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RMIG AS, Lillevarskogen 14, 3160 Stokke
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Innhold:

•  FMC kontorbygg Midgard.
 Sidene 2–9.

• ASKO Øst byggetrinn 3.
 Sidene 10–15:

• NAV Drammen.
 Sidene 16–20:

• Comfort Hotel Union Brygge.
 Sidene 21–26:

• Comfort Hotel Runway.
 Sdene 27–31:

FMC Technologies
Midgard Foto: Byggenytt
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Løsninger som forener 
teknikk og miljø
www.sweco.no

Schwenckegata 11, 3015 Drammen
Telefon: 32 25 44 80 • Telefax: 32 25 44 81

Rådgivene ingeniører i
byggeteknikk

Nedre Fritzøegate 2,
Postboks 35 Fritzøe Brygge, 3285 Larvik
Telefon: 33 14 14 00 • Telefax: 33 14 14 19

www.norconsult.no

Rådgivende ingeniør
elektroteknikk

Erichsen & Horgen A/S
Rådgivende ingeniører
VVS - Klima - Kulde - Energi - Miljø - MNIF - MRIF
Nydalsveien 36, 0484 Oslo
Telefon: 22 02 63 00 • Telefax: 22 02 63 90
E-mail: oslo@erichsen-horgen.no • www.erichsen-horgen.no

Rådgivende ingeniør
Energi

ARKITEKT

s

Rundt fasadene av be-
tongelementer - kort-
fløyene - til og med 5. 
etasje, er det bygget en 
«ramme» av hvit betong 
som også danner gavler 
ned til bakkeplanet.

Foto:
Byggenytt

FMC kontorbygg «Midgard»
Av 

Bjørn Aase,
Ljøterud Ødegård Kongsberg  AS

Arkitekfirmaets prosjektleder Bjørn Aase (til høyre), her  
i gemyttlig samtale med sin kollega Hans Petter Barkost, 
som for øvrig var prosjektleder for Carpus II (omtalt i 
Byggenytt 1/2010), også et Teknologipark-prosjekt med 
Kongsberg Maritime som bruker.

Foto: Byggenytt

Stikkord
Nybygget består i prinsippet 
fullt utbygd av 4 bygninger 
tilknyttet en glassgård over 6 
etasjer + kjeller. En lang fløy 
øst/vest parallelt med glass-
gården for å skille eksiste-
rende og ny bygningsmasse 
og 3 fløyer nord/syd vinkelt-
rett på plassgården. 

Ønskede endringer i sluttfa-
sen av forprosjektet har ført 
til at prosjektet nå er bygget 
med 2 fløyer i nord/syd-ak-
sen. Det er bygget kjeller og 
fundamentering/konstruk-
sjoner forberedt for fløy nr. 
3.

Totalt areal inklusive kjeller 
er 33.500 m2. Antall arbeids-
plasser er ca. 1380 innen-
for bygning A og 2 av de tre 
mulige lamellene (B, C, D).
 
Total belastning fullt utbyg-
get med 3 lameller vil det 
være tilrettelagt for ca. 2000 
kontorarbeidsplasser. Det 
ligger i planene flere utvik-
lingsmuligheter. Ønsker og 
behov vil kunne tilpasses.

Arkitektonisk uttrykk
Oppdragsgiver var opptatt av 
at bygget skulle få ett preg 
som oppleves som attraktivt 
av de ansatte, av besøkende, 

naboer og by. Bygget skulle 
bidra til å skape attraktivi-
tet for FMC som virksomhet 

og for Teknologiparken som 
område.

Bygningen har fått et mo-
derne uttrykk som gjenspeil-
er den høyteknologi som ut-
vikles her. Bygget er gitt en 
selvstendig estetikk i kon-
trast til eksisterende bygnin-
ger.

6 etasjer er et høyt bygg i 
Kongsberg-målestokk. Vi 
har derfor valgt å ikke føre 
6. etasje helt ut til endene av 
fløyene, trappe ned volumet 
mot vei og tilstøtende area-
ler.

For å dempe byggets høy-
de ble 1. etasje og 6. etasje 
(bunn og topp) utført som 
lette glassfasader med en ek-
sponert søylestruktur.

Først og fremst ut fra frem-

driftsmessige hensyn ble det 
bestemt å bygge fasader av 
prefabrikerte bærende be-
tongelementer. Det er valgt 
hvite betongelementer i gav-
ler, langfløy mot nord og ge-

simser og sortpolerte larvi-
kitt-elementer i kortfløyer 
innrammet i hvit betong.

Rundt fasadene av betong-
elementer - kortfløyene - til 

Som situasjonplanens fotavtrykk viser, er det tilrettelagt 
for en tredje lamell i nord/syd-aksen. Det er bygget kjel-
ler og fundamentering/konstruksjoner forberedt for fløy 
nr. 3.

Plantegning: Ljøterud Ødegård Kongsberg 

Inngang til bygget skjer fra 
vest via en 5 etasjers høy 
portal.

Foto: Byggenytt

Midgard er i norrøn mytologi menneskenes 
boplass, som æsene bygde av Ymers øyenbryn til 
vern mot jotnene. Midgard ligger utenfor Åsgard, 
mellom gudeheimen og jotneheimen. Midgard 
ligger en plass i treet Yggdrasil.
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www.multiconsult.no

Vi har vært
rådgivende
i prefab
Multiconsult AS
Stokkamyrveien 13
4313 Sandnes
tlf 51 22 46 00

Midgard sett fra parkeringsplass i vest. Den utformingen som er gitt, gir også kommunikasjonsmuligheter mellom ny-
bygg og eksisterende bebyggelse som i prinsippet danner et rektangel. Rektangelet går gjennom 2 nabobygg via gang-
broer til nybygget. For fremtiden vil også en ny fløy kunne tilknyttes.

Foto: Byggenytt

Prosjektfakta FMC kontorbygg Midgard

Totalentreprisekostnad: 473 millioner kroner eks. mva

Bruttoareal: Ca. 33.500 m2 

Byggherre: Kongsberg Teknologipark AS

Bruker: FMC Technology Kongsberg 
Totalentreprenør: AF Veidekke Entreprenør AS
 Block Berge Bygg AS
Arkitekt: Ljøterud Ødegård AS

Teknisk koordinator: Itech AS

Rådgivere ingeniører
RIB: Will Arentz 
RI prefab: Multiconsult AS
RIV: Sweco Norge AS
RIE: Norconsult AS
RIBr: Norconsult AS
RI energi: Erichsen & Horgen AS
RI akustikk: BS akustikk AS

og med 5. etasje er det byg-
get en «ramme» av hvit be-
tong som også danner gavler 
ned til bakkeplanet. Samme 
hvite betongramme danner 
også nordveggen i langfløy-
en. Denne «brettes» og føres 
som tak over glassgård og vi-
dere som tak over i de lette 
tilbaketrukne toppetasjene i 
kortfløyene. 

Likedan er det en «hvit be-
tongramme» i begge ender 
av langfløy – øst-vest som 
danner gavler i denne fra og 
med 1. etasje til og med 5. 
etasje.

Interiør
Det er høy standard på fel-
lesarealer og representati-
ve områder og områder med 
høy bruk. I kontorarealene 
er det en middels standard 
med moderne utforming og 
materialbruk. Interiørene er 
utformet/detaljert med hen-
blikk på godt arbeidsmiljø, 
fleksibilitet, lett renhold og 
et minimum av støvsamlen-
de flater.

Det er valgt keramiske fliser 
og gummibelegg i fellesarea-
ler. Konferanserom er belagt 
med eikeparkett. Alle konto-
rarealer har teppebelegg.

Planløsning
Byggets betydelige størrelse 
betinger en utforming som 
gir god oversiktlighet. Inn-
gang til bygget skjer fra vest 
via en 5 etasjers høy por-
tal. Resepsjon med adgangs-
kontroll leder videre inn til 
glassgården. Fra glassgården 

ligger innganger til felles un-
dervisnings- og konferanse-
avdelinger.

Kommunikasjon vertikalt og 
horisontalt skjer i glassgår-
den som forbinder de tre (fi-
re) bygningskroppene, samt 
at i 2. etasje til og med 5. eta-
sje er det forbindelser mel-
lom kortfløyene via gang-
broer i glass. Inngangen til 
fløyene skjer fra glassgården. 
Dette vil samtidig gi fleksi-
bilitet med hensyn til even-
tuelle skiftende utleieforhold 
over tid.

Den utformingen som er gitt, 
gir også kommunikasjons-
muligheter mellom nybygg 
og eksisterende bebyggelse 
som i prinsippet danner et 
rektangel. Rektangelet går 
gjennom 2 nabobygg via 
gangbroer til nybygget. For 
fremtiden vil også en ny fløy 
kunne tilknyttes.

Bredden på bygningskrop-
pene gir stor fleksibilitet til 
kontorløsning med mulighe-
ter for cellekontor og åpne 
landskap, hver for seg eller i 
kombinasjon. Det er lagt opp 
til en modularisering av byg-
get og infrastrukturen (el/
vent/tele/data ) på en slik 
måte at flere løsninger kan 
velges uten at antall plasser 
reduseres. 

En typisk kontorfløy skal og-
så kunne deles inn i tre uav-
hengige soner uten inngrep 
i/ombygging av infrastruk-
turen.

fortsettelse neste side
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Strandgata 24, 3340 Åmot
Telefon: 32 78 41 09 • Telefax: 32 78 58 06

Stålarbeidene
er utført av

s

Fløyene B og C’s gavler 
sett fra syd.

Foto:
Byggenytt

Overganger til nabobygnin-
gene er klimatiserte gang-
broer i glass.

Parkering
Det er knapphet på P-plasser 
i området. Det er derfor lagt 
parkering under terreng for
mesteparten av bygget. Ned-
kjøringsrampe er plassert 
mot øst. Det er plass til ca. 
240 biler, i tillegg noen plas-
ser for sykkel/motorsykkel. 
Det er også lagt til rette for 
plasser til bevegelseshem-
mede i underetasjen.

Tekniske krav
Anerkjente standarder og 
normer er benyttet ved pro-
sjektering og byggingen. 
Byggene har alminnelig god 
standard, men møter høye 
krav til fleksibilitet. Drifts-
kostnader og vedlikeholds-
perspektivet er vurdert ved 
valg av løsninger og mate-
rialer.

Nye energikrav er lagt til 
grunn ved byggets utforming 
og beskrivelse. Det ble i tid-
lig fase i prosjektutviklingen 
gjennomført energibereg-
ninger som ga en klar for-
ventning til energibehovet i 
bygget under full drift.

Adkomst
Adkomst skjer i dag fra av-
kjøringen fra E134 og via til-
førselsvei sydover. I frem-
tiden vil ny trasé for E134 
legges i bru over Lågen og 
adkomst vil kunne skje fra 
syd. Plassering av hovedad-
komst er tilpasset denne situ-
asjonen Det har vært et mål 
å henvende bygget med sin 
hovedinngang mot syd-vest 
slik at denne blir godt syn-
lig i nåværende og i fremti-
dig situasjon.

fortsettelse fra 
forrige side

Totalt areal inklusive kjeller er 33.500 m2. Antall arbeidsplasser er ca. 1380 innenfor bygning A og 2 av de tre mulige lamellene (B, C, D).

Foto: Byggenytt

Det er knapp-
het på P-plas-
ser i området. 
Det er derfor 
lagt parke-
ring under ter-
reng for meste-
parten av 
bygget. Ned-
kjøringsrampe 
er plassert mot 
øst.

Foto:
Byggenytt

Store glassfelt slipper inn lys og knytter kontakt til landskapet utenfor.

Foto: Byggenytt. 

2 overganger til 
nabobygningene 
er klimatiserte 
gangbroer i glass.

Foto:
Byggenytt
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Vi har levert
byggevarene
på prosjektet

Industriveien 7,
Gomsrud industriområde,
3610 Kongsberg
Telefon: 32 77 20 40
www.byggmaker.no/
kongsberg
Åpent: 7-18, 9-15

Svelvikveien 81, 3039 Drammen
Telefon: 32 81 22 02 • Telefax: 32 81 10 30

Mobiltlf.: 92 25 49 38 - 92 26 25 07
www.alteknikk.no

Rekkverksarbeidene
er utført av

VGA
VESTFOLD GULVAVRETTING AS

GULVAVRETTING
PÅ SITT BESTE

Nedre Liavei 32, 3080 Holmestrand
Telefon: 32 05 57 23 • Telefax: 32 05 57 14

www.vga.no

I en samtale med Bygge-
nytt forteller Veidekkes 
prosjektleder Jørgen Knet-
ter at prosjektet er utført i 
et arbeidsfelleskap mellom 
Veidekke Entreprenør AS 
og Block Berge Bygg AS 
med en ansvarsfordeling på 
70/30.

Dette samarbeidsoppleg-
get indikerer at FMC-byg-
get er et elementbygg hvor 
Veidekke har kunnet forene 
sin kompetanse med Block 
Berges prefab- og produk-
sjonsstyrke, både med hen-
syn til prosjektering og sel-
ve byggeprosessen. Knetter 
kan fortelle at det  til sam-
men ble levert ca. 1000 trai-
lerlass med vegg- og dekke-
elementer, søyler, dragere 
og trapper, noe som i seg 
selv har vært en betydelig 
logistikkoperasjon. 

Fundamenteringen og alle 
tekniske sjakter er plass-
støpt. Sjaktene er glidestøpt 
opp til full høyde på 25 me-

ter. Prosjektet har hele ni 
glidestøpte tårn, og  Vei-
dekke har kunnet trekke 
på sin glidestøpkompetan-
se fra tidligere store pro-
sjekter, ikke minst fra Thor 
Heyerdahl videregående 
skole i Larvik som ble byg-
get i 2009. Her ble sjaktstø-
pen nøye gjennomgått og 
det ble utarbeidet en rap-
port som vi har hatt god 
nytte av i FMC-prosjektet, 
uttaler Knetter. Og han til-
føyer at det å kjøre 24-ti-
mers drift over flere dager 
og være avhengig av konti-
nuerlig tilkjøring av betong, 
er litt av en utfordring.

Men som alle andre utford-
ringer i dette store bygge-
prosjektet, har gjennomfø-
ringen gått som planlagt, 
fortsetter Knetter. Dette 
henger ikke minst sammen 
med at oppdraget har vært 
en forhandlet totalentrepri-
se noe som har gjort at to-
talentreprenøren har vært 
med i prosessen fra første 

dag. Dermed har det vært 
mulig å påvirke fremdrift  
og løpende produksjon på 
en positiv måte, tilføyer 
Knetter.

Men kjemien i et prosjekt 
er selvsagt alltid viktig 
for sluttresultatet. Veidek-
kes prosjektleder utrykker 
i denne sammenheng stor 
ros til de samarbeidspart-
nere han har brynet seg 
mot i dette byggeprosjek-
tet, det være seg arkitek, te-
niske rådgivere og underen-
treprenører , og ikke minst 
byggherren. Ja, i grunnen 
til alle impliserte som har 
bidratt til det fine resultatet 
slik det fremstår i dag.

Knetter er ikke lite stolt 
over huset slik det presen-
terer seg i bakgrunnen (bil-
det) med veggelementer 
med sin slipte og polerte 
oveflate i sort larvikitt, og 
andre veggelementer med 
hvit marmorbetong. 

