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Prosjektleverandøren
spør oss – vi kan

Medlem av H-Partner AS
Telefon: 62 83 19 20

www.byggenytt.no Byggenytt 55 år

Perforerte plater til de fleste formål

RMIG AS
www.rmig.com

RMIG AS, Lillevarskogen 14, 3160 Stokke
Telefon: 33 33 66 66 • Telefax: 33 33 66 70

E-post: info.no@rmig.com

Innhold:

•  Postens Østlandsterminal.
 Sidene 2 – 10.

• Bjørneparken kjøpesenter –
 Thon Hotel Bjørneparken.
 Sidene 11 – 13.

• Norwegian Outlet, Vestby.
 Sidene 14 – 15:

• Bybanen i Bergen.
 Sidene 16 – 17.

 Scan Tech – nybygg i Dusavika.
 Sidene 18 – 19.

• Tjensvollkrysset i Stavanger.
 Sidene 20 -21.

• Quality Hotel Saga, Tromsø.
 Sidene 22 – 23.

• Amfi Alta – Thon Hotel Alta.
 Sidene 24 – 26.

• Høvik skole, Lier kommune.
 Sidene 27 – 29:

• Rica Hotel G20, Oslo.
 Sidene 30 32:

 GOD SOMMER!
Foto: Byggenytt

Postens
Østlandsterminal
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Postens
Østlandsterminal

Postens Østlandsterminal sett i Byggenytts vidvinkel. En kraftig vidvinkel må også til for å fange terminalens hoved-
fasade mot Lørenskogveien. Bygget er hele 283 meter langt.

Foto: Byggenytt

Av 
Lars Thoen,

Arkitektene Astrup og Hellern AS

Anlegget sett fra bakkekam ved Robsrudveien. Tomten har en overordnet fallretning 
fra syd mot nord.  Høydeforskjellen utgjør ca. 12 meter. Tomtens beskaffenhet og to-
pografi gjør at hovedplanet for selve terminalvirksomheten ble etablert på et vesentlig 
høyere nivå enn ankomstplanet ved Lørenskogveien. Dette ble gjort for å oppnå en ri-
melig massebalanse.

Foto: Byggenytt

Med 11 meter fra gulv til tak er det stor takhøyde i produksjonshallen. Til høyre ser man 
transportbåndet som går i ring rundt midtkjernen. På denne tilføres all post i kassett fra 
sorteringsmaskinene.

Foto: Byggenytt

Prosjektet
Prosjektet omfatter etable-
ringen ny Østlandsterminal 
for Posten Norge AS i Lø-
renskog. Anlegget vil væ-
re kjernen i Postens struk-
turprogram for å etablere et 
fremtidsrettet produksjons-
nett.

Tomten, som  er på ca. 219 
daa brutto, ligger sentralt til 
E6 mellom  Oslo og Garder-
moen. 

Terminalanlegget vil be-
skjeftige ca. 2500 personer. 
Totalt byggareal på 76.000 
m2. Bygget domineres av 
produksjonshallen på hele 
35.500 m2. I tillegg finnes 
parkeringshus 20.000 m2, 
tekniske arealer 21.000 m2 
og servende funksjoner på  
16.000 m2. I tillegg inngår 
en tilliggende terminalplass 
på 32.000 m2, veier og plas-
ser, samt et stort parkanlegg.

Intensjon
Ambisjonen med prosjek-
tet har vært å skape Europas 

mest moderne postterminal. 
Intensjonen har vært å gi an-
legget en funksjonell og høy-
verdig  arkitektur. Anlegget 
skal bidra aktivt til å profi-
lere Posten Norge AS som en 
dynamisk og kvalitetsbevist 
samfunnsaktør.

Ved utformingen har følgen-
de kriterier blitt vektlagt:

• Landskapsutforming
• Arkitektoniske kvaliteter
• Brukervennlighet
• Funksjonalitet
• Fleksibilitet og generalitet
• Innovative løsninger
• Kostnadseffektive 
 løsninger

Hoveddisposisjon
Tomten har en overordnet 
fallretning fra syd mot nord.  
Høydeforskjellen utgjør ca. 
12 meter. Tomtens beskaf-
fenhet og topografi gjør at 
hovedplanet for selve termi-
nalvirksomheten ble etablert 
på et vesentlig høyere nivå 
enn ankomstplanet ved Lø-
renskogveien. Dette ble gjort 

for å oppnå en rimelig mas-
sebalanse. 

Plasseringen av terminalan-
legget nord i tomteområdet, 
gir arealreserver syd på tom-
ten. Denne delen av tomten 
opparbeides som park. I det-
te området etableres avskjer-

mende terrengformer og ve-
getasjon mot naboer. 

Med bakgrunn i de topogra-
fiske forhold er hovedanleg-
get utformet i to plan med 
produksjonsarealer på øver-
ste nivå. Nedre plan er delvis 
innskutt i terrenget. Dette  

benyttes til lager- og gara-
sjefunksjoner. Denne hoved-
disponeringen bidrar til å 
integrere det store bygget i 
terrenget. 

Administrasjon og kantine, 
garderober og pausearealer, 
samt tekniske rom er lagt 

til bygninger inntil produk-
sjonsbygget. Med dette opp-
nås en fleksibel terminalhall 
som kan ivareta fremtidens 
krav til omstillinger i pro-
duksjonen. 

Struktur
Produksjonshallen og ser-

VVS-teknisk prosjektering

Norconsult AS
Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
Telefon 67 57 10 00 • Faks 67 54 45 76
www.norconsult.no
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Prosjektfakta

Byggherre:	 Posten	Eiendom	AS

Prosjekt-	og	
byggeledelse:	 Advansia	AS

Arkitekt/prosjekterings-
gruppeledelse:	 Arkitektene	Astrup	og	Hellern	AS

Landskapsarkitekt:	 Grindaker	AS

Rådgivere
RIG,RIB,	RIBr,	
RI	akustikk,	VA,	og	
veianlegg	innefor	tomt:	 Multiconsult	AS
RIE:	 Cowi	AS
RIV:	 Norconsult	AS

Hovedentreprenør:	 Skanska	Norge	AS

Sideentreprenører
Rør:	 Oras	AS
Elektro:	 YIT	AS
Ventilasjon:	 YIT	AS
	 GK	Norge	AS	

Da all produksjon skal foregå på ett plan, ble det etablert en stor, stringent utformet produksjonshall som danner 
tyngdepunktet i anlegget. Produksjonshallens hovedfasade mot Lørenskogveien domineres helt av et glassfelt fra gulv 
til tak, i hele rommets lengde. Glassveggen markerer hovedrommets utstrekning og danner samtidig basis for byg-
ningens arkitektoniske uttrykk. Bygningen gjøres transparent og åpner seg mot omgivelsene, samtidig som dagslys 
strømmer inn i hallen.

Foto: Byggenytt

vicebyggene har bærekon
struksjoner i stål, mens un
deretasjer med garasje og 
energibygg er utført i be
tong. 

Taket i produksjonshallen 
bæres av store fagverksdrag
ere på gittersøyler med av
stand 21.6 x 21,6 meter. Med 
dette er det etablert store 
søylefrie flater innenfor en 
akseptabel kostnadsramme. 
Gittersøylene er innspent i 
dekket. Med dette unngås 
avstivere som ville svekket 
byggets fleksibilitet. 

Fasadene er bygget av selv
bærende sandwichpaneler 
(Paroc) og glass, montert i 
store spenn mellom ytter
veggenes søyler.

Arkitektonisk utforming
Det er tilstrebet å gi bebyg
gelsen en åpen og enkel ka
rakter, i et moderne arki
tektonisk uttrykk. Den store 
bygningen skal fremstå som 
behersket i farge og materi
albruk.

Da all produksjon skal fore
gå på ett plan, ble det etablert 
en stor, stringent utformet 
produksjonshall som danner 
tyngdepunktet i anlegget. 
Produksjonshallens hoved
fasade mot Lørenskogveien 
domineres helt av et glassfelt 
fra gulv til tak, i hele rom
mets lengde. 

Glassveggen markerer ho
vedrommets utstrekning og 
danner samtidig basis for 
bygningens arkitektoniske 
uttrykk. Bygningen gjøres 
transparent og åpner seg mot 
omgivelsene, samtidig som 
dagslys strømmer inn i hal
len. 

Glassfasaden er orientert 
mot nordvest slik at overopp
heting fra direkte solstråling 
unngås. Terminalbyggets øv
rige fasader er utført i liggen
de sinuskorrugerte stålplater 
og åpne spilevegger i sølvgrå 
farge. 

Servicebyggene kontraste
rer hallen med kledning av 
koksgrå skjermtegl, hori
sontale vindusbånd og mør
ke beslag. Volumene dekom
poner anleggets dimensjoner 
og formidler kontakt med en 
mindre målestokk. 

Beplantning og nennsom be
handling av uteområder bi
drar til å knytte anlegget til 
stedet og gi det et vennlig 
preg.

Byggets designvalg gjør at 
Postens Østlandsterminal 
fremstår som et fleksibelt og 
funksjonelt anlegg. I sin ar
kitektur fremstår det store 
terminalbygganlegget som 
et artikulert og avdempet an
legg i harmoni med landskap 
og omgivelser.

➞

➞

Servicebyggene kon-
trasterer hallen med 
kledning av koksgrå 
skjermtegl, horisontale 
vindusbånd og mørke 
beslag.

Foto: Byggenytt
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M u ltic o n s u lts fo rre tn in g s o m rå d e r:

Rådgivende ingeniør:

Byggeteknikk

Geoteknikk

Akustikk

Bygningsfysikk

VA og veianlegg
innenfor tomten

Advansia AS • Paulsenkaia (Bjørvika), 0150 Oslo
Telefon 22 17 66 70 • Faks 22 17 66 71 • www.advansia.no

Advansia har vært ansvarlig 
for prosjekt- og byggeledelse av 
Posten Norges nye brevterminal
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IcopalTak
Norges største takentreprenør

www.icopal.no
Hovedinngangsparti sett mot resepsjonen, og fra 2. etasje i administrasjonsbygget. Speilet som har en roterende funk-
sjon, er kunstinstallsjonen «Du er en del av dette» av Lars Morell.

Foto: Byggenytt 

Hovedinngangen 
er plassert mellom 
produksjonshall og 
administrasjonsbygg, 

Administrasjon og kan-
tine, garderober og pau-
searealer, samt tekniske 
rom er lagt til bygnin-
ger inntil produksjons-
bygget. 

Med dette oppnås en 
fleksibel terminalhall 
som kan ivareta fremti-
dens krav til omstillin-
ger i produksjonen.

Foto:
Byggenytt

Verdens mest avanserte 
postterminal
Åpningen av Østlandster-
minalen markerer at Pos-
ten fullfører en landsomfat-
tende industrialisering av 
postvirksomheten og den 
nye terminalstrukturen som 
ble påbegynt i 2004. Etter 
et kraftig volumfall i brev-
markedet, forventninger om 
enda lavere volumer i frem-
tiden og økt konkurranse i 
pakke- og godsmarkedet, 
så posten seg nødt til om-
legging og effektivisering 
av terminalstrukturen. Pos-
ten har siden 2003 investert 
i nye sorteringsmaskiner og 
etablert en mer kostnadsef-
fektiv produksjon tilpasset 

utviklingen. Industrialise-
ring og økt maskinsortering 
bidrar til en mer effektiv pro-
duksjon av brevposten. 

Postens Østlandsterminal 
på Lørenskog representerer 
det ypperste innen moder-
ne postindustri og vil føre til 
raskere og mer effektiv post-
levering i hele Norge. Med 
Østlandsterminalen i drift 
er arbeidet med terminal-
strukturen som ble påbegynt 
i 2004 fullført. Strukturen 
muliggjør industrialisering 
av postvirksomheten gjen-
nom omlegging fra 32 til 9 
terminaler og økt andel au-

Per Kroghs vei 4 C, 1065 Oslo • Telefon 09110 • Faks 22 90 68 01
www.thermax.no

Thermax AS er en landsdekkende
totalleverandør innen brannsikring

Røykenveien 68,
3400 Lier
Telefon 32 22 95 00
Faks 32 22 95 01
Epost: post@noveta.no
www.noveta.no

Tak- og fasadearbeid
er utført av
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Fugleperspektivet illustrerer Postens Østlandsterminals størrelse. Her sett fra nord-øst. 
Til høyre Lørenskogsveien, i bakgrunnen Coca-Cola-anlegget. Postterminalens tomt er 
på ca. 219 mål, hvorav ca. 74 mål er friarealer. Totalt bebygd areal er 76.000 m2. Grunn-
flaten er på 42.000 m2. Bygget er 283 meter langt, 169 meter bredt, 21 meter  høyt i 
fronten og 13 meter høyt i bakkant. Produksjonshallen har et areal på 35.000 m2.

Foto:  Jon Ivar Søhus 

Da Kong Harald, her 
sammen med Postens 
konsernsjef Dag Mej-
dell,  åpnet Postens Øst-
landsterminal 29. ja-
nuar 2010, markerte 
det en milepæl i Postens 
363-årige historie.

Foto: 
posten.no

Fotografen følte seg liten i den enorme produksjonshallen. Bildet viser deler av multi-
sorterne som sorterer brevpakker.

Foto: Byggenytt

Sorteringsmaskin for små brev har 320 uttak og brukes til sortering til terminaler og 
distribusjonsenheter. I tillegg benyttes maskinene til å sortere brev helt ned i gangrekke-
følgen til postbudet.

Foto: Byggenytt

tomatisk sortering. 9 av 10 
brev blir sortert av maskiner. 
Dettet gir raskere, mer presis 
og kostnadseffektiv postpro-
duksjon.

Postens Østlandsterminal skal 
føre Posten Norge opp blant 
«verdens mest fremtidsrette-
de postlogistikk-konsern. Øst-
landsterminalen er en høytek-
nologisk terminal som sorterer 
brev, mindre pakker og uadres-
sert post.

Østlandsterminalen funge-

rer som styringsenhet for 
postvirksomheten i Norge 
ved at  over 60% av landets 
postmengde blir sortert her. 
Et overvåkingssystem vil gi 
fortløpende informasjon om 
alle avvik.

Terminalen er fylt med det 
ypperste innen utstyr for 
brevproduksjon, postreklame 
og tungpost. Både transport 
og distribusjon er integrert i 
det nye bygget. Maskinene 
er koblet sammen gjennom 
et avansert interntransport-

system. De største maskine-
ne - multisortere - kan sorte-
re store brev og små pakker. 
Teknologien  har vært i bruk 
på andre av Postens termina-
ler en god stund og er på vei 
inn i andre postselskaper.

Dette skal bidra til at graden 
av maskinsortert post øker 
til 88%, og at posten blir mer 
finsortert. Det betyr raskere 
og mer effektiv distribusjon 
for postbudene.

fortsettelse neste side

Akustikkinnredning har montert
himlinger fra Rockfon

Foto: Byggenytt
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Utsyn over terminalens bakside. Det er til sammen 28.000 m2 med parkerings- og opp-
stillingsplasser. 

Foto: Byggenytt

fortsettelse fra 
forrige side

Ventilasjonssystemet er plassert i eget, langstrakt bygningsvolum på terminalbyggets tak i nesten hele byggets lengde, som en hanekam. Bildet til venstre viser aggregat på 
hanekammens første plan. Innmontert bilde viser hanekammens andre plan. 

 Foto: Kyrre Holstad/Posten Norge

Terminalen inneholder også 
en egen avdeling for distribu-
sjon av post. 13 distribusjon-
senheter på Romerike, Oslo 
og Follo har flyttet til Øst-
landsterminalen for så å bli 
ferdig sortert på gateadresser 
og kjørt ut til satelitter hvor 
de hentes av postbud.

Østlandsterminalen trans-
portsenter har et eget sty-
ringssystem som sørger for 
at biler på vei inn automatisk 
tildeles et av de 47 lastehu-
sene. Systemet sørger for ef-

fektiv og sikker drift. Trans-
portsystemet har også et eget 
driftstoffanlegg, vaskehall 
og verksted.

Sorteringsutstyr
• 10 småbrevmaskiner som 
sorterer både etter postnum-
mer og gate.
• 4 MRK-maskiner (mas-
kinell ruteklargjøring) som 
sorterer ned til postbudets 
gangrekkefølge.
• Sorteringsmaskinene er ko-
blet til felles lese- og kode-
nettverk som benyttes av vi-
deokodere.
• Automatisk interntranspor-
tanlegg. Det er 5000 løpeme-

ter med interntransportan-
legg.
• To maskiner for klumpsen-
dinger (brev som ikke har 
standard format) og bunter. 
Maskinene tilføres post ved 
hjelp av trucker som tipper 
lastbærere i tilførselslinje.
• To storbrevmaskiner som 
sorterer tykkere sendinger 
enn noen maskiner tidligere i 
Posten. I tillegg til store kon-
volutter, sorterer de også bla-
der, magasiner og plastede 
sendinger.
• En tredje multisorter er spe-
sialisert for store brev med 
uttak i kassetter. Den har en 
operativ kapasitet på 12.000 

sendinger pr. time. Maski-
nen benyttes til sortering av 
manuelle store brev og som 
backup for maskinell sorte-
ring.

