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Rosenkrantzgata 75, 1318 Drammen
Telefon: 32 21 99 99 • Telefax: 32 21 81 62

www.ect.no

Rådgivende ingeniør i
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 ingeniører i
VVS-teknikk

Barcode – 
KLP-bygget

Av 
Gina Marie Nilsen, sivilarkitekt MNAL,

Solheim + Jacobsen arkitekter AS

Prosjektfakta

Byggherre/utvikler: Oslo S Utvikling AS

Leietaker/eier 
 av kontorseksjonen: KLP-Huset AS

Prosjekt-
 og byggeledelse: Vedal Prosjekt AS

Arkitekt: Solheim + Jacobsen arkitekter AS

Interiørarkitekt
 kontordelen: Beate Ellingsen AS

Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser

Rådgivere
RIB 1: Multiconsult AS
RIB 2:  Contiga AS
RIE: ECT AS
RIV: Erichsen & Horgen AS
RIBr: NEAS Norsk Brannconsult AS
RI akustikk: Multiconsult AS
RI geoteknikk: GeoVita AS

Nyttig beskrivelse av det komplekse bygget.                                                                              Kilde: Oslo S Utvikling AS

Bygg nummer to i Operakvar-
teret  står nå ferdig. Bygget 
ligger  umiddelbart øst for 
PWC-bygget,  og er et kom-
binasjonsbygg som skal bli 
KLP’s nye hovedkvarter der 
konsernets ulike forretnings-
områder skal samles. I til-
legg  rommer bygget  53 bo-
liger  i varierende størrelse 
fra 2- til 4-roms leiligheter. 
1. etasje inneholder foruten 
hovedinngang og resepsjons-
område for KLP, et antall ut-
leiearealer for forretning, be-
vertning og kulturformål. 

Bygget varierer fra 8-18 eta-
sjer, og er ca. 31.700 m2 over 
bakkeplan, samt ca. 6000 
m2 mørke arealer fordelt på 
2 kjellerplan med økonomi-
torg, parkering, lager og di-
verse tekniske funksjoner.  

Totalt  vil 800-1000 per-
soner ha sin arbeidsplass i 
bygget, av disse er ca, 650 
KLP-ansatte. På gateplanet 
vil  det bli utviklet  utadret-
tede funksjoner som restau-
ranter, forretninger,  gallerier 
osv. En offentlig tilgjengelig 
fotgjengerforbindelse løper 
gjennom bygget i øst/vest-
retning og skal etter hvert 
som byggene ferdigstilles le-
de gjennom hele Operakvar-
teret, delvis innendørs, delvis 
utendørs. 

Mange av utleiearealene for 
beverting og forretning er 
knyttet opp til denne forbin-
delsen. 

Bygningskroppen  består av 
to lange, smale lameller ad-
skilt av en glasspalte.  Midt i 

bygget utvides spalten  til en 
glassoverdekket lysgård som 
henter dagslyset inn i de in-
dre kontorsonene. Lysgården 
strekker seg over 6 etasjer og 
danner byggets kjernepunkt  
som de store kontorplanene 
orienterer seg rundt.

I tråd med Barcode-konsep-
tet er de to lamellene gitt 
ulik form og arkitektonisk 
uttykk. Lamellenes hoved-
former spiller opp mot hver-
andre og danner to tårn, hen-
holdsvis mot nord-vest og 

sør-øst. Boligene er plassert 
over 10 plan i det sør-østre 
tårnet, mens det nord-ves-
tre tårnet  inneholder kon-
torarealer. Tårnformene åp-
ner Operakvarteret  på tvers 
i øst-vest-retning. I tillegg 
åpnes en siktlinje diagonalt 
fra nord-øst mot sør-vest som 
gir bakenforliggende områ-
der mulighet for visuell kon-
takt med fjorden. 

Et overordnet mål har vært å 
innpasse bygget som en del 
av bygningsrekkens helhet, 

Fra sporom-
rådet med den 
nye gangbroen 
mellom Bar-
code og Oslo Z 
og Skatt Øst.

Foto:
Byggenytt

Østlammelen med boligtårnet på 18 etasjer 
nærmest trafikkmaskinen
.

Foto: Byggenytt
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Arnstein Arnebergs vei 28,
Postboks 183, 1325 Lysaker

Telefon: 06700
www.nbc.no

Rådgivende ingeniør i
brannteknikk

der variasjon i høyder, for-
mer, materialer og uttrykk til 
sammen danner et arkitek-
tonisk mangfold og et form-
språk som er nytt i norsk 
sammenheng. Den arkitek-
toniske grunntanken er å be-
handle de to lamellene som 
en kontrastfylt helhet, ulike, 
men allikevel avhengige av 
hverandre.

Vestlamellen med sitt skulp-
turelle uttrykk ligger som en 
lys steinblokk som står i sterk 
kontrast til PWC-byggets let-
te transparens. Lamellens 

Til venstre: sett 
fra Operataket.

Til høyre: sett 
fra boliglamel-
lens 9. etasjes 
takterrasse.

Vestlamellen 
med sitt skulp-
turelle uttrykk 
ligger som en 
lys steinblokk 
som står i sterk 
kontrast til 
PWC-byggets 
lette transpa-
rens. Lamellens 
form er sterk i 
seg selv og den 
utkragende 
hammeren gir 
sammen med 
fasaden byg-
get sin spesielle 
karakter. Med 
sine 13,5 meter 
er hammeren 
så langt Nor-
ges største ut-
kragende kon-
struksjon.

Foto:
Byggenytt  

 

Bygnings-
kroppen  
består av to 
lange, smale 
lameller 
adskilt av en 
glasspalte.  
Midt i byg-
get utvides 
spalten  til 
en glass-
overdekket 
lysgård 
som henter 
dagslyset inn 
i de indre 
kontor-
sonene. 
Lysgården 
strekker seg 
over 6 eta-
sjer og dan-
ner byggets 
kjernepunkt  
som de 
store kon-
torplanene 
orienterer 
seg rundt.

Foto:
Byggenytt

fortsettelse neste side

KLP-Bygget er gjennomført i byggherrestyrte delentrepriser
i nært samarbeid mellom Oslo S Utvikling og Vedal Prosjekt.

www.osu.no                                                         www.vedal.no

form er sterk i seg selv og 
den utkragende hammeren 
gir sammen med fasaden 
bygget sin spesielle karak-
ter. Med sine 13,5 m er ham-
meren så langt Norges stør-
ste utkragende konstruksjon.  
Utkrageren er muliggjort  av 
et 1-etasjes høyt  fagverk.  

Vindusåpningene fremstår 
som «hugget» ut av en mo-
nolittisk form, og steinele-
mentene skaper relieffer i et 
sjikt utenpå fasadens flate. Oslos silhuett har endret seg dramatisk for en som kom 

til byen i 1964.     
Foto: Byggenytt
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fortsettelse fra 
forrige side

Elementene danner drama-
tiske skyggevirkninger som 
endres gjennom døgnet. 

Fasaden har ca. 10.000 stein-
plater med mer enn  250 uli-
ke formater. Også undersiden 
av utkrageren er kledd med 
stein.  Steinen som er benyt-
tet er en spansk kalkstein av 
type Caliza Capri.  Den har 
en tilnærmet hvit fargetone 
og en meget homogen over-
flate. At alle fuger er fuget 
med fugemasse bidrar også 
til at flaten fremstår homo-
gen. Detaljeringen mot vin-
dusåpningene er utført slik 
at vinduskarmene skjules av 
fasadesteinen. Dette gir byg-
get et presist og stramt preg. 

Østlamellen har et lett ut-
trykk der fasaden danner en 
tynn hud omkring hoved-
formen. Fasaden er et fasa-
desystem av glass og tette 
felt med aluminiumskasset-
ter. Glass og metall ligger i 
samme liv  og har tilnærmet 
samme fargenyanse. Metall-
feltene danner et sammen-
hengende  «nettingmønster» 
som dekker hele  lamellen.   

I utformingen av fasaden har 
det vært et viktig poeng å vis-
ke ut skillet mellom nærings-
del og boligdel. Det var fra 
tidlig fase et mål at bygget 
skulle framstå som en hel-

Brynsveien 5, 0667 Oslo
Telefon: 22 72 37 50 • Telefax: 22 72 37 51

www.snbygg.no

All plasstøpt betong
er levert av

het selv om det er et kombi-
nasjonsbygg.. Fasaden måtte 
ha en modul som muliggjor-
de en hensiktsmessig utnyt-
telse av kontorarealene og ga 
rom for gode planløsninger i 
boligdelen.  

Boligbalkongene ligger som 
markante skiver som skyter 
seg ut av fasaden og gir bebo-
erne en fantastisk utsikt over 
Bjørvika og fjorden. Balkon-
grekkene danner samlet  ver-
tikale former og er benyttet 
som arkitektoniske elemen-
ter på  den ellers glatte fasa-
den. 

Bygget har 5 takflater som 
alle er grønne. 3 av disse 
er opparbeidet som takha-
ger, hvorav en er forbeholdt 
KLP og to er fellesterrasser 
for boligene. Takhagene har 
områder beplantet med trær, 
prydgrass og sedum i kom-
binasjon med oppholdsare-
aler med tremmegulv.  Tak-
flater som ikke er beregnet  
for opphold er belagt med 
sedum. Dette gir et positivt 
bidrag til bygget i form av 
utgjevning av temperatur-
svinger, samt at det gir en 
fordrøyningseffekt i forhold 
til vannavrenning.

De 53 leilighetene i KLP-
bygget er de første bolige-
ne som er bygget i Bjørvika. 
Den unike beliggenheten  fra 
10. til 18. etasje byr på fan-
tastisk utsikt over fjorden og 

Vindusåpningene fremstår som «hug-
get» ut av en monolittisk form, og stei-
nelementene skaper relieffer i et sjikt 
utenpå fasadens flate. Elementene dan-
ner dramatiske skyggevirkninger som 
endres gjennom døgnet.

Foto:
Solheim + Jacobsen arkitekter AS

KLP-bygget sett fra PWC-byggets portal. 
Den hvite fasadesteinen er spansk kalk-
stein av type Caliza Capri som har en me-
get homogen overflate.

Foto: Byggenytt

operaen, men også over by-
en og åsene bak. Med få mi-
nutters gange  til Oslo S har 
boligene  tilgang til Oslos 
kollektivnett, hele landets 
tognett og 20 minutters rei-
se til Gardermoen. Ingen an-
dre boliger  i Oslo ligger så 
sentralt, så nær fjorden og så 
høyt. 

Disse kvalitetene er fulgt opp 
i utformingen av leilighetene 
ved at det er laget arealeffek-
tive, urbane leiligheter med 
høy standard. Det er lagt 
vekt på material- og farge-
valg samt  moderne  tekniske 
løsninger. Lys og utsikt  hen-
tes inn gjennom store vin-
dusflater. Leilighetene vari-
erer i størrelse fra 34 til 118 
m2.  Flesteparten  har  egen 
balkong, i tillegg har alle til-
gang til to felles takterraser.   

I fellesarealer som inngangs-
parti og korridorer er det 
skapt  en avdempet og an-
nerledes stemning  i  kontrast  
til de lyse leiligheten. Dette 
gjør bevegelsen fra gaten og 
opp til hver enkelt leilighet 
til en romlig spennende opp-
levelse.

Bygget har 5 takflater som alle er grønne. 3 av disse er opparbeidet som takhager, hvor-
av en er forbeholdt KLP og to er fellesterrasser for boligene.

Foto: Byggenytt

s

KLP-bygget sett fra 
sporområdet til Oslo S.
 

Foto:
Byggenytt
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Granerud Industriområde, 2120 Sagstua
Telefon: 62 97 88 00 • Telefax: 67 97 46 90

www.nov.no

Vi har hatt
utvendig tømring

Vi har hatt gleden av å utføre
gulvavrettingen på prosjektet

Dette må være Oslos råeste utsikt fra en boligbalkong. Her sett fra den østre lamellens toppetasje.     Foto: Byggenytt

Parkeringskjelleren over 2 plan er etablert for hele 
Barcode-rekken. 

Foto: Byggenytt

Byggherrestyrte delentrepriser

Spunt- og pelearbeider:  Entreprenørservice AS
Grunnarbeider: Oslo Vei AS
Plasstøpt betong: SN Bygg AS
Gulvavretting: Gjøvik Gulvavretting AS 
Hullboring: Marbre Eiendom AS
Prefab/stålkonstruksjoner: Contiga AS
Rekkverk og øvrige
 stålarbeider: Jotne Ankers AS
Murarbeider: Mjøndalen Mur og Puss AS
Flis/naturstein: Mjøndalen Mur og Puss AS
Utvendig tømring tak: Nord-Odal Veggmontasje AS
Branntetting: Kaefer Construction AS
Branngardiner: BVS Brannvernsystemer AS
Innv. tømring næringsdel: Gips Bygger’n AS
Systemvegger: Kaefer AS
Systemhimlinger: Atesa AS
Tredører: Trygve Eliassen AS
Ståldører: Trygve Eliassen AS
Lås og beslag: Norsk Nøkkelservice AS
Glass- og alu.fasader: Hubro AS
Natursteinsfasader: Ellingard Naturstein AS
Fasadevasksystemer: Askim Mek. Verksted AS
  avd. Koltek
Taktekking: Icoplal Tak AS Region Øst
Heiser: Thyssen Krupp Elevator AS
Membran og utearealer: AS Hesselbergtak
Malerarbeider: Malermester Buer AS
Støvb. og maling kjellere: Buskerud overflateteknikk AS
Elektro næringsdel: Moelven Elektro AS
Elektro boliger: Otera Avotech AS
Elektro sikkerhet: Niscayah AS
Rørlegger: Oras AS
Ventilasjon: GK Norge AS
Byggautomasjon: Sauter Norge AS

Bildet over: Den utkragende hammeren er muliggjort 
av et én etasjes høyt fagverk. Til høyre viser utsikt ned 
til kontordelens takterrasse på 9. etasjeplan. Her sees 
også glassgårdens overlyskonstruksjon.

Foto: Byggenytt

KLP-byggets boligtårn sett fra PWC-byggets takter-
rasse.

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

www.nnokkel.no

Lås og beslag
er levert av

Ryensvingen 5, 0680 Oslo
Telefon: 22 51 14 50 • Telefax: 22 51 14 51

www.sauter.no

Automatikk og
SD-entreprisen

er utført av

VVS-tekniske anlegg
Av Olav Struksnes, Erichsen & Horgen AS

Det er lagt vekt på fleksible 
tekniske systemer som tilret
telegger for lav energibruk 
gjennom behovsstyring. An
leggene er tilpasset bruker
ønsker om stor fleksibilitet 
med tanke på rominndeling 
og møblering.

Bygget får fjernvarme og 
fjernkjøling levert fra Hafs
lund via Bjørvika Infrastruk
turs felleskulvert på nordsi
den av Barcodebyggene. 

Sekundærsystemet har tem
peraturer tilpasset leveran
se fra den fremtidige sjø
vannsvarmepumpen som 
skal bygges i Bjørvika.

På grunn av byggets høy
de har man valgt å dele alle 
de vannbårne systemene i to 
trykksoner. Alle hovedkom
ponenter for vannbårne sys
temer er plassert i en stor fel
les sentral for varme, kjøling, 
vann og sprinkler i kjeller. 

På sprinkleranlegg og vann
forsyning er det installert 
trykkøkningsanlegg. Bygget 
er fullsprinklet, også i bolig
delen. 

Luftbehandlingsanleggene 
er oppdelt i systemer for til
passet fleksibel bruk og be
hov. For kontordelen er det 
valgt et prinsipp med desen

traliserte aggregater med fel
les sjakter for luftinntak/av
kast til tak. 

Totalt har bygget 24 større 
luftbehandlingsanlegg som 
til sammen har en kapasitet 
på ca 280.000 m³/h. I tillegg 
til dette kommer en rekke 
mindre spesialsystemer. 

I boligdelen er det valgt et 
prinsipp med desentraliser
te anlegg i hver enkelt leilig
het.

Fra desentralisert teknisk rom i typisk kontoretasje. En utfordring i planleggingsfasen 
er å designe arealeffektive ventilasjonsrom, samtidig som det skal tilrettelegges for fag-
messig fremtidig service og vedlikehold. VVS-rådgiveren ser ut til å ha ivaretatt begge 
deler i så måte.

Foto: Byggenytt

Varme- og 
kjølesentralen 
inneholder alle 
sentrale instal-
lasjoner for de 
vannbårne sys-
temene. Rom-
met er tettpakket 
med VVS-tek-
nikk, men frem-
står likevel 
oversiktlig og 
vedlikeholds-
vennlig – et re-
sultat av godt 
samarbeid mel-
lom rådgiver og 
entreprenør.

Foto:
Erichsen & 

Horgen 

UPS-anlegget (Uninterruptible Power Supply) sikrer KLP-bygget mot strømavbrudd.

Foto: Byggenytt

Bildet viser 
fra sentralt 
kontrollrom for 
branntekniske 
installasjoner i 
tilknytning til 
hovedinngang. 
Kontrollrom-
met inneholder 
blant annet 
betjeningspan-
el til systemer 
for røykven-
tilasjon og 
røykkontroll i 
bygget.

Foto:
Byggenytt

Elektroanlegg – under-
fordelig i kjeller plan 2.

Foto: Byggenytt
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KAEFER Construction AS
Haslevollen 3, 0506 Oslo

Telefon: 23 37 14 10 • Telefax: 23 37 14 15
www.kaefer.no

Brannsikring
er utført av

Fra et ennå ikke møblert kontorareal. For en utsikt!                                                                                   Foto: Byggenytt

Brannteknikk
Av senioringeniørAndreas Tungvåg og

faglig leder Tor O. Mittet, 
NEAS Brannconsult AS

KLP-bygget inneholder kon-
torer, boliger, forretningslo-
kaler, arealer for bevertning 
og kulturformål og mø-
te-/konferansesenter. Byg-
get har brutto gulvareal ca. 
30.000 m2 og har 18 tellen-
de etasjer. Dimensjonerende 
personbelastning i bygget er 
4.250 personer. KLP-byg-
gets størrelse, høyde, form 
og kombinasjon av flere uli-
ke virksomheter, har båret 
frem store utfordringer for 
alle fagdisipliner.

Brannteknisk har byggverket 
gitt betydelige utfordringer 
for optimalisering av funk-

sjonelle og kostnadseffektive 
løsninger innenfor en sikker-
hetsmessig forsvarlig ram-
me.

I korte trekk er følgende ar-
beidsmetode benyttet gjen-
nomgående i prosessen med 
å fastsette de nødvendige 
branntekniske tiltak:
• Kartlegge rammebetingel-
ser gjennom lover, forskrif-
ter, leietakerkrav, funksjona-
litet etc.
• Fastsette korrekt nivå med 
hensyn til person- og verdi-
sikkerhet.
• Identifisere kritiske brann-
scenarier for videre analyser 

og beregninger.
• Velge riktige standarder 
(nasjonale, internasjonale), 
beregningsverktøy, risikoa-
nalysemetoder etc.
• Utvikle branntekniske 
løsninger som er optimalt til-

passet for prosjektet.
• Sikre at alle forhold behand-
les gjennom nært samarbeid 
med arkitekt, prosjekterings-
ledelse og øvrige prosjekte-

fortsettelse neste side

KLP-byggets 
størrelse, høyde, 
form og kombina-
sjon av flere uli-
ke virksomheter, 
har båret frem 
store utfordrin-
ger for alle fag-
disipliner.

Foto: 
Byggenytt

Sprinklersentralen. Bygget har 5 sprinklerventiler, i 
tillegg til lokal soneventil i hver etasje. Til høyre sees 
litt av det store trykkøkningsanlegget som er nød-
vendig i bygninger med denne høyden.

Foto: Erichsen & Horgen

Fra glassgården.        Foto: Byggenytt

Kontoretasjene betjen-
es av to desentraliserte 
ventilasjonsanlegg pr. 
plan. Dette tilretteleg-
ger for fleksibel og be-
hovstilpasset driftstid 
på anleggene.

Foto:
Byggenytt
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Gråterudveien 41, 3036 Drammen, Postboks 641 Strømsø, 3003 Drammen
Telefon: 32 26 03 00 • Telefax: 32 26 03 01

www. otera-avotech.no

De elektrotekniske installasjonene i
boligene er utført av

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

. . . du får det litt bedre hos

Kjøkken, bad og garderobe
leveres og monteres av

HTH Prosjektavdeling AS

fortsettelse fra 
forrige side

rende, samt Oslo brann- og 
redningsetat.

Robuste løsninger har vært, 
og må være, et hovedfokus 
for dette byggverket. Med 
dette menes sikkerhetsmes-
sige gode løsninger som og-
så skal være hensiktsmessige 
og funksjonelle for driften og 
bruken av bygningen.

Uønskede hendelser og ska-
der forårsakes av tekniske 
feil/svikt, menneskers opp-
førsel,  organisatoriske årsa-
ker og/eller kombinasjon av 
disse. Alvorlige skader/hen-
delser er som regel en kombi-
nasjon av samtlige, forårsa-
ket av menneskers oppførsel 
i bygg med svekkede teknis-
ke installasjoner, der organi-
sasjonen ikke har et funge-
rende HMS-arbeid. Figuren 
under viser Heinrichs barri-
erer mot uønskede hendels-
er og skader. Noen ”hull” er 
forårsaket av tekniske feil. 
Andre av menneskelige eller 
organisatoriske årsaker. 
 
Det branntekniske konsep-
tet for Barcode KLP-bygget 
utgjør et robust brannvern 
som består av flere uavhen-
gige barrierer/sikkerhetssys-
tem som utgjør konsekvens-
reduserende tiltak ved brann. 
Tiltakene sikrer at kritiske 
forhold ikke skal oppstå ved 
svikt i ett eller flere av barri-

erene/sikkerhetssystemene.