Veidekkes prosjektleder Jørgen Knetter med Kongsbergs største kontorbygg i bak-
grunnen.

Foto: Byggenytt

Det begynner å bli bygg 
i august 2008 med ferdig 
glidestøpte sjakter og ele-
mentmontasje i full gang. 

Eksisterende FMC-bygg i 
bakgrunnen.

Foto: 
Veidekke

Totalentreprisen

Sollyset gir ekstra liv til de sortpolerte larvikitt-elementene.                   Foto: Byggenytt

Den storslåtte 
glassgården 
fremstår nesten 
kaotisk i den lave 
kveldssolen. Men 
ved nærmere et-
tersyn finner man 
en nøye planlagt 
lesbarhet av det 
store kontor-
bygget. Det er rett 
og slett lett å finne 
fram mellom 
fløyer og i etasjer.

Foto:
Byggenytt
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Eventyrveien 18, 3055 Krokstadelva
Telefon: 907 34 097

E-post: post@byggmal.no

Malerarbeidene
på FMC-bygget
er utført av oss

Pilestredet 75 c, 0354 Oslo, Postboks 5117 Majorstuen, 0302 Oslo
Telefon: 70 04 60 00 • Mobiltlf.: 99 09 77 94 • Telefax: 22 46 50 07

www.foraform.no

Vi har levert:
Møterom-/auditorie- og

miljømøbler

Vellykket byggeprosess med fokus på energi
Av 

sivilingeniør Helle Wøhlk Jæger Sørensen,
energi- og klimarådgiver,
Erichsen & Horgen AS

Det store auditoriet.                                                                                                                                          Foto: Byggenytt Fra møterom i Conference Center.           Foto: Byggenytt  

Trapp som leder opp til kommunikasjonsbroene, sett fra 
resepsjonsområdet.

Foto: Byggenytt

FMC Technologies sitt nye 
kontorbygg som i dag står 
ferdig på Kongsberg er utført 
på basis av et ønske om re-
dusert energibehov i forhold 
til dagens krav til bygninger. 
Vi i Erichsen & Horgen ble 
i byggeprosjektet hyret til å 
bistå med energirådgivnin-
gen. Dette arbeidet omfattet 
både dynamiske beregnin-
ger i henhold til TEK07 etter 
beregningsmetode i NS3031 
samt teoretisk virkelig for-
ventet forbruk i bygget. Selve 
prosessen må beskrives som 
svært vellykket, da alle var 
innstilt på å oppnå et godt re-
sultat og hvor arbeidets gang 
ble styrt av en kompetent 
prosjekteringsleder fra Vei-
dekke Entreprenør.

I 2008 da energiberegninge-
ne ble utført, var de nye ram-
mekrav i form av TEK07 
– Forskrift om krav til bygg-
verk og produkter til bygg-
verk – nylig blitt publisert. 
Ønsket var å prosjektere et 

bygg som var i forkant av ut-
viklingen innen for energi-
besparelse. Midlene til å nå 
målet har blandt annet vært 
å redusere mengden av glass 
i fasaden, bruk av effektiv 
solavskjerming og anvende 
gjenvinner på ventilasjons-
anlegg med god temperatur-
virkningsgrad. 

Mengde av glass i fasader har 
i de siste årene økt og de fær-
reste bygg i dag bygges med 
en glassandel pr. oppvarmet 
bruksareal på 20%, som til-
takspakken i TEK07 oppfor-
drer til. På FMC-bygget har 
det lyktes å holde andelen 
under 20%.

Det var et stort ønske om å 
unngå lokal romkjøling i 
bygget og derfor er det sam-
men med redusert glassan-
del anvendt god utvendig sol-
avskjerming på alle fasader. 
Glassene som er valgt er kla-
re glass som gir gode dags-
lysforhold og reduserer be-

hov for romoppvarming i 
kaldere perioder.

Endelig er det valgt venti-
lasjonsaggregater med ro-
terende gjenvinner som har 
en temperaturvirkningsgrad 
på over 80% hvilket er langt 
bedre enn tiltakspakken som 
oppfordrer til 70%.

Disse elementene er resul-
tat av en god dialog mellom 
energirådgivere og de øvrige 
prosjekterende allerede fra 
starten av prosjektet, samt 
et stort engasjement fra pro-
sjekteringsleder i energibe-
sparelse. Det er av ytterste 
viktighet at det er realistiske 
verdier som går inn i bereg-
ningene og at de enkelte råd-
givere og leverandører gjør 
seg bevisst på det ansvaret 
som de har for å levere pro-
dukter av kvalitet med tanke 
på reduksjon av energi. Ener-
girådgivning blir en mer og 
mer viktig del av byggepro-
sjekter og kravene skjerpes 
hele tiden. I prosessen med 
FMC-bygget har prosjekte-
ringsleder vist større inter-
esse og forståelse for ener-
giområdet enn vanlig og 
har vært en stor hjelp i for-
bindelse med innsamling av 
data fra de ulike aktører til 

energibudsjettet. Hvert ele-
ment er blitt diskutert og det 
er blitt undersøkt muligheter 
for forbedringer.

Energibudsjettet beregnet 
etter rammemetoden viser 
et nettoenergibehov på 147 
kWh/m2. Dette er 18 kWh/
m2 under rammekravet for 
kontorbygg. 

I disse beregningene er det 
blant annet for infiltrasjon 
og kuldebroer valgt konser-
vative verdier. I etterkant har 
det ved målinger vist seg at 
lekkasjetallet er en del bed-
re enn beregnet. I beregnin-
gene er lekkasjetallet ved 50 
Pa antatt å være 1,5 h-1, mens 
målinger viste en lekkasje på 
0,9 h-1. 

Virkemidler til å oppnå bed-
re og mer energivennlige 
bygg har i dette byggepro-
sjekt vært helt sentralt. Det 
har derfor vært ekstremt vik-
tig at alle aktører medvirker 
til å løfte bygget innen hvert 
sitt felt. Det er også sentralt 
at alle er innstilt på å velge 
de beste løsninger, som ikke 
alltid er de billigste løsnin-
ger. På lengre sikt vil dette gi 
gevinst.

➞
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Moelven Nordia AS
Åslyveien 15, 3170 Sem
Telefon: 06050 • Telefaks: 33 33 15 76
www.moelven.no

Systemvegger og himlinger
er levert og montert av

➞
Ut over energiberegning i 
henhold til myndighetskrave-
ne har det også vært ønskelig 
å få beregnet hva det forven-
tede virkelige energiforbruk 
vil bli for bygget. Her er det 
blitt beregnet med virkelige 
driftstider og interne laster i 
form av varmeavgivelse fra 
belysning, utstyr og perso-
ner. Her har det vært viktig 
for oss som energirådgivere å 
påpeke et område som ener-
gi til datarom, som ikke tas 
med i energiberegning etter 
norsk standard. Vi ser ofte 
at dette er en betydelig post 
på budsjettet og det er ikke 
uvanlig at energiforbruk til 
datarom utgjør 20% av det 
samlede forbruket. 

Alt i alt har vi i Erichsen 
& Horgen AS vært svært 
fornøyd med prosessen som 
har blitt gjennomført på 
FMC-bygget. 

Vi har vært med ute på byg-
geplassen, hvor vi har fått en 
rundvisning under bygge-
prosess, og vi ble invitert på 
besøk bare uker innen over-
levering, hvor vi fikk se det 
nesten ferdige produktet. Vi 
har også fått god tilbakemel-
ding blant annet med hensyn 
til de lekkasjemålinger som 
er blitt gjort på stedet. Det er 
veldig givende å føle seg som 
en sentral aktør i prosessen 
og bli inndratt i byggesaken 
på slik måte, da hovedpar-
ten av de bygg en regner på 
kun opptreder som flate 2D-
tegninger på Pc’en og saken 
er avsluttet, når energibereg-
ningsnotat er sendt til pro-
sjekteringsgruppen. Dette er 
i stor grad noe vi kan takke 
en dyktig prosjekteringsleder 
for, som ikke bare var en-
gasjert i vår jobb, men også 
gjorde oss engasjerte og dro 
oss inn i den øvrige bygge-
prosess.

s

Conferens Center er 
plassert i 1. etasje i A-
bygningen.

Det er høy standard på 
fellesarealer og repre-
sentative områder og 
områder med høy bruk.

Foto:
Byggenytt

I forgrunnen isvannsveksler med kapasitet ca. 2500 kW, 
til høyre ett av mange luftbehandlingsaggregarter.

Foto: Byggenytt

VVS-tekniske anlegg

Sanitæranlegg
Sanitæranlegget består i ho-
vedsak av toalettkjerner og 
minikjøkken plassert i hver 
etasje i bygget, i tillegg er det 
en egen garderobeavdeling 
i tilknytting til trimrom og 
squashhaller i underetasjen 
av bygget. Bygget er videre 
dekket med nødvendig antall 
brannskap. Takavvanning er 
utført med Aiwell taksluk, 
rørsystemet for overvann er 
dimensjonert som et UV-sys-
tem.

Alle avløp er utført av MA-
rør, forbruksvann er utført av 
kobberrør ved åpen montasje 
og rør-i-rør system ved skjult 
montasje.

Oppvarming av forbruks-
vann skjer ved hjelp av varmt-
vannsberedere som er knyttet 
opp mot Kongsberg Teknolo-
giparks fjernvarmenett.

Varmeanlegg
Varmeanlegget er bygget opp 
som et tradisjonelt varmean-
legg med radiatorer og kon-
vektorer for oppvarming av 
bygningsmassen. Alle ra-
diatorer styres av elektrisk 
aktuatorer som er tilknyt-
tet byggets EIB-system. For 
oppvarming av ventilasjons-
luft er det montert varme-
batterier i luftbehandlings-
anleggene, disse benytter 
returvann fra radiatorer for 
oppvarming av ventilasjons-
luften.

I tillegg til dette forsyner 
også varmeanlegget utven-
dige gatevarmekurser for 
snøsmelting ved hovedinn-
ganger og nedkjøringsrampe 
til P-kjeller.

He le  byg n i ngsm a ss en 
er t i lknyttet Kongsberg 

Av 
Sølve Strøm,

ingeniør VVS-tenikk
SWECO Norge AS

fortsettelse neste side

Over: Ledelsens styrerom i 6. etasje. 
Under: ett av mange stillerom.

Foto: Byggenytt

Ett av totalt 6 tekniske rom i byggets toppetasje.

Foto: Byggenytt
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Eltrag AS

Postboks 16 Teie, 3106 Nøtterøy
Telefon: 90 51 12 84

E-mail: postelt@eltrag.no
www.eltrag.no

Eltrag har mer enn 25 års erfaring 
med installasjonsgulv og er eneste 
forhandler i Norge av Iso Floor og har 
igjen blitt valgt som leverandør.

Fabrikkveien 1, Postboks 94, 4369 Vigrestad
Telefon: 51 79 93 00 • Telefax: 51 43 77 28

www.aarsland.no

Kontorarbeidsplasser
er produsert og montert av

Kongsberg Interiør AS 
3358 Nedre Eggedal. firmapost@kongsberg-interior.no

Sigdal leverte 
innredninger til 
pausestasjonene

i FMC-bygget.

fortsettelse fra 
forrige side

Teknologipark’s fjernvarme-
system, som også er utvidet 
med ny energisentral i for-
bindelse med utbygningen 
av nytt hovedkontor for FMC 
Technologies.

Brannslukkingsanlegg
Hele bygningsmassen er 
sprinklet i henhold til FG’s-
regelverk. Totalt er bygget 
delt opp i 4 ulike sprinkler-
soner som forsynes av sepa-
rete sprinklerventiler. I til-
legg er hver sone utstyrt med 
strømningsvakt i hver etasje 
med tilbakemelding til sen-
tralt plassert brannsentral.

Datarom og UPS-rom er ut-
styrt med eget slokkeanlegg 
basert på Argonite-anlegg 
for brannslokking.

Komfort- og 
prosesskjøleanlegg
I alle møterom er det montert 
fancoil for fjerning av over-
skuddsvarme. I undervis-
ningsrom og styrerom med 
strenge lydkrav er det mon-
tert aktive kjølebaffler for 
fjerning av overskuddsvar-
me.

I  Dataserver-rom og Ups-
rom er det innmontert sentralt 
plassert «dataromskjøler» for 
fjerning av overskuddsvarme 
som blir avgitt i disse area-
lene. Ute i anlegget er det i 
tillegg montert lokale fancoil 
i Patcherom for fjerning av 
overskuddsvarme.

Hele bygningsmassen er også 
tilknyttet Kongsberg Tekno-
logiparks fjernkjølesystem, 
som også er utvidet med ny 
energisentral i forbindelse 
med utbygningen av nytt ho-
vedkontor for FMC Techno-
logies.

Luftbehandlingsanlegg
Luftbehandlingsanlegget be-
står av 13 stk. aggregater for 
ventilering av kontorlokaler, 
aggregater er bygd opp tradi-
sjonelt med roterende varme-
gjennvinner, filter, varme- 
og kjølebatterier. Aggregater 
har en kapasitet fra 15000-
28000 m3/h avhengig av det 
arealet de betjener.

For ventilering av P-kjeller er 
det montert 3 stk. aggregater, 
disse skal i tillegg til venti-
lering også sørge for at luft-
temperatur i P-kjeller ikke 
kommer under 5 grader vin-
terstid. Aggregater har en ka-
pasitet hver for seg på 12.000 
m3/h.

For Dataserver-rom er det 
montert 2 stk. aggregater 
for kjøling av overskudds-
varme henholdsvis med 
isvann og nettvann som kjø-
lemedium for luft. Aggregat 
med isvannskjøling går nor-
malt, mens aggregat med 
nettvannskjøling står som 
back-up. Disse anleggene er 
tilknyttet nødstrøm for upå-
virket drift ved strømbrudd 
i bygget. Aggregater har 
en kapasitet hver for seg på 
40.000 m3/h.

Byggenytt fotograferte dagen før innflytting slik alle kontormaskiner var ennå ikke på 
plass. Kontorarbeidplasser er fordelt mellom landskap (mesteparten) og cellekontorer.

Foto: Byggenytt

En av flere pausestasjoner med sitt festlige gulvbelegg i kraftig rød farge. 

Foto: Byggenytt

Samlestokk for varmeanlegg. Pent og ryddig utført.

Foto: Byggenytt

Deler av byggets interne varme- og isvannsfordeling.

Foto: Byggenytt

Dette kaller vi 
teknisk rom: 
ikke et støvkorn 
å se!

Dette er FMC’s  
største tekniske 
rom sett fra 
inngang til rom-
met.

Foto:
Byggenytt
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Postboks 1005, 3601 Kongsberg
Telefon: 32 28 93 60 • Telefax: 32 28 85 20 

www.rs-kongsberg.no

De rørtekniske
installasjonene

er utført av

Postboks 2172 Strømsø, 3003 Drammen
Telefon: 32 20 10 70 • Telefax: 32 89 20 29

www.abicon.no

Sikkerhets-/reservekraft
og elektrotekniske anlegg

er utført av

Elkraftanlegg

Av 
Jan-Ole Sten Olsen,

senioringeniør elektroteknikk,
Norconsult AS

Generelle elkraftanlegg
Føringsveier
Som hovedføringsvei er det 
levert kabelstiger i tak og på 
vegg i kjeller og garasje, samt 
kabelstiger over nedfôrede 
systemhimlinger i korridora-
realer, møterom og kontorer. 
Under vindusbrystning i kon-
torer er det montert 160 mm 
høy veggkanal i PVC.

