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Innhold:

•  Nordahl Grieg videregående skole.
 Sidene 2–9.

• Kjeller skole i Skedsmo kommune.
 Sidene 10–12:

• Storo Storsenter i Oslo.
 Sidene 13–17.

• Comfort Hotel Square i Stavanger.
 Sidene 18–21.

• Sundvolden Hotel – ny hotellfløy.
 Sidene 22–25.

• Gressvikbrygga i Fredrikstad.
 Sidene 26–29.

• Maxi-bygget i Lørenskog.
 Sidene 30–31:

• Øvre Ullern Terrasse 3 i Oslo.
 Sidene 32–34.

• Diverse pressemeldinger. 

Nordahl Grieg videregående skole

Foto: Byggenytt

Skolen bærer navnet
til lyrikeren, forfatteren og
den politisk engasjerte journalisten
Nordahl Grieg, født 1902 i Bergen –
byen som alltid skulle prege ham og stå ham nærmest.
Nordahl Grieg endte sine dager i et britisk bombefly
som ble skutt ned over Berlin 2. desember 1943. Hans levninger er 
ikke funnet. Flysilhuetten på «kjeglen» relaterer til denne tragiske 
hendelsen. Nordahl Grieg ble en av de «unge døde».



2 - BYGGENYTT NR. 5–2010 

Rådgivende ingeniør
RIE, RIV, RIBr- og
prosjektgruppeleder

Solheimsgaten 13, 5892 Bergen
Telefon 02694 • www.cowi.no

Rådgivende ingeniør
byggeteknikk

Spelhaugen 8, 5147 Fyllingsdalen
Tlf 55 17 65 65 • firmapost@fyllingen.as Øvre Korskirkesmauet 2B, 5018 Bergen

Telefon 55 210 470 • smedsvig-landskap.no

Landskapsarkitekt

arkitekt og interiørarkitekt for

Nordahl Grieg videregående skole

Team Bergen
tlf.: 55 57 34 00

www.link-signatur.noSkolen er plassert på østsiden av tomten med en hovedbygningskropp som ligger i nord sørlig retning og en lavere fløy 
mot vest, som rommer de fleste fellesfunksjoner.

Foto: Byggentt

Nordahl Grieg vgs
Link Signatur AS, team Bergen

sivilarkitekt Bjørn Feltens 
arkitekt Roland Blaser 

interiørarkitekt Ingeborg Hopland Nestås  
interiørarkitekt Nina Frisk

Utformingen og plasseringen gir en klart definert hovedinngang, oversiktlig adkomst
situasjon for de forskjellige trafikanter og mange varierte utearealer for elevene. Bildet 
viser blant annet den sørvendte uteplassen til kantinen til venstre for hovedinngangen.

Foto: Link Signatur/Bjørn Feltens

I starten av 2006 arrangerte 
Hordaland fylkeskommune 
en arkitektkonkurranse for 
en ny videregående skole i 
bydelen Sørås i Bergen. Av 
syv prekvalifiserte deltagere 
ble Link Signatur AS sitt bi-
drag «Cote» kåret som vin-
ner. Det ble framhevet høy 
kunnskap om skoledrift og 
en utmerket løsning på ute-
arealet. «Prosjektet utmer-
ker seg ved at det viser god 
løsning i hovedgrepet og gir 
et umiddelbart tiltalende ut-
trykk.»

Å forme gode miljøer for 
ungdom er kanskje noe av det 
viktigste vi gjør i samfunnet.  
Vår hovedmålsetning har 
vært å skape en moderne og 
fremtidsrettet skole, med ut-
viklingsmuligheter som også 
tar høyde for morgendagens 
utfordringer. Samtidig har vi 
lagt vekt på å skape en funk-
sjonell, stedstilpasset og vak-
ker skole, en god plass å være 

for elever og lærere.  

Videre har det vært viktig å 
gi bygningene en funksjo-
nell generalitet som skolens 
skiftende behov kan utvikle 
seg i.

Skolen er plassert på østsi-
den av tomten med en ho-
vedbygningskropp som lig-
ger i nord sørlig retning og 

en lavere fløy mot vest, som 
rommer de f leste felles-
funksjoner. Utformingen og 
plasseringen gir en klart de-
finert hovedinngang, over-
siktlig adkomstsituasjon for 
de forskjellige trafikanter og 
mange varierte utearealer for 
elevene. 

Uteområdet omfatter totalt 
22 dekar opparbeidet areal. 
Det er en sørvendt uteplass 
til kantinen, en leselund med 
vannspeil til biblioteket, et 
uteamfi i det naturlige ter-
reng og en idrettspark med 
kunstgress-fotballbane, lø-
pebane, hoppegrop og sand-
volleyballbane. Plasseringen 
av huset har gjort behovet for 
terrenginngrepene så lite som 
mulig. Dermed har vi klart å 
bevare tomtens karakter og 
kvaliteter som nærhet til na-
turen og gode solforhold.

Byggets uttrykk er defi-
nert av et patinert kobber-
bånd som folder seg rund he-
le bygningskroppen slik at 
de enkelte glasskledde eta-
sjer ligger imellom. Kob-
berets grønne farge gir hu-
set en letthet, som spiller på 
lag med tomtens vegetasjon, 

mens glassfasaden gir huset 
et åpnet preg der ute og inne 
flyter inn i hverandre.

Skolen har en kompakt form 
for å minimere energiforbruk 
og alle materialer er valgt ut 
med tanke på enkelt vedlike-
hold og at de eldes med ver-
dighet.

Gjennom den røde hovedinn-
gangen kommer man rett inn 
i skolens sjenerøse vestibyle. 
Rommet strekker seg over 
tre etasjer og knytter sam-
men skolens fellesfunksjo-
ner: kantine, bibliotek, amfi, 
auditorium, idrettshall, ide-
verksted og administrasjon. 
Også skolens trafikkårer 
krysser det store rommet og 
gjør det enkelt å orientere seg 
i huset. Skolens enkelte loka-
ler kan leies ut, slik at anleg-
get blir til et aktivt sentrum 
for hele bydelen utover sko-
letiden. 

En del av konkurransens kon-
sept var, at tomtens bevegel-
se oppleves i huset. Dette har 
vi oppnådd med et amfi som 
gjenspeiler terrengets høyde-
forskjell inne i huset, samti-

dig som den knytter sammen 
første og andre plan både 
inne og ute. Amfiet med sin 
organiske bevegelse, formid-
ler ikke bare mellom fellesa-
realer på to plan, men er også 
skolens naturlig samlings-
punkt for foredrag, konsert 
eller bare for å se og bli sett.
En viktig del av arkitektu-
ren er et stort glasstak plas-
sert over hovedinngangen 
i vestibylen. Taket danner 
en glassfuge som markerer 
skille mellom hovedbygg og 
tilleggsdel huset består av. 
Glasset gir inngangssituasjo-
nen et ekstra lyst og trivelig 
preg, slik at vestibylen opp-
leves som et overdekket ute-
areal.

Bjørn Feltens på kommu
nikasjonsbro med kunst
verket «Shake the Tree» i 
bakgrunnen (se beskriv
else på neste side).

Foto: Byggenytt 

fortsettelse side 4
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Rådgivende ingeniør
akustikk

Byggadministrasjon
Prosjektering:	 Hordaland	fylkeskommune	-
	 eiendomsseksjonen
Romprogrammering:	 Rambøll	Norge	AS
Prosjektassistanse:	 Hordaland	fylkeskommune	-
	 opplæringsavdelinga
Byggeledelse:	 Erstad	&	Lekven	Bergen	AS

Rådgivere
Prosjekteringsledelse:	 Cowi	AS
Arkitekt:	 Link	signatur	AS
Interiørarkitekt:	 Link	signatur	AS
Landskapsarkitekt:	 Smedsvig	Landskapsarkitekter	AS
Akustikk:	 Multiconsult	AS
Byggeteknikk:	 Bjarte	Fyllingen	AS
VVS-teknikk:	 Cowi	AS
Elektroteknikk:	 Cowi	AS
Brannteknikk:	 Cowi	AS

Entreprenører
Grunnarbeid:	 Rivenes	AS
Råbygg:	 NCC	Construction	AS
Betongelement:	 Spenncon	AS
Glassfasade:	 Bolseth	Glass	AS
Kobbertekking:		 Sigurd	Opheim	AS
Innvendig	innredning:	 Åsane	Byggmesterforretning	AS
Maling	og	gulvbelegg:	 Magnus	Stigen	AS
Rørfag:	 Nydal	VVS/Rørkompaniet
Ventilasjon:	 Bergen	Luftteknikk	AS
Elektro:	 Profitek	AS
SD-anlegg:	 EM-systemer	AS
Heis:	 Scanheis	AS
Uteområde:	 Wickholm	AS
Møblering:	 Pitney	Bowes	AS
Idrettsutstyr:	 Scandisport	AS
AV-utstyr:	 Umoe	IKT	AS
Storkjøkken:	 Myhrvold	Storkjøkken	AS
Skilting:	 A2G	Profilering	AS
Kunstnerisk	ursmykning:	 Stine	Karlsen	og	Maria	Budd

Gjennom den røde hovedinngangen kommer man rett inn i skolens sjenerøse vestibyle. Rommet strekker seg over tre 
etasjer og knytter sammen skolens fellesfunksjoner: kantine, bibliotek, amfi, auditorium, idrettshall, idéverksted og 
administrasjon. Skolens trafikkårer krysser det store rommet og gjør det enkelt å orientere seg i huset. En viktig del 
av arkitekturen er et stort glasstak plassert over hovedinngangen i vestibylen.

Foto: Byggenytt

Skolens kompakte form sett fra den store adkomst
plassen i syd.

Foto: Byggenytt

Hovedbygget har en 
gjennomgående kom-
munikasjonslinje som 
ligger langs de vertikale 
trafikkakser. Det er en-
kelt å orientere seg i hu-
set, fordi aksen passerer 
vestibylen og begge lys-
gårder som er gjenkjen-
nelige veipunkt.

Illustrasjon:
Link Signatur

SHAKE THE TREE skildret av kunstnerene Maria 
Budd og Kristine Karlsen.

Foto: Link Signatur/Bjørn Feltens

Isaac Newton satt undr treet og lurte på hvordan verden hang 
sammen. Et eple falt ned i hodet hans og satte han på sporet av 
loven om tyngdekraften. Han hadde satt seg selv i en posisjon 
hvor han ville finne ut av ting – noe også vi kan trekke videre 
til dagens undommer under utdanning. Shake the tree handler  
på alle måter om å gi mening. Å gi mening er en aktiv hand-
ling. Den er bevisst og den er styrt av noe ytre, men drevet av 
noe indre i hver person. Det viktigste er handling, og at man 
tør vise ansikt og stå for meninger.

Kilde:
Hordaland fylkeskommune

Amfiet med sin organiske bevegelse, formidler ikke bare 
mellom fellesarealer på to plan, men er også skolens na
turlig samlingspunkt for foredrag, konsert eller bare for 
å se og bli sett. Taket danner en glassfuge som marke
rer skille mellom hovedbygg og tilleggsdel huset består 
av. Glasset gir inngangssituasjonen et ekstra lyst og tri
velig preg, slik at vestibylen oppleves som et overdekket 
uteareal.

Foto: Link Signatur/Bjørn Feltens

Et luftig 
blikk ned i 
det storslåtte 
vestibyle
rommet. 
Et meget 
tiltalende 
rom og ditto 
trapp/amfi.

Foto:
Byggenytt
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Hovedbygget har en gjen-
nomgående kommunika-
sjonslinje som ligger langs de 
vertikale trafikkakser. Det er 
enkelt å orientere seg i huset, 
fordi aksen passerer vestiby-
len og begge lysgårder som 
er gjenkjennelige veipunkt.
De to lysgårder slipper inn 
dagslys og gir utsikt, samti-
dig som de markerer plasse-
ring av trappehus. Gårdene 
skiller de enkelte baseområ-
der og slipper dagslys langt 
inn i læringsarealet. De fun-
gerer som uteoppholdsrom i 
direkte nærvær til basene og 
bidrar videre til å oppheve 
grensen mellom ute og inne. 

Gjennom hele prosessen har 
bearbeidet farge- og materi-
alvalg og har endt opp med 
en løsning hvor det  innven-
dig nesten ikke er fargete 
overflater. Derimot har vi 
utviklet et konsept av farget 
glass både i fasaden og alle 

glassdører. Dette gir et spen-
nende fargespill og bidrar til 
å skape en identitet og karak-
ter  til de enkelte rom. 

Det er valgt et mørkt gulv som 
gir inntrykk av, at inventaret 
svever. Det brukes samme gulv 

i nærmest alle arealer, slik at 
grensene mellom de enkel-
te rom oppheves og rommene 
flyter sammen til et landskap. 
For å forsterke inntrykket har 
himlingen en gjennomgåen-
de høyde og ruteinndeling. I 
tillegg er også lysarmaturene 
plassert i et tilsynelatende til-
feldig mønster som ikke for-
holder seg til det enkelte rom, 
men lyser opp hele etasjen med 
jevnt lys. 
Beslutningen om å bruke de 
samme overflatematerialer 
innvendig i hele bygget ska-
per ikke bare et helhetlig 
inntrykk, men gjør anlegget 
fleksibelt med tanke på frem-
tidige forandringer i bruk, og 
bidrar  til enkelt drift av hu-
set.