Følgende hovedproblemstil-
linger knyttes til brannsik-
ring av høyhus av denne ka-
rakter:
• Potensiell fare for omfat-
tende røykspredning pga. 
sterke termiske krefter (skor-
steinseffekt) ifm. trapperom, 
heissjakter og andre vertika-
le sjakter.
• Evakuering av personer.
• Tilrettelegging for slokke- 
og redningsinnsats

Følgende hovedbrannvern-
tiltak er implementert i byg-
ningsmassen:
•  Byg n i ngsmassen  e r 
fullsprinklet. Sprinkleran-
legg er et meget pålitelig 
brannverntiltak som er de-
signet for å slokke/kontrol-
lere en brann før overtenning 
oppstår.

• Termisk røykventilering av 
den store lysgården sentralt i 
bygget.
• Mekanisk røykventilering 
av felleskjeller.
• Mekanisk overtrykksven-
tilerte trapperom med tillig-
gende sluser for betjening av 
rømning for del av bygnings-
masse over terreng. Med 
dette minimeres risiko for 
røykinntrengning til røm-
ningsveier.
• Heissjakter røykventileres 
og har tilliggende sluser.
• Tekniske sjakter med kana-
ler, rør og kabler utføres med 
branntetting i hvert dekke.
• Brannalarmanlegg i bygget. 
Talevarsling i plan 1. og 2. 
etasje der det er publikums-
rettet virksomhet med stort 
persontall. Alarmorganise-
ringen har hatt spesiell fo-
kus mht. å redusere utilsik-
tede alarmer til et minimum, 

samtidig som reelle branntil-
løp skal varsles tidlig. Dette 
spesielt mht. at bygget inne-
holder ulike virksomheter, 
herunder boliger.
• Ledesystem som sikrer rask 
og sikker evakuering.
• Det er tilrettelagt særskilt 
for brannvesenet, blant annet 
med brannheiser utført iht. 
brannheisstandarden NS-EN 
8172, tørropplegg i trappe-
rom og sentralt kontrollrom 
for branntekniske installa-
sjoner.
• Brannseksjonering av fel-
leskjelleren fra overliggende 
bygningsmasse.

Tverrfaglig samarbeid
Det er gjennomført mange 
tverrfaglige møter, samt full-
skalatesting av tekniske sys-
temer, for å sikre ivaretakelse 
av de branntekniske funksjo-
ner. Dette alt fra styring av 
ventilasjonsanlegg, branna-
larmanleggets funksjoner, 
skallsikring, lås og beslag 
til røykventilasjonsanlegg. 
God kontakt med prosjekt- 
og prosjekteringsledelse, ar-
kitekt og de øvrige tekniske 
rådgivere har sikret at brann-
tekniske problemstillinger 
har blitt behandlet i fremkant 
av prosjektutviklingen. 

NEAS Brannconsult ønsker 
eiere, leietakere og brukere, 
til lykke med driften av et 
funksjonelt og brannsikkert 
byggverk!

Fra visningsleilighet i boligtårnet.                                                               Foto: Byggenytt

Heinrichs barrierer – 
svikt av flere barrierer/sikkerhetssystemer

Toppleilighet. «A room with a view.»                                                           Foto: Byggenytt

Datarommene er utført som egen branncelle med 60 
minutters brannmotstand, og er sikret med inergen  gass-
slokkeanlegg.

Foto: Byggenytt
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Adgangskontroll i resepsjonen til KLP.                                                       Foto: Byggenytt

Bildene over: Spinningrom og badstue. KLP har etablert 
et stort treningsanlegg over flere rom for sine brukere av 
det nye kontorbygget.

Foto: Byggenytt 

Bildet til venstre viser fra trapperom i boligtårnet som 
har store vinduer som bringer dagslyset generøst inn og 
gir fin utsikt. Bildet over: Om et par år vil trafikkmask-
inen være revet og erstattet med en bred allé og ny be-
byggelse.  For å vite mer om utviklingen i Bjørvika, se 
www.osu.no.

Foto: Byggenytt
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Helsfyr Atrium
Av 

Eline Baltzersen Hellebust, sivilarkitekt MNAL,
Lund+Slaatto Arkitekter AS 

Prosjektet består i hovedsak av to kurvete bygningslameller og en mellomliggende overdekket lysgård. Innenfor den 
samlende kurvede bevegelsen, bygger overlappende volum seg opp til en kraftfull markering i byggets fulle høyde ut 
mot tomtens mest markante hjørne, skjæringspunktet mellom Ring 3 og Strømsveien.

Foto: Byggenytt

Prosjektet består i hovedsak 
av to kurvete bygningslamel-
ler og en mellomliggende 
overdekket lysgård. Innen-
for den samlende kurvede 
bevegelsen, bygger overlap-
pende volum seg opp til en 
kraftfull markering i byggets 
fulle høyde ut mot tomtens 
mest markante hjørne, skjæ-
ringspunktet mellom Ring 
3 og Strømsveien.  Prosjek-
tet får dermed en tydelig ek-
sponering langs innfarten 
mot byen fra nord.  De kur-
vete fasadene referer til både 
motorveiens dynamikk og til 
de mykere linjene i terreng 
og idrettsanlegg på byggets 
”innside”. 

Fasadene
Fasadene er gitt en utforming 
som fremhever byggets ka-
rakteristiske kurver, der hver 
dekkeposisjon markeres av 
en natureloksert metallpro-
fil som tegner byggets buede 

linjeføring. De mellomlig-
gende etasjehøye fasadefla-
tene har en kontinuerlig og 
rolig utforming, bestående 
av en kombinasjon av åpne 
og fargede glassfelt. Kompo-
sisjonen av grønne og blå to-
ner sammen med den karak-
teristiske kurvaturen gir det 
ellers teknologiske byggver-
ket en mykhet i sitt uttrykk, 
med assosiasjoner til natu-
ren. 

Det ble lagt ned mange res-
surser i å finne en rasjonell 
løsning for fasadene, som til-
fredsstiller energikrav, stren-
ge lydkrav på grunn av tra-
fikksituasjonen og ikke minst 
estetisk uttrykk.  Energi- og 
lydkravet la føringer på pro-
sentandel tett fasade, og for å 
unngå det tradisjonelle uttyk-
ket med brystning, tett felt og 
vindu, består hele fasadeele-
ments ytterste sjikt av sol-
reflekterende glass. De tette 

feltene består av nødvendig 
isolasjon med isolerglass av 
lakkert glass og gjennomfar-
get glass på yttersiden. Man-
ge blir overrasket over den 

store andelen tett vegg når de 
ser bygget innenfra, da byg-
gets uttrykk fra utsiden tilsy-
nelatende er glass fra dekke 
til dekke.

Adkomst
Helsfyr Atrium har en flott 
adkomst fra Innspurten, hvor 
veier og parkeringsplasser 
er integrert i de grønne om-
givelsene. Landskapsplanen 
med beplantning og belys-
ning vektlegger å følge de na-
turlige kurvene i det eksiste-
rende landskapet, slik at det 
oppstår en ledig dynamikk 
mellom bygg og omgivelser. 

Lamellene
Den kurvete utformingen av 
etasjeplanene skaper varier-
te romforløp og utsikt langs 
fløyene. Slik oppfattes loka-
lene som spennende og an-
nerledes sammenlignet med 
tradisjonelle kontorlokaler. 

De høye, smale bygnings-
kroppene gir gode gjennom-
lyste lokaler og en fantastisk 
utsikt fra arbeidsplassene. 
Etasjeplanene med faste kjer-
ner i senterlinjen av lamellen 
gir et fleksibelt konsept der 
leietakerne kan velge løsnin-
ger fra åpent landskap, lom-
melandskap til cellekontorer. 
Dagens leietakere har valgt 
svært ulike løsninger som 
viser til en god fleksibilitet. 
Variasjonen i type arbeids-
plasser kombinert med den 
kurvede planen gir brukeren 
ulike opplevelser i bevegel-
sen gjennom kontorlokalet.

Atriet
Forbindelsen mellom de to 
kontorlamellene befestes i et 
åtte etasjers høyt glassatrium 
og danner selve hjertet i byg-
get. Atriet med sentral hoved-
adkomst og kontaktflate for 
fellesareal som kantine, mø-

teromsavdeling og vertikal 
kommunikasjon, gir bruke-
re og besøkende av bygget en 
viktig møteplass. 

Atriets dramatiske høyde 
forsterkes med et panorama-
heistårn og en sentraltrapp 
kragende ut fra gangbroe-
ne mellom lamellene. Atriet 
er utsmykket med integrert 
kunst i gulvet, signert Kjell 
Nupen. Et dynamisk mønster 
av nedfelt farget glass brer seg 
utover atriet og inn i kantine-
arealene. Linjespillet knyt-
ter fellesfunksjonene sam-
men og gir rommet en sterk 
karakter. Brukeren gis en va-
riert opplevelse av kunsten i 
rommet da den oppfattes som 
et bilde i sin helhet ovenfra, 
mens man på nært hold opp-
lever spillet mellom glass bi-
tene, dybden i feltene, samt 
den ledende linjeføringen 
gjennom rommet. Fargene i 

Fasadene er gitt en ut-
forming som fremhever 
byggets karakteristiske 
kurver, der hver dek-
keposisjon markeres av 
en natureloksert metall-
profil som tegner byg-
gets buede linjeføring.

Foto:
Byggenytt
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Sett ovenfra oppfattes  Kjell Nupens glasskunst som en helhet. Et dynamisk mønster av nedfelt farget glass brer seg ut-
over atriet og inn i kantinearealene. Linjespillet knytter fellesfunksjonene sammen og gir rommet en sterk karakter.

Foto: Byggenytt

Ved hovedinngangen sett mot resepsjonsdisken i samme 
material som gulvet, og Kjell Nupens integrerte glasskunst 
som inviterende ledelinjer.

Foto: Byggenytt 

Ved Helsfyr Atri-
ums ankomstskilt 
med husets logo som 
gjenspeiler byggets 
karakteristiske kur-
ver, samt lamellenes 
buete utforming med 
det mellomliggende 
atrium.

Foto:
Byggenytt  kunstverket spiller sammen 

med byggets nyanserte farge-
palett i grønn- og blåtoner og 
er nydelig innrammet av et 
sortpigmentert betonggulv. 
Resepsjonsdisk og kaffebar, 
to sentrale fellesfunksjoner i 

atriet, har blitt støpt i samme 
sortpigmenterte betong som 
gulvet forøvrig, slik får dis-
se møblene en solid karakter 
og sammen med gulvet ska-
per de tyngde i det ellers lyse 
og luftige atriet. 

Forbindelsen mellom de to kontorlamellene befestes i et 
åtte etasjers høyt glassatrium og danner selve hjertet i 
bygget. 

Foto: Byggenytt 
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Postboks 24,1371 Asker
Telefon: 66 78 23 60 • Telefax; 66 78 23 61

Mobiltlf.: 902 87 458
www.jk-entreprenor.com

Gravearbeider
er utført av

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

www.interform.as

Glideforskaling
av heis- og trappesjakter

er utført av

STORE SPENN - MINDRE BETONG

BubbleDeck Norway AS

Dicks vei 10, Postboks 139, 1325 Lysaker
Telefon: 67 11 66 20 • Telefaks: 67 82 80 80

hr@bubbledeck.no • www.bubbledeck.com

Vi har levert

BubbleDeck

til  Helsfyr Atrium

Det er brukt BubbleDeck i etasjeskillene som gir flere 
fordeler. Konstruksjonen som helhet blir betydelig lettere 
og gir mulighet til økt spenn og utkraging som har mulig-
gjort byggets spennende form.

Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte

Sett fra bil 1. juni 2008. Heis- og trappesjakter er etab-
lert. Nå står bare resten igjen.

Foto: Byggenytt

Akustiske forhold
Av 

sivilingeniør Maria Kristin Strand,
Brekke & Strand akustikk AS 

Glassgården sett fra 
kantinen mot hoved-
trappen, kommunika-
sjonsbroer og hovedinn-
gang helt i bakgrunnen.

Foto: 
Byggenytt

s

Helsfyr Atrium troner i krys-
set mellom E6/Ring 3 og 
Strømsveien på Helsfyr. En 
av visjonene for prosjektet 
har vært å fremstå som et 
signalbygg, godt synlig for 
den store mengden trafikan-
ter som kjører forbi hver dag. 
Den visuelle eksponeringen 
medfører imidlertid også 
en annen type eksponering, 

nemlig støy. Trafikkmeng-
den i området resulterer i en 
svært høy støybelastning på 
bygningens fasader.

Støysituasjonen var en av de 
største utfordringene våre i 
dette prosjektet. Det var helt 
essensielt å sikre et godt ar-
beidsmiljø med lave støynivå 
inne i kontorareal, møterom 

og fellesareal. Trafikken skal 
ses, men ikke høres. Det ble 
derfor utført en detaljert støy-
utredning der støynivået ved 
de ulike fasadene ble nøye 
kartlagt. Nødvendig lydkrav 
ble så beregnet for hvert fa-
sadeelement. Et godt forar-
beid kombinert med sikre og 
solide løsninger fra fasadele-
verandøren har ført til at de 
ansatte nå får en skjermet ar-
beidsdag uten å sjeneres av 
det jevne suset som preger 
området utendørs.

Byggherre ønsket et f lek-
sibelt bygg som lett kan til-
passes den enkelte leietakers 
planmessige behov i hver eta-
sje. Med enkle grep skal det 
raskt kunne veksles mellom 

enkeltkontorer og kontor-
landskap, uten at det er nød-
vendig med en større ombyg-
ging. Dette konseptet er ikke 
uten videre forenlig med go-
de lydforhold. De romakus-
tiske forholdene er ivaretatt 
med lydabsorberende sys-
temhimlinger i alle etasjer. 
Bruksmessig f leksibilitet 
innebærer dermed at kontor-
veggene slutter opp til him-
lingsplatene. Over himlingen 
finner vi da et hulrom hvor 
lyden kan passere uhindret 
mellom kontorene via de let-
te himlingsplatene. Med lette 
mineralullplater som eneste 
hinder, blir konsekvensen at 
de ansatte i verste fall kan hø-
re hvilke samtaler som pågår 
i naborommet. For å unngå å 
montere skjørt over himling 
ved alle mulige kontorplasse-
ringer ble det derfor avgjort 
å påkoste spesialplater i hele 
himlingsarealet, som både er 
lydisolerende og lydabsorbe-
rende, men som ikke påvir-
ker det estetiske resultatet.

Helsfyr Atrium deles i to av 
en stor glassgård. Den ene 
enden huser deler av felles-
kantinen. I andre enden fin-
ner vi hovedinngang og re-
sepsjon. Så store volum og 
mange harde, lydreflekte-
rende glassflater, betyr som 
regel et klangfullt rom hvor 
støy akkumuleres. Vi har 
derfor jobbet med å innfø-
re elementer som absorberer 
lyd på tilgjengelige flater og 
som dermed demper rommet 
akustisk. På langveggene i 
begge atrier er det benyttet 
perforert gips i tettfeltene. I 
tillegg er resepsjonen inne-
bygget og dempet, slik at de 
som jobber her har fått ar-
beidsplasser med høy lyd-
messig komfort og med god 
taletydelighet.

Prosjektet har vært spennen-
de, med flere faglige utfor-
dringer. Vi er sikre på at bå-
de ansatte og besøkende vil 
oppleve Helsfyr atrium som 
et flott bygg med gode lyd-
messige kvaliteter.
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Systemhimling og systemvegger/
glassvegger/dører er levert av

Kongeveien 49, 1412 Sofi emyr
tlf. 66 80 31 41 • www.esgbyggogeiendom.no

Heiasvingen 66, 1900 Fetsund
www.rollform.no

Gjerdrumsvei 19, 0484 Oslo
www.rockfon.no

Til ære for Byggenytts fotograf samlet totalentreprenørens prosjektleder Bjørn 
Hroar Framstad (nummer 2 fra venstre) noen av sine nærmeste medarbeidere for 
å «prøvesitte» i Helsfyr Atriums fineste møterom, på toppen i det syd-østre hjørnet 
(se bildet under). Fra venstre: prosjektingeniør Eva Kvaksrud, anleggsleder Trond 
Erik Iversen, HMS- og KS-leder Ole Morten Huser og prosjektøkonom Lars Sand-
ek. Prosjekteringsleder Ole Kristian Bjørnstad var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

Etasjeplanene med faste kjerner i senterlinj-
en av lamellen gir et fleksibelt konsept der 
leietakerne kan velge løsninger (se bildet 
over) fra åpent landskap, lommelandskap 
til cellekontorer. Variasjonen i type arbeids-
plasser kombinert med den kurvede planen 
gir brukeren ulike opplevelser i bevegelsen 
gjennom kontorlokalet.

Foto: Byggenytt

Fra leietakerareal i 14. etasje. Kjøkken er integrert i den faste kjernen i byggets senter-
linje.

Foto: Byggenytt

Et atrium  med stort volum og lydreflekterende glassflater, betyr som regel et klangfullt 
rom hvor støy akkumuleres. Det er derfor jobbet med å innføre elementer som absorbe-
rer lyd på tilgjengelige flater og som dermed demper rommet akustisk. På langveggene 
i begge atrier er det benyttet perforert gips i tettfeltene. I tillegg er resepsjonen innebyg-
get og dempet, slik at de som jobber her har fått arbeidsplasser med høy lydmessig kom-
fort og med god taletydelighet.

Foto: Byggenytt AF Oslo Byggs prosjektle
der kan se tilbake på en svært 
god gjennomføring av dette 
formidable byggeprosjektet 
som har strukket seg  over 
vel 3 år. Og det er et stort og 
ruvende hus, 14 etasjer over 
bakken samt 3 kjellereta
sjer, til sammen 38.000 m2. 
Kontraktssummen for AF 
Gruppens nye hovedkontor 
beløper seg til ca. 670 mil
lioner kroner (eks. mva).

Framstad forteller til Byg
genytt at på tross av bygge
prosjektets mange og komp
liserte utfordringer – det er 
for å nevne en ting ikke et 
90 gradersbygg – så har 
fremdriften gått utrolig bra. 
Det er flere årsaker til det. 
Først trekker han fram den 
menneskelige faktor. Foru
ten det gode samarbeidet 
med underentreprenørene, 
gir han full ros til alle 12 
i  totalentreprenørens egen 

funksjonærgruppe. Samar
beidsklimaet har gjennom
gående vært preget av vin
nervilje og pågangsmot.

Av prosjektets tekniske si
der med stor betydning for  
det gode sluttresultatet, 
nevner han spesielt fasade
systemet med ferdige ele
menter som ankom bygge

plassen fullt komplette med 
vindusglass, farget glass og 
isolasjon og som kunne hei
ses raskt på plass og mon
teres innenfra.  Tett hus 
kunne dermed  etableres 
raskt og effektivt som ga 
positive ringvirkninger bå
de for fremdrift og økono
mi i prosjektet.

‹Her er det godt at sitte!›                        Foto: Byggenytt
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Telefon: 920 93 321
E-post: post@ullevalmmf.no

Adresse: Sognsveien 75, 0855 Oslo

Malerarbeidene
er utført av

System 360.08 på 65.000 m3/h, Helsfyr Atriums største 
aggregat. Shuntgruppe for varmebatteri og kjølebatteri 
er trukket til side for aggregatet og er montert parallelt 
med lydfelle for tilluft. Aggregatdører blir dermed ikke 
sperret og det er full tilkomst til alle komponenter.

Foto: Byggenytt

VVS-teknikk
Av Arthur S. Jensen, sivilingeniør/ M. Sc,
Seksjon VVS-Energi, Hjellnes Consult AS

Hjellnes Consult har vært an-
svarlig for prosjekteringen av 
VVS-anleggene. Våre opp-
dragsgivere er de tekniske 
underentreprenørene Mercur 
AS og GK Norge AS. 

Prosjektet bød på mange ut-
fordringer for den klimatek-
niske prosjekteringen. Først 
og fremst er det trangt, sted-
vis svært trangt. I kontoreta-
sjene er nettoetasje høyde er 
3170 mm og med flat lyd-
himling på 2650 mm har vi 
410 mm over himling til tek-
niske føringer og 110 mm til 
lydhimling. Dette har med-

ført store koordineringsut-
fordringer, spesielt rundt 
sjaktene. Resultatet ble å for-
dele de tekniske føringene 
over hele etasjebredden og 
samtidig unngå krysninger i 
størst mulig grad. Ved å for-
dele føringene kunne entre-
prenørene montere sitt utstyr 
uavhengig av hverandre, noe 
som la til rette for rasjonell 
og effektiv utførelse. 
 
Fra forprosjektet var det 
tenkt store tekniske rom 
over to plan med store ven-
tilasjonsaggregater i kjeller. 
Under detaljprosjekteringen 

viste det seg at noen av rom-
mene var ugunstig plassert i 
forhold til sjaktene, føringer 
fra teknisk rom til sjakt med-
førte enten en svært ugunstig 
løsning for de tekniske anleg-
gene eller så store dimensjo-
ner at parkeringsplasser gikk 
tapt. I tillegg inneholdt gara-
sjene i utgangspunktet for få 
parkeringsplasser. Løsnin-
gen ble å splitte de store ven-
tilasjonsaggregatene i fle-
re mindre. For S-blokka ble 
løsningen to og to aggregater 
per sjakt som jobber som et 
par. Vi fikk dermed plass på 
et plan og videre frigitt are-
al til parkering. Det krevde 
mye detaljering for å få plass 
til dobbelt så mye utstyr i et 

mindre rom, samt på auto-
matikksiden for å få to ag-
gregater til å fungere som ett. 
I U-blokka ble det for to av 
sjaktene beholdt opprinnelig 
løsning med stort aggregat 
plassert over to kjellerplan. 
Totalt er det 12 ventilasjons-
anlegg samt avtrekkssyste-
mer for garasje, kjøkken og 
heiser. 