Som hovedjord er det mon-
tert fundamentjord. Gulv 
med ESD belegg er jordet. 

Kraftforsyning/
fordelingsanlegg
Det er montert to transforma-
torer 1600 kVA for kraftfor-
syning av bygget. Spennings-
systemet i nybygget er 400 V 
TN-S anlegg. I hovedtavle-
rommet i underetasjen i bygg 
A er det montert 2 hovedtav-
ler for bygningsmassen.  Fra 
trafoer er det montert prefa-
brikkerte strømskinner 2 stk. 
3000 A for kraftforsyning 
fram til hver av hovedtavle-
ne. 

Underfordelingstavlene for 
bygg A, B, C og D er utført 
som prefabrikkert kapslet 
skap i egne tavlekott.
   
Lysanlegg
Som generell belysning i kon-
torene og i kontorfellesska-
per er det montert nedhengte 
lysrørarmaturer med opplys/
nedlys. Armaturene er levert 
med lavluminans-avskjer-
ming. Belysning i gardero-
ber / wc areal er levert som 
takmonterte lysarmatur med 
kompaktlysrører, samt speil-
belysning med stikkontakt-
uttak. Speilbelysningsarma-
tur er levert med integrert 
bevegelsesdetektor. Belys-
ningen i korridorer er levert 
som innfelte downlights. I 
møterom og inngangsparti er 
belysning levert som innfel-
te downlights. I glassgård er 
lysinstallasjonene levert som 
en kombinasjon av takbelys-
ning med metallhalogenlam-
per og downlights, tilkoblet 
konstantlyssensor. 

Stikkontaktuttak i kontorer 
er levert montert i veggka-
naler under vindusbrystning.  

Det er levert 1 stk. trippel 
230 V stikkontakt og 1 stk. 
trippel 230 V stikkontakt 
mrk. data (i tillegg til 3 stk. 
tele/data kontakt kategori 6) 
pr. arbeidsplass. Det er mon-
tert et kontoruttak pr. 2,4 m 
modul langs yttervegger. I 
korridorer er det montert til-
svarende kontoruttak på ka-
belbro over nedforet himling 
pr. 4,8 m modul. 
 
Det er montert utgangsmar-
keringslys over dører og i 
rømningsveier som LED-ar-
maturer med batteripakke 
for 1 times drift.  I trapper er 
det i tillegg montert ledelys. 

Utvendig er det installert be-
lysning på vegg/under tak 
ved samtlige inngangsdø-
rer til bygget.  I tillegg er det 
montert fasadebelysning og 
veibelysning.  

Lys- og nødlysanleget i byg-
get er styrt av KNX-buss sty-
ringsanlegg, se senere be-
skrivelse.

El-varmeanlegg
Det er montert varmekabler 
i dusjer, styrt av gulvføler og 
termostat. Det er levert Ai-
well sluk med varmekabel 
i samtlige taksluk. Regule-
ringsutstyr for varmeslukene 
(Ice Controll 1000) er mon-
tert i automatikktavle i bygg 
A, Utenfor inngangspartier 
og i nedkjøring til garasje er 
det montert vannbåren var-
me i bakken, styrt over Ai-
wellanlegget. Varmekabel 
på varmtvannsledninger er 
montert.
 
Driftstekniske anlegg
VVS-anleggets tekniske 
komponenter som fancoil, 
vifter, følere, pumper, termo-
stater, etc. i samtlige venti-
lasjonsrom og varmesentral 
er tilkoblet i henhold til au-
tomatikkskjema.I møterom 
er det montert VAV-anlegg, 
styrt via KNX-anlegget.

Teletekniske installasjoner
Generelle teletekniske 
anlegg
Det er et eget hoved teletek-
nisk rom i u-etasje bygg A, 

med termineringsutstyr for 
innkomne tele- og data kab-
ler. I hver etasje. i hvert bygg 
er det egen teleteknisk sjakt 
hvor telekabler er montert. I 
2. og 5. etasje. i hvert bygg er 
det montert eget patcherom 
for terminering av tele og da-
takabler. 

Separate 
kommunikasjonsanlegg
Kurs for 
kommunikasjonsanlegg
Det er levert et komplett 
strukturert kablingssystem 
som dekker kabelopplegg 
for telefon og data i kontorer, 
møterom og fellesrom. Det er 
montert tre tele-data uttak RJ 
45 Kat 6 STP på hver arbeids-
plass (kontoruttak).  Mellom 
datarommet og samtlige pat-
cherom er det montert fiber-
kabler for data og parkabler 
for telefoni.
 
Porttelefonanlegg
Det er montert et komplett 
porttelefon-anlegg, med ut-
vendig ringetablå ved hoved-
inngang til byggene, og til 
garasje. Svarapparat er mon-
tert i resepsjon

Alarm og signalanlegg
Brannalarmanlegg
I byggets hovedtavlerom er 
det montert en ny adresser-
bar brannalarmsentral, med 
undersentraler i samtlige 
byggs 1., 3. og 6. etasje. Be-
tjeningstablå er montert ved 
brannvesenets hovedinngang 
i 1. etgasje bygg A, sammen 
med O-plan, ventilasjonssty-
ring og lukestyring for glass-
gård.  I datarom og fancoil-
rom i u-etg. er det installert et 
eget argonite slukkeanlegg.  I 
forbindelse med dette er det 
montert et eget brannalarm-
anlegg (Autronica) med til-
kobling til slukkeanlegget.
I samtlige bitrapper er det 
montert røykluker, med ma-
nuell styring (for brannvese-
net), samt mulighet for kom-
fortstyring.

I glassgård er takluker og lu-
ker i glassvegger en del av 
brannventilasjon og komfort-
ventilasjon. Anlegget styres 
automatisk ved brann og høy 
tempertur, samt manuelt ved 
behov.

Brannalarmanlegget er tilkob-
let KNX-buss-anlegget. Ved 
utløst brannalarm, tennes lys 
i rømningsveier (Se også be-
skrivelse av KNX-buss an-
legg).  Brannalarmanlegget 
er tilkoblet adgangskontroll-
anlegget. 

Innbruddsalarmanlegg
Det er montert et innbrudds-
alarmanlegg for full skalls-
ikring av byggets 1. etasje og 
utgangsdører.  Det er mon-
tert glassbruddsdetektorer, 
passive infrarøde detektorer 
og magnetkontakter i area-
lene.  Utkobling av alarm 
via adgangskontrollanlegget. 
Innbruddsalarmanlegget gir 
signal til knx buss anlegget.  
Ved utløst innbruddsalarm, 
tennes lys i rømningsveier og 
i området som innbrudd er 
detektert i.  Se også beskri-
velse av KNX-buss-anlegg.

Overfallsalarmanlegg
Det er montert et overfallsa-
larmanlegg i resepsjon, med 
alarmoverføring til hoved-
vakt på KTP.

Adgangskontrollanlegg
Det er levert og montert ad-
gangskontroll på totalt 50 
dører i bygget, dører inn til 
bygg A, B og C, til datarom, 
patcherom rom, trapperom, 
garasje, etc.  Uautorisert inn-
passering gir alarm. Ved ut-
løst brannalarm, vil alle dø-
rer med adgangskontroll bli 
låst opp automatisk (se be-
skrivelse brannalarmanlegg).
Adgangskontrollanlegget gir 
signal til KNX-buss-anleg-
get.  Ved uautorisert adgang 
(innbrudd), vil lys tennes i 
området som uautorisert ad-
gang er detektert i (se beskri-
velse knx buss anlegg).

 ITV-anlegg
Det er i montert kameraer på 
hovedinngangsdør, personal-
inngangsdør, garasjeport og 
vareinngang. Det er montert 
monitor og opptaksmaskin i 
datarom. Bilder overføres til 
hovedvakt. 

Automatiseringsanlegg
KNX-buss-anlegg 
I bygget er det installert et 
KNX-buss-basert styrings- 
og reguleringssystem. Føl-
gende funksjoner er integrert 
i anlegget: Persiennestyring, 
varmestyring, kjølestyring, 
nødlysstyring og lysstyring. 
Kraftforsyning til knx bus-
sanlegget er tilkoblet egen 
UPS som er plassert i hoved-
tavlerommet.  UPS er igjen 
tilkoblet et reservekraftag-
gregat.

 Automatikk/SD-anlegg
Alle automatikktavler for 
VVS er knyttet sammen med 
egen SD-kabel.  Selve SD-
anlegget er ikke inkludert i 
leveransen, men utføres av 
andre.

Andre anlegg
Reservekraftanlegg
Det er montert et reserve-
kraftaggregat på 450 kVA 
for å dekke kraftbehovet for 
drift av dataanleggene ved 
nettutfall.  Dieselaggregatet 
gir også reservekraft til pum-
per, følere og prioriterte an-
legg. I tillegg er det montert 2 
stk. UPS’er a’ 80 kW for å si-
kre en avbruddsfri strømfor-
syning av datainstallasjoine-
ne. UPS ene er også tilkoblet 
reservekraftaggregatet. 

Heisanlegg
Det er levert og montert 3 
personheiser i glassgård 
(glass-sjakt), og 1 kombinert 
vare- og personheis i forbin-
delse med vareinngang i A-
bygget.

Midgard er selvfølgelig 
utrustet med reservekrafts-
aggregat.

Foto: Byggenytt

Over: Kommunikasjonsbroer i fem etasjer. Under: En av 
flere møteromskarnapper som svever ut i glassgården.

Foto: Byggenytt
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Tamburveien 9, Postboks 139, 1720 Greåker
Telefon: 69 13 69 00 • Telefax: 69 13 69 09

www.bright.no

Bygningsteknisk rådgiver
rådgivende
ingeniør 
elektroteknikk

www.ramboll.no

Rådgivende ingeniører i
VVS-teknikk

www.hjellnesconsult.no

ARKITEKT

Meter Arkitektur AS
Lykkeberg 4, 1606 Fredrikstad

Telefon: 69 30 11 10 • Telefax: 69 30 11 12
www.meter-as.no

ASKO Øst - byggetrinn 3
Av 

Magne Olsen,
Meter Arkitektur AS

Bygningsvolumene viser hvordan varestrømmen flyter gjennom lokalene. Nærmest E6, på det nederste nivået, kom-
mer varene inn.

Foto: Byggenytt

Prosjektfakta

Sted: Vestby i Akershus
Prosjekttype: Lager og kontorbygg
Størrelse: 25.000 m2 
Byggherre: ASKO Norge AS
Prosjekt-, prosjekterings-
 og byggeledelse:  Brick AS
Arkitekt: Meter Arkitektur AS
Arkitekt utomhus: Per Andre Hansen
 Landskapsarkitekt AS
Rådgivere ingeniører
RIB: Bright 
 Rådgivende ingeniører AS
RIG: Siv.ing. Albert Ølnes AS
RIV: Hjellnes Consult AS
RIE: Rambøll Norge AS 
RIBr: BSR AS
Kuldeteknikk: Thermoconsult AS
Automatiserng: Swisslog AS 

ASKO Øst i Vestby i Akers-
hus har blitt utvidet med byg-
getrinn 3. 25.000 m2 lager og 
kontorbygg er prosjektert, og 
gjennom 2 år har en god pro-
sjekteringsguppe blitt konso-
lidert og velsmurt. Resultatet 
er et skreddersydd bygg for 
Nord-Europas største auto-
matlager.

Det er ikke mange lager-
bygg som blir trukket fram 
når man snakker om god ar-
kitektur. De mange kompak-
te boksene som ligger strødd 
utover landskapet i mer eller 
mindre vellykkede forsøk på 
terrengtilpasning blir sjel-
den med i arkitekturmagasi-
ner. Men det er kanskje heller 

ikke meningen. Det må nød-
vendigvis foreligge en for-
ståelse av kompleksiteten og 
funksjonen av et slikt bygg-
verk. For om fasadene kan-
skje ikke sier mye om hva 
som skjer inne i bygningen, 
er det uten tvil en fascineren-
de opplevelse å se det ferdige 
byggverket fylt med et mas-
kineri som er i verdenstop-
pen av hva man kan få til av 
automatiserte logistikksyste-
mer.

Arkitektur handler om form, 
funksjon og tilpasning til 
den eksisterende situasjonen. 
Vestby kommune har tatt et 
krafttak for å tiltrekke seg 
lager- og logistikkbygg, og 
har satt av store arealer for at 
nettopp selskaper som Nor-
gesgruppen skal kunne etab-
lere gode og sentrale bygg 
for sin varehandel. Defor er 
det satt av plass til et belte av 
lignende type bygg langs E6, 
og derfor blir landskapet pre-

get av disse bygningene. De 
blir et bilde av vår tids va-
rehandel. En særdeles viktig 
og sentral del av vår hverdag. 
ASKO Øst byggetrinn 3 leg-
ger seg fint inn i disse ram-
mene, og står fram som en 
godt tilpasset del av en større 
helhet.

Fasadene er hvite, med grå 
og rød dekor. Dette er fasade-
markeringer som kjenneteg-
ner de aller fleste bygninger 
i ASKO-konsernet, og som 
gjør de lette å kjenne igjen. 

➞

Situasjonsplan av ASKO’s 
nå 80.000 m2 store lager på 
Deli Skog industriområde 
i Vestby. Byggetrinn 3 er 
gråfarget. E18 til venstre.

Tegning:
Meter Arkitektur AS

Detalj med lastebrygger 
og ASKO-logo på  høyt-
lageret.

Foto:
Byggenytt

s
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Brick as har ledet utbyggingen av 
Asko Øst Sentrallager SL2.
Vi har hatt ansvaret for prosjekt-
ledelse, prosjekteringsledelse og 
byggeledelse i prosjektet.

Brick as
Grålumveien 125 - 1712 Grålum

Telefon: 69 12 79 80
E-post: firmapost@brick.no

www.brick.no

➞
Fargene virker også diskré 
og lite prangende, og på de 
store fasadeflatene gir farger 
og utsmykning bygningene 
en nøytral fremtoning i land-
skapet.

Bygningsmassen er fordelt 
på 6 forskjellige nivåer som 
er lagt i et skrånende fjellter-
reng. Bygningsvolumene vi-
ser hvordan varestrømmen 
f lyter gjennom lokalene. 
Nærmest E6, på det neder-
ste nivået, kommer vare-
ne inn. Deretter fordeler de 
seg oppover til det 26 meter 
høye høytlageret, via den 16 
meter høye miniload, for så 
å bli fordelt ut gjennom det 
manuelle lageret. Tomtesi-
tuasjonen gjorde også det 
nødvendig å plassere et om-
trent 2000 m2 stort kjølerom 
på toppen av det hele. Dette 
kjølereommet er også ste-
det hvor byggetrinn 3 kobles 
sammen med den eksisteren-
de bygningsmassen. Vel an-
kommet det manuelle lageret 
og kjølelageret lengst oppe 
har varene blitt flyttet 125 
meter i lengderetning og 28 
meter i høyderetning.