Vi har utført blikkenslager-
entreprisen med tak og
fasader i kobber.
Vår leverandør
www.norskstaal.no har
levert 80 tonn med
patinert og blank kobber.

Sigurd Opheim AS
Kokstaddalen 6, 5275 Kokstad
Telefon 55 12 50 12

Grunnarbeid er utført av

Rivenes AS
Kvamsvegen 11, 5265 Ytre Arna
Telefon 555 35 480 • rivenes.no

Bildene til venstre og over illustrerer skoleanleggets 
karakteristiske form med fasaden bestående av to 
vedlikeholdsfrie materialer, kobber for tak og deler av 
fasaden og glass-aluminiumsfasade ellers.

Foto: 
Byggenyt

Gjennomført bruk av glass-
vegger gjør basene oversikt-
lige, lyse, trivelige og gir 
god intern kommunikasjon. 
Samtidig har vi fokusert på 
visuell støy og behov for pri-
vatsvære i de forskjellige om-
råder i huset. I en nær prosess 
med brukerne, har vi utarbei-
det et konsept der vi skjermer 
enkelte rom delvis eller full-
stendig. For å gi pedagogene 
mest mulig fleksibilitet, kan 
læringsarealet ved hjelp av 
mobile vegger deles opp i en-
kelte klasserom.

For møbleringen ble det ut-
arbeidet et eget konsept i 
materialer og farger. I ba-
sene er det brukt en møble-
ring i svart og hvit som ikke 

Til venstre en av to lys-
gårder som slipper inn 
dagslys og gir utsikt, 
samtidig som de marke-
rer plassering av trappe-
hus. Gårdene skiller de 
enkelte baseområder og 
slipper dagslys langt inn 
i læringsarealet. De fun-
gerer som uteoppholds-
rom i direkte nærvær til 
basene og bidrar vide-
re til å oppheve grensen 
mellom ute og inne, som 
det store glassfeltet på 
vestfasaden også gjør.  

fortsettelse side 6

forstyrrer fargespill av lyset 
som skinner gjennom de far-
gete glass i fasaden og døre-
ne. I fellessoner plasseres det 
enkelte monolittiske møbler 

i sterke farger som spiller på 
lag med det fargete glasset. 
Også i arenaer uten farget 

Foto: Byggenytt

Foto: Link Signatur/Bjørn Feltens
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Skolens store 
auditorium 
med  det mest 
moderne 
innen audio-
visuelt utstyr, 
og vakkert 
utformet spile-
vegger som gir 
god akustikk.

Foto: 
Link Signatur/

Bjørn Feltens

Smartboard har en selvsagtplass i undervisningen, og 
kateteret er ikke så ruvende som det engang var.

Alle bilder i boksen: Byggenytt

Heller ikke vaktmestre er hva de engang var. Her 
driftsleder Frantz G. Meidell som virkelig kan sjekke 
at alt er som det skal være. 

Vestibylen er skolens 
læringstorg tilrette-
lagt for allsidig bruk 
med blant annet stor 
dobbeltsidig inform-
asjonsskjerm og 
teateknisk lysanlegg.

BERGEN AS

	 -	Enkelt	for	deg
	 	 					-	Best	på	samhandling
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Magnus Stigen AS har utført 
gulvbeleggsarbeidet

Solåsen 41, 5223 Nesttun

Systemvegger,
fullglassvegger, og

himlinger er levert av

Hesthaugveien 24, PB 173 Ulset
Telefon 553 95 200 • www.acusto.no

Malermester
Lars Holmaas A/S

  gåveskaL 2615 - B18 ievsgnillyF ervØ
Telefon: 55 51 70 70
E-post: post@lholmaas.no

Et sikkert valg!

Fargete glassfelter og glassdører gir et spennende fargespill i harmoni med det mørke gulvet.

Foto: Byggenytt

fortsettelse fra side 4 

glass, som vestibyle, audito-
rier, kantine og personalrom 
og bibliotek brukes det mø-
bler i forskjellige farger. 

Det er lagt betydelig vekt på 
universell utforming med til-
gjengelighet for alle grupper. 
I alle situasjoner er vertikal 
kommunikasjon anlagt på en 
måte som likestiller alle bru-
kere. Det skal ikke være nød-
vendig for bevegelseshemede 
å bevege seg bort fra felles-
skapet når de skal forflytte 
seg.

I tillegg er Nordahl Grieg 
vgs en knutepunktskole for 
hørselshemmede. Det er lagt 
opp en egen infrastruktur 
med tolkekontor og språkla-
boratorium. Læringsarealene 
er utstyrt med fm-sendere og 
det finnes teleslynger i felles-
sonene.
 
Fakta:
Skolen har et bruttoareal på 

ca. 14.000 m2 og gir plass til 
800 elever og 150 ansatte. 
Huset rommer fem studie-
retninger: Studiespesialise-
ring, medier og kommunika-
sjon, service og samferdsel, 
helse- og sosialfag og tilret-
telagt opplæring. I tillegg 
finnes det kreativsone, bi-
bliotek, to auditorier, kan-
tine og en idrettshall som 
også kan brukes utenfor sko-
letiden. Hovedkonstruksjo-
nen baserer seg på betongs-
øyler, ståldrager, hulldekker 
og lett-tak. Fasaden består av 
to vedlikeholdsfrie materia-
ler. Kobber for tak og deler 
av fasaden og glass-alumini-
umfasade ellers.

Det ble lagt spesielt fokus på 
kvalitet i glassfasaden som 
har trelags isolerglass med 
høy isolasjonsevne (u-verdi 
på 0,9). Det utvendige persi-
ennesystem består av ca. 300 
enkelte enheter som kan sty-
res både sentralt eller indivi-
duelt. Anlegget er prosjek-
tert etter TEK ’97.

Det er valgt et mørkt gulv i nærmest alle arealer.                                                                                         Foto: Byggenytt

Bildet over: Skolekantina bærer navnet Til undom-
men, og idrettshallen har fått navnet Sprinterne, 
begge navn relaterer til Nordahl Griegs diktning. Bil-
det under viser vestibylen sett mot inngangen.

Foto: Link Signatur/Bjørn Feltens
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Aggregater er levert av

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

Byggeledelsen
I en samtale med Rune Ag
dal i Erstad & Lekven Ber
ge AS får Byggenytt opplyst 
at firmaet allerede i 2005 og 
2006 ble engasjert av Horda
land fylkeskommune til å bi
stå med prosjektledelse for 
skisseprosjekt og forprosjekt 
for Nordahl Grieg vgs. For
prosjektet ble vedtatt av fyl
kestinget i juni 2006 og byg
gearbeidene hadde oppstart 
andre halvår 2007, da med 
en byggeadministrasjon hvor 
Erstad & Lekven ble hyret 
inn som byggeledelse med 
Rune Agdal som firmaets 
hovedbyggeleder.

Agdal forteller at byggeopp
draget er gjennomført med 
delte entrepriser, en entrepri
seform som karakteriseres 
ved at byggherren inngår se
parate avtaler med en rekke 
entreprenører for hvert fag
område. Agdals oppgave som 
byggeleder har i praksis vært 
å administrere og koordinere 
entreprenørene på vegne av 
byggherren. 

I følge Agdal gjelder det å 
være «på hugget» hele tiden, 
styre entreprenørene med 
fast hånd og holde god skikk 
på prosjektet. 

Slik Nordahl Grieg vgs frem
står i dag i all sin prakt, ser 

det ut til at prosjektet har lyk
tes med det. Agdal påpeker at 
en viktig forutsetning for en 
vellykket gjennomføring av 
et byggeprosjekt med delte 
entrepriser, er at prosjekte
ringen er grundig og plan
messig utført. Selvsagt har 
alle impliserte i prosjektet 
bidratt på positiv måte.

Agdal sier at det er så man
ge sider ved dette prosjektet 
som er verdt å berette om. 
Her nevner han blant annet 
skolebyggets helt spesielle 
arkitektur med sitt gjennom
førte, stramme grep. Her er 
for eksempel ingen forstyr
rende oppstikk eller utstikk 
for teknisk ventilasjon. Dette 
er løst med nærmest skulptu
relle luftetårn plassert back 
of house. 

Videre er skolen utrustet med 
det mest moderne og avan
serte utstyret innenfor tekno
logi og forskningsbasert un
dervisning. Skolen er også 
en knutepunktskole for hørs
elshemmede med egen tek
nologi tilpasset disse elevene 
med teleslynger og FMsen
dere som bringer lydsignaler 
til høreapparater. 

Agdal peker også på at Nor
dahl Grieg vgs med tilhøren
de utearealer er et slags sam
funnshus da flere av skolens 
arealer kan brukes om kveld
en av folk i nærmiljøet. 

Tre skulpturelt utformete luftetårn sørger for skolens ventilasjon.

Foto: Byggenytt

Rune Agdal, Erstad & Le-
kven Bergen AS, har styrt 
entreprenørene med fast 
hånd og holdt god skikk 
på prosjektet.

Foto: Byggenytt 
Kjølemaskiner for komfortkjøling av ventilasjonsluft 
sommerstid. Brukes også til oppvarming av ventilas-
jonsluft vinterstid.

Alle bilder i boksen: Byggenytt

Tekniske installasjoner

Fjernvarme-
sentral levert 
av BKK.

Bildet under:
Ventilasjons-
kanaler i 
teknisk rom 
sør. Ikke et 
støvkorn å 
se!

Avluftskammer.

Hovedsjakt nord og ventilasjonsaggregat 360.001 
som forsyner 2. etasje i fløy 3.

Kjekk kar i flott idrettshall. Byggenytts utsendte hadde en 
hyggelig prat med Kenneth Hope, Åsane Byggmesterfor-
retning, som var i ferd med  utføre den siste finpuss på 
innredningsarbeidene i hallen.

Foto: Byggenytt

Til idrettshallen har Scandi Sport 
levert idrettsutstyr,

skillevegg, tribune og mobil scene.

Fleslandsv. 112B, 5258 Blomsterdalen
Telefon 55 92 71 55 • scandisport.no



BYGGENYTT NR. 5–2010 - 98 - BYGGENYTT NR. 5–2010

Utomhusarbeid
er utført av

Anleggsgartnermester Wikholm AS
Olsvikskjenet 141, 5184 Olsvik

Telefon 555 01 700
www.wikholm.no

Skolegården som ble en park
Av  Marius Sekse, landskapsarkitekt

(tidligere ansatt Smedsvig Landskapsarkitekter AS)

I januar 2006 vant Smeds-
vig Landskapsarkitekter AS, 
i samarbeid med Link Sig-
natur, førsteplass i konkur-
ransen om en ny videregå-
ende skole på Sørås i Bergen. 
Prosjekteringen gikk raskt i 
gang og i november 2006 var 
forprosjektet ferdigstilt. De-
taljplanfasen fulgte videre og 
8. juni 2007 markerte fylkes-
ordføreren, Torill Selsvold 
Nyborg, byggestart da hun 
selv satte seg bak spakene i 
gravemaskinen.

Veien frem
Premissene for det gode re-
sultatet ble lagt i forprosjekt-
fasen, gjennom kreativitet, 
brukermedvirkning og for-
ankring i kommunale/stat-
lige normer og regler – som 
førte til utarbeidelse av blant 
annet funksjonsbeskrivelser 
for utearealene. Kombinert 
med en profesjonell og inter-
essert byggherre, Hordaland 
fylkeskommune,  måtte det 
bli en suksess.

Visjonen ved utarbeidelsen 
av landskapsplanen var å 
skape en robust og vakker 
skolepark med varierte akti-
vitetsområder for 850 elever 
med ulike interesser og be-
hov. Formgiving av uteområ-
dene skulle ta utgangspunkt 
i stedets karakteristiske skål-
form, og sammen med skole-
byggets plassering gi gode, 
lune og solfylte uterom.

Skolepark
Den gamle skolegårdens tid 
er over – mennesket vil ha 
store grøntarealer og gode 
møteplasser – vi laget derfor 
en skolepark. I arbeidet med 
å skape en slik park har det 
vært viktig å danne ulike are-
naer på skolen som inspirerer 
elevene til å utøve fysisk ak-
tivitet, samtidig som man sti-
mulerer elevenes sosiale be-
hov ved å lage formelle og 
uformelle møtesteder. Det 
har også blitt lagt stor vekt 
på å håndtere overvannet på 
tomten som et estetisk ele-
ment i parken, og på en bæ-

rekraftig måte i forhold til 
bruk av miljøvennlige mate-
rialer som har lang levetid.

Formgivningen
Skolens omkringliggende 
landskap er av en ganske spe-
siell og krevende art, ved at 
tomten ligger i en skålform 
omkranset av boligbebyggel-
se. Foruten å ha en ruvende 
plassering i landskapet med 
sine 14 000 m2, lå det en stor 

utfordring i å håndtere bekke-
ne som sildret nedover skrå-
ningene, samt stoppe eventu-
elle stein- og løsmasseskred. 
Utformingen av landskapet 
ble derfor gjort med disse 
faktorene spesielt i tankene.