Hvert lastehus er tilkoblet dock- og yardsystemet og har egen skjerm som forteller blant 
annet hvilken rute som skal laste eller losse, forventet og faktisk ankomst og avgang.
Til høyre: Vaskeanlegg for alle typer lastebiler med og uten henger. 80% av vannet rens-
es og brukes på nytt. Her syrevaskes også containere.

Foto:  Byggenytt  

Det er i alt 56 lastehus.

Foto: 
Byggenytt 

Ventilasjonsaggregatene er levert av

Fläkt Woods AS • Telefon 22 07 45 50 • www.flaktwoods.no
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Vi har levert luftteknisk utstyr

Trox Auranor Norge AS
Postboks 100, 2712 Brandbu
Telefon 61 31 35 00 • Faks 61 31 35 10
www.auranor.no

Terminalfasaden i hele sin lengde mot Lørenskogveien.                                                                              Foto: Byggenytt

Brevpost som er ferdig sortert, løftes oppunder taket 
via karuseller og transporteres til nedpakkingsroboter 
(bildet under). Hver robot stabler 1500 kassetter på 
pall i løpet av en time.

Foto: Byggenytt

Fra administrasjonsbygget glassgang. Ventilasjonsrør-
ene ligger åpent og gir påminnelse om at her i huset er 
det produksjon det handler om. 

Foto: Byggenytt

Nødstrømsaggregatene sørger for at produksjonsviktig 
utstyr til enhver tid er operativt.. 

Foto: Byggenytt

El-tavler i teknisk rom i u-etasje.              Foto: Byggenytt

Avansert varmepumpe-
teknologi
Posten har valgt å grave dypt 
etter gode miljøløsninger. Til 
sammen 90 rør boret 200 me-
ter ned i berggrunnen sørger 
for å holde gigantbygningen 
oppvarmet vinterstid, og av-
kjølt på hete sommerdager. 

I følge Posten er det første 
gang denne type teknologi, 
såkalt geoenergianlegg, er 
installert i et industribygg 
av denne dimensjonen i Nor-

ge. I berggrunnen ligger det 
store lager med energi. Det-
te arsenalet pumpes opp og 
holder terminalen varm. 

Energibruk til oppvarming 
går ned med nesten 60%. 
CO2-utslippene kuttes med 
97% sammenlignet med tra-
disjonell oppvarming. 

fortsettelse neste side

Together we can do it.

YIT AS
Grønland 4, 0133 Oslo
Telefon 08500 / 22 87 30 00
Web: www.yit.no

YIT leverer: Totalentreprise K04 Elektro
Ny østlandsterminal for Posten Eiendom Robsrud AS
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Epoxybelegget
er levert av oss

Norsk Epoxy AS
Lillestrømveien 892, 1912 Enebakk
Telefon 64 92 92 10 • Faks 64 92 98 90
www.epoxy.no

Ekornveien 11, 2240 Magnor
Telefon 62 83 70 11 • Faks 62 83 72 40

Epost: post@eidskogmek.no
www.eidskogmek.no

Vi har levert:
 • Trapper og rekkverk
 • Innspent glassrekkverk
 • Leidere

Kjerneboring og
betongsaging er 
utført av Mimax 
Asfalt & Betong 
AS

Lierbakkene 1
3400 Lier
Telefon 32 24 02 00 
Faks 32 24 02 10
www.mimax.no

fortsettelse fra 
forrige side

Om sommeren fungerer tek-
nologien reversert. Som med 
private varmepumper kjøles 
innelokalene ned ved å blå-
se varmen ut. Og i stedet for 
å dumpe overskuddsvarmen 
fra klimakjølproduksjonen 
over tak, pumpes den ned i 
fjellblokkene igjen. 

Slik fåes muligheten til en 
større varmereserve på vin-
teren. Geologianlegget vil 
dekke 90% av energibehovet 
på Robsrud.

90 rør er boret 200 meter 
ned i grunnen for å for-
syne Østlandsterminalen 
med energi til oppvarming 
og nedkjøling.

 Ill.:
Ark. Astrup og Hellern AS

Bildene viser fra 
pumperommet som 
fordeler jordvarme og 
fjernvarme rund på 
Østlandsterminalen. 
Geoenerigløsningen 
er en av de viktigste 
miljøtiltakene i termi-
nalprosjektet.

Foto: 
Byggenytt

Bildene viser utsnitt fra glassgangen og hovedtrappen i administrasjonsbyg-
get.

Foto: Byggenytt

Ankomst Postens Østlandsterminal fra Lørenskogveien. 
Anlegget er en av fastlands-Norges største investeringer 
med en prislapp på 2.5 milliarder kroner.

Foto: Byggenytt

Gratulerer byggherre med Postens nye ¯stlandsterminal
og takker SKANSKA Norge for et godt samspill ved v�r utf¿relse av 
3500 m  ßis- og membranarbeid, samt 500 m  natursteinlegging ved 

Postens nye ¯stlandsterminal.

Kontakt oss p�:
Telefon 65 95 45 02 / 91 81 31 90

Bes¿k v�r webside p�: www.norcanßis.no ¥ Epost: post@norcanßis.no

Norcan Flis- og v�tromservice AS er:
ISO sertiÞsert iht. ISO 9001, oppf¿rt i Startbank og er en godkjent v�tromsbedrift som kombinerer 

samspill med kvalitet og punktlighet.

Vi utf¿rer:
Prosjektering og utf¿ring av industriell ßislegging, membranarbeid, legging av naturstein,

modernisering av v�trom, t¿rre rom og utearealer. Vedlikeholdsarbeid, taksering, vannskadekon-
troll, teknisk r�dgivning og utf¿ring av reparasjoner.

Våre underleverandører
til prosjektet
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Posten har investert 100 millioner kroner i samfunnstil-
tak i nærmiljøet, deriblant utvidelse av Lørenskogveien 
til 4 felt, bygging av park, planting av 10.000 bjørke-
trær, anlegging av tur- og sykkelveier, støyskjerming og 
nedlegging av høyspentledning i bakken.

Foto: Byggenytt

Flott pauseplass for ansatte ute i det fri. Her det eneste 
stedet det visstnok er lov å røyke. 

Foto: Byggenytt

Inn- og utkjøringen for transport.      Foto: Byggenytt

Flott parkanlegg – gratulerer Posten!                                                                                                            Foto: Byggenytt

Grønnspettveien 2, 2032 Maura
Telefon 915 38 992 • www.ng.no

Vi har utført stein- og
grøntarbeid rundt
infrastruktur

Nordby Maskin AS har stått
for alt utomhusarbeid

Til sammen 8000 m² er beplantet med ca. 6000 furutrær,
3000 hekkeplanter og 6000 bjørketrær. I tillegg har vi stått for 
asfaltering av veier og gangveier, steinlegging, samt utsmykking 
av utomhusarealet. Det er sådd 50 mål med gressplen.
Totalt under byggeperioden har det vært involvert ca. 30
personer. Vi har maskiner og mannskap til både små og store 
utomhusprosjekter.
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Bildet til venstre viser uteplass ved kantinen i administrasjonsbygget. Til høyre: Østlandsterminalen har lagt seg vel til rette i landskapet.                                       Foto: Byggenytt

Postens Østlandsterminal sorterer mer enn 
halvparten av brevposten i Norge og har 2300 
ansatte innenfor terminalarbeid, transport og 
distribusjon. Etter en litt turbulent oppstart 
går nå terminalen som normalt, forteller 
kommunikasjonsrådgiver Kyrre Holstad.

Foto: Byggenytt

Posten har en lang og 
tradisjonsrik fortid. 
Bildet viser en monter 
med posthistore plas
sert på det staselige 
skifergulvet i glassgård
en. 

Ventilasjonsrørene 
skader så visst ikke 
inntrykket av et flott 
interiør.  

Foto:
Byggenytt

Til venstre: 
Østlandsterminalen 
kildesorterer alt 
avfall ned i 9 
fraksjoner.

Til høyre:
Produksjonshallen er 
inndelt i oppmerkede 
gangsoner og truck
gater. I tillegg til 
truck benyttes også 
sparkesykler til å for
flytte seg i den 35.000 
m2 store produksjons
hallen.

Foto:
Byggenytt

VEN¯Y
Industrimontering AS

Ven¿y Industrimontering AS
Ermesj¿kroken 18, 1440 Dr¿bak
Telefon 90 85 49 78 ¥ Faks 64 93 28 30

Fasadeklatrere
er levert av oss

Telefon 64 00 64 30
www.ostlandske-rengjoring.no

Vi gratulerer Posten Norge
med en flott terminal der vi har

utført all byggrengjøring

Totalleverandør av utstyr til avfall

Vi bidrar til å velge den optimale løsning for avfallshåndteringen 
innenfor miljø og økonomi. Avfallsløsningen – slik du vil ha den.

Foto: Byggenytt

EnviroPac AS • Ulvenveien 89C, 0581 Oslo • Telefon 06130 • Faks 22 70 00 81 • www.enviropac.no
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Veidekke Entreprenør Buskerud
Avd. Hallingdal (Bygg)
Postboks 143, 3551 Gol
Telefon 32074944, Faks 32075615

Totalentreprenør

www.veidekke.no

Bjørneparken kjøpesenter – Thon Hotel Bjørneparken
Bjørneparken 
kjøpesenter 
og Thon Hotel 
Bjørneparken 
ligger i Flå 
kommune i 
Hallingdal lett 
tilgjengelig fra 
bilvei, buss-
holdeplass eller 
togstasjon. 

Hotellet (til 
høyre på bildet 
øverst) ligger i 
tilknytning til 
kjøpesenteret.

Kjøpesenter 
og hotell har 
selvfølgelig fått 
sine navn etter 
den velkjente 
Vassfaret 
Bjørnepark 
som ligger like 
i nærheten.

Foto:
www.

bjorneparken-
kjopesenter.no

Olav Thon var selvsagt på plass da den offisielle åpningen fant sted 7. mai. Her ser 
vi ordfører Tor Egil Buøen klippe snoren mens norskamerikaneren Gary Gandrud og 
Thon følger spent med.

Foto: Byggenytt 

Hallingdølen Olav Thon har 
satset stort i Flå kommune. 
Først ga han en pengesum til 
Bjørneparken. Så kjøpte han 
parken og Vik Gjestgiveri og 
begynte å planlegge for ho-
tell og kjøpesenter. Og 7. mai 
kunne flere tusen fremmøtte 
delta i åpningsfesten for nytt 
kjøpesenter og hotell.

På Flå kommunes nettside 
skriver ordfører Tor Egil Bu-

øen at Olav Thons satsning i 
Flå er et eventyr. Mange har 
arbeidet med næringsutvik-
ling i Flå, men ofte har spen-
nende prosjekter strandet på 
grunn av mangel på kapital.  
Ordføreren forteller videre at 
i løpet av noen maidager fikk 
Flå 100 nye arbeidsplasser, et 
hotell og økte antall butikker 
fra 2 til 15 med det nye kjø-
pesenteret. Etter det ordføre-
ren forstår er flere butikker 

på vei inn i senteret, og arbei-
det med å få ny butikk inn i 
Vassfartunet kjøpesenter ser 
også ut til å bære frukter. Alt 
dette gjør Flå til en mer at-
traktiv kommune å stoppe i, 
ha hytte i, og ikke minst bo i. 
Buøen tar også med i sin ar-
tikkel at det mest interessan-
te Olav Thon sa i forbindelse 
med åpningen var: «Dette er 
bare en begynnelse».

Det var en 
ordentlig stor 
folkefest på 
åpningsdagen 7. 
mai. Flere tusen 
ville være tilstede 
på denne helt 
spesielle begiven-
heten i  Flå.

På bildet over er 
den drøyt 7 me-
ter høye bjørne-
statuen ennå ikke 
avduket.

Foto:
Byggenytt

Se også

www.
bjorneparken-
kjopesenter.no

Prosjektfakta

Byggherre: Olav Thon

Arkitekt: Hille • Melbye Arkitekter AS

Totalentreprenør
kjøpesenter: Veidekke Entreprenør AS

Totalentreprenør
hotell: J. I. Bygg AS

Grunnarbeid: Dokken AS

Rådgivere
Byggkonsulent: DBC-Bygg AS
Brannteknisk
 konsulent: Egil Berge

Dokken AS • Postboks 373, 1301 Sandvika
66 79 45 00 • www.dokken.no

Totalleverandør av grunnarbeid 
og utomhus på Bjørneparken 
kjøpesenter



12 - BYGGENYTT NR. 4–2010

Elektroarbeid er utført av

Kr¿derenÊElektroÊAS
3535ÊKr¿deren
TelefonÊ32Ê14Ê70Ê50

www.eke.no

Maler- og beleggsarbeid
er utført av malermester 

Alexander Molvig

www.sundbreitransport.com
Breievegen, 3570 Ål
Telefon 48 17 17 21

Norges største takentreprenør

www.icopal.no

Fimotek AS
Postboks 267, 2001 Lillestrøm

Telefon 40 10 06 10
post@gittersystemer.no	¥	www.gittersystemer.no

Fimotek har levert rullegitter
til butikkene på

Bjørneparken kjøpesenter

Bjørneparken kjøpesenter er et moderne senter med godt butikkutvalg som dekker de daglige behov for alle innbyg-
gere i Flå. Med sine 15 butikker vil det også være attraktivt for reisende på riksvei 7.

Foto: Byggenytt

Det var folksomt i Bjørnehiet restaurant på åpnings-
dagen. Restauranten er åpen for alle og betjener både 
kjøpesenterdelen og hotellet.

Foto: Byggenytt

Prosjektleder Nils Kolbjørn Moen i Veidekke Entre-
prenør.

Foto: Byggenytt

Det er Veidekke Entre
prenør AS som har byg
get kjøpesenteret for Olav 
Thon. Entreprisen er en 
forhandlet totalentreprise 
på bygningsmessige arbei
der hvor grunnarbeider og 
tekniske fag er sideentre
priser. Veidekk Entrepre
nør er administrerende si
deentreprenør.

I følge prosjektleder Mo
en var det dårlige grunn
forhold på tomten. Utford
ringen for Veidekkefirmaet 
Dokken AS var derfor å 
grav dypt ned  og fylle 
godt på med sprengstein.

Kjøpesenteret er reist med 
plate på mark og bære
konstruksjonen består av 
prefabrikkerte betongele
menter. Det er brukt sand
wichelementer i vegger og 

på enkelte  steder er ele
mentene dekorert utvendig 
med lerk for å gi bygget et 
mer variert og tiltalende 
uttrykk.

Moen opplyser at arbeid
ene startet opp i mai 2009 
og senteret på ca. 7500 m2 

ble åpnet som planlagt 7. 
mai 2010.  Han forteller 
videre at Veidekkes entre
prisekontrakt beløper seg 
til ca. 43 millioner kroner 
eks. mva. På det mest hek
tiske hadde entreprenøren 
30 mann i sving på bygge
plassen.

Det er Veidekke Entrepre
nør Distrikt Buskerud Av
deling Hallingdal som har 
utført denne entreprisen.
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Ventilasjonsarbeid og
automatikkanlegg

er levert og montert av

HvervenmoveienÊ29,Ê3511ÊH¿nefoss
31Ê12Ê64Ê44Ê¥Êpost@brynvent.no

Aggregater er levert av

Novema Aggregater AS
Industriveien 25, Postboks 61
2021 Skedsmokorset
www.novema.no

Hotellet er en del av kjøpesenteret, men er bygget i en egen entreprise.                                                    Foto: Byggenytt

Plantegningen viser organisering av kjøpesenterdel og 
hotelldel. Grønt felt dekker Bjørnehiet restaurant og kon-
feransearealer.

 Foto: Byggenytt

Malermester 
Alexander 
Molvig 
foran et 
artig 
veggtapet 
i møterom-
met Elg i 
hotellets 
konferanse-
avdeling.

Foto:
Byggenytt

s

Hotellets resepsjon. 
Thon Hotel Bjørnepark-
en har 56 rom og en 
hotellrestaurant som 
er åpen for alle. Hotel-
let har også kapasitet 
for kurs og konferan-
ser på opptil 80 perso-
ner. Hotellet vil også 
samarbeide tett med 
Bjørneparken  for spe-
sielle arrangementer.