Parkerings- og uteareal er 
et resultat av et godt samar-
beid med Vestby kommune 
og Statens vegvesen. Parke-
ringsplassene er som byg-
ningsmassen lagt trappen-
de i terrenget, og det er lagt 
stor vekt på å skape en grønn 
vegg mellom E6 og byg-
ningsmassen. Det er plantet 
trær og busker på hvert nivå, 
noe som vil gi anlegget en 
frodig fasade mot trafikken. 
Øverst på parkeringsplas-
sen er kontorbygget plassert. 
2 etasjer med kontor, kanti-
ne og møterom er kledd med 
sorte aluminium- og glassfa-
sader, og fremstår som en ef-
fektiv og elegant del av byg-
ningsmassen.

Interiøret i kontorbygget er 
lyst og moderne, med bjørk 
som gjennomgående treslag. 
Det er valgt gode farger og 
flere av fellesrommene do-
mineres av bildetapet med 
friske motiver. 

I lagerbygningene er far-
gesettingen dominert av de 
komplekse installasjonene 
som gir hele bygget liv. Og 
nettopp dette er det hele byg-
ningen handler om. Til sy-
vende og sist er arkitekturen 
innpakningen til en gigantisk 
og fascinerende maskin som 
garantert vil havne på side-
ne til en rekke magasiner, og 
være gjenstand for interesse 
fra nær og fjern.

Bygningsmassen er fordelt på 6 forskjellige nivåer som er lagt i et skrånende fjellterreng. Her fotografert fra parkerigsområde på nivå 2. Den sorte 
bygningen er administrasjons-/kontorbygget.

Foto: Byggenytt

s

Med byggetrinn 3 har 
ASKO komplettert sitt 
anlegg med et ultramo-
derne sentrallager som 
skal betjene kunder 
over hele landet. Nybyg-
get er fylt med et mas-
kineri som er i verdens-
toppen av hva man kan 
få til av automatiserte 
logistikksystemer.

Bildet viser fra lo-
gistikkflytens begyn-
nelse, varemotak av Eu-
ropaller for kontroll og 
automatisk innlagring 
til høytlageret.

Foto:
Byggenytt

Ved ned-
kjøring til 
høytlageret. I 
bakgrunnen 
til venstre 
sees E18.

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

Grunnarbeidene
er utført av

Moelven Nordia AS
Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy
Telefon: 06050 • Telefaks: 69 36 52 51
www.moelven.no

Systemvegger og himlinger
er levert og montert av

Østre Aker vei 103,
Postboks 22 Grefsen,
0409 Oslo
Telefon: 22 51 13 00
Telefax: 22 15 55 40

Flisearbeidene
er utført av

KAEFER Construction AS
Bjørnåsveien 5, 1596 Moss

Telefon: 69 26 70 00 • Telefax: 69 25 48 00
www.kaefer.no

Vi har utført
brannsikring og montering/levering

av ståldører

Ompakking. Lageret har 5 manuelle og 6 semiautomatiske ompakkingsstasjoner. Her pakkes varene fra pall til in-
terne transporttkasser som senere lagres i et kassemagasin. Bildet viser de 3 robotene som er en del av den semiauto-
matiske ompakkingsprosessen.

Foto: Byggenytt

Fra høytlageret. 
Bildet viser støt-
lager og mellom-
lager for Europaller. 
Høytlageret har 
en kapasitet på ca. 
16.500 Europaller. 
Høytlageret opereres 
av 7 kraner som er 
26 meter høye.

Med ASKO’s nye 
byggetrinn på 25.000 
m2 vil antallet tør-
rvarer øke fra 4 til 
15 millioner kolli 
pr. år. Det vil nesten 
utgjøre en 4-dobling.  
Antallet lagerførte 
artikler vil bli 
19.000.

ASKO har tusenvis 
av kunder. Det er 
dagligvarebutikker, 
storkjøkken og 
servicehandel som 
utgjør ASKO’s kun-
degruppe.

Foto:
Byggenytt

Resepsjon og kontorlandskap i det nye administra-
sjonsbygget.

Foto: Byggenytt

s

Byggenytts utsendte Paal 
André Kovalseth, ble ik-
ke lite imponert over det 
ASKO’s prosjektleder 
Ronny Johnsrød, kunne 
fortelle om logistikkflyt-
en i det nye anlegget.

Foto:
Byggenytt
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Vi utfører elektro-
installasjonene på

ASKO øst
Vi utfører også 
serviceoppdrag til 
bolig- og næringsbygg

Totaltek Østfold AS
Midtveien 1, 1526 Moss
Tlf 69 26 87 70 • www.totaltek.no

Kasselager (miniload). Bildet viser en av de 40 hurtigkranene som betjener kasselageret 
med en kapasitet på 104.000 internkasser. Med byggetrinn 3 er ASKO’s anlegg  i Vestby 
et av Europas mest moderne logistikkbygg. 

Foto: Byggenytt

www.asko.no

En av mange transportbaner. Her transporteres internkassene til et kassemagasin (miniload) med en kapasitet på 
104.000 internkasser. 

Foto: Byggenytt

Elektrotekniske anlegg
Av 

Lars P. Lauritzen, 
avdelingsleder, MRIF

Tekniske systemer Fredrikstad,
Rambøll Norge AS Østfold

Asko Øst sitt nye sentrallager 
inneholder et omfattende tek-
nisk anlegg, som har bydd på 
mange tekniske utfordringer. 
I tidlig fase ble det etablert 
et tett samarbeid med bygg-
herre og spesielt Asko Drift 
ved Knut Halvorsen og Mor-
ten Unnli. Dette har vært av-
gjørende for at prosjektet har 
blitt vellykket.

Rambøll i Fredrikstad har 
hatt et meget godt samarbeid 
med byggherren. Byggherren 
stilte tydelige krav og viste 
stor teknisk innsikt, og bidro 
dermed til å legge grunnlaget 
for et vellykket anlegg med 
driftseffektive løsninger. Sett 
i lys av det enorme effektbe-
hovet med en installert effekt 
på 6,4 MW, gir dette et stort 
potensial for innsparinger på 
både drift og vedlikehold. 

Det ble tidlig satt fokus på 
prosjektering av SD-anlegg 
og å utnytte de muligheter et 
slikt anlegg gir for å oppnå 
driftseffektive løsninger. 

Det har blitt etablert en ny 10 
kV høyspentlinje fra Vestby 
koblingsstasjon for å forsyne 
hele prosjektet. I prosjektet er 
det installert 4 stk. 1600 kV 
transformatorer med hver sin 
tilhørende hovedtavle. For 

den interne strømforsynin-
gen er det i hovedsak benyttet 
strømskinner for distribusjon 
av kraft. Skinner på opptil 
4000 A har blitt benyttet for 
å ivareta strenge krav med 
hensyn til spenningskvalitet 
og kortslutningsverdier. Det 
blir nødvendigvis store av-
stander i et slikt bygg. Stor 
takhøyde og et kompleks re-
ol- og automatiseringsanleg-
get (Swisslog) har også vært 
en stor utfordring i prosjek-
teringen av føringsveier og 
strømskinner.

Prosjektet har for elektro 
vært delt opp i to faser. Den 
første fasen har vært å etab-
lere elektriske anlegg som 
lys, stikk, nødlysanlegg, da-
taspredenett, brannalarman-
legg, talevarsling, adgangs-
kontrollanlegg, porttelefon, 
og ITV. Det andre fasen har 
vært å sørge for tilførsler til 
Swisslog sitt logistikk-/au-
tomatikkanlegg, i alt ca 3,2 
MW.

Rambøll Norge AS, avd 
Fredrikstad ønsker med det-
te å takke Brick AS og Asko 
Øst for et flott og spennende 
prosjekt.
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Ringtunveien 5, Postboks 144, 1713 Grålum
Telefon: 69 10 22 00 • Telefax:  69 10 22 20

www.nvs.no

Alle de rørtekniske installasjonene
er utført av

Wirgenesvei 8 C, 3157 Barkåker
Telefon: 33 34 99 60 • Telefax: 33 34 99 61

www. cc-glass.no

Glassfasaden er levert av oss Landskap og nabo-
bygninger speiler seg i 
administrasjonsbyggets 
glassfasade.

I bakgrunnen en trailer 
på vei sørover på E18.

Foto:
Byggenytt

VVS-tekniske anlegg
Av 

sivilingeniør Simen Blystad,
Hjellnes Consult AS

Bildet over og med klokken: 
Det kreves spesialkompetanse 
for å drive forbyggende ved-
likehold og service. Bildet 
viser opplæring av «onsite» 
teamet som skal forestå teknisk 
vedlikehold av automatlageret. 
Teamet består av 10 personer.  
Neste bilde viser kulvert (shut-
tlecar). Dette området opereres 
av 3 shuttlevogner og forsyner 
plukkstasjoner med lastbærere 
(paller). Deretter sendes 
ferdigplukkete lastbærere til 
konsolideringslageret. Siste 
bilde viser plukkstasjoner og 
manuelt lager. Bildet viser en av 
de 20 plukkstasjonene med det 
manuelle lageret i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt

Luftbehandling
Total behandlet luftmengde 
er 225.000 m3/h. Alle venti-
lasjonsaggregatene er uten-
dørsaggregater som står plas-
sert på taket av den sonen de 
betjener. På den måten opp-
tar de ingen lagerplass og 
god SFP-faktor er sikret med 
meget korte føringsveier og 
robust dimensjonerte aggre-
gater. Alle aggregatene for 
lagerarealene har kombi-
nert varme- og kjølebatteri, 
noe som er kostnadseffek-
tivt med hensyn til rørføring-
er og installasjon. I de høye 
lagerhallene, 25-28 m gulv/
tak, er det satt krav til maksi-
mal temperaturforskjell på 4 
grader mellom øverste og la-
veste nivå. For å ivareta dette 
kravet er det installert et om-
røringssystem som kan hen-
te luft fra det øverste nivået 
og dytte den ned på andre si-
den av rommet nede ved bak-
ken. Omrøringssystemet kan 
også reverseres 100%. Syste-
met reguleres av flere tem-
peraturfølere i 3 forskjellige 
høyder.
 
Røranlegg
Det er felles energisentral 
for hele bygget. Store de-
ler av oppvarmingsbehovet 
til bygget hentes fra over-
skuddsvarme fra kjølesyste-
met til kjøle- og fryselagere-
ne til ASKO. I tillegg henter 
anlegget overskuddsvarme 
fra kompressoranlegget for 

trykkluft. Som spisslast og 
backup er det etablert en el-
kjele og en topp moderne og 
ren gasskjele. Installert ef-
fekt er ca. 2 MW. Varmean-
legget dekker ca. 1500 m2 ga-
tevarme, radiatorer i det nye 
kontorbygget, alle ventila-
sjonsanlegg, i tillegg til opp-
varming med aerotempere i 
lagerhallene. Hoveddistribu-
sjonen er felles for varme og 
kjøling og det benyttes kom-
binerte batterier på ventila-
sjonsaggregatene og aero-
temperne benyttes også til 
både varme og kjøling. Kjø-
lingen blir generert av to stk. 
ammoniakkmaskiner på til-
sammen 1600 kW.
 
Generelt
Det har vært fokus på senere 
drift og vedlikehold av tek-
nisk utstyr og komponenter 
under hele prosjektet. Pro-
sjekteringsgruppa har jobbet 
tett med ASKO Drift og sam-
men kommet fram til fornuf-
tige løsninger som fungerer 
over tid, samtidig som an-
legget er energieffektivt og 
moderne. Logistikkanlegget 
har vært en utfordring for al-
le parter, også for VVS-pro-
sjekteringen. Men det har 
vært lite konflikter eller kol-
lisjoner, mye takket være god 
kommunikasjon og sterkt fo-
kus fra prosjektgruppa på 
nettopp dette tema.

Alle bygninger 
og installasjoner 
er store og 
imponerende på 
ASKO Øst.

Her høyt-
lagerets sprink-
leranlegg.

Foto:
Byggenytt
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GK har levert ventilasjonsanlegget

Et vellykket industri-
prosjekt er overlevert!

Av Ketil Fjeld, prosjektleder, Brick AS

ASKO Øst SL2  i Vestby 
kommune fremstår i dag som 
et av de mest moderne og av-
anserte logistikkbygninger i 
Norge! 

Vi i Brick er meget stolte over 
sluttresultatet og den kvalitet 
som har kjennetegnet gjen-
nomføringen av prosjektet.

Prosjektet består av  hel-au-
tomatisert høytlager, mini-
load, varemottak, miljøsta-
sjon, konsolideringslager og 
kontorbygg på i alt 25.000 
kvm og ca. 20.000 kvm ut-
omhusarealer. Byggetiden 
var på 15 mnd. Prosjektet ble 
gjennomført som CM-entre-
prise med 28 del-entrepriser.

Gjennom engasjerte rådgi-
vere, samarbeidspartnere og 

leverandører som har satt sitt 
preg på prosessen med direk-
te innflytelse på sluttresulta-
tet, har vi i lykkes med å ska-
pe en lagfølelse som har gjort 
ASKO Øst Sentrallager til et 
referanseprosjekt for alle in-
volverte! 

Prosjektet ble gjennomført 
med et aktivt HMS-arbeid 
med fokus på sikkerhet og 
trygghet i et godt og sosi-
alt arbeidsmiljø. Vi er stolte 
av å ha oppnådd prosjektets 
HMS-målsetting, og gjen-
nomført prosjektet med 0 
fraværsskader.

Vi benytter anledningen til 
å takke ASKO for utfordrin-
gen!

Konsolideringslager. Her sekvenseres, bufres og sammenstilles ferdigplukkete varer. Ordrekassene håndteres av 4 
kraner og stables på paller, plastes og merkes for videre transport. Denne prosessen er helautomatisk.

Foto: Byggenytt

Alle ventilasjonsaggregatene er utendørsaggregater som 
står plassert på taket av den sonen de betjener.

Foto: Byggenytt

Fra ompakkingsområdet. Verdien av varene som trans-
porteres ut fra ASKO-anlegget  er stor. Totalt omsetter 
ASKO-anlegget for 10 milliarder kroner. 

Foto: Byggenytt

Tilbake til start. På nederste nivået hvor varene kommer inn. Der-
etter fordeler de seg oppover til det 26 meter høye høytlageret, via 
den 16 meter høye miniload, for så å bli fordelt ut gjennom det 
manuelle lageret.

Foto: Byggenytt
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Hotvetalléen 11, 3018 Drammen
Telefon: 32 26 71 00 • Telefax: 32 26 71 01

www.ect.no

Vi takker for oppdraget

Rådgivende ingeniører elektroteknikk

Arnstein Arnebergs vei 28,
Postboks 183, 1325 Lysaker

Telefon: 06700
www.nbc.no

Rådgivende ingeniør i
brannteknikk

NAV Drammen
Av 

Ørjan Farstad, sivilarkitekt MNAL partner
LPO arkitekter AS

Oppgaven har vært å skape en god arena for det nye NAV-huset i Drammen. Ambisjonen var å skape et funksjonelt 
publikumsbygg samtidig som det skulle være en god og fleksibel arbeidsplass for samlingen av alle NAV’s ansatte og 
de ulike funksjonene.

Foto: Byggenytt

s

Prosjektet baserer seg 
på en volumoppbygging 
som ivaretar utfordrin-
ger i forhold til solbelast-
ning samtidig som en gir 
den enkelte arbeidsplass 
gode lysforhold uten for 
stor varmebelastning.

Fasaden mot vest er 
skråstilt i plan som på 
den måten gir mulighet 
for store glassfasader 
med et «lukket» glass-
atrium som ivaretar go-
de dagslysforhold. 