Et annet spennende element 
er at det er valgt en løsning 
med vanntåke kontra tradi-
sjonell sprinkling av byg-
get. Sammenlignet med tra-
disjonelle sprinkleranlegg 
har vanntåke flere fordeler, 
men også flere utfordringer. 
Vånntake slukker en eventu-
ell brann mer effektivt enn 
tradisjonelle anlegg samtidig 
som vannskader grunnet ut-
løsning reduseres betydelig. 
Rørkostnader reduseres si-
den vanntåke benytter min-
dre rør og annen rørkvalitet 
enn tradisjonelle anlegg. Den 
største utfordringen både for 
prosjektering og utførelse er 
at bruken av vanntåke innen-
lands er i startgropen. Det 
finnes ingen egen standard/
forskrift for vanntåkesyste-
mer i bygg, så tradisjonelt re-
gelverk for sprinkleranlegg 
benyttes kombinert med stan-
darder for bruk av vanntåke 
offshore og NFPA 750. FG 
har kommet med en 10 siders 
veiledning for vanntåkesyste-
mer, men denne har foreløpig 
flere mangler. Det tar lang 

tid å få godkjent slokkean-
legg med tilhørende kompo-
nenter. Alle komponenter må 
testes og verifiseres for ulike 
bruksområder, og foreløpig 
er det derfor noen begrens-
ninger for tilgjengelige dyse-
hoder. Ytelsen til et vanntå-
kesystem må dokumenteres 
ved fullskala branntester for 
det bruksområde det skal be-
nyttes. Det finnes i dag ingen 
aksepterte beregningsmeto-
der hvor det er mulig å in-
terpolere testresultatene opp 
mot andre bruksområder enn 
hva det er godkjent for. 

Både Hjellnes Consult og 
Mercur har stor tro på at 
vanntåkeanlegg vil komme 
mer og mer, og trolig erstat-
te tradisjonelle sprinkleran-
legg som slukkeanlegg i yr-
kesbygg i løpet av de neste 10 
årene siden vanntåke medfø-
rer mindre vannskader og 
slukker branner mer effek-
tivt enn tradisjonelle sprin-
kleranlegg.

Hjellnes Consult utviklet i 
tettsamarbeid med entre-
prenørene Mercur, GK Nor-
ge og AF Energi & Miljø et 
omfattende ENØK-tiltak for 

System 360.06 og 360.07 
montert i teknisk rom over 
2 plan.

Foto: Byggenytt

Garasjekjeller, rene dansegulvet!             Foto: Byggenytt

Ved kantine-
vinduer i det 
nord-vestlige 
hjørnet.

Helsfyr Atrium 
har mange 
kvaliteter å 
glede seg over. 
For eksempel 
den elegante 
linjeføringen.

Foto:
Byggenytt
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Mektige Helsfyr Atrium og trafikkmaskinen her fotografert fra Helsfyr Panoramas tak 
over 17. etasje (se bildet til venstre).

Foto: Byggenytt 

Energi- og lyd-
kravet la føringer 
for prosentandel 
tett fasade, og for 
å unngå det tra-
disjonelle uttryk-
ket med bryst-
ning, tett felt og 
vindu, består hele 
fasadeelementets 
ytterste sjikt av 
solreflekterende 
glass. Det er kun 
i enkelte møte-
rom på hjørne-
spissene som har 
glass helt ned til 
gulvet. 

Nabogiganten 
Helsfyr Panora-
ma i bakgrunnen.

Foto:
Byggenytt  

bygget. Prosjektet er bygge-
meldt under TEK 97 med til-
hørende krav. Ingen av bygg-
herrene ønsket å bli assosiert 
med et bygg som kunne bli 
omtalt som energiverstingen 
på Helsfyr. Løsningen har 
blitt tre luft-til-vann varme-
pumper som både fungerer 
til kjøling og oppvarming. 
Avkastluft blir ført til mas-
kinene slik at de får bedre 
driftsforhold hele året. Kjø-
ling av datarom og EF-rom 
blir gjort med en vann-til-
vann varmepumpe som le-
verer overskuddsvarmen til 
varmeanlegget. Eventuelt 
varmeoverskudd sommerstid 
blir dumpet via en tørrkjø-
ler om det ikke er behov for 

varme i bygget eller til tap-
pevann. I tillegg er det gjen-
nomført effektreduserende 
tiltak både bygningsmessig 
og for styring av de teknis-
ke anleggene. De fire var-
mepumpene dekker kjølebe-
hovet i bygget, mens det for 
oppvarming er behov for til-
skudd fra fjernvarme og en 
liten elkjel. Det store omfan-
get av installasjoner for kjø-
ling og oppvarming, som i 
tillegg skal veksle mellom å 
levere kjøling og varme, har 
medført store tekniske utfor-
dringer for prosjekteringen 
og automatikken.

Kjell 
Nupens 
glasskunst 
er selve 
juvelen 
i  Helsfyr 
Atrium.

Foto:
Byggenytt

s

Fasade mot 
Ring 3. 

Foto:
Byggenytt

Konge på haugen, eller ..? Bjørn Hroar Framstad er iall-
fall høyt hevet over byens larm.                   

Alle bilder i boksen: Byggenytt

Storslått trapp i ditto glassgård.Kantinen.
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Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS
Bærum og Lørenskog

 www.sivingtt.no

Byggeledelse
er utført av:

ARKITEKT

Frognerveien 22,
0263 Oslo
Telefon:22 12 86 24
Telefax: 22 12 99 51
www.l2.no

Rommen skole  
og aktivitetssenter

Av Heiki Fretheim, sivilarkitekt MNAL, L2  Arkitekter AS 

Rommen skole har lagt seg vel til rette i det bølgende terrenget. Over åskammen til ven-
stre sees noen av Romsås drabantbys mange høyblokker.

Foto: Byggenytt

Situasjon, atkomst og
uteanlegg
Skoletomta ligger på en flate 
med svak stigning mot nord,  
i et ellers bølgende terreng 
omkranset av åser. Ravine-
landskap med gresskledte 
skråninger og verdifulle ve-
getasjonsbelter i øst vest ret-
ning grenser inn mot tomta 
i øst. I grøntplan for Oslo, 
omr. 14 Bånkall står det: 
«Ved utbygging i omr. bør 
det tas særlig hensyn til om-
rådets landskapsmessige ek-
sponerte beliggenhet». Dette 
har ligget til grunn for utfor-
ming av skoleprosjektet.

Vegetasjonsbeltene er ele-
menter i landskapet som vi 
ønsker å forsterke ved at dis-
se trekkes innover i skoleom-
rådet. Når beltene kommer 
inn mellom bygningskrop-
pene blir de mer kultivert, og 
«fingerflettes» med bygget.

Det anlegges en ny justert 
innkjøring til tomta fra nord, 
med «drop off» hovedsake-
lig for frakting av barn i 1-4. 
trinn, SFO og «family lear-
ning». 

Hovedparkering for anlegget 
ligger mellom bygget og ei-
endomsgrense i vest. «Drop 
off» for hovedatkomst ligger 
i nærhet til bibliotek og ho-
vedinngang.  Det er soner for 
aktiv utfoldelse langs aktivi-
tetsstrengen og soner for roli-
gere lek nærmere bygget. Det 
legges opp til varierte sitte-
muligheter.

Det er lagt vekt på å ska-
pe utfordringer for alle al-
dersgrupper og samtidig gi 
mulighet for atskilt lek, og 
ulik form for utfordringer.
Det er lagt inn en 7’er fot-
ballbane, en basketballba-
ne, en ballbinge, sandvol-
leyballbane, samt delanlegg 
for friidrett med sprintbane, 
hoppefelt og kastefelt. På as-
faltplassen nord for 1.-4.-ba-
sen er det plass til ballspill, 
slåball, strikk og tau-lek, pa-
radis med mer. 

Større eksisterende trær på 
tomta ønskes bevart. Mot 
kraftledningen i vest og i for-
lengelsen av eksisterende ve-
getasjonsfelt i øst plantes det 
inn store felt med trær. Nær-

Forum er anleggets sentrale rom med vestibyle, møtesteder, informasjons- og kulturtorv, kafé og hovedkommunika-
sjon. På bildet sees kaféområdet i forgrunnen. Hovedinngangen i syd helt i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt

Situasjonsplan.                                         Kilde: www.l2.no 

mest bygget vil trærne få en 
mer urban karakter. 

Planløsninger
Forum er et klimatisert fel-
lesareal over 2 plan som bin-
der anlegget sammen i midt-
en. Alle avdelinger og viktige 
elementer henvender seg di-
rekte mot Forum. Forum 
er utformet som et avlangt 
plassrom med god kontakt 
til omgivende karakteristisk 
landskap. Forum med info-
torv,  kafé/kantine, utstillin-
ger og hovedkommunikasjon 
er anleggets viktigste møtes-
ted.  Undervisningsarealene 
er utformet som 3 fløyer som 
er plassert på tomtens mest 
attraktive del mot øst med 
god kontakt til det bølgende 
ravinelandskapet. Fløyene 
framstår som 3 mindre sko-
ler med egne innganger og 
utearealer. Avdelingsaudito-
rier legges inn mot Forum.

Spesialrom, administrasjon 
og støttefunksjoner er plas-

sert mot vest som en noe tet-
tere «rygg» mot parkering og 
høyspentledninger på vestsi-
den. Bibliotek og administra-
sjon henvender seg mot for-
plass og hovedinngang, mens 
de store og relativt lukkete 
volumene som flerbrukshall 
og kultursal legges mot tom-
tens nordvestre hjørne. Disse 
funksjonene har egne biinn-
ganger fra parkering på vest- 
og nordsiden. 

Det er lagt vekt på at alle 

brukere raskt kan orientere 
seg og «lese» anleggets ho-
vedorganisering fra omgi-
velsene, fra innganger og fra 
Forum. Funksjoner som hø-
rer naturlig sammen ligger i 
fysisk nærhet.

Hovedinnganger, biinngan-
ger, innganger til avdelinger 
samt varemottak er godt syn-
lige og lett tilgjengelige. 

Bygningskomplekset er i sin 
helhet plassert 72 m fra sen-

terlinje nærmeste høyspent-
kabel på vestsiden.

Det er vektlagt at utnyttelsen 
av det totale areal blir effek-
tivt, og at brutto- netto- fak-
tor blir lav.

Anlegget er utformet i to eta-
sjer + ventilasjonsrom på ta-
ket. Bygget har ingen unde-
retasje. Funksjoner i kun 2 
etasjer gjør kommunikasjo-
nen i anlegget enkel og over-
siktlig, og de ulike funksjo-
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Forum ved hovedinngang i syd med trapp opp til plan 2. Grunnsteinen i glassmonter i gulvet.            Foto: Byggenytt

ner får nær fysisk og visuell 
kontakt med utearealene. 

Forum
Forum er anleggets sentrale 
rom med vestibyle, møtes-
teder, informasjons- og kul-
turtorv, kafé og hovedkom-
munikasjon. Alle sentrale 
funksjoner i anlegget hen-
vender seg til Forum i 1. og 
2. etasje. Forum har også god 
visuell kontakt med forplass 
og ulike uteområder. Infor-
masjonssenter og kafékjøk-
ken ligger i direkte tilknyt-
ning til Forum i 1. etasje.

Forum skal fungere som et 
stort felles sambruksareal 
for elever, ansatte og ekster-
ne brukere både innenfor og 
utenom skoletiden. Stormø-
ter med forelesninger, kurs 
og skoleavslutninger, presen-
tasjon av elevarbeider, utstil-
linger, opptredener og kon-
serter samt utleie til private 
arrangement kan være aktu-
elt. Arealet vil også fungere 
som kantine for elever og an-
satte og kafé for besøkende 
samt vestibyle for kulturhus 
og flerbrukshall. Foreløpige 
møbleringsskisser viser at 
Forum kan ha opptil ca. 250 
sitteplasser. Som vestibyle/ 
vrimleareal vil Forum minst 
dekke kultursalens kapasitet 
på opptil 400 personer. Mø-
bleringen av Forum må av-
klares nærmere i detaljpro-
sjektet. Ved behov for større 
kantineareal kan Kultursalen 
tas i bruk.  For å samle al-
le elever og ansatte kan fler-
brukshallen benyttes.

Anleggets 2 hovedinnganger 
leder direkte inn i Forum fra 
syd og nord. Fra Forum er det 
lett å orientere seg i forhold 
til byggets hovedfunksjo-

ner samt 3 hovedtrapper og 
3 personheiser dimensjonert 
for rullestol. Avdelingsfløy-
ene har i tillegg egne biinn-
ganger direkte fra utsiden.

Avdeling 1-4
Undervisningsareal Barne-
trinnet avdeling 1 - 4 er lo-
kalisert sammen med SFO/ 
Family learning som egen 
fløy på den nordøstre del av 
tomten. Avdelingen  har også 
tilgjengelighet fra ny handi-
cap-tilpasset gangvei fra øst 
slik at de minste elevene ik-
ke må passeres ungdoms- og 
mellomtrinn til og fra skolen. 
Avdelingen er organisert som 
en egen bygning med hove-
dinnganger både fra Forum 
og direkte fra terreng på syd-
siden.  I 1. etasje ligger ba-
se 1 og 2 samt SFO og Fa-
mily learning med direkte 
atkomst til utearealer / avde-
lingshave. I 2. etasje ligger 
base 3 og 4 samt arbeidsplas-
ser for pedagoger og spesial-
pedagogisk senter samt rom 
for spesialklasse. 2 stk audi-
torier/ lekerom med fast amfi 
for 40 – 45 elever er plassert 
inn mot Forum i 1. og 2. eta-
sje. I skisseprosjekt var det 
kun 1 stk auditorium i 2 eta-
sje.  Auditorier både i 1. og 
2. etasje gir en vesentlig mer 
fleksibel løsning.

SFO og Family Learning
SFO og Family learning (FL) 
ligger i direkte tilknytning 
til base 1 og 2 på bakkeplan. 
SFO / FL har egen felles at-
komst, og forbindelse til av-
deling 1 + 2 og Forum via av-
delingsgaten.

Avdeling 5-7
Lokalisert som egen fløy 
mellom barnetrinn og ung-
domstrinn. Avdelingen er or-

Merkedager på 
Rommen skole.

Overtakelsen mellom 
Undervisningsbygg/
UBF (byggets eier) og 
Utdanningsetaten/UDE 
(bruker). Begivenheten 
fant sted 12. april.

Fra venstre sees UBF’s 
seksjonsleder utbygging 
Roger Morsund, UBF’s 
seksjonsleder for-
valtning Maren Ormes-
tad Christiansen, UDE’s 
Thomas Odin, med 
pennen UDE’s direktør 
for skoleanleggsavdelin-
gen Harald Øvland og 
UBF’s eiendomsforval-
ter Anita Bergom.

Stående bak UBF’s 
prosjektleder Per 
Morten Kals som kon-
staterer at signaturen er 
på plass.

Og så endelig: Skolen 
tas i bruk 12. april.

Foto:
Undervisningsbygg 

ganisert som en egen byg-
ning med hovedinnganger 
både fra Forum og direkte 
fra terreng på sydsiden. I 1. 
etasje ligger base 5 og 6, og 
i 2. etasje ligger base 7, ar-
beidsplasser for pedagoger 
og mottaksklasse + elevråds-
rom. I 2. etasje mot øst inn-
går areal for mottaksklasse. 
1 stk auditorium med fast 
amfi er plassert inn mot Fo-
rum. Amfiet går over 2 plan 
slik at det er inngang både i 
1. og 2. etasje. I dette amfiet 
er det faste langbenker uten 
fast skriveplate. Planetarium 
inngår i dette rommet

Avedling 8-1
Lokalisert som egen fløy mot 
forplass. Avdelingen er orga-
nisert som en egen bygning 
med hovedinnganger både 
fra Forum og direkte fra ter-
reng på sydsiden.  I 1. etasje 
ligger base 8 og 9, og i 2. eta-
sje ligger base 10, arbeids-
plasser for pedagoger og 
mottaksklasse + rom for spe-
sialklasse.

Heimkunnskap
2 heimskunnskapsrom di-
mensjonert er lokalisert i 2. 
etasje orientert mot Forum. 
Rommene har overlys. Vas-
kerom, lagerareal for tørr-
varer, samt kjøl og frys lig-
ger i bakkant. Arealet ligger 
med nærhet til vareheis. Spi-
seareal er plassert i Forum 
på galleri over kantine/kafé.
Kafé/kantine ved kulturtorv 
i 1. etasje betjenes av et eget 
mindre kafékjøkken. Dette 
inngår i støtteareal til kul-
tursal. 

Kunst og håndtverk
Er lokalisert i 2. etasje over 
musikkavdelingen. Den ene 
salen er plassert inn mot Fo-
rum (med overlys). Den an-
dre ut mot vestfasaden.  Mel-
lom salene ligger mindre 
verksteder for sløyd/trear-
beid, keramikk/leire, gra-
fikkrom og lagerfunksjoner. 
Verkstedene har delvis glass-
fasader mot salene slik at læ-
rere har visuell kontakt med-

fortsettelse side 19
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Lerpeveien 25, 3036 Drammen
Telefon:32 88 21 00 • Telefax: 32 88 21 01

www.steen-lund.no

Gartnerarbeidene
er utført av:

Lanskapsplanen
Av 

landskapsarkitekt MNAL Kari Bergo,
Østengen & Bergo AS

Skoletomta ligger på en flate 
med svak stigning mot nord, 
i et ellers bølgende terreng 
omkranset av åser. I øst gren-
ser et ravinelandskap med 
gresskledte skråninger og 
verdifulle vegetasjonsbelter 
inn mot tomta.  To kraftgater 
forbi tomta setter sitt preg på 
området, særlig den største 
mot vest, og vi ønsker der-
for at prosjektet leder opp-
merksomheten mot friområ-
det i øst.

Vi ønsker å forsterke vegeta-
sjonsbeltene i øst ved å trek-
ke dem innover i skoleområ-
det. Når beltene kommer inn 
mellom bygningskroppene 
blir de mer kultivert, og «fin-
gerflettes»  med bygget. Et 
samlende grep for utformin-
gen baseres derfor på:

• Fingerfletting øst vest mel-
lom vegetasjonsbelter og 
bygg i øst mellom vegeta-
sjonsbelter og parkering i 
vest.

• Aktivitetsstreng nord syd 
med aktiviteter og leketilbud 
for alle. 

På tomta er innpasset flere 
funksjoner:
« Festplassen» er forplassen 
mot syd, og  rommer mange 
mennesker ved spesielle an-
ledninger, men vil også bli et 
hyggelig og solfylt oppholds 
og -møtested med varierte 
sittemuligheter.

Atkomst, drop off og parke-
ring skjer fra ny justert inn-
kjøring til tomta fra nord, 
med drop off hovedsakelig 

for frakting av barn i 1-4. 
trinn, SFO og ”family lear-
ning”. Samlet parkeringska-
pasitet er 88 plasser hvorav 
4 HC. 

Gangveier
Eksisterende gangatkomster 
beholdes, atkomst fra sør og 
sørøst forbedres. Gangvei fra 
sør danner etter hvert hove-
daksen i anlegget, og skil-
ler arealer for opphold og 
aktiviteter fra trafikkarea-
ler og parkering. Eksisteren-
de gangveier er bratte, og til-
fredsstiller ikke kravene til 
universell utforming. Det er 
derfor lagt inn en asfaltert 
gangvei med stigning 1:20 
fra idrettsparken i øst opp til 
skoletomta. Denne stien kan 
også benyttes av småskole-
barn som ikke ønsker å gå 
forbi de store barna på vei til 

sin fløy. Det er god gangvei 
rundt hele bygget.

Sykkelparkering
Det er anlagt to områder for 
sykkelparkering,  totalt   224 
sykkelparkeringer. 

Det er soner for aktiv utfol-
delse langs aktivitetsstrengen 
og soner for roligere lek nær-
mere bygget. Det legges opp 
til varierte sittemuligheter.

Læring
Det er soner for aktiv utfol-
delse langs aktivitetsstrengen 
og soner for roligere lek nær-
mere bygget. Det legges opp 
til varierte sittemuligheter.
Uteklasserom: De opphøyde 
tredekkene i de rolige sonene 
ved fløyene er tenkt benyttet 
som uteklasserom. Dekkene 
formes stedvis som en u. Her 

kan en også ligge, sitte, læ-
re eller spise lunsj. Den digi-
tale maskinen gir spennende 
muligheter for undervisning 
og læring ute.Bokstaver og 
tegn males på skoleplassene 
for læring ute. I yttersone-
ne til skolen er det en grønn 
sone med eksisterende trær, 
samt nyplanting. Trærne 
merkes slik at barna kan lære 
navn og familie på de vanlige 
norske treslagene. 

Fysisk fostring, lek og idrett
Det er lagt vekt på å ska-
pe utfordringer for alle al-
dersgrupper og samtidig gi 
mulighet for atskilt lek. I til-
legg til ulike baner, varierte 
balanse, huske -og klatrele-
ker er det digital utelek.

Hvile, rolige soner
Sør for fløyene til de ulike 
klassetrinnene blir det en ro-
ligere sone uten tilretteleg-
ging for aktiviteter. Her er 
det også rom for roligere lek 
og spill, og tredekke for opp-
hold.

Vegetasjon
Det store taket vil bli svært 
synlig fra omkringliggende 
boliger. Dette taket skal dek-
kes med sedum og slik bli 
et hyggelig tilskudd til om-
givelsene. Sedum har ulike 
farger gjennom året.Større 
eksisterende  trær på tomta 
søkes bevart. Mot kraftled-
ningen i vest og i forlengel-

sen av eksisterende vegeta-
sjonsfelt i øst plantes det inn 
store felt med trær. Nærmest 
bygget vil trærne få en mer 
urban karakter. Det plantes 
ulike treslag for læring (ar-
boret).  Vårløk i plenen vil gi 
en hyggelig start på våren.

