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Det samiske vitenskapsbyg-
get i Kautokeino samler en 
rekke samiske institusjoner 
som forvalter og formidler 
samisk kultur. Man har gjen-
nom generasjoner opparbei-
det en uvurderlig kunnskap 
og bygningen blir som en 
bank for ivaretakelse, vide-
reformidling og utvikling av 
denne kompetansen.

Hovedgrep
Intensjonen bak prosjektet er 
å veve sammen hus og land-
skap, slik at form og organi-
sering bindes sammen med 
uterom og omgivelser. Det-
te for å avspeile den samis-
ke kulturens nære forhold 
til landskapet. Samtidig var 

det en formulert målsetting 
å gjøre bygningen tydelig i 
forholdet til den opprinne-
lige småhusbebyggelsen. Et 
slikt grep ville være med på 
å understreke dets betydning 
ikke bare i Kautokeino, men 
i hele Sápmi.

Å reise et symbolbygg knyt-
tet til en kultur fri for mo-
numentale tradisjoner er en 
utfordring. Bygningen er 
renset for formalistiske kli-
sjeer. 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-

Diethosiida – Samisk vitenskapssenter

Byggearbeidene ble i stor grad ferdigstilt i mars 2009 og de første brukerne flyttet inn i nybygget. Sommeren og høsten 
2009 ble hovedsaklig benyttet til ferdigstillelse av utomhusarbeider, skinnberedningsbygg, gassforsyning og audito-
rium samt uttesting og igangsetting av tekniske anlegg.

Foto: Bent Raanes, Sara Sørensen 

Statsbygg fikk i november 
2001 i oppdrag å se på fore-
liggende planer om en sam-
lokalisering av ulike institu-
sjoner som Samisk Høgskole, 
Studentsamskipnaden for In-
dre Finnmark, Samisk Arkiv, 
Gáldu - Kompetansesenter 
for urfolks rettigheter, Inter-
national Centre for Reindeer 
Husbandry og avdelingskon-
tor Sámediggi/Sametinget 
Kautokeino i et nytt viten-
skapsbygg i Kautokeino.

Arealbehov og romprogram 
fra 1999 dannet utgangs-
punktet for programmerin-
gen av nybygget. Arbeidet 
med utredning og program-
mering ble igangsatt primo 
2002 og forslag til rompro-
gram ble lagt fram i mars 
2004. Høsten 2004 ble det 
gjennomført en plan- og de-
signkonkurranse for arkitekt 
hvor Reiulf Ramstad Arki-
tekter AS ble kåret som vin-
ner. I tillegg ble det arrangert 
en åpen anbudskonkurranse 
for rådgivende ingeniører for 
elektro, VVS og bygg. Ram-
bøll AS ble kontrahert som 
rådgivende for alle tre fag. 

Perioden oktober 2004–ja-
nuar 2005 ble benyttet til 
konseptutvikling og skisse-
prosjektering. I januar 2005 
fikk Statsbygg i oppdrag å 
omarbeide romprogrammet i 
samarbeid med brukerne av 
bygningen. Skisseprosjek-
tet ble levert i februar 2005 
og godkjent i kontaktgruppe-
møte påfølgende måned.

Arbeidet med forprosjektet 
ble igangsatt umiddelbart et-
ter godkjent skisseprosjekt. 
Forprosjektet ble ferdigstilt 
i juni 2005. Forprosjekt med 
kostnadsramme basert på 
usikkerhetsanalyse ble god-
kjent i kontaktgruppemøte 
i juni 2005 og oversendt Fi-
nansdepartementet for god-
kjenning. Prosjektet ble god-
kjent og startbevilgning ble 
gitt i statsbudsjettet for 2006. 
Grunnarbeidene startet i au-
gust/september 2006 og de 
bygningsmessige arbeidene 
ble påbegynt i juni 2007.

Entreprenørene ble kontra-
hert i en periode der det var 
meget høy aktivitet i marke-
det. Sammen med entrepre-

nørene var det særlig fokus 
på kostnadseffektive løsnin-
ger, men prosjektets utvikling 
gjorde at det ble klart at pro-
sjektet sannsynligvis hadde 
for lite midler til gjennomfø-
ring tiltross for de kostnads-
besparende tiltakene som ble 
gjort. Usikkerhetsanalyse og 
grundig prosjektgjennom-
gang ble gjennomført, kon-
taktgruppemøte ble avholdt 
i mars 2008, med resultat at 
det ble søkt om økning av 
styrings- og kostnadsram-
men for prosjektet. Ny sty-
rings- og kostnadsramme ble 
vedtatt i revidert nasjonal-
budsjett i juni 2008.

Byggearbeidene ble i stor 
grad ferdigstilt i mars 2009 
og de første brukerne flyttet 
inn i nybygget. Sommeren og 
høsten 2009 ble hovedsaklig 
benyttet til ferdigstillelse av 
utomhusarbeider, skinnbe-
redningsbygg, gassforsyning 
og auditorium samt uttesting 
og igangsetting av tekniske 
anlegg.

Under prosjektets gjennom-
føring ble det avholdt kontakt-
gruppemøter ved milepæler 
som bearbeidet konkurran-
seprosjekt, skisseprosjekt og 
forprosjekt. I byggeperioden 
ble det avholdt kontaktgrup-
pemøter ved behov. Prosjek-
tet er gjennomført innenfor 
avtalt fremdrift og den nye 
kostnadsramme.

Byggesakens gang

Bygningsmessig beskrivelse

I sokkeletasjen ligger kantinen i direkte forlengelse av fel-
lesarealet. Glass fra gulv til himling gir panoramautsikt.
Bildet viser også en tolkning av samisk fargeholdning i 
moderne tid.

Foto: Ketil Jacobsen 

Detalj på et benkemøbel i bjørk som viser et innfrest kart 
av det sirkumpolare området mange av byggets brukere 
kommer fra.

Foto: Ketil Jacobsen

Kilde:
All tekst er hentet fra 
Statsbyggs ferdigmel-
ding som er nedlast-
bar fra statsbygg.no

Ferdigmeldingen 
inneholder langt mer 
omfattende informa-
sjon enn det som er 
gjengitt i Byggenytts 
omtale. 

Artikkelstoffet i 
ferdigmeldingen er 
også skrevet på 
samisk.

Ferdigmelding 
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Prosjektnummer 
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Statsbygg er byggherre for 
Diethosiida
Samisk vitenskapssenter

Vi takker alle deltakere i prosjektet 
for samarbeidet.

www.statsbygg.no

Interiørarkitekt

bruk og gjennom en detalje-
ring tilpasset det nordnorske 
klimaet.

Nybygget er formet som en 
trapésformet oppadgåen-
de spiral, som omkranser 
et utendørs atrium i midten 
av bygningen. Bygningen er 
plassert på et platå i knekk-
punktet mellom f late og 
skråning. Der landskapet be-
veger seg ned mot tettstedet 
åpner bygningen seg med ad-
komst til atriet og en glassfa-
sade som trekker landskapet 
helt inn i bygningens fellesa-
realer. Slik utviskes overgan-
gen mellom inne og ute. Valg 
av bygningsform har, i til-
legg til forholdet til landska-
pet, vært bestemt av et ønske 
om å skape en bygning med 
korte avstander mellom de 
mange forskjellige avdelin-
ger. Dessuten har det vært fo-
kus på fleksibilitet og effek-
tivitet. Dette har vært viktige 
parametre ved utforming av 
en bygning som skal kunne 
takle endrede pedagogiske 
og forskningsmessige struk-
turer.

Arkitektonisk tema
Hovedadkomsten er plassert 
mot sør-vest med innkjørsel 
direkte fra Hánnoluohkká. 
Foran hovedinngangen vier 
adkomstveien seg ut til en 
forplass hvor man har utsikt 
over tomta og mot tettstedet. 
Et omfattende parkerings-
areal er plassert nord-vest 
for bygningen med egen inn-
kjørsel. Arealet er tilpasset 
terrenget ved bruk av terras-
sering.

Hovedinngangen skjermes 
med en massiv vegg som 
samtidig gir en visuell kon-
trast til den store glassfasa-

den mot det samlende felles-
arealet. Fellesarealet binder 
bygningen sammen vertikalt 
så vel som horisontalt, med 
trapper og gangbruer. Rom-
met binder inngang og resep-
sjon sammen med blant an-
net kantinen i sokkeletasjen, 
læringsarealene i 1. etasje og 
biblioteket i 2. etasje.

Auditoriet, som fremstår 
som et eget rom i rommet, 
utgjør en viktig del av felles-
arealet. I likhet med fellesa-
realet for øvrig strekker au-
ditoriet seg også over flere 
etasjer og leder med sine skrå 
vegger tankene over på gam-
men. Auditoriet er på mange 
måter bygningens hjerte, det 
sentrale samlingspunkt både 
for den som jobber i bygnin-
gen og for den besøkende. I 
sokkeletasjen ligger kanti-
nen i direkte forlengelse av 
fellesarealet. Med glass fra 
gulv til himling, og panora-
mautsikten ned over tettste-
det, forsterkes opplevelsen av 
at landskap og bygning glir 
sammen. Fra kantinen og au-
ditoriet er det direkte utgang 
til atriet, som er ment som et 
utendørs undervisningsrom. 
Rommet er omkranset av 
bygningsvolumet med unn-
tak av i nederste etasje. Her 
er fasaden åpnet slik at det 
er direkte adkomst inn i atri-
et. Ute og inne blir dermed 
vevd sammen, og den visu-
elle kontakten til bygda opp-
rettholdes også her.

Bygningens besøksarealer 
og vesentlige formidlings-
rom er plassert med en visu-
ell forbindelse til landskapet 
og bygda.

Planorganisering
Bygningens 3. etasje består 

primært av cellekontorer med 
tilhørende servicerom. Mot 
sør-vest er etasjen trukket ut 
over hovedvolumet som en 
effektfull avslutning av byg-
ningens spiralbevegelse. Den 
utkragede delen inneholder 
bygningens største møterom. 
Også her er det via glassfasa-
de og balkong en visuell for-
bindelse til den omkringlig-
gende naturen.

I andre 2. etasje mot nord-
vest er det en kontorfløy til-
svarende etasjen over. I for-
lengelsen av denne ligger 
det tre større møterom med 
galleri mot fellesarealet og 
gangbru til auditoriets tolke-
rom. Mot nord-øst ligger Sa-
misk arkiv. I forlengelse av 
arkivet ligger bygningens bi-
bliotek som i tillegg til selve 
biblioteksrommet inneholder 
lesesal og en rekke mindre 
gruppe- og arbeidsrom. Bi-
blioteket har direkte forbin-
delse fra hovedinngangen.

Bygningens 1. etasje innehol-
der resepsjon og og fellesare-
al samt en rekke servicefunk-
sjoner for hele bygningen. 
Etasjen inneholder også en 
rekke fagspesifikke rom som 
lydstudio, laboratorium og 
undervisningskjøkken samt 
mer fleksible læringsarealer 
og grupperom. Etasjen bin-
des sammen av en gangbru 
på tvers av fellesarealet.

Sokkeletasjen består av kan-
tine med tilhørende kjøkken-
fasiliteter og serveringsrom 
mot vest. Auditoriet ligger 
som en del av det åpne fel-
lesarealet og har hovedinn-
gang i denne etasjen. Audito-
riets scene har egen inngang 
fra kantineområdet. Mot øst 
er det undervisningsrom for 
duodji samt en trimavdeling. 
Også her har den visuelle 
kontakten med det omkring-
liggende landskap vært vik-
tig. Det største arbeidsrom-
met har i likhet med kantinen 
panoramautsikt over tettste-
det.

Fellesarealet binder bygningen sammen vertikalt så vel som horisontalt, med trapper og gangbruer. Rommet binder 
inngang og resepsjon sammen med blant annet kantinen i sokkeletasjen, læringsarealene i 1. etasje og biblioteket i 2. 
etasje.

Foto: Bent Raanes, Sara Sørensen 

De tekniske anleggene er 
plassert i den del av bygnin-
gen/etasjene hvor det ikke er 
dagslys.

Materialvalg
Samiske bygg og redskaper 
har vært kjennetegnet ved 
en nøktern bruk av materi-
aler. Man brukte hva natu-
ren kunne bidra med. Det-
te kombinert med bruken av 
duodji, hvor små avgrense-
de områder fikk et forfinet 
håndverksmessig uttrykk, 
har vært utgangspunktet for 
det endelige materialvalg i 
bygningen. Materialvalget 
er nøkternt både ute og inne, 
men med utvalgte områder 
hvor det er fokusert på detal-
jering og materialitet.

Bygningen møter terrenget 
med en sokkel av grå pusset 
mur, som i varierende høy-
de beveger seg rundt bygnin-
gen. På sokkelen er det en 
kombinasjon av platekled-
ning i aluminium og glass-
fasade, begge med en nature-
loksert overflate. Sokkelens 
høyde varierer avhengig av 

terrenget. Kombinasjonen 
av det massive og det «trans-
parente» (glass /alukled-
ning) skaper en illusjon av at 
landskapet flyter inn under 
bygningen.

Den øverste delen av bygnin-
gen er kledd med ubehandlet 
gran. Kledningen har en ek-
stra utlekting, slik at uttryk-
ket blir mer massivt. Utlek-
tingen gir dessuten mulighet 
for å skjule oppheng for ut-
vendige persienner. På de 
synlige delene av taket er det 
lagt torv.

Innvendig er bjørk et domi-
nerende materiale. Bjørk er 
et lokalt materiale og har 
tradisjonelt vært viktig både 
for konstruksjoner og i for-
bindelse med fremstilling av 
duodji. Materialet er brukt 
bevisst for å fremheve spe-
sielle områder og funksjoner 
i bygningen. I de viktigste 
fellesområdene er det bjør-
keparkett på gulvet og sys-
temveggene som er brukt er 
av bjørk. Romlige elementer 
som resepsjon, auditorium 

og trapperom er kledd med 
bjørk.

For å sikre den visuelle kon-
takten til landskapet er det 
brukt mye glass innvendig. 
Glasset er også med på å gi 
en større nærhet mellom de 
ulike brukerne av bygningen 
og derigjennom skape et fel-
lesskap. I de resterende dele-
ne av bygningen er det brukt 
linoleum, vinyl og keramiske 
fliser på gulvet, avhengig av 
rommenes funksjon og sli-
tasjenivå. De innerveggene 
som ikke er i bjørk og glass 
er malt. Det er primært brukt 
lyse farger, men enkelte rom 
og spesielle former har fått 
en skarpere farge. Blant de 
områdene som er markert 
på denne måte er kjøkken-
stasjonene. Intensjonen er at 
disse vil bli arenaer for ufor-
melle møter og tverrfaglige 
diskusjoner mellom bygnin-
gens forskjellige kunnskaps-
miljøer. Fargene er fordelt 
etter etasje for å lette orien-
teringen.

Prosjektfakta

Byggherre:	 Statsbygg
Prosjekterings-/
gruppeleder:	 Asplan	Viak	AS,	Tromsø
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	 Siv.ark.	Kirsti	Knudsen	AS
Rådgivere ingeniører
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RIE:	 Rambøll	AS,	Trondheim
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Som leverandør av propan forsynings-
anlegget gratulerer vi Diehtosiida,

Samisk vitenskapssenter med åpningen

Primagaz Norge AS
www.primagaz.no
Telefon: 22 88 19 70 

Grunnarbeider og 
fundamentering
Grunnen består av rela-
tivt fast lagret, siltig sand 
med noe gruskorn og en 
del steininnhold. Bygge-
gropen berøres verken av 
permafrost, grunnvann el-
ler fjell. Gravemassene ka-
rakteriseres som middels 
til meget telefarlige. Det 
er benyttet tilkjørte grus-
masser som fylling under 
bygningen. Gravingen ble 
startet året før selve byg-
gingen tok til. Byggegro-
pa ble delvis gravd ut og 
forbelastet for å redusere 
setningene. Gjennom vin-
teren ble byggegropa tele-
sikret med isolasjonsmat-
ter for å unngå frost dypt 
under bygningen. Nybyg-
get er fundamentert direk-
te på banketter og punkt-
fundamenter av plasstøpt 
betong. Bæreevnen til 
grunnen er god.

Vegger
Yttervegger med jordtrykk 
er utført med plasstøpt be-
tong som er utvendig iso-
lert med kapillærbrytende 
og drenerende sjikt. Inn-
vendig er det benyttet be-
tong i vegger rundt teknis-
ke rom samt i trappe- og 
heissjakter.

Bæresystem
Bæresystemet er en blan-
ding av prefabrikkert og 
plasstøpt betong og stål. 
Det er benyttet stålsøyler 
av hulprofiler i yttervegger 
med liten senteravstand 
for å skjule dem inne i yt-
tervegger. I kjelleretasjen 
er søyler og bjelker utført 
i plasstøpt slakkarmert be-
tong. Søyler innvendig er 
utført av prefabrikkert be-

tong. Bjelker i innvendige 
bæreakser er utført med 
hatteprofilbjelker for å få 
gode føringsveier for VVS 
og elektro. Det er gjort 
unntak fra dette i fløyen 
mot sør der det er brukt 
underliggende bjelker av 
H-profil i stål for å takle 
mindre utkraginger. Ut-
kragingen av tredje eta-
sje over hovedinngangen 
er løst med fagverk av stål 
som er skjult i yttervegge-
ne. I ytterveggene er stålet 
brannbeskyttet med mine-
ralull. Synlig stål er brann-
beskyttet med maling.

Horisontale laster fra vind 
og skjevstilling opptas av 
dekker som fungerer som 
stive skiver. Dekkene fører 
lastene videre til avstiven-
de trappe- og heissjakter i 
betong samt kryss av stål i 
veggene.

Dekker
Dekke over kjeller er ut-
ført som et plasstøpt flat-
dekke med opplegg på yt-
tervegger og direkte på 
søyler. Dekker fra 1. eta-
sje og videre opp er pre-
fabrikkerte hulldekker av 
betong. Det er også benyt-
tet hulldekker av betong i 
tak. Taket over auditoriet 
er utført med DT-elemen-
ter av prefabrikkert betong 
på grunn av lange spenn-
vidder. Gulv på grunn er 
utført i plasstøpt betong 
med isolasjon.