Foto:
Byggenytt

Prosessen
LPO arkitekter AS bisto Uni-
on Eiendomsutvikling AS i 
utbyggerkonkurranse om lo-
kalisering av NAV Dram-
men. Det har vært et godt 
samarbeid med en engasjert 
byggherre fra tidlig fase og i 
forbindelse med gjennomfø-
ring. 

I gjennomføring av prosjek-
tet har samarbeidet med En-
treprenør Strøm Gundersen 
AS også vært veldig kon-
struktivt og bra. LPO har og-
så tidligere hatt et godt sam-
arbeid med Strøm Gundersen 
i forbindelse med utvikling 
og gjennomføring av Papir-
bredden. 

LPO har vært ansvarlig også 
for gjennomføring av rom- 
og funksjonsprogram, og har 
gjennom denne prosessen 
etablert et godt og konstruk-

atrium som ivaretar gode 
dagslysforhold. Atriet skaper 
en god visuell kommunika-
sjon i bygget både vertikalt 
og horisontalt i hvert plan. 

Mot syd og vest er det benyt-
tet egenutviklet tegl i fasaden. 
På bakgrunn av vår ambisjon 

tivt samarbeid med bruker-
representanter fra NAV. 

Prosjektet
Oppgaven har vært å ska-
pe en god arena for det nye 
NAV-huset i Drammen. Am-
bisjonen var å skape et funk-
sjonelt publikumsbygg sam-
tidig som det skulle være en 
god og fleksibel arbeidsplass 
for samlingen av alle NAV’s 
ansatte og de ulike funksjo-
nene.

Prosjektet baserer seg på en 
volumoppbygging som iva-
retar utfordringer i forhold til 
solbelastning samtidig som 
en gir den enkelte arbeids-
plass gode lysforhold uten for 
stor varmebelastning.

Fasaden mot vest er skråstilt 
i plan som på den måten gir 
mulighet for store glassfa-
sader med et «lukket» glass- ➞

Atriet skaper en 
god visuell kom-
munikasjon i byg-
get både vertikalt 
og horisontalt i 
hvert plan. 

Foto:
Byggenytt
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Papyrusveien 33, 3050 Mjøndalen
Telefon: 32 27 43 50 • Telefax: 32 27 43 51

www.stroemgundersen.no

TOTALENTREPRENØR

Foto: Byggenytt

Hagatjernveien 23, 3050 Mjøndalen
Telefon: 32 27 02 00 • Telefax: 32 27 02 20

www.fasadeconsult.no

Fasader i glass og aluminium
er levert av

Blikk- og fasadearbeidene
er utført av

BUSKERUDS STØRSTE
TAK- OG FASADESPESIALIST

Telefon: 32 20 86 20
www.buskerudblikk.no

Prosjektfakta NAV Drammen

Byggherre: Union Eiendomsutvikling AS
Byggeleder for byggherre: OEC Consulting AS
Arkitekt: LPO Arkitekter AS
Totalentreprenør: Strøm Gundersen AS
Rådgivere ingeniører
RIB: Sweco Norge AS
RIG: Multiconsult AS
RIV: EM-Teknikk AS
RIE: ECT AS
RIBrann: NEAS Brannconsult AS
LARK: Laukli Landskap
Prosjektleder 
 tekniske entreprenører:  ISS Ventilasjon AS 

om et lyst og robust utrykk, 
falt valget på tegl. Her var det 
et godt samspill med bygg-
herre og entreprenør og ulike 
produkter ble vurdert. I for-
hold til kostnadsrammen falt 
valget på Bratsberg Tegl som 
har vært med på produksjon 
av en unik stein for prosjek-
tet. Det er med utgangspunkt 
i en engobert standardformat 
tegl, designet en valse som 
har laget et preg i hver en-
kelt stein. I tillegg er det pro-
dusert ca. 1400 hvitglaserte 
teglkopper som gir en reflek-
terende karakter. 

Det er i hver etasje to vindu-
er som er i forbindelse med 
cellekontor, og alle smyg og 
beslag er utført i naturelok-
sert aluminium. Vi er veldig 
fornøyd med utrykket som 
skapes i samspill med alumi-
nium og teglfasaden. 

I interiøret utarbeidet LPO 
et profilprogram som fun-
gerte som husets «leksikon» 
med tanke på materialer og 
overflater. Gulv i 1. etasje 
samt utvendig er lys granitt. 
Ellers er det i store deler av 
prosjektet benyttet linoleum 
fra Forbo. Det er stort sett be-
nyttet glassfronter med alu-
miniumsprofiler fra Nordia 
samt eikespiler. Eikespiler 
er benyttet som akustiske til-
tak for å gi en best mulig ar-
beidssituasjon i kontorland-
skapene.

Prosjektet består av ca. 130 
cellekontor og rundt 250-300 
arbeidsplasser i landskap. 

Prosjektet har hatt som am-
bisjon å møte de nye energi-
krav og ligger langt innenfor 
krav i ny teknisk forskrift.

➞

s

Ankomst resepsjo-
nen sentralt plassert i  
servicetorget.

I interiøret utarbeidet 
LPO et profilprogram 
som fungerte som hu-
sets «leksikon» med 
tanke på materialer og 
overflater.

Foto:
Byggenytt

s

NAV Drammen har en 
på alle måter spennende 
og flott beliggenhet. Her 
sett fra Kvartal 10’s syd-
lige hjørne. Elvebred-
den sentralt i bildet med 
den flotte gangbrua Yp-
silon like til høyre (se 
byggenytt.no for mer om 
Kvartal 10, Elvebredden 
og Ypsilon).

Foto:
Byggenytt
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Kolstadløkka 3, 3090 Hof
Mobilnr.: 952 49 080 • Telefax: 33 09 59 16

www.vestfold-brannsikring.no

Brannsikringsarbeidene er utført av

Gråterudveien 41, 3036 Drammen
Telefon: 32 26 03 00 • Telefax:32 26 03 01

www.otera.no

Vi takker for oppdraget!
Arbeidene med innvendige og
utvendige vegger er utført av

Strandveien 18, 3050 Mjøndalen
Telefon: 32 87 46 12 • Telefax: 32 87 53 15

www.mmpas.no

Murerarbeidene
er utført av

I samarbeide med

Postboks 85, 1790 Tistedal
Telefon: 69 21 73 50 • Telefax: 69 21 73 51

www.jotne.com/ankers • ankers@jotne.com

Alle innvendige og utvendige 
rekkverk og spilevegger

ved trapper
er levert  og montert av

Lang erfaring, faglig dyktighet, rask levering

Om konstruksjonene
Av 

sivilingeniør Olav Aakre,
SWECO Norge AS

Byggetekniske 
utfordringer
NAV Drammen, Kvartal 8 
er lokalisert på Grønland i 
Drammen. Tomten ligger i 
et område med spesielt bløte 
leirmasser. Eksisterende ter-
rengnivå ligger på kote +2.0 
til +4.0 og gulv i kjeller lig-
ger på kote -2,0. Bygget har 7 
etasjer over kjeller.

Som byggeteknisk rådgi-
ver har hovedutfordringen i 
prosjektet vært de kompli-
serte grunnforholdene. Leir-
massene førte til at forsterk-
ningsfaktor for jordskjelv ble 
3,6. Dette betyr enkelt sagt 
at lastene fra jordskjelv skal 
multipliseres med 3,6 i for-
hold til om bygget hadde stått 
på fjell.

Grunnarbeider og 
fundamentering
Før utgravingen av tomten 
kunne begynne, ble de eksis-
terende jordmassene forster-
ket med kalk/-sement peler 
samt spunt i ytterkanten av 
kjellerveggene.  

Utgraving av 6000 m3 mas-
se måtte gjennomføres etap-

pevis for å opprettholde sta-
bile spuntvegger. Spunten ble 
avstivet med skråstivere mot 
bunnplaten. 

Etter erfaring fra bygg i sam-
me området ble det i samar-
beid med geotekniker valgt å 
fundamentere bygget på en 
bærende helstøpt bunnplate.  
Ut i fra grunnens fjærstivhet 
(6000 kN/m2/m) kunne vi 
bestemme hensiktsmessige 
dekketykkelser og søyleplas-
seringer i kjelleren. Dette 
ble førende for bæresystemet 
oppover i bygget.

Bunnplaten på kt -2.0 ble 
utført i tykkelse 600 mm 
og har et bruttoareal på ca. 
1.700 m2. 

Etablering av råbyggets 
hovedbæresystem 
Fremdriftsmessige hensyn 
gjorde at det i all hovedsak 
ble valgt prefabrikerte be-
tongkonstruksjoner i bygget.

Dimensjonerende belastning 
for avstivningssystemet er 
jordskjelv. I en tidlig fase av 
prosjektet ble det gjort noen 
vesentlige valg for at ikke 

belastningen fra jordskjelv 
skulle bli for store. Prinsip-
pet gikk ut på å bruke to re-
lativt fleksible og duktile 
trappetårn til å ta seg av all 
avstivning. Alle øvrige vegg-
skiver ble bygget som lette 
vegger for at ikke stivheten 
skulle bli for stor.

Det ble utført en krevende 
respons spekter analyse der 
stivheten av jord også ble 
modellert. I samarbeid med 
geotekniker ble fjærstivhet 
på jord fastlagt og resultatet 
ble at laveste egenfrekvens 
ble 0,72 Hz og dermed be-
grensede krefter fra jord-
skjelv. 

Trappesjaktene er innspent i 
bunnen ved hjelp av et kraft-
par som gir horisontale kref-
ter i kjellergulv og dekke over 
kjeller. For å ta opp skive-
kreftene i dekke over kjeller 
ble det valgt en plass-støpt 
løsning med platten-dekker.

Ytterveggene i kjeller ut-
ført i plasstøpt betong med 
tykkelse 250 mm og ensi-
dig forskaling mot spuntkon-
struksjonen. Alle betong-
konstruksjonene i kjelleren 
er utført med krav til vann-
tetthet og er beregnet for 
opptredende vanntrykk. Stø-
peskjøtene er innlagt med 
svellebånd med mulighet for 
etterinjisering.

Glassgården sett mot hovedinngangen.                                                       Foto: Byggenytt                

Utsikt fra NAV Dram-
mens takterasse i 5. 
etasje mot Grønland 
Torg med Kvartal 10 
(til høyre) og Union 
Brygge i bakgrunnen. 
Til venstre Elvebred-
den med gammel og 
litt av ny bebyggelse. 

Foto:
Byggenytt

Interiørut-
snitt  med 
hovedtrapp 
med spilevegg.

Foto:
Byggenytt
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Teglverksveien 1, 3400 Lier
Telefon: 32 27 60 60 • Telefax: 32 27 60 61

www.nvs.no

Vi har utført alt innenfor
varme, kjøling, sprinkler og sanitær

Postboks 132 Økern, 0509 Oslo
Telefon: 22 88 53 40 • Telefax: 22 88 53 49

www.iss.no

Prosjektleder som teknisk entreprenør
samt ventilasjonsarbeidene er utført av

Schwartz gate 2 Marienlyst, 3043 Drammen
Telefon: 32 20 45 10 • Telefax: 32 20 45 11

www.moelven.no

Totalleverandør
av sterk- og svakstrømsinstallasjoner

Mot syd og vest er det benyttet egenutviklet tegl i fasaden. 
På bakgrunn av vår ambisjon om et lyst og robust utrykk, 
falt valget på tegl.

Foto: Byggenytt

Elektroteknikk
Av 

Petter Håvelsen, ECT AS

Det er levert et tradisjonelt 
elektrisk anlegg som for-
synes av egen 400 V trafo 
plassert i bygget. Elektro-
tavler er levert av Power-
controll, belysning på fasa-
de og innvendig i bygget er 
levert av Fagerhult, brann-
varsling og nødlys av El-
tek, adgang og innbrudd-
salarm av Niscayah AS. 

Persienner er integrert i 
vinduene og styringssys-
temet for disse er levert av 
Hagen Produkter AS. Lyset 
styres lokalt, men også av 
byggets SD-anlegg. ECT 
AS har utarbeidet funk-
sjonsbeskrivelse og senere 
prosjektering for Moelven 
elektro AS.

Det er 2 tekniske rom for ventilasjon i bygget. Bildet 
er fra  7. etasje med aggregat som dekker kantinen.

Alle bilder i boksen: Byggenytt

Hovedtavlerommet.

Fra teknisk 
rom i kjeller 
hvor det er 
plassert 2 
aggregater 
med totalka-
pasitet ca. 
80.000 m3/h.

Fra teknisk rom i kjeller med varmerør til radiatorer 
og snesmelteanlegg..
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NAV-bygg (Back-of-House)  midt på bildet sett fra fylkesvei 283 mot Nedre Eiker. Comfort Hotel Union Brygge til venstre og Kvartal 10 til høyre. Det lave bygget, den såkalte 
Glasshytta, skal visstnok rives.

Foto: Byggenytt

Over: Servicetorgets areal for hensynsfull kundebehandling. Interiøret gir et ro-
bust, men elegant inntrykk med blant annet lyst granittgulv som dekker hele pub-
likumsareale i 1. etasje. Eikespiler bidrar også positivt.

Foto: Byggenytt

Utsikt fra takterrassen i 5. etasje over til  Clarion Hotel Union Brygge..

Foto: Byggenytt 

Et meget vakkert rom og ditto utsyn mot Papirbredden.

Foto: Byggenytt
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Prosjektledelse

Pb. 58, Lilleaker, 0216 Oslo
Besøksadresse: Lilleakervn. 2 E - 0283 Oslo
Tlf. 22 51 42 50 - E-post: firmapost@vedal.no

www.vedal.no

Hotvetalléen 11, 3018 Drammen
Telefon: 32 26 71 00 • Telefax: 32 26 71 01

www.ect.no

Vi takker for oppdraget

Rådgivende ingeniører elektroteknikk

Rådgivende ingeniører i
VVS

Av 
Per Gunnar Rød-Knudsen,

sivilarkitekt MNAL Comfort Hotel
Union Brygge

Foto: Byggenytt

For å forstå utformingen av 
denne bygningen med ho-
vedfunksjon hotell, må en 
ha med seg hva Union Bryg-
ge er. 

Union brygge er en hel by-
del som har vokst fram på 
10 år. Fra 3 papirfabrikker i 
ruiner til en ny og vital bydel 
med betydelig flere arbeids-
plasser enn under industriens 
glansdager. Papirfabrikkene 
på Grønland var Drammen 
bys lokomotiv. Union Brygge 
er blitt det nye lokomotivet. 
Union Brygge er urbanitet, 
mangfold, opplevelse og vi-
talitet. Dette er kvartal 6. Nå 
når denne bygningen er fer-
dig og tatt i bruk, er kvartal 
6 ferdigbygget. 

Arkitektens oppgave er å gi 
fysisk form til alle de be-
hov og ønsker av både prak-
tisk og opplevelsesmessig art 
som oppdragsgiveren set-
ter. Her har denne oppgaven 
vært svært kompleks og sam-
mensatt. 

Det fins viktige og markan-
te historiske bygninger som 
forteller områdets industri-
historie. Nabobygningen, 
Union Scene, tidligere ad-
ministrasjonsbygningen til 
Drammen Papermill, Grøn-
land 60, med sitt markante 
mansardtak, smårutete vin-
duer og teglsteinsfasade er 
en slik bygning. En viktig ut-
fordring ved dette bygget har 
vært å tilpasse seg denne. 