Skolebygget er nordvest – sy-
døst-rettet og gir elevene go-
de solforhold gjennom hele 
dagen. Hovedadkomsten lig-
ger i sydøst og fanges opp av 
en adkomstgate i hvit og mørk 
grå betong, som leder fra lo-
kalveinettet og gang- og syk-
kelstier. Gaten har mørke grå 
betongbenker langs fasaden 
og avgrenses fra skoletorget 
i vest med et stort vannar-
rangement. Torget er møblert 
med hvite betongbenker og 
har et dekke av hvit betong 
med terrengformer og lig-
geskulptur, og avsluttes mot 
lokalveien med et «kiss & 
ride»- areal belagt med gress-
armerte støpejernsrister.

I syd-vest av tomten finner 
en parkeringsplassen, samt 
sykkelparkering til 240 sy-
kler. Parkeringsplassene av-
grenses med bøkehekker og 
trerekker, innrammet av kor-
ténstålskanter. Bilparkerin-
gen skjer på asfalterte dekker 
adskilt av felt med gressar-
merte støpejernsrister, som 
fanger opp overflatevannet 
og sender dette til fordrøy-
ning i et mindre steinmagasin 
i grunnen. Alt annet overfla-
tevann og takvann i anlegget 
ledes ellers til lokale sluk og 
videre ned i fordrøynings-
kassetter, beliggende under 
«kiss & ride»-arealet. 

Nord for parkeringsplassen 
ligger skolens idrettsanlegg, 
utformet som et nærmiljøan-
legg, med 60 x 40 m kunst-
gressbane, sandvolleyball-
bane, løpebane i tartandekke 
og hoppegrop. Idrettsanleg-
get avgrenses mot skolen i 
øst med en «leselund». Lun-
den ligger i tilknytning til bib-
liotekets fasade, er beplantet 
med store treslag og har lig-
gebenker rundt et vannspeil 
som fanger opp vann fra 
bekkene i skråningen. Al-
le møblene er tegnet spesielt 

Hovedadkomsten ligger i sydøst og fanges opp av en adkomstgate i hvit og mørk grå betong, som leder fra lokalveinet-
tet og gang- og sykkelstier. I syd-vest av tomten finner en parkeringsplassen, samt sykkelparkering til 240 sykler. Par-
keringsplassene avgrenses med bøkehekker og trerekker, innrammet av korténstålskanter

Foto: Byggenytt

Utsnitt plantegning.             Illustrasjon: Smedsvig L.ark.

Adkomstgaten avgrenses 
fra skoletorget i vest med 
et stort vannarrangement. 

Foto: 
Link Signatur/

Bjørn Feltens

Idrettsanlegget avgrenses 
mot skolen i øst med en 
«leselund». 

Foto: 
Link Signatur/

Bjørn Feltens

➞For en skoleplass!                         Foto: Byggenytt 
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Alt overflatevann og tak-
vann i anlegget ledes til lo-
kale sluk og videre ned i 
fordrøyningskassetter,

Foto: Byggenytt

for anlegget. Skolen omkran-
ses av grusarealer og grønt-
arealene avgrenses med kor-
ténstålskanter. 

Nord for skolen ligger amfiet 
i en gresskledt skråning, med 
en «bakvegg» i lokal stein. 
Steinmuren er et av rastilta-

Idrettsanlegget, for-
støtningsmur i bak-
grunnen

Foto: Byggenytt

Nord for skolen ligger amfiet i en gresskledt skråning, med en «bakvegg» i lokal stein. Steinmuren er et av rastiltakene og på baksiden renner en av tomtens bekker. Amfiet er el-
lers møblert med benker av elefantrister og rettet mot scenen og tuntreet.

Foto: Byggenytt

kene og på baksiden renner 
en av tomtens bekker. Amfiet 
er ellers møblert med benker 
av elefantrister og rettet mot 
scenen og tuntreet. På skolens 
østside, inne i bygningskrop-
pen, finner en to gårdshager. 
Dette er mindre utearealer 
– gjerne for de korte frimi-
nuttene eller de mer intime 
øyeblikkene. Hagene skal gi 
lys og inspirasjon til bruker-
ne innendørs, men også fun-
gere som rømningsveier ved 
brann. Hagene er utformet på 
hver sin unike måte med uli-
ke materialer, beplantning og 
belysning.

Nå blir det spennende å se 
om elevene blir like fornøyde 
med anlegget som oss – tiden 
vil vise og trærne vil gro.

Hordaland fylkeskommune 
ønskes til lykke med ny sko-
le fra de prosjekterende hos 
Smedsvig Landskapsarki-
tekter AS, som har vært Ar-
ne Smedsvig, Marius Sekse, 
Ingvild Yri, Benedicte Erik-
sen og May Britt Danielsen.

2 gårdshager skal gi lys og inspirasjon til brukerne innen-
dørs, men også fungere som rømningsveier ved brann. 
Hagene er utformet på hver sin unike måte med ulike ma-
terialer, beplantning og belysning.

Foto: Byggenytt

➞

Det svært anvendbare og po-
pulære korténstålet er her 
brukt som avløpsrenne.

Foto: Byggenytt

Vi avrunder omtalen 
av denne utrolig 
flotte videregående 
skolen med et lite 
knippe bilder vi 
synes uttrykker noe 
av skolens sjel. 

Veggsitatene på 
bildet over til høyre 
som er en del av den 
kunstneriske 
utsmykningen, 
lyder:

«Hva skal jeg 
kjempe med, hva er 
mitt våpen?»
Nordahl Grieg 1936

«Fortell videre. Send 
videre. Gjør noe! 
Gjør mer!»
Mads Gilbert 2009

Foto:
Byggenytt
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Kjeller skole
Av 

Sonja Røed, sivilarkitekt MNAL,
Arkitektene VIS-À-VIS 

Byggherreombud

Kontor
Bærum:
Lørenskog:
Drammen:
Moss:

www.sivingtt.no

Besøksadresse
Gamle Drammensvei 48 - Stabekk
Solheimveien 85
Hotvedtaléen 11
Vestre Kanalgate 6

Telefon 67 17 75 50

Totalentreprenør

Seby AS
Vestvollveien 6, 2019 Skedsmokorset

Telefon 64 83 87 00

Skolen har et stort og velutrustet kjøkken tilrettelagt 
både for undervisning og bevertning. Kjøkkenet er lagt i 
nærhet til vestibylen og SFO-avdelingen.

Ny skole på Kjeller er plan-
lagt som 1-10-skole. Ved full 
utbygging skal skolen ha en 
kapasitet med 2 paralleller 
pr. trinn fra 1-7 og 3 paral-
leller pr. trinn fra 8-10, det 
vil si inntil 660 elever og ca. 
60 ansatte. Prosjektet er ut-
viklet i samspill med bruker-
gruppen og prosjektledelsen 
i Skedsmo kommune. Bygge-
trinn 1 er nå ferdigstilt. 

Plassering av bygning på 
tomt
Tomten hvor skolen er bygd 
ligger på Kjeller ved riksvei 
22 med innkjøring fra Kunn-
skapsveien. Tomt for nye 
Kjeller skole er totalt 20.200 
m2.

Tomtens kvaliteter med et fri-
område mot vest og en flott 
solvendt skråning i nord, har 
lagt føringer for plassering 
av den nye skolen. Intensjo-
nen har vært å skape et mest 
mulig skjermet og sammen-

hengende uterom med gode 
solforhold og oppholdskva-
liteter. Bygningen er plas-
sert så langt øst på tomten 
som mulig. Slik oppnår man 
et flott og sammenhengende 
uterom med skråningen som 
en fond i nord, og friområd-
ets grønne knauser som en 
naturlig avgrensing mot vest.

Hensynet til omgivelsene 
med Kjeller gård på toppen 
av høydedraget, og samtidig 
det å fremheve landskaps-
draget, har vært viktige in-
tensjoner for plassering av 
den nye skolen. Bygningen er 
lagt «tungt» mot Kunnskaps-
veien, der hvor tilgrensende 
områder allerede er bebygd. 
Videre er skolen lagt så lavt 
i høyde som mulig av hensyn 
til Kjeller gård.

For å redusere støy fra Fet-
veien er det bygget støy-
skjerm på sørsiden av hele 
skolegården. 

Adkomst og parkering
Det er oppnådd gode og ef-
fektive forhold når det gjelder 
kjøreadkomst og vareleve-
ring på grunn av nærheten til 
Kunnskapsveien. Tomten får 
med dette en tydelig sonede-

ling med tanke på trafikk og 
uteopphold.

Egen kjøreadkomst til skolen 
er etablert med innkjøring 
fra Kunnskapsveien. I umid-
delbar nærhet til innkjøring 

er det anlagt ansatte- og be-
søksparkering. Det er satt av 
egne «kiss and ride»-plasser 
i forbindelse med innkjøring 
og i nærhet av «festplass» for-
an hovedinngangen. Det vil 
også være mulighet til mid-

lertidig parkering av busser 
ved behov på arealet som er 
satt av til parkering.

Områder for sykkelparkering 
er plassert ved alle gangveier 

Hovedinngangen er godt synlig og sentralt plassert. Vestibylearealet ligger rett innenfor hovedinngang, og det er visu-
ell kontakt med heis og administrasjonsavdelingen.

Kjeller skole i Skedsmo kommune sett fra ankomstplass mot hovedinngang.                Alle bilder i omtalen: Byggenytt

Skolen har en flott forsamlingssal med scene. Dørene er til 
gymnastikksaler og musikkrom. Glassfasaden vender ut 
mot Kunnskapsveien. Samlingssalen er i tillegg til andre  
fasiliteter tilpasset «grendahusfunksjonen» hvor skolen 
også kan brukes etter skoletid.

➞
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HARALD KROGSÆTER AS
Frognerveien 13 B, 0263 Oslo

Telefon 23 08 64 10 • Telefaks 23 08 64 11
firmapost@krogsaeter.no • www.krogsaeter.no

Innredningen er levert av

Sonja Røed (til venstre) og interiørarkitekt Marianne Malvik var i svært godt humør da 
Byggenytts fotograf besøkte det nye skoleanlegget. Og det var ikke så rart, for en riktig 
flott skole har det blitt. Det gjelder både for selve huset med innredninger, møbler og alle 
de humørskapende fargeinnslag, og det imponerende utomhusanlegget. 

som fører mot skolen og bru
kes av elevene/ansatte. 

Det er lagt til rette for at nød
transport og uføretransport 
kan kjøre helt fram til hoved
inngangen og til elevinngang
ene.

Varelevering til skolen og 
containere for renovasjon 
ligger med egen avkjøring på 
østsiden av bygget.

Hovedkonsept bygning
Bygningens volumer og 
planstruktur følger tomtens 
retninger, og er sammensatt 
av to fløyer med en mellom
sone som er gjennomgående 
i nord/sørretning. Fløy mot 
vest inneholder i hovedsak 
trinnarealer med småtrinnet 
og SFO lengst i sør ved hoved
adkomst, og ungdomstrinnet 
lengst i nord. Elevinngang

fortsettelse neste side

➞

Vestibylen innholder et amfi, som utover å være arena for sosiale møtepunkt, kan brukes til undervisning, samlinger 
og fremføringer.

Fløy mot vest inne-
holder i hovedsak trinn-
arealer med småtrin-
net og SFO lengst i sør 
ved hovedadkomst, og 
ungdomstrinnet lengst 
i nord.

Bildet under:

Bygningen er lagt 
«tungt» mot Kunn-
skapsveien, der hvor til-
grensende områder al-
lerede er bebygd. Videre 
er skolen lagt så lavt 
i høyde som mulig av 
hensyn til Kjeller gård 
(skjult bak trærne).

Personal-
rommet.

To herrer som er stolte av 
Kjeller skole: 
Totalentreprenørens prosjekt-
leder Geir M. Viken og skolens 
rektor Stein A. Røssaak (bildet 
under).
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fortsettelse fra 
forrige side

ene er desentralisert, og delt 
i tre inngangssoner med ad-
komst fra uteareal i vest. Øst-
fløyen inneholder funksjoner 
som administrasjon, lærerar-
beidsplasser, spesialrom for 
undervisning, samlingssal og 
gymsaler med garderober.
 
Arealet mellom disse fløye-
ne, «gaten», inneholder funk-
sjoner som vestibyle med ho-
vedadkomst i sør, bibliotek, 
auditorium og rom for IKT. 
Gaten er utformet på en slik 
måte at den innbyr til ufor-
melle møter mellom brukere 
av bygget.

Lengst mot sør er funksjo-
ner som naturlig hører med 
til «grendashusfunksjonen» 
etablert. Her er samlingsal, 
gymsal med garderober og 
heimkunnskap lokalisert. 
Vestibylen innholder et amfi, 
som utover å være arena for 
sosiale møtepunkt, kan bru-
kes til undervisning, samlin-
ger og fremføringer. På før-
ste plan under deler av amfi 
er en kiosk/anretning plas-
sert. Denne funksjonen har 
en sentral beliggenhet, og 
kan fungere som anretning/
kjøkken både i forhold til ar-
rangementer i saler og til are-
aler i forbindelse med vesti-
byle.

Overlys er etablert i overgang 
mot sidefløyer, og midtsonen 
går vekselvis over en- og to-
etasjers høye rom. Dette gir 
dagslys til rom som grenser 
mot denne og arealer som har 
sin beliggenhet i midtsonen.