Trapper
Tre av de innvendige trap-
pene er utført i plasstøpt 
betong. En trapp er utført i 
plasstøpt betong. En trapp 
er utført av prefabrikkerte 
betongelementer.

Byggeteknikk

Nybygget er formet som en trapésformet oppadgående spiral som omkranser et utendørs atrium i midten av bygnin-
gen. 

Foto: Bent Raanes, Sara Sørensen

VVS-tekniske anleggg
Sanitæranlegg
Spillvann og overvann føres 
til det kommunale lednings-
nettet. Fra kummen sør-øst 
for bygningen er det også lagt 
separat vann- og sprinkle-
rinnlegg. Spillvann fra kjøk-
ken blir ført via fettutskiller i 
rustfritt stål plassert i grun-
nen. Tømmestuss er plassert 
slik at det er lett atkomst med 
bil for tømming. Sanitærut-
styret er i hvitt i porselen med 
standard kvalitet og toalette-
ne er vegghengte med skjult 
sisterne.

Det er benyttet kobberrør 
for kaldt- og varmtvannsled-
ninger samt for varmtvanns-
sirkulasjonsledninger i ho-
vedføringer i etasjene og i 
sjakter. Rørføringer til ut-
styr er ført i veggene med 
«rør-i-rør»-system. Det er 
lagt varmtvannssirkulasjons-
ledninger parallelt med alle 
varmtvannsledninger. Det er 
gravd ned egen KV- og VV-
kurs fram til Skinnberedning. 
Varmtvannsberegning skjer i 
teknisk rom i underetasjen. 
For avvanning fra taket er det 
benyttet sluk av UV-type, al-
le med Aiwell matte som sty-
res over egen styreenhet.

Varmeanlegg
Varmeanlegget dekker opp-
varming av ventilasjonsluft, 
tappevann, radiatorer, varm-
luftsporter og gulvvarme. 
Anlegget er et lavtemperatur 
(60/40) varmeanlegg med 
gasskjel og el-kjel. Gasskje-
len er dimensjonert for å dek-
ke hele effektbehovet. El-kje-
len er primært tenkt benyttet 
i sommerhalvåret og har ka-
pasitet til å dekke romopp-
varming og redusert ventila-
sjonsvarme. 

Installert effekt er henholds-
vis 650 kW og 250 kW. 
Gasskjelen forsynes fra ut-
vendig gasstank med kapasi-
tet på ca. 20 dagers drift ved 
dimensjonerende forhold. 
Det er montert en 60 kubikk-

meter propantank for forsy-
ning av gasskjelen. Ved tan-
ken er det et pumpehus og 
propan føres i væskefase mot 
fordampersentralen gjen-
nom rør i bakken. Fordam-
per/kundesentral sørger for å 
levere propan i gassfase ved 
riktig trykk mot gasspeis i 
kantinen og gasskjelen. Må-
lere i fordamper/kundesen-
tral er tilkoblet et system for 
avlesning av energiforbruket.

Fra energisentralen i under-
etasjen går hovedledninge-
ne for varmeanlegget fram 
til vertikale stigerør samt av-
greninger til ventilasjonsvar-
mebatteriene. For radiator-
anlegget ligger de vertikale 
stigeledningene i sjakter og 
sekundærføringer langs fasa-
dene. Det er lagt fram en egen 
ushuntet varmekurs til blant 
annet skinnbearbeiding. Dis-
se er utført som preisolerte 
varmerør lagt i grunnen.

Radiatorer under vindue-
ne sørger for oppvarming av 
rommene. I kantinen, audi-
torium og inngangsparti etab-
leres gulvvarme i kombina-
sjon med konvektorer. Det er 
benyttet 400 mm høye radia-
torer med glatt front. I garde-
robene i underetasjen er det 
installert gulvvarme.

Brannslukkingsanlegg
Bygningen er fullsprinklet, 
med unntak av Samisk ar-
kiv. Arkivet omfattes av Ar-
kivloven (§ 4-6 og § 4-7) 
med retningslinjer og skal 
ikke ha vanninstallasjoner. 
Bygningen har to sprinkler-
ventiler som er plassert i det 
ventilasjonstekniske rom-
met i underetasjen. Utløst 
sprinklerventil gir signal til 
brannalarmsentral og vide-
re til brannvesenet. Det er i 
flere områder benyttet dob-
beltsprinkling på grunn av 
høyden over himlingen. Al-
le arealer er i tillegg dekket 
med brannposter, brannslan-
ger og pulverapparater.

Trykkluftsanlegg
Det er installert et eget trykk-
luftsanlegg med uttakssteder 
i tele-, data- og serverrom 
samt i atelier/multirom i un-
deretasjen.

Kjøleanlegg
Kjølemaskinene er plassert 
i energisentralen og har en 
kjølekapasitet på 2 x 37,5 kW. 
Det er to kjølemaskiner som 
sørger for kjøling av datarom 
og ventilasjonskjøling. Kon-
densatorvarme gjenvinnes 
mot returledning på varme-
anlegget, alternativt dumpes 
mot egen veksler.

Luftbehandlingsaggregatet 
for auditoriet er det eneste 
som har installert kjølebat-
teri. Tre rom har separate 
kjøleanlegg med dx-kjøling. 
Hovedserverrom har både 
isvannskjøling og dx-kjøling 
som back-up. Det er i tillegg 
fem kjøle- og fryserom i byg-
ningen. Disse betjenes av eg-
ne systemer. Overskuddsvar-
me tilføres luftinntakskulvert 
for ventilasjonsteknisk rom i 
underetasjen.

Luftbehandlingsanlegg
Luftbehandlingsaggregatene 
er plassert i to ventilasjons-

tekniskerom. I tillegg er det 
et eget aggregat for skinnbe-
redning. Totalt er det ni syste-
mer med en samlet luftmeng-
de på ca. 90.000 m3/h. I det 
største ventilasjonsteknis-
ke rommet det plassert fem 
aggregater. Luftinntak og -
avkast skjer via en nedgravd 
kulvert til et separat kombi-
nert inntaks- og avkasttårn. I 
det ventilasjonstekniske rom-
met i 3. etasje er det tre ag-
gregater. Disse har luftinntak 
i fasaden mot nord øst og av-
kast over taket.

Aggregatene har krav til SFP-
faktor lik 2,0 kW/m3/s og 
samtlige med balansert venti-
lasjon. Tillufts-/avtrekksvif-
te leveres med frekvensstyrte 
viftemotorer.

Ved utetemperatur < ÷20°C 
(30 dager i året) kjøres vifte-
ne på lavere kapasitet enn no-
minelle mengder, men med 
nedre begrensningi henhold 
til forskriftenes minimums-
krav. Dette for å begrense 
behovet for oppvarming av 
ventilasjonsluft, da dette ut-
gjør ca. 2/3 av bygningens 
effektbehov for oppvarming. 
Med unntak av aggregater for 

fortsettelse side 6

Inngang til tolkerommene over auditoriet i 2. etasje.

Foto: Bent Raanes, Sara Sørensen

Postboks 278 Bossekop, 9502 Alta
Telefon: 78 45 66 80

Hovedentreprenør for
Diethosiida

Samisk vitenskapssenter
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Leverandører materiell:

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

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

Gulvvarme

www.uponor.no

Sluker og renner

www.blucher.no

Grossist: Ahlsell

Ventiler

www.tourandersson.com

www.oras.com

Blandebatterier

Rørisolasjonsarbeidene

www.isoikas.no

Sanipex tappevannssystem

www.armaturjonsson.no

www.pva.no

Fyrkjele

De tekniske anleggene er plassert i den del avbygningen/etasjene hvor det ikke er dagslys.                                                                                           �oto�� �ent �aanes�� �ara ��rensen�oto�� �ent �aanes�� �ara ��rensen
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fortsettelse fra 
side xx

kjøkken, grovkjøkken og la-
boratorium har aggregatene 
høyeffektive roterende gjen-
vinnere.

Det er VAV for alle større 
rom der personbelastningen 
vil variere mye, som for ek-
sempel undervisningsrom, 
auditorium og møterom. I 
kontorene er det minimum- /
maksimumregulering av luft-
mengden, avhengig av om 
kontorene er i bruk eller ik-
ke. Det er omrøringsventi-
lasjon i alle rom/soner, med 
unntak av i auditoriet der til-
luft tilføres via egne ventiler 
i opptrinn under stolene og i 
veggfelt på scenen.

I rom som verksted, labora-
torier og spesielle lager er det 
behov for spesialavtrekk. To-
talt er det installert 10 syste-
mer for dette.

Sentralstøvsugeranlegg
I fløy B i underetasjen er det 
installert et sentralstøvsuger-
anlegg for undervisningslo-
kalene.

Automasjonsanlegg
Alle VVS-anleggene er ut-
styrt med styre- og regule-
ringsutstyr for helautomatisk 
drift. SD-anlegget styrer/ 

overvåker følgende syste-
mer:
• Tappevannsberedning.
• Varmeanlegg med 
undersystemer.
• Brannslokkingsanlegg.
• Kuldeanlegg og 
overvåking kjøle- og 
fryserom.
• Luftbehandlingsanlegg, 
totalt ni systemer og
spesialavtrekk.
• Luftkjøling.
• Soneregulering av lys, 
varme, VAV, persienner og
tilleggskjøling.

Anlegget styres fra under-
sentraler, en sentralt plassert 
PC eller via web-klient. To-
talt er det 208 soner i bygnin-
gen som styres via SD-an-
legget og ca. 120 av disse er 
kontorer.

SD-anlegget mottar også 
alarmer fra følgende anlegg:
• Effekt- og energimålinger.
• Overspenningsvern i 
fordelinger.
• Innbruddsalarmanlegg.
• Brannalarmanlegg.
• Adgangskontrollanlegg.
• UPS-anlegg.

Det er i tilegg et eget sys-
tem for energioppfølging av-
bygningen der de ulike ener-
gipostene registreres, APAS 
– 3R bygg med overføring på 
web.

Eseltrappa som går fra hovedetasjen og opp. Til venstre ser vi inngangspartiet, til høyre og ned er inngangen til au
ditoriet.

Foto: Bent Raanes, Sara Sørensen

Auditoriet som fremstår som et eget rom i rommet, utgjør en viktig del av fellesarealet.

Foto: Bent Raanes, Sara Sørensen

Bildet til høyre fra 
resepsjonsområdet 
viser et multemotiv, en 
identitet i forhold til 
byggets beliggenhet i 
Arktis.

Foto:
Ketil Jacobsen

Bildet over:
Samisk vitenskaps
senter sett mot 
inngangspartiet.

Til venstre:
Ved dør inn til 
auditoriet. Audito
riet som strekker 
seg over flere 
etasjer leder med 
sine skrå vegger 
tankene over på 
gammen.

Foto:
Bent Raanes,

Sara Sørensen
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NAV Velferd Bodø  

Terminalveien 10, Postboks 1363, 8001 Bodø
Telefon: 75 55 13 00

www.prosjektpartner-bodo.no

PROSJEKTLEDELSE

Prosjektfakta

Tiltakshaver:	 Sjøgata	41/43	AS

Prosjektleder:	 Prosjektpartner	Bodø	AS

Arkitekt:	 Voll	Arkitekter	AS

Totalentreprenør:	 Skanska	Norge	AS

Rådgivere
RIG:	 Multiconsult	AS
RIB:	 Myklebust	AS
RIB	HD/SWT:	 Arcon	prosjekt	AS
RIE:	 Elektro	Bodø	AS
RIV:	 Skanska	Tekniske	Entrepriser	AS
RIBr:	 Norconsult	AS

Det nye NAV Velferd i 
Sjøgata er en samlokali-
sering av tidligere NAV 
arbeid, NAV trygd og 
Bodø sosialkontor til 
NAV Bodø.

Denne omstillingen er 
en del av den landsom-
fattende NAV-reformen 
i det norske velferdssys-
temet. I kjølevannet til 
reformen er en rekke 
nybygg reist, eller un-
der gjennomføring.

NAV Bodø åpnet for 
publikum 24. oktober. 

5. etasje er tilbaketyrukket. Den rommer blant annet kantinen.  Nybygget har et bruttoareal på ca. 7500 m2 og har en 
entreprisekostnad på ca. 135 millioner kroner.

Av 
Roald Johansen, prosjektleder

Elektro Bodø AS

Generelt
Utførelsen er basert på NAV`s 
generelle kravspesifikasjo-
ner supplert med eierselska-
pets tilleggskrav. Sistnevn-
te gjelder spesielt krav om 
en utvidet automatiserings-
løsning samt tilrettelegging 
for en fremtidig tilknytning 
til kommende fjernvarme-
nett. NAV har lagt vekt på at 
anlegget skal tilfredsstille en 
universell utforming. Det vil 
si brukertilpasning for funk-
sjonshemmede ansatte og be-
søkende. 

Som del av en totalentreprise 
med Skanska omfattet vårt 
oppdrag hele pakken med ut-
førelse og planlegging av el. 
kraft, tele og automasjons-
anlegg. Som eneste utenfor-
stående firma, gikk vi der-
med inn som del av Skanska 
Tekniske`s prosjekterings-
gruppe.

Den største utfordringen vi 
sto ovenfor, var den ekstremt 
korte byggetiden. Vilkårene 
for fremdrift var oppstart av 
elektroarbeider i april 2009 
og ferdigstillelse i oktober 
samme år. Mulighetene vi 
så var å komme tidlig i gang 
med full styrke. Som ansvar-
lig prosjekterende, kunne vi 
planlegge rasjonelle tilpas-

ninger mot øvrige faggrup-
per og dermed komme tidlig 
inn med montasjearbeidene. 

Et meget godt samarbeid 
med Skanska var selvsagt av-
gjørende. Her måtte det både 
gi og tas. Som eksempel på 
dette kan nevnes:

Støvbinding av gulvelemen-
ter og føringssjakter ble utført 
umiddelbart etter element-
montasjen. Våre montasjear-
beider over himling som ka-
belbroer og kursopplegg var 
dermed i gang allerede før 
bygget var tett og yttervegge-
ne kommet opp. Det samme 
gjaldt montasje på ytterveg-
ger hvor kabelkanaler med 
uttak for strøm og tele-da-
ta utgjør et betydelig arbeid. 
Malerarbeidene ble priori-
tert og muliggjorde dermed 
en tidlig montasjestart på 
el.arbeidene

El.forsyning
Bygget får sin strømforsy-
ning fra nettstasjon i nabo-
bygget hvor NRK Nordlands 
distriktskontor holder til. 
Systemspenningen er 400 V 
TN-C og anleggets strømut-
tak er begrenset til 1400 A. 
Oppvarming skjer via vann-

NAV-bygget i godt naboskap med NRK Nordlands hovedkvarter.

Alle bilder i reportasjen: Nordlandsbilder ved Bjørn Erik Olsen 

Det nye Nav-bygget i Sjøgata i Bodø. I bakgrunnen sees fjellene på øya Landegode.

Entreprise, elkraft, tele- og
automatiseringsanlegg

fortsettelse neste side
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Norsk Stål AS Bodø
Tjeldberget 4, Postboks 280, 8001 Bodø

Telefon: 75 58 54 00 • Telefax: 75 58 54 07
www.norskstaal.no

Armeringsstål,
kappet og bøyd

er levert av

Leirfossveien 23, 7491 Trondheim
Telefon: 73 96 98 00 • Telefax: 73 96 98 38

www.nsp.no

Spunting og peling
er utført av

fortsettelse fra 
forrige side

båren varme til radiatorer 
og varmebatterier i venti
lasjonsanleggene samt snø
smelting av fortauer. Varme
pumpe plassert på tak med 
tilført effekt ca. 100 kW samt 
500 kW elektrokjele besør
ger vannoppvarming.
 
Fordelingsanlegg 
Bygget har 2 stk. førings
sjakter for el. En for kabel
føringer til driftstekniske 
anlegg og en for byggets ge
nerelle forbruk som lys og 
virksomhet. I hver etasje 
er det i sjaktløpet bygd inn 
el.tavlerom hvor underfor
delerne er plassert. Hoved
tavlen er plassert i eget rom 
i parkeringskjelleren.

Lysanlegg
Belysningen i enmannskon
torer blir styrt via konven
sjonelle tilstedeværelsesde
tektorer. Samme detektorer 
styrer i tillegg radiatorer og 
tilluft (VAVstyring) via en 
separat potensialfri kontakt.
Alle øvrige områder som 
fellesrom, møterom, parke
ringskjeller, etc. styres via 
KNX  (EIB) tilstedeværel
sesdetektorer med unntak av 
begge trapperom som styres 
via lyddetekteringsautoma
tikk. Sistnevnte har vi tidli
gere med hell benyttet oss av 
i større boligkomplekser og 
har vist seg som en meget ef
fektiv løsning.

Benyttet belysningsutstyr er 
i det vesentlige av fabrikat 
Glamox. I kontorlokaler er 
det lagt vekt på mulighet for 
individuell styring for den 

enkelte bruker. Dette er løst 
ved hjelp av snortrekk dim
mer i hvert armatur.

I kundesenteret er arbeids
plassene delt opp i soner med 
4 arbeidsplasser i et firklø
vermønster. Her ønsket leie
taker en fast belysning inn
felt i himlingen Armaturtype 
C30Ro 2 x 24 W ble valgt. 
Denne armaturen utmerker 
seg med en effektiv senter
optikk sammen med froste
de sidepaneler. Dette skaper 
en ballanse mellom det myke 
og diffuse lyset, og det direk
te og effektive.

I korridorer og fellesområ
der er downlights med kom
paktlyskilder benyttet. For 
hver etasje er en avskjermet 
del av korridoren anlagt som 
sosialsone med integrert mi
nikjøkken. Lysutstyret her 
styres med dimmer og er på
montert dekorative effekter.  
  
Nødlyset er integrert i de 
konvensjonelle lysarmaturer 
med batteribackup. Disse er 
adressérbare og har «Dali» 
overvåkning.

Utvendig lys
Utenpåliggende armaturer 
med opp/nedlys er montert 
mellom vinduer utenfor kan
tina i 5. etasje. På trappe
romsfasade mot øst er kom
binert opp/nedlysarmatur 
type Ares Otella 1 x 35 W 
benyttet mens fortau og fasa
de mot Sjøgata er belyst med 
samme type armatur med 
kun nedlys.