Hvordan gjør man det når 
den gamle bygningen er i 3 

etasjer og den nye skal være 
i 9 etasjer. Tilpasningen lig-
ger i kontrasten. En bærende 
idé er at det nye bygget er en 
rolig bakgrunn til den gamle 
særpregede bygningen. 

For å understreke tilpas-
ningen er inngangen til de 
to bygningene lokalisert på 
samme sted, vent østover 
mot Bryggetorget. Men den 
nye er nytolkning og moder-
nisering av den gamle. Den 
forteller om sin tid. 

Det har vært viktig å tilpas-
se bygget mot omkringlig-
gende bygninger og gater og-
så i form av gater og plasser. 
Spesielt trekkes fram hotell-
hagen som er ment å være bå-
de en utvidelse av lobbyen og 
en overgang til Union Sce-
ne. Dette uterommet håper vi 
skal bli et aktivt og vennlig 
uterom som vil glede både 
for hotellgjester, scenepubli-
kum og beboere. 

Det er lagt vekt på å steds-
tilpasse bygningen. Dette 
gir seg utslag i at fasadene 
mot gatene har fått en diskré 
vertikalitet som gjør fasa-
den virker så lang. De skrå-
stilte karnappene gjør at ho-
tellgjestene kan se ut, opp og 
ned gaten for å orientere seg 
og oppleve byen. 

Fra alle rom som vender vest, 
øst og nord kan man se ut i el-
ven og opp i Bragernesåsen. 
Fasaden som vender inn i ho-
tellhagen er forsøkt holdt så 

fortsettelse neste side

Foto: Byggenytt
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Blikk- og fasadearbeidene
er utført av

BUSKERUDS STØRSTE
TAK- OG FASADESPESIALIST

Telefon: 32 20 86 20
www.buskerudblikk.no

Harald Hårfagres gate 9, 7041 Trondheim
Telefon: 73 53 54 88 • Telefax: 73 52 37 70

www.mint-innredning.no

Totalinnredningen
er levert av oss

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

www.weberg.no

Rekkverk
er levert av

Røykeveien 68, 3400 Lier
Telefon: 32 22 95 00 • Telefax: 32 22 95 01

www.noveta.no

Innvendige tømrerarbeider
er utført av

Prosjektfakta Comfort Hotel Union Brygge

Byggherre: Union Eiendomsutvikling AS
Prosjekt- og byggeledelse: Vedal Prosjekt AS
Hovedentreprenør: Strøm Gundersen AS
Arkitekt: Stark Rød-Knudsen
 Arkitekter AS
Interiørarkitekt: Haeh Holm
Landskapsarkitekt: Laukli Landskap
Rådgivere ingeniører
RIB: Sweco Norge AS
RIG: Multiconsult AS
RIV: Bright VVS
RIE: ECT AS
RIBrann: Rambøll Norge AS
Lyd: Multiconsult AS
RIV VA: Rambøll Norge AS 

fortsettelse fra 
forrige side

rolig som mulig. Dette er for 
å understreke uterommets 
funksjon som en rolig sam-
lingsplass. Alle disse rom-
mene har franske balkonger 
som gjør at hotellgjestene 
indirekte kan ta del i hotell-
hagens liv ved bare å åpne 
balkongdøren. Den nye byg-
ningen skal også sette seg. 
Dette er gjort ved å bruke 
mørk zink båndtekking i de 
to nederste etasjene.

Hvis det skal gis en over-
skrift for hotellet så må det 
være det å ønske velkommen. 
Den tilreisende vil oppleve å 
komme inn under noe lavt i 
karuselldøren for så å kom-
me inn i noe stort i lobby-
en. Derfor er denne lobbyen 
åpnet opp i 2 etasjer. Dette er 
for understreke gjestfriheten 
og gi gjesten og god motta-
gelse. Messaninen som er 
lagt i den bakre delen er lagt 
inn for å understreke volumet 
i rommet. Her er det pausea-
real og møterom. Dette er for 
å gi møtedeltagerne og semi-
nargjesten en god opplevel-
se av rom og synlighet i nær 
tilknytning til lobby og inn-
gang. 

Hotellet er ikke alene i denne 
bygningen. I tillegg er det et 
halvautomatisk parkerings-
anlegg i kjelleren som tar 94 

biler og det er 18 leiligheter 
med tilhørende funksjoner 
på toppen. Grovt sett kan vi 
si at disse tre deler trapper, 
heiser og uterom. 

Jeg vil kort gi noen metriske 
størrelser som jeg har vært 
opptatt av i dette prosjektet. 
Bygningen er på ca. 10.500 
m2 hvor av hotellet er på ca. 

6000 m2. Vi (arkitekte-
ne) har produsert over 
350 tegninger. Alle ho-
vedtegninger er revidert 
ca. 30 ganger. Tegnings-
lista vår er på 13 sider. 

Det har på det meste vært 
nesten 100 mann som har 
arbeidet på bygget.

Hotellet sett fra vest. Det er lagt vekt på å stedstilpasse bygningen. Dette gir seg utslag i at fasadene mot gatene har 
fått en diskré vertikalitet som gjør fasaden virker så lang. De skråstilte karnappene gjør at hotellgjestene kan se ut, 
opp og ned gaten for å orientere seg og oppleve byen.

Foto: Byggenytt

Den tilreisende vil oppleve å komme inn under noe lavt i karuselldøren for så å komme 
inn i noe stort i lobbyen. Derfor er denne lobbyen åpne opp i 2 etasjer.

Foto: Byggenytt

Sett inn mot hotellhagen og 
inngang til nabobygget Uni-
on Scene. Bragernesåsen 
på nordsiden av Drammens-
elva i bakgrunnen. 

Foto:
Byggenytt

➞
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Om konstruksjonene
Av sivilingeniør Olav Aakre,

SWECO Norge AS

Byggetekniske 
utfordringer
Comfort Hotell Union Bryg-
ge, er lokalisert på Grønland 
i Drammen. Grunnforholde-
ne i dette området er vanske-
lige på grunn av spesielt blø-
te leirmasser. Eksisterende 
terrengnivå ligger på ca. kote 
+2.0 og gulv i kjeller ligger 
på kote -3,1. Bygget har 9 eta-
sjer over kjeller og de tre øv-
erste inneholder leiligheter.
Som byggeteknisk rådgiver 
har hovedutfordringen i pro-
sjektet vært de kompliserte 
grunnforholdene. 

Bygget er også plassert helt 
inntil nabobygget Union 
Scene. Leirmassene førte 
til at forsterkningsfaktor for 
jordskjelv ble 3,1. Dette be-
tyr enkelt sagt at lastene fra 
jordskjelv skal multipliseres 
med 3,1 i forhold til om byg-
get hadde stått på fjell.

Grunnarbeider og 
fundamentering
Før utgravingen av tomten 
kunne begynne, ble de eksis-
terende jordmassene forster-
ket med kalk/-sement peler 
samt spunt i ytterkanten av 
kjellerveggene.  

Utgraving av 11.500 m3 mas-
se måtte gjennomføres etter 
at stivere (Ø550 mm) som 
spente fra spunt til spunt var 
plassert. 

Etter erfaring fra bygg i sam-
me området ble det i samar-
beid med geotekniker valgt å 
fundamentere bygget på en 
bærende helstøpt bunnplate.  
Ut i fra grunnens fjærstivhet 
(6000 kN/m2/m) kunne vi 
bestemme hensiktsmessige 
dekketykkelser og søyleplas-
seringer i kjelleren. Dette 
ble førende for bæresystemet 
oppover i bygget.

Bunnplaten ble utført i vari-
erende tykkelse på 500/700  
mm og har et bruttoareal på 
ca. 2.000 m2. 

Etablering av råbyggets 
hovedbæresystem 
Fremdriftsmessige hensyn 
gjorde at det i all hovedsak 
ble valgt prefabrikerte be-
tongkonstruksjoner i bygget.

Avstivning av bygget ble gjort 
med tre trappetårn innspent 
mellom bunnplate og dek-
ke over kjeller. Store krefter 
fra jordskjelv på dekke over 
kjeller førte til at vi valgte å 
legge en 100 mm godt armert 
påstøp på hulldekket for å ta 
skivekreftene her. 

Ytterveggene i kjeller ut-
ført i plasstøpt betong med 
tykkelse 250 mm og ensi-
dig forskaling mot spuntkon-
struksjonen. Alle betong-
konstruksjonene i kjelleren 
er utført med krav til vann-
tetthet og er beregnet for 
opptredende vanntrykk. Stø-
peskjøtene er innlagt med 
svellebånd med mulighet for 
etterinjisering. Kjellervegge-
ne ble armert med ekstra ver-
tikalarmering i spuntbukene 
for å unngå skråstag fra spunt 
til bunnplate.

Ett av hotellets suiter med utsikt mot NAV-bygget på andre siden av gaten. For elektrotekniske installasjoner i alle ho-
tellrom og fellesarealer er det benyttet et system basert på prefabrikerte enheter.

Foto: Byggenytt

Interiør hotellkorridor.                        Foto: Byggenytt

Hotellets resepsjon. Trapp/heis og messanin til venstre.   Foto: Byggenytt

Bygget er også plassert helt 
inntil nabobygget Union 
Scene.

Foto: Byggenytt
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Elektroteknikk
Av 

Helge Jacobsen, ECT AS

For installasjon i alle ho-
tellrom og fellesarealer 
utviklet Otera Avotech et 
system basert på prefabrik-
kerte enheter. Dette består 
av Wago koblingsbokser 
og Wago pluggsystem i fer-
dige lengder med åpen til-
kobling mot brytere, stikk-
kontakter, belysning og 
nøkkelkort.

Dette medførte betyde-
lig besparelser med tanke 
på installasjonstiden. Med 
dette systemet var feilkob-
linger tilnærmet eliminert.

For styring av lys er det 
benyttet Dali fra Van-
pee og med Wago kabling 
som også er meget tids-
besparende. Lysstyring i 

fellesarealer, som hotell-
korridorer, styres av beve-
gelssensorer som igjen er 
delt i soner. Det er benyttet 
belysningsutstyr fra Floss 
og Defa. Det er i hovedsak 
benyttet Defa til utvendig 
belysning. I leilighetene, 
3 øverste etasjene, er det i 
omfattende grad benyttet 
innfelt lavvolt downlight i 
alle typer rom.

Prosec AS ble valgt som 
totalleverandør av alle sik-
kerhetsanleggene, som 
brann, nødlys, innbrudd.

Bygget styres forøvrig av et 
SD-anlegg som igjen er ko-
blet opp mot hotellets boo-
kingsystem.

Å bo på dette hotellet skal ikke være som «hjemme», nå skal det å bo på hotell være en opplevelse i seg selv, noe man 
kan fortelle om. Man skal bli overrasket. 

Foto: Byggenytt

Hotellets interiør
Av HAEG HOLM,

v/Nina Hæg MNIL og Helen Holm MNIL

Choice Comfort har som 
brand en friskhet og moder-
nitet i sitt grunnkonsept, men 
forsøker å finne spennende 
innfalsvinkler i lokal posi-
sjonering og image. 

I Drammen er det valgt at 
rockmusikk er et naturlig 
valg i og med at byens kul-
turhus er rett ved siden av 
hotellet.  Hotellet skal frem-
stå som: Moderne, røft på en 

elegant måte, rock-profil som 
en opplevelse i huset, effek-
tivt og rimelig.

På Comfort Hotel Union 
Brygge er det stor variasjon 
i materialer og farger: Fond-
vegger i hotellrommene har 
fått mønstret tapet, én for 
hver etasje. Hotellet har gulv 
i brunsort eikegulv, gummi-
belegg, vevet vinyl belegg, 

spesialdesignede tepper, fli-
ser og slipt betong.

Gulvet i lobbyen er i mørk 
slipt betong med lokalt til-
slag av farget stein. Med et 
så røft og maskulint uttrykk, 
er det viktig med de rette de-
taljene i tillegg. Det skal væ-
re sofistikert og elegant. Et 
hotell skal kunne favne alle, 
det må ikke virke fremmed-
gjørende. 

Samtidig har man fjernet 
seg fra idéen om at hotellet 
skal være som «hjemme», nå 
skal det å bo på hotell være 
en opplevelse i seg selv, noe 
man kan fortelle om. Man 
skal bli overrasket. 

Hotellets første etasje, lob-
by og resepsjon, skal ha fle-
re funksjoner. Her skal det 
være frokostservering om 
morgenen, lunsjkafé midt på 
dagen og møteplass om kvel-
den. 

Kulturinstitusjonen Union 
Scene ligger vegg i vegg, så 
på kveldstid vil hotellet kun-
ne bli det lokale møtestedet 
før og etter konsert. I dette 
område har det vært fokus på 
forskjellige sittemuligheter; 
det er en miks med høye kva-
dratiske bord hvor man kan 
mingle om kvelden, halvhøye 
bord og langbord, hvor det er 
mulighet for sosialisering. 
Det siste er valgt med tanke 
på dem som reiser alene. Det 
har vært viktig å skape rytme 
og kontraster i lokalet.

Hotellets lobby har mange funksjoner.                                                       Foto: Byggenytt

Korridor.  Foto: Byggenytt

Rock’n roll!
Foto: Byggenytt
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Tvetenveien 164, 4 etasje, 0671 Oslo
Telefon: 90 11 09 96 • Telefax: 22 27 22 22

www.prosecas.no

Vi har vært totalleverandør
av sikkerhet

Comfort Hotell Union Brygge bruker lysstyring fra Vanpee

Vi leverer lysstyring til alle typer bygg

Fordelen med vår lysstyring er stor 
energibesparing og brukervennlige 
funksjoner. Vi leverer lysstyring til alle 
typer bygg, som for eksempel til skoler, 
hoteller, kontorlokaler, lager, kinoer, 
sykehus, idrettshaller etc.

Vi leverer også nødlysovervåkning 
integrert i våre lysstyringssystemer.

Ta gjerne kontakt med oss for en 
uforpliktende konsultasjon om 
lysstyring eller lyskomponenter.

Vanpee Norge AS
Vestvollvn. 6 E - 2019 SKEDSMOKORSET

Tlf. 64 83 82 80 - Fax 64 83 82 81
firmapost@vanpee.no - www.vanpee.no

- Det er vi som skaper kontaktene

Brannteknikk

Av 
sivilingeniør Magnus Taugbøl,

Brann og Sikkerhet,
Rambøll Norge AS

Brannsikker og fremtids-
rettet prosjektering 
Prosjektet Comfort Hotel 
Union Brygge har vært et in-
teressant prosjekt å jobbe på 
for oss som brannrådgive-
re. Både med tanke på byg-
gets utforming, men også på 
grunn av de løsningene vi 
har kommet fram til sammen 
med prosjektgruppen. 

Sammen med arkitekt, pro-
sjektgruppe og utbygger, har 
vi som brannrådgivere kom-
met frem til gode branntek-
niske løsninger. Noen gan-
ger krevde det at vi tenkte 
litt annerledes for at løsnin-
gene skulle gi en god balanse 
mellom økonomi, sikkerhet, 
drift, og praktisk utførelse. 
Et fulldekkende sprinkler- 
og brannalarmanlegg har 
vært med på å gi oss rom til 
å benytte enkelte alternative 
løsninger, og samtidig til-
fredsstille et høyt sikkerhets-
nivå.   