Alle funksjoner/arealer har 
direkte adkomst til gaten, og 
det er arbeidet bevisst med 
bruk av glass for å gi visu-
ell kontakt på tvers av area-
lene og gi preg av åpenhet og 
oversikt i anlegget. 

Det er lagt til rette for so-
nedeling slik at funksjoner 
som er i bruk på kveldstid 
(samlingssal, gymnastikk-
sal, musikkrom, heimkunn-
skap mm.) kan stenges fra 
skolens øvrige lokaler. 

Material- og fargevalg 
Utgangspunktet ved valg av 
hovedmateriale utvendig, har 
vært tiltakshavers ønske om 
lavest mulig vedlikeholds-
behov og motstansdyktig-
het mot ytre påvirkninger. 
Hovedmaterialet er tegl-
stein, med innslag av farge-
sterk platekledning av høy-
trykkslaminat.

Inngangpartier, felter i vin-
dusbånd og enkelte volumer 
er planlagt med fargeinnslag. 
Dette vil gi bygget identitet, 
annonsere inngangsforhold 
og samtidig gi bygningen et 

uttrykk som gir assosiasjon 
til barn og lek. Vinduer og 
dører med omramning, samt 
beslag, har fått en nøytral grå 
overflate.

Teknisk rom ligger som et 
langstrakt volum på taket 
av østfløyen. Ytterkledning 
er av metallpaneler av typen 
Reinzink.

Baldakiner og skjermer 
knyttet til inngangsforhold 
og rømningstrapper, er utført 
i galvanisert stål og perforer-
te stålplater (skjermer). Hen-
synet til vedlikeholdsfrihet 
og hardførhet har vært føren-
de for dette valg, men sam-
tidig vil det galvaniserte stå-
let harmonere med gråtoner 
som er gjennomgående for-
øvrig på bygningen.

Temaer fra eksteriøret er vi-
dereført i materialer, farger 
og overflater i interiøret.

Universell utforming
Byggherren har hatt fokus 
på at brukbarhet for alle skal 
være en naturlig og integrert 
kvalitet i den nye skolen. Ho-
vedinngangen er godt synlig 
og sentralt plassert. Vestiby-
learealet ligger rett innen-
for hovedinngang, og det er 
visuell kontakt med heis og 
administrasjonsavdelingen. 
HC-toalett som skal betjene 
vestibyle og salfunksjonene 

Midtsone med overlys. Klasserom med utsyn til uterommet i vest.

Prosjektfakta

Byggherre:	 Skedsmo	kommune
Totalentreprenør
		prosjekteringsleder:	 Seby	AS
Arkitekt:	 Arkitektene	VIS-Á-VIS	
RIB:	 Cowi	AS
RIE:	 Cowi	AS
RIV:	 Cowi	AS
RIBr:	 Cowi	AS
RIA:	 Cowi	AS
RIG:	 Multiconsult	AS
LARK:	 Løvetanna	Landskap	AS	 	

er lokalisert i nærheten av 
vestibyleområdet. Alle gren-
dahusfunksjoner, samt gym-
sal med garderober ligger på 
første plan. 

En kjøkkenenhet i heim-
kunnskapsavdelingen er HC-
tilpasset, og et eget stellerom/
HC-WC er etablert sentralt 
i første plan.  Fra uteareal i 
vest er det tilgang til HC-toa-
letter i forbindelse med inn-
gangspartier for elevene. 

Andre forhold som farge-
bruk, ledelinjer/kontrast-
felt, akustikk/etterklangstid, 
belysning og elektriske in-
stallasjoner som blant annet 
teleslynger og utstyr, er plan-
lagt i henhold til krav om 
universell utforming. Ter-
skelløsninger er rullestoltil-
passet. 

Gangveier/plasser har jevnt 
dekke, asfalt eller betonghel-
ler (ikke brostein). Smaleste 
gangvei er 2,0 m, med max 
stigning 1:15. Med ett unn-
tak: en smal grussti som fø-
rer til en utsiktsplass i den 
bratte skråningen på nordsi-
den av skolen. I skolegården 
er det dekker med asfalt eller 
gummiheller, dette gir rul-
lestol-tilgjengelighet til alle 
aktivitetsområder.

Ramper har max stigning på 
1:15, med hvilerepos for hver 
0,6 m stigning. Det er et ho-
risontalt parti foran alle inn-
ganger og det er trinnfri ad-
komst til alle dører. Kantstein 
senkes til 2 cm i overganger 
mellom parkering/gangfelt 
og fortau.

Det er tatt vare på eksiste-
rende trær i alléen til Kjeller 
gård. I tillegg er alléen mot 
Kjeller gård supplert med nye 
trær av samme sort som ek-
sisterende allétrær. Alle tre-
slag som plantes rundt skolen 
gir ikke plager for allergike-
re. Av historiske grunner skal 
det plantes bjørk i alléen mot 
Kjeller gård, selv om dette er 
et treslag som gir pollenal-
lergi. 

Energibruk og inneklima
Kjeller skoles netto energi-
behov er beregnet til ca. 115 
kWh/m2. Skolens energiram-
me er beregnet til 120 kWh/
m2, som er godt innenfor de 
krav som er stilt i TEK 07, 
som for skoler er 135 kWh/
m2.  I all hovedsak skyldes 
dette at man har klart å be-
grense bruken av glass i fa-
saden til å tilsvare ca. 15 % 
av oppvarmet bruksareal og 
en har benyttet bedre var-
mevekslere med temperatur-
virkningsgrad på 75 %.

Skolen har vannbåren var-
me dekket av fjernvarme fra  
Akershus Fjernvarme AS 
med lavtemperatur-radiato-
rer og konvektorer dimen-
sjonert for 60/40°C-vann. 
Ventilasjon , lys og varme er 
behovstyrt, og reguleres av 
både tilstedeværelse og dags-

lys. Bygget er delt inn i soner 
avhengig av bruksmønster og 
belastning, og styringen går 
via byggets SD-anlegg. Luft-
mengder er tilpasset den akti-
vitet og belastning som fore-
går i hver enkelt rom/sone.
Det er ikke benyttet meka-
nisk kjøling med unntak av 
rom for tele/data. For å re-
dusere kjølebehovet har det 
vært fokus på solavskjer-
ming med utvendige persien-
ner mot øst-, sør- og vestfasa-
de, og med solreflekterende 
glass på takvindu. 

Ventilasjonsanleggene er i 
utgangspunktet stengt  el-
ler har minimum luftmeng-
de utenom byggets drifts-
tid, men det er mulighet for 
døgnkontinuerlig drift i de 
perioder hvor det av klima-
messige årsaker benyttes fri-
kjøling om natta.

Skolen sett fra det store uterommet med lekeplasser.
SFO-avdelingen på plan 1 nærmest. Ungdomstrinnet 
med separate innganger lengst nord.

Naturfagrom over. Garderobeavdeling under. Material-
valget og bruk av fargeflater gir terningkast seks.

Ett av mange eksempler på 
tiltalende interiør.

IKT-rommet på plan 2. PC-
ene er ennå ikke på plass.
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Storo Storsenter
Av 

Erik Karlsen, sivilarkitekt MNAL, 
prosjektansvarlig Hille Melbye Arkitekter AS

Hausmanns gate 16, 0182 Oslo
Telefon 23 32 72 00 • hilmel.no

Arkitekt

ØIE AS
Gamleveien 2, Postboks 1, 1476 Rasta
Telefon 67 91 12 00 • Faks 67 97 10 85

www.oie.no

TOTALENTREPRENØR
Storo Storsenter

Storotorget  er en ny offentlig plassdannelse i Nydalen, Dette er den sydvendte plassen mellom det gamle parkerings-
huset og de nye bygningene. Ut mot denne plassen ligger flere spisesteder, og her ligger det et stort potensiale for fram-
tidige aktiviteter.

Foto: Byggenytt

Som arkitekter for dette pro-
sjektet kan vi se tilbake på et 
fruktbart og hyggelig samar-
beid med Thongruppen, sen-
terledelsen og entreprenøren, 
og vi er godt fornøyd med re-
sultatet.

For oss startet arbeidet med 
denne utbyggingen ved års-
skiftet 2004-2005. Området 
måtte omreguleres for å få til 
en utbygging som var ønske-
lig. Dermed startet en lang 
prosess hvor en rekke offent-
lige instanser var inne i bil-
det. Ikke minst gjaldt det-
te Oslo Sporveier som var i 
gang med byggingen av T-
baneringen. Dette nyanleg-

get berører Storo Storsenter 
på nordsiden. Samferdsel-
setaten var også sterkt inne 
i bildet fordi det gamle Sto-
rosenteret ofte bidro til sto-
re bilkøproblemer som kun-
ne forplante seg helt  ut på 
Ringveien. 

En konsekvens av dette ble 
rekkefølgebestemmelsene 
som er  nedfelt i regulerings-
planen. Blant annet måtte Vi-
taminveien opparbeides i full 
bredde før brukstillatelse til 
det nye senteret kunne gis. 

Reguleringsplanen ble ved-
tatt av Oslo Bystyre 21. juni 
2006. Dermed kunne det sø-
kes om rammetillatelse for 
den første delen av utbyggin-
gen. 

Det første utbyggingstrinnet 
gjaldt bygging over T-bane-
kulverten på nordsiden av 
senteret. Her ble byggear-
beidene igangsatt årsskiftet 
2006-07. Det funksjonelle 
innholdet i denne delen er i 
første rekke en kjørekulvert 
inn til parkeringsplanene på 
nordsiden av senteret. Kul-
verten ble forbundet med en 
kjørerotunde som gir adgang 
til P-plasser i plan 2,3 og 4. 
For øvrig ble det i denne de-
len også plass til noe mer bu-
tikkareal, lager, utvidelse av 
varemottak, søppelrom og 
tekniske rom.

Parallelt med dette arbeidet 
startet en omfattende etap-
pevis ombygging av de gam-
le senterlokalene. Til tross 
for at Storosenteret alltid har 

vært godt besøkt, har det hatt 
et rykte på seg for uoversikt-
lig og rotete. Dermed ble det 
en oppgave å få til en helhet 
i senteret, med naturlige og 

oversiktlige fellesarealer. Et 
bidrag til dette var en forny-
else av rulletrapper og hei-
ser i den gamle delen. Alt 
det gamle ble heist ut og nye 

rulletrapper og to nye per-
sonheiser ble etablert. Un-
der planleggingen av ombyg-

s

Storo Storsenter og nytt 
veianlegg sett fra GE-
byggets takterrasse.

Blant annet måtte Vita-
minveien opparbeides i 
full bredde før brukstil-
latelse til det nye sente-
ret kunne gis. Gunnar 
Schjeldrups vei måtte 
også breddutvides.

Foto:
Byggenytt 

fortsettelse neste side

Vær velkommen, stig på!

Foto: Byggenytt
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Systemhimlinger er levert og montert av

Telefon 930 40 517 • Sagbakken 11, 2009 Nordby

fortsettelse fra 
forrige side

gingsarbeidene ble det også 
klart at mange av de gamle 
industribygningene som sen
teret består av måtte refunda
menteres. Dermed fikk både 
entreprenøren, butikkene og 
kundene nye utfordringer. 
Det var jo et ufravikelig krav 
at senteret skulle være i full 
drift i hele byggeperioden.

Hovedtyngden av utbyggin
gen ligger på sydsiden av 
senteret ut mot Vitaminveien 
der hvor det i alle år har vært 
parkeringsplass. 

Her startet spunting og ut
graving av byggegrop høsten 
2008. Problemet for drif
ten av senteret i denne for
bindelse var redusert par
keringskapasitet. Dette ble 
delvis kompensert ved å leie 
ubebygde arealer i nærområ
det.

Volum og areal for denne ut
byggingen var i hovedsak gitt 
i regelringsbestemmelsene. 
Det skulle bygges to parker
ingsplan under bakken og 4 
etasjer med utleieareal over 
bakken. 

Parkeringsetasjene har ad
komst fra Gunnar  Schjel
drups vei, og er forbundet 
med de overliggende etasjer 
med rullebånd og 2 nye per
sonheiser. Rullebåndene og 
heisene ligger i overgangen 
mellom eksisterende og ny 
bygningsmassen. Rommet 
med rullebåndene er det nye 
sentralrommet på Storo. 

Bakveggen som danner 
brannseksjonering mellom 
nytt og gammelt består av 
liggende massive betongele
menter. På disse elementene 
har vi tegnet et mønster som 
ble støpt inn i betongen, og 
danner dermed en betongde
korasjon som er 4 etasjer høy 
og 20 m bred.

Vi har også gitt dekkeforkan
tene ut mot sentralrommet en 
spesiell utforming ved at de 
har ulik kurvatur i hver eta
sje.

Vi har lagt vekt på at felles
arealene skal ha en enhetlig 
utforming både i ny og gam
mel del.  Det gjelder de bøl
gende butikkfasadene, en
hetlig gulvbelegg og enhetlig 
belysning i fellesarealenes 
himling.

Utvendig er det i hovedsak 
benyttet to fasadematerialer, 
mørk tegl på den nye delen 
og mørke fasadeplater på den 
gamle. Dette bidrar til helhet 
og virker dempende på det 
store bygningsvolumet.