Driftstekniske anlegg og 
automatiseringsanlegg.
Alle kontorer og møterom 

har VAVstyring. I hvert kon
tor og møterom er det plassert 
en Siemens rom kontroller 
samt tilstedeværelsesdetek
tor (kombinert med lys) i 
kontorer mens møterom har 
CO

2
føler. Disse styrer radia

torer og tilluft med varme og 
ventilasjon.

Kommunikasjonen skjer via 
LON – bus. Hver etasje kom
muniserer mot SDanlegget. 
(Desio Insight)

Anlegget har 4 stk. luftbe
handlingsanlegg. (1 stk. i 6. 
etasje, 1 stk. for 1. og 2. eta
sje samt 1 stk. for hver av de 
øvrige etasjer. Disse er trykk
styrte og reguleres/styres ut 
fra belastningen i etasjen.
Hvert luftbehandlingsanlegg 
er utstyrt med kombibatteri 
som henter varme/kjøling 
fra varmepumpen på tak.
Varmeproduksjon til radia
torer skjer fra elektrokjelen i 
teknisk rom.

Alle tekniske anlegg er over
våket og styrt med Siemens 
undersentraler som kommu
niserer mot SD anlegget.

Brannalarmanlegg
Det er montert et heldekken
de brannalarmanlegg i hen
hold til brannalarmkategori 
2 av type Autronica Autro
safe. Deteksjonen er i det alt 
vesentlige basert på optiske 
røykdetektorer. Parkeringsa
realet i kjeller er dekket av et 
aspirasjons detektoranlegg. 
Dette for å redusere vedli
keholdskostnader relatert til 
nedstøving av punktdetek
torer. Utløst sprinkleranlegg 
aktiverer brannalarmanleg
get.

Ved hovedinngang fra Sjøgata. Fra kundemottaket i 1. etasje.
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www.team-innredning.no

Glassvegger er produsert  av

Autronica Fire and Security AS har levert 
AutroSafe interaktivt branndeteksjonssystem 

til NAV Bodø.

Autronica Fire and Security AS  Haakon VII´s gt. 4, 7041 Trondheim

Tungasletta 16, 7047 Trondheim
Telefon: 73 82 07 70 • Telefax: 73 82 07 79

www.acusto.no

Kontorfronter, glassvegger
og himlinger
er levert av

VVS-tekniske anlegglegg
Av 

Bjørn Eidsmo,
Skanska Tekniske Entrepriser AS

I startfasen var det tenkt sjø-
vannsvarmepumpe som al-
ternativ energikilde på byg-
get. Utredninger viste at 
dette ble vanskelig da hav-
nevesenet i Bodø ikke tilla-
ter å legge ledninger uten-
for byggeområdet. Der var 
vanndybden kun 4-5 meter, 
noe som fører til høye ved-
likeholdskostnader til ren-
sing etter groing på teknisk 
utstyr.  Tanken gikk da til 
fjernvarme som er planlagt 
utbygget i Bodø. Det er der-
for utformet et fleksibelt an-
legg som enkelt kan kobles 
til fjernvarme eller sjøvarme-
pumpe senere. I mellomtiden 
er det montert EL-kjel som 
energikilde, samt en rever-
sibel vann/luft varmepumpe 
på tak. Varmepumpen ser-
ver varme/kjølebatteriene til 
ventilasjonsaggregatene. Au-
tomatikkanlegget på bygget 
er koblet opp mot byggherres 
SD-anlegg i Jakelln Brygge.

Luftteknisk er anlegget me-
get energiøkonomisk med 
behovstyrt ventilasjon i alle 
rom, bortsett fra toalettso-
ner. Luftmengder og tillufts-
temperatur styres etter CO

2
 

og temperatur. Hvert kontor 
og sone har individuell sty-
ringsenhet. Møterom er pro-
sjektert med 30 m3/h m2 og 
kontorer med 15 m3/h/m2. 
Totalt luftmengde er på ca. 
70.000 m3/h/m2, fordelt på 
fire aggregat. 

Bygget er fullsprinklet et-
ter NS-EN 12845, med våt 
sentral i teknisk rom i kjel-
ler. Det er satt inn glykol-
sentral foran porter i kjeller, 
for å unngå frost i sprinkler-
systemet. Brannteknisk ble 
det under byggeprosessen et 
krav fra RIBr om sprinkling 
av nabobyggets kjeller, da 
byggene står nært. Det ble da 
etablert en tørrventil i NRK.  

Varme til radiatorer, ga-
te, varmtvann samt varme-
funksjonen på varmepumpe 
blir tilført fra EL-kjel i kjel-
ler. Den har en effekt på 500 
kW. Dette er et 60/40-anlegg 
som er montert for overgang 
til fjernvarme, der kjelen en-
kelt byttes ut med en veksler. 
Varmtvann har også veksler 
som vil dekke behovet ved 
bytting av energikilde. Byg-
get har både gulvstående og 
vegghengte radiatorer, disse 
er styrt mot VAV enheten i 
det aktuelle området via au-
tomatikken. Det er lagt 400 
m2 vannbåren gatevarme i 
fortau mot sjøgata som sty-
res med snøostat i gaten.

Byggeprosessen har gått me-
get bra på tross av den kor-
te byggetid. God planlegging 
og engasjerte underentrepre-
nører i alle fag har gjort sitt 
til at dette har blitt et vellyk-
ket prosjekt.

Luftteknisk er anlegget meget energiøkonomisk med be-
hovstyrt ventilasjon i alle rom, bortsett fra toalettsoner.

NAV-ansatte har fått fine og funksjonelle kontorer og fellesarealer å fungere i. Øverst til venstre eksempel på flott 
utsikt fra det store møterommet i 5. etasje. Over til venstre område for de ansatte i 1. etasjes kundemottak. Over til 
høyre ett av konferranseromene i 5. etasje.

Alle bilder i reportasjen: Nordlandsbilder ved Bjørn Erik Olsen
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Grenland
House

Av 
Steinar Kile,

Kile Stokholm Arkitekter AS 

St. Olavs plass 2
Postboks 6880 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon: 22 99 46 20
E-post: post@kile-stokholm.no

Web: www.kile-stokholm.no

ARKITEKT

Totalentreprisen
er utført av

Klinestadmoen 1 - 3241 Sandefjord
Tlf. 33 44 52 30 - www.buer.no

Grenland House er Grenland 
Group sitt nye hovedkontor, 
med mulighet for inntil 500 
arbeidsplasser. Bygningen 
har et bruksareal på 9300 
m2 over terreng fordelt på 3 
bygningslameller som sam-
menfattes av en felles glas-
soverdekket hall med fel-
lesfunksjoner. Samlet areal 
inklusive underetasjer for 
parkering og tekniske rom 
utgjør 14.900 m2.

Prosjektet er utviklet i nær 
dialog med eier og med 
Grenland Group, og reflek-
terer det program konsernet 
har definert for sitt hoved-
kontor.

Programmet forutsetter høy 
grad av fleksibilitet. Dette 
er løst gjennom en sammen-
stilling av 3 bygningsfløyer - 
omkring en felles glassover-
dekket gård. 

Fløyene er organisert paral-
lelt med E18. All grunn ute-
nom ren parkeringsflate og 
adkomst til hovedinngang 
opparbeides parkmessig og 
danner en grønn sone mot 
veinettet på 3 sider av byg-
ningen. 

Beliggenhet og utforming
Bygningen er med sin belig-
genhet uten baksider over-
for omgivelsene, siden den er 
omsluttet av trafikkerte veier 
på alle sider. De topografiske 
forhold karakteriseres av E18 
som er skåret gjennom land-
skapet, av det platået som er 
tildannet som byggegrunn 
og trafikkareal for både det 
aktuelle prosjekt og for ben-
sinstasjon, motell og handel 
nord for Fokserødveien. I øst 
flankeres hele dette strek-
ket av en vakker bøkeskog, 
som fremstår som en vegg i 
landskapssammenheng, en-

ten trærne står bare eller med 
fullt løvverk.

Ved å legge bebyggelsen 
langs platåryggen mot E18 i 3 
etasjers høyde fremstår byg-
ningsmassen moderat høy og 
langstrakt – i flukt med vei-
føringen som ligger noen me-
ter lavere. De lave fløyene er 
tilsluttet et slankere volum i 
6 etasjer i øst langs Fokse-
rødveien via felles glasshall. 
Denne fløyen trapper bebyg-
gelsen opp mot skogholtets 
høyder.

Bygningens form og volum-
sammenstilling skal bidra til 

et aktiv og godt samspill med 
omgivelsene. Utomhusanleg-
gene og fasadeutforming skal 
støtte dette samspillet gjen-
nom materialbruk og detalj-
utforming. 

Bebyggelsen
Mot E18 fremstår bebyggel-
sen med to fløyer, B og C, 
som er lagt noe forskutt i for-
hold til hverandre. Dette er 
motivert av et ønske om at 
de 3 fløyer som utgjør anleg-
get skal være lesbare enheter 
også utad, samtidig som an-
leggets horisontale utstrek-
ning varieres. Videre har det 
av hensyn til virkning i om-

givelsene vært ønskelig å de-
komponere bygningsmassen 
til mindre enheter à 2500 – 
3500 m2, istedenfor å samle 
programmet i en mer massiv 
struktur.

Plandisposisjon
Plan 1 inneholder hovedinn-
gang, resepsjon, kantine i 
delvis glassoverdekket sen-
tralrom, kjøkken, møterom 
og nødvendige birom, samt 
kontorarealer, mens de øvri-
ge plan inneholder kontorer/
møterom med nødvendige 
birom. Plan U1 og U2 inne-
holder parkering for 200 bi-
ler, alle tekniske rom samt 

trimrom/garderobeanlegg og 
arkiv. 

Det er lagt opp til at de åpne 
arealene gjennom bygget skal 
fungere samlende som felle-
arealer og bidra til god visu-
ell oversikt internt og til god 
kontakt innefra og ut – men 
også utenfra og inn. Fra inn-
gangsområdet i syd ser man 
tvers gjennom bygget nord-
over via resepsjonsområde 
og kantine, til utvendig park-
sone og videre opp mot ny og 
utvidet Fokserødvei.

Motsatt ser man fra kantine-
området i det glassoverdek-

Feiende flott ankomst!                               Foto: Byggenytt
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Pindsleveien 5 B, 3221 Sandefjord
Telefon: 33 42 04 80 • Telefax: 33 42 04 90

www.vkb.no

FASADEPLATENE I ZINK
ER UTFØRT AV OSS

Grenland House sett fra ny og utvidet Foksrødvei. Hovedinngangen er mellom det høye huset og det lavere huset.

Foto: Byggenytt

kede området sydover ut til 
skjermede oppholdsarealer 
med beplantning som kan 
fungere som et supplement 
til kantinefunksjonen i som-
merhalvåret.

Fasader og materialbruk
Bygget er oppført med bæ-
resystem i stål og prefabri-
kert betong med hulldekker. 
Yttervegger i bindingsverk 
forblendes med luftede pla-
tekledninger og prepatinert 
zink. Sokler er utført i puss 
eller betong.

Solavskjermingssystemer 
med utvendige persienner 
monteres i stålrammeverk 
med opphengs og førings-
skinner.

Utvendige rømningstrapper 
i stål er skjermet av skiver 
kledd med åpne perforerte 
plater.

Utvendig 
Skråningen mot E18 inngår 
i veiarealet knyttet til nytt 
kryss/brosystem over E18, 
og vil etter hvert inngå i vei-

anleggets grøntareal. Videre 
er det anlagt en gangvei som 
føres rundt hele anlegget, og 
som kan integreres i gangvei-
systemet på nordsiden av 
Fokserødveien, til fordel for 
trafikksikker allmenn ferd-
sel i området. 

Entreprenørene har gjort en 
meget god jobb innenfor de 
fastlagte rammer.

Medarbeidere på 
arkitektkontoret
Steinar Kile, Line Stok-
holm, Jan Erik Hyllseth 
(saksbehandler) ,Thomas 
Lien (saksbehandler), Kari 
Anne Aukan, Joyce Batters-
by, Adrian Koziol.

Bildet til venstre 
viser glass-
gården med alt 
sitt generøse 
lysinnslipp.

Til høyre gavl-
fasader i nord. 
Helt til venstre 
i bildet litt av 
bøkeskogen i øst 
som fremstår 
som en vegg i 
landskapssam-
menheng.

Foto:
Byggenytt

Fasadedetalj av yttervegger i bindingsverk forblendet med luftige platekledninger og 
prepatinert zink.

Foto: Byggenytt
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Systemhimlinger, systemvegger,
glassfronter og foldevegger

er levert av
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Into Design AS
Lene Marie Weum Knudsen

Framnesveien 7
3222 Sandefjord
Tlf: +47 92 25 05 45
Fax: +47 33 48 31 81
Mail: info@intodesign.noMail: info@intodesign.no
Web: intodesign.no

Mot E18 fremstår bebyggelsen med to fløyer, B og C, som er lagt noe forskutt i forhold til hverandre. Dette er moti-
vert av et ønske om at de 3 fløyer som utgjør anlegget skal være lesbare enheter også utad, samtidig som anleggets 
horisontale utstrekning varieres.

Foto: Byggenytt

Totalentreprisen
Det nye kontorbygget på Fok
serød i Sandefjord, godt pro
filert like ved E18 og avkjø
ringen til Torp flyplass, blir 
det nye hovedsetet for leieta
keren Grenland Groups San
defjordavdeling. Innflytting 
skjer medio desember. 

Grenland Group er et full
service entreprenørselskap 
innenfor engineering, an
skaffelser og fabrikasjon, 
med virksomhet på 13 ulike 
steder i Norge, samt i Kina 
og Malaysia. Selskapet har 
nær 1200 ansatte. Sandeford
avdelingen er selskapets ho
vedsenter for prosjektering, 
sammensatt av meget høyt 
kvalifisert personell innen 
prosjektledelse, samt multi
disipline ingeniørteam.

Byggherre for Grenland 
House er Fokserødsenteret 
Nord AS som har en eierkon
stellasjon bestående av Hot
vedtmoen Eiendomsselskap 

AS, Trajan AS og Buer Pro
sjekt AS.

Det er Buer Entreprenør AS 
som er totalentreprenør for 
huset. I en samtale med en
treprenørens prosjektleder 
Rune Fjeldheim får Bygge
nytt opplyst at nybygget be
står av parkeringskjeller i 2 
plan på ca. 2500 m2 pr. eta
sje. Over dette er det 3 kon
torfløyer på 3 + 3 + 6 etasjer  
og en glassgård som bin
der sammen bygningskrop
pene. Totalt kontorareal er 
på ca. 9400 m2 med ca. 400 
arbeidsplasser fordelt på en 
blanding av cellekontorer og 
åpne landskap.

Bygget er fundamentert på 
hel bunnplate og en plasstøpt 
kjeller. Over dette er det stål 
og hulldekker i bærende kon
struksjoner.

Fjeldheim forteller at spaden 
ble satt i jorda 15. april 2008. 

Ved husets gavl i sør er nedkjøringen til garasjeanlegget 
som ligger i plan U1 og U2.  Disse planene inneholder også 
alle tekniske rom, trimrom, garderobeanlegg og arkiv.

Foto: Byggenytt

Ved gangbro over til hus A fra hus B.                                                Foto: Byggenytt

Fra det flotte trapperommet mot Foksrødveien.

Foto: Byggenytt 

Det er valgt teppebelegg i kotorarealene som demper støy 
og binder støv.

Foto: Byggenytt

Det er 50/50-fordeling mellom cellekontorer og åpne 
landskap.

Foto: Byggenytt
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Ventilasjon- og klimaanlegg,
dataromkjøling, sentral driftskontroll,

sentralsugeranlegg og brannventilasjon
er prosjektert og utført av
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www.gk.no
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Elektroarbeidene
er prosjektert og utført av

Grunnarbeidene bestod av 
forholdsvis enkel utgraving 
uten typiske tunge arbeider i 
form av spunting eller peling. 
Det ble gravd ut ca, 20.000 
m3 masser, noe ble brukt på 
tomta, og noe ble kjørt bort 
da det var en god del dårlige 
masser. Fremdriften forsatte 
så med betongarbeider med 
støping av bunnplate. 

Første gulvstøp fant sted 30. 
mai. Den massive bunnplate 
som har en tykkelse fra 400 
til 600 mm, ble raskt etablert 
blant annet ved hjelp av rul-

learmering. Deretter kunne 
betonggutta foreta plasstø-
pingen av garasjekjelleren. 
Dette arbeidet pågikk fram 
til sommerferien.

Etter ferien kunne vi så starte 
reisinga av bygget over bak-
ken, fortsetter Fjeldheim. 
Det handlet nå om prefab 
stål og hulldekker. Råbyggs-
fasen pågikk utover høsten, 
og i begynnelsen av oktober 
startet tømrerarbeidene med 
tetting av bygget. Takarbei-
dene ble igangsatt i begyn-
nelsen av desember. Det er 

Fra energisentralen med tilkoplingsanlegg til Sande-
fjords nye bioenergianlegg som er under ferdigstillelse. 
Alternativ og backup energikilde i form av elektrokjeler.

Foto: Byggenytt 

Buer Entreprenørs prosjektleder Rune Fjeldheim (til høyre) og sine betrodde anleggsled-
ere Jørn Larsen (til venstre) og Arve Olsen. 

Foto: Byggenytt

også benyttet betongelemen-
ter i takene.

Tett bygg ble etablert et styk-
ke ut på vinteren 2009. Ma-
lerne kunne da gå i gang med 
sparkling av tak og vegger i 
februar. Maling og beleggar-
beider fortsatte vår og som-
mer. Parallelt med ovenfor 
nevnte arbeider pågikk ar-
beidene med tekniske fag. 

I denne sammenhengen trek-
ker Fjedheim fram et av de 
viktigste aspektene i den job-
ben han har hatt som prosjekt-
leder, nemlig koordineringen 
av fremdriften. Her er den 
jobben anleggslederne gjør i 
den daglige drift og oppføl-
ging av alle fag særdeles vik-
tig. Jeg har vært heldig å få et 
godt lag med meg.  Samspill 
er nøkkelordet. Det har gjen-
nomsyret hele prosessen, fra 
det gode samarbeidet mel-
lom byggherre, arkitekt, lei-
taker og totalentreprenør, til 
nedover i rekkene både hos 
Buer Entreprenør selv og hos 
underentreprenørene. For å 
få hele produksjonsappara-
tet med på et godt samspill 
i byggeprosessen, arranger-
te Buer Entreprenør et team-
byggingsseminar i mai 2008, 
altså helt i begynnelsen av 
byggeprosjektet. Her ble bå-
de baser, formenn og saksbe-

Buer-gutta og underentreprenører feirer kranselag 6. mai 
2009.