I juli skal (etter planen) en ny 
«Teknisk forskrift» til Plan- 
og bygningsloven tre i kraft. 
Den nye forskriften vil blant 
annet sette krav til automa-

tisk slokkeanlegg (sprinkler-
anlegg) til alle hotellbygnin-
ger.  Dette er ikke et absolutt 
krav i dag, og det er der-
for meget positivt at utbyg-
ger og prosjekteringsgrup-
pen har vært med på å tenke 
fremtidsrettet og med et høyt 
fokus på sikkerhet. Når det 
er sagt, ville det ikke vært 
mulig å oppføre bygget slik 
løsningen er i dag, dersom 
ikke et sprinkleranlegg had-
de blitt installert.    

En utfordring for entreprenø-
ren var blant annet grense-
snittet mot nabobygget Union 
Scene. Hotellet er bygget helt 
inntil kulturbygningen - så 
her ble det vanskelig å opp-
føre en brannvegg etter anbe-
falte retningslinjer. Vi måtte 
gjøre analyser for å kunne 
tilpasse brannsikringen til de 
spesielle forholdene, og i til-
legg vurdere utbyggers prak-
tiske muligheter av utførel-
sen. Dette ble til slutt løst på 
en meget god måte, med en 
kombinasjon av sprinkleran-
legg og tiltak i yttervegg.

Høy sikkerhet for alle
Som brannrådgivere er det 

positivt å jobbe med utbyg-
gere som verdsetter brann-
sikkerheten høyt. Tiltakene 
i hotellet er gode både for 
brukere, eiere, driftsperso-
nell og brannvesen. Det kan i 
den sammenheng nevnes til-
tak som fulldekkende sprin-
kler- og brannalarmanlegg, 
nød- og ledelys i alle eta-
sjer, samt gode og oversikt-
lige rømningsveier. I tillegg 
gir de valgte brannsikrings-
tiltakene mange muligheter 
for arkitektonisk utfoldelse 
og muligheten for spensti-
ge løsninger for byggets ut-
seende og oppbygging. Selv 
om brannsikringstiltakene 
er hevet over minstekravene 
i forskriftene, har dette ik-
ke nødvendigvis gjort bygget 
mer kostbart å bygge. Med de 
installerte tiltakene har man 
muligheten til å spare penger 
på andre tiltak og totaløko-
nomien blir god. I tillegg har 
man fått et sikrere bygg, som 
vil gagne brukere og eiere i 
mange år fremover.  

Rambøll Norge AS har del-
tatt i flere prosjekter i Dram-
mensregionen og dette pro-
sjektet bygger oppunder den 
utviklingen Drammen har 
gjennomgått de siste årene. 
Hotellet er blitt et kjempetøft 
tilskudd til Grønnlandsom-
rådet og bidrar videre til ut-
smykking av Drammen som 
by.  I prosjektet har man klart 
å kombinere næring med eks-
klusive private boliger, go-
de branntekniske løsninger, 
som ligger i et flott område 
med utsyn over elven. 

Lobbyen byr på mange muligheter for aktivitet og avslapning.              Foto: Byggenytt

Bildet over: Utsikt fra hotellet mot Ypsilon på Bragerøsiden. 
Mot Strømsø-siden sees hotellet over hustaket til Union Scene 
(til høyre). Papirbredden midt på bildet. 

Foto: Byggenytt
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Sikkerhetsanlegg
Comfort Hotel Union Brygge

Av Ingar Jarle Havsgård, Prosec AS

Prosec Oslo As er stolte av 
å kunne få være leverandør 
av sitt andre Choice Hotell! 
Har tidligere levert samme 
type anlegg til Choice Ho-
tell 33 i Oslo.

Utstyr for brannalarm, 
nødlys, innbruddsalarm 
og kameraovervåking er 
levert av Prosec Oslo AS 
og installert av Otera Avo-
tech AS.

Som eneste norske leve-
randør kan Prosec Oslo 
As levere utstyr fra en pro-
dusent, OY Hedpro AB 
i Finland. Dette gir kun-
den unike muligheter for 
samkjøring av sikkerhets-
anleggene samt at det blir 
bare en part å forholde seg 
til i forhold til oppfølging/
service i driftsfasen. For 
Otera Avotech AS var det-
te også et viktig argument 
for valg av leverandør slik 
at en leverandør kunne bi-
stå med sikkerhetsanleg-
gene.

På dette prosjektet er det 
benyttet Prosec Gruppens 
unike kombinerte system 
for brannalarm og nød-
lys Prodex Firelux. Syste-
met tillater montering av 
branndetektorer og nødlys 
på samme sløyfe og stan-
dard sokkel. 

Ved utløst brannalarm vil 
det med denne løsningen 
tenne fullt nødlys i hele 
bygget for sikker evakue-
ring. Selvsagt vil nødlyset 
også tenne ved bortfall av 

lokal nettspenning i røm-
ningsarealer..

Systemet benytter seg av 
sentralisert adressérbar 
nødlysteknikk og har i til-
leg desentralisert sikkerhet 
ved at det er montert et li-
te oppladbart batteri i hver 
enkelt armatur. Siden de 
er montert på en FG-god-
kjent brannalarm blir de 
også sjekket 2 ganger pr. 
minutt, og melder avvik 
direkte på brannsentral. 
(Nødlysarmaturene har 
egne FG-godkjenninger) 
Kravene til sentraliserte 
systemer i dag er kontroll 
1 gang pr. uke!

Her er sikkerheten satt i 
høysetet med den mest mo-
derne form for overvåking 
og kontroll av brannalarm 
og nødlysanlegg.

Innbruddsalarmanlegget 
er basert på adressérbar 
BUS-teknikk og gir kun-
den muligheter for flek-
sibel oppdeling av soner 
som ønskes detektert til 
alle døgnets tider.

Kameraovervåkingsanleg-
get er levert med moderne 
IP kamera teknikk og opp-
tak på server med fjern-
opptak for sikker lagring 
av essensielle hendelser.

Vi ønsker hotellets ansat-
te til lykke med et arkitek-
tonisk spennende og flott 
hotell!

De tre terrasserte øverste etasjene inneholder leiligheter.                                                                           Foto: Byggenytt

Hotellbygget har også 18 leiligheter over 3 etasjer på top-
pen. Boligene varierer i størrelse, mindre, mellomstore og 
store på ca. 110 m2. Bildet viser fra gårdsrommet.

Foto: Byggenytt Ved Union Scene, sett mot NAV-bygget.   Foto: ByggenyttFlott korridor og ditto utsikt.                    Foto: Byggenytt

Utsikt fra en terrasse 
til en annen, fra hotell-
byggets til NAV-byg-
gets. 

Hvem er konge på 
haugen her?

Foto:
Byggenytt
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Vi har prosjektert tekniske løsninger!
Regionkontor Trondheim 
Telefon 73 83 35 00  
www.sweco.no

Postboks 333 Sentrum, 3101 Tønsberg
Telefon: 33 37 84 84
www.kbarkitekter.no

ARKITEKT

Otto Nielsens vei 12, Postboks 2564 Sentrum, 7414 Trondheim
Telefon: 02694
www.cowi.no

AKUSTISK RÅDGIVER

Comfort Hotel Runway, Gardermoen

Av 
Kristiansen & Bernhardt arkitektur . interiør AS

Thorvald Bernhardt
Adele Kløve

Roland Borgvin-Burgess

Prosjektfakta 

Byggherre: Gardermoen Eiendom AS
Totalentreprenør: HENT AS
Arkitekt: Kristiansen & Berhardt
Prosjektteringsledelse: Siviling. Karl Knudsen AS
Rådgivere ingeniører
RIB: Myklebust AS
Teknisk rådgiver: Sweco Norge AS
RIV: Comfort Consult AS
RIE: Oslo Elprosjektering AS
RIBr: Siviling. Karl Knudsen AS
RIAkustikk: COWI AS
RI VA: Øvre Romerike 
 Prosjektering AS
Landskapsarkitekt: Øvre Romerike 
 Prosjektering AS

Prosjektansvarlig arkitekt: 
Thorvald Bernhardt, 
sivilarkitekt MNAL
Medarbeider: 
Roland Borgvin-Burgess,
sivilarkitekt MNAL
Medarbeider: 
Toril Øverland, 
teknisk tegner

Prosjektansvarlig 
interiørarkitekt: 
Adele Kløve,
interiørarkitekt MNIL
Medarbeider: 
Helena Enoksen, 
interiørarkitekt MNIL

Oppdrag
Høsten 2007 ble kontoret en-
gasjert av Gardermoen Eien-
dom AS v/Arthur Buchardt 
og Anders Buchardt til å pro-
sjektere et nytt hotell med ca. 
300 rom, bespisning, bar, sa-
long og konferansefasiliteter. 
Tomten var ferdig regulert og 

lå på vestsiden av vestre rul-
lebane på Gardermoen fly-
plass.

Byggherre, Anders Buchardt, 
har vært delaktig i hele pro-
sessen, både i forhold til arki-
tektur, interiør og design helt 
ned på detaljnivå, i tett sam-
arbeid med interiørarkitekt 
og arkitekt.

Vi har i samarbeid utviklet 
hotellet fra skissenivå og 
fram til ferdig detaljering, 
alt fra planløsning, måten å 
bruke de enkelte områdene, 
konsept, belysning, spesi-
alinnredning, valg av belys-
nings- og møbeltyper, gra-
fisk utforming av skilt med 
mere. Dette har ført til et ho-
tell med særpreg og et kon-
sept som er gjennomført i 
eksteriør og interiør.  Siden 
kontoret vårt hadde både ar-
kitektarbeid og interiørar-

beid, har gjennomføring av 
de viktige elementene vært 
sømløs. Vi har ikke hatt til 
hensikt å lage et «designho-
tell», men snarere utvikle et 
hotell som er litt annerledes, 
men med kvaliteter og kvali-
tetsmøbler som mange har et 
forhold til.

Hotellet ligger i et område 
med stadig større konkur-
ranse på hotellmarkedet, og 
vi ønsket derfor å gjøre no-
en grep for å fremstå anner-
ledes. Hotellet er synlig ved 
take-off, og vi ønsket å ut-
nytte denne beliggenheten, 
noe som førte til en farge-
sterk fasade. 

Et fargekonsept for hele ho-
tellet ble utviklet på et tidlig 
stadium i byggeprosessen, 
og anvendt i valg av fasa-
dens materialer og farger.  Vi 
ønsket å fremheve hotellets 
beliggenhet ved flyplassen, 
og tok derfor utgangspunkt 
i flyselskapenes høylytte far-
gebruk samt all verdens na-
sjoners flagg; tilsynelatende 
tilfeldige fargekombinasjo-
ner som gir et ukonvensjonelt 
og litt rampete uttrykk. 

Konsept
Tomten er orientert nord-
syd langs rullebanen og er på 
10.100 m2. 

Situasjonsplanen reflekterer 
to forhold: 
• bygningsmassen ligger 
sikk-sakk langs rullebanen, 
mot øst og atkomst er fra 
vest, det betyr at parkering 
ligger i front av hotellet.  For-
men er et resultat av nærhe-
ten til flyplassen for å unngå 
refleksjoner.
• bygningen er i 4 etasjer.

Etasjene består av en at-
komstetasje som inneholder 
resepsjon, kjøkken, serve-
ring, bar, salong samt kon-
feransearealer. De øvrige tre 
etasjer består av hotellrom, 
hvorav det i 4. etasje er inn-
passet en fitness-avdeling 
med trimrom og badstue.

Reguleringsplanen tillot 3 
etasjer og byggehøyde lik 
11,5 meter over gjennom-
snittlig terreng. Vi søkte om 
dispensasjon for antall eta-
sjer, men opprettholdt be-
stemmelse om byggehøyde 

fortsettelse neste side

Ankomst hotellets resepsjonsområde.                                                                                                            Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt
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Metos AS, Rosenholmveien 4 A, 1252 Oslo
Tlf.: 9242 8860 Faks.: 2262 3170
e-post: metos.norway@metos.com  –  www.metos.com

Vi har levert
storkjøkkenutstyret til
Comfort Hotel Runway

– Det er vi stolte av!

www.vitra.com

fortsettelse fra 
forrige side

ved å redusere etasjehøydene 
til et minimum, og i tillegg 
senke gulv i 1. etasje med 0,8 
meter i forhold til gjennom-
snittlig terreng. Brutto eta-
sjehøyde er 2800 mm for ho-
telletasjene og 3400 mm for 
1. etasje. For å oppnå tilstrek-
kelig høyde i større konferan-
seromer er denne delen ytter-
ligere sunket ned i terrenget 
med  2 x 400 mm.

Dimensjonerende for hotel-
lets form er antall rom. Hver 
etasje har ca. 100 rom og 
med en en ønsket bredde på 
minimum 3200 mm aksemål 
gir lengden seg selv. Tomtens 
geometri tillot en oppknek-
king som var nødvendig for: 

1)  å oppnå antall rom, 2) å 
oppnå ønskelige varianter, 
ved å utnytte knekkpunkte-
ne, 3) å ivareta krav fra OSL 
om at bygningskroppen skul-
le være oppbrudt for å mini-
mere refleksjon fra instru-
menter i forbindelse med 
flyging. Arkitektonisk gir 
dette i tillegg en form som 
har mer karakter, og mindre 
preg av enkel repetitiv forut-
sigbarhet.

Hotellets inngang med en 
signaliserende baldakin, de-
ler 1. etasje i to hoveddeler. 
Mot nord ligger resepsjon, 
kjøkken, bar og salong. Mot 
syd ligger konferanse-/mø-
teromsavdelingen med tilhø-
rende pausearealer.

Materialbruken er basert på 

ønske om en egen identitet 
blant mange hoteller og krav 
til redusert refleksjon i for-
hold til instrumenter brukt 
i flytrafikken. Støyforhol-
dene er naturligvis et viktig 
element i utforming av yt-
tervegg og spesielt er vin-
dusløsningen avgjørende. 
Det er valgt horisontale vin-
dusbånd for hotellromme-

ne, med høyde 400 mm og 
bredde lik rommets bredde. 
I knekkpunktene, hvor rom-
mene er større, er det satt 
inn vinduer med større åp-
ning.  Åpningsvinduer er ik-
ke tenkt som lufting, annet 
enn røykventilasjon i tilfel-
le brann. Vinduene i hotell-
etasjene er gitt farge utfra et 
skjema på 8 ulike grunnfar-

ger som har sitt idémessige 
utspring i all verdens nasjo-
ners flagg. 

Vindusbåndene bindes sam-
men med fargete plater som 
således danner fargete bånd/
bårder som utsmykker fasa-
den. I sterk kontrast til dette 
er den øvrige ytterhuden be-
slått mørk kobber med lig-
gende falser, nordic brown.

Teknikk 
Tekniske rom er plassert i en 
underetasje sentralt ved inn-
gang og på hver ende i 1. eta-
sje.

Interiør 
Målet var å skape et urbant 
og uhøytidelig hotell som er 
litt annerledes enn det man 
er vant til.  Målet har vært 
å skape noe som man må ta 
stilling til hvor uttrykket er 
såpass lekent at det blir en 
avslappende og inkluderende 
atmosfære. Fargekonseptet 
ble benyttet på forskjellige 
måter i forskjellige soner. In-
teriøret består av en kombi-
nasjon av en mørk/lys palett 
og en fargerik palett. 