Foto: Byggenytt

Bildene under:
Hotell-lobbyen med 
dyrebilder og det størs-
te møterommet Bjørn.

Foto:
www.thonhotels.no

Flå

Byggevare- og
trelastleverandør til
Thon Hotel Bjørneparken

Flå Bygg & Trelast AS
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Norwegian 
Outlet

Prosjektledelse

www.vedal.no

Norwegian Outlet er 
lokalisert til Vestby, 
knappe 4 mil syd for 
Oslo med avkjøring fra 
E6. Lokaliseringen  vil 
trolig være et strategisk 
klokt valg.                       
             

Foto: 
Byggenytt

Det er Kosbergs Arkitekt
kontor AS som har tegnet 
Norwegian Outlet. I en sam
tale med arkitektens pro
sjektleder Ivar Gussiås, for
teller han at konseptet for 
Norwegian Outlet er en mi
niby, med utvendig handle
gate med egne innganger til 
hver enkelt butikk. Inngan
gene er overdekket med en 
baldakin, så handlende kan 
gå tørrskodd fra butikk til 
butikk uansett vær.

Gussiås opplyser at denne 
type anlegg har et lavt kost
nadsbudsjett. Det skal væ
re en enkelhet, men samti
dig skal det være elementer 
som fremhever prosjektet.
Glassbygget med sitt oransje 
midtbygg, er hovedelement
et i dette og skal ha den an
nonserende effekten for for
bipasserende.

Resten av anlegget har en 
enkelhet og renhet i form og 
farge.Handlegatens bredde 
og bygningenes høyde gir en 
intim atmosfære for de hand
lende, tilføyer Gussiås.

På Østlandets Blads nettut
gave skrives det at byggher
ren Castelar Corporate Fi
nance sitt konsept baserer 
seg på amerikansk «outlet» 
hvor merkevareprodusent
ene kvitter seg med restpar
tier ved å selge dem direkte 
gjennom større utsalg. I føl
ge det tidligere skøyteesset 
Ådne Søndrål, en av investo
rene bak Castelar Corpora
te Finance, er det snakk om 
merkevarer som er et halvt år 
gamle. Salget skjer i samar
beid med leverandørene.

Pr. dags dato består «merke
varelandsbyen» av 39 butik
ker, de fleste med internasjo
nale og nasjonale merkeklær 
og sko med fokus på sport og 
mote.

Et «outlet» er altså et fa
brikkutsalg hvor eieren av 
merkevaren selv eier og dri
ver butikken. Rundt om i Eu
ropa finnes det 200 tilsva
rende fabrikkutsalg. Vestby 
er først ute i Norge. 
 

Det er egne innganger til hver enkelt butikk.

Foto: Byggenytt

Glassbygget med sitt oran-
sje midtbygg, er hoved-
elementet som fremhever 
prosjektet og har den an-
nonserende effekten for 
forbipasserende.

Foto: Byggenytt

Inngangene er overdek-
ket med en baldakin slik 

at handlende kan gå tørr-
skodd fra butikk til butikk 

uansett vær.

Foto: Byggenytt

Totalentreprenør

Foto: Byggenytt
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Norges største
takentreprenør

www.icopal.no

Elfag - når du trenger elektriker

Elektroarbeid er utført av

Vi har prosjektert og levert
luftbehandlings- og kjøleanleggene

www.ostfold-enok.no TelefonÊ69Ê12Ê54Ê30

Da Byggenytts fotograf besøkte Norwegian Outlet 
medio juni, var det Veidekkes leietakeransvarlig Geir 
Toverød som styrte på entreprenørens rigg. Selve 
byggeprosjektet ble overlevert byggherren 3. juni.

Prosjektfakta

Byggherre:	 Castelar	Corp.	Finance	ASA

Prosjekt-	og	
		byggeledelse;	 Vedal	Prosjekt	AS

Arkitekt:	 Kosbergs	Arkitektkontor	AS

Totalentreprenør:	 Veidekke	Entreprenør	AS

Rådgivere
RIG:	 Siv.ing.	Bjørn	Strøm	AS
RIB:		 Bright	Rådgiv.	Ingeniører	AS
RI	samferdsel:	 Cowi	AS
Koordinering
		tekniske	fag:	 Itech	AS
RI	brann:	 Brann	og	Sikkerhets	Rådg.	AS

Det er Veidekke Entrepre-
nør AS, distrikt Follo/In-
dre Østfold og distrikt An-
legg Øst som sammen har 
bygget Norwegian Outlet, 
rett ved siden av det store 
vanntårnet som er et kjent 
landemerke ved Vestby. 
Arbeidene startet opp i 
april, og ble avsluttet og 
gjort klart for åpning før 
sommerferien 2010.
 
Bygget er fundamentert 
på fjell og sprengsteins-
fylling. Kjeller og trappe-

hus er utført i betongele-
menter, mens bæresystem 
på hovedplan består av 
stålsøyler og gitterdrage-
re. Vegger er utført i sand-
wich-elementer, og taket er 
et tradisjonelt stålplatetak. 
I underetasjen er det åpen 
parkering med 170 plasser, 
og det er i tillegg etablert 
ca. 700 p-plasser utvendig.

Veidekkes totale omsetn-
ing har beløpt seg til ca. 
140 millioner kroner eks. 
mva. 

«Back of House». Anleggets tomt skråner nokså mye 
med en høydeforskjell på opp til 15 meter fra byggets 
forkant til bakkant. Dette er blant annet utnyttet til å 
etablere åpen parkering i underetasjen for 170 park-
eringsplasser.

Foto: Byggenytt  
  

Linneas Café. Her kan man hvile trette bein og nyte litt 
mat og drikke med utsikt mot Norwegian Outlets for-
plass.

Foto: Byggenytt

Senterbygget – prosjektets perle.

Foto: Byggenytt

Det skal være lett å orientere seg i «merkevarelandsbyen». 
Det er foreløpig 39 butikker her med en total salgsflate på 
godt og vel 12.000 m2. .Handlegatens bredde og bygning-
enes høyde gir en intim atmosfære for de handlende. 

Foto: Byggenytt

www.lettbetong.no
ØSTFOLD
Hovedkontor - Avd. Mysen 
Tlf.  69 84 58 00 
Fax 69 84 58 10 

Tekniske avd. 
Tlf. 69 84 58 04
Tlf. 69 84 58 06

ÅPNINGSTIDER
Mandag til Fredag: 
Fra kl. 06.30 til 15.30

virksomhet m.m. Tekniske spørsmål kan rettes mot vår tekniske avdeling.

ÅPNINGSTIDER
Mandag til Fredag: 
Fra kl. 06.30 til 15.30

AKERSHUS
Avd. Vestby 
Tlf.  64 98 31 00 
Fax 64 98 31 20

Vi takker for oppdraget 
og ønsker Norwegian Outlet 

lykke til videre
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Bybanen i Bergen

Kronstad holdeplass inngår i grunnentreprisen Inndalsveien Nord.                                              Foto: Ronny Bertelsen

Vognene er 32 meter lange og leveres av Stadler i Berlin. Maks hastighet for vognene er 
80 km/time. Hvert vognsett tar ca. 220 personer.

Foto:  Ronny Bertelsen

22. juni åpnet Bybanens før
ste byggetrinn for reisen
de fra Byparken til Nesttun. 
Etter en lengre periode med 
testkjøring kan nå byens bor
gere ta det nye kommunika
sjonsmiddelet i daglig bruk. 
Det er lenge siden det gikk 
trikk i  Bergens gater. Byba
nen er et nytt element i tra
fikkbildet som medfører en 
del nye regler som alle tra
fikanter, gående, syklende 
og bilkjørende, må forholde 
seg til. Bybanekontoret har 
derfor i god tid forberedt by
ens borgere med en informa
sjonsbrosjyre om det nye tra
fikkbildet. For å nevne en 
ting: som gående har du vi
keplikt for Bybanen! Du må 
som fotgjenger stoppe for å 
la Bybanen passere. Skiltet 
vil du finne ved gangkrys
singer.

Anleggsprosjektet
Strekningen Byparken til 
Nesttun (ca. 10 km) har vært 
delt inn i 8 grunnentrepriser. 

1. Byparken – Fjørsanger-
veien består av 900 meter ba
netrasé. På strekningen er det 
bygget en terminal i Starv
husgaten ved Byparken, og 
holdeplasser ved jernbane
stasjonen og i busstasjonen. 

2. Fjøsangerveien – Strøm-
men består av 820 meter ba
netrasé. Det er bygget holde
plasser i Nygårdsgaten og i 
Strømmen.

3. Strømmen/4. Danmarks-
plass – Fabrikkgaten består 
av 1350 meter banetrasé og 
en ny bro over Strømmen.

5. /6. Inndalsvei-entrepri-
sene består av en 1200 me
ter banetrasé. På strekningen 
er det bygget to holdeplasser 
ved Kronstad og Nymark. 
Det er bygget verksted og 
driftshall ved Kronstad sta
sjon.

7. Wergeland – Fantoft be
står av 2400 meter banetra

sé samt tre holdeplasser på 
Wergeland, Sletten og Slet
tebakken.

8. Fantoft – Nesttun be
står av 3200 meter banetrasé 
samt tre holdeplasser på Fan
toft, Paradis og Hop, og ter
minal på Nesttun. Banen går 
delvis i dagen og delvis i tun
nelene Tveiteråstunnelen og 
Fantofttunnelen.

Byggetrinn 2
Andre etappe av Bybanen, 
fra Nesttun til Lagunen i Rå
dal, er nå så smått i gang og 
skal etter planen stå ferdig i 
2012.

Nå er også planprosessen for 
regulering av bybanestrek
ningen Rådal – Flesland for
melt startet opp. Håpet med 
dette er at Bybanen kan byg
ges kontinuerlig og stå ferdig 
til Flesland i løpet av 2015.

Bergensprogrammet
Bybanen inngår i Bergens

programmet for transport, 
byutvikling og miljø. Dette er 
et spleiselag mellom Bergen 
kommune, Hordaland fylkes
kommune, staten og innbyg
gerne i Bergensområdet for 
å bedre transportsystemet i 

Bergen. Det er Bybanekonto
ret som bygger traséen, mens 
det er Hordaland fylkeskom
mune som skal drifte Byba
nen som en del av kollektiv
trafikken i Bergensregionen. 
De planlagte investeringer 

for Bergensprogrammet total 
beløper seg til ca. 6 milliard
er kroner

Det at regjeringen gir ytter

➞

Det er lenge siden det gikk trikk i Bergens gater. Her 
Bybanens trasé i Kaigaten. Bildet under: Holdeplass 
ved jernbanestasjonen.

Foto: Ronny Bertelsen

Vi utførte konstruksjonsarbeid, armering, 
forskaling, justering av spor, og støping i 

underentreprise for Baneservice AS

www.sabyggservice.no

Gartnerarbeid på strekningene
Fjøsanger - Strømmen og
Wergeland - Fantoft er utført av

www.m-lovaas.no
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Nobi Norsk Betongindustri AS
Mjølkevikvarden, 5315 Herdla

Telefon 56 15 16 00

Vi har levert
betongkummer
betongrør
kabelkanaler
signalkummer
trekkekumme
plantekummer
varsel- og ledelinjer

Ovenstående bilde 
og illustrasjonen under av 
de åtte grunnentreprisene

i byggetrinn 1
er sakset fra

Bybanens utmerkete nettsted:
bybanen.no

Prosjektfakta byggetrinn1

Grunnentrepriser
Byparken–Fjøsangerveien: Svein Boasson AS

Fjøsangerveien–Strømmen: Fyllingen Maskin AS

Strømmen: NCC Construction AS

Danmarksplass–Fabrikkgaten: NCC Construction AS

Inndalsveien Nord: Fyllingen Maskin AS

Inndalsveien Sør: Fyllingen Maskin AS

Wergeland–Fantoft: Veidekke Entrprenør AS

Tantoft–Nesttun: NCC Construction AS

Spor: Baneservice AS

Kontaktledningsanlegg/strøm: Alstom Norway AS

Signalanlegg: Thales Norway AS

Ved Kronstad stasjon er det bygget verksted og driftshall. I den gule bygården holder Bybanens driftssentral til (se 
bildet under). 

Foto: Ronny Bertelsen 

ligere støtte til utviding og 
finansiering av Bergenspro-
grammet, legger til rette for 
en videre utvikling av et mer 
miljøvennlig og effektivt 
transportsystem, med vekt 
på et godt kollektivtilbud og 
bedre forhold for fotgjengere 

og syklister. Bybanen er mer 
enn miljøvennlig transport, 
Bybanen vil sette sitt preg på 
utviklingen i Bergen i årene 
fremover. Langs traséen er 
det planer og byggeprosjek-
ter i emning, blant annet vil 
det skje mye på Wergeland, 
Fantoft og Paradis i tiden 
fremover.

➞

Kontrollen.                                       Foto: Ronny Bertelsen 

Vogn og 
holdeplass 
i moderne 
og tiltalende 
utseende.

Foto:
Ronny

Bertelsen 

Vik Ørsta AS ● N-6150 Ørsta
Tlf +47 70 04 70 00
www.vikorsta.no

www.ct
-bolt.c

om
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Byggeherre-
omBud for 
scan tech

www.ramboll.no

Scan Tech – nybygg i Dusavika Prosjektfakta

Byggherre:	 Scan	Tech	Eiendom	AS

Byggherreombud:	 Rambøll	Norge	AS

Arkitekt:	 Giskes	Arkitektkontor	
	 c/o	Multiconsult	AS

Totalentreprenør:	 Lothe	Bygg	AS

Utomhusplan:	 Dimensjon	Rådgivning	AS

RI	konstruksjonsteknikk:	 Multiconsult	AS

RI	lyd:	 Multiconsult	AS

RI	brannteknikk:	 Norconsult	AS

Prosjektleder	ventilasjon:	 Energi	&	Miljø	AS

Prosjektleder	rør:	 Sig.	Halvorsen	AS

Prosjektleder	elektro:	 Rønning	Elektro	AS	

Nybygget, som er sentralt plassert i industriområdet Dusavika i Stavanger, inneholder både verksted, kontorer og la-
ger. Totalt er bruksflaten 12.500 m2. 

Foto: Øystein Bjørheim

Scan Tech er en av Norges 
ledende produsenter og leve-
randører av ATEX-produkter 
og støttetjenester til olje- og 
gassektoren. Selskapet har 
100 ansatte, og tilbyr pro-
dukter og tjenester innenfor 
prøveboring og produksjon, 
fra design og engineering av 
spesialutstyr til plattform-
vedlikehold og modifika-
sjon, fra brønntestingsstøtte 
til subsea-operasjoner som 
rørutgravning og reparasjo-
ner. Scan Tech har selv vært 
byggherre for byggeprosjek-
tet, mens Lothe Bygg AS har 
hatt totalentreprise. Entre-
prisekostnader har vært 130 
millioner NOK.
 
Verksted, kontor og lager
Nybygget, som er sentralt 
plassert i industriområdet 
Dusavika i Stavanger, inne-
holder både verksted, konto-
rer og lager. Godkjennings-
planen forelå i januar 2008, 
og bygget ble overlevert i mai 
2010. Byggeprosessen har 
tatt noe lengre tid enn plan-
lagt på grunn av endringer 
underveis.
 
12.500 m2 
Bygningskroppen består av 

bærende prefabrikerte be-
tongelementer,  etasjeskil-
lere og tak som hulldekker. 
Underetasjen på 3700 m2 er 
plasstøpt. Innvendig høyde 
er 6,5 m. Underetasjen bru-
kes til lager. Dekket over un-
deretasje er dimensjonert for 
3,5 tonn pr. m².

Totalt er bruksflaten 12.500 
m2, hvorav 1400 m2 foreløpig 
står uinnredet. Det er flere 
produksjonshaller med 8-10 
meters takhøyde.

80.000 kubikk fjellmasse 
Prosjektleder Lidvar Sveins-
voll hos Lothe Bygg AS si-
er at byggeprosessen har gått 
fint uten spesielle utfordrin-
ger, bortsett fra at store byg-
geprosjekter krever mye lo-
gistikk. Han beskriver også 
tomten som et fint utgangs-
punkt for byggeprosjektet. 

– Det er en fin fjelltomt uten 
nevneverdige utfordringer, 
men det har blitt sprengt ut 
80.000 kubikk fjellmasse for 
å gjøre plass til underetasjen, 
sier Sveinsvoll.

Scan Tech sitt nybygg har en 
gjennomgående høy stand-

ard. Inngang, trapperom og 
kantine er utstyrt med kera-
miske fliser. Kontorarealet 
er dekket av en kombinasjon 
av fliser og tepper. System-
vegger består av vinylbelagt 
gips, glassfronter i gråmalt 
utførelse med gråmalte dører 
og listverk.