Foto: Buer Entreprenør

handlere samlet, både for å 
bli bedre kjent med hveran-
dre, men også for å snakke ut 
om problematikker som kan 
skape konflikter på en byg-
geplass. HMS og kvalitets-
sikring var viktige områder i 

fortsettelse neste side

Takflater med overlyskonstruksjoner som bidrar til lyse 
og luftige lokaler.

Foto: Byggenytt

Et romslig teknisk rom med plass til de tre hovedsysteme-
ne som betjener de tre bygningskroppene, samt glassgår-
den med kantine. Ventilasjonsaggregatene har en samlet 
kapasitet på ca.95.000 m3/h. Aggregatene er levert med 
integrert og automatikk kjølemaskiner. Kantine og samt-
lige møterom har VAV-styring, og trykkstyrte vifter i agg-
regatene leverer riktig luftmengde etter behov. Kantine-
kjøkkenet betjenes av eget ballansert ventilasjonsanlegg. 
Luftmengder, temperaturer og trykkforhold i anleggene 
overvåkes av byggets SD-anlegg.

Foto: Byggenytt 
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fortsettelse fra 
forrige side

så måte, Og det har vist seg 
at dette seminaret, og den 
senere vektlegging på godt 
samarbeid har vært en viktig 
suksessfaktor i gjennomfø-
ringen av prosjektet, tilføyer 
Fjeldheim. 

I praksis har dette vært gjen-
nomført med ukentlige bas- 
og fremdriftsmøter. Det gjel-
der å ta grep tidlig. Det kan 
for eksempel være snakk om 
å sette inn overtidstimer når 
det trengs. Dette for å holde 
god flyt i grensesnittene mel-
lom de ulike leverandørene. 
Skal malerne inn på et be-
stemt sted til en bestemt tid, 
ja da må gipsplatene være på 
plass, for å ta ett eksempel. 
En nitidig kontroll og opp-
følging, fortsetter Fjeldheim, 
krever en klar og tydelig le-
derstil fra totalentreprenø-
rens side. Men det må også 
etableres en holdning hvor 
både det å ta og gi får slip-
pe til. Det betyr i klartekst at 
totalentreprenøren må være 
ydmyk og kunne lytte, ha ev-
ne til å se problemer fra an-
dres ståsted. 

I sum karakteriserer Fjeld-
heim dette byggeprosjektet 
som svært positivt. Partene 
har greid å kjøre byggepro-
sessen uten store krangler. 
Noen tunge tak blant annet 
med hensyn til økonomiske 
løsninger vil det alltid være, 
også i dette prosjektet. Det 
er tross alt snakk om et bygg 
til ca. 160 millioner kroner. 
Med byggeherren, arkitekten 
og leietakeren har alle vist 
stor smidighet og det aller 
meste av kontroverser er blitt 
løst i det gode samarbeidets 
ånd, avslutter Fjeldheim.    

Byggets fasader fremstår 
med et moderne utrykk. 
Det visualiserer en ny-
skapende bedrift som er 
opptatt av å signalisere et 
sterkt og solid fundament. 
Det å skape et interiør som 
gjennspeiler huset ytre fa-
sader var en viktig faktor 
for å gi en totalopplevelse 
av hele bygget.

Innredningen skal ikke ba-
re gi assosiasjoner til hva 
bedriften gjør, men også 
underbygge firmaet profil 
utad i markedet, samtidig 
som fokuset var å ivareta 
brukerne og få til et opti-
malt arbeidsmiljø. 

Det er lagt stor vekt på å 
ha en rød tråd i interiø-
ret gjennom hele bygget, 
for å skape en sammen-
heng mellom det moder-

ne og tradisjonelle. Farger 
og materialbruk er bevist 
gjennomtenkt for å gi va-
riasjon til de ulike avdelin-
gene. Det er lagt opp til sto-
re rene flater som gir ro for 
øyet, med innslag av spen-
nende detaljer for å skape 
identitet. Elementer i form 
av kunst og utsmykning i 
kombinasjon med interiø-
ret forøvrig, medvirker til 
en oppløftende og beriken-
de hverdag. 

Det er lagt opp til varia-
sjon i arbeidsdagen til de 
ansatte, og uformelle so-
ner og møteplasser finnes 
i alle avdelinger og fel-
lesområder på huset. Dis-
se møteplassene skal bru-
kes aktivt, og inspirerer til 
idèutvikling, kreativitet og 
effektivitet blant de ans-
atte. 

Interiør Grenland House
Av Lene Marie Weum Knudsen, Into Design AS

3 fornøyde brukere på inspeksjon før innflyttingen tar 
til. Fra venstre: Terje Tvinnereim, direktør Teknologisen-
teret Grenland Group, Jørn Jensen-Eian, leder Ressurs 
og administrasjon, Thor Olav Skudem, senioringeniør.

Foto: Byggenytt

Da Byggenytt var på sin fotorunde 
i Grenland House før innredningen 
var på plass, lurte vi på hva slisse-
sporet i parketten like ved inngangen
skulle brukes til. Og under sees 
resultatet. en kunstinstallasjon utført 
som en glassvegg med trykk på. 
Kunstneren er Hanne-May Scheen 
som også har tatt bildet under, og 
rakk å sende det til oss like før vi 
skulle sende avisa til trykking. Bygge-
nytt vil komme tilbake med bilder av 
et ferdig innredet Grenland House. 

Fra styrerommet i 5. etasje (se også bildet til venstre) er utsikten god. Grenland House 
ligger på Sandefjords høyeste bebygde plass. 

Foto: Byggenytt
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Nytt dobbeltspor Sandnes–Stavanger

Komplett breddekunnskap og dybdeerfaring essensielt
Dette er den første helhetlige jernbanestrekningen som ferdigstilles her i 
landet etter Gardermobanen. En forutsetning for prosjektet var bygging med 
eksisterende bane i drift, men med 6 måneders stenging av banen i siste del 
av prosjektet. Dette krevde at det konsulentfirma som tok på seg oppdraget 
hadde et stort og komplett tverrfaglig banemiljø som dekket alle berørte 
fagområder nødvendig for planlegging og prosjektering av baneanlegg. 

BIM og 3d visualisering som aktivt arbeidsverktøy
I store, tverrfaglige prosjekter som dette, er det viktig å kunne visualisere så 
mye som mulig i planleggingsfasen for prosjektet, for at beslutningstagere 
skal kunne få full forståelse for sluttresultatet. I dette prosjektet ble dette en 
viktig brikke for å kunne prøve ut og verifisere forskjellige løsningsforslag. 
I forbindelse med to av strekningens fire nye holdeplasser ble det laget 
animasjoner, i tillegg til at det ble laget en 3D modell av hele strekningen 
som ble benyttet for å sjekke sikt til signalene. 

Vårt bidrag
Vi har bidratt med rådgivning innen; spor, bruer, støttemurer, omlegging av 
veier, etablering av turvei langs jernbanetraseen, drenering og pumping av 
trase og kulverter, støyskjerming og -isolering, konstruksjoner og belysning 
i forbindelse med holdeplassene samt jernbanetekniske anlegg og elektro, 
unntatt signalanlegget.
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Av 
Kent Andersson,

Siv Hansen Dawes,
Anne Sofie Mørland,

Norconsult AS

Bakgrunn
Bygging av nytt dobbeltspor 
mellom Sandnes og Stavan-
ger er et ledd i prosessen for 
å tilrettelegge for mer miljø-
vennlig transport i området. 

Jærbanen mellom Sandnes 
og Stavanger var en enkelt-
sporet bane med et kryssings-
spor ved Hinna. Med dagens 
frekvens mellom Sandnes og 
Stavanger var banen fullt ut-
nyttet.

Norconsult har deltatt med 
rådgivning og utført prosjek-
tering i prosjektet Dobbelt-
spor Sandnes-Stavanger fra 
byggeplanfasen til ferdigstil-
lelse i regi av Jernbaneverket 
Utbygging.

Norconsult har dekket alle 
fag med unntak av signal og 
tele som Jernbaneverket har 
hatt ansvaret for selv.  Som 
underleverandører har Nor-
consult benyttet Birger Hey-
erdahl sivilarkitekter AS, 
Atkins Danmark for prosjek-
tering av kontaktledningsan-
legget og Scandpower for alt 
arbeide med RAMS

Prosjektet
Dobbeltspor Sandnes–Sta-
vanger omfatter ombygging 
av eksisterende enkeltsporet 
trasé med tilhørende stasjo-
ner mellom Sandnes og Sta-
vanger til et sammenhengen-
de dobbeltspor. Det er bygget 
nye holdeplasser ved Gausel, 
Jåttåvågen, Mariero (eksiste-

rende holdeplass flyttet) og 
Paradis. 

Sammen med bygging av 
nytt jernbanespor er det 
langs store deler av streknin-
gen bygget en turvei mellom 
dobbeltsporet og Gandsfjor-
den for Sandnes og Stavan-
ger kommune 

Forutsetningene for anleggs-
arbeidene var at det i sto-
re deler av anleggsperioden 
skulle være ordinær trafikk 
på traséen.

Geoteknikk
Langs eksisterende spor har 
det flere steder vært vanske-
lige grunnforhold. Da nytt 
spor bygges tett inntil eksis-
terende spor, og setninger på 
både nytt og gammelts spor 
skal unngås, har det flere ste-
der vært nødvendig å bruke 
lette fyllmasser.
 
Inne i Sandnes var det langs 
ca. 500 m av sporet et 2-3 m 
tykt lag av organiske masser. 
Laget lå så dypt at det var 
umulig å masseutskifte uten 
å fjerne eksisterende spor. 
Her ble det valgt å bygge nytt 
spor på en betongplate fun-
damentert på peler.

Miljø- og 
kommunalteknikk
Nytt spor har mange steder 
kommet i konflikt med ek-
sisterende VA-anlegg. Dette 
gjelder spesielt i forbindelse 
med ombygging/nybygging 
av kulverter under spor for 
kryssende veier

Veier, turvei
I forbindelse med nytt dob-
beltspor har det flere steder 
vært nødvendig med veiom-
legginger. De mest omfatten-
de arbeidene har vær i forbin-

delse med bygging av ny bru 
over spor for Rv44. Nye krav 
til KL-anlegg førte til at det 
var nødvendig å løfte veien 
med over 1,5 m i forhold til 
opprinnelig bru. På grunn av 
krav til stigning og ønsket 
om en bedre veikurvatur ved 
kryssing av dobbeltsporet ble 
det bygget en ny opprustet 
vei i ca. 300 m lengde. 

Det er også bygget en turvei 
mellom jernbane og Gands-
fjorden langs store deler av 
nytt spor.  For å få plass til 
turveien har det flere steder 
vært nødvendig med tørrmu-
rer ut i sjøen for å få plass til 
turveien. Murene er dimen-
sjonert for dimensjonerende 
bølgehøyde i området. 

Støy
Krav til støy langs samferd-
selsårer har ført til omfatten-
de støyskjermingstiltak langs 
dobbeltsporet. Det er satt 
opp ca. 7000 m spornære la-
ve støyskjermer og ca. 3000 
m tradisjonelle støyskjermer 
langs dobbeltsporet. Det er 
bygget 60 lokale støyskjer-
mer ved boliger og gjennom-
ført fasadetiltak på ca. 120 
boenheter.

Bruer/underganger
I forbindelse med utbyg-
gingen til dobbeltspor var 
det nødvendig å utvide el-
ler erstatte 24 underganger 
og 4 overgangsbruer.  For 
de fleste undergangene ble 
eksisterende plassering og 

lysåpning beholdt. Under-
gangene ble forlenget tilsva-
rende breddeutvidelsen av 
sporanleggene. Videre måt-
te en stor del av eksisterende 
bruplater skiftes ut. Noen av 
undergangene ble erstattet i 
sin helhet.

Overgangsbruene er bygget 
nye. Både på grunn av. ny 
lengde over dobbeltsporet, 
men også pga. nye krav til 
frihøyde for jernbane under 
kon¬struksjoner. Det er byg-
get en plasstøpt betongkul-
vert, en elementbru og to tre-
bruer, den ene i tilknytning 
til turveien.

Holdeplasser
Det er bygget fire holdeplas-

ser på strekningen. Gausel, 
Jåttåvågen, Mariero og Para-
dis. Lengden på plattforme-
ne er 200 m unntatt for Ma-
riero der plattformlengden er 
170 m. Alle holdeplassene er 
utstyrt med trappe- og ram-
peadkomst til plattformene. 
Det er lagt vekt på publi-
kumsvennlige forhold som 
plattformtak og sykkelpar-
keringer. Jåttåvågen og Ma-
riero har 2 sideplattformer, 
mens Gausel og Paradis har 
midtplattform.

På Jåttåvågen er det i tillegg 
bygget ny jernbanebru over 
kjøreveien til Hinna park. 
Den nye brua er en viktig 

fortsettelse neste side
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Nittedalsgata 7, Postboks 483, 2001 Lillestrøm
Telefon: 97 76 66 00 • Telefax: 63 81 83 02

www.strukton.no

Jernbanetekniske arbeider med spor.
Bygging av nytt spor.

Ombygging og opprustning av gammelt.
Bygging av sporvekslere.

Legging av kabelkanaler langs spor.
Justering og ballastarbeider,

er utført av

I underentreprise for
Baneservice AS og Strukton Rail AS

har vi utført kanal-,
kabelleggingsarbeider

og underliggende
arbeider for sporene

Tlf.: 51 800 500 • www.virgo-gartnerservice.no

Landskapsarbeidene på
Gausel stasjon

er utført av

Gartnerservice AS

fortsettelse fra 
forrige side

faktor for å lette atkomsten 
til videre utbygging av om-
rådet, og er med på å løfte 
inntrykket av det nye områ-
det rundt Viking stadion. I 
tillegg er det etablert gang-
bruer på hver side av jernba-
nebrua. 

Paradis holdeplass skiller 
seg fra de øvrige holdeplas-
sene med sine to atkomst-
bygg i stål. Begge byggene 
er utstyrt med heis i tillegg 
til trapper. Byggene er kledd 
med stålduk og har i tillegg 
elementer av glass og tre. 
Stasjonen fremstår som en 
moderne holdeplass og er i 
sin utforming med stålduk 
enestående blant holdeplas-
ser i Norge.

Landskapsarkitektur
Det er utarbeidet landskaps- 
og beplantningsplaner for 
hele strekningen og møble-

ringsplaner for alle holde-
plassene. Ved Mariero hol-
deplass er det prosjektert 
en ny småbåtshavn med nye 
kaifronter av tørrsteinsmurer 
mot sjøen.  

Reguleringsendringer 
I forbindelse med utarbei-
delse av byggeplanene for 
prosjektet har det blitt utar-
beidet diverse regulerings-
planer for endringer/tillegg 
til vedtatt reguleringsplan 
som lå til grunn for bygge-
planarbeidet ved oppstart 
av prosjektet. Dette gjelder 
bl.a. noen av holdeplassene 
som måtte korrigeres/flyttes 
på grunn av strengere krav 
til sporgeometri langs platt-
former og ny «bade»-kulvert 
bygget ved Lura for Sand-
nes kommune. Kulverten 
ble bygget for å gi tilgang til 
strandsonen og den nye tur-
veien langs sjøen.

Anleggsgjennomføring
Det har vært et krevende pro-

sjekt å få gjennomført alle 
anleggsarbeidene innenfor 
gitte tidsfrister. Større de-
len av anleggsperioden har 
det vær trafikk på det gam-
le sporet og dette har ført til 
strenge krav til sikkerhet. 
Det er spesielt nærheten til 
høyspent KL-anlegg som har 
satt restriksjoner til bruk av 
maskiner og utstyr. For å få 
gjennomført arbeidene har 
det vært togstans og spen-
ningsløst i ca. 3 t midt på da-
gen og to lengre stengninger 
av spor 16 dager i oktober 
2008 og ca. 7 måneder som-
meren 2009. Det har også 
vært togstans og utført både 
underbygnings- og overbyg-
nings-arbeider i flere helger 
i forbindelse med flytting av 
togtrafikken fra gammelt til 
nytt spor.

3D modell og animasjoner
For å få kontrollert sikt til 
prosjekterte signaler er det 
laget en 3D modell av hele 
strekningen. I 3D-modellen 

Paradis stasjon skiller seg fra de øvrige holdeplassene med sine to atkomstbygg i stål. 
Byggene er utstyrt med heis i tillegg til trapper. Byggene er kledd med stålduk og har i 
tillegg elementer av glass og tre. Stasjonen fremstår som en moderne holdeplass og er i 
sin utforming med stålduk enestående blant holdeplasser i Norge.

Foto: Byggenytt

Det er også bygget en turvei mellom jernbane og Gandsfjorden langs store deler av nytt spor. Her ved Mariero hol-
deplass.

Foto: Odd Furenes/Jernbaneverket

Dobbeltspor 
Sandnes–Sta-
vanger omfat-
ter ombygging av 
eksisterende en-
keltsporet trasé 
med tilhørende 
stasjoner mel-
lom Sandnes og 
Stavanger til et 
sammenhengen-
de dobbeltspor. 
Det er bygget nye 
holdeplasser ved 
Gausel, Jåttåvå-
gen, Mariero (ek-
sisterende holde-
plass flyttet) og 
Paradis (bildet).

Foto:
Byggenytt
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Hovedentreprenør for parsell 2,
Lurahammaren - Jåttavågen
Veidekke Entreprenør AS • www.veidekke.no

Leverandør av norskproduserte
kjøreledningsmaster og åk til jernbanen

siden 1938.

Kaiveien 49, 4310 Hommersåk
Telefon: 915 58 614

E-post: post@riska-sveis.no

Rekkverk og rekkverksarbeider
på alle stasjoner

fra Sandnes til Hillevåg
er utført av

➞

er det lagt inn krav til sikt-
lengder og på en enkel måte 
ved kjøring langs spor er det 
sjekket ut at siktkravene er 
tilfredsstilt. 