I tillegg til alle nye butik
ker og kommersielle tilbud 
bidrar det nye Storosenteret 
også til en ny offentlig plass
dannelse i Nydalen, Storo
torget. Dette er den sydvend
te plassen mellom det gamle 
parkeringshuset og de nye 
bygningene. Ut mot denne 
plassen ligger flere spiseste
der, og her ligger det et stort 
potensiale for fremtidige ak
tiviteter.

s

Rullebåndene og heis-
ene ligger i overgangen 
mellom eksisterende 
og ny bygningsmassen. 
Rommet med rullebån-
dene er det nye sentral-
rommet på Storo. 

Bakveggen som danner 
brannseksjonering mel-
lom nytt og gammelt be-
står av liggende massi-
ve betongelementer. På 
disse elementene har vi 
tegnet et mønster som 
ble støpt inn i betongen, 
og danner dermed en 
betongdekorasjon som 
er 4 etasjer høy og 20 m 
bred.

Foto:
Byggenytt

Det er to parkeringsplan under bakken og 4 etasjer med 
utleieareal over bakken.

Foto: Byggenytt 

Det er lagt vekt 
på at fellesa-
realene skal ha 
en enhetlig ut-
forming både i 
ny og gammel 
del.  Det gjelder 
de bølgende bu-
tikkfasadene, 
enhetlig gulvbe-
legg og enhet-
lig belysning i 
fellesarealenes 
himling.

Foto:
Byggenytt

Rørleggerarbeid er utført av
Bærums Verk Rørleggerbedrift AS

Marstrandveien 26, 1369 Stabekk
Telefon 67 800 492 • www.bvr.no

Elektroarbeid er utført av

Trondheimsveien 70, 2040 Kløfta
Telefon 63 94 75 20 • ml@arel.no
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Totalentreprisen

Etter vel tre års strev og slit er humøret fremdeles på topp. 
Totalentreprenørens prosjektleder Vegard Holten (til ven-
stre) og byggeleder Stig A. Nilsson har god grunn til det. 
Jobben er tildrefsstillende gjennomført. Vel blåst!

Foto: Byggenytt 

Mars 2009: Byggetrinn 2 underveis med utgraving for 
nybygget mot Vitaminveien med to parkeringsplan under 
bakken og fire næringsetasjer over.

Foto: Øie AS

Juli 2009: Det begynner såvidt å bli bygg. Bunnplaten er 
ferdigstøpt og elementmontasje i stål og prefab betong er 
godt i gang, med kjøpesenter i full drift! 

Foto: Øie AS

Utvidelsen av Storo Storsen-
ter har for totalentreprenø-
ren Øie AS medført de aller 
fleste oppgaver og utfordrin-
ger et byggeprosjekt kan om-
fatte. 

I en samtale med entrepre-
nørens prosjektleder Vegard 
Holten og byggeleder Stig A. 
Nilsson får Byggenytt opp-
lyst at oppgaven med å bygge 
ut Storo Storsenter for bygg-
herren Thon Storo ANS, har 
bestått av to byggetrinn med 
totalt ca. 20.000 m2 rehabili-
tering og ca. 30.000 m2 ny-
bygg i form av energisentral, 
nye varemottak og parkering 
på to plan i underetasjer. I til-
legg har Gunnar Schjeldrups 
vei og Vitaminveien blitt 
oppgradert og breddeutvidet.

Allerede fra entreprisens før-
ste dag har hovedutfordrin-
gen vært at forretningsdriften 
skulle gå for fullt i byggepe-
rioden. Det skal ikke mye 
fantasi til for å skjønne at å 
totalrehabilitere og utvide 
midt i et travelt kjøpesenter, 
må ha vært en uhyre kreven-
de og ansvarsfull oppgave for 
utbyggeren. Ikke bare skulle 
butikkene ha en forsvarlig 
omsetning mens byggearbei-
dene pågikk, kundene måtte 

også kunne komme sikkert 
og trygt fram til de respekti-
ve butikkene. Disse har stort 
sett kunnet drive som nor-
malt, bortsett fra at noen har 
fått ny adkomst og at noen få 
har måttet stenge for en kor-
tere periode. Holten og Nils-
son forteller her at jevnlige 
samarbeidsmøter med sen-
terledelsen ble straks etablert 
for å sørge for god informa-
sjon om byggearbeidenes 
gang, og hvilke tiltak som 
tidvis måtte innføres for sik-
ker og skjermet bruk av sen-
teret. Entreprenøren satte inn 
en egen HMS-ansvarlig for 
kunder og senterets ansat-
te for nettopp å trygge sen-
terdriften underveis på best 

mulig måte. Og med fasit i 
hånd kan Holten og Nilsson 
konstatere at omsetningen

for senteret i byggeperioden 
har vært tilfredsstillende, ja 
rett og slett uventet god i føl-
ge senterledelsen. Det med 
full drift av kjøpesenteret un-
der byggingen har nok vært 
en av entreprenørens store 
prestasjoner i følge Holten 
og Nilsson. 

Første byggetrinn hadde opp-
start januar 2007 og ble inn-
ledet med refundamentering 
av ca. 50 søyler til fjell for å 
stabilisere det eksisterende 
senterbygget. Dette var nød-
vendig før man kunne gå i 
gang med totalrenoveringen 

En ny rulletrapp skal 
heises inn i bygget i 
mars 2008. 

Storsenteret har til 
sammen fått 6 nye 
rulletrapper og 10 rul-
lebånd tilsvarende 290 
løpemeter.

Foto: 
Øie AS

fortsettelse neste side

Utgangspunktet: Storo Shoppimg fra 1984.

Første 
byggetrinn 
godt i gang 
i april 2008. 
Bildet over 
viser rester av 
gamle rul-
letrapper i 
gammelt bygg 
i bakkant 
nord. Til 
venstre sees 
utvidelse av 
bygg over T-
banekulvert.

Alle bilder i 
boksen: 
Øie AS

Innvendig fasadeglass er levert av

Blakervegen 9B, Postboks 53, 1921 Sørumsand
Telefon 63 86 85 20 • noractor.no
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fortsettelse fra 
forrige side

av gammel bygningsmasse 
og utvidelse av første og an-
dre etasje med et påbygg i 
bakkant som ble lagt over ek-
sisterende T-banekulvert. Vi-
dere ble parkeringsrotunden 
utvidet med en 3. og 4. etasje. 
Rehabiliteringen har virkelig 
vært total. Holten og Nilsson 
kan fortelle at det er revet og 
bygget nytt på alle områder, 
fra gulvet inne til taket ute. 

Konstruksjoner er blitt åpnet 
slik at man fikk skjøtt nye 
søyler på de eksisterende. Al-
le overflater er revet og byt-
tet ut med nytt. Det samme 
gjelder for butikkfasadene, 
dører og tekniske rom, heiser 
og varekorridorer.  

Etterhvert som rivearbeider 
og ombygging i det gamle 
Storo Shopping som ble eta-
blert i 1984 i eldre industri-
lokaler, skred fram og entre-
prenøren avdekket uventete 
konstruksjoner, trapper og 
heisjakter, måtte RIB inn på 
banen for nye kontroller og 
beregninger. Tilpasninger 
mellom gamle og nye kon-
struksjoner måtte tilfredstil-
le dagens krav. Derfor måt-
te mange av de eksisterende 
konstruksjonene erstattes 
med nye. Dette var både tid-
krevende og kostet penger. 

Disse arbeidene var en stor 
logistikkmessig utfordring. 
Mye rivningsavfall måtte 
bringes vekk og nye mate-
rialer og utstyr måtte kjøres 
inn. Angrepsvinkelen for ut- 
og inntransporten ble Gun-
nar Schjeldrups vei som en-
treprenøren fikk tillatelse til 
å stenge i en periode.

Høsten 2008 startet andre 
byggetrinn med utgraving av 
tomten for nybygget på den 
eksisterende parkeringsplas-
sen mot Vitaminveien. Stø-
ping av bunnplaten tok til 
våren 2009. Underetasjene 
ble utført i vanntett plasstøpt 
betong og bygget ble reist i 
stålkonstruksjoner og og pre-
fab-elementer i betong. Stor-
senteret har fått ny fasade-
kledning i sort tegl, glass, 
samt fibercementplater. Au-
gust 2010 kunne så entrepre-
nøren overlevere bygget som 
avtalt slik at åpning av nytt 
storsenter kunne finne sted 
som bestemt, 10. august. 

Holten og Nilsson konklude-
rer sin gjennomgang av den-
ne store og komplekse tota-
lentreprisen som et typisk 
samarbeidsprosjekt hvor 
byggherre og arkitekt sam-
men med entreprenør har 
hatt en tett dialog underveis. 

Etablering av et slikt sam-
arbeid var nødvendig da det 
i utgangspunktet måtte for-
ventes løsninger av uforut-
sette problemer underveis i 
byggeprosessen. I entreprise-
kontrakten er det derfor inn-
arbeidet en åpen bok-klausul 
i forhold til sluttoppgjøret. 
Holten og Nilsson beskriver 
samarbeidet meget godt. 

Det har vært en felles forstå-
else for å nå et felles mål. For 
entreprenøren har det vært 
viktig å være kreativ i det å 
få åpnet større arealer, ska-
pe mer gulvplass for større 
utleibart areal. Dette har de 
klart ved å utnytte fullt ut de 
muligheter som har vært gitt 
innenfor tomtearealet og re-
guleringsbestemmelsene.

 Bygge om eller bygge 
nytt parkeringsanlegg?

Av Knut Grønli, Grønli gruppen AS

Parkeringsselskapet Time 
Park tilbyr mer enn å dri-
ve parkeringsanlegg. Sel-
skapet deler også gjerne av 
sin unike kompetanse alle-
rede i prosjekteringsfasen 
av et nybygg eller en om-
bygging.

Kaotiske ombygginger
Ombygging fører ofte med 
seg utfordringer knyttet 
til parkering. Midlertidi-
ge løsninger, nye bygning-
er samt nye inn- og utkjør-
inger har en tendens til å 
gjøre kundene usikre, frus-
trerte og misfornøyde. Det-
te resulterer gjerne i klager, 
kontrollavgifter og merar-
beid for driftsledelsen. 

– Men slik trenger det ikke 
å være, uttaler Bo Bakke, 
administrerende direktør i 
Time Park. 

– Vi i Time Park er spesi-
alister på parkering, og tar 
oss av alle klager selv. På 
den måten har vi alltid no-
en som kan svare kunden 
direkte og bidra til å ordne 
opp i eventuelle problemer. 
Dette gjør en omlegging 
av parkeringsløsningen til 
en smidigere og mer posi-
tiv prosess både for drifts- 
og bygningsansvarlige – og 
ikke minst for kundene.  

Neglisjerte nybygg
Når et nytt bygg prosjek-
teres, er det mange kon-
sulenter og spesialister in-
volvert. Noen fokuserer på 
materialer, andre på este-
tikk og andre igjen på inn-
redning. Men det er forbaus-
ende få som er spesialister 
på parkering. 

– Selv om miljøprofilering 
er et satsningsområde for 
de fleste for tiden, betyr 
ikke det at bilen kommer 
til å forsvinne, hevder Bo 
Bakke i Time Park. – Det 
vil alltid være behov for 
funksjonelle parkerings-
plasser uansett om bilen 
går på biodiesel, elektrisi-
tet eller hydrogen. Derfor 
er det så viktig at det alle-
rede i prosjekteringsfasen 
inkorporeres noen som rett 
og slett har kompetanse når 
det gjelder parkering.

Som kunde har de fleste av 
oss opplevd å kjøre inn i 
helt nye, men altfor trange 
og upraktiske parkerings-
hus. Parkeringsselskapet 
Time Park har lang erfa-
ring i å tenke infrastruk-
tur, beliggenhet og ikke 
minst funksjonalitet for 
både kunder, byggherrer og 
driftsansvarlige. De bidrar 
gjerne med forslag allerede 
fra prosjekteringsfasen for 
å skape den optimale par-
keringsløsningen.

– I Time Park har vi dessu-
ten egne vektere, og vi tar 
oss av all klagebehandling 
selv. I tillegg har vi sterkt 
fokus på å benytte tekno-
logiske nyvinninger for å 
få et kostnadseffektivt og 
velfungerende parkerings-
tilbud. Vi gjør simpelthen 
parkering trygt og hyggelig 
for alle parter, avslutter Bo 
Bakke. 

Det er altså ingen tvil: Ti-
me Park kan hjelpe deg i 
alle planleggings- og gjen-
nomføringsfaser av parke-
ringsanlegg.

Prosjektfakta

Byggherre:	 Thon	Storo	ANS

Totalentreprenør:	 Øie	AS

Arkitekt:	 Hille	Melbye	Arkitekter	AS

RIB:	 A.L.	Høyer	AS
RI	stålteknikk:	 Knut	Finseth	AS
RIV/RIE	byggherren:	 Itech	AS
RIV:	 Ing.	Petter	Nome	AS
RI	geoteknikk:	 Multiconsult	AS
RI	brann:	 Egil	Berge	AS
RI	vei	og	trafikk:	 Sweco	Norge	AS

Innkjøring til garasjeanlegget på plan U1 og plan U2 
skjer fra Gunnar Schjeldrups vei, 

Foto: Byggenytt

Energisentral på Storo
AF Energi & Miljøteknikk 
har bygget en nærvarme-
sentral for levering av bå-
de varme- og kjøleenergi til 
senteret i sin helhet.