I himling i kontor- og fel-
lesområder er det benyt-
tet aluminiumkassetter i 

kombinasjon med ventila-
sjon. Heissjakt er kledd med 
brannklassifiserte eikepane-
ler.

Tekniske anlegg
Bygget har tekniske anlegg 
av høy kvalitet. 

Det er på rørsiden instal-
lert sanitær, varme, kjøle, 

Sigve Nicolaisen, integrasjons- og kontrollrådgiver i Scan 
Tech.

Foto: Øystein Bjørheim 

➞

Underetasjen på 3700 m2 er plasstøpt. 
Innvendig høyde er 6,5 m. Underetasjen 
brukes til lager. Dekket over underetasje 
er dimensjonert for 3,5 tonn pr. m².

Foto: Øystein Bjørheim

Spenncon AS
Postboks 508 Sentrum, 3504 Hønefoss
Telefon 51 608 511

Vi har levert
betongelementene til
Scan Tech sitt nybygg

Vi har levert aluminiumsvinduer
-dører og glassfasader

Time Aluminium • Kvålveien 14, 4323 SANDNES

Hovedentreprise
for grunn-, utendørs- og 
gartnerarbeid
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Datek Løfteteknikk AS
Mekjarvik 2, 4070 Randaberg
Telefon 51 41 22 22

Vi har levert dører,
porter og grinder

Port-Teknikk AS
Breiflåtveien 15, 4017 Stavanger
Telefon 51 90 68 80 • Faks 51 90 68 81
www.portteknikk.com

Tømrerarbeid
er utført av

www.ganntre.no

Vi har utført fuging og branntetting

Dreierveien 25, 4321 SANDNES
Telefon 51 43 75 39

➞
trykkluft, oljeoppsamling og 
sprinkleranlegg. Bygget har 
egen kjølemaskin på 230 kW 
og naturgass fyrtkjele på 975 
kW.

Byggets luftbehandlingsan
legg består av 6 stk. ventila
sjonsaggregater plassert i tre 
tekniske rom. Kontorareale
ne har behovsstyrt ventila
sjon og kjølehimling der ag
gregatene har frekvensstyrte 
vifter, roterende varmegjen
vinner, vannbåren varme og 
kjølebatteri. 

Verkstedlokalene har tilpas
set ventilasjon der aggregate
ne har frekvensstyrte vifter, 
kryssvarmeveksler, varme
batteri med vannbåren var
me samt egne avtrekksvifter 
for sveiseavtrekk.

Det er montert nedhengte ar
maturer i kontorer og interiør
armaturer i møterom. 

Belysing varme/kjølanlegg 
blir styrt via SDanlegg.

Innbruddsalarm/brannalarm 
samt adgangskontroll er le
vert og montert.

Teknisk rom plassert på taket. Bildet viser kjølemaskin til venstre, ventilasjonsaggre-
gater for 4. etasje og alle kontorer til høyre.

Foto: Øystein Bjørheim

Tett og godt! 

En lekkasjefaktor (luftskifte med 50 Pa trykk mot  byg
get) på 0,29 er mindre enn 20 % av forskriftens øvre 
grense, og dobbelt så godt som det kreves av et passiv
hus.

– Vi trodde ikke våre egne resultater med en gang, og ble 
ganske opprømte, sier Hans Ananiassen, termografør og 
tetthetsmåler i Rambøll Rogaland.

Rambøll har foretatt uavhengig kontroll av bygget inklu
dert tekniske installasjoner.

– Vi kan ikke annet enn å gratulere Lothe med resultatet, 
sier Olaf Flack, leder for spesialavdelingen som har hatt 
oppdraget.

Foto: Rambøll

Fra møterom med flott 
utsikt.

Bildene under:
Utsnitt fra resepsjon og 
kantine.

Foto:
Øystein Bjørheim

s Fra kontor-
arbeidsplass. 
Nybygget 
huser 100 
ansatte.

Bygget 
er spesial-
designet for 
at Scan Tech 
skal kunne 
produsere et 
enda bedre 
produkt-
spekter til 
offshore-
industrien.

Foto:
Øystein

Bjørheim 

Vi har levert 
tepper og
gulvbelegg

Telefon 916 33 400
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Vi har levert rustfrie
rekkverk på gangbru

Kaiveien 49, 4310 Hommersåk • 915 58 614

Membrantekking er utført av

Telefon 51 60 14 50 Faks 51 60 14 51
post@sandnes-tak.no

Stålarbeid er utført av

Breimyra 11, 4340 Bryne
Telefon 51 48 96 00

Flisearbeid er utført av
murmesterfirmaene

Ørn & Roth AS
MURMESTERFIRMA

Lerkeveien 1, 4314 Sandnes
Telefon 51 67 47 14

S. Sirevåg AS
MURMESTER
Åsveien 154, 4328 Sandnes

Telefon 51 62 11 03

Tjensvollkrysset 
i Stavanger

Nylig åpnet den nye rund-
kjøringen Tjensvollkrysset, 
som har vært heftig debat-
tert i forkant av åpningen. Vi 
har snakket med prosjektle-
der Leif Lindefjeld i Statens 
Vegvesen. Han sier at tan-
ken har vært at det nye Tjen-
svollkrysset skal være et by-
prosjekt tilpasset arealene 
og omgivelsene rundt, med 
park, Forum-området, skoler 
og boliger i umiddelbar nær-
het.

– Utfordringen har i tillegg 
vært å få en best mulig av-
vikling i krysset for biltrafik-
ken ut fra dagens begrensede 
veinett, som er vedtatt skal 
brukes i framtiden. Hverken 
rv 509 Madlaveien eller E39 
skal utvides med flere kjøre-
felt og eksisterende kryss nær 
opptil Tjensvollkrysset skal 
oppretthodes, sier Lindfjell

Forutsetninger 
At Eiganestunnelen skal av-
laste E39 er en forutsetning 
for veinettet over Tjensvoll 
og Schanceholen. Et annet 
viktig kriterium for krysset 
har vært å gi kollektivtrafik-
ken bedre vilkår, og at nye 
busstopp er bedre tilpasset 
til dagens og framtidens are-
aler. Ombyggingen av Tjen-
svollkrysset har også gjort 
det sikrere for de myke tra-
fikantene.  Lindefjeld viser 

til at det har vært en del fot-
gjenger- og sykkelulykker i 
forbindelse med eksisterende 
kryss gjennom årene.

Gangvei og sykkelpassasje 
i høyden 
Byggeprosjektet har krevd 
en god del kostnader i for-
hold til støyskjerming og 
miljøtiltak. Det har vært vik-
tig å begrense støyen mot det 
populære turområdet Mos-
vannsparken, omkringlig-
gende boliger og sport og ak-
tivitetsområde (med ishall og 
idrettshall). I stedet for å leg-
ge gangadkomst til friområ-
det og forbinde de fire kva-
drantene i Tjensvollkrysset 
via adkomst under bakken, 
har man altså løst utfordrin-
gene for gående og syklen-
de ved å lage gangvei oppe 
i høyden. Fra gangbroen får 
man utsikt mot fjellene i ho-
risonten og mot Mosvannet 
og parken. Rampen er uni-
verselt utformet og gjør stig-
ningen tilgjengelig for alle.

Vannsymbolikk 
Haga og Grov har vært arki-
tekter for utformingen av det 
nye Tjensvollkrysset, etter å 
ha vunnet arkitektkonkur-
ransen som Statens vegvesen 
og Stavanger kommune invi-
terte til i oppstart av regule-
ringsplanen i 2005. Det ligger 
et historisk sus over arkitek-

tenes ideer. Bernard Hanson, 
som etablerte seg langt «ute 
på landet» på det som nå er 
kjent som Forum-området 
rundt cirka 1860, drev blant 
annet med fiskeoppdrett og 
hadde mange vanndammer. 

– Denne historiske forankrin-
gen er symbolsk overført til 
byggeprosjektet ved å legge 
inn vannfall i blåglasset. Ar-
kitektene kunne egentlig ha 
tenkt seg vann, men Vegve-
senet er restriktive med vann 
som ikke har en hensikt ut-
over det symbolske, smiler 
Lindefjeld.
 
Vannassosiasjonen henspil-
ler også til Mosvannet like 
ved. 

Ifølge Lindefjeld har hove-
dentreprenør Kruse Smith 
AS løst oppdraget på en sær-

deles god måte. Risa AS som 
har vært underentreprenør, 
har også løst utfordringene 
med trafikkavvikling på en 
meget god måte. Totalkost-
nadene er på 119 millioner 
kroner.

Helhetlig detaljløsninger og 
robust materialvalg sammen 

med godt håndverk fra en-
treprenørene, har ført til et 
meget bra sluttprodukt. Den 
indre sirkelen er nydelig fli-
selagt.

Kritikk
Tjenvollkrysset er som kjent 
et byggeprosjekt som har 
vært gjenstand for mye de-
batt, delte meninger og kri-
tikk.

– En av de største lærdom-
mene fra dette prosjektet, er 
at vi kunne ha vært mye flin-
kere til å informere publi-
kum før og under prosjek-
tet. Mange er skuffet fordi de 
hadde helt andre forventinger 
til krysset. Med de rammene 

vi har hatt, og de utfordringer 
som ligger i den svært høye 
bilveksten på Nord-Jæren, 
så er det ikke mulig å bygge 
seg ut av køproblemene  som 
skapes av morgen- og etter-
middagstrafikken, og ferje-
trafikken, sier Lindefjeld.

Prosjektlederen har også lært 
seg noe annet:
– Jeg er litt skremt av disse 
nettdebattene, som sprer seg 
som ild i tørt gress. Fagli-
ge debatter og uenighet om 
løsninger på et rett tidspunkt 
i planprosessen, er vi alle av-
hengig av for å komme vide-
re i utviklingen. Men useriø-
se innspill er ingen tjent med, 
aller minst avsenderen selv.

Fugleperspektiv.                                                                                                         Foto: Statens vegvesen/Leif Lindefjeld

Nattbilde.                                                                                                                    Foto: Statens vegvesen/Leif Lindefjeld

Helhetlig detalj
løsninger og robust 
materialvalg sam
men med godt hånd
verk fra entreprenør
ene, har ført til et 
meget bra sluttpro
dukt. Den indre sir
kelen er nydelig 
fliselagt.

Foto:
Øystein Bjørheim
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Variasjoner over tema. Alle bilder under: Øystein Bjørheim

Bruk av trebaserte plater i gipsplatevegger

Norgips registrerer at det i 
økende grad prosjekteres 
med trebaserte plater bak 
gipsplater i en rekke insti-
tusjonsbygg. I senere tid ser 
vi at OSB-plater oftest blir 
beskrevet.

Bakgrunnen er sannsynlig-
vis et ønske om en frihet til 
å kunne feste tunge gjen-
stander der behovet til enh-
ver tid måtte dukke opp.

Utfordringen ved slike 
løsninger er at det som regel 
er både et lyd- og et brann-
krav til vegger i denne type 
byggverk. Vi har til og med 
sett dette beskrevet i røm-
ningsveier med et 60 mi-
nutters brannkrav. Derfor 
ønsker vi å sette fokus på 
noen problemstillinger om-
kring denne type konstruk-
sjoner.

Brannteknisk
Gipsplatenes branntekniske 
egenskaper er basert på at 
det er ca 2 liter krystallvann 
pr m2 plate. Dette kjemisk 
bundne vannet frigjøres 
under en varmeutvikling. 
Denne kalsineringsproses-
sen resulterer i at vannet 
presses ut gjennom karton-
gen og ut i platens overflate 
som dermed kjøles ned. Et 
innbygget overrislingsan-
legg med andre ord.

En gipsplate har altså ingen 
god termisk, isolerende ev-
ne som forsinker et brann-
forløp, men egenskapen er 
et resultat av en kjemisk 
prosess. Denne egenskapen 
er ingen enkel sak å legge 
inn i en brannteknisk be-
regning når brannforløpet 
påvirkes av andre elemen-
ter. En ren gipsplatekon-
struksjon vil være kurant å 
beregne, men en blandings-

konstruksjon som dette, vil 
være langt mer komplisert.

Våre spørsmål blir derfor: 

1. Hvordan vil denne kalsi-
neringsprosessen påvirkes 
av en bakenforliggende, tre-
basert plate? Vil temperatu-
ren stige raskere og proses-
sen fremskyndes?

2. Hvordan vil den økte 
brannbelastningen i hul-
rommet påvirke hastighe-
ten på gipsplatenes kalsine-
ringsprosess på motsatt side 
av hulrommet?
  
3. Hvordan vil et produkt 
med store fuktbevegelser 
oppføre seg når vanndam-
pen strømmer ut av gips-
platene? Vil den mekaniske 
belastningen som en kon-
sekvens av trematerialets 
bevegelser føre til tidligere 
integritetsbrudd i gipsplate-
skjøtene?

Oss bekjent er ikke slike 
konstruksjoner branntestet, 
verken med OSB som ytter-
ste eller innerste platelag.

Lydteknisk
I denne type prosjekter er 
det ofte forholdsvis strenge 
lydkrav. En gipsplatevegg 
med to lag gips på hver side 
vil normalt tilfredsstille et 
krav på 48 dB, et helt van-
lig krav i institusjonsbygg. 

En OSB-plate har ca 25% 
lavere vekt enn en gipspla-
te og er av et stivere materi-
ale, noe som sannsynligvis 
reduserer veggens lydisole-
rende egenskaper med fle-
re dB.

Konstruksjonsteknisk
En gipsplate skrudd på et 
bevegelig underlag gir en 

stor fare for oppsprekking 
i skjøtene. Om det kun er 
ett lag gips utenpå en treba-
sert plate vil faren for opp-
sprekking av skjøtene være 
stor. Dette gjelder spesielt 
dersom det er høy relativ 
fuktighet på byggeplassen, 
noe som ikke er spesielt 
uvanlig. OSB-plater fin-
nes i flere kvaliteter. Velges 
den rimeligste varianten vil 
problemstillingen bli ytter-
ligere forsterket.

I en enkeltlags gipsplate-
vegg vil skjøtens beskaf-
fenhet bety mye for veg-
gens brannmotstand. Dette 
er forutsetningen for at veg-
gen fungerer som en hel 
skive slik at integriteten 
ivaretas under et brannfor-
løp. Følgelig må man også 
her stille spørsmål både om 
veggens estetiske, og ik-
ke minst, de branntekniske 
egenskaper.

Generelt
Det finnes gode løsninger 
med beslag som er utviklet 
for å felle inn spikerslag 
bestående av f. eks 12mm 
trebaserte plater slik at de 
ligger i liv med stender-
nes flenser. Har veggen et 
brannkrav, skal man uansett 
vurdere mengden av brenn-
bart materiale som bygges 
inn i konstruksjonen.

Der man ikke har et brann-
krav, f. eks et våtrom i en 
boenhet, har dette behovet 
blitt løst i mange år ved å 
benytte liggende rupanel 
bak gipsplatene. Da blir tre-
virkets fuktbevegelser for-
delt slik at de ikke påvirker 
gipsplatenes stabilitet.

pressemeldinger:

Av Terje Østhagen, teknisk sjef, avd byggeteknikk, Norgips Norge AS

 NCC Bolig i Norge har inngått et samarbeid med Grunnsteinen AS 
om å stå som utbygger for boligprosjektet Meto i Bryne sentrum.
NCC Bolig i Norge har 
inngått et samarbeid med 
Grunnsteinen AS om å stå 
som utbygger for boligpro-
sjektet Meto i Bryne sen-
trum.

Prosjektet har meget sentral 
beliggenhet i Bryne sen-
trum, med utsikt utover ha-
vet og gangavstand til sko-
le, jernbane, kjøpesenter og 
fritidsaktiviteter. Prosjektet 

består totalt av 61 leilighe-
ter i tre bygg med tilhøren-
de underliggende garasje-
anlegg og utomhusanlegg. 
Det er besluttet oppstart av 
første etappe med 26 leilig-
heter.

- Vi er veldig fornøyde med 
å være med på dette bolig-
prosjektet i Bryne, siden vi 
ikke tidligere har gjennom-
ført egne boligprosjekter i 

området. Dette er et spen-
nende prosjekt, og det er 
stor interesse for leilighete-
ne, sier Thomas Re Johnsen 
i NCC Bolig.

