Ved hjelp 
av bevisst fargebruk har de-
ler av anlegget fått sin egen 
identitet.

Biblioteket:
Den bygningsmessige stan-
darden på biblioteket er til-
nærmet lik skolens standard. 
Biblioteksrommet gulv er ut-
ført med parkett som sam-
men med hyller og møbler i 
tre tilfører rommet nødven-
dig varme. 

Hele anlegget er utformet 
med robuste materialer og 
detaljer som minimaliserer 
vedlikeholdskostnader. Go-
de bygningsfysiske løsnin-
ger, godt tilpassede tekniske 
anlegg og innvendig materi-
albruk med gode renholdse-
genskaper og lavt avgassnivå, 
bidrar til lave årskostnader.

Skole, bibliotek og nytt parkanlegg her sett fra taket til nybygget NAV-Torget (se omtale på neste side).

Foto: Byggenytt

Fra biblioteket med trapp opp til gallerien under kup-
pelens overlys.

Foto: Byggenytt

De 3 undervisningsfløyene mot øst.                                                                                                         Foto:: Byggenytt

Til venstre sees fasadeutsnitt av skole og bibliotek fra grøntdraget nord. Bygningsvolumet midt på bildet er det 
store auditoriet som sees på bildet til høyre. Auditoriet kan ved behov åpnes ut i fellesarealet og være et amfi for 
en større fremføring.

Foto: Byggenytt

Bibliotekets plassering legger til rette for en visuell kom-
munikasjon både i retning festningen og elven.

Foto: Byggenytt

Kantinen ligger mot syd med direkte adkomst ut på en 
attraktiv uteplass som terrasserer seg ned mot elvebred-
den.

Foto: Byggenytt

Den gamle Sentralskolen 
danner nå en innvendig 
vegg i sentralrommet.

Foto: Byggenytt
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NAV-Torget
Av 

Anders Hauger,
ARKITEKTLAGET AS

Norskogveien 10, 2204 Kongsvinger
Telefon: 62 88 27 50 • Telefax: 62 88 27 51

www.alaget.no

ARKITEKT Gulvarbeidene
er utført av

Gruetorget, 2260 Kirkenær
Telefon: 62 94 10 80 • Telefax: 62 94 10 85

www.sandermoen.no

Utvidelsen og den opprinnelige bebyggelsen fremstår 
derfor som to adskilte bygninger, kun forbundet med en 
gangbro i 3. etasje. Denne avstanden, samt den tettere 
kontakten til Glomma og friområdene ga en mulighet til å 
distansere seg fra Torgets tunge arkitektoniske uttrykk.

Foto: Byggenytt

Utvidelsen kom i form av et mer eller mindre frittstående 3 etasjers tilbygg, som delvis 
egentlig er et påbygg på Torgets opprinnelige parkeringsgarasje, 

Foto: Byggenytt

Et større, opakt glasstak kan forhåpentligvis gi le for restaurantens gjester.. 

Foto: Byggenytt

NAV-Torget sett fra skråningen ned mot Glomma. Materialbruken i eksteriøret preges av hvit tegl (Bratsberg hvit 
marmor), patinerte kobberplater, og grå fasadeplater.

Foto: Byggenytt

Først litt om aktørene:

Kongsvinger Park AS
Et utviklingsselskap beståen-
de bl.a. av Kongsvinger kom-
mune (1/3) og KB-gruppen 
Kongsvinger (2/3). Selskapet 
ble dannet som et redskap til 
å utvikle både offentlige og 
private eiendommer sentralt 
i Kongsvinger by.

Torget Kongsvinger AS
Et heleid datterselskap av 
Kongsvinger Park AS dannet 
som et verktøy for å utvikle 
den eksisterende forretnings-
gården Torget, samt tilgren-
sende eiendommer i Kongs-
vinger.