Systemet er i hovedsak pro-
sjektert som et lavtempera-
tur energisystem. Siden sen-
teret vil ha behov for kjøling 
året rundt, er en kjølemas-
kin dimensjonert ut fra kjøle-
behovet vinterstid installert i 
energisentralen. Dimensjonert 
på kald side: 500 kW og 7/12 
ºC og dimensjonert på varm si-
de: 600 kW for 42/ 37 ºC.

I sommerhalvåret vil hele el-
ler deler av overskuddsvar-
men fra denne delen av sys-
temet kunne strippes via 
tørrkjøler på tak over energi-
sentral. Dimensjonerende ef-
fekt for kjøling og varme er 
på 2500 kW. Leverte energi-
mengde er innledningsvis es-
timert til 3 GWh varme og 1 
GWh kjøling.

Det er installerte to luft-/
vannvarmepumper med 1000 
kW kjøleeffekt. På vinterda-
ger, med behov for varme til 
eksempelvis snøsmelting, vil 

en kunne benytte disse enhe-
tene til oppvarming. I over-
gangsperiodene vinter/vår og 
høst/vinter, vil en kunne le-
vere varme fra en av enhete-
ne og kjøling fra den andre. 
Dette medfører stor fleksibi-
litet i energisystemet.

Som spiss-/reservelast be-
nyttes en kombinasjon av 
gass-/ el.kjeler. Det er instal-
lert to gasskjeler på hver 795 
kW og en el.kjel på 500 kW. 
Denne delen av systemet vil 
levere høytemperatur ener-
gi med dimensjonerende ef-
fekt 300 kW til en egen kon-
torfløy ved senteret. I tillegg 
vil denne delen av energisys-

temet bidra med varmepro-
duksjon på de kaldeste vin-
terdagene.

Miljø
Energisystemet ved Storo 
vil være helt i fremste rekke 
i forhold til miljø. De bevis-
ste valg av miljøvennlig tek-
nologi som ligger til grunn 
for energiproduksjonen, vil 
redusere utslippene av CO2 
til omgivelsene på størrelse 
med utslippene fra et fullt 
belagt parkeringsareal ved 
senteret.

Kilde:
www.afgruppen.no

Energisentralens 
pumpehus som 
sørger for pump-
ing av varmt 
vann ut til snø-
smelteanlegg som 
er etablert i alle 
uteområder.

Foto:
Byggenytt

Det er installert to gasskjeler på 795 kW hver og en el-kjel 
på 500 kW for å klare høyt forbruk. 

Foto: Byggenytt
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Senterleder Unni Merethe Aasgaard har god grunn til å 
være strålende fornøyd med sluttresultatet. Storo Stor-
senter er så absolutt et besøk verdt. Aasgaard har med 
glød og iver stått sentralt i byggeprosjektets utvikling fra 
første dag og fram til nå. Det som hun først og fremst 
ønsker å trekke fram av alle de positive elementer som 
byggeprosjektet har inneholdt, er det helt utrolige fak-
tum at senteret har vært i full drift under den tre år lange 
byggeperioden. Hun er full av ros til alle impliserte i byg-
geprosjektet som har muliggjort dette – arkitekt, rådgi-
vere, og ikke minst til totalentreprenøren og dennes un-
derentreprenører og leverandører.

Foto: Byggenytt

Hovedteknisk rom for rehabiliteringsprosjektet. Inne-
holder 2 stk. ventilasjonsaggregater på hhv. 40.000 m3/
h og 20.000 m3/h. Varme- og kjøleanlegg samt sprin-
klersentral. Bildet viser tvillingpumper for varme- og 
kjøleanlegg.

Alle bilder i boksen: Byggenytt

VVS-tekniske installasjoner

Aggregat nr. 
360.01 med 
tilhørende 
frekvensom-
formere og 
arrangement 
for kombinert 
varme- og 
kjølebatteri. 
Kapasitet på 
ventilasjons-
anlegget er på 
40.000 m3/h.
Varme- og 
kjølekapasitet 
er hhv. 134 
kW og 198 
kW. Pumpen 
til aggregatet 
er konstant-
mengdestyrt.

Varmeveksler 
plassert i 
hovedteknisk 
rom. Denne 
ble plassbygget 
på stedet pga. 
utfordrende 
inntransport. 
Det er to 
vekslere med 
kjølekapasitet 
på 900kW pr. 
stk. Volumstør-
relsen gir et 
solid mark-
trykk.

Sentral for 
gatevarme 
for parker-
ingsdekker 
plan 2, 3 og 
4. Sentralen 
er plassert på 
tak plan 4 ved 
siden av var-
mesentralen. 
Her fordeler 
føringer på 
1875 kW til 
over 7000 m2 
med gatevarme 
seg.

(Takk til Erik 
Svensbråten i 
Oras Klima AS 
som har bistått 
med bilde-
tekster)

Stort flot-
tere kan 
vel ikke et 
rekkverk og 
håndløpere 
bli?

Foto:
Byggenytt

Ett av de mange bevertningsstedene som gjør senteret ek-
stra attraktivt. 

Foto: Byggenytt

Senterets 
fasade mot 
Vitaminveien 
er både elegant 
og kraftfull. 
Pondus er 
kansje det 
rette ordet her.

Foto:
Byggenytt

Vi gratulerer og takker for
leveransen av rullegitter

Flexi Lås og Gitter AS • Telefon 99 55 66 66 
post@flexisikring.no • www.flexisikring.no

Døgnservice
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Kontaktinfo: tlf 51858485
Epost. post@baseproperty.no

  baseproperty.no

EN AV REGIONENS MEST 
nyskapende EIENDOMSUTVIKLERE

Base Property er en lokal eiendomsutvikler med fokus på utvikling 
av næringseiendommer i Norden. Vi skal tilfredsstille morgendagens 

forventninger fra leietaker, hva gjelder kvalitet, overlevering og forvaltning.  

Vi skal fortsette å være markedsutfordrer med fokus på høy kvalitet og 
profesjonell behandling av våre leietakere. Base Property har flere mulige 
prosjekter som kan utvikles til din bedrift. Kontakt oss for en presentasjon 

av kommende prosjekter som tilfredstiller morgendagens krav fra de 
beste hodene i regionen.

Rådgivende ingeniører

Hovedkontor: Sandvigå 24, 4007 Stavanger
Telefon 51 50 12 50 • www.sinusas.no

Comfort Hotel
Square

Stolt hotelldirektør

Byggenytt får omvisning på 
Stavangers nyeste hotel, Ho-
tel Comfort Square, midt un-
der ONS. 

Hotellet har en unik sentral 
beliggenhet langs Løkke-
veien i Stavanger. Det myl-
drer av folk i vestibylen, som 
er et stort åpent rom, med re-
sepsjon, sittegrupper og fritt 
leide til restauranten, som 
for øvrig er åpen for alle. 

– Her er det fullt hus og stor-
mende jubel, sier en stolt ho-
telldirektør, Siri Dalehaug.

Trendy, travelt og litt 
New York
Hun beskriver hotellet hun 
skal lede som et ypperlig 

overnattingssted for busi-
nessfolk og andre moderne, 
travle mennesker. 

– Dette er blitt et utrolig 
trendy hotell som skiller seg 
ut til og med i skandinavisk 
sammenheng. Det er ikke 
et designhotell, men det er 
«funky» og «New York»-
aktig. Mye av inspirasjonen 
er da også hentet derfra, sier 
hun og viser til de røffe be-
tongveggene, som delvis er 
dekket med store veggplaka-
ter med storbykunst av Ariel 
McMillion. 

– Den typiske hotellgjesten 
vår er nok én som bor mye 
på hotell. Vårt mål er at ved-
kommende skal huske at hun 
eller han har vært på Hotel 
Comfort Square fordi det er 

Foto: Base Property
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Dette taket kalles sedumtak, og er et forholdsvis 
nytt begrep i Norge. Prinsippet med sedumtak er 
bygget på at en svært lett oppbygning skal være 
tilstrekkelig til at visse planter kan danne tette fi ne 
bestander og gi vakre tak.

Mattene som legges på taket er ca tre cm tykke og 
består av en fi berduk med mineraljord over. Jorden er 
festet i fi berduken med en plastarmering. Plantene 
som trives i denne tørre jorden kalles sukkulenter og 
familienavnet er sedum.

VI HAR LEVERT GRØNT TAK OG ATRIUM TIL 
COMFORT HOTEL SQUARE I STAVANGER

www.bergknapp.no

et unikt hotell, slår Dalehaug 
fast. 

Hotellet er gjennomført med 
skandinavisk design, og til-
fredsstiller dagens krav om 
universell utforming, med 
godt synlig ledetråd i golvet 
og 19 handikap-rom.

Base Property og 
Seabrokers Eiendom 
i tospann

– Dette har vært et spennen-
de prosjekt, som også har 
bydd på sine utfordringer. Å 
bygge et hotell så nært til tre-
husbebyggelse i et bysenter  
er noe helt annet enn å sette 

opp et bygg i et næringsom-
råde. Selvfølgelig blir et slikt 
prosjekt gjenstand for debatt 
og meninger, sier Kjetil An-
dersen, administrerende di-
rektør i Base Property.  

Stavanger-selskapet  had-
de gjort undersøkelser om 
muligheter og begrensninger 
da tomta på Løkkeveien i Sta-
vanger ble annonsert for salg 
i 2007. Sammen med Seabro-
kers Eiendom bestemte de 
seg for å bli eiere av Norges 
dyreste tomt i Stavanger. Pet-
ter Stordalen sitt Choice kon-
sept ble valgt som driftsform 
for hotellet. 

Mye betong 
En prosjektert underjordisk 
parkeringshall satte klare 
kriterier for hvordan dette 
kunne la seg gjennomføre.

– Utfordringen var selve bæ-
rekonstruksjonen. Vi måtte 
«ta til takke» med mye be-
tong. Kruse Smith har løst 
dette på en utrolig flott måte 
og når hotellet nå står ferdig, 
kan vi slå fast at betongen 
er en sentral del av hotellets 
identitet, sier Andersen.

Han mener at hotellet skiller 
seg klart ut fra andre hoteller 
og dermed fyller et tomrom.

– Comfort Hotel Square har 
blitt landets mest trendy busi-
nesshotell. Vi har fått mange 
positive tilbakemeldinger og 
tar mål av oss å bli det pre-
fererte hotellet i Stavanger. 
Stavanger-hotellene er godt 
bedekket tirsdag til torsdag, 
mens det er roligere de andre 

dagene. Det markedet ønsker 
vi å ta, slår Andersen fast.

Intervju med arkitekten
Etter Arkitektkonkurran-
se med fire spesielt inviterte 
arkitekter, ble Brandsberg-
Dahls Arkitekter og JDS Ar-
chitects sitt forslag best likt 
av evalueringskomiteen. Et-
ter lang tids samarbeid med 

Hotelldirektør Sire Dalehaug kan stolt vise fram en fan-
tastisk utsikt fra hotellets takterrasse.

Foto: Kontekst

Hotellet har en unik sentral beliggenhet langs Løkkeveien i Stavanger.

Foto: Kontekst

administrasjon og politikere i 
Stavanger kommune, ble alle 
kriterier for å få til et drifts-
vennlig og estetisk bygg god-
kjent. 

– I tillegg til veldig trange 
rammer i reguleringsplanen 
var den største utfordringen 
at parkeringsanlegget i un-
deretasjen gjorde det vans-

kelig å bygge noe på tomta. 
Dette krevde helt spesielle 
konstruksjoner som tok mye 
plass og la mange begrensin-
ger på planløsningen. De sto-
re betongskivene i lobbyom-
rådet er et resultat av dette, 
men det har også blitt en del 
av hotellets spesielle karak-

fortsettelse neste side

Fasadedetalj 
ved hoved-
inngangen mot 
Løkkeveien.

Foto:
Kontekst
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Vi har utført mur, puss og flisearbeid

Malerarbeid
er utført av

Bjødnabeen 16, 4033 Stavanger
Telefon 51 95 12 09 • Mobil 918 14 618

www.tlund.no

Lund & Vaaland AS
Malerfirma

Stopper
kaldras

www.elvarm.no

VI TAKKER FOR OPPDRAGET

ter, sier sivilarkitekt Hans 
Jørgen Moe i Brandsberg-
Dahl Arkitekter. 

Utvendig har fasadene en 
bølgende form som tar opp 
ulike nivåer og stiger 3 fulle 
etasjer fra hjørne til hjørne. 

– Det var ikke vårt første-
valg å bruke trekledning i 
fasadene men dette kom som 
et krav fra våre politikere. 
De hadde nok dårlig samvit-
tighet etter å ha revet et helt 
kvartal av trehusbyen for å 
bygge parkeringshus. 

Gjennomført urbant preg
Hvilket hotell er dette blitt?

– Comfort Hotel Square er 
blitt et kompakt businessho-
tell med stor vekt på design. 
I form og skala framstår det 
som en «megler» mellom 
trehusbyen og de store og 
tyngre bygningene i områ-
det. Konseptet bryter defini-
tivt med de hotellkonseptene 
man er vant til, og bidrar til 
omgivelsene på en helt an-
nen måte enn andre hoteller. 
Det ser man straks man set-
ter foten innenfor.  Lobbyen 
er åpen, og har integrert of-
fentlig kafé, som kan benyt-
tes av alle. Vi har hatt et godt 
samarbeide med den svenske 
interiørarkitekten Anders 
Bjørken på dette hotellet.