Universell tilgjengelighet
Utearealene er tilpasset krav 
til universell utforming, bl.a. 
ved at alle aktiviteter vil bli 
tilgjengelige for funksjons-
hemmede. Eksisterende 
gangveier ned til idrettspar-
ken i øst er for bratte i hen-
hold til krav, men det eta-
bleres ny gangvei gjennom 
friluftsområdet med fall 
1:20. Det etableres taktile le-
delinjer der naturlige ledelin-
jer ikke kan benyttes.

Bærekraft
Planen viser en betydelig 
treplanting på skoletomta, 
noe som styrker den grønne 
strukturen i området. I til-
legg til all nyplanting er he-
le taket på bygget dekket 
med sedum. Grønnstruktu-
ren styrkes og det vil gi en 
positiv fjernvirking for om-
givelsene. Overflatevann fra 
atkomstsoner og parkerings-
plasser ledes ut i våte drag/
dammer med vegetasjon. 
Ved mye nedbør har damme-
ne overløp med sluk. Fra sluk 
ledes vannet i rør til lokale 
bekker. Takvann ledes også i 
rør til lokale bekker.

Fra skolens åpningsdag 12.april. Elevene er samlet ved 
sine respektive baser, her på uteanlegget mot øst.

Foto: Byggenytt

Illustrasjon av hovedgrep.

Undervisningsbasene er knyttet til  soner for aktiv utfol-
delse langs aktivitetsstrengen og soner for roligere lek i 
direkte nærhet til  fløyene.

Foto: Byggenytt
Terrassegulv 
er levert av

KEBONY ASA
Havneveien 35

3739 Skien
Telefon 06125

www.kebony.com
e-post :  in fo@kebony.com
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fortsettelse fra side 17

aktiviteten i disse rommene. 
Utstilling av elevarbeider 
legges til ulike deler av Fo-
rum både i 1. og 2. etasje.
Kunst & håndverksarenaene 
er tilgjengelige både fra ho-
vedinngang/Forum og fra 
biinngang via trapp fra par-
kering på vestsiden. Avdelin-
gen er lett tilgjengelig fra va-
reheis.

Musikk, dans og drama
Denne avdelingen er lokali-
sert sammen med bydelens 
musikklaboratorium i 1. eta-
sje i umiddelbar nærhet til 
Kultursal og kulturtorv/kafé. 
Musikkrommet ligger mot 
vestfasade vest med gode 
dagslysforhold. Musikkrom-
met fungerer også som kul-
tursalens sidescene og green- 
room. Lager for instrumenter 
og lydutstyr, 3 øvingsrom 
og regirom ligger tilknyttet 
musikkrommet via korridor. 
Øvingsrom har nødvendig 
lydisolering. Regirom hen-
vender seg både mot musikk-
rom og kultursal. Avdelingen 
har eget toalett skjermet fra 
publikum. Musikkrommet 
har direkte forbindelse til det 
store lageret bak kultursalen. 
I kultursal og Forum er det 

lagt til rette for fremvis-
ning av fagområdets arbei-
der. Det er en egen kafé-sce-
ne for mindre opptredener i 
Forum.

Musikklaboratoriet
Er lokalisert sammen med 
skolens musikkavdeling ved 
kultursalen. Består av 3 lydi-
solterte øvingsrom og 2 stk 
lager for instrumenter. Lo-
kalene skal kunne benyttes 
av skolens elever i undervis-
ning, av den kulturelle sko-
lesekken, SFO, barnehager, 
korps, band, utøvere fra Roc-
kefabrikken m. fl. Ved biin-
gang/ kunsterinngang til mu-
sikkavdelingen er det avsatt 
et eget kontor for musikkla-
boratoriet.

Natur og miljø
2 stk naturfagsaler (med 
plass til min 16 elever i hver) 
er lokalisert i 2. etasje i til-
knytning til heimkunnskap 
og kunst og håndverk. Begge 
saler ligger mot fasade vest. I 
bakkant av salene er det rom 
for forberedelse/ lager.

Språklaboratoriet
Språklaboratorium er loka-
lisert i biblioteket i 1. eta-
sje ved hovedinngang. Dette 
er en sentral undervisnings-

funksjon for hele skolen og 
for eksterne brukere. 

Meditasjonsrom
Et nøytralt meditasjonsrom 
er plassert i biblioteket ved 
hovedinngang. 

Spesialpedagogisk senter
Det etableres et pedagogisk 
senter hvor hele skolens spe-
sialpedagogiske kompetanse 
og materiell samles. Senteret 
består av et  fellesrom hvor 
det legges til rette for kreativ 
virksomhet. I tillegg er det 2 
grupperom og lager for ma-
teriell.

Bibliotek
Biblioteket er lokalisert i 1. 
etasje ved forplass og hoved-
inngang. Biblioteket, som 
sammen med Deichmanske 
også skal fungere som et lo-
kalt folkebibliotek, er lett til-
gjengelig for skolen og ek-
sterne brukere. Mot Forum 
er det plassert et felles in-
formasjonssenter/ informa-
sjonstorv for alle funksjo-
ner i anlegget.  Det er lagt til 
rette for stor fleksibilitet bå-
de når det gjelder innredning 
av selve biblioteksrommet. 
Det er mulig å innpasse sel-
vbetjent innlevering og utlån 
i tilknytning til lagerrom ved 
skranken. I bakkant av bibli-
oteksrommet mot vest er det 
plassert  2 stk. kollokvierom, 
språklaboratorium og medi-
tasjonsrom. 

Administrasjon
Administrasjonen er loka-
lisert i 2. etasje mot sydvest 
med nærhet til hovedinngang 
og bibliotek/informasjons-
torv i 1. etasje. Administra-
sjon skole og bydel er sam-
lokalisert. Helseavdelingen 
ligger i tilknytning til admi-
nistrasjonen.

Driftsavdeling, vaktmester-
tjeneste, varemottak 
Driftsavdelingen er sentralt 
plassert i 1. etasje mellom 
Forum og parkeringsplasser/ 
varemottak på vestsiden. I 
driftsavdelingen inngår felles 
varemottak, verksted, drifts-
lager og rengjøringssentral. 
I tillegg inngår de tekniske 
rommene varmesentral, ho-
vedtavle og data/ telesentral.

Skolehelsetjeneste, 
PP- tjeneste, logoped
Helseavdelingen er plassert i 
2. etasje mot vest med nærhet 
til administrasjon for skole 
og bydel. Felles arbeidsplass 
for PP-tjenesten og logoped 
ligger samlokalisert med hel-
setjenesten. Avdelingen inne-
holder kontor for helsesøster 
m/ møtebord, kontor for sko-
lelege, kontor for PP- tjenes-
te/ logoped samt venterom. 
Hvilerom ligger inntil kontor 
for helsesøster.

Kultursal med 
støttefunksjoner
Kultursal med støttearealer er 
lokalisert mellom musikkav-
deling og flerbrukshall i an-
leggets nordvestre del. Det er 
tatt utgangspunkt i at kultur-
salen skal være så fleksibel 
som mulig i bruk da det vil 
være et bredt spekter av bru-
kere. Salen har et teleskop- 
amfi i bakkant  som kan sky-
ves inn i nisje under galleri. 
Salen har inngang for publi-

fortsettelse neste side

Kunst og håndtverk er lokalisert i 2. etasje over musikk-
avdelingen. Den ene salen er plassert inn mot Forum (med 
overlys, bildet over). Den andre ut mot vestfasaden.  Mel-
lom salene ligger mindre verksteder for sløyd/trearbeid, 
veving,  keramikk/leire, grafikkrom og lagerfunksjoner.

Foto: Byggenytt 
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Innvendige trapper og rekk-
verk er levert og utført av

fortsettelse fra 
forrige side

kum i bakkant fra Forum, og 
i framkant via gang på nord-
siden. Amfiet er også tilgjen-
gelig fra galleri i 2. etasje. 
Kunstnere har atkomst fra 
musikkrom, lager/ bakscene 
og fra flerbrukshall 

For fleksibel bruk av salen er 
et lager bak scenen for opp-
bevaring av scenemoduler, 
utstyr, stoler en svært viktig 
støttefunksjon. Her lastes ut-
styr rett inn fra kjøreareal på 
utsiden. Øvrig støtteareal er 
atkomstgang på nordsiden av 
salen, cafèkjøkken og del av 
Forum (vestibyle).

Flerbrukshall
Flerbrukshall er lokalisert  
nordvest i anlegget ved nor-
dre hovedgang til Forum. 
Det er tatt utgangspunkt i det 
som betegnes som «normal» 
flerbrukshall med aktivitets-
flate på 23 x 44 m og  fri tak-
høyde på 9 m. Hallen kan de-
les i 2 og 4 med nedsenkbare 
skillevegger. Det skal legges 
til rette for aktiviteter som 
gjenspeiler skolen og lokal-
befolkningens interesser og 
behov. I garderobeanlegget 
inngår garderober m/ dusj og 
lærer/ trenergarderober for 
begge kjønn. I elevgardero-
ber er det noen atskilte dusjer 
med avkledningsmulighet. 

I 2. etasje inngår danserom/ 
trimrom, og styrkerom. Det 
er også medtatt kontor og 
møterom plassert mot Fo-
rum. Over lagerrom ligger en 
publikumstribune, denne har 
atkomst fra Forum, og publi-
kum har tilgang på toaletter 
i Forum. 

FASADER, 
MATERIALBRUK

Generelt legges det opp til 
bestandige og vedlikeholds-
frie materialvalg.

Trefasader
Til ytterkledning er vurdert 
ulike typer av trepanel med 
og uten overf latebehand-
ling. Det ble valgt å bruke 
malmfuru behandlet med en 
løsning av jernvitriol. Den-
ne kledningen har lang le-
vetid og krever lite vedlike-
hold. Den vurderes også som 
mindre miljøbelastende enn 
kobberimpregnert kledning.  
Jernvitriol har ingen kjente 
negative miljøeffekter.

Tak
Det er brukt Sedumtak på 
hele skolebygget. Med rik-
tig anleggsmetode og stell i 
det første året vil et slikt tak 
ha lang levetid og kreve mi-
nimalt vedlikehold. Det vil 
kunne forlenge levetiden på 
underliggende taktekkings-
materiale med flere år. Det 

vil også fordrøye og delvis 
redusere avrenningen fra ta-
ket og dermed bidra til re-
duserte overvannsmengder.
Taket er en stor flate som er 
tydelig eksponert særlig fra 
bebyggelsen på Stovner. Ve-
getasjon på tak vil knytte det 
visuelt til den grønne, park-
messige situasjonen. I takfla-
tene inngår noen rektangu-
lære overlys til rom i 2. etasje 
med lite dagslys.

Glassfelt
Glassarealer i undervisnings-
rom ligger primært mot nord. 
Det er kalkulert med høy 
glasskvalitet både av hensyn 
til energibruk og for å redu-
serer behovet for utvendig so-
lavskjerming. Flere av glass-
feltene er delt opp med luftet 
platekledning  type «Baq+»  
eller hvitt glass. «Baq+» er 
en laminert, værbestandig 
kryssfinér som tilfører fasa-
dene en gylden brunrød farge 
som står i kontrast til det mer 
nøytrale trepanelet. På vest-
fasaden er det integrert 100 
m2 solcellepanel. 

UNIVERSELL 
UTFORMING
Det er ønsket å legge vekt på 
universell utforming i plan-
leggingen av Rommen sko-
le- og aktivitetssenter. Ute-
arealene er tilpasset krav til 
universell utforming, bl.a. 
ved at alle aktiviteter vil bli 

Flerbrukshall er lokalisert  nordvest i anlegget ved nordre hovedgang til Forum. Det er 
tatt utgangspunkt i det som betegnes som «normal» flerbrukshall med aktivitetsflate 
på 23 x 44 m og  fri takhøyde på 9 m. Hallen kan deles i 2 og 4 med nedsenkbare skil
levegger.

Foto: Byggenytt 

tilgjengelige for funksjons-
hemmede. Eksisterende 
gangveier ned til idrettspar-
ken i øst er for bratte i hen-
hold til krav, men det søkes 
etablert ny gangvei gjen-
nom friluftsområdet med fall 
1:20. 

Det er tatt utgangspunkt i 
universell tilgjengelighet i 
hele anlegget både inne og 
ute. Dette er gjennomgått i 
eget møte med Norges Han-
dicapforbund 15.03.07. Det-
te følges opp i detaljprosjek-
tet med nye gjennomganger. 
Kravet til universell utfor-
ming oppfattes som ivaretatt 
på dette nivå i prosjektet.

En stolt og entusiastisk 
prosjektleder for Un
dervisningsbygg, 
Per Morten Kals, kunne 
vise Byggenytt  meget 
flotte auditorier med et 
audiovisuelt undervis
ningsutsyr som må være 
noe av det ypperste som 
kan skaffes.

Byggenytts utsendte 
med bakgrunn som 
ungdomsskolelærer på 
1970tallet, kunne bare 
gi seg helt over.

Foto: Byggenytt

Hovedtrapp i Forum.                                 Foto: Byggenytt

Fra administrasjonens areal som er lokalisert i 2. etasje 
mot sydvest med nærhet til hovedinngang og bibliotek/
informasjonstorv i 1. etasje.                               

Foto: Byggenytt
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Veg Tech +46 472-363 00   vegtech.no

Vi har levert sedumtak
til Rommen skole 

20 årsbransje-erfaring

Markedsleder på grønne tak i SkandinaviaMarkedsleder på grønne tak i Skandinavia

Interiør

Forum
Forum er hovedåren i Rom-
men skole. Fra Forum har 
man kontakt med bibliote-
ket, undervisningsfløyene, 
kultursal og flerbrukshall.
Forum er møteplass, spise-
sted, arbeidssoner, utstil-
lingsområde, plass for fore-
stillinger osv. Kort sagt; 
skolens «landsbytorg».

Forum er møblert med tan-
ke på variasjon; ståbord, 
benker, kafemøbler osv. 
Det er brukt bord og stoler i 
kaféområdene som er med 
på å underbygge bygateut-
trykket. De samme møble-
ne er også brukt utendørs. 
Spesialtegnede ståbord/ 
benker/infopunkter har et 
skulpturelt uttrykk som er 
inspirert av byggets arki-
tektur. Møblene er robuste 
og tåler hard bruk.

Undervisningsfløyer
Undervisningsfløyene be-
står av 3 bygg, barnetrin-
net, mellomtr innet og 
ungdomstrinnet. De uli-
ke trinnene har fått egen 
fargesetting. Barnetrin-
net, hvor pedagogikken 
er organisert etter «Early 

Years» -modellen, er holdt 
i røde, organge og gule far-
ger.Mellomtrinnet er far-
gesatt i grønntoner, mens 
ungdomstrinnet er i  blått. 
Møbler er valgt med hen-
blikk på fleksibilitet og 
holdbarhet. Det er også lagt 
vekt på variert møblering i 
hjemmeområder, gruppe-
rom og møteplasser.

Biblioteket
Biblioteket er planlagt både 
for ekstern og intern bruk, 
og har en sentral plasse-
ring ved hovedinngangen. 
Biblioteket skal fylle ulike 
behov, som gruppearbeid, 
leseplasser, spill- og inter-
nettplasser, samt mulighet 
til å sitte for seg selv.  Det 
er lagt vekt på valg av mø-
bler som kan varieres og 
endres etter behov.

Utsmykning
Grafisk designer Tone Ber-
gan står for utsmykning på 
glassvegger (silketrykk), 
både i undervisningsfløy-
ene og fellesområder. Te-
maet er hentet fra jordbruk, 
som referer seg til byggets 
beliggenhet, fra røtter og 
frø til blomster og vekster.

Av interiørarkitekt MNIL Anne Ruth Flåte,
Andersen & Flåte AS

Det er brukt 
Sedumtak på 
hele skolebyg-
get. Med rik-
tig anleggs-
metode og 
stell i det før-
ste året vil et 
slikt tak ha 
lang levetid 
og kreve mi-
nimalt vedli-
kehold.

Foto:
byggenytt

Det er også lagt vekt på variert møblering i hjemmeom-
råder, grupperom og møteplasser.

Undervisningsfløyene består av 3 bygg, barnetrinnet, 
mellomtrinnet og ungdomstrinnet, hvert med sitt ba-
seområde.

Alle bilder i boksen: Byggenytt

Biblioteket.

Undervisningsrommene kan deles i mindre enheter 
med skillevegger.

Forum er hovedåren i Rommen skole. Fra Forum har 
man kontakt med biblioteket, undervisningsfløyene, kul-
tursal og flerbrukshall. Forum er møteplass, spisested, 
arbeidssoner, utstillingsområde, plass for forestillinger 
osv. Kort sagt; skolens «landsbytorg».

Foto: Byggenytt

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

www.solland.no

Vi har levert
luftbehandlingsanlegget

Teknisk rom, ventilasjonsaggregat. Detalj glassvegg (silketrykk) designet av Tone Bergan. 
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Skoleanlegget med sine karakreristiske sedumtak her sett fra Rv4. Stovner drabantby ruvende i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt

pressemeldinger:Rommen skole og aktivitetssenter

Forums senterpunkt. Tale-/musikkanlegget har høyttalere som har desibel nok til hva det skulle være.

Foto: Byggenytt

For et flott skoleanlegg, grattis Undervisningsbygg!  

Godt år for Multiconsult

Multiconsult AS med nytt 
solid resultat
2009 viser solide tall for Mul-
ticonsult AS. Årsregnskapet 
for 2009 viser en omsetning 
på 1,1 milliarder kroner og et 
driftsresultat på 92,8 millio-
ner kroner, det beste i selska-
pets historie.
 
- Vi leverer et resultat i hen-
hold til budsjett og det skal 
vi være fornøyde med. 2009 
var antatt å bli et vanskelig år 
og vi begynte tidlig å gjøre 
tiltak for å imøtekomme ut-
fordringene som følge av fi-
nanskrisen. Resultatet viser 
at vi truffet bra med tiltake-
ne, sier Håkon Sannum, ad-
ministrerende direktør i Mul-
ticonsult.
 
Satser på strategisk vekst 
og faglig utvikling
I 2009 ble selskapet tilført 
tung samferdselskompetanse 
ved å innlemme Kompas AS 
som en del av Multiconsult. 
Oppkjøpet av alle aksjene i 
Industriplan AS har bidratt 
til at Multiconsult AS har 
styrket industrisatsningen 
ytterligere. I tillegg er det in-
vestert store ressurser i faglig 

utvikling og forsknings- og 
utviklingsprosjekter internt 
i selskapet. I 2009 passerte 
Multiconsult AS 1100 ans-
atte og noterte samtidig den 
største omsetningen som er 
registrert noen gang.
 
God oppdragreserve og 
nøkterne optimister
Finanskrisen og tilbakegan-
gen i verdensøkonomien vil 
også i 2010 bidra til usikre 
markedsutsikter. Multicon-
sult AS går inn i 2010 med 
en oppdragsreserve som er 
nær 20 prosent høyere enn i 
2009. Dette er bra, men ab-
solutt ingen sovepute. 

- Multiconsult vil, på samme 
måte som andre selskaper 
innen bransjen, bli påvirket 
av ustabil verdensøkonomi. 
Selskapet har bygget opp en 
differensiert virksomhet som 
i varierende grad vil bli på-
virket av tilbakegangen i ver-
densøkonomien. Vi kan der-
for si at vi ser utfordringene, 
men at vi samtidig er nøkter-
ne optimister, sier Sannum.

Ny plan for utvikling av nytt Autosys
Nå skal utviklingen av Sta-
tens vegvesens nye data-
løsning for kjøretøy- og fører-
kortregisteret fullføres, etter 
omfattende planleggings- og 
grunnlagsarbeid.

– Autosys-prosjektet har 
vært gjennom en omfattende 
prosess med kvalitetssikring. 
Samferdselsdepartementet 
påla Statens vegvesen å føl-
ge en omfattende kvalitets-
sikringsprosess, hvor pro-
sjektet er vurdert av ekstern 
kvalitetssikrer. Vi er klare 
for full gjennomføring av 
prosjektet, sier direktør Kjell 
S. Bjørvig i Statens vegvesen 
- som leder Autosys-prosjek-
tets styringsgruppe.

Prosjektets sentrale styrings-
dokument er nylig godkjent 
av vegdirektøren. De første 
kontraktene med utviklings-
leverandør står nå for tur. 

Ved ferdigstillelse i 2014 vil 
Statens vegvesen ha brukt 
nærmere 750 millioner kro-
ner på systemet, som vil være 
et av de største og mest kom-
plekse IKT-løsninger innen 
det offentlige i Norge. 

– Vi kjenner oss trygge på at 
Autosys er et IKT-prosjekt 
med stor samfunnsnytte. 
Den omfattende prosessen 
gjør oss sikre på at vi kjenner 
både omfanget og kostnade-
ne for den nye løsningen, sier 
Bjørvig.

Det tidligere prosjektet ble 
stoppet av Statens vegve-
sen i 2007 etter en kritisk 
gjennomgang av prosjek-
tet, kvalitet, organisering 
og budsjettering. Deler av 
det opprinnelige prosjek-
tet – som modulen Autosys 

Enkeltgodkjenning, er blitt 
fullført, mens det resterende 
omfanget av prosjektet står 
nå for tur. Store deler av det 
opprinnelige prosjektet vil 
komme til nytte i det videre 
løpet.

Framtidsrettet
Autosys-prosjektet skal mo-
dernisere det nasjonale kjø-
retøy- og førerkortregisteret 
gjennom kundefokus, effek-
tivisering av arbeidsproses-
ser og enhetlige IKT-løsnin-
ger. Autosys ble tatt i bruk på 
begynnelsen av 1980-tallet, 
og tilfredsstiller ikke i dag 
kravene til en moderne IKT-
løsning – verken når det gjel-
der informasjon, funksjo-
nalitet eller integrasjon med 
andre interne og eksterne 
systemer.