Om prosjektet:

Rådhusplassen
Historiens gang har delt 
Kongsvinger i 3 adskilte by-
sentrum; Det gamle «Leiret» 
oppunder Kongsvinger fest-
ning, «Midtbyen» på nordsi-
den av Glommas bredder og 
«Stasjonssida» på sørsiden 
av Glomma. Rådhusplassen 
ligger sentralt i Midtbyen og 
rammes inn av diverse sen-
trumsbebyggelse av ulik ka-

rakter og alder. Her finner 
man blant annet tunge insti-
tusjoner som Rådhuset, Råd-
husteateret, forretningsgår-
der, den lille trebygningen 
Telegrafen og den gamle Sen-
tralskolen. Den monumenta-
le Sentralskolen ble restau-
rert og ombygget i anledning 
etableringen av ny moder-
ne videregående skole og et 
nytt bibliotek som ble ferdig-
stillet i fjor. I tillegg har en 
«grønn» forbindelsen mel-
lom Byparken og friområde-
ne langs Glomma og Mølle-
parken blitt forsterket og er 
nå en del av Rådhusplassens 
rammer på lik linje med alle 
bygningene i området.

Torget
Den gamle forretningsgår-
den Torget (bygget i 1987), 
står vis-à-vis Rådhuset og 
danner den ene langsiden av 
Rådhusplassen. Den rødbru-
ne, teglkledde bygningen har 
et relativt massiv og tungt 
arkitektonisk uttrykk og ble 
opprinnelig bygget som et 
kjøpesenter arrangert rundt 
en sentral interngate og en 
overdekket lysgård over 3 
etasjer.

Bygningen og plasseringen 
viste seg tidlig å være lite eg-
net som kjøpesenter og om-
bygging/transformasjon av 
bygningen har skjedd i ulik 
omfang og flere omganger. 
Dette har ført til en «rotløs» 
bygningsmasse som fremstod 
som en lite attraktiv blanding 
av funksjoner.

NAV-Torget
Da NAV valgte bygningen 
som sitt nye «hjem» startet 
derfor en prosess for oppryd-
ding og fornying av eksiste-
rende bygningsmasse (Bygg 

A). Omfanget av NAV’s are-
albehov dannet samtidig 
grunnlag for utvidelse av 
bebyggelsen (Bygg B). De 
to prosjektene fikk navnet 
NAV-Torget.

Utvidelsen kom i form av 
et mer eller mindre frittstå-
ende 3 etasjers tilbygg, som 
delvis egentlig er et påbygg 
på Torgets opprinnelige par-
keringsgarasje. Utvidelsen 
og den opprinnelige bebyg-
gelsen fremstår derfor som 
to adskilte bygninger, kun 
forbundet med en gangbro i 

Totalentreprenørens formann Sten Berger (t. v.) og an-
leggsleder Daniel Granvoll.

Foto: Byggenytt
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Gaupevegen 4, 2206 Kongsvinger
Telefon: 62 82 14 00 • Telefax: 62 82 14 01

www.omfjeld.no

TOTALENTREPRENØR

Brødrene Skolbekken AS
2120 Sagstua

Telefon: 95 27 79 49

Malerarbeidene
er utført av

etasje. Denne avstanden, 
samt den tettere kontakten 
til Glomma og friområdene 
ga en mulighet til å distanse-
re seg fra Torgets tunge arki-
tektoniske uttrykk.

Intensjonen var at NAV-Tor-
get, på lik linje med den vel-
lykkete ombyggingen av ut-
videlsen av Sentralskolen, 
skulle både tilpasse seg ek-
sisterende bebyggelse og 
skue fremover mot den vide-
re utviklingen av bebyggel-
sen rundt Rådhusplassen. 

Dette førte til at utvidelsen 
videreførte den opprinnelige 
bebyggelsens etasjehøyder, 
vindusutforminger, men med 
et lettere, mer lekent og mer 
fragmentert arkitektonisk ut-
trykk.

Byggherrens erfaringer fra 
det opprinnelige Torget, før-
te til at utvidelsen ble orga-

Prosjektfakta

Byggherre:	 Kongsvinger	Park	AS

Byggeleder:			 Sjåtil	&	Fornæss	AS

Arkitekt:	 ARKITEKTLAGET	AS

Totalentreprenør:	 Ø.	M.	Fjeld	AS

Konsulenter
RIV:	 Raad	AS
RIE:	 Ing.	Hallås	AS
Sikkerhetskonsulent:	 Niscayah	AS

NAV-Torget, Mølleparken, Elveparken og skoleanlegget sett fra andre siden av Glomma.                     Foto: Byggenytt

nisert med fleksibilitet som 
mantra. Alle vertikale for-
bindelser, sjakter, gardero-
ber og toaletter ble samlet i 
en teknisk kjerne/akse, med 
utleielokaler på hver side. 
Utleielokalene kan på den-
ne måten relativt enkelt til-
passes fremtidige leietageres 
ulike behov.