I forbindelse med prosjekte-
ringen av holdeplassene Jått-
åvågen og Paradis er det la-
get animasjoner for at lettere 
få full forståelse for sluttre-
sultatet. 

RAMS-analyser  
RAMS-kravene, det vil si 
krav til Reability, Availabi-
lity, Maintainability end Se-
curity er ivaretatt ved etable-
ring av en RAMS-plan for 
prosjektet og gjennomføring 
av RAMS møter og analyser. 
I henhold til RAMS krave-
ne har alle involverte parter 
(utbygger, brukere, vedlike-
hold) vært involvert i RAMS 
arbeidet.

Underbygning
Underbygning og overbyg-
ning er dimensjonert for en 
aksellast på 22,5 tonn for 
godstog med hastighet 80 
km/t og en aksellast på 18 
tonn for persontog med has-
tighet 160 km/t.

Underbygningen er prosjek-
tert etter Jernbaneverkets reg-
ler for nye baner, JD520. I 
henhold til dette er min. av-
stand fra senter spor til ka-
belkanal 2,5 m. For å redu-
sere behovet for inngrep i 
eksisterende fyllinger/skjæ-
ringer er avstand til kabelka-
nal langs eksisterende spor 
redusert til 2,3 meter. 

Profilet tilfredsstiller tverr-
snitt UIC-GC. Det dekker bå-
de kravene til togdrift, vedli-
kehold og anleggsmaskiner. 
Profilet er redusert til A-96/
A-85 der dette gir mulighet 
for å beholde eksisterende 
overgangsbruer, tunnel etc.

Overbygning/spor
Overbygningen er dimensjo-
nert etter overbygnings-klas-
se c. Dette ga skinneprofil 
S54 og sviller JBV97 med 
Pandrol fastclip og en total 
overbygningstykkelse på 70 
cm på terreng det vil si av-
stand fra underbygnig opp til 
topp laveste skinnestreng og 
75 cm på bru.

Jernbaneelektro
Kontaktledningsanlegget er 
prosjektert etter system 20 på 
strekningen mellom Sandnes 
og Stavanger stasjoner. Inne 
på stasjonsområdene er det 
beholdt det opprinnelige sys-
temet, men i hovedsak pro-
sjektert byttet ut til nye kom-
ponenter.

Det er etablert flere nye inn-
takspunkter for strømfor-
syning til banen for spor-
vekslevarme, signal og 
teleanleggene.  

I forbindelse med de elek-
trotekniske anleggene for 
jernbanen er det bygget fire 
tekniske bygg. Disse er loka-
lisert på Sandnes hp, ved Bo-
ganes og to stykker i Stavan-
ger sentrum. Ett av byggene 
i Stavanger er integrert i ter-
reng og terrenget over bygget 
vil inngå i parkområdet i et-
terkant.  

Det nye dobbeltsporets 
strekning er på 14,5 km.

Illustrasjon:
Jernbaneverket

Bildene over og under viser Gausel holdeplass som er hovedkonstruksjonen på strek-
ningen Lurahammaren–Jåttpvågen. Holdeplassen er bygget med midtplattform og har 
adkomst via undergang med trapper og ramper fra Gauselvågen såvel som Rv44.

Bildet over: Byggenytt – bildet under: Odd Furenes/Jernbaneverket 

Ved Mariero 
holdeplass. De 
nye holdeplas-
sene er tilpasset 
bevegelse-
shemmede og 
tilrettelagt med 
publikum-
sinformasjon 
på alle holde-
plasser

Foto:
Byggenytt
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Mjølkevikvarden, 5315 Herdla
Telefon: 56 15 16 00

www.nobi.no

Lave spornære 
støyskjermer og 
plattformelementer
med taktiltmønster
er levert av

Foto: Odd Furenes/Jernbaneverket

www.modena.no

Løs Leca, skifer og granitt
er levert av

Det er bygget fire holdeplasser på strekningen. Gausel, Jåttåvågen, Mariero og Paradis. 
Lengden på plattformene er 200 m unntatt for Mariero der plattformlengden er 170 m. 
Alle holdeplassene er utstyrt med trappe- og rampeadkomst til plattformene. Det er lagt 
vekt på publikumsvennlige forhold som plattformtak og sykkelparkeringer. Jåttåvågen 
og Mariero har 2 sideplattformer, mens Gausel og Paradis har midtplattform.

Foto: Byggenytt

På Kvaleberg like ved Skretting AS er det bygget en spennende trebru over jernbanespo-
ret. Denne fører til turveien langs Gandsfjorden, og ikke minst  gir den bedre atkomst 
til bade- og fiskemuligheter.

Foto: Odd Furenes/Jernbaneverket

Kontaktledningsanlegget 
er prosjektert etter system 
20 på strekningen mellom 
Sandnes og Stavanger sta-
sjoner. 

Inne på stasjonsområdene 
er det beholdt det opprin-
nelige systemet, men i ho-
vedsak prosjektert byttet 
ut til nye komponenter.

 
Foto: 

Odd Furenes/
Jernbaneverket

s

Ny bru på Somaneset i 
Sandnes,

Foto:
Odd Furenes/

Jernbaneverket

Telefon: 02407
www.bravida.no

Elektroarbeidene
er utført av
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Vagleskogveien 10, 4322 Sandnes
Telefon: 51 60 99 80
www.multiblokk.no

3 mil lokk
til kabelkanaler og kantstein

er levert av

Leirfossveien 23, 7491 Trondheim
Telefon: 73 96 98 00 • Telefax: 73 96 98 38

www.nsp.no

Betongpeling
er utført av

s

Jåttåvågen holdeplass er 
plassert mellom Viking 
Stadion og Jåttåvågen 
videregående skole. 

Det er bygget ny jern-
banebru som går over 
hovedatkomsten til Jåttå-
vågen, og veien er ut-
videt til fire kjørefelt. I 
tillegg finnes gang- og 
sykkelbruer på hver side 
av jernbanen.

Foto:
Odd Furenes/

Jernbaneverket

Lave støyskjermer langs dobbeltsporet.

Foto: Odd Furenes/Jernbaneverket

Stasjonene er utrustet med trafikkinformasjon på tavler 
med tidsmessig design.

Foto: Byggenytt

Over: Kunstverk ved Paradis holdeplass. Under: Tørr-
mur ved dobbeltsporet i Sandnes.

Foto: Odd Furenes/Jernbaneverket
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Kanalpiren
Av 

Jon Nordberg,
Lund Hagem Arkitekter AS
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Totalentreprenør for 
Hinna Park AS – Kanalpiren

www.kruse-smith.no

VI HAR PROSJEKTERT 
SPENNARMERTE DEKKER 

aalesund@ramboll.no - www.ramboll.no

Fasade langs den nye kanalen i nord. I bakgrunnen 
sees litt av Viking Stadion og kontorbygg Hinna Park.

Kanalpirens fasade best�r av to s�ikt, der �., �. etas�ebest�r av to s�ikt, der �., �. etas�e 
og deler av 4. etas�e og 5. etas�e er inntrukket. Fasade-
livet tilhørende 3. og 4. etas�e n�r helt fram til bygge-
grensen og vil oppleves som et kontinuerlig horisontalt 
«pianob�nd» med innslag av farger. Disse sprangene i 
fasaden g�ør byggets volum formmessig interessant.

Foto: Byggenytt  

Det G-lignende «fotavtrykket» er Kanalpiren.                                                     Oversiktsplan: Lund Hagem Arkitekter

Tomten har en sentral belig
genhet i Scenerommet – ho
vedgaten i det nye Jåttåvå
gen. Den rammes inn av en 
ny kanal mot nord, Festplas
sen i Scenerommet mot vest, 
grøntområdet med trenings
bane og kvartalslekeplass 
mot syd og boligområdet 
Hinna+ mot øst.

Gangforbindelser og hoved
adkomster vender mot Sce
nerommet i nord og vest, 
hvor det er etablert ny jern
banestasjon på togstreknin
gen mellom Stavanger og 
Sandnes. Biladkomst skjer 
fra  tomtens sydside, til et fel
les parkeringsanlegg for hele 
delfeltet. 

Konsept og organisering
Prosjektet er utviklet med ut
gangspunkt i følgende inten
sjoner:

• At løsningen er funksjo
nell, rasjonell og fleksibel 
for kontordrift – en struktur 
egnet for flere og ulike be
drifter/ leietakere, endrede 
behov over tid og hyppige ut
skiftninger.
• At bebyggelsen danner en 
byvegg mot Scenerommet og 
for øvrig utgjør en brikke i en 
større helhet. 
• At bebyggelsen får maksi
male utsiktsforhold.
• At bebyggelsen bidrar til å 

skape gode og solfylte ute
rom.

Næringsbygget på ca. 16.000 
m² er organisert som en rand
struktur i 4 og 5 etasjer mot 
Scenerommet og kanalen, og 
løper langs tomtens ytre be
grensning. Lokalene er tenkt 
som en åpen, generell struk
tur som kan organiseres både 
med cellekontorer og kontor
landskap eller kombinasjo
ner av disse. Tre trappehus 
med våtromskjerner utgjør 
adkomst og vertikalforbin
delser. 

Inndeling i utleieenheter er 
knyttet til trappekjernene el
ler eventuelt en felleskorridor 
langs byggets ene yttervegg. 
Dette muliggjør leietakerare
aler på ned til 250 m².  

Det nordvestre hjørnet blir 
et naturlig fokuspunkt fra ho
vedadkomsten gjennom Sce
nerommet. Funksjoner som 
kantine er lagt på bryggeplan 
i dette området, med kontakt 
til kanalen, parkplassen. 

Fasaden består av to sjikt, 
der 1., 2. etasje og deler av 4. 
etasje og 5. etasje er inntruk
ket. Fasadelivet tilhørende 3. 
og 4. etasje når helt fram til 
byggegrensen og vil oppleves 
som et kontinuerlig horison
talt «pianobånd» med inn

slag av farger. Disse spran
gene i fasaden gjør byggets 
volum formmessig interes
sant. 

Parkeringen ligger rammet 
inn av tomtegrensen i nord 
og vest og et høyere terreng
nivå i syd. Dette høyere nivå
et er trukket inn mot bygget 
som et «parkteppe» over par
keringen; på nivå med 2. eta
sje og messanin. Parkeringen 
er løst i to plan; eksisterende 
bryggenivå på plan 1 og kjel
ler.

Det er lagt vekt på at kon
takten mellom Scenerommet 
og «parkteppet» er god. Sto
re åpninger gjennom bygget 
sørger for god visuell kontakt 
og enkel adkomst. 

På begge sider av kanalen 
møbleres det med gatemøb
ler. På parkteppet etableres 
det møteplasser i det grønne 
og lekeanlegg for både voks
ne og barn. Det skal legges 
godt til rette for et yrende fol
keliv i uteområdet hele året.

Konstruks�on og 
materialbruk
Parkerings og kjellerplane
ne er utført som plasstøpte 
betongkonstruksjoner. Are
aler under eksisterende bak
kenivå er støpt som vanntet
te «kar» på grunn av fare for 
saltvannsinntrengning ved 
springflo. Kontoretasjenes 
konstruktive deler er også ut
ført som plasstøpte betong
konstruksjoner, og trapperom 
og vertikale sjakter fungerer 
som avstivende elementer.

Yttervegger er isolert med 
200 mm mineralull og det 
er lagt ekstra vekt på å unn
gå kuldebroer. Høye og sma
le elementer av glass og tet
te veggfelt av sementfiber er 
montert mellom horisontale 
bånd av forpatinert zink. 

Alle glass med utvendig sol
skjerming er uten solfilter 
for å utnytte dagslyset, og 
glasskarnapper med limte 
hjørner er innslag i »piano
båndets» rytme. 

Innvendig gulv i fellesarea
ler er utført i en kombinasjon 
mellom slipt betong og fliser, 
mens kontorlokalene er gitt 
en enkel utførelse med tepper 
eller parkett på gulv og malte 
vegger. Demontérbare kon
torskillevegger er av en slik 
utførelse at de lar seg gjen
bruke. Noen av lokalene er 
mer detaljert og leietakerne 
har brukt interiørarkitekter.
Himlingene er av perforert 
aluminium og fungerer og
så som tilluftskammer, noe 
som gir en ønsket nedkjøling 
av betongdekkets underside. 
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Prosjektfakta

Byggherre:	 Hinna	Park	Kanalpiren	AS
Totalentreprenør:	 Kruse	Smith	AS
Arkitekt:	 Lund	Hagem	Arkitekter	AS
LARK:	 Gullik	Gulliksen	AS
RIB	prosjektansvarlig:	 Norconsult	AS
RI	oppmåling:	 Ingeniørservice	AS
RIG:	 Siv.ing.	Albert	Ølnes
RIB	spennarmering:	 Rambøll	Norge	AS
RIV	UE	ventilasjon:	 Energi	&	Miljø	AS
RIE	UE	elektro:	 Rønning	Elektro
RIrør	UE	rør:	 Sig.	Halvorsen	AS
RI	rør:	 Modalsli	Prosjektering	AS
RI	brann:	 Conradi	AS
RI	akustikk:	 Multiconsult	AS
Kontaktperson
byggnet:	 Allkopi	AS

Postboks 148, 4358 Kleppe
Telefon: 51 78 88 00 • Telefax: 51 78 88 01

www.espenes.no

Vi har levert og montert
utvendige persienner, screen

og styringsautomatikk

Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Postboks 173, 1325 Lysaker

Telefon: 67 83 07 00
www.allkopi.no

Himlingsystemet er avsluttet 
i god avstand fra yttervegg 
for maksimalt lysinnslipp.

Samarbeidet med Hinna 
Park AS, Kruse Smith AS og 
resten av prosjekteringsgrup-
pen har vært svært fornøye-
lig. Dette gjelder på det men-
neskelige plan så vel som på 
det profesjonelle. Vi er vel-
dig godt fornøyd med Kanal-
piren.

Interiørarkitekt for interiø-

rene som vises er Arkidea i 
Stavanger. Landskapsarki-
tekt har vært Gullik Gullik-
sen  AS  og Norconsult AS.

Fakta:
• Regulert T-BRA 15.200 m2

• Total tomt inklusive 
parkeringskjeller er på 
ca. 8 dekar.
• Iflg. kommunedelplanen 
230% på NB1.
• Totalt 320 biloppstillings-
plasser og 170 sykkeloppstil-
lingsplasser.

Interiørutsnitt fra Kanalpirens kantine.

Foto: Lund Hagem Arkitekter

Kanalpiren sett mot det nord-vestre hjørnet. Dette er det naturlig fokuspunkt fra hovedadkomsten gjennom ��ene-det naturlig fokuspunkt fra hovedadkomsten gjennom ��ene-
rommet. Funksjoner som kantine er lagt på bryggeplan i dette området, med kontakt til kanalen, parkplassen.                                                  

Foto: Byggenytt

Bildet over: 
Kanalpiren sett fra syd. 
Innkjøring til parkerin-
gen som ligger rammetligger rammet 
inn av tomtegrensen i 
nord og vest og et høyere 
terrengnivå i syd.

Til høyre:
Dette høyere nivået er 
trukket inn mot bygget 
som et «parkteppe» over 
parkeringen; på nivå 
med 2. etasje og messa-
nin. Parkeringen er løst 
i to plan; eksisterende 
bryggenivå på plan 1 og 
kjeller.

Foto:
Byggenytt

S. Sirevåg AS
MURMESTER

Åsveien 154, 4328 Sandnes
Telefon: 51 62 11 03

Ørn & Roth AS
MURMESTERFIRMA

Lerkeveien 1, 4314 Sandnes
Telefon: 51 67 47 14

Flisearbeid
er utført av murmesterfirmaene
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Solbergveien 5, 4050 Sola
Telefon: 51 64 46 94 • Mobiltlf.: 906 70 117

www.gulvogtak.no

Vi har lagt polyuretanbelegg
på storkjøkken

www.westco.no

Westco Miljø leverte løsning
for kildesortering av avfall.

Vi takker for oppdraget!

Randabergveien 333, 4070 Randaberg
Telefon: 51 73 35 50
www.protantak.no

Protan Bygg & Tak AS
har utført taktekkingsarbeidet

Norske bygninger og til-
hørende virksomhet er 
storforbrukere av ressur-
ser. Drift av bygninger 
står faktisk for 40% av 
den innenlandske energi-
bruken. Skal vi bevege oss 
mot en mer bærekraftig 
fremtid, er det nødvendig 
med en betydelig reduk-
sjon av den bygningsrela-
terte ressursbruken.

I TTE (teknisk totalentre-
prenør). har vi vært opp-
tatt av at Kanalpiren skal 
bli et energieffektivt bygg. 
I prosjekteringsfasen satt 
vi opp energirammebereg-
ning i henhold til NS 3031, 
og med dette verktøyet satt 
vi fokus på de delene av 
bygningen og installasjo-
nene som har det største 
sparepotensialet i forhold 
til energibruk. 

Selv om Kanalpiren er pro-
sjektert og bygget i hen-
hold til teknisk forskrift 
av 1997, er energirammen 
for bygget innenfor de nye 
kravene i TEK’07.

Fra teknisk side er det av 
vesentlig betydning at vå-

re installasjoner er med på 
å redusere energiforbruket 
på bygg, og i TTE utnytter 
vi en rekke virkemidler for 
å underbygge dette:

• Kjølehimling med luft-
båren kjøling og høy ef-
fekt.
• Behovsstyring.  
• Lav-energi-kontorer der 
tilstedeværelsesdetektor 
styrer lys, varme og kjø-
ling.
• Frekvensstyring av vif-
ter og pumper.
•Trykkoptimalisering av 
ventilasjonsanlegg.

TTE har i samarbeid med 
SINTEF Energiforskning 
to prosjekter pågående som 
skal være med å bidra til 
utvikling av nye produkter 
og ny kunnskap som skal 
være med å bidra til ytter-
ligere reduksjon av energi-
forbruk i bygg.  Vi har et 
mål om å ligge helt i frem-
ste rekke i forhold til ener-
gisparing, og samtidig har 
vi som mål å videreutvikle 
energieffektive løsninger 
med lavere installasjons-
kostnader.