 - Innen dette området fin-
nes det ingen hyllevare-pro-
dukter og eller andre lands 
løsninger som kan benyttes, 
så mye av arbeidet vil væ-
re rene utviklingsoppgaver. 
Foruten Statens vegvesen vil 
flere, blant annet Tollvese-
net, politiet, bilforhandlerne 
og forsikringsselskaper være 
storbrukere av Autosys. Fra 
å bruke flere systemer med 
for lav kvalitet og gammel 
teknologi, vil vi få en fram-
tidsrettet, brukervennlig og 
driftssikker IKT-løsning, si-
er Kjell Bjørvig. 

Prosesser og rutiner mellom 
offentlige etater skal standar-
diseres for å sikre enhetlig-
het, forutsigbarhet og etter-
prøvbarhet. Kundenes behov 
og ønsker møtes gjennom 
fleksibilitet, tilgjengelighet 
og flere elektroniske selv-
betjeningstjenester. 
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Subsea 7
Form

fabrikken • Foto: Jo M
ichael

Vi har vært
rådgivende
ingeniører på
Subsea 7-bygget

• Prosjektering av
betongelementer

www.multiconsult.no

arkitekt 
for subsea 7

www.ramboll.no

Av 
Rune Jørgensen, prosjektleder,

Block Berge Bygg AS

Subsea 7 Norge har flyttet inn i sitt nye kontorbygg oppført på Forus rett utenfor Stavanger. Subsea 7 er et selskap 
innen offshoreleverandør-markedet, spesialisert innen rørlegging på havbunnen.

Foto: Monica Larsen

Generelt om prosjektet
I slutten av november 2009 
flyttet Subsea 7 Norge inn i 
sitt nye kontorbygg oppført 
på Forus rett utenfor Stavan-
ger. Subsea 7 er et selskap 
innen offshoreleverandør-
markedet, spesialisert innen 
rørlegging på havbunnen. 

Prosjektet ble utført av Block 
Berge Bygg AS som en tota-
lentreprise inkludert alle fag. 
Total kontrakt kost ca. 200 
mill. (eks. mva). Bygget er 
totalt ca. 14100 m2 BTA.

Arkitekt for bygget er Ram-
bøll Arkitektur og plan, 
Sandnes (tidligere AROS) 

Om bygget
Kontorbygget karakteriseres 
av en T-formet organisering 
der 3 adskilte bygningsblok-
ker er bundet sammen av et 
overdekket atrium. Atriet er 
byggets viktigste kommuni-
kasjonsareal med gangbro-
er som gir korte forbindelser 

mellom blokkene. Fra blok-
kene er det igjen god visuell 
kontakt inn i atriet. 

Atriumsområdet fungerer 
også som stort fellesområ-
de, «storstue» med direkte 
tilkomst til kantine og tillig-
gende felles møterom. Atriet 
benyttes til fellessamlinger 
av bedriften, arrangementer 
og lignende.

For øvrig brukes mestepar-
ten av arealet i bygget typisk 
til kontorer og kontorland-
skaper med kjernearealer for 
mindre møterom, stillerom 
etc. 

For hver bygningsblokk inn 
mot vertikale kommunika-
sjonstrapper ligger det en 
kompakt kjerne som inne-
holder toaletter, garderober, 
pauseareal og vertikale fø-
ringssjakter for tekniske an-
legg.  Bygget inneholder også 
fasiliteter som kantine, kjøk-
ken, treningsrom, gardero-

ber, lager, møterom, stille-
rom, tekniske rom, etc, samt 
at deler av 1. etasje er avsatt 
til parkeringsareal. Arealet er 
forberedt som mulig fremti-
dig kontoriseringsareal.Byg-

ningsblokkene er bygget av 
prefabrikerte betongelemen-
ter, både vegger søyler og 
dragere samt etasjeskillere.  
Fundamentering er betong-
peler,  pelehodefundamenter 
samt plass-støpt bunnplate.  
Atriumsdel er utført av stål-
dragere og stålplatetak.

Bygget har store glassfasa-
der inn til atrium, inngangs-
parti samt inn til kontorland-
skapene.

På taket av den ene bygnings-
blokken er det også anlagt en 
stor takterrasse med felles 
grøntanlegg og en miniatyr-
golfbane.

Atriet er byggets vik-
tigste kommunikasjons-
areal med gangbroer 
som gir korte forbindels-
er mellom blokkene. Fra 
blokkene er det igjen 
god visuell kontakt inn 
i atriet. 

Foto:
Monica Larsen

fortsettelse neste side

Miniatyrgolfbane på taket.               Foto:Monica Larsen
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Moelven Nordia AS
Breidablikkveien 3A, 4617 Stavanger
Telefon: 06050 • Telefaks: 51 58 30 95
www.moelven.no

Systemvegger og himlinger
er levert og montert av

Vi har utført
byggutvask

Polygon Miljø
Torneroseveien 3, 4315 Sandnes 

Telefon 51 63 55 00

fortsettelse fra 
forrige side

Eksteriør/interiør
Utvendig overflate er betong-
elementer påført sprøytepuss 
med hvit som hovedfarge, 
og mørk kontrastfarge på 
1.etasje, som dermed frem-
står som en mørk «sokkel». 
Dette gir bygget et lett sve-
vende preg. Innvendig er det 
også lagt stor vekt på rene og 
enkle linjer med hvite over-
flater som hovedfarge. Byg-
get fremstår som et nøkternt 
bygg med rene og enkle lin-

jer, med kvalitetsmaterialer 
som inngir et tidløst klassisk 
inntrykk. 

Tekniske anlegg
Tekniske anlegg er levert 
som en totalløsning av fir-
maene. Energi & Miljø AS. 
Sig. Halvorsen AS og Røn-
ning Elektro AS .

Bygget er utstyrt med tek-
niske anlegg av høy kvalitet. 
Ventilasjonsløsningen inklu-
derer «klimatak» løsning for 
kjøling. Bygget er tilkoblet 
fjernvarme/kjølingssystemer 
med Lyse AS som  leveran-
dør. 

Selv om bygget er prosjektert 
og bygget etter gamle for-
skrifter og krav i forbindelse 
med energibruk, gjør  tek-
niske anlegg av høy kvalitet i 
kombinasjon med betongele-
menter at bygget tilfredstiller 
også dagens krav til energi-
bruk. 

Byggeprosessen
Peling startet i april 2008 og 
innflytting i bygget skjedde i 
slutten av november 2009.

Subsea 7 fremsto hele tiden 
som en profesjonell bygg-
herre med  strenge krav til 
HMS/kvalitet og fremdrift, 
samtidig som de hele tiden 
var meget samarbeidsorien-
terte og løsningsorienterte.

Bygget fremstår som et nøkternt bygg med rene og enkle linjer, med kvalitetsmaterialer som inngir et tidløst klassisk 
inntrykk.

Foto: Monica Larsen

Nybygde hovedkontorer 
for store selskaper har 
som regel en plassgård, en 
storstue. Også Subsea 7.

Foto: Monica Larsen

Prosjektet var under hele 
prosessen preget av et meget 
godt samarbeid  mellom alle 
parter, gjennom alle ledd fra 
byggherre, totalentreprenør, 
arkitekt, alle konsulenter og 
underentreprenører.

s

Fasadedetalj av gavl.

Foto: 
Monica Larsen

Kontorbygget karakteriseres av en T-formet organisering der 3 adskilte bygningsblokker er bundet sammen av et 
overdekket atrium.               

Foto: Monica Larsen
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total-
entreprenør
for Subsea 7 
på Forus

	 	 	 																							Vi	bygger...	

OLJEEVENTYRET

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

E-mail: hubro@hubro-as.no
www.hansengroup.biz

Vi har
levert og montert
glassfasader

Prosjektfakta

Byggherre:	 Subsea	7
	
Totalentreprenør:	 Block	Berge	Bygg	AS

Total	kostnad:	 Ca.	200	millioner	kroner	(eks.	mva)

BTA:	 Ca.	14.100	m2

Konsulenter	

Arkitekt:	 Rambøll	(tidl.	Aros	AS)

RIB	(element):	 Multiconsult	AS

RIB	betung/fund:	 Norconsult	AS

Ribr/rømming:	 Skansen	Consult	AS

RIG:	 Siv.ing.	Albert	Ølnes

RI	landmåling:	 Matricula	AS

RI	akustikk:	 Sinus

VVS	vent:	 Energi	&	Miljø	AS

VVS	sanitær:	 Sig.	Halvorsen	AS

RIE:	 Rønning	Elektro	AS	

Modell av Normand Subsea 7, ett av selskapets spe-
sialskip, er utstilt i glassmonter i atriet.

Foto: Monica Larsen 

Subsea 7 er i dag ett av 
de store internasjonale ol
jerelaterte selskaper med 
virksomhet innen pro
sjektledelse, engineering 
og offshore undervanns
operasjoner. Subsea 7 utfø
rer installasjon, reparasjon 
og vedlikeholdsarbeid fra 
en rekke spesialfartøy. Ar
beidet offshore inkluderer 

oppgaver som totale feltut
bygginger under vann, til 
mer segmenterte oppdrag.

Subsea 7 har aktiviteter i 
Asia, Brasil, Mexicogul
fen, Norge, Storbritannia 
og VestAfrika. Selskapets 
norske hovekvarter ligger 
nå  på Forus i Stavanger.

Utvendig overflate er betongelementer påført sprøytepuss med hvit som hovedfarge, og mørk kontrastfarge på 1. eta-
sje, som dermed fremstår som en mørk «sokkel»..

Foto: Mnica Larsen

Kantinen som har 
sitteplasser for 220 
personer, ligger i 
1. etasje. Når det 
er allmøter, kan en 
del av atriet utenfor 
kantinen taes i 
bruk.

Det nye hovedkon-
toret for Subsea 7 
er dimensjonert  
for 550 kontorar-
beidsplassrer.

Foto:
Monica Larsen
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Halden fengsel
BYGGESAKENS GANG

Statsbygg har vært byggher-
re for Halden fengsel, og står 
som eier og utleier. Statsbygg 
har også vært ansvarlig for 
gjennomføring av anskaffel-
ser for brukerutstyr og – in-
ventar.

I februar 2000 ga Justis- og 
politidepartementet Stats-
bygg i oppdrag å starte plan-
leggingen av nytt fengsel i 
Østfold. Ved prosjektopp-
start ble det nedsatt en gruppe 
med representanter fra Jus-
tis- og politidepartementet, 
Kriminalomsorgen, Stats-
bygg og engasjerte rådgive-
re. Gruppens oppdrag bestod 
i utarbeidelse av risikoanaly-
se og sikkerhetsplan for alle 
sikkerhetsrelaterte arbeider i 
prosjektet. Sikkerhetsplanen 
er et hjelpemiddel og dan-
ner grunnlaget med retnings-
linjer for de prosjekterende 
og andre som er involvert i 
prosjektet. Parallelt med ar-
beidet med sikkerhetsplan 
ble det utarbeidet byggepro-
gram, begge dokumentene 
forelå i mars 2002.

Kommunene i Østfold ble 
bedt om å komme med for-
slag til egnede tomter. I fe-
bruar 2002 ble det vedtatt at 
det nye fengselet skulle opp-
føres på Torpum i Halden 
kommune. Tomten er på 300 
daa. Inngrepet, selve fengslet 
og frisiktsonen omfatter 218 

daa. Resten av tomten ligger 
som uberørt skogsområde.

Prosjektet ble annonsert som 
en begrenset prosjektkon-
kurranse våren 2002, og et-
ter en intern vurdering ble 
fem grupper invitert til å del-
ta i konkurransen. Målsettin-
gen med konkurransen var å 
få vist hvordan de program-
merte funksjoner kunne lø-
ses - både arkitektonisk og 
funksjonelt.

Vinnerprosjektet er tegnet 
av HLM arkitektur AS Ber-
gen og Erik Møller arkitek-
ter København. Prosjekterin-
gen startet opp i august 2002 
med ferdig forprosjekt i mars 
2003. Prosjektet fikk en kon-
trollert stopp på vel ett år et-
ter ferdig forprosjekt. I no-
vember 2004 fikk Statsbygg 
i oppdrag å gjennomføre et 
revidert forprosjekt med for-
slag til kostnadsreduserende 
tiltak. Revidert forprosjekt 
var ferdig i mars 2005. I 
St.prp.nr.1 (2006-2007) fikk 
prosjektet startbevilgning og 
detaljprosjekteringen startet 
opp i mars 2006.

Justis- og politidepartemen-
tet bestemte at prosjektet 
skulle ha særskilt oppfølging 
og det ble etablert en sty-
ringsgruppe. Styringsgrup-
pen har vært ledet av Jus-
tis- og politidepartementet 
og har i tillegg hatt represen-
tanter fra Fornyings-, admi-

nistrasjons- og kirkedeparte-
mentet, Kriminalomsorgen 
region øst, Statsbygg og Ter-
ramar. Styringsgruppen har 
vært et forum for gjensidig 
informasjon, samarbeid og 
samordning av overordnede 
beslutninger. Det har i byg-
geperioden vært avholdt må-
nedlige styringsgruppemø-
ter.

I juni 2006 startet arbei-
det med å rydde tomten for 
skog. Dette ble markert med 
at Statsminister Jens Stolten-

berg felte det første treet på 
tomten.

Kostnadsrammen for Halden 
fengsel ble revidert i St.prp. 
nr. 84 (2006-2007). Årsa-
ken til kostnadsøkningen 
skyldes markedssituasjonen 
i byggesektoren, hvor det i 
2006 og 2007 var en langt 
større kostnadsvekst enn det 
som var lagt til grunn i ved-
tatt kostnadsramme for pro-
sjektet. Kostnadsrammen ble 
oppjustert med 278,8 millio-
ner kroner til 1 384,1 millio-
ner kroner per 15. juli 2007, 
inkludert et besøkshus på 3,0 
millioner kroner som ble lagt 
inn i prosjektet.

Prosjektets kontraktsstrategi 
la opp til en stor bygnings-
messig entreprise. På grunn 
av den spesielle markedssi-
tuasjonen hadde Statsbygg 
jevnlige undersøkelser i mar-
kedet for å sikre at kontrakts-
strategien var i samsvar med 
hva markedet kunne makte. 
Før annonsering av entrepri-
sen ble byggemarkedet igjen 
kontaktet for å få verifisert at 
markedet var klart for en stor 
bygningsmessig entreprise. 

Tilbakemeldingene fra bran-
sjen var entydig på at marke-
det ikke hadde kapasitet til 

å ta ansvar for en så stor en-
treprise. Entreprisen ble da 
splittet opp i fire entrepriser, 
med en større entreprise der 
blant annet ansvar for felles-
rigg og hovedbedrift ble lagt 
inn.

De første anbudene ble sendt 
ut høsten 2006. Byggear-
beidene startet opp 18. juni 
2007. Grunnsteinen ble lagt 
ned av justisminister Knut 
Storberget 8. april 2008. Hal-
den fengsel ble ferdigstilt 1. 
oktober 2009 med oppstart 
av prøvedrift for tekniske 
entrepriser fram til 1. april 
2010.

Administrasjonen flyttet inn 
høsten 2009. Avsnitt A (va-
retektsavdelingen) med til-
hørende funksjoner ble tatt 
i bruk 1. mars 2010, øvrige 
avsnitt ble tatt i bruk i april 
2010.

BYGNINGSMESSIG
BESKRIVELSE

Lokalisering og 
tomteforhold
Halden fengsel er lokalisert 
på Berg i Halden kommune. 
Tomten er på 308 daa pluss 
atkomstkorridoren på ca. 30 
daa. Fengselsanlegget legger 
beslag på ca. 230 daa, resten 

av tomten ligger igjen som 
uberørt skogsområde.

Naturkvaliteter
Landskapet på Berg preges 
av store landskapsrom med 
relativt flate jordbruksområ-
der omgitt av lave skogkled-
de åsrygger. Prosjektområdet 
ligger på toppen av en slik 
åsrygg, omgitt av skog.

Karakteristisk for tomten er 
tre langstrakte høydedrag i 
nord-sør-retning. Det midt-
erste draget deler tomten i 
to hovednivåer med en høy-
deforskjell på ca. 8-10 meter. 
Tomten preges av eksisteren-
de furuskog med svaberg og 
lyng som bunndekke. Dette 
er et verdifullt utgangspunkt 
for utvikling av et fengsels-
anlegg, med de krav og be-
grensninger som gjelder i et 
slikt anlegg.

Fornminner
Det er gjort funn av fornmin-
ner, i form av bosetnings-
plasser fra eldre og yngre 
steinalder, innenfor området. 
Disse er ikke synlige i da-
gens landskap, men berghyl-
lene og flatene der disse lig-
ger utgjør til sammen en god 
demonstrasjonslokalitet. To 
av lokalitetene var i konflikt 
med utbyggingen. Disse er 

•	Byggeledelse Bygg
•	Teknisk byggeledelse
• HMS-koordinator
•	Oppfølging Rent-tørt-bygg
er utført av

Hovfaret 13, Postboks 128 Skøyen, 0212 Oslo
Telefon: 22 51 77 00 • Telefax: 22 51 77 93

www.opak.no

Foto: Byggenytt

Oversiktsbeskrivelse.                                                                                                                            Illustrasjon: Statsbygg

Ankomst Halden fengsels hovedport/sluse.

Foto: Byggenytt
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www.statsbygg.no

Statsbygg forvalter statlige fengsler 
Fra 1. januar 2009 overtok Statsbygg forvaltningsansvaret 
for statlige fengsler under Kriminalomsorgen. Dermed kan 
Kriminalomsorgen konsentrere seg om sin hovedoppgave, 
mens Statsbygg tar ansvaret for vedlikehold av fengslene. 

Statsbygg er byggherre for Halden fengsel. 
Arkitekt: HLM arkitektur og plan AS og Erik Møller arkitekter 

Oslo fengsel. Foto: Jaro Hollan

Halden fengsel  

Foto: Trond Isaksen

Luftfoto av Halden fengsel pr. juni 2009. Halden fengsel er lokalisert på Berg i Halden kommune. Tomten er på 308 
daa pluss atkomstkorridoren på ca. 30 daa. Fengselsanlegget legger beslag på ca. 230 daa, resten av tomten ligger igjen 
som uberørt skogsområde. 

Foto: Halden fengsel

Prosjektfakta

Oppdragsgiver:	 Justisdepartementet
Oppdragsdato:	 07.02.2000
Byggherre:	 Statsbygg
Bruker:	 Kriminalomsorgen	Region	Øst
Prosjekteringsgruppe-
	koordinator:	 A.L.	Høyer	Skien	AS	
Arkitekt:	 HLM	arkitektur	AS
	 Erik	Møller	arkitekter,	Danmark
Landskapsarkitekt:	 Asplan	Viak,	Bergen
RIB:	 A.L.	Høyer	Skien	AS
RIV:	 Erichsen	&	Horgen	AS
RIE:	 Malnes	og	Endresen	AS
Byggeledelse:		 OPAK,	Oslo
Fremdriftskoordinator:	 Magne	Pedersen	AS,	Tromsø
Interiørarkitekt:	 Beate	Ellingsen	AS
Prosjekyingeniør:	 T-2	Team	AS

Bruttoareal:	 27.617	m2

Kostnadsramme	pr.
	01.07.2009:	 1490,9	millioner	kroner
Byggestart:	 Juni	2007
Overlevering:	 Justisdepartementet	overtok
	 Halden	fengsel	april	2010

utgravd, dokumentert og fri-
gitt. De andre lokalitetene er 
sikret gjennom regulerings-
planen.

PROSJEKTETS 
UTFORMING

Hovedgrep
Prosjektets intensjon og ho-
vedgrep bygger på to gjensi-
dig avhengige motsetninger: 
hardt og mykt. Det harde re-
presenterer soningens fri-
hetsberøvelse; det myke 
representerer et mål om reha-
bilitering. Dette gjenspeiles i 
hovedgrepet og bygningenes 
plassering.

Tomtens todeling har lagt fø-
ringer for anleggets hoved-
disposisjon og arkitektonisk 
differensiering. Hovedtyng-
den av institusjonen, de ad-
ministrative funksjonene og 
de strengeste soningsenhe-

tene, er samlet i ett system i 
forbindelse med hovedport/
sluse og idrettsplass på det 
lavere, myrlendte nivået. 

På det øvre nivået ligger bo-
avdelingene som en krans 
rundt et naturlig rekreasjons-
område. Her føyer bygninge-
ne seg inn i naturen.

Anlegget er utformet slik at 
det møter både innsatte og 
ansatte på en vennlig, og ik-
ke autoritær måte. Derfor er 
det lagt vekt på gode relasjo-
ner, gode dimensjoner, kvali-
teter i materialbruk og fast-
het i formene. Symmetri og 
aksial orden er ikke lagt til 
grunn i dette anlegget fordi 
det ofte skaper assosiasjoner 
til at systemer underkuer na-
turen og det enkelte mennes-
ket. Alle bygninger er maksi-
malt to etasjer over bakken.

Utvikling av funksjonelle 
sammenhenger
Situasjonsplanens utforming 
er en syntese av landskapsa-
nalyser, soneinndelingsplan i 
forhold til sikkerhets- og risi-
koanalyse og funksjonskrav i 
byggeprogrammet med krav 
til nærhet/ distanse mellom 
de ulike bygningene.

Sikringen er basert på en 
kombinasjon av statisk og 
dynamisk sikkerhet. Statisk 
sikkerhet utgjøres av alle fy-
siske barrierer. Hovedsikrin-
gen er lagt i den omslutten-
de fengselsmuren som er 1,4 
km lang og 6 m høy. Inne i 
fengselet finnes en rekke 
avgrensninger som skiller 
mellom ulike sikkerhetsso-

ner. Soneplanen viser 14 so-
ner med ulike funksjoner og 
krav. Alle bygninger er delt 
inn i fire kategorier sikker-
hetssoner. Disse er definert 
gjennom ulike krav til mate-
rialsikkerhet og kontroll.