Byggestart for første byg-
getrinn er satt til august i 
år, med forventet innflyt-
ning i slutten av 2011. He-
le prosjektet skal stå ferdig 
i 2012. NCC Construction 
blir entreprenør.
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AMUNDSEN
ARKITEKTKONTORET

PostboksÊ101,Ê9251ÊTroms¿
ba@arkitektamundsen.no
www.arkitektamundsen.no

ARKITEKT

rådgivende
ingeniør i 
brannteknikk
for quality 
hotel saga

www.ramboll.no

Quality Hotel Saga
Av 

Børre Amundsen,
Arkitektkontoret Amundsen AS

Kontekst i byen
Nybygget til hotellet vil bidra 
til å oppgradere området i sin 
helhet – Richard With plass, 
Roald Amundsens plass, 
Hurtigrutekaia og gårdsare-
alet som gangveiforbindelse 
til hurtigbåtene. Siktlinjen 
mellom Richard Withs plass 
og sjøen får et løft som følge 
av en større passasje mellom 
Statens hus og hotellet. Si-
den hovedinngangen er flyt-
tet fra tidligere plassering til 
nybygget, henvender hotellet 
seg mer entydig mot Richard 
With plass og sentrumsom-
rådet enn tilfellet var. Dette 
understrekes også med den 
planlagte oppgraderingen av 
Richard With plass som ut-
føres samtidig.  Det nye og 
høyverdige inngangspartiet 
til BUL på nedsida av huset 
bidrar til en betydelig opp-
gradering av gårdsarealet 
mellom Odd Berg-bygget, 
Statens hus, Quality Hotel 
Saga og Brennbygget. Ny-
bygget kan være en start på 
en generell oppgradering i 
området.

Idé
Til tross for at nybygget har 
lavere høyde enn eksisterende 
hotell, er nybygget fremhevet 
ved siden av det eksisterende 
bygget. Det er grunnen til at 
vi har utviklet en sammen-
satt form som ved hjelp av li-
keverdige vegg- og skråflater 
får en skulpturell karakter. 
Meanderformete vindusbånd 
tar opp nabohusenes horison-
tale vindusinndeling, men er 
en ny og spesiell fortolkning 
av disse. Meandermotivet 
frembringer en bevegelse i 
fasaden som utvikler en en-
tydig grense mellom nytt og 
gammelt og leder samtidig 
rundt hjørnet og ned til sjø-
en. Innerst mellom nybyg-
get og den eldre bygningen 
åpnes nybygget ved hjelp av 
et atrium med store glassfla-

ter. Korridorene i hotelleta-
sjene er åpent mot dette are-
alet og sørger for at gjestene 
opplever siktlinjen til sjøen 
med fjellene i bakgrunn.

Idé bak materialvalget
Den høyverdige gylne fa-
sadekledningen i Nordic 
Royal med sine små diago-
nalt monterte shingel under-
streker arkitekturen i bygget 
og dets viktighet i byrom-
met. Byggets arkitektur vil 
gi forbipasserende en positiv 
opplevelse. Fasaden streber 
ikke mot en kortvarig aha-
opplevelse, men skal være 
en langvarig, høyverdig og 
håndverksmessig overbevi-
sende fasade som lever opp 
til tomtens sentrale plas-
sering midt i byen og nært 
domkirka. Håndverket som 
gjenspeiles i den gylne fa-
saden henviser til de positi-
ve eksempler i naboskapet – 
teglfasadene, pussfasaden til 
kunstmuseet og trefasadene 
til de historiske bygningene. 
I atriet er den perforerte gips-
veggen en bevisst kontrast til 
metallfasaden.

Atriet
Det indre av bygningsmassen 
preges av det store atriet som 
åpner seg mot sjøen og fjel-
lene. I atriet differensieres 
forskjellige områder – spise-
salen, åpne korridorer og en 
innvendig takterrasse. Den 

store vindusflaten og lyset 
som store deler av året strøm-
mer inn i arealet i kombina-
sjon med lyssylindere i atriet 
sørger for en unik romopp-
levelse som i samspill med 
det innvendige fasademateri-
alet og fargefelter særpreger 
bygget. Selv om vinteren vil 
de særegne nord-norske lys-
forholdene i mørketida gi en 
spesiell opplevelse for gjes-
tene.

Arkitekter
Prosjektet er bearbeidet av 
et arbeidsfelleskap mellom 
Arkitektkontoret Amundsen 
i Tromsø og arkitektkonto-
ret foundation 5+ i Kassel, 
Tyskland. 

Arkitektkontoret Amundsen 
som er det eldste arkitekt-
kontoret i Nord-Norge, har 
for tiden 10 ansatte hvorav 
8 arkitekter. Kontoret jobber 
med et vidt spektrum av opp-
gaver, bl.a. forretningsbygg, 
skoler, diverse andre offent-
lige bygg, kontorbygg, hotel-
ler og butikker og har mange 
faste oppdragsgivere. 

Foundation 5+ er et ungt tysk 
kontor med 6 ansatte som har 
mange prosjekter innen bo-
ligbygging, forretningsbygg 
og offentlig sektor. Konto-
ret har utover det deltatt med 
suksess i en god del arkitek-
turkonkurranser. 

Ansvarlig for prosjektet er 
Børre Amundsen, Michael 
Lommertz, Philipp Krebs, 
Bonnie Casteleyn med Kris-
tina Schroeder og Anja Heil-
mann som medarbeidere.

Det indre av bygningsmassen blir preget av det store atriet som åpner seg mot sjøen og 
fjellene. 

Alle bilder i reportasjen: frifoto.no

Brannteknisk prosjektering

Brannsikkerhet for nåtid 
og fremtid
Vi har hatt ansvaret for den 
branntekniske prosjekterin-
gen av tilbygg på Quality 
Hotel Saga. Prosjektet har 
vært interessant og utfor-
drende å jobbe med for oss. 
Målet med all brannteknisk 

prosjektering er at resulta-
tet skal være et brannsikkert 
bygg for alle som skal bruke 
det. 

En annen viktig del av en god 
brannteknisk prosjektering 
er ikke å legge begrensnin-
ger for andre fag. I stedet skal 

vi gi dem muligheter for sine 
løsninger uten at det går på 
bekostning av brannsikker-
heten. Løsningen skal også 
være gjennomførbar økono-
misk og praktisk, og selvføl-
gelig være tilrettelag for drift 
og vedlikehold. 

Brannprosjektering er spe-
sielt utfordrende når vi job-

ber med utvidelse av eksis-
terende bygninger. Med en 
løsningsorientert og samar-
beidsvillig prosjekterings-
gruppe med Bjørn Bygg i 
spissen, er resultatet blitt et 
brannsikkert hotell. 

Bygningen har også gode 
forutsetninger for å beva-
re brannsikkerheten gjen-
nom driftsfasen, og framti-
dige krav som måtte komme. 
I denne sammenheng er det 
verdt å nevne at ny teknisk 
forskrift, som trer i kraft, 
1.juli 2010, stiller krav om 
at hoteller fullsprinkles. Det 

er derfor svært betryggen-
de at Quality Hotel Saga er 
fullsprinklet. 

Hovedutfordringer
En av de største branntek-
niske utfordringene var at 
vestfasaden ligger nært inn-
til nabobygget. Krav om vin-
du i fasaden førte til at vi 
ikke kunne bygge en tradi-
sjonell brannvegg. Vi måtte 
tenke alternativt. Løsningen 
ble en fasade med brannmot-
stand kombinert med utven-
dige sprinklere. Den teknis-
ke løsningen var et resultat 
av godt samarbeid mellom 

Av sivilingenuør Vegard Ervik Olsen, 
Brann og sikkerhet, 
Rambøll Norge AS

Den høyverdige gylne fasadekledningen i Nordic Royal med sine små diagonalt monterte 
shingel understreker arkitekturen i bygget og dets viktighet i Tromsøs byrom. Byggets 
arkitektur skal gi forbipasserende en positiv opplevelse.
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Totalleverandør av
fliser og naturstein

Telefon 76 95 04 90
www.narviksteinsenter.no
rune@narviksteinsenter.no

Narvik Steinsenter AS

www.norskstaal.no

LUVATA Nordic Systems ™
Branntetting av

gjennomføringer og
brannisolering av stål

er utført av

www.firesafe.no

Håndverket som gjenspeiles i den gylne fasaden henviser til de positive eksempler i na-
boskapet – teglfasadene, pussfasaden til kunstmuseet og trefasadene til de historiske 
bygningene.

de prosjekterende innenfor 
tekniske fag, brann og entre-
prenør.

Innvendig har det også vært 
nødvendig med alternati-
ve tekniske løsninger for å 
ivareta brannsikkerheten. 
Arkitektens ønske om stor 
åpenhet mot glassgård har 
blitt løst med automatisk 
røykventilasjon av glassgård 
og branngardiner som skiller 
rømningsveien mot glassgår-
den. I tillegg er bygningen 
fullsprinklet og har fulldek-
kende brannalarmanlegg og 
ledesystem som sikrer tidlig 
varsling og oversiktlig røm-
ning for gjester og persona-
let.

Det har også vært nødvendig 
med en vurdering av forhol-
dene i den eksisterende delen 
av hotellet. Spesielt måtte 
personsikkerheten vurderes 
og dokumenteres. Dette lot 
seg gjøre som følge av at ho-
tellet er fullsprinklet og har 
brannalarmanlegg. 

Prosjektfakta

Byggherre:	 BUL	Tromsø

Arkitekt:	 Arkitektkontoret	Amundsen	AS

Interiørarkitekt:	 Mette	Skyberg,	Stay	AS

Totalentreprenør:	 Bjørn	Bygg	AS

Rådgivere
RIB:	 Siv.ing.	P.O.	Danielsen	AS
RIE:	 Bravida	AS
Ventilasjon:	 GK	Norge	AS	
Rør:	 Reidar	Skagseth	AS
RIV:	 Sletten	AS
RIBr:	 Rambøll	Norge	AS

Qulity Saga Hotel – 
en del av Tromsø
Alt i alt har dette vært et 
morsomt prosjekt for oss å 
jobbe med. Samarbeidet med 
prosjektgruppen og entrepre-
nør har vært godt. Vi er stolte 
over å ha deltatt i utbyggin-
gen av et hotell som allerede 
har fått tittelen «gullhotellet» 

av Tromsøs innbyggere. Vi 
gratulerer byggherre med 40 
nye hotellrom og et nytt lan-
demerke i Tromsø sentrum. 
Vi ønsker samtidig framtidi-
ge gjester et godt og brann-
sikkert opphold.

Av Siv.ing. P. O. Danielsen AS

Hovedkonstruksjoner

Tilbygg for Saga hotell 
er utført i plasstøpt be-
tong i alle etasjer (sokkel 
+ 5 etasjer). Typisk etasje 
består av  betongdekker 
inkl. plattendekker med 
total tykkelse t = 240 mm. 
Dekkene er opplagt på be-
tongvegger og bjelker i 
stål og betong. Svalgang 
mot glassgård er utkraget 
fra veggskivene. I sokkel 
er det en stor sal uten søy-
ler. Dette er løst ved bruk 
av 2 store dragere med di-
mensjon b=1200mm og 
h=1100mm som bærer 
overliggende bygg. Spenn-
vidde på bjelkene er ca 

11,5m. Mellom eksisteren-
de bygg og deler av nybygg 
er det en glassgård i 5 eta-
sjer. Avstiving av bygget 
er utført med betongskiver 
og heissjakt som går ned 
til fundamenter. Horison-
tale krefter går via dek-
kene i hver etasje og inn i 
vertikale skiver og ned til 
fundamentene.

Bygget er prosjektert av 
Siv. Ing. P. O. Danielsen 
AS i Trondheim og teg-
net i 3D med bruk av pro-
grammet Autodesk Revit 
Structure.

Konferanserom. Korridor. Standardrom.

Restauranten.
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Amfi Alta og Thon Hotel Alta
Av 

Michael Bowe,
AMB Arkitekter AS

Alta er en av hovedbyene i 
Finnmark. Byen er bygget 
opp rundt 3 spredte bydeler. 
Kommunen har jobbet aktivt 
siden 1970-tallet med å samle   
sentrale sentrumsfunksjoner. 
På 1990-tallet ble flere små 
selvstendig næringsbygg 
som ICA og Bohus sammen 
utviklet til et lite kjøpesen-
ter.

Alta er en by i sterkt vekst og 
ICA Eiendom påbegynte re-
gulering av en stor utvidelse 
av kjøpesenteret sammen 
med et offentlig parkerings-
hus og boligtårn. 

Tårnbebyggelsen som var 
planlagt sentralt på taket, 
viste seg å være uhensikts-
messig både i forhold til ad-
komst, brannsikkerhet og 
bæring. Boligmarkedet ble 

vanskelig, og  boligbebyg-
gelsen ble erstattet av et ho-
tell i en lamell mot vestfasa-
den.

Prosjektutvikling og omre-
guleringsarbeid pågikk pa-
rallelt med  detaljprosjekte-
ring, og bygging ble påbegynt 
sommeren 2008.

Bebyggelsen skulle utvides 
mot vest med underjordisk 
parkering, to nye forretnings-
etasjer og et 150-roms hotell 
over. Mot syd  skulle det ut-
vides med nytt inngangstorg 
og 4 plan overjordisk par-
keringsanlegg . Eksisteren-
de forretningsbygg skulle 
påbygges og ombygges. Alt 
skulle foregå med eksiste-
rende senter i bortimot full 
drift.

Den grunnleggende estetis-
ke vurdering er at storsente-
ret Amfi Alta skulle fremstå 
som en bygningsmasse sam-
mensatt av flere bygningsde-
ler. Disse bygningsdelene får 
dels beholdt og dels utviklet 
hvert sitt arkitektoniske ut-
rykk. Da Amfi Alta utgjør 
en meget stor bygningsmasse 
i Alta sentrum, er det derfor 
viktig at de forskjellige byg-
ningsdeler og funksjoner får 
egne arkitektoniske utrykk. 
Helheten oppnås ved bevisst 
bruk av materialer og farger

Parkering 
Parkeringsanlegg og hotell-
adkomst er plassert fra en ny 
rundkjøring i Bjørn Wirko-
las vei.  Rundkjøringen le-
der til et nytt torgareal med 
korttids parkering og stopp 
for drosje/turistbuss o.l.

Torget danner et viktig nytt 
utomhustilbud i Alta sen-
trum og gir direkte tilknyt-
ning til kafé- og restaurant-
tilbud i forbindelse med 
inngang til resepsjonsarealer 

i hotellet i tillegg til kjøpe-
senter inngang.

Hovedtrafikk, trafikkstrøm-
ning fra rundkjøringen er le-
det mot det nye parkerings-
huset. På motsatt ende av 
P-huset er det anlagt en stor 
kjørespiral som leder biler 
opp til de 3 øvrige etasjer og 
ned til den store kjellerpar-
keringen.

Fra alle parkeringsnivåer har 
man adkomst til alle plan i 
butikksenteret med store hei-
ser og trapp samt rullefortau 
mellom kjeller og senter. Ho-
tellet har direkte adkomst fra 
kjellerparkering med heis og 
trapp samt adkomst direkte 
fra øverste parkeringsplan. 
Parkering level 5. Det er an-
lagt kulvert fra nordvestlig 
hjørne av parkeringskjeller 
(Parkering level 1) via kul-
vert direkte til nytt badeland 
som bygges av Alta kom-
mune som er planlagt åpnet 
høsten 2010. 

Det er anlagt en enkel ad-
komsttrapp til alle plan og 

P3 (offentlig parkering på 
torget i tilknytning kjøre-
spiralen Tr. 14). Det forven-
tes at de fleste vil benytte de 
romslige heisene  Heis 7+8 
(1600 kg 20 pers.) som til-
knyttes alle parkerings- og 
forretningsplaner samt ter-
rengnivå.

P-husets fasade er krevende, 
og det er vanskelig å finne et 
kompromiss som fungerer-
optimalt både estetisk, tek-
nisk og økonomisk. Det ble 
benyttet jernvitrol-behand-
lete trespiler i forskjellige 
størrelser sammen med hori-
sontale Formica-plater over 
plan 1. I trespilebekledning-
en er det innført flere far-
gede vertikale glassstriper i 
variende høyder. Branntek-
niskekrav gjør at 30% av fa-
saden må holdes åpen. I og 
med at parkeringsanlegget 
er bygget inntil senterbebyg-
gelsen betød dette åpenhet 
på circa 50%. 

Hotell
Hovedadkomst til hotellet er 
fra det nye torget. 

Hotellresepsjon er i 1. etasje 
ved siden av senterinngang 
under en sammenhengende 
baldakin. Mellom hotellre-
sepsjon og Amfi Alta er det 
en stor frokostrestaurant. Re-
staurant er åpen både for ho-
tellgjester og publikum for-
øvrig. 

Hotellrommene er i plan 3 
og oppover i 4 etasjer. Ho-
tellrommene er organisert 
rundt 4 romfløyer av 38 rom 
med rengjøringssentral ved 
hovedadkomst til/fra heiser. 
Det er plassert et teknisk rom 
for rommene på taket som er 
tilbaketrukket fra fasadene.