Tekniske anlegg Kanalpiren
Av Bjørn Lønø, Energi & Miljø AS

Kanalpirens vestfasade sett fra Hinna Park-/Viking Stadion-området.                                                  Foto: Byggenytt

Sett fra nord. Fasadedetalj med trapp opp til 
gårdsrommet.

Foto: Byggenytt

Interiøreksempler fra en av leietakernes (Wintershall) elegante kontorlokaler.                                       Foto: Byggenytt

Sett fra glassbroen i nord.                                                                                                                               Foto: Byggenytt

Vi har utført tømrerarbeid



BYGGENYTT NR. 8–2009 - 23

TEKNISK
TOTALLEVERANDØR

www.emiljo.no

www.ronning-el.no

www.sig-halvorsen.no

Zetlitzveien 2, 4017 Stavanger
Telefon: 51 82 88 50 • Telefax: 51 82 88 59

www.stavangerlas.no

Vi har levert og montert
lås, beslag, ståldører og

adgangssperrer

Pilotprosjekt for
Kruse Smith

Av Kontekst - Øystein Bjørheim

Kanalpiren føyer seg inn i 
rekken av spennende nybygg 
i Jåttåvågen, sentralt plassert 
mellom stadion, boligkom-
plekser og sjøutsikt. 
 
Byggherre er Hinna Park 
og Kruse Smith har hatt to-
talentreprise på prosjektet. 
Bygget rommer 15.000 kvm 
utleieareal og 10.000 kvm 
parkeringsplass i undereta-
sjen. Sentrale leietakere er 
Wintershall, Kluge, Logica, 
Wellpro, Marathon, Nexen 
og RGP.

Selve byggeprosessen har 
vært preget av godt samar-
beid, og inkludering av un-
derleverandører har vært 
sikret gjennom Lean Con-
struction-metodikk fra første 
spadetak, sier prosjektleder 
Nina Steen Læknes i Kruse 
Smith AS til Byggenytt.

Inkluderende arbeidsform 
Lean Construction er en 
planleggingsmetodikk og en 
arbeidsfilosofi som inklude-
rer alle leverandører og bi-
dragsytere til et prosjekt på 
en annen måte enn det som 
har vært vanlig i byggebran-
sjen. 

– Selv om begrepet ikke er 
helt nytt, er Kanalpiren et pi-
lotprosjekt for oss i forhold 
til den måten å jobbe på, sier 
en begeistret prosjektleder og 
legger til:

– Det har fungert utmerket. 
At alle blir integrert tidlig i 
prosessen, gjør at man får et 

helt annet eierforhold til pro-
sjektet. Det blir «vårt bygg» i 
stedet for bare «min arbeids-
plass». Den enkelte tenker 
lenger enn sitt fag, det blir 
et større perspektiv. Ikke at 
dette ikke skjer ellers, men 
gjennom Lean-metodikken 
blir det satt i system. Det har 
vært kjempespennende, og vi 
har fått mange positive tilba-
kemeldinger fra våre under-
leverandører.
 
Under vann
Steen Læknes forteller om en 
stram fremdrift for å få byg-
get ferdig. At deler av grun-
nen er under havoverflaten 
har selvsagt gitt utfordringer 
i forhold til å bygge vanntett. 

– Vi har bygget en vanntett 
plate, som bæres på over 200 
stålkjernepæler, samt støpt 
vanntette vegger, sier Steen 
Læknes.
 
Hva setter prosjektlederen 
selv mest pris på når prosjek-
tet nå er ferdig?

– Jeg synes at Kanalpiren 
gjør seg godt i dette området, 
og skiller seg ut på en posi-
tiv måte. Fasaden er spesi-
ell, med sine cembrittplater, 
fargene er annerledes – men 
uten at det blir prangende. 
Kanalen, vannspeilet uten-
for, setter prikken over i`en. 
Og så må jeg jo få si at jeg er 
veldig stolt av arbeidsfolkene 
som har bidratt med sine go-
de kunnskaper og sin positi-
ve holdning.  De har virkelig 
gjort en kjempejobb.

Ved kantinen og 
trapp i vestfa-
saden opp til det 
indre gårdsrom-
met. 

Foto:
Byggenytt

Det arbeides med videreføring av kanalen og ferdigstillelse av Hinna Park-området.                            Foto: Byggenytt 

Det er lagt vekt på at kontakten mellom Scenerommet og «parkteppet» er god. Store åpninger gjennom bygget sørger 
for god visuell kontakt og enkel adkomst. På begge sider av kanalen møbleres det med gatemøbler. På parkteppet etab-
leres det møteplasser i det grønne og lekeanlegg for både voksne og barn.

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt
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Maskinveien 9 – nytt kontorbygg på Forus 

Kaiveien 49, 4310 Hommersåk
Mobiltlf.: 91 55 86 14 -  94 70 56 20

Vi har levert og montert
bærende stålkonstruksjoner og

stålfasader

Randabergveien 333, 4070 Randaberg
Telefon: 51 73 35 50
www.protantak.no

Protan Bygg & Tak AS
har utført taktekkingsarbeidet

Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Telefon: 916 28 606

www.rogent.no

TOTALENTREPRENØR

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

Systemvegger og himlinger er 
levert og montert av

Orstadveien  112, 4353 Klepp stasjon
Telefon: 51 42 73 70

www.anleggservice.no

Oppmålingsarbeidet
er utført av

Av Asplan Viak AS

Prosjektet på Forus har en 
fascinerende fødsel. Ut
gangspunktet for henven
delsen fra byggherren Visa 
Eiendom AS var at Viking 
redningstjeneste skulle ha 
nye og tidsriktige lokaler, 
sentralt plassert i regionen. 
De hadde skaffet seg en tomt 
på  Forus, og ville ha et en
kelt lokale med garasjer, la
gerplass for biler, resepsjon, 
mottakelse og noen konto
rer og overnattingsplasser til 
vakt.

På et tidspunkt ønsket eier
ne av nabotomta å utvikle et 
større kontorprosjekt og til
by disse som lokaler til Stat
oil. Dette prosjektet pres
set fram en bebyggelsesplan 
for hele feltet. I arbeidet med 
denne (som også Asplan Vi
ak utarbeidet) kom det klare 
indikasjoner fra Stavanger 
kommune, ved byplan, om at 
området måtte utnyttes be
dre enn med bare en lav byg
ning for Viking. Det ble da 
utarbeidet et prosjekt med 
Vikings arealer i 1. etasje og 
tre kontorblokker på denne.

Bygningen ble designet som 
tre smale blokker som ble 
gitt maksimal høyde, maksi
malt byggeareal i forhold til 
reguleringsplanen. Fasadene 
var tenkt i tre med smale vin
dusslisser som ga lys til inn
vendige takflater og utkikk 
fra arbeidsplassene.

Prosjektet for Statoil ble 
skrinlagt, men bebyggelses
planen godkjent. Prosjektet 
fikk sin start med Viking 
som leietaker av en høy hall 
og garasjer i en sokkeletasje 
og noen kontorer, men ellers 
ingen leietakere. Vikings be
hov ga altså bygget den høye 
sokkelen og en uthengt kon

torfløy som sikret store sving
radier for Viking biler.

I prosjekteringen ble det lagt 
vekt på å gjøre dette bygget 
til et enkelt strukturelt bygg 
som kunne tilpasses store og 
små leietakere. Broforbin
delsen mellom byggene er 
en del av dette konseptet, det 
gir sammenhenger og bygget 
skal kunne fungere også for 
store (arealkrevende) leieta
kere.

Idéen om trekledning og 
små vindusslisser ble erstat
tet av kledning i  zink og dy
namiske vindusbånd. Det er 
bevisst arbeidet med  enkel 
materialbruk, en samlet me
tallisk hud der zinkbåndenes 
horisontale linjer er en del av 
arbeidet med å «svøpe inn» 
bygningen. Ved siden av den 
konsekvente materialbruken 
er de «dynamiske» vindus
båndene det mest karakte
ristiske ved bygget.  Vi har 
arbeidet konsekvent med å 
føre båndene rundt bygnin
gen, også forbi trappetårn og 
ulike typer rom (også toalet
ter). 

I vindusbåndet har vindue
ne ulik høyde, og vinduene 
er skrådd for å understreke 
en horisontal sammenheng 
og bevegelse.  Når bygnin
gens indre ikke hadde noe 
program utover de generel
le utleielokalene, ga innhol
det ikke grunnlag for varier
te lysinntak.  Vi valgte ulike 
vindushøyder for å gi varia
sjonsmuligheter i lokalene, 
og for også å variere karak
teren av «i og for seg like 
rom».  

Bak alle vinduer kan det etab
leres kontorlandskap og cel
lekontorer, men vi skaper 
variasjon i landskap og kon
torer.  Den ytre dynamikk 

Fasade med hovedinngang.                                                                                                                              Foto: Byggenytt

«Back of House» med Aker Solution-selskapet First In-
teractive AS i høyre bygningskropp og GK Norge AS i 
venstre. Den store sokkeletasjen disponerer Offshore-
selskapet som verkstedsfasiliteter og lagerareal.

Foto: Byggenytt
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Nesflåtveien 14, Postboks 1129, 4095 Stavanger
Telefon: 51 88 18 80 • Mobiltlf.: 93 05 68 41

www.rog-bygg.no

Tømrerarbeidene
er utført av

COVENT AS
Birkemo, 4387 Bjerkreim

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

VENTILASJONS-
AGGREGATENE

er levert av:

oppfattes også i byggets in-
dre. Variasjonen i båndet 
gjorde det også mulig å di-
mensjonere bygget slik at vi 
fikk kontroll på lys, varme 
og energitilførsel, tap fra vin-
duene.

Mens denne utviklingen av 
det generelle kontorbygget 
pågikk, meldte interesserte 
leietakere seg. GK Norge AS 
leide lokaler i den ene byg-
ningskroppen, og Aker So-
lutions-firmaet First Interac-
tive AS, inn som leietakere. 
Dermed ble det enkle, nøk-
terne bygget en prøve på om 
det lot seg tilpasse noe av det 
mest krevende og høytekno-
logiske vi har. Ikke minst 
var dette en utfordring for 
byggets tekniske standard, 
energiforsyning, lufting, kjø-
ling. Men det medførte også 
endringer i inngangsparti-
er og 1. etasje.  Da First In-
teractive fattet interesse for 
bygget, var det på grunn av 

kombinasjonen av kontor og 
en stor sokkeletasje, hvor de 
blant annet skulle lage sitt 
avanserte simulatorrom (som 
Asplan Viak ved Arkitektur-
verkstedet i Oslo, nå prosjek-
terer). Dermed vek Viking 
plassen fra det bygget som de 
initierte for å emigrere fra en 
vanskelig  tomt i Stavanger 
sentrum.

Da Viking evakuerte fra ste-
det, falt  grunnlaget for de 
store flatene for bilmanøv-
rering bort. Det ble laget en 
utendørsplan som knyttet 
anlegget til den overordne-
de grøntstrukturen i Forus-
området. Gjennomføring av 
dette og planlagte inngangs-
partier vil gjøre atkomster og 
mottakelser til bygget triveli-
gere. 

I  Asplan Viak har sivilar-
kitekt Rolf Skjelstad  vært 
oppdragsleder og Elisabeth 
Karlsen, Aksel Warhus, Ru-
ne Langseth har vært de vik-
tigste medarbeiderne.

➞

I prosjekteringen ble det lagt vekt på å gjøre dette bygget til et enkelt strukturelt bygg som kunne tilpasses store og 
små leietakere. Broforbindelsen mellom byggene er en del av dette konseptet.                                                  

Foto: Byggenytt

Interiørutsnitt fra First 
Interactive sine festlige 
lokaler, som bildet un-
der med bøkeparkett på 
gulv som i himling.

Foto: Byggenytt

To ulike resepsjoner hos byggets leietakere: Til venstre First Interactive AS, til høyre GK Norge AS.  Foto: Byggenytt 

Fra teknisk rom med ventilasjonaggregater.

Foto: Byggenytt

Utvendig bro, her sett mot GK Norges lokaler.                                          Foto: Byggenytt
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ARKITEKT
VENØY

Industrimontering A/S

Utvendige klatrestillaser
er utleid av

SERTIFISERT SAKKYNDIG

Ermesjøkroken 18, 1440 Drøbak
Telefon: 90 85 49 78 • Telefax:64 93 28 30

E-post: ov-venoe@online.no

Av 
Terje Grønmo

Terje Grønmo Arkitekter AS

WesternGeco Oslo Technology Center

s

«Back of House» her sett 
fra tomtens høyeste nivå 
i syd. 

Alle bilder i 
reportasjen: 

Byggenytt

Situasjon
Tomteområdet ligger i over-
gangssone mot boligbebyg-
gelse og er derfor regulert 
med moderat byggehøyde, 
grønn randsone og krav om 
parkmessig opparbeidelse av 
utearealene. Med adkomst 
fra øst er bygningsmassen 
trukket lengst mulig mot 

nord/vest, og etablerer en av-
sluttet situasjon i denne en-
den.  Utvidelser vil dermed 
kunne skje entydig i sør og 
østlig retning.

For besøkende er det etablert 
ca. 60 plasser som flatepar-
kering, mens parkering for 
ansatte er lagt i parkerings-

kjeller med tilnærmet 200 
plasser. Område for vare-
mottak og søppelhåndtering 
er også lagt under bakken.

Konsept
Med basis i kravspesifika-
sjon fra WesternGeco, ble 
det utarbeidet konseptskisser 
som grunnlag for byggeopp-
gaven. Disse ligger svært nær 
det gjennomførte prosjektet. 

I dette idégrunnlaget er det 
lagt vekt på å skape en kon-
sentrert og samlet bygnings-
struktur hvor det i tillegg 

til arealeffektivitet oppnås  
korte avstander internt med 
mulighet for god visuell kon-
takt mellom de ulike deler. 
Dette frigjør samtidig mest 
mulig tomteareal som skaper 
en åpnere og mer parkmessig 
situasjon med gode betingel-
ser for senere utvidelser.

Bygningsvolumet er under-
delt  i øst-vestgående lamel-
ler som i tillegg til å skape 
betingelser for tilstrekkelige 
dagslysarealer, også gir en 
underdeling og skala i bebyg-
gelsen i samsvar med regule-

ringsmessige bestemmelser. 
Avtrappet høyde på lamelle-
ne tilpasser seg det skrånen-
de terrenget. 

Hovedadkomst er lagt sen-
tralt i anlegget inn mot en 
sammenbindende kommu-
nikasjonsakse på tvers av 
blokkstrukturen. Dette sen-
trale knutepuntet er formet 
som et åpent luftig sentral-
rom som skaper oversikt-
lighet og entydighet i det 
interne kommunikasjonssys-
temet, med sosiale kontakt-
soner og direkte adkomst til 
fellesfunksjoner.

Det er i den strukturelle opp-

byggingen av anlegget, lagt 
stor vekt på å skape et trans-
parent bygg med god visuell 
kontakt internt, gode dags-
lysforhold og luftige og over-
siktlige fellesarealer med 
gjennomlys og lange siktlin-
jer

Den typiske blokkformen er 
gitt en utforming med spe-
sielt  hensyn på det forelig-
gende rombehov. I utgangs-
punktet er det etablert stor 
blokkbredde på ca. 22 m for 
å skape store sammenheng-
ende laboratoriearealer i di-
rekte tilknytning til kontor-

Hovedadkomst er lagt sentralt i anleg-
get inn mot en sammenbindende kom-
munikasjonsakse på tvers av blokk-
strukturen. 

fortsettelse side 28
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Planstrukturens generelle karakter gjenspeiles også i det arkitektoniske uttrykket. Analoge blokkformer med gjen-
nomførte fasadeprinsipper er gjennomgående i hele anlegget. Variasjon oppstår ved landskapsformen og den avtrap-
pende bygningsmassen.

Bilder av hovedtrapp og sentral glassgård forteller om et bygg med gode dagslysforhold og luftige og oversiktlige fel-
lesarealer.

Eksempler på bevisst anvendelse av glass for å oppnå 
et åpent, luftig og transparent anlegg.

Komplette utleietjenester fra UCO 
UCO har levert komplette utleietjenester til prosjektet:
byggvarme, heis, personløftere, samt øvrige maskiner 
og utstyr. 

Ta kontakt med oss for effektive leieløsninger – det 
lønner seg!

Tlf. avd. Kjeller:   40 00 64 50
Tlf. avd. Fornebu: 40 00 18 67
www.uco.no 
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Til WOTC har Astrup levert 
OXIWALL naturelokserte 
plater til fasader, beslag og 
markisekasser.

Se:  www.astrup.no

Postboks 166 Bragernes, 3001 Drammen
Telefon: 32 21 21 21
www.pettersen.no

Elektroentreprisen
er levert av

fortsettelse fra 
side 26

arbeidsplassene. For å sikre 
dagslys til arealer i indre so-
ne, er det skåret inn nisjer 
med store glassflater. Dette 
skaper variasjon i dagslys-
innfallet og bidrar til å un-
derdele interiøret i romso-
ner som skaper en mer intim 
atmosfære, godt tilrettelagt  
også for åpnere kontorfor-
mer. Kjernefunksjonene er 
utformet slik at de ikke sper-
rer for den visuelle kontakten 
mellom arbeidsområdene og 
fellesområdene

Plandisposisjon
Samlet bruttoareal inklusiv 
parkeringshus er ca. 24.000 
m2 fordelt over til sammen 5 
etasjer. Over parkeringskjel-
ler ligger en etasje med store 
laboratorie- og verkstedsare-
aler med stor takhøyde. Dis-
se arealene ligger direkte inn 
mot et større innbygd om-
råde for varemottak og av-
fallshåndtering. Over dette 
fremstår den typiske blokk-
strukturen som avtrappes 

med landskapet. I utgangs-
punktet er den indre layout i 
kontorarealene lik i alle om-
rådene med noen mindre mo-
difikasjoner. Kantine og kon-
feranseavdeling er etablert på 
toppen av bygget med takter-
rasse mot sør med flott utsikt 
over det vakre landskapet i 
Asker.