Den ene halvdelen av byg-
ningens 1. etasje er tilrette-
lagt for restaurantdrift, med 
kanskje byens beste mulig-
het til å følge solens gang 
fra Rådhusplass, Bypark og 
Glomma.

Materialbruken i eksteriø-
ret preges av hvit tegl (Brats-
berg hvit marmor), patinerte 
kobberplater, grå fasadepla-
ter, eikespiler ved innganger, 
samt et større, opakt glasstak 
som forhåpentligvis kan gi le 
for restaurantens gjester.

Vannkilden ved reisens 
slutt, fra øverst i parken 
(se bildet over til ven-
stre) og som her, ned ved 
Mølleparken på Glommas 
bredd.

Foto: Byggenytt 

Fra kontorarealer med glassfronter og gulv i skipsgulv-
lignende utførelse.

Foto: Byggenytt

Restaurantlokale med kanskje Kongsvingers fineste 
beliggenhet.

Foto: Byggenytt
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Ny industrisatsing for offshore vindturbiner 
AF Gruppen, Dr.techn. Olav 
Olsen og Lyse etablerer et 
nytt selskap som skal utvik
le fundamenter til offshore 
vindturbiner.

Det nye selskapet, som skal 
hete Vici Ventus (fra latin «I 
conquered the wind») www.
viciventus.no, har som mål å 
levere ferdig monterte vind
turbiner offshore. Selskapet 
vil dra veksler på Olav Ol
sens spisskompetanse innen 
konstruksjon og engineering, 
AF Gruppens styrke innen 
entreprenørvirksomhet og 
prosjektstyring og Lyses er
faring med å utvikle og gjen
nomføre store energiprosjek
ter. Vici Ventus vil benytte 
kompetanse utviklet gjen
nom flere tiår i Nordsjøen til 
å utvikle, bygge og installe
re kostnadseffektive funda
menter for vindturbiner. 

Forut for etablering av sel
skapet har partene samar
beidet om utvikling av fun
damentkonsepter som er 
konkurransedyktige for uli
ke dybde og bunnforhold, 
byggesteder og installasjons
metoder.  Selskapet har uli
ke fundamentkonsepter med 
egenskaper som passer for 
ulike anvendelser.

Vici Ventus har utviklet et 
unikt og patentsøkt betong
understell som er basert på 
erfaringene fra byggingen av 
oljeinstallasjonene. Betong
understellet kan monteres 
sammen med tårn og turbin 
innenskjærs. 

Understellene er også kon
struert slik at de kan bære 
vekten av den ferdige vind
turbinen under utslep til 
vindparkene offshore, der en 
bare fyller understellet med 
vann  for å sette den ferdi
ge konstruksjonen på hav
bunnen. Lang erfaring fra ol
je og gassinstallasjoner har 
også vist at betongunderstell 

har svært lang levetid og at 
de nærmest er vedlikeholds
frie. 

– AF Gruppen vil gjennom 
denne satsningen bruke sin 
kompetanse og erfaring fra 
bygging av industrianlegg 
og landbaserte vindkraftan
legg, sier Pål Egil Rønn, kon
sernsjef i AF Gruppen.

Stor internasjonal aktivi-
tet
Det vokser nå fram en be
tydelig investering i energi
produksjon fra vindturbiner 
til havs  i Europa og ellers 
i verden. Storbritannia og 
Tyskland leder an, men og
så i andre land er det stor ak
tivitet. I Storbritannia  skal 
det for eksempel investeres 
i størrelsesorden 500 mil
liarder kroner i å bygge ca. 
5000 vindturbiner offsho
re i de kommende 1520 år. 
Samtidig står utbyggerne av 
offshore vindparker over
for store utfordringer både 
av teknisk og kommersiell 
karakter. Man opererer un
der tøffe klimatiske forhold, 
prosjektene er komplekse og 
de finansielle løftene betyde
lige.