Resepsjon/lounge /restau-
rant: Dette er hotellets hjer-
te, og danner rammen rundt 
gjestens første møte med ho-
tellet. Dette er et sammen-
hengende område som skal 
fylle forskjellige funksjoner 
på forskjellige tider av døg-
net. 

Inngangsområdet er gjestens 
første møte med hotellet, og 
er avgjørende for førsteinn-
trykket. Vi har i prosessen 

Kjølemaskin for fancoils i datarom (til venstre) og 
hovedstrømtavle.

Fjernvarmesentral.

Samlestokk varmeanlegg, 2 stk. radiatorkurser.

Ventilasjonsaggregater for restauranten. 
18.330 m3/h.

Alle bilder i boksen: Byggenytt

Korridor og nisje i tydelig og høylytt fargebruk.                                                                                          Foto: Byggenytt

Fristende salat- og sushiretter, innbydende anrettet fra et 
kjøkken av ypperste klasse.

Foto:  Byggenytt

I fitness-arealet kan gjestene følge med flytrafikken på 
rullebanen.

Foto: Byggenytt

Utvalg av tekniske installasjoner

Ikke aller er like sosiale. Noen trenger å være for seg selv. 
Derfor varierer innredningen med høye bord, lave myke 
stoler, «trygge» steder hvor man kan sitte alene og åpne 
steder hvor man kan være sammen med andre. 

Foto:  Byggenytt
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COVENT AS
Birkemo, 4387 Bjerkreim

Telefon: 51 45 96 00 • Telefax: 51 45 96 01
Oslo-kontor: 22 26 41 08

post@covent.no • www.covent.no

VENTILASJONS-
AGGREGATENE

er levert av:

GULBRANDSEN & OLIMB AS
Elektroinstallasjon

Telefon: 22 80 37 50 • Telefax: 22 80 37 51
Ammerudveien 105, 0958 OSLO

Elektroarbeidene er utført av:

Fasade- og blikkenslagerarbeider med kobber,
cemberit og lakkerte kassetter er utført av

Erling Freitag AS
Bjellandveien 26, 3173 Vear

Telefon: 33 34 98 50 • Telefax: 33 34 98 60 • www.erlingfreitag.no

TAK - FASADER - TAKRENNER - VENTILASJON - STANSING - PULVERLAKK

vært ute etter et «snakkismø-
bel» som skulle være hotellet 
i et nøtteskall. Valget falt på 
humoristiske «See Saw» fra 
Erik Jørgensen. Sitte/vippe-
møbelet vekker barnet i de 
fleste, og gir den uformelle 
stemningen vi har ønsket å 
formidle. 

Skranken er utformet i sam-
me formspråk som hotellets 
fasade. Formmessig vok-
ser, omslutter to sidevinger 
en massiv hovedblokk som 
vokser opp av gulvet. Teks-
ten «whatever», er hotellets 
eget uttrykk, og er med på å 
understreke det ukonvensjon-
elle. 

Innredningen i lounge og 
restaurantområde er variert, 
og målet er at rommene skal 
være inviterende både når 
man er alene der og når det 
er folksomt. For å oppnå det-
te varierer innredningen med 
høye bord, lave myke stoler, 
«trygge» steder hvor man 
kan sitte alene og åpne ste-

der hvor man kan være sam-
men med andre. 

Korridorer: Hotellets utstrek-
ning gjør at vi har fått lange, 
vinklede korridorer. Dette er 
en transportetappe hvor man 
ikke oppholder seg over lang 
tid, og vi tillot oss derfor 
sterk, tydelig og høylytt far-
gebruk. 

De åtte fargene fra fasaden 
ble hentet opp i gulv, vegger, 
himling og skilt i nisjer i kor-
ridoren, og skaper en farge-
rik reise på vei til hotellrom-
met. 

Hotellrom: Dette er et sted 
hvor man oppholder seg over 
lengre tid, og fargebruken er 
derfor mer begrenset og ro-
lig. Her er det den mørk/ly-
se paletten som spiller hoved-
rollen, med noen innslag av 
en av hovedkonseptets knall-
farger. Veggen bak sengen er 
beholdt i rå betong, noe som 
gir en dybde til rommet. Kon-
trasten til møblene – design-

Inngangsområdet er gjestens første møte med hotellet, og er avgjørende for førsteinn-
trykket. Man har i prosessen vært ute etter et «snakkismøbel» som skulle være hotellet 
i et nøtteskall. Valget falt på humoristiske «See Saw» fra Erik Jørgensen. Sitte-/vippe-
møbelet vekker barnet i de fleste, og gir den uformelle stemningen vi har ønsket å for-
midle.

Foto: Byggenytt

Når så man en ho-
tellkorridor som 
denne?

Hotellets utstrekn-
ing gjør at det er 
fått lange, vink-
lede korridorer. 
Dette er en trans-
portetappe hvor 
man ikke opphol-
der seg over lang 
tid, og man har 
derfor tillatt seg 
sterk, tydelig og 
høylytt fargebruk. 

De åtte fargene 
fra fasaden ble 
hentet opp i gulv, 
vegger, himling og 
skilt i nisjer i kor-
ridoren, og skaper 
en fargerik reise 
på vei til hotell-
rommet.

Foto:
Byggenyttklassikere av høy kvalitet, gir 

en elegant spenning til rom-
met. Vi ønsket å la den mørke 
gulvflaten knekke opp langs 
ytterveggen og deretter over i 
himlingen noe som bidrar til 
en intimitet og klar identitet.

Bygningsmassen ligger i sikk-sakk langs rullebanen. Vinduene i hotelletasjene er gitt farge utifra et skjema på 8 ulike 
grunnfarger som har sitt idémessige utspring i all verdens nasjoners flagg .                                  

Foto: Byggenytt

Besøk:

byggenytt.no
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Kjerneboring og betongsaging

NIKOLAISEN SERVICE

INNVENDIG RIVING
SLISSING • PIGGING

Sykehusveien 19,
3080 Holmestrand
Telefon: 93 22 40 05

Fra hotellrom. Veggen bak sengen er beholdt i rå betong, noe som gir en dybde til rom-
met. Kontrasten til møblene – designklassikere av høy kvalitet, gir en elegant spenning 
til rommet. 

Foto: Byggenytt 

Teksten «whatever», er hotellets eget uttrykk, og er med på å understreke det ukonvensjon-
elle. Bak skranken, som er utformet i samme formspråk som hotellets fasade, Clara 
Bjurholm og Madelene Näslund.

Foto: Byggenytt

Barsk vinter, lunt rom, flott hus!                                                                                                                    Foto: Byggenytt  

Tassebekkveien 92,
3160 Stokke
Telefon: 33 30 59 02
www.prosjektgulv.no

Vi har levert

3000 m2 parkett fra
Weitzer
Parkett

Hotellets lange og buktende fasade mot vest.               Foto: Byggenytt
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T +47 46 44 49 00  |  www.con-form.no

•balkonger

•bjelker

•trapper

•Baderoms-
kabiner

CON-Form 
byggesystem i betong

•dekker

•vegger

•søyler

komplett 

råbygg med 

våtromskabiner

er levert av

con-form oslo

i totalunder-

entreprise

Detalj av vestfasaden med hovedinngang.               

Foto: Byggenytt

Vegetasjonsbeltet mellom hus og rullebane vil snart være grønt og frodig.                                               Foto: Byggenytt

Røff stil, spennende farger!              Foto: Byggenytt

pressemeldinger:

Ruukki feirer 50 år
1. februar 2010 ble 50-års-
dagen for etableringen av 
Rautaruukki markert. Sel-
skapet ble etablert av den 
finske staten og sju sto-
re finske metallselskaper: 
Fiskars, Lokomo, Otan-
mäki, Outokumpu, Rau-
ma-Repola, Valmet og 
Wärtsilä. 

«På fem tiår har Ruukki en-
dret seg fra en tradisjonell 
stålprodusent til en inter-
nasjonal aktør på flere om-
råder innen stål- og verk-
stedsindustrien og betjener 
kunder i 27 land. Selska-
pets suksess er basert på 
den samme oppskriften 
som i Ruukkis tidlige fase: 
Kompetente mennesker og 
nært, langvarig samarbeid 
med våre kunder. Vi vil 
markere vårt jubileumsår 
på jobb sammen våre an-
satte og kunder», forteller 
konsernsjef  Sakari Tam-
minen.

Rautaruukki startet sin 
virksomhet i Raahe i Fin-
land der stålverkene som 
ble bygd på 1960-tallet, var 
de første i Vesten som laget 
stål ved hjelp av den nye, 
kostnadseffektive streng-
støpingsmetoden. 

På 1970-tallet ble virks-
omheten utvidet til også å 
omfatte bearbeiding av stål 
med byggingen av et kald-
valseverk og oppstarten av 
rørproduksjonen i Häme-
enlinna. 

På 1980-tallet begynte sel-
skapet å søke vekstpoten-
sial i Vest-Europa ved å 
etablere salgskontorer og 
foreta oppkjøp. 

Tidlig på 1990-tallet ek-
spanderte Ruukki inn i 
byggebransjen med opp-
kjøpet av den finske stål-
takprodusenten Rannila. 
På 1990-tallet åpnet mar-
kedene i Øst-Europa seg 
for selskapet, først i de bal-
tiske landene og Polen, og 
senere i Russland, Ukrai-
na, Tsjekkia og Ungarn. 

I det første tiåret i det 21. 
århundret begynte Ruukki 

å fokusere sterkt på løsnin-
ger for bygge- og verk-
stedsindustrien. Selskapets 
stålvirksomhet fokuserer 
på spesialprodukter i stål. 

I dag har Ruukki et sterkt 
fotfeste i de nordiske mar-
kedene og søker vekstmu-
ligheter i de fremvoksende 
markedene i Russland, det 
sentrale Øst-Europa og og-
så Kina. I disse regione-
ne har Ruukki bygd opp 
et sterkt produksjons- og 
salgsnettverk for å betje-
ne sine kunder i bygge- og 
verkstedsindustrien. 

Ruukkis ekspertise er tyde-
lig i mange kjente prosjekt-
er inkludert Terminal 5 på 
London Heathrow Airport, 
den nye operaen i Oslo og 
Oasis of the Seas, verdens 
største cruise-skip. 

Finn ut mer om Ruukkis 
siste referanser på www.ru-
ukki.com der du også kan 
finne mer informasjon om 
selskapets milepæler og de 
første 50 årene. Du finner 
bilder på image bank. 

 For ytterligere  informa-
sjon ber vi deg ta kontakt 
med:
Taina Kyllönen, SVP, 
Marketing 
tlf. +358 20 592 9040
Anne Pirilä, SVP, Corpo-
rate Communications and 
Investor Relations, 
tlf. +358 20 592 8802

 Ruukki leverer metallba-
serte komponenter, syste-
mer og integrerte systemer 
til konstruksjons- og mas-
kinteknisk industri. Ru-
ukki har et bredt utvalg av 
metallprodukt og tjenester. 
Selskapet er etablert i 27 
land og har 11 700 ansatte. 
Netto salg i 2009 var på to-
talt 2,0 milliarder EURO. 
Selskapets aksjer er notert 
på NASDAQ OMX Hel-
sinki (Rautaruukki Oyj: 
RTRKS). Selskapet benyt-
ter markedsføringsnavnet 
Ruukki. 

En av Ruukkis mest prestisjetunge referanser i Norge 
er den nye operaen i Bjørvika.

Foto: Byggenytt
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Proxll lansere Panasonic sparepærer
Sparepærer fra Panasonic 
Lighting, verdens fjerde stør-
ste produsent av lyskilder, er 
snart på det norske markedet 
gjennom Proxll’s forhandler-
nettverk. Etter mer enn 70 år 
som produsent av lys etable-
rer Panasonic Lighting seg 
nå i Europa.

Med EU-loven som gradvis 
forbyr glødelamper med start 
fra september 2009, forster-
ker Panasonic sin europeis-
ke satsning med utvikling av 
produkter spesielt beregnet 
for det europeiske markedet.

 «Akari» har vært en definert 
filosofi for Panasonic Ligh-
ting siden 1936. Akari er et 
japansk ord som i tillegg til å 
bety «fysisk lys» også omfat-
ter rommet og følelsene til de 
som oppholder seg der. Akari 
har røtter dypt inn i kulturen 
og berører folks hverdagsliv 
og følelser.
 
Panasonic har kompakte pro-
dukter med meget høy effek-
tivitet, opp til 70 lumen pr. 
Watt. Mest skiller Panaso-
nics produkter seg fra andre 
kvalitetsleverandører med en 

tennetid som oppnår 40 % av 
lysstyrken innen 1 sekund.
 
– Det er på tide at det leve-
res sparepærer uten de tra-
disjonelle ulempene som er 
knyttet til lysstoffrør. Vi har 
hørt nøye på forbrukerne og 
de fleste klager på hvor sak-
te lyset kommer på etter at 
bryteren er slått på. Vide-
re er fargegjengivelsen og 
pærenes design ikke i tråd 
med forbrukernes ønsker. 
Vi har virkelig jobbet hardt 
for å utvikle produkter som 
er tilnærmet like tradisjonel-

le glødelamper. Produktene 
er av høy kvalitet med leve-
tid opptil 10 år – likevel er 
prisen akseptabel,  sier Ale-
xis Fernandez, markedssjef 
for lys i Panasonic Europe, 
Tyskland.
   
 – I første omgang lanserer 
vi produkter med levetid på 
15.000 timer i ulike varian-
ter, samt en noe rimelige-
re økonomiklasse med leve-
tid på 10.000 timer. Vi vet at 
markedet nærmest flommer 
over av tilbydere av ulike 
sparepærer, men jeg er redd 
ikke alle tilfredsstiller kra-
vene fra de norske forbruker-
ne. Forbrukerne vil over tid 
forstå at kvalitet lønner seg 
og der er Panasonic i en god 
posisjon, også på LED-lam-
per som vil vises på Light & 
Building messen i Frankfurt 
i april og på Eliaden på Lil-
lestrøm i slutten av mai, sier 
Hans-Jørgen Narum-Hans-
sen, ansvarlig for Proxlls 
satsning.
 
For ytterligere informasjon, 
kontakt, Hans-Jørgen 
Narum-Hanssen, Proxll 
på telefon 22 08 81 00.

Om selskapene:
Panasonic Corporation er en 
av verdens største produsen-
ter av elektronikkprodukter 
for et bredt utvalg kunder, 
organisasjoner og industrier. 
Basert i Osaka, Japan, hadde 
selskapet et salg på US$ 78,4 

milliarder for regnskapsåret 
som sluttet 31. mars 2009. 
Selskapet er listet på børsen 
i Tokyo, Osaka, Nagoya og 
New York. For mer informa-
sjon om selskapet og Panaso-
nic, gå til http://panasonic.
net    

Proxll AS er en av Norges 
ledende leverandører av sik-
kerhetsprodukter, elektro-

varme- og trafikkløsninger 
til bygg, industri og samferd-
selssektoren samt verktøy for 
det profesjonelle markedet. 
Virksomheten er basert på 
å levere smarte, kostnadsef-
fektive løsninger for kunde-
ne. Proxll AS har i dag 50 an-
satte og en omsetning på 150 
millioner kroner. I år, 2010, 
kan Proxll AS feire 100 år.

Lyspærene sparer både penger og miljøet.