Uttrykk
Planstrukturens generelle 
karakter gjenspeiles også i 
det arkitektoniske uttrykket. 
Analoge blokkformer med 
gjennomførte fasadeprinsip-
per er gjennomgående i hele 
anlegget. Variasjon oppstår 
ved landskapsformen og den 
avtrappende bygningsmas-
sen. Hovedmateriale i fasade-
ne er natureloksert alumini-
um, brukt som fasadeplater, 
beslag og glassprofiler. Mør-
ke sementfiberplater inngår 
som kontrasterende felt i kon-
torfasade og i ventilasjons-
oppbygg. Det er ellers en be-
visst anvendelse av glass for 
å oppnå et åpent, luftig og 
transparent anlegg.

Fasadeeksempler.

Instrumentrom (kommandosenter) for et seismisk fartøy. Fra dette rommet kontrollerer operatørene både navigasjon 
og innsamling av seismiske data.

Bildet over viser ankomst WesternGeco. �ed adkomst�ed adkomst 
fra øst er bygningsmassen trukket lengst mulig mot 
nord/vest, og etablerer en avsluttet situasjon i denne 
enden.  Utvidelser vil dermed kunne skje entydig i sør 
og østlig retning. For besøkende er det etablert ca. 60 
plasser som flateparkering, mens parkering for ansatte 
er lagt i parkeringskjeller med tilnærmet 200 plasser. 
Område for varemottak og søppelhåndtering er også 
lagt under bakken.

Til venstre: Ved hovedinngang sett mot én av byggets 
to hovedtrapper.
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Elveveien 23, 3057 Solbergelva
Telefon: 32 87 32 71
www.skaugenblikk.no

SKAUGEN BLIKK &
VENTILASJON AS

Montering av
ventilasjonsanlegg i underentreprise

for GK Norge AS
er utført av

Interiørkonseptet
Av 

Jeanette-Helen Sørli,
Scenario Interiørarkitekter AS

Resepsjonsdisken angir WesternGecos identitet, utformet som et båtskrog i alulaminat. Bakveggen til resepsjonen er 
foliert med et stort bilde av en «shooting-coil», som illustrerer deres seneste teknologi og fokus på fremtidig utvikling 
og kompetanse.

WesternGecos nye bygg lig
ger i Asker kommune og fun
gerer i dag som et kompetan
sesenter for ca. 500 ansatte.

Terje Grønmo Arkitekter har 
prosjektert ett kontorbygg 
med tre hovedkjerner. Kjern
ene er nesten identiske i ut
trykk og har som funksjon å 
samle infrastrukturen i byg
get. Laboratorierene ligger 
også her, og i mot utside av 
bygget ligger cellekontorene. 
Det er lagt vekt på å skape en 
gjennomgående oversiktlig 
og nærmest transparent opp
levelse gjennom kontorland
skapet, hvor utstrakt bruk av 
glass i kontorfronter og dører 
er med på å gi et fremtidsret
tet og luftig uttrykk.   

Den overordnede idéen bak 
interiørkonseptet er å tyde
liggjøre WesternGecos  iden
titet som et internasjonalt 
høyteknologisk seismikksel
skap med fremtidens løsnin
ger. For å tydeliggjøre sel
skapets profil og spesifiserte 
kunnskap er hver av blokke
ne i bygget inspirert av na
turelementer som hav, sand 
og fjell.

Blå farge representerer Wes
ternGeco i deres designpro
fil. Som en grunnleggende 
faktor var det derfor nærlig
gende å la denne fargen re
presentere og introdusere 
den midtre kjernen. Temaet 
«sand» fikk i oppdrag å re
presentere den sydlige delen 
av bygget (som for øvrig har 
kantine på toppen). Den tred
je delen av bygget mot nord 
skulle representere «fjell».

Man ankommer bygget gjen
nom resepsjonen i den «blå» 
kjernen. Venteområdet med 
kaffebar er med på å gi et 
inviterende og vennlig ut
trykk for enhver besøkende. 
I umiddelbar tilknytning til 
denne kjernen ligger både re
sepsjon med kundemottak, 
styrerom og selskapets admi
nistrasjon. Resepsjonsdisken 
angir WesternGecos identi
tet, utformet som et båtskrog 
i alulaminat. Bakveggen til 
resepsjonen er foliert med et 
stort bilde av en «shooting

coil», som illustrerer deres 
seneste teknologi og fokus på 
fremtidig utvikling og kom
petanse.
 
Andre og tredje etasje intro
duserer en bro som er med 
på å binde bygget sammen. 
To imponerende trappeforløp 
gir rom for åpne sosiale soner 
hvor organiske former speil
er den oceane natur. Arkitek
toniske grep med store åpne 
arealer og mye lys fremhever 
og gir de valgte materialene 
et skinn av spennende farge
nyanser

WesternGeco hadde på et tid
lig stadium besluttet å bygge 
cellekontor og heller kom
binere teamarbeidsplasser 
og labområder i kjernen av 
bygget. Dette skulle være en 
funksjonell løsning som er 
tilnærmet lik i de tre delene 
av bygget, hvor hver enkelt 
del skulle skille seg ut med 
et egen tema for identitet og 
farge.

For å tilfredstille det strenge 
kravet til antistatisk belegg 
fikk kjernene ESD gulvbe
legg hvor det ellers i gangare
al, møterom og cellekontorer 
ble lagt tepper. Kontorfronter 
og dører er av glass med smal 
aluminumsprofil. Bruken av 
glass fra gulv til tak skulle gi 
mulighet for naturlig lysinn
fall til gangsonene og indre 
arealer som labområder og 
teamarbeidsplassene i åpent 
landskap.

Kantinens oppgave har en 
daglig funksjon samt fleksi
bilitet for bruk ved store ar
rangementer. For å skape en 
mer intim atmosfære i den 
store kantinen, valgte man å 
dele arealet inn i forskjellige 
soner med bruk av varieren
de møblement samt overgan
ger i gulvbelegg med par
kett for stemning, og flis for 
funksjonalitet og hygiene i 
våtsoner.

Resultatet har vist seg å bli 
et spennende møte mellom 
funksjonelle og  industrielle 
materialer som glass og alu
miniumsfronter i et moderne 
interiør med sterke fargeinn

slag og intime imøtekom
mende, funksjonelle samt 
komfortable soner.
 
Scenario Interiørarkitek
ter AS har i samarbeid med 
WesternGeco spilt en aktiv 
rolle i å utvikle et tilfreds
tillende interiørkonsept ba
sert på fremtidig profilering 
av WesternGeco sin identi
tet. Videre innsikt og kunn
skap av bedriften som en ar
beidsplass og den seismiske 
industrien har tillatt interi
ørarkitektene å ta inspirasjon 
i de elementene som driver 
deres kunnskap og arbeids
felt, nemlig havet. Designer
nes mål var i denne omgang, 
gjennom beskrivelse av farge 
og overflater og med spesial
design av løst og fast inven
tar, å oppnå et samspill med 
byggets orginale struktur og 
lyssetting.

Typisk kontorlandskap.

Kantinens oppgave har en daglig funksjon samt fleksibi-
litet for bruk ved store arrangementer.

.
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Rådgivende ingeniør i
byggeteknikk

www.finseth.no

Rosenholmveien 40, Postboks 163, 1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 79 79 • Telefax: 66 81 79 70

www.kbygg.no

VI HAR VÆRT
TOTALENTREPRENØR

Hausmanns gate 16, 0182 Oslo
Telefon: 23 32 72 00 • Telefax: 23 32 72 99
www.hille-melbye.no
firmapost@hilmel.no

ARKITEKT

Folloklinikken
Av 

Erik Karlsen,
Hille Melbye Arkitekter AS

3 bilder over viser 
bygget fra 3 himmelret-
ninger. Fra øverst: syd, 
vest og øst.

Bygget er plassert sen-
tralt på tomten, noe 
som muliggjør en rekke 
måter å utvide det på, 
om og når det måtte bli 
aktuelt.

Bildet til høyre: 
Sengepostene er orga-
nisert rundt et indre 
gårdsrom, som skal tje-
ne som et skjermet ute-
oppholdsareal, og som 
gir rikelig med lys inn i 
avdelingene.

Alle bilder i 
reportasjen:

Byggenytt

Hille Melbye Arkitekter AS 
fikk våren 2007 en henven-
delse fra Komplett Bygg AS 
om lage et forslag til et ny-
bygg for Folloklinikken i 
forbindelse med en anbuds-
konkurranse. I løpet av mai-
juni 2007 lagde vi et forslag 
i samarbeid med entrepre-
nøren. Dette resulterte i at 
Komplett Bygg AS vant an-
budskonkurransen med Hil-
le Melbye AS som arkitek-
ter. 

Prosjektet har i perioden et-
terpå blitt bearbeidet noe, 
både etter innspill fra  bru-
kerne, Ski kommune, entre-
prenøren og prosjekterings-
teamet, men har i hovedsak 
beholdt den opprinnelig idé.

Tomten 
Tomten var i utgangspunk-
tet ubebygget, og bestod ho-
vedsaklig av jordbruksareal. 
Den heller svakt mot øst, hvor 
den er begrenset av Vestvei-
en. Mot nord ligger boligom-
rådet i Artilleriveien, mot 
vest blant annet forsvarets 
store eiendom og mot syd ny 
innfartsåre til Ski.  

Tomten var regulert til sy-
kehusformål og regulerings-
planen ble vedtatt i Ski kom-
munestyre 31. januar 2001.  
Ettersom planene for et nytt 
Follosykehus var skrin-
lagt, ble denne tomten ak-
tuell som lokalisering av et 
nybygg for Folloklinikken.  
Bygget er plassert sentralt 
på tomten, noe som mulig-
gjør en rekke måter å utvide 
det på, om og når det måt-

te bli aktuelt. Bygget deler 
tomten i to nivåer som ska-
per et skille mellom bygnin-
gens «offentlige» og «priva-
te» del. Adkomst, parkering 
og inngang er plassert på et 
lavere nivå, mens sengepos-
tene, som har et større behov 
for privat sfære ligger på et 
høyere nivå. Dette vil gi pa-
sientene tryggere uteplasser, 
og beskyttelse mot innsyn og 
forstyrrelser fra adkomstom-
rådet. 

Kontorer og behandlingsrom 
vender mot nord-øst og det 
lille skogområdet mot Artil-
leriveien, mens pasientrom-
mene ligger syd-vestvendt, 
for best mulig lysforhold.   
Gangadkomsttil er fra veien 
vis-à-vis Tinghuset, mens 
biladkomsten er fra rundkjø-
ringen i sør. Parkeringsplas-
sen er plassert ned mot Vest-
veien.

Arealdisponering
Vi har lagt vekt på å lage et 
hus hvor det er lett å oriente-
re seg og hvor de forskjellige 
funksjoner er plassert på en 
logisk måte. 

Funksjonene er fordelt på tre 
plan med tilsammen 4509 
m2.

Underetasje 655 m² :
Hovedinngang, felles ekspe-
disjon, ambulant team, mer-
kantile funksjoner, mottak 
rus og  tekniske rom.
1. etasje1927 m² :
2 sengeposter med tilsam-

➞
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Alle
elektrotekniske 
installasjoner
er utført av

www.alphaelektro.no

Elektrogrossist

Stamveien 1, Gjelleråsen næringspark, 1483 Skytta
Telefon: 06706

www.onninen.no

Elektrotavler er levert av

Svellveien 29, 2004 Lillestrøm
Telefon: 64 83 54 44 • Telefax: 64 83 54 45

www.skarnes-elektro.no

Postboks 134 Røa, 0702 Oslo
Telefon: 22 06 55 00 • Telefax: 22 06 55 40

www.fagerhult.no

All belysning er levert av

Hasle Trafo 35, 1734 Hafslundsøy
www.park-anlegg.no

Grunnarbeidene
er utført av

Vi gratulerer med valg 
av vinduer og balkongdører, 

og takker for oppdraget!

www.nordan.no

Prosjektfakta

Byggherre:	 Aker	Universitetsykehus	HF
Prosjektledelse
	byggeledelse:	 Hospitalet	AS
Totalentreprenør:	 Komplett	Bygg	AS
Arkitekt:	 Hille	Melbye	Arkitekter	AS
RIB:	 Knut	Finseth	AS
RIV:	 Siv.ing,	Jan	Reidar	Hop	AS	
RIE:	 Multiconsult	AS
RI	brann:	 Roar	Jørgensen	AS
RIA:	 Brekke	&	Strand	akustikk	AS
RIG:	 Multiconsult	AS
RI	miljø:	 Multiconsult	AS
Konsulent	utstikking:	 Nerdrums	Opmaaling	AS
Konsulent	låssystemer:	Møller	Undall	AS	

Fasade mot nord med hovedinngangen. Bygget har en 
fasade med stående trepanel beiset i  en  lys, transpa-
rent beis som vil fremheve spillet i treverket. Dette  vil 
gi bygget et levende og varmt uttrykk. Fasaden er hori-
sontaldelt, slik at fasaden tilhørende hvert plan er flek-
sibel, med tanke på vindusplassering i rommene. 

➞
men 22 sengeplasser og en 
rusavdeling med 7 senge
plasser, aktivitetsrom,  kon
torer og garderober/spiserom 
for ansatte. 
2. etasje 1927 m² :
2 sengeposter med tilsam
men 22 sengeplasser, be
handlerkontorer og gruppe
behandlingsrom.

Sengepostene er organisert 
rundt et indre gårdsrom, som 
skal tjene som et skjermet 
uteoppholdsareal, og som 
gir rikelig med lys inn i av
delingene. Sengepostene i 
2. etasje får store sørvendte 
balkonger.  Kontordelen og 
rusenheten  har to mindre 
lysgårder som  er med på å 
gi dagslys  i bygget og gjør 
de planlagte møteplassene til 
hyggelige steder å være. 

En hovedtrapp og heis for
binder alle etasjer, og gir en
kel logistikk i huset. Heisen 
er dimensjonert for senger.

Materialer
Bygget har en fasade med 
stående trepanel beiset i  en  
lys, transparent beis som vil 
fremheve spillet i treverket. 
Dette  vil gi bygget et levende 
og varmt uttrykk. Fasaden er 
horisontaldelt, slik at fasaden 
tilhørende hvert plan er flek
sibel, med tanke på vindus
plassering i rommene. Dette 
vil skape en spennende va
riasjon, uten å måtte tilføre 
andre elementer til fasaden. 
Vinduene  spenner over hele 
etasjehøyden. 

I nedre del av vinduet er det 
et felt med farget glass som 
både gir et fargespill på gul
vet inne når solen skinner 
igjennom, og et fargeinnslag 
i fasaden utvendig. Innven
dige vegger i sengeposter er 
bygget som lettvegger med 
kryssfinér og malte gipspla
ter. Alle baderom er prefabri
kerte og kom helt ferdige til 
byggeplassen med keramis
ke fliser og sanitærutstyret 
montert.

Himlinger er levert som sys
temhimlinger, og  gulv er be
lagt med linoleum.

Byggeteknikk
Bæresystemet vil bli utført 
med prefabrikerte søyler og 
bjelker i stål.  Dekkene blir 
prefabrikerte hulldekkeele
menter. Bygget blir delt i to 
separate brannseksjoner av 

en langsgående betongvegg 
mellom kontordelen og senge
postene. 

Utomhusanlegg
Folloklinikken ligger på en 
stor tomt, den skulle jo gi 
plass til et helt sykehus. Der
for var det litt synd at opp
dragsgiver ikke hadde bud
sjett til et utomhusanlegg som 
en del av prosjektet. Men hel
digvis kom pengene til slutt, 
og vi tror det blir flott rundt 
Folloklinikken til våren, når 
planen til landskapsarkitek
tene Grindaker AS er gjen
nomført.

Vi oppfatter at prosessen med 
gjennomføringen av Follo
klinikken har vært preget av 
godt og konstruktivt samar
beid fra alle involverte.

Prosjektering	av	bæresystemet	
til	Folloklinikken

Av Magne Fredheim, prosjektleder,
Sivilingeniør Knut Finseth AS

Sivilingeniør Knut. Finseth 
AS har hatt ansvaret for di
mensjonering og tegninger 
av bæresystemet til Follokli
nikken. Vi har også prosjek
tert pelehoder av armerte og 
utstøpte kumringer.  På pele
hoder ligger det prefabriker
te grunndragere av LB og 
DLBprofiler som opplegg 
for hulldekker. HD 290 er 
benyttet på grunndragere 
som gulv på grunn.

Bygget er  utført med bære
system i stål, prefabrikerte 
betongvegger i sjakter, kjel
lervegger samt seksjone

ringsvegg. Etasjeskillere er 
utført som hulldekker med 
integrerte stålbjelker (HSQ).
Contiga AS har levert alle 
elementer inkludert grunn
dragere som en samlet pak
ke. Dette gir god kontroll på 
grensesnittet mellom de for
skjellige elementene. 

Til prosjektering og tegning 
av stål og prefabrikert be
tong har vi benyttet 3Dmo
delleringsprogrammet Tekla 
Structures. Dette er et kre
vende verktøy, men det gir 
oss samtidig svært mange 

fortsettelse neste side
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fordeler. Istedenfor å tegne 
bygget ved hjelp av linjer set-
ter man sammen bjelker og 
plater i en 3D-modell. De-
lene tilpasses så til hveran-
dre i alle knutepunkt. Det 
angis sveis og bolter i mo-
dellen, slik at lister på dette 
kan hentes ut ved behov. Det 
samme gjelder materiallister 
på alt benyttet stål. Når mo-
dellen er ferdig i det områ-
det man jobber med, kan en 
hente ut arbeidstegninger for 
de enkelte delene samt plan, 
snitt og 3D-visninger for hver 
etasje. Med 3D-modellering 
får man en bedre forståelse 
av bygget i sin helhet. Man 
får også en bedre kontroll av 
geometri med hensyn til feil i 
tegninger og forbindelser. 

Elektroteknikk

Folloklinikken ble utført 
som totalentreprise hvor 
Alpha elektro AS stod for 
prosjektering og utførelse 
av alle elektrotekniske an-
legg i bygget.

Det er montert et omfat-
tende lynavlederanlegg på 
tak med nedledere mon-
tert meget diskrét på fasa-
der tilknyttet ringjord. Ho-
vedfordeling er installert i 
underetasje og det er vide-
re installert 10 stk. under-
fordelinger sentrale steder 
i bygget. Alle fordelinger 
er levert av Skarnes elek-
tro AS.

Fagerhult har vært en vik-
tig bidragsyter i forbin-
delse med prosjektering av 
lysanleggene innomhus og 
utomhus, de har også le-
vert all belysning ved Fol-
loklinikken. 