Miljøaspektet 
Ifølge Moe er det lagt stor 
vekt på miljø, med bærekraf-
tig materialbruk, miljøvenn-

fortsettelse fra 
forrige side

lig impregnering av treverket 
og med grønt tak av sedum.

– Lavt-voksende planter som 
bidrar til bymiljøet, holder 
på fuktighet og dermed kjø-
ler ned takflaten slik at en 
sparer energi. Takflaten er 
byggets femte fasade og kan 
blant annet oppleves fra ho-
tellets takterrasse som for 
øvrig har en fantastisk pano-
ramautsikt.

Varmeløsning
Elvarm har levert varme-
løsning i form av gulvlist 
med varme på spesialmål til 
hvert av de 200 rommene. 

– Varianten av varmeovn 
som ble valgt ut fra flere hen-
syn, er den modellen som er 
minst synlig, og i størst grad 
blir en naturlig del av inte-
riøret. Men med én av veg-
gene på alle rommene i ren, 
ubehandlet råbetong og inte-
riøret på rommene, blir GLX 
gulvlistsystemet fra Elvarm 
en litt røff varmeløsning, si-
er Erling Reilstad i Elvarm 
AS.
 
Varmekilden er plassert 
langs hele ytterveggen, un-
der vinduet. Som dermed 
stopper kaldraset fra vindu-
ene samtidig som varmen 
strekkes ut langs hele vegg-
flaten og minst halvparten 
stråles/fordeles utover langs 
gulvet. Dette gir en god opp-
levd varmekomfort med et 
lavere energiforbruk/-kost-
nader enn de fleste andre 
oppvarmingssystemer.

Tekst: Kontekst

Trendy hotell – «funky» og «New York»-aktig.

Foto: Kontekst

Comfort Hotel Square er på mange måter et unikt 
hotell. Her ubehandlet betongvegg i skjønn forening 
med moderne interiør.

Foto: Kontekst

Været er kanskje ikke det beste, men utsikten er storslått. Comfort Hotel Square er blitt et kompakt businesshotell 
med stor vekt på design. I form og skala framstår det som en «megler» mellom trehusbyen og de store og tyngre byg-
ningene i området.

Foto:  Kontekst
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Vi har levert
innfyllingselementer

Bjødnabeen 4, 4033 Stavanger
www.duploelement.no 

Telefon 922 38 139

Solbergveien 5, 4050 Sola
Telefon 51 64 46 94 • Mobiltlf 906 70 117

www.gulvogtak.no

Vi har lagt polyuretanbelegg
på storkjøkken

IcopalTak

Norges største takentreprenør

www.icopal.no

Vi har utført tømrerarbeid

Sedumtak
Av 

Bengt Tovslid, Bergknapp AS

Bergknapp AS har produk-
sjon av sedummatter for 
tak og utomhusanlegg som 
er tilpasset norske klima-
tiske forhold. Vår produk-
sjon er lokalisert på Jæren 
i Rogaland.
 
På Comfort Hotel Square 
ble det lagt sedum på bratte 
tak, helt opp til 30 grader. 
Slike tak blir spektaku-
lære og vakre, men krever 
ekstra innfesting med ster-
ke geonett. Når taket er fer-
dig synes ikke geonettet og 
taket fremstår som en hel 
grønn flate.
 
Bergknapp AS hjelper arki-
tekter over hele landet med 
beskrivelse av oppbygnin-
gen av sedumtak tilpas-
set lokalt klima og byggets 
arkitektur. Råd angående 
innfesting på bratte tak, 
bruk av vektmasse i vind-
utsatte områder osv. Disse 
rådene kan være greie å få 

i tidlig fase av planleggin-
gen av et tak.
 
Det er mange fordeler med 
sedumtak, de gir god for-
drøyningseffekt (30– 50%), 
dette reduserer kravet til 
fordrøyningsbassenger), er 
støydempende,  isolerende 
(kulde og varme) samt gir 
et visuelt fint uttrykk.
 
Det siste året har vi, i tillegg 
til Comfort Square Hotell i 
Stavanger, lagt sedum på 
flere hytter og eneboliger 
samt i større veiprosjek-
ter. Bergknapp  skal også 
legge sedum på Stavanger 
konserthus i høst, dette blir 
vår foreløpig største leve-
ranse.

Bildet over viser fra 
atriet hvor det også er 
lagt sedummatter. De 
andre bildene viser bratt 
tak opp til 30 grader.

Lobbyen er åpen, og har integrert offentlig kafé, som kan benyttes av alle. De store betongskivene i lobbyområdet er 
blitt en del av hotellets spesielle karakter. De er et resultat av at parkeringshuset i underetasjen gjorde det vanskelig 
å bygge på tomta. Dette krevde helt spesielle betongkonstruksjoner som tok mye plass og la mange begrendninger på 
planløsningen. 

Foto: Kontekst

Comfort Hotel Square er bygget på Norges dyreste tomt. I høyre bildekant sees litt av Stavanger rådhus og lengre opp 
på bildet litt av Vågen. 

Foto: Base Property
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TORSTEIN RAMBERG AS SIVILARKITEKT MNAL

ARKITEKT

Akersgata 7,  0158 OSLO
24 14 86 00
24 14 86 40
firmapost@torsteinramberg.as
www.torsteinramberg.as

Adresse
Telefon

Telefaks
E-mail, firma

www

rådgivende
ingeniør i 
brannteknikk
for sundvolden 
hotel

www.ramboll.no

NCC Construction AS
Vakåsveien 9
1378 Nesbru

Telefon 22 98 68 00
Faks 22 98 68 01

www.ncc.no

Nybygg Sundvolden Hotel
Av 

Gunhild Eide,
Torstein Ramberg AS

I år 2001 var en stor utvidelse 
av Sundvolden Hotel ferdig. 
Det besto av ny lobby og re-
sepsjon, flere værelser og en 
stor konferanseavdeling. Ar-
kitektkontoret Torstein Ram-
berg AS hadde oppdraget 
med prosjektering og en vel-
lykket byggeoppfølging av 
prosjektet.

I 2005 ble vårt kontor enga-
sjert for å utarbeide en ny re-
guleringsplan for Sundvol-
den sentrum. Et viktig grep 
var å legge om Åsaveien for 
å gi hotellet muligheter til å 
utvide.

Parallelt med oppstart av ny 
Åsavei i 2007 ble vi igjen 
engasjert av Sundvolden Ei-
endom AS for prosjektering 
av en helt ny hotellfløy, med 
ombygging av et bilfritt tun 
og plassering av en ny større 
parkeringsplass.

Prosjektet ble gitt rammetil-
latelse i 2008, byggestart var 
i mai 2009, og ferdigstillelse 
var juli 2010.

Nybygget med sitt betyde-
lig hovedvolum annonserer 
hotellet mot E16 og mot bå-
de Tyrifjorden og Steinsfjor-

den. Samtidig er den nye lave 
fløyen med på å ramme inn 
tunet, hvor hotellets eldste 
hus, Gildehuset, nå kommer 
til sin rett, sentralt beliggen-
de mellom nytt og gammelt. 

Tunet fremstår nå komplett 
og omkranset av bygninger 
fra mange tidsepoker gjen-
nom flere hundre år.

Nybygget består av 4 ele-
menter: Et langt, smalt og 
lavt glassbygg med lobby, en 
kompakt og delvis tett sort 
boks med møterom i to eta-
sjer, og to lange romfløyer på 
hver side av en smal sentral 
midtfløy som avsluttes med 
trapp mot tunet og suitter 
med balkonger mot jordene.

Det var et utrykt ønske med 
vedlikeholdsfrie materia-

Nybygget sett fra 3. eta-
sje i eksisterende hotell-
fløy fra 2001, Hoved-
inngangen til nybygget 
ligger sentrisk i aksen 
til eksisterende hoved-
inngang/resepsjon. Midt 
på bildet overlyskon-
struksjon for kulverten 
som knytter sammen 
nybygget med eksiste-
rende fløy. Til høyre i 
bildet sees den gamle 
hotellbygningen.

Alle bilder 
i reportasjen:

Byggenytt

Inngangspartiet er lyst og 
transparent med adkomst 
til 4 rometasjer, til to nye 
store møtesaler, og med 
åpen trapp til underetasje.

Tunet fremstår nå komplett og 
omkranset av bygninger fra mange 
tidsepoker gjennom flere hundre år.
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Kontakt oss for gode tilbud
Telefon 32 16 21 00 • www.sundvolden.no

87 nye rom, nytt utendørs tun • Fartsfylt juleshow 2010
Hjemmelaget mat og hjemmekoselig atmosfære

Sivilingeniør Knut Finseth AS
Telefon 33 06 53 10
www.finseth.no

Rådgivende ingeniør i 
byggeteknikk

Telefon 66 79 99 80
www.askeroppm.no

Oppmålinger er utført av

Ravnsborgveien 52
1395 Hvalstad

ler på nybygget. I stedet for 
slemmet tegl som forrige 
byggetrinn, ble det valgt en 
lys gulhvit tegl av høy kva-
litet på romfløyene. Møte-
romsboksen har sort puss på 
luftet kledning. Midtfløyen 
har en kombinasjon av brun-
sort tegl og mørke alumini-
umsspiler, og falset kobber 
på saltaket. Alle vinduer er i 
aluminiumsprofiler, lakkert 
brunsorte utvendig. Farge-
bruken harmonerer med de 
eksisterende bygningene på 
hotellet og med naturen og 
landbruksarealet rundt.

Hovedinngangen til nybygget 
ligger sentrisk i aksen til ek-
sisterende hovedinngang/re-
sepsjon. Hovedtrappen ligger 
i samme akse, som et gavel-
motiv i en lett og nett glass-
konstruksjon. Inngangsparti-
et er lyst og transparent med 
adkomst til 4 rometasjer, til to 
nye store møtesaler, og med 
åpen trapp til underetasje. 

Romfløyen med både værel-
ser og korridorer er gitt høy 
materialkvalitet. I plan 1-3 
er rommene store, med sto-
re bad. I 4 etasje er rommene 
mindre, men dette oppveies 
av en fantastisk utsikt både 
fra korridoren og rommene, 
samt at alle rommene har pri-
vate takterrasser.

Det er 9  værelser som er 
spesielt tilrettelagt for be-
vegelseshemmende, med 
den samme høye kvaliteten 
til comfort også for normal 
bruk.

Felles for alle rometasjene er 
at det strømmer rikelig med 
dagslys inn i korridorene fra 
begge ender.

Fargebruken og materialene 
er holdt i en mørk tone, men 
god kunstig belysning i ni-
sjer og mye glass skaper go-
de kontraster. 

I korridorene er det benyttet 
et spesialdesignet teppe, ei-
kefinerte dørnisjer, og malte 
mørke vegger. Alle installa-
sjonsluker er malt i samme 
farge som vegg.

Rommene har beiset parkett, 
og tapet på tre vegger med en 
mørk malt vegg bak hode-
gjerdet i eik.

Lobbyen har en sandfarget 
keramisk flis på gulv som 
kontrast til en varm eikekled-
ning på møteromsboksen. På 
kveldstid gløder treverket 
gjennom de store glassfasa-
dene.

Møterommet for 150 perso-
ner i 1. etasje har takhøyde 
på over 4 meter, store glass-
felt med utsikt til Steinsfjor-
den. Rommet kan deles av til 
to rom med foldevegg. Det er 
lagt en meget slitesterk tapet 
på veggene, og bambuspar-
kett på gulv.

Nybygget knyttes sammen 
med eksisterende fløy via 
en gangkulvert i undereta-
sje. Kulverten har et knekk-
punkt sentralt under tunet. 
Dette markeres med et spisst 
overlys, som gir en flott vi-
suell effekt både dag og natt, 
til tunet, og nede i gangkor-
ridoren.

Til underetasjen kommer det 
rikelig med dagslys via trap-
pen og høytsittende vinduer 
fra et stort høyt rom over to 
etasjer. Her er det 4 store mø-
terom med utsyn mot nord-
vest. Fra nedre lobby er det 
adkomst til garderober, toa-

letter og parkeringskjeller. 
Kulverten som også ender i 
nedre lobby er utført med-
hvite gulv, tak og en vegg. 
Motstående vegg har en svak 
fargenyanse, som en vakker 
bakgrunn for kunst. Overly-
set som gir godt dagslys til 
kulverten er også utstyrt med 
LED-lys som gir skiftende 
farger.

Nybygget har ikke resepsjon. 
Men vandringen både ute 
over tunet og gjennom gang-
kulverten sikrer god kontakt 
for gjestene. 

All matlaging foregår i ho-
vedbygget. Nybygget er ut-
styrt med kaffenisjer i begge 
møteromsetasjene.

Det har vært et godt og krea-
tivt samarbeid mellom, arki-
tekt, interiørarkitekt, lysråd-
giver og landskapsarkitekt.
Dette i tillegg til en postiv 
og entusiastisk byggherre og 
dyktige fagfolk hos entrepre-
nøren har gjort planleggings- 
og  byggeprosessen svært pos-
itiv.