Rommene er romslige, to av 
etasjene er utstyrt med et mi-
nikjøkkenelement som tilla-
ter langtidsutleie.  Plan 3 er 
særskilt tilpasset krav til uni-
versell utforming.

I tilknytning til plan 3 er det 
et lite konferanse-/møterom.  
Fra dette området er det ut-
gang til en sammenhengen-
de sydvendt terrasse som lig-
ger over det nye torget. 

Nye rulletrapper i fellesareal 1. etasje, første byggetrinn.

Fasadedetaljer av hotellbygg og storsenter. Hovedadkomst til hotellet er fra det nye tor-
get (bildet under). 

Alle bilder i reportasjen, unntatt luftfoto: Fotograf Bjørnar Johansen 

Ny 2. etasje i kjøpesenteret. 

Consto AS, Postboks 6154, Tromsø
www.consto.no

Totalentreprenør Thon hotellbygg
Komsa Parkering AS og

Komsa Eiendom
Landskapsarkitekt

www.aurora-landskap.no

Branntekninsk prosjektering 
er utført av

Telefon 90 72 87 31 Faks 35 58 81 26
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Vi utførte tynnavretting av 
gulv. Arbeid er utført med 
produkter fra Hey’di.

www.rsgulv.no

Sanitær-, varme- og sprinkler-
anlegg er utført av

www.agenilsen.no

Kjøpesenter
Det gammel Alta Storsen-
ter var hovedsaklig i én eta-
sje med kun noen deler i to 
etasjer. Eksisterende 1. etasje 
ble beholdt slik som før med 
nødvendig tilpasning for å 
tilknyttes tilbygg og forbe-
dre adkomst til det nye om-
bygde og tilbygde areal i 2. 
etasje.

Det ble et viktig planleg-
gingsprinsipp at brukere lett 
kunne orientere seg i bygget  
både med hensyn til rømning 
og å utforme en attraktiv og 
tiltalende handelsrunde. Be-
byggelsen er organisert rundt 
flere viktige interngater.

Ny gate som ligger parallelt 

med vestfasaden (labyrin-
ten) mellom nybygg og da-
gens bebyggelse, inneholder 
bygningens nye hovedkom-
munikasjon både horison-
talt og vertikalt. Vertikal 
kommunikasjon foretas med 
heis, trapp, rullebånd og rul-
letrapp mellom alle forret-
ningsetasjer og underjordisk 
parkering. Gaten har en vik-
tig forbindelse mot dagens 
gågate og nytt knutepunkt 
mot Badeland og foreslått 
Nordlys Katedral Torg.

Sirkulasjonen i 2. etasje føl-
ger hovedsaklig en «runde» 
mellom de to åpne torgene. 
Dagens vertikale sirkula-
sjon i Bohusbygget mot øst 
av eksisterende bebyggel-

Fellesareal kjøpesenter 2. etasje.

Prosjektfakta

Kontraktssum eks. mva
Amfi Alta: 166,3 millioner kroner
P-anlegg: 105 millioner kroner

Prosjekttype: Kjøpesenter
 ca. 12.800 m2 nybygg og
 ca. 13.600 m2 ombygging,
 3 etasjer.
 P-anlegg 5 etasjer 
 ca. 600 plasser, ca. 17.000 m2

 Totalt areal ca. 26.400 m2  

Byggherre: Komsa Eiendom AS og
 Komsa Parkering AS

Totalentreprenør: Consto AS

Arkitekt: AMB Arkitekter AS

Rådgivere
RIB, RIE og RIV: Barlindhaug Consult AS

RIBr: NEAS Brannconsult AS

se er planlagt forbedret med 
installasjon av rulletrapp og 
ny trapp i løpet av 2010. I 2. 
etasje vil dette punkt tilknyt-
te seg hovedsirkulasjonsrun-
den. 

Vare- og søppelhåndtering
Varetransport inn til senteret 
foregår i det nye varemottaket 
mellom bakvegg av Bohus og 
parkeringshus med sentral 
overdekket/innebygd vare-/
søppelhåndtering.Dette er en 
radikal forbedring av tidlige-
re forhold. Fra varemottaket 
distribueres varene til forret-
ningene eller til lagersoner. 
Det er to større vareheiser til 
å håndtere vareflyt mellom 
etasjene. Søppelhåndtering 
foretas via avfallsrom med 
full kildesortering. Romme-
ne er lokalisert ved varemot-
tak, for å tillate primær sor-
tering ved varemottak der 
dette er et behov, samt motta 
fjernavfall fra senteret. Sen-
terets dagligvareforretninger 
har direkte tilknytning til va-
remottak. 

Universell utforming
Tiltaket ble planlagt i hen-
hold til retningslinjer om 
universell utforming. Det ble 
ivaretatt tilgjenglighet til alle 
områder for funksjonshem-
mede med ramper og heiser.

Farge – og lyskonseptet i fel-
lesarealet og toalettområdet 
ble planlagt i henhold til krav 
for svaksynte. 

Tilbygget har varierende 
høyder fra kun 2 forretnings-
etasjer til totalt 6 etasjer der 
det er hotell. Første etasje mot 
gågata på nordsiden er truk-
ket tilbake ca. 5 meter i for-

Resepsjon Thon Hotel Alta. Resepsjonist Natalia Undozerova.

hold til tidligere bebyggelse. 
Dette er gjort for å åpne opp 
mot inngangen til Badeland, 
og for å danne overdekkede 
arealer til uteservering m.m.

Vi har valgt å utforme 1. eta-
sjen som en murt fasade (grå 
tegl fra Pettersen) med stort 
innslag av glass både utstil-
lingsvinduer og inngang/
utgang til servering. Over 
glass og mursteinsokkel er 
det en sammenhengende de-
talj i alucobånd og sink som 
utvikler seg til å danne de 
karakteristiske røde baldaki-
ner over inngangene til sen-
ter og hotell.

Andre etasje er utformet som 
et sammenbindende element 

fortsettelse neste side

Sikkerhet ved brann
Av avdelingsleder Per A. Brekke

NEAS Brannconsult AS

NEAS Brannconsult har stått 
for den branntekniske pro-
sjekteringen av Amfi Alta, 
et byggeprosjekt bestående 
av både kjøpesenter, hotell 
og parkeringsanlegg. Samlet 
har bygningsmassen et areal 
på i overkant av 52.000 m2. 

Kjøpesenter
Amfi Alta er etablert som en 
ombygging og påbygg/til-
bygg til gamle Alta Storsen-
ter, og har blitt Nord-Norges 
største kjøpesenter med et 
areal på ca. 23.600 m2 fordelt 
over to plan. Brannteknisk 
har de største utfordringene 
vært knyttet til personsik-

kerhet og tilrettelegging for 
rømning.  

Når et publikumsbygg på 
denne størrelsen skal plan-
legges med tanke på person-
sikkerhet, er første prioritet 
å sørge for nok utganger slik 
at alle besøkende og ansat-
te raskt finner veien ut i en 
nødssituasjon. Amfi Alta er 
utført som de fleste andre 
kjøpesentre i Norge, med stor 
åpenhet mellom butikkareal 
og felles-/kommunikasjons-
areal. Ved at en brannteknisk 
da ikke har interne skiller for 

fortsettelse neste side

Ventilasjonsaggregatene
i Amfi Alta er levert av

www.covent.no

Leverandør

Narvik Steinsenter AS

www.narviksteinsenter.no
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Arkitektens artikkel

under hotellet. Sentralt i 2. 
etasje er det et gjennomgå-
ende vindusbånd som del-
vis er bakbelyst. Hoved-
material over 1 etasje er 
Formica fasadeplater i 3 
fargenyanser.

Det sterke horisontale ut-
trykket demper høyden og 
reflekterer paviljongens 
estetikk i det nye badeland 
som er under utbygging. 
Hotellfløyen er sammens-
att av like planelementer. 
Vi har valgt å skape spill 
i fasadene ved variasjon 
i vindusplassering i rom-
mene samt variasjon i fa-
sadens overflatemateria-
ler. Tredje etasje (plan 1 i 
hotellet) skiller seg ut fra 
de øvrige etasjene i hotell-
fløyen. Dette vil under-
streke skillet mot 2. etasje 
og forsterke det ønskede 
horisontale utseendet i fa-

saden mot badeland.

Hotellfløyens gavlfasader 
utføres todelt ved bruk av 
store, vertikale glassele-
ment. Elementet trekkes 
opp fra hotellinngangen 
mot syd (Bjørn Wirko-
las vei). Glasselementene 
er plassert i hver ende av 
de gjennomgående hotell-
korridorene. Dette gir fa-
belaktig utsikt både mot 
nord og syd, blant annet 
når man står og venter på 
heisen. Glasselementene 
har også en viktig estetisk 
funksjon ved å bidra til å 
gjøre hotellfløyen slanke-
re. Mot nord er hotellfløy-
en ytterligere artikulert 
med balkonger som vil gi 
ypperlig mulighet til ut-
sikt til bl.a. midnattssol og 
nordlyset.

fortsettelse fra 
forrige side

Alta Amfi og Thon Hotel Alta i vinterdrakt.                                                                    Foto: Bjarne Romsloe, Consto AS

fortsettelse fra 
forrige side

Sikkerhet ved brann

å hindre eller begrense røyk-
spredning, må et tilstrekkelig 
antall utganger tilrettelegges 
fra begge etasjer. Hovedstra-
tegien for dette kjøpesente-
ret har vært basert på direkte 
tilgang til utganger til det fri 
fra de største butikkarealene 
i plan 1 og 2 hvor det vil opp-
holde seg flest mennesker. I 
tillegg er rømning tilrettelagt 
og merket ut til fellesareal 
(kommunikasjonsareal) med 
tilgang til hovedinnganger. 

Med tanke på varslingssys-
temer er det her valgt å be-
nytte talevarsling i kjøpe-
senteret. Undersøkelser har 
vist at menneskers reak-
sjons- og beslutningsevne 
øker hvis brann og brann-
tilløp blir varslet over et ta-
levarslingsanlegg. Et slikt 
anlegg gjør det mulig å gi 
tydelige beskjeder om hvor-
dan besøkende skal opptre i 
en nødsituasjon, i tillegg gir 
det muligheter for brannve-
senet å overstyre anlegget og 
gi direkte beskjeder ut i kjø-
pesenteret. 

Som nevnt tidligere består 
kjøpesenteret av store, åpne 
arealer fordelt over to plan. 
Uten tidlig slokkeinnsats 
eller forsøk på kontroll av 
brannen i den første fasen av 
et branntilløp, kan dette føre 
til fatale konsekvenser, bå-
de med tanke på sikkerhet 
for personer som befinner 
seg i bygget, og materielle 
verdier. Myndighetskravene 
med hensyn til installering 
av sprinkleranlegg er fulgt i 
dette tilfellet. Det er montert 
et heldekkende sprinkleran-
legg i Amfi Alta. Ved brann-
tilløp vil sprinkleranlegget 
med stor sannsynlighet løse 
ut og kontrollere brannen for 
å unngå at den spres til an-
dre deler av kjøpesenteret. 
Sprinkleranleggets funksjon 
er å kontrollere brannutvik-
lingen inntil brannvesenet er 
på plass for å yte en slokke-
innsats. 

Fra fasade og inngangsparti-
er er det lange avstander inn 
til kjernen av Amfi Alta.Uten 
spesifikke tiltak vil disse av-
standene kunne føre til pro-

blemer for brannmannskaper 
og deres slokkeinnsats inn 
mot kjernen av bygget. Av 
den grunn er det valgt å til-
rettelegge egne innsatskor-
ridorer for brannvesenet, 
en i hver etasje, hvor begge 
har tilgang fra parkeringshu-
set. I enden av hver korridor 
er det tilrettelagt et påkob-
lingspunkt for brannvesenets 
slanger. Denne utformingen vil 
medføre at brannvesenets inn-
sats inn i de indre delene av kjø-
pesenteret både blir tryggere for 
slokkemannskapene og mer ef-
fektiv med tanke på bekjem-
pelse av brann. 

Hotell
Som del av den totale byg-
ningsmassen er det også opp-
ført et hotell med konferan-
sefasiliteter over deler av 
Amfi Alta. Hotellet er i 4 eta-
sjer over kjøpesenteret, med 
et konferanseareal i 3. etasje 
(første hotelletasje). 

På lik linje med kjøpesente-
ret, er det branntekniske kon-
septet for denne delen av byg-
ningsmassen først og fremst 
utviklet med tanke på sikker-
het for personer som opphol-
der seg inne på hotellet. Som 
hotellgjest er det stor sann-

Kundesentral for fjernvarme til Thon Hotel Alta.

synlighet for at en ikke er 
kjent med bygget, og mulige 
tilgjengelige rømningsveier 
ved utløst brannalarm. Det-
te hotellet har en enkel opp-
bygging og utforming sett 
i et personsikkerhetsmes-
sig perspektiv. Hotellblok-
ken består av hotellrom på 
hver side langs en rett korri-
dor. I hver ende av korrido-
ren har gjestene tilgang til en 
trapp som leder ut til det fri i 
1. etasje. Denne utformingen 
gjør det enkelt å orientere seg 
fram til nærmeste rømnings-
vei ved brannalarm ved at det 
ikke er lagt opp til retnings-
forandringer i korridor. 

Parkeringsanlegg
Før utbygging av Amfi Al-
ta ble parkering i hovedsak 
løst utvendig, samt i en min-
dre parkeringskjeller under 
deler av Alta Storsenter. Et-
ter utbyggingen er parkering 
for besøkende, både til kjø-
pesenteret og hotellet, tilret-
telagt i store deler av kjeller 
under kjøpesenteret. Det er i 
tillegg oppført et eget parke-
ringshus i 5 plan (inkludert 
kjeller og parkering på tak) 
inntil kjøpesenteret. 

Sammenlignet med kjøpe-
senter og hotell vil de største 

utfordringene ved et parke-
ringsareal være verdisikker-
het. Det vil normalt ikke opp-
holde seg mange mennesker i 
disse arealene og rømnings-
sikkerheten er ivaretatt ved 
at det er tilrettelagt tilgang 
til flere utganger og trappe-
rom.  Brannstart i en bil kan 
allikevel få store konsekven-
ser, både ved at brannen lett 
kan spre seg til nærliggende 
biler og med tanke på den 
store påkjenningen en bil-
brann kan ha på byggets bæ-
resystem. 

For å redusere risikoen ved 
brann i disse arealene er par-
keringskjelleren sprinklet, og 
parkeringshuset er etablert 
med store, åpne veggflater 
til det fri. Utløst sprinkler i 
parkeringskjeller vil bidra til 
å begrense brannens utstrek-
ning inntil brannmannska-
pene er på plass for slokke-
innsats. 

De åpne veggflatene i parke-
ringshuset vil fungere som 
ventilering ved brann i dis-
se arealene. Ventilering av 
branngassene vil føre til re-
dusert brannpåkjenning på 
byggets bæresystem og lette 
slokkearbeidet for brannve-
senet. 

Kunstinstallasjon i overlys: «Himmelens engler» av rolf 
Sogge.

Konferanseavdelingens pauseareal i hotellet.
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Høvik skole er planlagt med 
utgangspunkt i intensjonene 
i byggeprogrammet for Hø-
vik Stoppen Skoleanlegg, ut-
arbeidet av Lier Kommune i 
mars 2007. Skolen er en 1-10 
skole planlagt for 750 elever 
med bufferkapasitet stor nok 
til å kunne ta i mot opp til 
900 elever. Prosjektet er vi-
dereutviklet i samspill med 
brukergruppen og prosjekt-
ledelsen i Lier Kommune og 
bygget fremstår i dag som et 
resultat av en denne proses-
sen.

Konsept
Bakgrunnen for konseptet 
var et uttrykt ønske fra bru-
kergruppen om å samle alle 
alderstrinnene rundt et fel-
les undervisningsareal, for-
met som et undervisnings-
torg hvor elever og lærere 
møtes. Formen på torget gir 
skolen et kompakt ytre preg 
med gymsalen inntegnet som 
et tillegg til hovedformen.

Bygningen
Hovedinngangen til skole-
anlegget er etablert ved den 
tidligere hovedadkomsten til 
St. Hallvard Videregående 
Skole. St. Hallvard videregå-
ende skole har fått ny hoved-
adkomst vest for Lierhallen. 
Med dette inngår skolen i en 
naturlig sammenheng med 
omkringliggende bygninger 
og den sentrale beliggenhe-
ten og godt synlige plasse-
ring på tomten understreker 
byggets funksjon. Det er eta-
blert egen inngang med av-
settingsområde for de aller 
minste ved gymsalen, godt 

skjermet fra hovedinngan-
gen. Lekeområder og ute-
oppholdsareal er i hovedsak 
anlagt i umiddelbar nærhet 
rundt bygget og i sammen-
heng med det klart definerte 
og parkmessige området fo-
ran tidligere Stoppen skole. 
Dette området er godt skjer-
met fra Jensvollveien og blir 
en naturlig videreføring av 
det torget som er etablert som 
en sentral del av det nye sko-
lebygninen. 