Det er levert et heldekken-
de adressérbart brannvars-
lingsanlegg med alle funk-
sjoner som kreves i et bygg 
av denne typen, prosjekte-
ring og utførelse har vært 
i godt samarbeid med Elo-
tec som er leverandør av 
systemet. 

Vi har i størst mulig grad 
forsøkt og bruke få leve-

randører i prosjektet slik at 
vi i utførelsesperioden, og 
bruker i ettertid, får få le-
verandører å forholde seg 
til i forbindelse med drift 
og vedlikehold av anleg-
gene. Vi gikk derfor inn 
for Proxll som leverandør 
på adgangskontrollanlegg, 
porttelefonanlegg, ITV-
anlegg og nødlysanlegg. 
God oppfølging av Proxll 
har gjort installasjonene 
og idriftsettelsene av dis-
se anleggene uproblema-
tiske. 

Utover nevnte systemer er 
det levert omfattende tele/
data spredenett, sykesig-
nalanlegg og overfallsa-
larmanlegg. Vi har i det-
te prosjektet som alle våre 
øvrige prosjekter benyttet 
Onninen som grossist med 
god oppfølging fra selger.

Vi mener vi fått et godt 
håndverksmessig resultat 
på Folloklinikken som vi 
kan være stolte av. Byg-
geprosessen har vært god 
på grunn av godt samar-
beid mellom entreprenøre-
ne og byggeledelsen og ik-
ke minst  på grunn av våre 
dyktige elektrikere som 
har stått på dag etter dag.

Av Dag-Øyvind Johnsen, Alpha Elektro AS

Til høyre: 
Forbindelse pelehoder, grunn-
dragere og stålsøyler.

Under:
Tekla 3D-modell råbygg.

Tegninger:
Sivilingeniør Knut Finseth AS 

Bildet over viser fra korridor med glassvegg ut mot det 
indre gårdsrommet. Bildet til høyre viser fra liten glass-
gård/vinterhage.

Teknisk rom designet av rørleggeren for mange funksjoner. Det er installert fjernvarmesentral, fordelerstokk til gulvvarmekurs, 
radiatorkurser, ventilasjonskurs og kurs til gatevarme. Her er også installert pumper, energimålere, ekspansjonskar, luftutskiller 
med mer. Rommet inneholder også sprinklersentral. Installasjonene er løst på en ryddig og oversiktlig måte på tross av at rom-
met er meget lite.

pressemelding:

Norconsult valgt som rådgiver 
for Færder videregående skole i 

Tønsberg 
Norconsult AS, Norges le-
dende flerfaglige rådgiver 
rettet mot samfunnsplan-
legging og prosjektering, 
har sammen med sine sam-
arbeidspartnere, vunnet 
oppdraget som rådgiver for 
Færder videregående skole 
i Tønsberg. 

Færder videregående skole 
i Tønsberg er den andre sto-
re skoleutbygging Vestfold 
Fylkeskommune har utlyst 
på samspillkontrakt. Sko-
len skal stå ferdig til skole-
start i 2013, og vil ha plass 
til 750 elever og 160 ans-
atte på sine totalt 15.000 
m². Arkitektoppdraget ble 
vunnet av det svenske ar-
kitektfirmaet White, mens 
entreprenør og rådgiver-
oppdraget ble vunnet av 
grupperingen Veidekke, 

Oras og Bravida som en-
treprenører og Sweco og 
Norconsult som rådgivere. 
Norconsult har oppgaven 
med prosjekteringsledelse, 
SØK-funksjon og samtlige 
rådgiverfag, med unntak 
av byggeteknikk som utfø-
res av Sweco.

«Dette er utrolig spennen-
de for oss, og det er den 
største kontrakten Nor-
consult i Vestfold har hatt 
noensinne» kommenterer 
Vidar Andersen, Norcon-
sults kontorleder i Larvik. 
«Vi var også med som råd-
givere ved byggingen av 
Thor Heyerdahl videregå-
ende skole i Larvik, men 
dette oppdraget er betyde-
lig større, da vi nå skal væ-
re ansvarlige for den totale 
prosjekteringsledelsen.»

Ill.: White Arkitekter, Sverige
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Bjorhaugslettå, Postboks 222, 4367 Nærbø
Telefon: 51 79 95 55

Landskapsarbeidene
park og hage
er utført av

Kværnerbyen – byggetrinn 2 Møllehjulet

Arkitektens artikkel
Av 

Asgeir Jørgensen, sivilarkitekt MNAL,
Selberg Arkitektkontor AS

Prosjektet i Kværnerbyen 
er en del av en stor oppgave 
med å transformere et gam-
melt industriområde til inspi-
rerende boligområdet. 

Det ligger føringer i regule-
ringen som skal sikre at noe 
av arven og identiteten i om-
rådet skal bevares, gjennom 
verning av noen bygg og bl.a 
2 eksisterende dreieskiver 
for togvogner. Alnaelva som 
ligger i kulvert under områ-
det, er symbolsk gjenåpnet, 
gjennom at det er etablert et 
vannspeil som slynger seg 
gjennom området.

Kværnerbyen er en ukjent og 
delvis avglemt del av byen, 
som ligger svært sentralt, kun 
gangavstand, i forhold til Os-
lo sentrum og Bjørvika. Om-
rådet har et betydelig større 
potensial en mange forstår 
før de har besøkt stedet. 

Av de totale utbygningspla-
nene for området er fortsatt 
bare ca. 20-30% utbygd, noe 
som gjør det utfordrende for 
å forstå hvordan Kværner-
byen engang i fremtiden vil 
fremstå.  

OBOS, som byggherre, er 
kvalitetsbevisst, solid og 
langsiktig, og setter i aller 
høyeste grad boligkjøperne 
i fokus. De satser tungt på 
å bygge opp attraktive ute-

områder og legge til rette for 
myke trafikanter og kollek-
tivtrafikk. De har høye ener-
gi- og miljømål og vil gjen-
nom sine prosjekter vise at 
de tar samfunnsansvar, noe 
som er inspirerende for de 
prosjekterende og gir bolig-
kjøperne merverdi.

Prosjektet er en kvartalstruk-
tur som består av 4 leilig-
hetsbygg bygget på en felles 
første etasje. Gårdsrommet 
ligger en etasje over bakke-
nivå og danner et mer priva-
tisert uterom for beboerne, 
med frukthage, sittegrupper, 
lekeareal og grillplass. 2 av 

bygningene har også felles 
takterrasser for de som øns-
ker mer sol og plass enn de 
har på sin private terrasse. 

De 177 leilighetene er en 
kombinasjon av små og mid-
delsstore leiligheter som 
innbyr til en variert bebo-
ersammensetning. Noen 
leiligheter har henvendelse 

fortsettelse neste side

Asgeir Jørgensen kan 
være godt fornøyd med 
hvordan Kværnerbyen 
fremstår i dag.

Kværnerbyen sett ved Kværnerdammen med  gammelt verkstedbygg i forgrunnen, så 
3 boligblokker (byggetrinn 1 Turbinen, ferdigstilt i 2008) og bakerst 2 av byggetrinn 2 
Møllehjulets 4 boligblokker. Under  et blikk ned i Møllehjulets indre gårdsrom.

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt
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inn mot gårdsrommet, mens 
størstedelen henvender seg ut 
mot fellesarealene. 

Materialbruken skal gjen-
speile tradisjon i området 
med bruk av tegl og mur-
arkitektur. Dette er gjort i 
samspill med betong og pla-
tekledning, som alle er ved-
likeholdsvennlige og mate-
rialer. 

Deler av 1.etasje er utformet 
for utleie av næringsarealer.   

Selberg Arkitektkontor AS
Asgeir Jørgensen
Kamyar Shadjari
Marie Schlytter
Andre M Faria

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

www.nnokkel.no

Lås og beslag
er levert av

Franzefossveien 19, 1336 Sandvika
Telefon: 07855

www.franzefoss.no
Gratulerer med vel gjennomført prosjekt

Avfallshåndtering er utført av

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

www.moelven.com

Elektroarbeidene
er utført av

Brynsengveien 2, 0667 Oslo
Telefon: 22 51 11 20 • Telefax: 22 51 11 21

www.solland.no

Vi har levert
luftbehandlingsanlegget

Bildene viser diverse rørtraséer og kabelbroer i tek
nisk rom. I teknisk rom er det orden i sakene.

Samlestokk i varmeanlegget.  Dette er rene kunstverk
et.

Bildet viser varmevekslere for fjernvarme (Hafslund 
Fjernvarme).

Ventilasjonsanlegg for næringslokaler.

Flotte utomhusområder for voksne og for barn.  

Oversiktsplan. Kværnerdammen til venstre for sirkelen 
som omkranser borettslaget Møllehjulets 4 hus.

Kværnerbyen sett mot Visningssenter i  gammelt bygg, og Mølehjulets hus C og D. Kværnerbyen er en ukjent og delvis 
avglemt del av byen, som ligger svært sentralt, kun gangavstand, i forhold til Oslo sentrum og Bjørvika. Området har 
et betydelig større potensial en mange forstår før de har besøkt stedet. 
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Øvre Stølslie 23, 2953 Beitostølen
Telefon: 99 05 03 93

www.fnbygg.no

Innvendige tømrerarbeider
er utført av

Strandveien 16, Postboks 48, 2381 Brumunddal
Telefon: 62 35 10 00 • Telefax: 62 35 10 01

www.parkettpartner.no

Upofloor Parkett
er levert og montert av

Prosjektleder for Kværenerbyen (c/o OBOS), Jan Solbakk, kan vise fram flott utsikt 
mot Ekebergåsen.Parkett på de fleste gulv.  Gang med 177 leiligheter: det blir mange m2  med parkett!

Bildet over: detalj med rømningstrapp. Vålerenga kirke 
i bakgrunnen. Lodalen er et dalsøkk med med høye hus 
kommer man på toppen nesten i paritet med åsene rundt. 
Til høyre: Sett fra hus C inn mot husene B og A. Alle den 
røde pyntesteinen er rehabilitert, knust murstein fra om-
rådet.

 Alle bilder i reportasjen: Byggenytt

Alnaelva som ligger i kulvert under området, er 
symbolsk gjenåpnet ved at det er etablert et vann-
speil som slynger seg gjennom parkanlegget. 

Også bildet under gir eksempel på Kværnerbyens 
fine utomhusområder. Overvannsrennen av brostein 
er omkranset av knust murstein fra industri- og 
verkstedsbygg som er revet i Lodalen. 

fortsettelse neste side
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Prosjektfakta Kværnerbyen/Møllehjulet

Byggherre: Lodalen Utvikling DA
Totalentreprenør: Reinertsen AS
Prosjekteringsleder: Selberg Arkitektkontor AS
Arkitekt: Selberg Arkitektkontor AS
RIB: Reinertsen AS
RIV: Mek-Consult AS 
RIE: Norconsult AS
 (tidligere Støltun AS)
RI brann: Reinertsen AS
RIA: Reinertsen AS
RIG: Multiconsult AS
LARK: Selberg Arkitektkontor AS

Fra takterrassen til Møllehjulet borettslags hus A. Som 
man ser hjelper det med høyt hus i et dalsøkk.

Foto: Byggenytt

pressemeldinger:

Gårdsrommet omkranset av Møllehjulets 4 boligblokker 
tar seg godt ut i fugleperspektiv.

Foto: Byggenytt

Eaton blir ett selskap i Norge
Eaton Power Quality og Ea-
ton Electric (tidligere Mo-
eller Electric) blir nå slått 
sammen. Navnet på det nye 
selskapet blir Eaton Elec-
tric AS, og et nært samar-
beid blir enda nærmere.

Helt siden Moeller ble kjøpt 
opp av Eaton i oktober 
2009, og endret navn til Ea-
ton Electric, har det vært et 
nært samarbeid mellom sel-
skapene. De to avdelingene 
har så langt operert som 
separate selskaper. Beho-
vet for nærmere samarbeid 
og ett ansikt ut mot kunde-
ne har derimot ført fram til 
beslutningen om å fusjone-
re de to salgsorganisasjo-
nene. 

Sammenslåingen av de to 
bedriftene trådte i kraft 1. 
desember i år, og er også 
gjennomført på nasjonalt 
nivå i hele Europa. I Nor-
ge blir det ett salgsselskap 
med mer enn 90 medar-
beidere under firmanavnet 
Eaton Electric AS. Ad-
ministrerende direktør er 
Hans-Ketil Andresen. Area 
Manager for alle salgsorga-
nisasjonene innen elektro i 
Norden og de baltiske stater 
er Jørn Aalefjær fra Eaton 
Power Quality. 

Produkter for hele 
elektromarkedet 
Mens «gamle» Moellers 
produktspekter omfatter 
installasjonsprodukter og 
tjenester for bolig, nærings-
bygg, industri, skip og off-
shore, er Power Quality 
ledende på strømbeskyt-
telse, -distribusjon og -ad-
ministrering, og tilbyr et 
bredt spekter av produk-
ter og tjenester som betje-
ner behovene til så vel of-
fentlige som kommersielle 
markeder innen industri, 
institusjon, IT, driftskritisk 
OEM, samt privatmarke-
det. Dessuten markedsfø-
res miljøvennlige FS6-frie 
høyspenningsbrytere over-
for everks-bransjen. Det 
arbeides allerede med den 
rent praktiske sammenslå-
ingen av de to selskapene, 
og markedet vil bli holdt 
fortløpende orientert. 

Om Eaton 
Eaton Corporation er et di-
versifisert strømstyrings-
selskap med en omsetning 
på USD 15,4 milliarder i 
2008. Eaton er en av ver-
dens ledende leverandører 
av elektriske komponenter 
og strømstyringssystemer 
til energiverk, hydrauliske 
systemer og tjenester til in-

dustri-, bil- og flyteknisk ut-
styr, distribusjon og effektsty-
ring, pneumatiske systemer for 
kommersiell og militær bruk, 
samt kraftoverføring og sty-
ring av ytelse, drivstoff og sik-
kerhet i biler og lastebiler. Ea-
ton har ca. 75.000 ansatte og 
selger produkter til kunder i 
over 150 land. Mer informa-
sjon finnes på www.eaton.
com.  

Om Eaton Electric AS 
Eatons elektr iske for ret-
ningsområde er en global le-
der innen strømdistribusjon, 
strømstyring, kontroll og over-
våking, samt produkter og tje-
nester til industriautomatise-
ring. Kombinert med Eatons 
ingeniørtjenester, utgjør pro-
duktene kundedrevne Power-
Chain Management®-løsnin-
ger som dekker driftskritiske 
behov for datasentre, indus-
tri, institusjoner, handel, bo-
lig- og OEM-markeder over 
hele verden. Eatons Power-
Chain-løsninger bidrar til at 
selskaper oppnår bærekraftige 
og konkurransedyktige forde-
ler gjennom pro-aktiv strøm-
styring som en strategisk og 
integrert del av driften. Dette 
sikrer økt pålitelighet, sikker-
het og optimal bruk av energi. 
Les mer på www.eaton.com/
electrical.

Produkter som tåler norsk vinter 
Produkter som ikke tåler 
vinteren er en utfordring for 
de som utfører bygge-, re-
parasjons- og vedlikeholds-
arbeide på denne årstiden.  
Ødelagte produkter som føl-
ge av temperaturpåvirkning 
utgjør i tillegg en belastning 
for miljøet.

– Det er flere utfordringer 
ved bruk av produkter som 
lim, fugemasse og byggskum 
om vinteren, forteller mar-
kedssjef Bjørn Ivar Høien-
dahl i Relekta-Gruppen. Vi 
har derfor satt brukervenn-
lighet ved kuldegrader som 
et av kvalitetskriteriene for 
produktene i Novatech og 
Relekta 101-serien.

Transportskader
Produkter som ikke tåler 
oppbevaring i kulde for en 
kortere periode kan bli øde-
lagte i transporten mellom 
leverandør og utsalgssted. 
Butikkene har vanskelig for 
å oppdage dette og risikerer 
å selge ukurante produkter. 
Dette medfører reklamasjo-
ner og klager. Relektas pro-
dukter skal tåle transport 
uansett årstid og norske vær-

forhold. Vi anser det som en 
selvfølge at butikkene får 
kurante produkter inn i hyl-
lene.

Brukervennlighet
I vinterhalvåret kan det være 
en utfordring for brukerne at 
produkter ikke tåler lagring 
over en viss periode i kulde-
grader. Håndtverkere har of-
te med seg alle produktene de 
trenger selv om jobben varer 
i flere dager/uker. Produkter 
lagres i arbeidsbilene for å 
spare tid og penger. Man er 
da avhengig av at produktene 
virker om morgenen etter å 
ha stått i en kald bil over nat-
ten. Det har Relekta tatt hen-
syn til. F.eks kan Tec7, som 
flere andre av Relektas pro-
dukter, fryse og tine gjentat-
te ganger og fortsatt opprett-
holde sin funksjonalitet ved 
bruk. 

Fornøyd bruker
– Alle våre medarbeidere har 
Tec7 med seg i bilen når de 
skal på jobb, forteller Steinar 
Borkholm hos Steam-Clean 
Byggforvaltning, Mjønda-
len. Noe som er viktig for 
oss, er at Tec7 tåler å fryse. 

Tec7 patronen kan oppbeva-
res i bilene våre, selv om vin-
teren. Det er bare å tine opp 
patronen og så bruke den.

Miljøhensyn
Produkter som ødelegges må 
kastes. Rester av  bygge-, re-
parasjons- og vedlikeholds-
produkter er en miljøutfor-
dring. Relektas produkter 
har mange bruksområder. 
Dette sammen med mot-
standsdyktigheten mot kul-
degrader medfører at inn-
holdet kan brukes helt opp. 
Dette medfører at disse pro-
duktene utgjør en mindre 
miljøbelastning enn andre 
tilsvarende produkter.

Produktene i Novatech- og 
Relekta 101-serien markeds-
føres av Relekta-Gruppen, 
og selges gjennom farge-, 
bygg- og jernvarehandlere i 
hele Norge.

Alle våre medarbeidere 
har Tec7 med seg i bilen 
når de skal på jobb, for-
teller Steinar Borkholm 
hos Steam-Clean Bygg-
forvaltning,
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