– Norsk leverandørindustri 
har spesielt gode forutset

ninger for å møte disse ut
fordringene.  Lyse ønsker å 
skape en spydspiss for den
ne industrien inn i offshore 
vind markedene som nå vok
ser opp i Storbritannia og en 
rekke andre land, sier Arne 
Aamodt som er produksjons
direktør i Lyse.

– En forutsetning for å utvik
le de beste og mest konkur
ransedyktige løsningene for 
offshore vind er en industri
ell tankegang. Både produkt 
og prosess må optimaliseres 
gjennom hele verdikjeden. 
Vi ser vår satsing på Vici 
Ventus sammen med AF og 
Lyse som et svar på denne ut
fordringen. Vår ambisjon er 
at Vici Ventus gjennom sine 
løsninger skal bidra aktivt i 
å utvikle markedet for off
shore vindkraft, sier direk
tør for forretningsutvikling 
i Dr.Techn. Olav Olsen, Olav 
Weider.

Vici Ventus skal ha hoved
kontor i Stavanger. Robert 
Haugen fra AF Gruppen blir 
styrets leder. Tor Ole Olsen 
fra Dr.Techn. Olav Olsen og 
Bjørn Roger Otterdal fra Ly
se blir medlemmer i styret.

Kontaktpersoner:
Olav Weider, dir. forret
ningsutvikling i Dr.techn. 
Olav Olsen,  tlf. 67 82 80 02
Wibecke Brusdal, kommu
nikasjonsdirektør i 
AF Gruppen, tlf. 930 93 150 
Øystein Huglen, forretnings
utvikler Lyse, 
tlf. 95 25 07 82

Fakta om selskapene
AF Gruppen er et børsnotert  
entreprenør og industrikon
sern med nærmere 6 mrd 
i omsetning og over 2000 
medarbeidere. Virksomhe
ten omfatter anlegg, bygg, 
eiendom, miljø og energi. 
AF har siden selskapet ble 
etablert vært uavhengig og 
stolt på egen kraft og kom

petanse til å løse komplekse 
utfordringer. Entreprenørån
den i AF har vært preget av 
en evne og vilje til å tenke 
anderledes og å finne bedre 
og mer fremtidsrettede måter 
å skape verdier på. Se www.
afgruppen.no

Dr.techn.Olav Olsen er et av 
Norges ledende konsulent
firmaer innen konstruksjo
ner av alle typer; bygg, an
legg og offshore, og ledende 
i verden innen prosjektering 
av offshore betongkonstruk
sjoner. Se www.olavolsen.no

Lyse er et industriselskap 
innenfor energi og telekom
munikasjon.Virksomheten 
omfatter produksjon og salg 
av energi og telekompro
dukter, samt bygging og drift 
av infrastruktur. Konsernet 
har sin hovedvirksomhet og 
sitt hovedmarked i SørRo
galand, men leverer også 
bredbåndtjenester til samar
beidspartnere i et nasjonalt 
marked. Lyse har 800 med
arbeidere, og en årlig omset
ning på om lag 4,4 milliarder 
kroner. www.lyse.no

Inkurie
I forrige nummer av 
Byggenytt sto Filter 
arkitekter AS oppført 
som eneste arkitekt for 
Hamar Politihus. Dette 
er feil. Prosjektet er 
utført som et samarbeid 
mellom LPO arkitekter 
AS og Filter arkitekter 
AS. Det ble opplyst om 
dette både muntlig og 
skriftlig i forkant av 
presentasjonen.

Byggenytt beklager 
feilen.
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Akerselva Atrium

PTL og Swepro går 
sammen og blir Nor-
dens ledende aktør 
innen profesjonell 
prosjektledelse

Styrene i de to prosjekt
lederselskapene, norske 
PTL (Prosjekt og tekno
logiledelse AS) og sven
ske Swepro Management 
AB (Swepro) har inngått 
avtale om å etablere et fel
les holdingselskap, PTL 
Swepro AS. 

Selskapet danner grunn
laget for Nordens ledende 
leverandør av profesjonell 
prosjektledelse innen ut
bygging, energi og virks
omhetsutvikling.

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt
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