Torget har en hovedform med 
utgangspunkt i et kvadrat 
med ungdoms- og barnetrin-
nene gruppert på hver sin si-
de. Henholdsvis mot vest og 
øst. Formings- og naturfaga-
realene, samt administrasjon 
og lærerarbeidsplasser av-
slutter torget mot sør. I nord 
er det et stort åpent glassfelt 
over to etasje i fasaden som 
sørger for godt dagslys i byg-
get, samt at det knytter tor-
get til leke- og oppholdsarea-
lene på utsiden av bygget på 
en god måte. 

Det er 3 auditorier i byg-
get. Disse er fritt plassert på 
skoletorget, lett tilgjengelig 
og godt synlig for lærere og 
elever. Andre viktige fellesa-
realer som bibliotek, rom for 
musikk og drama, samt om-
råde for mat og helse med 
servering, ligger også på tor-
get. Disse rommene er formet 
som egenartede bygningsvo-
lumer og utgjør dermed en 
kontrast til hovedformen.

Undervisningsrommet for 
musikk og drama kan knyt-

tes til torget med hjelp av en 
elementvegg som kan åpnes 
i full lengde og en oppbygd 
scene. Elementveggen dan-
ner med dette en sceneåp-
ning, stor nok til at torget 
også kan fungere som en for-
samlingssal for ulike tilstel-
linger og aktiviteter knyttet 
til undervisningen ved sko-
len. Det er også etablert et 
stort åpent amfi mellom 1. 
og 2. etasje. Amfiet formid-
ler en kontinuitet fra det sto-
re allmenne gulvet i torget og 
videre opp til undervisnings-
arealene i 2. etasje. Amfifor-
men er et godt kjent arkitek-
tonisk uttrykk for læring og 
fyller en viktig funksjon som 
uformelt og improvisert sam-
lingssted for skolen.

Skolen har 26 basisrom/ 
klasserom for undervisning. 
Disse er vesentlig større enn 
tradisjonelle klasserom og 
de er plassert ved byggets 
yttervegger og dermed i av-
stand lengst fra torget. Dette 
er undervisningsarealer der 
det stilles krav til en grad av 
avskjerming m.a. med tanke 
på støy fra tilliggende under-
visningsområder. Rommene 
har også rikelig med dagslys 
og fin utsikt. Rommene er i 
varierende grad tilpasset og 
utformet med tanke på god 
visuell kontakt med skolen 
for øvrig. For å gi bygget en 
grad av fleksibilitet og med 
tanke på varierende under-
visningsformer er to og to av 
disse rommene koblet sam-
men med glassfelt og dørfor-
bindelse.

Behovet for skjerming med 
hensyn til lyd er ivaretatt 
ved lyddempende glassveg-
ger mellom torget og de pri-
mære undervisningsområde-
ne, samt lyddemping internt 
mellom de ulike alderstrin-
nene.

I overgangssonen mellom 
basisrommene for undervis-
ning og det store torget er det 
etablert små lokale felles un-
dervisningstorg med tilknyt-
ning til et antall grupperom. 
Disse områdene vil i en viss 

grad fremstå som uformel-
le lokale samlingssteder der 
også møte mellom lærere og 
elever fra ulike årstrinn kan 
finne sted. Dette området 
fyller også en viktig arkitek-
tonisk funksjon som mellom-
sone for de yngste elevene før 
de er store nok til å delta i på 
egen hånd i aktivitetene i det 
store torget.

Biblioteket er sentralt plas-
sert i 2. etasje godt synlig og 
lett tilgjengelig fra store de-
ler av skolens fellesarealer og 
torget. Det har stor symbol-
verdi for skolen og har der-
med fått en fremtredende 
plassering. Det har videre en 
detaljert arkitektonisk utfor-
ming med store glassfelt som 
gir god visuell kontakt med 
tilliggende undervisnings-
områder.

Personalområdet med lærer-
arbeidsplasser er planlagt i 2. 
etasje sør for torget, mellom 
barne- og ungdomstrinnet. 
Personalrommet ligger med 
en viss avskjerming mot tor-
get og med storslagen utsikt 
mot Drammensfjorden i sør. 
Området med lærerarbeids-
plasser er lagt i nær tilknyt-
ning til personalrommet, 
sentralt ved toppen av am-
fiet. Denne lokaliseringen i 
bygningen gir svært god for-
bindelse og god visuell kon-
takt mot undervisningsarea-
lene for alle alderstrinn fra 
1-10.

Felles undervisningsområ-
de for natur- og formingsfag 
er lokalisert i 1. etasje under 
lærerarbeidsplassene. Dis-
se ligger her sentralt plas-
sert med nærhet til torget og 
med direkte forbindelse ut 

til et overbygd uteoppholds-
areal mot sør. Undervisnin-
gen i disse rommene vil i en 
ønsket grad være eksponert 
mot torget og skolens utea-
real mot sør og være et fint 
uttrykk for noen av skolenes 
aktiviteter. 

Organiseringen av Høvik 
Stoppen skoleanlegg med 

alle 10 årstrinnene plassert 
rundt det store torget bidrar 
til å gi bygningen en enhetlig 
og oversiktlig karakter. In-
tensjonen er at det store un-
dervisningstorget skal bidra 
til å styrke skolens identitet 
som et samlet skoleanlegg 
der elever og lærere er syn-

Høvik skole sett fra det meget flotte uteområdet i syd. Uteområdet strekker seg rundt 
skolen i en jevn bevegelse og skaper et sammenhengende aktivitetsområde rundt hele 
skolen.

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt             

Skolen har et kompakt ytre preg med gymsalen (i for-
grunnen) inntegnet som et tillegg til hovedformen.

Det er etablert egen inngang med avsettingsområde for 
de aller minste ved gymsalen, godt skjermet fra hoved-
inngangen.

fortsettelse neste side

Hovedinngang og uteanlegg i vest. Skole og uteanlegg i nord.

Utsnitt av torget sett mot inngang i nord.
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landskapsarkitektur, 
bygningsfysikk, akustikk, 
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høvik skole
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fortsettelse fra 
forrige side

lige for hverandre i et felles
skap.

På gulvene i det store felles
arealet i 1. etasje i tilknytning 
til torget, samt i kommuni
kasjonsarealene i undereta
sjen er det benyttet kermiske 
gulvfliser.  I de øvrige under
visningsarealene er det lagt 
banebelegg/linoleum. Eike
parkett er benyttet på gulve
ne i personalrom, auditorier 
og bibliotek. 

Himlingene i bygget er i ho
vedsak utført med perforer
te gipsplater i tprofilsystem. 
I auditorier, bibliotek og i 
gymsal er himlingene utført 
med trespiler. 

Det er brukt stående tre
kledning på alle ytterveg
ger.  Kledningen er bygd opp 
med tre ulike breddedimen
sjoner som er montert i tilfel
dig rekkefølge for et variert 
fasadeuttrykk. Det er valgt 
en svanemerket impregnert 
trekledning som etter hvert 
vil oppnå en naturlig lys grå 
farge.

Uteområder
Uteområdet strekker seg 
rundt skolen i en jevn beve
gelse og skaper et sammen
hengende aktivitetsområde 
rundt hele skolen. Man får en 
diffus overgang mellom trin
nene samtidig som man kan 
bevege seg oppover i «syste

met» etter hvert som man blir 
eldre. Uteområdet har fått et 
parkpreg med bymessige ele
menter og områder nærmest 
skolen. Eksisterende trær er 
beholdt i størst mulig grad, 
og i tillegg vil frukttrær plan
tes inn som en fortsettelse av 
frukthagen på motsatt side av 
Jensvollveien. Man vil få bå
de store og fine parktrær med 
mindre, nye trær og frukt
trær som gir blomstring og 
frukt innimellom. Uteområ
det vil også etter hvert få sto
re, grønne plenarealer, og vil 
oppfattes som grønt og natur
lig.

Inntil bygget ligger de mer 
urbane og møblerte uteom
rådene med trebelegg og 
granitt, benker og bord, og 
mindre lekeelementer som 

paradis og labyrint malt på 
asfalt. Utenfor det åpne kan
tinerommet er det lagt et am
fi mot sør der en kan sitte i 
sola, her kan man også ha 
uteundervisning. På treplat
tingen er det plass til benker 
og bord for utendørs lunsj. 
Amfiet ligger som en del 
av en liten haug, som gjør 
at området markeres som et 
mer intimt landskapsrom, 
men samtidig vil en kunne se 
ut i parken. Retninger, belegg 
og trerekker understreker og 
binder sammen ute og inne
arealene. Ellers vil området 
inndeles i rom ved hjelp av 
belegg, terrengoppbygging 
og vegetasjon. Det skal være 
områder for rolig aktivitet og 
høy aktivitet, muligheter for 
å gjemme seg og muligheter 
for å være synlig, muligheter 

for trygghet og muligheter 
for utfordringer.

I sørveggen av skolen lig
ger et rolig område. En slyng
ende sti binder området sam
men med resten, og her er 
mange sitte og liggeplasser 
i sola. Det er også lagt inn en 
del plantekasser her. Disse 
kan ha stauder i eller eventu
elt planter i forhold til under
visning. Her er det også eta
blert en liten miljøpark med 
bla. energihus for produksjon 
av sol og vindstrøm og et mi
krodrivhus.

810 klasse får oppholdsa
realer sør og vest for skolen. 
I tillegg til hovedadkomst
området med varierte opp
holdsplasser er det etablert 
basketkurver, ballvegg og 
sandvolleyballbane. Over
gangen til St. Hallvard vi
deregående skole er mar
kert med en sittetrapp med 
svaberg i slipt betong og en 
hekk. En rampe binder sam
men arealene. Bakerst ved 
tidligere Stoppen skole er det 
lagt flere basketkurver, en 
ballplass og en brettballbane. 
Her er også satt av plass til 
kunst og en bålplass. Eleve
ne har videre et stort lekeom
råde langs en ”lekeelv” som 
strekker seg gjennom 57 
klasse sitt område og videre 
gjennom 14 klasse sitt om
råde. Denne består av mange 
deler med forskjellig uttrykk 
som stående rundstokker, 
store steiner, asfalt, grus, 
trebrygge og en vannrenne 
med håndpumpe. Langs elva 
er det lagt flere ”landsbyer” 
med forskjellige lekeelement 
som husker, dumper, leke
hus, klatrestativ, sklie, vip

pedyr, tømmerstokker, bru, 
båter, sandkasse og annet. Et 
terrengsprang gir en akebak
ke og en fin amfisituasjon 
for de minste, og disse vil 
også ha sitt eget uteområde 
for lunsj og uteundervisning. 
Nederst i lekeområdet, i til
knytning til gymsalen, ligger 
ballbinge, en sykkelløype og 
en hinderløype med mange 
spennende hinder. Klatre
vegg er planlagt på østfasa
den av gymbygget.

Hovedinngangen ligger vest 
i bygget. Her er et mer opp
arbeidet område med ter
rengformer i harde materia
ler som stein og betong. På 
venstre side av inngangen 
ligger en flate i slipt betong 
som skråner i flere retnin
ger. Denne blir brutt opp av 
forskjellige elementer i sit
tehøyder, delvis med lerk på 
sitteflatene. På høyre side av 
inngangen ligger en lund på 
en annen skrå betongflate. 
En voll i slipt betong bryter 
inn i flata og skaper et spen
nende landskap inne i mel
lom trærne. Dette området 
regnes som en del av områ
det for de eldre elevene.

Parkering og av og påstig
ning er lagt nært vegen for at 
arealene for gående og kjø
rende skal separeres mest 
mulig. Arealene skal tje
ne adkomsten fra 1. klasse 
på barneskolen til 3. klasse 
på videregående, så god til
komst med separate gangso
ner er viktig. Ny gangveg fra 
vest separerer harde og my
ke trafikanter og fører rett 
inn i skoleområdet. Det er 
200 sykkelparkeringsplas
ser i området. De er plassert 

ved hovedinngangen, utenfor 
svømmehallen og ved porten 
i øst.

Det store parkeringsarealet 
sørvest for skolen er lagt slik 
at det er god plass for gående 
rundt skolen. Det er et stop
pefelt langs Jensvollveien for 
korte av og påsettinger. Til
komsten til svømmehallen 
og videregående er flytte vest 
for svømmehallen.

Av og påsettingen for 14 
klasse ligger sør for bygget, 
og har felles innkjøring med 
varelevering. Trafikken er 
plassert i et forholdsvis uat
traktivt område av tomta og 
man får de bedre arealene til 
lek. Lekeområdet er her gjer
det inn mot trafikkarealene, 
og en port fører inn til dette.

Busslommen er plassert 
utenfor parkeringsplassen 
langs Jensvollveien. Denne 

Utsnitt av uteområdet på neserste nivå i «systemet» tilpasset de yngste barna. Med på 
bildet: totalentreprenøren Hents prosjektingeniør Jarle J. Skjulsvik. 

Det er brukt stående trekledning på alle yttervegger.

Skolens rektor Lisbet 
Grøvdal har god grunn til 
å glede seg over det flotte 
skoleanlegget.
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har knyttet til seg en gangveg 
som fører trygt inn på skole-
området, og også en gangveg 
som går videre langs Jens-
vollveien. Mellom gangve-
gen og parkeringsplassen er 
det et gjerde for å lede gang-
trafikken på gangvegen og 
ikke på snarveger over par-
keringsplassen.

Adkomstveg øst for skolean-
legget til gamle Stoppen sko-
le vil ikke bli opprettholdt 
som annet enn en gangfor-
bindelse. Den gamle hoved-
vegen som går gjennom om-
rådet bevares dermed kun 
som en gangforbindelse øst 
for skoleanleggene. Denne 
bør ha fysisk stengsel, som 
for eksempel pullerter for å 
unngå trafikk gjennom om-
rådet.

Miljø
Prosjektets miljøambisjon er 
at skoleanlegget skal fremstå 
som en del av Grønne Liers 
”ånd”, i form av å være;

1) Naturlig og sunt
2) Energi- og klimavennlig

Naturlig henspeiler på at 
bruk av naturmaterialer som 
tre og stein og at man skal 
ha gode uterom som skal gi 
nærhet til omkringliggende 
natur. Sunt vil bl.a. si at byg-
get skal være aktivitets- og 
helsefremmende, med godt 
inneklima i bygget og at byg-
get skal oppføres i henhold til 
prinsipper for rent, tørt bygg 
med fravær av skadelig fukt.  

Energi- og klimavennlig vil 
si at det er strenge krav til et 
lavt energiforbruk over byg-
gets levetid, at det skal benyt-
tes fornybare energikilder. 
Bygget skal også tilretteleg-
ges for læring og aktivitet 
knyttet til disse temaene.

Bygget er bygd på en tomt 
uten forurensninger, ute-
områdene tilfredsstiller de 
strengeste krav til jordkva-
litet jfr. SFT kvalitetskrite-
rier for skoler/barnehager 
og veileder 99:01A for mest 
følsom arealbruk. Videre er 
det fokus på at inneklimaet 
i bygget skal være godt og 
legge til rette for et godt læ-
ringsmiljø. Det legges vekt 
på både materialbruk, regu-
lering av ventilasjon og var-
me, samt tett oppfølging av 
utførelsen i byggefasen. Byg-
ging skal foregå beskyttet 
mot skadelig oppfukting, og 
med fokus på en ren og tørr 
byggeplass. Det skal utføres 
kontroller av lufttetthet for å 
sikre et energieffektivt bygg 

uten kuldebroer pga. dårlig 
utførelse. 

Byggets energibruk er i fokus 
og alle fagområder er invol-
vert for å kunne velge ener-
gibesparende og energieffek-
tive løsninger. 

For å sikre at miljøtankegan-
gen er i fokus hos alle invol-
verte parter i alle prosjektets 
faser er det utarbeidet en mil-
jøplan med spesifikke miljø-
mål og krav. Det er etablert 
en egen funksjon (miljøkoor-
dinator) hos prosjekterings-
gruppen som har ansvaret 
for at miljøplanen følges opp, 
samt at entreprenøren i sam-
spillsgruppen også har en 
egen miljøansvarlig. Bygg-
herren har en tilsvarende 
funksjon som ivaretar miljø-
oppfølging fra byggherrens 
side. 