Den dynamisk sikkerhe-
ten ligger i tjenestemenne-
nes faktiske tilstedeværelse. 
Prosjektet er utformet med 
samlokalisering av ansatte 
og innsatte. Dette betyr at de 
ansatte har god oversikt, ser 
og blir sett. Antall innsatte 
i hver enkelt boenhet er 10-
12 stk. 

Dette er erfaringsmessig et 
godt tall for hensiktsmes-
sig samhandling og kontroll. 

De ansattes arbeidsplass er 
vektlagt med nærhet mellom 
vaktrommene. Det er anlagt 
gode pauserom for de ansatte 
i avdelingene samt en sentral 
kantine lokalisert ved ad-
komsten til fengselet.

Tid
Soning er en tidsavgrenset 
frihetsberøvelse. Av flere 
innsatte beskrives soningen 
som et opphold i en dykker-
klokke, fristilt fra tid og sted. 
Et viktig aspekt av rehabili-
teringen er da at den innsatte 
får et forhold til tid og sted.

Desentralisert anlegg
Prosjektet er utformet med 
klare paralleller til samfun-
net utenfor. Hovedfunksjo-

nene er delt opp i egne byg-
ningskomplekser. Dette gir 
en direkte understøttelse av 
rehabiliteringen til det «nor-
male» liv i form av en nød-
vendig rytme på dagen med 
forflytning mellom bolig, 
arbeid og fritidsaktiviteter. 
Dette er en ny fengselsmo-
dell i nordisk sammenheng.

Vandringen mellom de ulike 
bygningsavsnittene gir den 
innsatte et forhold til tiden 
som går og til stedet. Tom-
tens landskap med utsyn og 
detaljer som kommer til å gi 
avvekslende opplevelser i lø-
pet av dagen og året er et ver-
difullt tilleggsgode. 

fortsettelse neste side

Det er satset mye på kunst i Halden fengsel. Her 
det mest kjente eksempelet av den internasjo-
nalt kjente norske grafittikunstneren DOLK 
som har stått for dette motivet som problema-
tiserer relasjonen mellom identitet, straff og 
kontroll på en leken og uhøytidlig måte og gir 
disse i utgangspunktet svært kontrollpregende 
områdene et anstrøk av humor.

Les mer om kunstprosjektet i Halden fengsel  
i Statsbyggs ferdigmelding Prosjekt nr. 10913 
Halden fengsel Berg i Østfolds Nybygg.

Foto: Trond Isaksen/Statsbygg
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Vi har utført ca. 14.500 m2

med arbeide på 8 ulike bygg
på Halden fengsel som omfatter:

AF Gruppen Norge AS
Vitaminveien 1 A, Postboks 34 Grefsen, 0409 Oslo

Telefon: 22 89 11 00 • Telefax: 22 89 11 01
www.afgruppen.no

• Underjordisk kulvert
• Administrasjon
• Kantine
• Åpen soning
• Tekniske rom
• Sikringsceller
• Sluse
• Lager

Hovedkontor:
Svinesundsveien 334, Postboks 1034, 1787 Berg i Østfold

Avdeling Follo:
Deliveien 3, 1540 Vestby 

Telefon: 69 21 64 20 • Telefax: 69 21 64 30
E-mail: hovedkontor@leifgrimsrud.no

Grunnarbeidene
er utført av

fortsettelse fra 
forrige side

Som en viktig forutsetning 
for desentraliseringsgrepet 
innenfor muren ligger det 
i prosjektet en kulvert som 
forbinder alle bygninger med 
unntak av avsnitt A og K.
Den sørger for en rasjonell og 
optimal logistikk i anlegget.

Materialvalg
Der er valgt materialer som 
har en nyansert karakter 
med spill og fargebrytninger 
som sammen med dagslysets 
virkning på materialene gir 
bygningene skiftende karak-
ter gjennom døgnet og året. 
Det har også vært et mål å 
bygge bygningene “inn i na-
turen”. Materialfargepaletten 
er inspirert av Haldens rosa 
granitt, brunrosa furustam-
mer og mosekledde skog-

bunn. Der er brukt grårosa 
teglstein, varmgalvaniserte 
stålplater og ubehandlet lerk.

Materialene er i tillegg valgt 
ut fra krav til gode miljøe-
genskaper, lavt vedlikeholds-
behov og med hensyn til opp-
fyllelse av sikkerhetsmessige 
forutsetninger. Det er og-
så lagt vekt på at materiale-
ne skal skape positive asso-
siasjoner. Materialbruken er 
med på å understreke stedets 
karakter. På områdets lave 
og flatere deler anvendes i 
hovedsak tegl.

På områdets høye del an-
vendes en kombinasjon av 
lett fasadekledning og tegl. 
Mens teglstein vokser opp 
av bakken forsterker stålpla-
tekledningen byggenes let-
te karakter. Stålplatene er 
varmgalvanisert og får der-

med et spill fra blankt til 
matt. Lysets spill i dette ma-
terialet varierer fasadens ka-
rakter fullstendig.

Tre anvendes hovedsake-
lig der man er tett på huse-
ne, ved innganger, ved møtet 
med fengselet og utenfor mu-
ren; på lageret og i åpen so-
ning. I tilegg er det brukt tre 
på ventilasjonsoppbyggene.

Innvendig er det i hovedsak 
brukt sparklet og malt be-
tong. Generelt er der brukt 
hvit NCS 0500 i taket og 
NCS 1000, ren lys grå på alle 
vegger på nær som noen fla-
ter som står som signaler for 
viktige knutepunkter. Den 
generelle veggfargen NCS 
1000 har den egenskap at 
den skifter farge med dagsly-
set og med andre farger som 
settes inntil den. En nesten 
umerkelig variasjon som ska-
per liv uten å være en påtren-
gende farge.

Som himling er det brukt 
stålhimlinger, sparklet og 
malt gips og akustiske plater. 
Generelt er himlingstype av-
hengig av sikkerhetssone.

Alle overganger mellom uli-
ke rom i fengselet har i seg 
dualiteten mellom barriere 
eller mulighet - trussel eller 
opplevelse. Behandlingen av 
dette, arkitektonisk og tek-
nisk, er et grunnleggende 
og viktig tema for fengselets 
brukskvalitet .

BYGNINGS-
AVSNITTENE

Muren
Muren er 1,4 km lang. Den 

er seks meter høy inkludert 
betongavrunding på toppen. 
Den er støpt i seksjoner på 12 
meter.

Slusen og porten er en del 
av det kontinuerlige murfor-
løpet. Vakt og kontrollrom 
er plassert i slusen. Materia-
let er plasstøpt betong kledd 
med 3 mm varmgalvaniserte 
stålplater. Arealet på sluse-
bygget er ca. 80 m2.

Adkomstplassen
Plassen er stor og lys med 
en forhøyet, ellipseformet 
gressøy som rundkjøringsan-
visning. Vakten ligger som 
en avslutning av administra-
sjonsbygningen, mot atkom-
sten. Kantinebroen ligger 
over portene på vei inn i an-
legget. Denne broen lager et 
stort overdekket område ved 
inngang til administrasjo-
nen og til den indre atkom-
stplassen. Vakt- og adminis-
trasjonsbygningene er bygget 
opp av mørk grårosa tegl. 
Kantinebroen ligger som en 
treforbindelse mellom ener-
gisentral/kjøkken og admi-
nistrasjon, og er kledd med 
ubehandlet lerk. Stålportene 
til indre sluse er kunstnerisk 
bearbeidet på begge sider.

Administrasjonsbygningen
Administrasjonsbygningen 
består av kontorfunksjoner, 
møterom, vaktavdeling, mot-
tak, besøksavdeling og helse-
avdeling. Alle disse funksjo-

nene er koblet sammen i en 
bygning.

Bygningens sammenset-
ning av funksjoner er utrykt 
i en oppdeling og sammen-
føyning av ulike materialer. 
Vegglivet og materialbruk 
understreker sammenføynin-
gene. Dette skalerer ned byg-
nings komplekset.

Energisentral, økonomigård 
og kjøkken er også en del av 
bygningen og ligger øst for 
adkomstplassen. Broen mel-
lom øst og vest utgjør kan-
tinen for ansatte. Adminis-
trasjonsdelen er platekledd. 

Basen med besøksfløyer er 
teglforblendet. Det samme 
gjelder vakten og helseavde-
lingen. Her vokser teglen opp 
av bakken. Kantinen er lett 
og bekledd med ubehandlet 
lerk. Kjøkkenet er teglfor-
blendet og økonomigården er 
kledd med stålplater. Bygget 
er ca. 6400 m2.

Boavdeling A
Boavdeling A er plassert som 
en forlengelse av adminis-
trasjonsbygningen, mot øst. 
Her ligger cellene for innsat-
te som ennå ikke har fått sin 
dom. Bygningen har teglfor-
blending og egne luftegårder 

Fra arbeidet med kulvert januar 2008. Kulverten er en 
underjordisk forbindelse mellom alle avdelinger innen-
for muren, med unntak av avsnitt A og K. Den ivaretar 
intern transport og teknisk infrastruktur. Arealet er ca. 
3000 m2.

Foto: Statsbygg

Muren er 1,4 km lang. Den er seks meter høy inkludert betongavrunding på toppen. Den 
er støpt i seksjoner på 12 meter.

Foto: Trond Isaksen/Statsbygg

Ennå en byggeplass i august 2008. Det har vært et mål 
gjennom hele prosessen å ta vare på og integrere det opp-
rinnelige landskapet og vegetasjonen i fengselsanlegget. 
Terrengformer og eksisterende vegetasjon danner derfor 
grunnlaget for plassering av bygningene og formgiving 
av uterom.

Foto: Trond Isaksen/Statsbygg 
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hvor innsatte skal kunne gå 
alene uten å bli sett. I leddet 
mellom Boavdeling A og ad-
ministrasjonsbygningen lig-
ger sikkerhetscellene. Area-
let er ca. 3000 m2.

Aktivitetssenter
Aktivitetssentret er fysisk 
sett en rekke lameller som 
inneholder verksteder i ulike 
størrelser, bibliotek og kurs-
lokaler, alt med mellomlig-
gende luftegårder. Dette byg-
ningskomplekset er delt opp 
slik at mange mindre grup-
per innsatte kan ta del i uli-
ke kurs og aktiviteter i løpet 
av dagen. Aktivitetssentret er 
kledd med tegl og silhuetten 
mot muren preges av trespi-
ler rundt ventilasjonsromme-
ne på takene. Arealet er ca. 
5400 m2.

Kulturhuset
Kulturhuset inneholder 
idrettshall/kultursal med sce-
ne, styrkerom og et sermoni-
rom, alt organisert rundt en 
foajé med utsyn til fotballba-
nen i sør. Idrettshal/kultursal 
er kledd med varmgalvani-
serte stålplater. Daglyset tas 
inn langs gulvet bak beskyt-
telse av ribbevegger.

Seremonirommet har bæ-
rende teglvegger hvor en-
kelte steiner er byttet ut med 
glassbyggestein for at dagsly-
set kan berike rommet. Fond-
veggen mot øst er kunstne-
risk bearbeidet og naturen 
på kollen i øst får bli en del 
av rommets interiør gjennom 
slissene på hver side av fond-
veggen. Arealet er ca. 900 
m2.

Boavdelinger B og C
Boavdelingene B og C lig-
ger bak skogholtet på kollen. 
En liten vandring fra aktivi-
tetsbygningen og adminis-
trasjonsbygningen i vest. 
Avsnittene rommer fire avde-
linger på hver etasjer med 10-
12 innsatte i hvert avdeling. 
Det gir 84 soningsplasser i 
hver av avdelingene.

Organiseringen av celler og 
fellesrom gir godt utsyn til 
naturen. Det er to luftehager 
til hver avdeling, hver på ca. 
1000 m2. Den ene er utformet 
til idrettsaktiviteter, den an-
dre er mer av kontemplativ 
art, med fokus på naturopp-
levelse/ bevegelse.

Cellene er organisert ut fra 
et fellesrom som har dagslys 

fra to sider. Dette gir dagsly-
set og utsynet et spillerom i 
forhold til opplevelser i løpet 
av dagen.

Fellesrommet er planlagt 
med kjøkken/spiseplass og 
stuekrok. Vaktrommet ligger 
som en aktiv del mot felles-
rommene. Cellefløyene lig-
ger som armer ut fra felles-
rommet.

Boavdeling C er identisk med 
B men med andre utsikter og 
farger. Arealet for hver avde-
ling er ca. 3400 m2.

Cellene
Cellene er 12 m2 store. Inn-
gangsonen til cellen utgjør en 
nisje på korridorsiden. Dette 
er gjort for å sikre overgan-
gen mellom celle og korridor 
og for å utvide korridoren 

og gjøre den mer anvendelig 
som rom.

Cellene har seng, arbeids-
bord, nattbord, skap og wc/
dusj. Vinduet er vertikalt og 
uten gitter. Dagslyset blir ut-
nyttet optimalt med verti-
kal utforming av vinduet og 
en skrå skjæring i vindusni-
sjen som “utvider” arealet 
på vinduet. En lufteluke gir 
den innsatte anledning til å 
kjenne uteluft/temperatur og 
lukten (av vår). Et farget felt 
i sengenisjen er med på å gi 
den enkelte celle et individu-
elt preg.

Besøkshus
En liten enebolig er innar-
beidet i skråningen sørvest 
på kollen, det midterste høy-
dedraget. Den ligger for seg 
selv med egen hage og har 

sin helt egne identitet. Boli-
gen inneholder stue/kjøkken, 
bad og to soverom. En stor 
skyvedør mot hagen sørger 
for god kontakt mellom ute 
og inne. Huset er bygget i tre 
kledd med ubehandlet lerk. 
Arealet er ca. 80 m2.

Åpen avdeling
Åpen avdeling ligger utenfor 
murene og er en overgangs-
bolig til livet i det fri. Avde-
lingen på to etasjer har rom 
for 12 personer og et felles-
rom i hver etasje. Tilknyttet 
avdelingen ligger kontorer 
for personale som gir oppføl-
ging i overgangsfasen. Area-
let er ca. 700 m2.

Lager og avfallsstasjon
Lager er utformet i ubehand-

fortsettelse neste side

Boavdelingene B og C (nærmest) ligger bak skogholtet på kollen. En liten vandring fra 
aktivitetsbygningen og administrasjonsbygningen i vest.

Foto: Byggenytt

Her på vei fra boligavdeling B (se bildet til høyre) ned mot kulturhuset til venstre og ak-
tivitetssenteret til høyre. Disse er helt sentrale bygningsavsnitt i det nye fengselets fange-
rehabilitering.

Foto: Byggenytt
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fortsettelse fra 
forrige side

let lerk og arealet er ca. 1200 
m2.

Kulvert
Kulverten er en underjor-
disk forbindelse mellom alle 
avdelinger innenfor muren, 
med unntak av avsnitt A og 
K. Den ivaretar intern trans-
port og teknisk infrastruktur. 
Arealet er ca. 3000 m2.

INTERIØR

Arkitektoniske 
forutsetninger 
Anleggets eksteriør, der det 
ligger i det frodige skogsom-
rådet, er rent og presist i sitt 
utrykk. Mørke teglvegger, 
galvanisert stål og treverk 
er bevisst brukt og skaper et 
presist anlegg med vakker di-
mensjonering og vindusopp-
deling. Anlegget framstår 
som et moderne fengselsan-
legg. Kriminalomsorgen re-
presentert ved Kriminalom-
sorgen region øst er opptatt 
av at humane soningsforhold 
gir en positiv påvirkning og 
god forberedelse for et liv 
utenfor murene. Arkitekte-
ne har fulgt opp dette i sin 
løsning med en oppdelt byg-
ningsmasse som fordrer en 
forflytning mellom de ulike 
enhetene. 

Dette kan sies å gjenspeile 
våre dagligdagse bevegelser 
mellom hjem, skole, arbeids-
plass osv. Dette var en vik-

tig føring for arbeidene med 
å skape et interiør som er 
minst mulig fremmedgjøren-
de. Det er lagt vekt på at an-
legget er delt opp i «offentli-
ge» og «private» funksjoner 
med sine ulike uttrykk. Det 
har vært en intensjon at feng-
selets 350 ansatte skal opple-
ve at de er i en annen sone 
når de ikke omgås innsatte.

Berettigelsen i bruk av in-
teriørarkitekt i et fengsel
Arbeid med innredningen 
av Halden fengsel, spesielt 
gjennom befaringer i andre 
fengselsanlegg og nært sam-
arbeid med Kriminalomsor-
gen, har brakt en forståelse 
for hva det innebærer å inn-

rede et fengselsanlegg. Be-
rettigelsen av å bruke en in-
teriørarkitekt til dette synes 
åpenbar. Her er aktivitetshus 
med mange typer verksteder, 
bibliotek og undervisning, 
helseavdeling med kontorer 
for prest, lege og tannlege, 
boenheter med fellesrom og 
celler, samtalerom, besøks-
rom, gjestehus, undervisning 
ved kjøkkentjenesten, hellig 
rom osv. Hver for seg er dette 
delvis funksjoner med kjen-
te problemstillinger, men satt 
sammen skal løsningene til-
passes et fengsel med stren-
ge sikkerhetstiltak, røff bruk 
og en spesiell forståelse for 
hvordan rommene skal bru-
kes.

Funksjonalitet, flerbruk og 
arealutnyttelse
Samarbeidet med Kriminal-
omsorgen region øst har gitt 
kunnskap om dagliglivet i 
et fengsel. Funksjonelle be-
hov, sikkerhet og effektivi-
tet for ansatte er satt i fokus. 
Sammen med arkitektene 
har arbeidet bestått i forstå-
else for logistikk, rommenes 
hovedfunksjoner og innbyr-
des sammenheng. Med bak-
grunn i denne forståelsen 
inventar og utstyr detaljpro-
sjektert inn i rommene slik 
at de står klar til riktig bruk 
når fengselet åpner. Etter be-
faring i et nybygget, dansk 
fengsel der mange rom sto 
tomme lenge etter at feng-

selet var tatt i bruk, ble for-
ståelsen for betydningen av 
oppgaven ytterligere forster-
ket. Med stadig strengere 
krav til offentlige innkjøp er 
også systematisering, kost-
nadsberegning og grundig 
materiale for prisinnhenting 
og kontrahering viktige bi-
drag i prosessen.   

Arealutnyttelse og smarte 
løsninger er en viktig fak-
tor i en moderne byggesak. 
For å utnytte arealene mak-
simalt må det tenkes flerbruk 
av rom og inventar. Dette for-
drer variert rekvisita og ut-
styr. I denne sammenheng 
er det utarbeidet noen mobi-
le oppbevaringsenheter som 
tenkes brukt rundt i anlegget 
der ulike aktiviteter krever 
behov for oppbevaring.

Atmosfære
Halden fengsel oppleves som 
et samfunn i miniatyr. Det 
framstår som et tydelig sam-
let anlegg, men med ønske 
om å skape karakterforskjell 
i de respektive arealer. Va-
riasjon gir rikere opplevel-
ser, lyst til å utforske og ta 
del, men også trygghet gjen-
nom tilhørighet og identitet 
innenfor den sonen den inn-
satte tilhører.

Driftsmessig er det imidler-
tid en stor fordel med et ens-
artet inventarsortiment. Like 
møbler gir større fleksibi-
litet. Ulike fargekombina-
sjoner kan imidlertid være 
med å skape en ønsket va-
riasjon. Det er forsøkt å ba-
lansere dette til en estetisk 
helhet. Interiørene skal ikke 

Kulturhuset inneholder idrettshall/kultursal med scene, styrkerom og et seremonirom, 
alt organisert rundt en foajé med utsyn til fotballbanen i sør.

Foto: Byggenytt

Fra seremonirommet som har bærende teglvegger hvor 
enkelte steiner er byttet ut med glassbyggestein for at 
dagslyset kan berike rommet.

Foto: Byggenytt   

Fengselet har også tilrettelagt for videregående utdanning. Her fra dataundervisnings-
rom i skolebygget.

Foto: Byggenytt
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Boenheter/fengselceller
er utført av

være fremmedgjørende med 
tanke på de mange forskjel-
lige mennesker med forskjel-
lig kulturell bakgrunn som er 
innenfor murene.

Helhetlige interiør – farger 
og variasjon
Det er en lang tradisjon for 
å benytte dempede, svakt 
grønne veggfarger i fengsler. 
Disse virker beroligende og 
stressdempende. Erfarings-
messig øker farger den ge-
nerelle trivsel. Dette har blitt 
bekreftet av fengselsansatte 
i fengsler der det bevisst er 
brukt farger som stimulerer 
til initiativ og glede. Farge-
de veggflater er videre med 
å lette orienteringen i en stor 
institusjon.

Grunnfargen er en nøytral 
grå-hvitfarge. I tillegg er det 
valgt 15 effektfarger som 
brukes som kontrastfarger i 
ulike rom og bygninger. Ut-
fordingen har vært å skape en 
helthet med variasjon. Farge-
ne i de enkelte rom er valgt 
ut for å passe til gulvbeleg-
get, men også ut fra de psy-
kologiske effektene farge-
ne har på oss. I cellene og i 
samtalerom og grupperom 
er det, tradisjonen tro, brukt 
dempede farger som bidrar 
til en beroligende atmosfære. 
I aktivitetsrom og fellesrom 
er det brukt friskere og ener-
gigivende farger.

For ansatte er det viktig at 
farger også kan brukes for å 
skape tilhørighet og karak-
terforskjell.

Et kunstutvalg ble nedsatt for 
prosjektet og det har vært et 
mål at kunsten skal være i di-
alog med innsatte og ansatte. 
Interiørarkitektene har ikke 
vært del av utsmykningsko-
miteen, men er blitt løpen-
de orientert om beslutnin-
ger. Det har blitt etterstrebet 
å koordinere anbefalinger for 
løst inventar med utførende 
kunstnere og arkitekt. Mate-
rialmessig helhet, fargekoor-
dinering og møblenes utfor-
ming og størrelse er av stor 
betydning for et helhetlig re-
sultat. Valg av endelige vegg-
farger og møbeltekstiler har 
så langt det har vært mulig 
hensyntatt utsmykningene 
for at disse ikke skal konkur-
rere med hverandre.

Gulvbelegg
I tillegg til mindre områder 
med natursten i sort pillargu-
ri skifer, er banebelegg i form 
av linoleum hovedmaterialet 
for gulvene. I samråd med ar-
kitekt er det benyttet mange-
fargede og mønstrete linole-
umsbelegg. I boavdelingene 
er det brukt en varm gyllen 
farge, i felleshus og vare-
tektsavdeling en litt kjøligere 
blålig farge og i yrkesbygget 
mørke nøytrale farger.

Møbler og utstyr
Valg av produkter, teksti-
ler og materialer i forhold til 
kvalitet, sikkerhet, slitestyr-
ke og egnethet for fengsel har 
vært en stor del av oppgaven. 
Her har livsløpskostnader 
vært et sentralt moment for 
å vurdere riktig kvalitetsni-
vå i forhold til driftkostnader 
og miljøhensyn ved eventuell 
utskiftning. Erfaring fra an-
dre fengsler er naturlig nok 
at god kvalitet er regnings-

varende i forhold til røff 
bruk. Flere fengsler har måt-
tet skifte ut for spinkle mø-
bler og trukket om til teksti-
ler med større slitasjestyrke. 
God material- og møbelkva-
litet er kostnadskrevende i 
investering men letter drifts-
kostnadene over tid.

Flerbruk øker risiko for sam-
menblanding av løst inventar, 
noe det har vært sett mange 
eksempler på. Dette medfø-
rer behov for mest mulig en-
hetlig møbelvalg for å unngå 
kaos hva gjelder møbeltyper, 
materialer og farger.
 
Celleinnredning
Innredningen i cellene med 
seng, nattbord, arbeidsbord, 
hylle og garderobeskap er 
tegnet, produsert og montert 
som fast innredning. Løsnin-
gen er utarbeidet i nært sam-
arbeid med Kriminalomsor-
gen region øst i forhold til 
sikkerhet, soliditet og færrest 
mulig gjemmesteder for vi-
sitering. Innredningen er ut-
ført i heltre lønn og produsert 
i sin helhet av treverkstedet 
ved Ringerike fengsel. Inn-
redningen av cellene ble der-
for testet tidlig i prosessen 
for å ha tilstrekkelig tid for 
denne produksjonsformen.

Spesialrommene
Brukerutstyrsprosjektet om-
fatter også utstyr til spesial-
rom som tannlegekontor og 
verksteder.  Fengselet har en 
egen helseavdeling med kon-
torer og behandlingsrom for 
lege, tannlege, fysioterapeut, 
psykolog og prest. Verk-
stedsbygningen inneholder 
bibliotek, undervisnings-
rom, lydstudio, verksteder 
for småindustri og treverk-
sted. Alle rommene fordrer 
detaljstudier for forståelse av 
de respektive aktiviteter.

Gardiner og skjerming
Gardiner er utført som pane-
ler. Valg av tekstilkvaliteter 
i forhold til tetthet, tekstur 
og farger gjenspeiler ønsket 

om variasjon og karakter-
forskjeller for anleggets uli-
ke soner. I besøksavdelingen 
og samtale- og grupperom og 
andre lydsensitive rom er det 
valgt lydabsorberende tek-
stiler. Lydabsorberende tek-
stiler gir akustisk demping 
som en viktig psykologisk 
og opplevelsesmessig kvali-
tet. Dette har vært et sentralt 
moment i utformingen. Tek-
stilene tilfredsstiller strenge 
brannkrav.

Dekorative elementer
I tillegg til hovedutsmyknin-
gene er det behov for deko-
rative elementer for å skape 
trivsel. Det er laget diverse 
fotomontasjer i ulike kombi-
nasjoner og varierende motiv, 
og det er et ønske at bildene 
kan gi glede over nærhet til 

dyr og planter, gi mulig-
het for læring, gjette, huske, 
konkurrere og utveksle egne 
opplevelser og assosiasjoner.

Programmering, miljøkrav 
og innkjøpsprosedyrer
Alt inventar og utstyr er be-
skrevet i en digital romdata-
base dRofus som ajourføres 
til bruk i driftsøyemed. Det-
te innarbeides i Statsbygg for 
alle deres prosjekter og har 
vært en utfordrende og nyt-
tig erfaring. Nytteverdien 
av verktøyet kommer først 
til sin fulle rett hvis det og-
så kan benyttes som database 
ved innkjøp og anskaffelser 
for andre fengsler og institu-
sjoner.

Halden fengsel er av Stats-
bygg klassifisert som et pro-
sjekt med Miljøklasse 1. Det 
er i forbindelse med de fleste 
anskaffelsene stilt miljøkrav 
til leveransene både i form av 
generelle krav og spesifik-
ke krav i tilknytning til den 
enkelte artikkel/vare. Pro-
sjektet hadde tilknyttet en 
miljøkonsulent som bistod i 
arbeidet med utforming av 
kravene. Miljøkonsulenten 
ga innspill på beskrivelse-
stekster utformet av interiør-
arkitektene. Krav til univer-
sell utforming inngår både i 
byggeprosjektet og bruker-
utstyrsprosjektet. Så langt 
det har vært mulig er det tatt 
hensyn til gjeldene krav.

Det er et oppriktige ønske at 
anleggets interiør skal bidra 
til at de innsatte påvirkes po-
sitivt for læring og motiva-
sjon til et nytt liv. Videre at 
de ansatte opplever  trivsel 
og fellesskap gjennom tøffe 
arbeidsdager.

UTOMHUS

Det har vært et mål gjennom 
hele prosessen å ta vare på 
og integrere det opprinneli-
ge landskapet og vegetasjo-
nen i fengselsanlegget. Ter-
rengformer og eksisterende 
vegetasjon danner derfor 
grunnlaget for plassering av 

bygningene og formgiving av 
uterom. Naturen og det bear-
beidede landskapet skal inn-
gå som en viktig del av det 
daglige livet i fengselet.  

De overordnede målsettinge-
ne har vært:
• Å ta vare på eksisterende 
vegetasjon og terreng
• Å benytte stedegne mate-
rialer
• Å lage et variert anlegg som 
stimulerer til bruk og fysisk 
aktivitet
• Å skape omgivelser som gir 
varierte sanseinntrykk over 
tid
• Å lage et anlegg med til-
strekkelig grad av sikkerhet 
og god oversikt

En av hovedutfordringene 
har vært å finne en god ba-
lanse mellom å ta vare på 
tomtens naturkvaliteter og 
skape et frodig og variert 
utemiljø og, på den andre si-
den, behovet for sikkerhet og 
oversikt. Utearealene er for-
met for å skape gode møte-
plasser og oppholdsrom uten-
dørs, men også for å skape 
nødvendig avstand og barri-
erer for uønsket kommunika-
sjon og sikt.

Det er lagt stor vekt på å ta 
vare på eksisterende trær der 
det har vært mulig. Trær og 
terrengformer skaper egne 
rom inne i anlegget og er vik-

tige som en naturlig kontrast 
til de store bygningsvolume-
ne. Trærne har også en viktig 
funksjon som vertikale ele-
menter i et miljø som ellers 
domineres av fengselsmurens 
horisontale linjeføring. Det 
store naturområdet i midten 
er med ett unntak urørt av 
alle former for tekniske inn-
grep. Dette har vært et vik-
tig premiss for alle involverte 
fag og styrende for planleg-
gingen av inngrep og anlegg 
over og under bakken.

Naturen som omgir bygnin-
gene endrer seg gjennom 
årstidene og skaper en be-
vissthet om tiden som går. 
Den naturlige skogsvegeta-
sjonen er supplert med noen 
mindre plantefelt med busker 
og stauder som er valgt for å 
understreke årstidsvariasjo-
nene i form av løvverk, blom-
string, frukt og høstfarger.

Sikkerhetskravene handler 
om å redusere risikoen for 
uønskede hendelser. Ute-
rommene har ulike krav til 
sikkerhet, avhengig av om-
rådenes bruk og tilgjengelig-
het, og sikkerhetskravene er 
styrende for uteområdenes 
utforming, materialbruk og 
vegetasjonsbruk. I de områ-
dene som skal være tilgjen-

fortsettelse neste side

Bildene viser felleskjøkken i boligavdeling C og celle med 
baderom.

Foto: Byggenytt   
Luftegård for boligavdeling C.                 Foto: Byggenytt
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fortsettelse fra 
forrige side

gelige for innsatte er noen 
av de viktigste momentene 
å unngå å skape gjemmeste-
der for gjenstander. I tillegg 
er det et generelt krav at om-
rådene må være oversiktlige 
og utformet på en slik måte 
at de ikke hindrer kamerao-
vervåkning. Trær er stammet 
opp for å skape nødvendig 
sikt på bakkenivå.

Utformingen av veisyste-
met er en viktig del av ho-
vedgrepet for utformingen 
av fengselet. Linjeføringen 
for inspeksjonsveiene langs 
fengselsmuren er fastlagt 
sammen med linjeføringen 
for selve muren. Det er lagt 
vekt på å oppnå en linjefø-
ring som følger hovedfor-
mene i landskapet, uten for 
store lokale variasjoner. Par-
keringsanlegget er terras-
sert inn i terrenget og ligger 
i adkomstområdet. Den indre 
ringveien ligger i overgangen 
mellom den bebygde delen 
av tomten og den urørte kol-
len sentralt i anlegget. Det er 
lagt vekt på å gjøre overgan-
gen mot kollen så naturlig 
som mulig, med små inngrep 
i terrenget og uten gjerder.

Boenhetene ligger i de mest 
kuperte delene av den skog-
kledte tomten. Luftegårdene 
er gitt et variert innhold for 
å stimulere til aktivitet og gi 
rom for rolig opphold ute. Det 
er lagt vekt på god terreng-
tilpasning av flater, og opp-
rinnelig vegetasjon (trær) er i 
stor grad tatt vare på og inte-
grert i luftegårdene. Utområ-
det ved avdeling C er tilrette-
lagt for universell utforming, 
da avdelingen har to celler 

som er tilrettelagt for innsat-
te med spesielle behov.

Administrasjons-og velferds-
byggene er plassert på tom-
tens flateste partier. Mellom 
byggene er eksisterende ter-
reng og vegetasjon bevart i 
størst mulig grad. Det er lagt 
vekt på å skape gode og vari-
erte uterom og luftegårder i 
forbindelse med bygningene. 
Noen av hagerommene kan 
kun betraktes innenfra og 
er ikke tilgjengelige for opp-

hold. De er derfor formgitt 
som små oaser med utstrakt 
bruk av vegetasjon.

Hagene ved besøkshuset og 
familiebesøksrommet er til-
rettelagt for utendørs lek og 
opphold for familier. Utfor-
ming og innhold er valgt med 
tanke på at de skal være litt 
annerledes enn andre utean-
legg som barn møter.

Frukthagen og kjøkkenha-
gen ligger sentralt i anlegget. 
Frukthagen inneholder uli-
ke typer frukttrær, og kjøk-
kenhagen er lagt til rette for 
variert dyrking. Den ligger 
i tilknytning til kjøkkenet 
og forventes å bli benyttet i 
forbindelse med driften av 
kjøkkenet.

Idrettsparken ligger i forbin-
delse med aktivitetshuset og 
er lagt til rette for idrettsak-
tivitet og utendørs samvær. 
Idrettsparken avgrenses av 
den skogkledte kollen i øst. 
Ved å gjøre mindre tilret-
teleggingstiltak kan kollen 
tas aktivt i bruk til blant an-
net joggeløyper og klatring i 
fjellskrenten. Disse tiltake-
ne kan planlegges og bygges 
i samarbeid med de innsatte 
som videreutvikling av feng-
selets uteområde.

BYGGETEKNIKK

Generelt
Bærende konstruksjoner er i 
hovedsakelig utført av plas-
støpt betong med noe bruk 
av prefabrikkerte betongele-
menter. Som hovedprinsipp 
er det brukt bærende ytter-
vegger med innvendige bæ-
relinjer der det er nødvendig. 
Totalt er det benyttet ca. 16 
500 m³ betong og ca. 1.900. 
000 kg armeringsstål. Take-
ne er isolert med mineralull 
med 4-veis fall til sluk. Gjen-
nomsnittelig tykkelse er 270 
mm. Som tekking er det be-
nyttet system med 2-lags as-
faltbelegg.

Grunn og fundamenter
Tomta ligger på et høydedrag 
bestående av mindre koller 
og rygger orientert nord-sør. 
Høydepartiene består av bart 
fjell/tynt humus-dekke og 
spredt skog med noen min-
dre myrer. Der avsnitt A og 
F (administrasjonsbygget) er 
plassert viste grunnundersø-
kelsene en viss mektighet av 
leire og silt.

Fjellet var skrått med stør-
ste dybde på ca. 12 meter. 
For disse bygningene ble det 
valgt å fundamentere til fjell 
med borede stålkjernepeler. 
Øvrige bygninger er funda-
mentert på såler på kompri-
mert steinfylling til fjell.

Fengselsmuren
Muren, som er ca. 1400 me-
ter lang, er støpt uten beve-
gelsesfuger. Sålen, som lig-
ger på et lag av pukk, ble 
støpt i avsnitt uavhengig av 
selve veggen. På grunn av 
ønske om lang holdbarhet, og 
av estetiske hensyn, ble den 
ovale kulen på toppen støpt 
sammen med veggen under. 

Dermed unngikk man hori-
sontale støpeskjøter. Støpe-
avsnittene hadde en lengde 
på 12 meter og støpeskjøte-
ne ble utført med gjennom-
gående horisontalarmering. 
I bunnen av veggen ble det 
lagt inn ekstra horisontalar-
mering for å redusere/unngå 
riss ned mot sålen.

Bæresystem
Kjellere og kulverter er ut-
ført av plasstøpt betong. Gul-
vet på nedre plan er utført 
med betongplate på grunn. 
Som vertikal bæring er det 
i de fleste større bygningene 
benyttet plasstøpte vegger og 
søyler.

I boenhetene (avsnitt B og 
C) og i verkstedene (avsnitt 

Y) er det benyttet hulldek-
ker som dekker, mens det i 
varetektsavdelingen (avsnitt 
A) og administrasjonsbygget 
(avsnitt F) er plasstøpte dek-
ker. Ventilasjonsrommene er 
i hovedsak lagt på toppen. 
Disse er utført av stålkon-
struksjoner med korrugerte 
stålplater som tak.

I kulturhuset (avsnitt K) er 
det benyttet limtresøyler og 
stålfagverk for bæring av ta-
ket i gymsalen. Rundt garde-
rober og kjernearealer er det 
benyttet plasstøpt betong. I 
rommet for religiøse samlin-
ger er det benyttet bærende 
tegl i veggene.

Lageret (avsnitt L) er oppført 
med bærende konstruksjoner 
av stål med korrugerte plater 
i taket.

Åpen soning (avsnitt O) er 
oppført i trekonstruksjoner 
over to etasjer med bærende 
bindingsverk og trebjelkelag. 
I taket er det benyttet korru-
gerte plater.

VVS-TEKNISKE
ANLEGG

Generelt
Anleggene er gjennomgåen-
de basert på konvensjonelle 
og utprøvde løsninger, med 
tilpasning til en rekke feng-
sels- og sikkerhetsmessige 
forhold.

Anleggene er spesielt plan-
lagt for å gi et godt innemiljø 
med bruk av energioptimale 
løsninger.

Sanitæranlegg
Hovedledninger for vann og 
avløp er tilknyttet offentlig 
ledningsnett ved tomtegren-
sen. Hovedvannledningen 
har dimensjon VL200 og er 
tilpasset vannkravet til sprin-
kleranlegg og brannkum-
mer inne på området. Over-
vann fra fengselet utgjør ca. 
1500 l/sek ved dimensjone-
rende nedbørsintensitet, og 
hele vannmengden er ført ut 
av området i et eget lednings-
nett.

Innenfor muren føres spill-
vann og forbruksvann i 
gangbar teknisk kulvert fram 
til de ulike bygningene. Kul-
verten er utført som en ring 
slik at bygningsavsnittene får 
med tosidig vannforsyning.

Sanitæranleggene er konven-
sjonelt oppbygget og tilpas-
set til de aktuelle soner med 
hensyn til sikkerhet mot hær-
verk og skader.

Det er lagt stor vekt på å ta vare på eksisterende trær der det har vært mulig. Trær og 
terrengformer skaper egne rom inne i anlegget og er viktige som en naturlig kontrast til 
de store bygningsvolumene. 

Foto: Byggenytt

Halden fengsel holdt åpne dager for publikum 13. og 14 februar. Mellom 7000 og 8000 
mennesker benyttet anledningen til å besøke det nye fengselanlegget. Her er folk på vei 
langs administrasjonsbygget opp til kultur- og aktivitetssenteret.

Foto: Byggenytt
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Vi har levert kjølemaskiner
på Halden fengsel
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Varmeanlegg
Fengselet er utført med vann-
båren varme for alle bygnin-
ger med unntak av tre mindre 
bygninger som har el.varme 
(Lager, Besøkshus og Åpen 
soning). Anlegget er tilknyt-
tet fjernvarme fra Østfold 
Energi med fjernvarmeveks-
ler plassert i energisentralen 
i F-bygget.

I energisentralen er det og-
så etablert et eget kjelan-
legg med 100% effektdek-
ning som backup ved utfall 
av fjernvarme. Kjelanlegget 
har kapasitet ca. 3 MW og er 
dimensjonert for framtidige 
utvidelser.

Anlegget er bygget opp som 
et nærvarmeanlegg og har 
tekniske undersentraler med 
varmevekslere for hver byg-
ning. Hovedledninger ut til 
bygningene føres fram i tek-
nisk kulvert. Kulverten er ut-
ført som en ring slik at byg-
ningsavsnittene får med 
tosidig varmeforsyning,

Romoppvarmingen av byg-
ningene skjer hovedsakelig 
med radiatorer som er plas-
sert under vinduene. Unnta-
ket er verkstedet i Aktivitets-
senteret (avsnitt Y) hvor det 
er installert strålevarmepane-
ler i taket, og visse andre are-
aler som av spesielle hensyn 
er utført med gulvvarme.

Vannbårent snøsmelteanlegg 
er kun installert i slusegår-
den.

Slokkeanlegg
For verksted og lager i Ak-
tivitetssenter (avsnitt Y) er 
det installert våt-sprinkler-
anlegg. Verkstedet har OH3-
anlegg mens lageret har 
HH2-anlegg.

Ringkulverten i fengselet 
har installert et 10-bars tå-
keanlegg. Anlegget er ut-
ført med soneventiler, åpne 
dyser og eget trykkforsterk-
ningsanlegg i energisentra-
len. Anlegget trigger ved 
to-detektor-utløsning i bran-
nalarmanlegget.

Trykkluftanlegg
For Aktivitetssentret (avsnitt 
Y) er det installert 7-8 bars 
trykkluftanlegg med distri-
busjonsnett for verksteder og 
arbeidsrom.

Kjøleanlegg
Det er installert sentralt kjø-
leanlegg for klimakjøling. 
Dette er plassert i energisen-
tralen i F-bygget.

Isvannsanlegget har kapa-
sitet ca. 550 kW, og dekker 
teknisk kjøling samt sentral 
klimakjøling for varetekts-
avdelingen (avsnitt A) og Ad-
ministrasjonsbygget (avsnitt 
F). Teknisk kjøling er utført 
som separat kjølesystem som 
følger rundt hele kulverten, 
og betjener fancoils i blant 
annet vaktrom, el.rom, da-
tarom. Anlegget for teknisk 
kjøling har helårs drift og ka-
pasitet på ca. 130 kW. Det er 
installert frikjøleveksler for 
vinterdrift av den tekniske 
kjølekretsen, og i tillegg nett-
vannsbackup i tilfelle stans 
av kjølemaskinen.

På grunn av den fysiske av-
standen mellom bygningene 
er det installert DX-kjølere i 
rom med spesielle kjølebe-
hov i slusebygget (avsnitt S) 
og varetektsavdelingen (av-
snitt A).

Videre er det installert kjøle- 
og fryserom for blant annet 
kjøkken, avfallsrom.

Luftbehandling
Luftbehandlingsanlegge-
ne for samtlige bygninger 
er konvensjonelt oppbygget 
med balansert ventilasjon. 
Av hensyn til energiforbruk 
er det installert roterende 
gjenvinnere i de fleste anleg-
gene.

Luftbehandlingsanleggene 
er tilpasset de ulike arealene 
og bygningene som de betje-
ner. Anleggene behovsstyres 
etter driftstider. Samlet luft-
mengde for de balanserte an-
leggene er ca. 240.000 m3/h.

I Aktivitetssenteret (avsnitt 
Y) er det i tillegg montert di-
verse spesielle avtrekkssys-
temer tilpasset den planlagte 
aktiviteten. Det er blant annet 
medregnet et eget flisavsugs-
anlegg for trebearbeidings-
verksted i Aktivitetssenteret 
(avsnitt Y). Flisavsugsanleg-
get har kapasitet 25.000 m3/
h og er utført med pneuma-
tiske automat-spjeld med til-
knytning til hver trebearbei-
dingsmaskin.

Elektrotekniske anlegg
Det overordnede målet for 
prosjekteringen av elektro-
tekniske anlegg har vært å 
sikre driftsstabilitet på alle 
nivåer for systemer som går 
under fagområdet elektro. 
Det er søkt utført med passi-
ve og aktive løsninger. Alle 
systemer har innebygde ele-
menter for sikring mot sabo-
tasje. Flere systemer har red-
undante løsninger. Valg av 
løsninger er gjort for å sikre 
ansatte og innsatte en høy 
grad av trygghet i det dagli-
ge virke. I tillegg er det vekt-
lagt løsninger for å oppnå en 
rasjonell drift med et mini-
mum av ressurser i forhold til 
krav som stilles. Dette inne-
bærer at Halden fengsel har 
vært et banebrytende pro-
sjekt med store utfordringer 
på det elektrotekniske områ-
det, da målsettingen har vært 
å bygge det mest moderne 
fengslet til nå.