Tilfredsstillelse av miljøkra-
vene er dokumentert ved at 
status innrapporteres jevn-
lig til byggherren (Lier kom-
mune). På denne måten har 
byggherren hatt jevnlig inn-
syn i miljøarbeidet/miljøpla-
nen. Miljøplanen med dens 
vedlegg er et dynamisk do-
kument som skal dokumen-
tere at byggherrens miljøkrav 
ivaretas og utvikles i løpet av 
prosjektet.

Et mål for Høvik Stoppen 
skoleanlegg er at det skal 
fremstå som et lavenergibygg, 
prosjektert med tanke på op-
timal og effektiv energibruk 
over byggets levetid. Totalt 
energibehov skal ikke over-
stige 100 kWh/m2/år. For å 
tilfredsstille dette er det lagt 
vekt på å gi bygget en kom-
pakt form som er vesentlig 
for å redusere energibruken, 
samt bruk av lavemitterende 
materialer for å redusere luft-
mengder pr. m2. Det er og-
så fokus på både solavskjer-
ming og dagslysutnyttelse, 
bl.a. for å unngå kjøling av 
bygget. Solavskjerming fore-
går ved hjelp av takutstikk 
mot sør samt utvendige per-
sienner på sør-, øst- og vest-
fasade. Vindusarealet er rela-
tivt beskjedent (13,2 %). Det 
er lagt opp til økte isolasjons-
tykkelser i tak og mot grunn. 
Prosjektet har vannbåren 
oppvarming og er tilknyttet 
bioanlegg/varmesentral ved 
Lier Videregående skole.

Videre er både ventilasjon og 
lys/varme være behovsstyrt, 
og reguleres av både tilste-
deværelse og dagslys. Bygget 
deles inn i soner avhengig av 
bruksmønster og belastning, 

og styringen går via byggets 
SD-anlegg. Luftbehandlings-
anleggene er planlagt slik at 
de på en effektiv og energi-
optimal måte kan betjene 
den enkelte sone. Luftmeng-
der er tilpasset de bygnings-
materialer og den aktivitet 
som skal foregå i hver enkel-
te rom/sone.
Det er ikke benyttet meka-
nisk kjøling, unntatt i rom 
for tele/data og avfallsrom 
for biologisk avfall. 

Ventilasjonsanleggene skal 
være avstengt /minimum 
luftmengde utenom byggets 
driftstid, men det skal være 
mulighet for døgnkontinuer-
lig drift i de perioder hvor det 
av klimamessige årsaker be-
nyttes frikjøling om natten. 

Det er benyttet energibespa-
rende og energieffektivt ut-
styr. For belysing er det for 
eksempel benyttet T5 lys-
rør/lyskilde med HF forkob-
lingsutstyr. Effektbelysning 
skal ha halogen glødelamper 
med dimming. 

Beregninger gjort ved innle-
vering av forprosjekt viser at 
energibehovet for bygget er 
på 94 kWh/m2/år. 

Håndtering av avfall skal til-
rettelegge for at elevene skal 
få et bevisst forhold til av-
fallsgenerering og kildesor-
tering. Stasjoner for avfalls-
sortering skal integreres i 
tilknytning til klasserom-
mene, og avfallscontainere i 
avfallsrom i kjeller skal væ-
re tilgjengelige også for de 
minste barna. 

Det er også satt ambisiøse 
mål for sorteringsgrad av av-
fall i byggeperioden (95 %). 
Nybygget skal generere maks 
20 kg avfall pr. m2. Redu-
serte avfallsmengder tilstre-
bes ved en bevisst reduksjon 
av antall materialer i bygget, 
valg av standardmål og bruk 
av prefabrikkerte elementer 
og prekuttede materialer. 

Skoleanlegget skal være «na-
turlig og sunt». Det er derfor 
lagt vekt på å bruke materia-
ler som tre og stein, samt an-
dre robuste materialer med 
lang levetid som krever mi-
nimalt med vedlikehold. Tro-
pisk treverk er ikke benyttet 
verken inne eller ute.  Yt-
terkledningen av miljøriktig 
trepanel som ikke skal ma-
les eller beises sammen med 
fliser på gulvet i torgarealet 
er også med på å gi skolen et 
«naturlig» uttrykk. 

Innvendig er det valgt mate-
rialer som er svanemerket el-
ler som har annen tilsvarende 
”miljøsertifisering” der slike 
finnes, og det skal generelt 
velges materialer med så lite 
emisjoner som mulig. Det er 
innhentet miljøinformasjon 
om flere enn 10 av de mest 
brukte klednings/overflate-
produktene i bygget, slik at 
arkitekt, entreprenør og mil-
jøkoordinator sammen har 
kunnet velge ut de produkte-
ne som har de beste miljøe-
genskapene. 

Det er tatt særlig hensyn til 
materialer som har betyd-
ning for inne- og utemiljø, 
som for eksempel maling, 

lakk, lim og gulvbelegg. Det 
er for eksempel benyttes li-
noleum i klasserom og andre 
mindre undervisningsarea-
ler. Videre har entreprenøren 
hatt krav om å bytte ut (sub-
stituere) produkter som inne-
holder kjente helse- og miljø-
skadelige stoffer.

Det er utarbeidet lister over 
hvilke materialer og produk-
ter som er benyttes i skolean-
legget. 

Skoleanlegget er utformet 
slik at det er tilrettelagt for 
læring og aktivitet knyttet 
til miljø og energibruk. Som 
en del av dette er det etablert 
miljøpark godt synlig sør for 

bygget som et av flere syn-
lige miljøtiltak. 

Et annet planlagt synlig mil-
jøtiltak er kildesortering av 
avfall og synliggjøring av 
byggets miljøegenskaper og 
energiforbruk vist på sentralt 
plasserte monitorer i bygnin-
gen.

Anders Fjogstad, HR prosjekt AS, og skolens vaktmester-
Steinar Engebretsen, foran det storslåtte amfiet mellom 
1. og 2. etasje. Amfiet formidler kontinuitet fra det store 
allmenne gulvet i torget og videre opp til undervisnings-
områdene i 2. etasje.

Skolens store auditorium. 

Vi avslutter denne gangs omtale av Høvik skole med uteområdet i syd, en side av nysko-
len som kanskje imponerte Byggenytts fotograf mest. 

 
Byggenytt 

kommer tilbake 
med ny

bildedokumentasjon
av Høvik skole

til høsten.
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Rica Hotel G20

Ovenstående uttalelse, inspi-
rert av en programserie fra 
TV, kan passe som en opp-
summering av byggeprosjek-
tet i følge totalentreprenøren 
Skanska Norges prosjektle-
der Harald Renskaug. Bygge-
nytt har fått en grundig inn-
føring i hvor utfordrende og 
vanskelig en byggejobb kan 
være i en samtale med Ren-
skaug og hans nære samar-
beidere, prosjekteringsleder 
Peder Lunde og anleggsleder 
Espen Listuen.

Utfordringene som det for-
telles om, har både vært av 
kontraktsmessig og bygge-
teknisk karakter. Underveis 
har det både vært endringer 
om kontraktens innhold med 
hensyn til kvaliteter og funk-
sjoner,  samt til pris og bygge-
tid. Skanska fikk etablert en 
såkalt GMP, garantert mak-
simumspris med forbehold, 
men måtte akseptere et av-
slag på pris og redusert byg-
getid for å komme i gang. 

Altså, ikke akkurat et ønske-
prosjekt, men Skanska ville 

ha jobben, også for å bevise 
at de kunne greie å bygge ho-
tellet på tross av alle åpen-
bare utfordringer. 

Utfordringene som lå klart i 
dagen, var for det første ri-
vingen av det totalt fallefer-
dige og forurensete bygget 
som sto på den ekstremt tran-
ge tomten. Fra dag én måtte 
det etableres en knallhard lo-
gistikkmessig disiplin med 
hensyn til transport inn til og 
ut fra byggplassen. Alle som 
kjenner til Professor Asche-
haugs plass med trafikk av 
biler, trikk og fotgjengere fra 
alle kanter, skjønner at å byg-
ge et hotell her er en kompli-
sert affære. 

Så fulgte grunnproblemer 
som forventet, men enda 
verre enn antatt. Man måt-
te 9 meter ned, halvparten i 
form av løsmasser og resten 
i form av alunskifer. Det var 
en skråskjæring mot fjell og 
en kombinasjon av innvendig 
og utvendig avstivning måt-
te praktiseres. I tillegg kom 
kompliserende faktorer med 

radon og lokale grunnvanns-
sjikt, ukjent naboliggende 
fundamenteringsmåte og lo-
kale grunnvannspumper, og 
for å ikke glemme skjulte 
kulverter som ikke var an-
gitt på noen kart. Dette ga 
grunn til bekymring, både 
byggeteknisk og økonomisk. 
Grunnarbeidene tok mer tid 
enn planlagt. 

Tapt tid måtte taes igjen. Med 
byggegropa etablert, to unde-
retasjer plasstøpt og oppstart 
råbygg over bakken, ble lo-
gistikken satt i høygir. Byg-
gets prefab-konstruksjon ba-
sert på Con-form-elementer 
og baderomsbokser fra fin-
ske Parmarine, tilrettela for 
et ekstremt hardkjør leveran-
semessig. 

Det ble etablert en ukesyklus 
med én etasje pr. uke. Lo-
gistikktoleransen ble pres-
set helt ned på timenivå. Den 
største leveranseforsinkelsen 
var på kun 3 timer. Og resuta-
tet: etter 9 uker var råbygget 

Der ingen kunne tru det gikk an å bygge hotell

Rica Hotel G20 er reist i et trangt og travelt  byområde, Grensen i Oslo.

Foto: Byggenytt

Trapper, rekkverk, innspent glass 
og glasstrinn, er levert av EMV 
Construction AS

Ekornveien 11, 2240 Magnor
Telefon 62 83 70 11 Faks 62 83 72 40
www.eidskogmek.no

Nordiske Varme Sanitær AS
Teglverksveien 1, 3400 Lier
Telefon 32 27 60 60 Faks 32 27 60 61
www.nvs.no

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

Utsnitt av fasaden mot Pilestredet og Professor Ascheaugs plass. Den vakkert utførte sokkeletasjen har både inngang 
til hotellresepsjonen og inngang direkte til hotellets à la carte-restaurant som også tjener som café generelt for van-
lig publikum.

Foto: Byggenytt

3 glade gutter kan se 
tilbake på en tøff jobb. 
Fra venstre: 
prosjekteringsleder 
Peder Lunde, 
prosjektleder 
Harald Renskaug og 
anleggsleder 
Espen Listuen. 

➞
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All innredning og tepper
er levert av oss

J.M.Evensen AS
Slemdal senter
Stasjonsveien 4, 0776 Oslo
Telefon 23 22 21 20 • Faks 23 22 21 25
www.jmevensen.no
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reist. Det var nok mange for-
bipasserende som forundret 
kunne konstatere at et nytt 
hus hadde nesten bokstave-
lig talt skutt opp av bakken. 
Renskaug bemerker i denne 
sammenheng at Con-Form-
gutta gjorde en kjempejobb 
med motasjen av prefab-ele-
mentene og baderomskabi-
nene. 

Et forhold som skulle få av-
gjørende betydning for byg-
geprosjektets kompleksitet, 
er at tidlig i prosessen ble 
opprinnelige planer om 64 
gjesterom endret til 96 rom. 
For leietakeren Rica var det 
ikke økonmi i prosjektet med 
bare 64 rom. Husets reguler-
te høyde måtte beholdes slik 
at for å få til økt romkapasi-
tet, måtte det innarbeides en 
niende etasje(syvende etasje 
over bakken). 

Her kom arkitektens mari-
time kompetanse inn hvor 
plassutnyttelse er første bud. 
På mange måter ble nå det 
nye hotellet et onshore sig-
nalprosjekt. Etasjehøyden 
ble redusert og et kompri-
mert romprogram med are-
aler fra 11 til 17 m2 og ba-
dekabiner på 2,1 m2 gjorde 
utvidelsen mulig. Men det 
kostet totalentreprenøren og 
underentreprenørene mye 
hodebry og nitidig planleg-
ging av arbeidsoppgavene. 

Det som før kunne handle 
om toleranser på cm-nivå, 
ble nå et krav om mm-presi-
sjon. Dette gjaldt ikke minst 
for de tekniske installasjo-
nene. Det var utrolig trangt 
og ikke plass til flere aktører 
samtidig. Og som en rød tråd 
i prosessen fra første dag til 
overleveringsdato: dårlig tid 
for alle impliserte. 

Men med Rica Hotel G20 
som det synlige resultat, så 
har det blitt et flott hotell. 
Renskaug, Lunde og Listu-
en synes i hvertfall det, og 
så langt som Byggenytt kan 
bedømme, har Skanska-gut-
ta god grunn til å være stolte 
av sin innsats. I dette er Rica-
kjedens yngste hotelldirektør 
Jan Erik Rivelsrud enig i. 
Han fikk hotellet overlevert 
til avtalt tid. Og i følge Ren-
skaug har Rivelruds positive 
engasjement i byggeproses-
sen satt sitt preg på hotellet 
slik det i dag fremstår. 

Og finere kommer det til å bli 
når nabobygget, den ærver-
dige bygården Amalienborg 
(Gamle Malla - se www.byg-
genytt.no Hovedstadsgløtt, 
artikkel 5) er rehabilitert, 
og byrommet Professor As-
chehaugs plass kan presente-
re seg, ferdigstilt i ny prakt. 
Amalienborg har for øvrig 
vært rigg og prosjekkontor 
for Skanska som nå rehabili-
terer lokalene etter seg.

Prosjektfakta

Byggherre:	 Pilestredet	1	AS	c/o
	 Entreprenørbygg	Eiendom	AS

Totalentreprenør:	 Skanska	Norge	AS

Arkitekt:	 Petter	Yran	&	
	 Bjørn	Stor	Braaten	Architects	AS
Rådgivere

RIB:	 Sweco	Norge	AS	

RIG:	 Sweco	Norge	AS/
	 Multiconsult	AS

RI	brann:	 Multiconsult	AS

RI	akustikk:	 Multiconsult	AS	 	 	

RIV:	 Union	Consult/BORO/
	 VVS	&	Miljø	AS

RIE:	 RIE	Consult	AS	

Totalentreprenøren støtte 
på skikkelige problemer i 
grunnen i form av alun-
skifer.

Foto: 
Skanska Norge

Oppstart 
råbygg over 
bakken 
april 2009. 
Skipsfor-
men sees i 
fotavtrykket 
som et hal-
vert baug-
parti. Men 
så har også 
arkitektene 
en maritim 
fartstid.

Foto:
Skanska 

Norge 

Hotellet har 96 rom. Her skulle vi gjerne ha bodd.                                    Foto: Byggenytt

Hotellet lot seg bygge 
raskt over bakken blant 
annet ved godt gjennom-
ført bruk av prefabrik-
erte elementer som her, 
baderomskabiner.

Foto: 
Byggenytt

Inngangsbro fra gaten 
til hotellets barlounge og 
trapp ned til restauranten.

Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side
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Av markedsdirektør Lasse Sjøvik, Totaltek AS

Elektrotekniske arbeider på Rica G20

Totaltek AS har utført al-
le de elektrotekniske arbei-
dene på hotellet. Dette er 
generell el-kraft, tele/da-
ta, innbruddsalarm, nød-
lysanlegg, brann- og tale-
varsling, porttelefon, samt 
kabling og tilkobling av 
drifts- og ventilasjonstek-
niske anlegg. I tillegg er 
det installert musikkan-
legg og belysning i samråd 
med Rica og arkitekt.
 
Totaltek AS er en elektro-
installasjonsbedrift med 
ca.300 ansatte, fordelt på 15 
ulike selskaper i østlands-
området. Foruten elektro, 

sterk-/svakstrøm, intern-
kontroll, adgangskontroll, 
itv, utfører de også service 
på kjøling og ventilasjon, 
tradisjonelle vaktmester-
tjenester, renhold, feiing, 
grøntanlegg, brøyting, re-
habilitering av lokaler, 
f lytteoppdrag, branntek-
nisk vedlikehold og opp-
gradering/service, skifting 
av slukkere, slangeposter, 
kontroll av rømningsveier, 
skilting/merking og brann-
tetting.

Bildet viser fra ventilasjonsteknisk rom på taket. Her 
var det trangt.

Foto: Byggenytt

www.nordan.no

s

Sett fra restaurantområ-
det i underetasjen. Som 
andre elementer i hotell-
bygget: trappen har et 
maritimt preg.

Foto:
Byggenytt

Rica Hotel G20 har 7 etasjer over bakken og 2 underetasjer.           Foto: Byggenytt

Røft og elegant. Barlounge rett fram, resepsjon til høyre og restaurant nedenfor.           

Foto: Byggenytt
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