Elkraftanlegg
Elkraftanlegget er bygd opp 
med redundante løsninger på 
både høyspent, lavspent og 
reservekraftsiden. Dette er 
gjort med dublerte løsninger 

og avanserte styringer.

Lysanlegget har tatt i bruk 
det siste av LED-teknologi. 
LED-armaturer er benyttet 
som både almenbelysning 

og spesialbelysning, supplert 
med armaturer med tradi-
sjonelle lyskilder. For hele 
anlegget er det installert et 

Statsbyggs prosjektleder Arnold Pedersen og fengselsled-
er Are Høivik i jovial samtale på den store publikums-
dagen 13. februar.

Foto: Byggenytt   
fortsettelse neste side

Fra den store og velutrustete verkstedshallen  
i aktivitetssenteret.

Foto: Byggenytt
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sikkerhetslysanlegg som ak-
tiveres ved behov.

Nødlysanlegget er i sin hel-
het basert på LED-teknologi 
og adresserbar overvåking.

Reservekraftanlegg
Det er installert dieseldrev-
ne reservekraftaggregater, 
samt UPS-installasjoner for 
å sikre drift av anleggene ved 
nettutfall. Anleggene er di-
mensjonert for å sikre tilnær-
met normal drift av fengselet 
over en lengre tidsperiode.

Automasjon
I automasjonsanlegget inn-
går et avansert SD-anlegg 
for å sikre overvåking og ra-
sjonell drift av tekniske an-
legg. Integrert i anlegget er 
et energiovervåkingssystem 
som skal sikre at Halden 
fengsel oppfyller de energi-
miljømål som er satt for an-
legget. Det er tatt i bruk bus 
baserte løsninger for alle sys-
temer, samt for kommunika-
sjon mellom systemer.

Tele og automatisering
Det er tatt i bruk det siste 
innen teknologiske løsninger 
for IKT-anleggene. I tillegg 
er det benyttet redundante 
løsninger for å sikre drifts-
stabilitet. Det er også valgt 
desentraliserte løsninger for 
økt robusthet mot feil og sa-
botasje.

Sikkerhetsanlegg
Det er installert omfattende 
sikkehetssystemer for å iva-
reta sikkerheten for de ans-
atte, forhindre rømningssitu-
asjoner, samt også å ivareta 
sikkerheten til de innsatte. 
Avanserte løsninger har blitt 
veid opp mot robusthet og 
driftssikkerhet for å finne 
optimale løsninger.

Transportanlegg
Det er til sammen installert 
åtte heiser i fem ulike bygg 
for å ivareta vertikalt trans-
portbehov.

Kilde:
Statsbyggs ferdigmelding

Prosjekt nr. 10913
Halden fengsel
Berg i Østfold

Nybygg

Halden fengsel, fremtidsrettede 
og innovative løsninger for 

elektroniske anlegg

Med et omfang på 70 mil-
lioner kroner representerer 
sikkerhetsentreprisen den 
største enkeltstående le-
veranse innen elektronisk 
sikring i Norge.

Halden fengsel skal frem-
stå som et fengsel der de 
høyeste krav til sikkerhet 
kombineres med moderne 
metodikk, noe som stiller 
store krav til sikkerhetsle-
verandør og systemintegra-
tor YIT Building Systems. 

Det har vært både utfor-
drende, men samtidig 
svært interessante oppga-
ver knyttet til denne leve-
ransen hvor flerfaglighet 
og integrasjon har hatt en 
sentral rolle sier YIT Divi-
sjon Sikkerhets prosjektle-
der Rolf Arne Trondhjem. 
Han legger til at godt sam-
arbeid i prosjektet i kombi-
nasjon med det valgte sys-
temkonseptet har gitt et 
resultat alle involverte kan 
være stolte av.   

Leveransen omfatter bl.a. 
cellesamtaleanlegg, port-
telefon, overfallsalarm, 
lytteanlegg, brannalarm-
anlegg, adgangskontroll, 
innbruddsalarm og for-
skjellige systemer for TV- 
overvåkingsanlegg.

– Vi har mer enn 30 års er-
faring med leveranser til 

det profesjonelle sikker-
hetsmarkedet og har derfor 
kompetansen og erfarin-
gen som Statsbygg etter-
spurte sier Salgssjef Ole 
Fritjof Berg i YIT Divisjon 
Sikkerhet som var ansvar-
lig for tilbud og påfølgende 
kontrakt. Vi er selvfølgelig 
veldig stolte av å ha vunnet 
kontrakten i konkurranse 
med åtte prekvalifiserte 
tilbydere og ser frem til å 
kunne overlevere et sikker-
hetssystem hvor det nyeste 
innen sikkerhetsteknologi 
blir tatt i bruk når fengslet 
åpner. 

Halden fengsel har en to-
tal bygningsmasse på 27 
500 m2 og det er 10 år si-
den det er bygget et feng-
sel av denne størrelse i lan-
det. Kontrakten med YIT 
ble inngått etter begrenset 
konkurranse der følgende 
kriterier ble lagt til grunn: 
Pris 60 prosent, kvalifika-
sjoner - CV for tilbudt per-
sonell, referanser etc: 10 
prosent, egenskap og kva-
litet på tilbudt utstyr/ sys-
temer: 30 prosent. 

Oppstart av kontraktsarbei-
det var 1. september 2008 
og overlevering til Justis-
departementet ved Kri-
minalomsorgen fant sted i 
april 2010, etter et halvt års 
prøvedrift.

Pressemelding fra YIT AS

Fengselets praktfulle idrettshall hvor dagslyset tas inn langs 
gulvet bak beskyttelse av ribbevegger.   

Foto: Statsbygg

Halden fengsel har et humant regime, men det er et feng-
sel.

Foto: Trond Isaksen/Statsbygg

Innenfor muren. Gjennom sluseporten i bakgrunnen: 
fengselets lagerbygg ute i det fri.

Foto: Byggenytt

Les mer om Halden fengsel:
www.haldenfengsel.no

www.statsbygg.no

Variasjoner i materialvalg i fasadene. Over utsnitt 
av kantinen i tremateriale. Under teglsteinsvegg som 
vokser opp av bakken.

Foto: Trond Isaksen/Statsbygg
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Faksimile fra Time Magazine’s nettutgave pr. 10. mai 2010. I papirutgaven har oppslaget 
en fremskutt plass på side 7.

Sensasjonell positiv omtale av 
Halden fengsel i Time Magazine
Byggenytt fikk tips om dette like før avisen skulle sendes til trykking. Vi rakk derfor 
ikke å oversette artikkelen som gjengis i sin helhet under. Artikkelforfatteren William 
Lee Adams var tilstede da Kong Harald offisielt åpnet fengselet 8. april.

By the time the trumpets 
sound, the candles have been 
lit and the salmon platters 
garnished. Harald V, King 
of Norway, enters the room, 
and 200 guests stand to greet 
him. Then a chorus of 30 men 
and women, each wearing a 
blue police uniform, laun-
ches into a spirited rendition 
of “We Are the World.” This 
isn’t cabaret night at Oslo’s 
Royal Palace. It’s a gala to 
inaugurate Halden Fengsel, 
Norway’s newest prison.

Ten years and 1.5 billion 
Norwegian kroner ($252 
million) in the making, Hal-
den is spread over 75 acres 
(30 hectares) of gently slo-
ping forest in southeastern 
Norway. The facility boasts 
amenities like a sound stu-
dio, jogging trails and a free-
standing two-bedroom house 
where inmates can host their 
families during overnight vi-
sits. Unlike many American 
prisons, the air isn’t tinged 
with the smell of sweat and 
urine. Instead, the scent of 
orange sorbet emanates from 
the “kitchen laboratory” 
where inmates take cooking 
courses. “In the Norwegian 
prison system, there’s a fo-
cus on human rights and re-
spect,” says Are Hoidal, the 
prison’s governor. “We don’t 
see any of this as unusual.”

Halden, Norway’s second 
largest prison, with a capa-
city of 252 inmates, ope-
ned on April 8. It embodies 
the guiding principles of the 
country’s penal system: that 
repressive prisons do not 
work and that treating priso-
ners humanely boosts their 
chances of reintegrating in-
to society. “When they arri-

ve, many of them are in bad 
shape,” Hoidal says, noting 
that Halden houses drug de-
alers, murderers and rapists, 
among others. “We want to 
build them up, give them 
confidence through educati-
on and work and have them 
leave as better people.” Co-
untries track recidivism rates 
differently, but even an im-
perfect comparison suggests 
the Norwegian model works. 
Within two years of their re-
lease, 20% of Norway’s pri-
soners end up back in jail. In 
the U.K. and the U.S., the fi-
gure hovers between 50% and 
60%. Of course, a low level 
of criminality gives Norway 
a massive advantage. Its pri-
son roll lists a mere 3,300, or 
69 per 100,000 people, com-
pared with 2.3 million in the 
U.S., or 753 per 100,000 — 
the highest rate in the world.

Design plays a key role in 
Halden’s rehabilitation ef-
forts. “The most impor-
tant thing is that the prison 
looks as much like the out-
side world as possible,” says 
Hans Henrik Hoilund, one of 
the prison’s architects. To av-
oid an institutional feel, ex-
teriors are not concrete but 
made of bricks, galvanized 
steel and larch; the buildings 
seem to have grown organi-
cally from the woodlands. 
And while there is one obvi-
ous symbol of incarceration 
— a 20-ft. (6 m) concrete se-
curity wall along the prison’s 
perimeter — trees obscure it, 
and its top has been rounded 
off, Hoilund says, “so it isn’t 
too hostile.”

The cells rival well-appoin-
ted college dorm rooms, with 
their f lat-screen TVs and 

minifridges. Designers cho-
se long vertical windows for 
the rooms because they let in 
more sunlight. There are no 
bars. Every 10 to 12 cells sha-
re a living room and kitchen. 
With their stainless-steel co-
untertops, wraparound so-
fas and birch-colored coffee 
tables, they resemble Ikea 
showrooms.

Halden’s greatest asset, 
though, may be the strong re-
lationship between staff and 
inmates. Prison guards don’t 
carry guns — that creates 
unnecessary intimidation 
and social distance — and 
they routinely eat meals and 
play sports with the inmates. 
“Many of the prisoners co-
me from bad homes, so we 
wanted to create a sense of 
family,” says architect Per 
Hojgaard Nielsen. Half the 
guards are women — Hoidal 
believes this decreases ag-
gression — and prisoners re-
ceive questionnaires asking 
how their experience in pri-
son can be improved.

There’s plenty of enthusiasm 
for transforming lives. “None 
of us were forced to work he-
re. We chose to,” says Char-
lott-Renee Sandvik Clasen, a 
music teacher in the prison 
and a member of Halden’s 
security-guard chorus. “Our 
goal is to give all the priso-
ners — we call them our pu-
pils — a meaningful life in-
side these walls.” It’s warmth 
like that, not the expensive 
television sets, that will like-
ly have the most lasting im-
pact

Fengselsleder Are 
Høidal er en av flere 
som siteres i artikkelen.

På bildet viser han fram 
varetektsavdelingen 
som  kunne ta i mot de 
første fangene allerede 
1. mars.

Foto:
Byggenytt

s

William Lee 
Adams sam-
menligner 
fangecellene 
nærmest med 
studenthybler 
av god kvaliet. 
Med blant an-
net TV-flat-
skjermer og 
store vinduer 
uten gitter.

Foto:
Trond Isaksen/

Statsbygg Fargebruken er en av de mange gode kvaliteter som Byggenytts fotograf merket seg. Her 
en vakker blåfarge i aktivitetssenterets korridor.

Foto: Byggenytt
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Sterk blest i vest
Etter å ha levert et resul-
tat bedre enn noensinne i 
2009, øker rådgiverselskapet 
Sweco omsetningen også et-
ter 1. kvartal 2010. Stor ak-
tivitet i bygg- og anleggsnæ-
ringen på Vestlandet får mye 
av æren for omsetningsvekst-
en.

Etter første kvartal har 
Sweco Norge en brutto om-
setning på 289,7 millioner 
kroner mot 283,8 millioner 
etter samme periode i 2009. 
Dette tilsvarer en vekst på 2,1 
prosent. Akkumulert drifts-
resultat for 1. kvartal utgjør 
32,4 millioner kroner, som er 
en reduksjon på 4,7 millioner 
etter samme periode i fjor.

Årsresultatet som nylig ble 
rapportert på børsen i Stock-
holm, viser at Sweco som 
konsern gjorde det noe sva-
kere enn året før. Omsetnin-
gen sank fra 1451,9 millioner 
SEK i 2009, til 1339 millio-
ner SEK i 2010. Dette ga og-
så utslag på driftsresultatet 
som sank med 26,4 prosent.

– Vi ser at den globale opp-
turen er friskere enn antatt, 
men utvikler seg svært for-
skjellig på tvers av ulike land 
og verdensregioner. På man-
ge måter gjenspeiler dette 
seg også i det norske mar-
kedet. 1. kvartal i år bød på 
større utfordringer enn vi 
skulle ønske innenfor en-
kelte markedsområder, mens 
andre leverte langt bedre enn 

forventet, forteller Vibecke 
Hverven, administrerende 
direktør i Sweco Norge.

Full fart på vestlandet 
Bygg- og anleggsnæringen 
på Vestlandet er et av mar-
kedsområdene der rådgiver-
selskapet har opplevd svært 
høy aktivitet i løpet av årets 
tre første måneder. Rekord-
store ordrereserver gjør at 
Divisjon Vest med hovedsete 
i Bergen, bidrar sterkt til om-
setningsveksten for selskapet 
som helhet. 

– Ved å fokusere på vårt fler-
faglige tjenestespekter og ik-
ke minst kundetilfredshet har 
vi lykkes i å bygge opp en sta-
bil og langsiktig kundemasse 
som hele tiden utfordrer oss 
til å bli bedre. Dette sikrer at 

vi leverer gode løsninger som 
ivaretar både bærekraft og 
økonomi, og har tilført jevn 
aktivitet – som er nøkkelen 
til god lønnsomhet over tid, 
sier Ole-Petter Thunes, divi-
sjonsleder for Divisjon Vest i 
Sweco Norge.

Positive utsikter 
Administrerende direktør 
Vibecke Hverven peker på 
at manglene som er avdekket 
innenfor samferdsel i Norge, 
gir grunn til å tro at selska-
pet kan gå enda lysere tider 
i møte. Hun viser til ettersle-
pet man opplever i blant an-
net vann- og avløpssektoren, 
i tillegg til det store forbed-
ringspotensialet innen vei og 
jernbane, der vinteren tyde-
lig har vist hvilke utfordring-
er man står overfor.

– I tillegg registrerer vi en 
økende interesse for å vur-
dere innlands vindkraftpro-
sjekter i Norge. Vi har et 
økende antall oppdrag innen 
boligbygging og energimer-
king av bygg, og forventer at 
etterspørselen bare vil øke i 
årene som kommer, avslut-
ter hun.

For ytterligere 
informasjon kontakt:
Vibecke Hverven, 
administrerende direktør 
i Sweco Norge 
Mob: 975 30 372 
E-post: 
vibecke.hverven@sweco.no

Om Sweco 
Sweco er et av Norges le-
dende rådgiverselskap som 
tilbyr f lerfaglige rådgiv-
ningstjenester innen teknikk 
og miljø. Sweco i Norge har 
840 ansatte og 25 kontor-
steder spredt over hele lan-
det. Sweco-konsernet har en 
sterk posisjon i Norden og 
har 5100 ansatte i 11 land 
med 100 kontorsteder. Sweco 
omsatte for 5338,7 milliarder 
SEK i 2009, og gjennomfø-
rer for tiden oppdrag i ca. 80 
land rundt om i verden.

Vibecke Hverven, 
administrerende direktør 
i Sweco Norge, gir stor akti-
vitet i bygg- og anleggsnæ-
ringen på Vestlandet mye 
av æren for omsetnings-
veksten.

40 år og like etterspurt

Dantherm Air Handling 
AS har hatt produkter og 
tjenester til inneklima som 
sitt virkefelt siden starten 
i 1970. Produktområdene 
har utviklet seg i takt med 
tiden og omfatter i dag av-
fukting, ventilasjon, kjø-
ling, oppvarming samt 
stålskorsteiner og ventila-
sjonstårn. Opp igjennom 
årene har vårt fagområde 
fått et stadig sterkere fo-
kus, fordi miljøhensyn og 
kravene til energiøkono-
misering har blitt betyde-
lig skjerpet. Dantherm Air 
Handling AS har hele tiden 
klart å være i forkant av ut-
viklingen, og det er vi stol-
te av.

God rådgiving, kvalitet og 
service - det har gitt oss det 
gode ryktet!
Våre produktområder er 
omfattende og krevende, 
men 40 år har gitt oss en so-
lid erfaring og kunnskaper 
som vi ønsker at kundene 
våre skal dra nytte av. God 
og målrettet rådgiving re-
sulterer i at kunden velger 
løsning ut fra behov og for-
utsetninger, som igjen gir 
stabilitet og en økonomisk 

gevinst i det lange løp. 
En solid stab servicetekni-
kere med velutstyrte biler 
står klare til utrykning, en-
ten det gjelder forebyggen-
de vedlikehold eller akutte 
driftsproblemer. I tillegg 
har vi dyktige medarbeide-
re som styrer et innholds-
rikt produkt- og delelager. 
Eget lager sikrer rask le-
vering og gir minst mulig 
kostbare forsinkelser. 

Dantherm Air Handling AS 
leverer rådgiving, produk-
ter og service på: avfukting, 
ventilasjon, oppvarming/
kjøling og stålskorsteiner. 

Avfuktingsaggregater for 
alle formål, som f.eks. 
vannskadebegrensning, 
byggtørking, pumperom, 
tørrlagring, museer og bas-
sengrom. Å forebygge fukt-
problemer eller å løse dem 
mest mulig effektivt, betyr 
ganske enkelt å ta ansvar 
for verdier og helse til en 
lavest mulig kostnad.

Vent i lasjonsaggregater 
som dekker alt fra små lo-
kaler til store næringsbygg. 
Mange typer varmegjen-

vinningssystemer, inklu-
sive vendbare varmepum-
per. Spesialaggregater for 
svømmehaller. Varmlufts-
aggregater, både stasjo-
nære og mobile, basert på 
gass, olje eller biobrensel 
for effektiv byggtørking 
og oppvarming i industri, 
verksted- og lagerlokaler. 
Enkelt og økonomisk. En 
fleksibel løsning ved skif-
tende temperaturbehov.

Elementskorsteiner i rust-
fritt, syrefast stål, for alle 
typer ildsteder og fyrings-
anlegg. Enkel montering, 
lite plasskrevende og lang 
levetid. Modeller også for 
rehabilitering, frittstående 
løsninger, prosessavtrekk 
og ventilasjonstårn.

Med førsteklasses produk-
ter, faglig innsikt og ansvar 
skal vi dekke kundenes be-
hov – ikke bare ved leve-
ring, men langt inn i frem-
tiden! 

For mer informasjon, ta 
kontakt på tlf. 33 35 16 00 
eller gå inn på www.dant-
herm-air-handling.no 
Godt rykte i 40 år!

Vant prestisjekontrakt om kulturbyggene i Bjørvika
Multiconsult , Hjellnes 
Consult og Brekke Strand 
Akustikk inngikk allian-
sen KulturPlan Bjørvika, 
og vant! Kontrakten gjelder 
tverrfaglige rådgivingstje-
nester for både Munch-mu-
seet og Deichmanske bibli-
otek. Total kontraktsverdi, 
inklusive opsjoner, er ca 68 
millioner kroner eks mva.

Kontrakten gjelder skis-
seprosjekt og forprosjekt, 
med opsjon for viderefø-
ring i detaljprosjekt.  Kon-
trakten alliansen har kapret 
omfatter de fleste rådgiver-
fagene; bygg, VVS, EL, 
geoteknikk, trafikk, brann 
og akustikk.

– Vi får vist vår tverrfaglig-
het og når oppdragsgiveren 
tydelig har etterspurt hold-
ninger og atferd som re-
flekterer prosjektets høye 
miljøambisjoner med et 

team med samarbeidsvilje 
og god innsikt så er det ek-
stra hyggelig å vinne kon-
trakten, sier administreren-
de direktør Håkon Sannum 
i Multiconsult.

– Dette er en prestisjekon-
trakt. Begge byggene er 
valgt plassert i Bjørvika og 
byggene vil prege bybildet.
Med de ambisjonene som 
oppdragsgiveren har så er 
det klart vi er kjempestol-
te over å ha fått denne kon-
trakten, sier administreren-
de direktør Geir Knudsen i 
Hjellnes Consult.

Rådgiveralliansen Kultur-
Plan Bjørvika skal bidra til 
at Oslo kommune når må-
lene om at Munch-museet 
blir landets mest besøkte 
museum og at Deichman-
ske bibliotek blir ledende i 
utviklingen av det moderne 
folkebiblioteket. 

Oslo kommune har store 
miljøambisjoner som vil 
utfordre rådgiverne i og 
med at det stilles krav om 
at Bjørvika skal være et fo-
regangsområde for miljø og 
bærekraftig utvikling, med 
særlig fokus på klimavenn-
lige energikilder, energief-
fektiv bygningsmasse og 
miljøbevisst materialbruk. 

– Dette utfordrer oss, men 
den utfordringen er vi be-
redt til å ta, sier Håkon 
Sannum i Multiconsult.

Kontaktinformasjon:
Multiconsult: 
Administrerende direktør 
Håkon Sannum, 
tlf 90 75 28 61
Hjellnes Consult: 
Administrerende direktør 
Geir Knudsen, 
tlf 90 08 73 15
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