➞

Lobbyen i den nye hotellfløyens lange, smale og lave glassbygg har en sandfarget keramisk flis på gulv som kon-
trast til en varm eikekledning på møteromsboksen. På kveldstid gløder treverket gjennom de store glassfasadene 
som vender mot anleggets store gårdsrom.

Nybygget med sitt 
betydelig hoved-
volum annonserer 
hotellet mot E16 og 
mot både Tyrifjor-
den og Steinsfjor-
den. Samtidig er 
den nye lave fløyen 
med på å ramme 
inn tunet, hvor ho-
tellets eldste hus, 
Gildehuset, nå 
kommer til sin rett, 
sentralt beliggen-
de mellom nytt og 
gammelt. 

Bildet til venstre 
viser Dildehuset og 
i forgrunnen mur 
av lokal stein med 
naturlig rettkant. 
Til høyre sees et 
gammelt møllehjul 
brukt som bord-
plate.

Det nye hotellbygget sett 
fra Åsaveien.
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Vi har levert og montert dører

Kvavik, 4580 Lyngdal • Telefon 38 33 05 00

Forrige gang Byggenytt besøkte Sundvolden Hotel og ad
ministrerende direktør Tord Moe Laeskogen var i 2001 
da det nye kongressenteret sto ferdig. Også den gang som 
nå, utrykker han engasjement og entusiasme på vegne 
av familien Laeskogen som overtok hotellet i 1965. Med 
Sundvoldens historie, tradisjoner og kundegrunnlag til
byr Tord Moe Laeskogen og hans kone Cecilie Laeskogen 
nå 86 nye rom og kursfasiliteter. Samtidig har hotellet fått 
et vakkert tun og et helt nytt uteareal som skal brukes 
i mange sammenhenger slik som lunsjer, konserter, tun
fester og sosiale samlinger for lokalbefolkningen og gjest
er fra alle kanter av landet.

Gjestene ser ut til å storkose seg på det vakre gårdstunet.

Romfløyen med både værelser og korridorer er gitt høy 
materialkvalitet. Felles for alle rometasjene er at det 
strømmer rikelig med dagslys inn i korridorene fra begge 
sider. Her sett mot gårdstunet.

I korridorene er det benyttet et spesialdesignet teppe, ei
kefinerte dørnisjer, og malte mørke vegger. Alle instal
lasjonsluker er malt i samme farge som vegg. Nyfløyens 
korridorer er trivelig å ferdes i.

Tunet fremstår 
nå komplett og 
omkranset av 
bygninger fra 
mange tids
epoker gjennom 
flere hundre år.

Tunet er et 
godt eksempel 
på en velykket 
symbiose mel
lom gammelt 
og nytt. Her 
kan gjestene 
nå spise lunsj 
eller middag, 
ta kaffepause 
eller  bare nyte 
atmosfæren på 
dette historiske 
tunet. 

Alle gjesterom i nyfløyen har originalkunst av den 
kjente fotografen Asle Svarveryd. Bildet under: A 
room wih a view! 
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Elektroarbeid er utført av

Himlinger og systemvegger er levert og montert av

Asker Innredning AS
Billingstadsletta 48
1396 Billingstadsletta

Telefon 66 85 09 70
Faks 66 85 09 71
www.askerinnredning.no

Byggeteknikk
Av 

Siv.ing. Knut Finseth AS

Bygget er fundamentert på 
betongpeler som er slått til 
fjell. Grunnforholdene var
relativt dårlige med varie-
rende lengder til fjell.

Kjeller er i plasstøpt be-
tong. Inn mot eksisteren-
de bygninger er det støpt 
en vanntett kulvert under 
bakken. Denne ligger fritt 
uten bruk av peler. Etasje-
skillerne i bygget er hoved-
sakelig av plattendekker, 
med hulldekker på
øverste plan.

Finseth hadde ansvaret for 
prosjektering av de enkelte 
elementene i byggeproses-
sen, og å sy dette sammen 
til en komplett konstruk-
sjon, inklusiv totalstabilite-
ten. Dette gjaldt for peling, 
plasstøpte konstruksjoner,
plattendekker og stålkon-
struksjoner. For stålkon-
struksjonene tegnet vi også 
detaljerte verkstedtegnin-
ger.

Den største utfordringen 
ved bygget var stabiliteten. 

På tvers av bygget tas dette
opp av vertikale plasstøp-
te veggskiver og i lengde-
retning av heis- og trappe-
sjakt. Utfordringen lå i å få 
til tilstrekkelig avstivning, 
i og med at det ble tatt man-
ge utsparinger i de gjen-
nomgående skivene,

Forankring av hver enkelt 
dekkeskive til sjaktene var 
også en utfordring i og med 
at man har begrenset plass 
til rådighet, og skjærkrefte-
ne i dekkene, med hensyn  
til jordskjelvlaster, ble re-
lativt store. Her måtte man 
inn med ekstra innfest-
ninger av flattstål oppe på 
dekkene.

Selve prosjekterings- og 
byggefasen gikk veldig 
bra, og ble gjennomført i 
henhold til oppsatte pla-
ner. Det var en god kom-
munikasjon mellom Fin-
seth, som RIB, arkitekt og 
entreprenør under byggefa-
sen. Sluttresultatet synes vi 
da også ble veldig bra.

 
Prosjektfakta

Byggherre:	 Sundvolden	Eiendom	AS
Totalentreprenør:	 NCC	Construction	AS
Arkitekt:	 Torstein	Ramberg	AS
RI	byggeteknikk:	 Siv.ing.	Knut	Finseth	AS
RI	brann:	 Rambøll	Norge	AS
RI	brann	3-part:	 Multiconsult	AS
RI	akustikk:	 Rambøll	Norge	AS
RI	rør:	 Delta	Tek	AS
RI	ventilasjon:	 Delta	Tek	AS
RI	geoteknikk:	 Multiconsult	AS

Inn mot eksiste-
rende bygninger 
er det støpt en 
vanntett kulvert 
under bakken. 
Denne ligger fritt 
uten bruk av pe-
ler.

Kulverten har 
overlyskonstruk-
sjon.

Trappeløp i gavl mot Åsa-
veien. Som så mange steder 
i nyfløyen flommer dagsly-
set generøst inn. 

I 4 etasje er rommene mindre, men dette oppveies av en fantastisk utsikt både fra korridoren og rommene, samt at alle 
rommene har private takterrasser. Her med utsikt mot E16 og Tyrifjorden, og den gamle Shell-stasjonen i svingen som 
tør være velkjent for alle bilister som ferdes på E16.

Galleri Sundvollen ligger i underetasjen. Første utstill-
er  var   fotograf Asle Svarverud. Bildet under: utsikt 
mot vakkert landskap og Steinsfjorden.

Ett av 4 store møterom i underetasjen. Bildet under 
viser fra den storslåtte festsalen i Gildehuset. Vi kunne 
ikke forlate Sundvolden uten ta med et bilde herfra.
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Byggherreombud

Link-Signatur AS, team Fredrikstad
Postboks 1424, 1602 Fredrikstad
Telefon 63 38 39 00
www.link-signatur.no

ARKITEKT

Bygget har ingen «bakside» og henvender seg til bygningsmiljøer i tre tilliggende gater/plass, samt det store byrom-
met Vesterelva, Glomma.

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt

Gressvikbrygga er et forret-
nings-og leilighetsbygg i 5-
etasjer med 2 underjordiske 
P-plan.

Bygget har en grunnflate på 
ca. 1000 m2 og dekker et helt 
lite og smalt kvartal i by-
en. Prosjektet bygger på ek-

sisterende reguleringsplan 
fra 2000.  Bygget har ingen 
«bakside» og henvender seg 
til bygningsmiljøer i tre til-
liggende gater/plass, samt 
det store byrommet Vesterel-
va, Glomma.

Funksjonelt er bygget delt 

med to U-etasjer for parke-
ring, forretninger, restauran-
ter i 1. etasje, 2. og 3. etasje 
er kontorer og 4. og 5. etasje 
består av leiligheter.

Bygget henvender seg til et 
varierende bygningsmiljø 
både i utrykk, form, skala og 
materialitet, samt mot «æl-
va»/Glomma. Med utgangs-
punkt i dette valgte vi et fa-
sademateriale som hadde en 
sterk egenart og som kun-

ne formidle kontakt med de 
øvrige materialiteter i nabo-
bebyggelsen. De mest mar-
kante byggene imot syd-øst 
i hoggede steinblokker med 
høye/slanke vindusnisjer ga 
inspirasjon til utformingen 
av de polerte, blanke mas-
kinbearbeidede steinskiver 
med de samme høye/slanke 
vindusåpninger.

Begge toppetasjene er kledd 
med zink som vil få en «mel-

kehvit» patina som vil stå 
godt mot himmelen og den 
grå-blå ælva.

Volum og skala følger stort 
sett gjeldende regulerings-
plan, med høydebestemmel-
ser i henhold til omkringlig-
gende bebyggelse.

Det er differensierte inn-
gangspartier for de enkelte 
leietakere; boligene har ad-
komst fra nord/vest, Molvig-

kaia, kontorene fra Storgata 
og restaurantene/forretnin-
gene enten fra gatene rundt 
eller fra elvesiden, alternativt 
begge deler.
 
Ettersom vi arbeider med et 
helt kvartal, har vi valgt å ha 
et felles språk med additative 
formelementer som tema. De 
enkelte temaene er sammen-
satt av delformer slik regu-

Gressvikbrygga i Fredrikstad

➞

Av
Tom-Richard Kristiansen

Link Signatur AS

Nedkjøringen til garasjeanlegget i underetasjene som går 
over 2 plan.
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Totalentreprenør

www.kynningsrud.no

Kynningsrud Fundamentering AS

Tel. 69 30 97 00

KRAN FUNDAMENTERINGPREFAB EIENDOM

Spuntarbeid er utført av

Jørgen Karstensen
Lilleborgveien 3, 1655 Sellebakk

Grunnarbeid er utført av

 
Prosjektfakta

Byggherre:	 Ryen	AS	Eiendom

Prosjektleder	for
byggherre:	 Brick	AS	

Totalentreprenør:	 Backe	Østfold	AS

Arkitekt:	 Link	Signatur	AS

RI	byggeteknikk:	 Sweco	Norge	AS

RI	geoteknikk:	 Sweco	Norge	AS

s

De mest markante byg-
gene imot syd-øst i hog-
gede steinblokker med 
høye/slanke vindusni-
sjer ga inspirasjon til 
utformingen av de po-
lerte, blanke maskin-
bearbeidede steinskiver 
med de samme høye/
slanke vindusåpninger.

Foto:
Byggenytt

leringsbestemmelsene sier. 
Bebyggelsen skal oppdeles i 
elementer i skala med eksis-
terende bebyggelse.

Fasaden mot ælva er addert 
med like/ikke identiske for-
melementer med tydelige 
pauser imellom. Noen tema-
er er  horisontale og andre 
vertikale i et felles språk som 
øvrig bebyggelse langs ælve-
kanten i Fredrikstad.

Eksisterende bebyggelse i til-
liggende gater har en relativt 
broket skala og derfor har 
vi også forsøkt å lage våre 
formelementer i varierende 
størrelse, imidlertid innen-
for en samlende formramme. 
Dessuten har vi laget fasa-
den mot ælva og øvrige pu-
blikums/-arbeidssoner svært 
transparente for å oppnå kon-
trast til de mer massive vo-
lum med hull i vegg, og gi 
de urbane rom en deltakel-
se i formålene/funksjonene 
i bygget. 

Andre fasader som skal spil-
le mot for eksempel granitt-
bygget i syd-øst har fått et 
masseuttrykk som har språ-
ket hull i vegg. «Bygget skal 
være i dialog med sine nabo-
er og kommunisere med sine 
omgivelser.»

Det er 72 p-plasser i kjeller 
U1+U2.

➞

Gressvibrygga har som 
bildet til venstre viser, 
en svært god profilering 
mot båtfolket.

Til høyre er elvebredden 
med Gressvikbrygga og 
nabobebyggelsen foto-
grafert fra den skulp-
turelle komposittbrua 
bygget i 2003.
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Vegg- og Takmontajse AS
Glemmengata 55, 1608 Fredrikstad

Faks 69 31 12 31

Innvendig
gips/stålstendervegger

Vegg- og Takmontasje as

Rosenborgveien 7, 1630 Gamle Fredrikstad

www.weberg.no

Rekkverk er levert av

Systemvegger og himlinger er levert og 
montert av

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

Gode rom

P
R
O
FF

BM Herføll Gruppen AS

– leverandør av

Sigdal Kjøkken

Åpent: 7-17. 9-15
Langåpent
torsdag: 7-19

Åpent: 7-17. 9-15

Lammenes

          Vi gratulerer
         med valg av vinduer, 

og takker for oppdraget!

www.nordan.no

Aluminium- og
glassfasader er levert av

EMA Glass AS
Strykerveien 8, 1650 Sellebakk
Telefon 40 00 50 81
Faks 69 36 09 31
www.ema.no

Pauserom med minikjøkken og flott utsikt gjennom store 
vinduer mot «ælva».

Byggenytt har en fascinasjon for trapper. Her et fint ek-
semplar.

Fra visningsleilighet, her med stort og romslig kjøkken 
med spiseplass.

Back of House..
Fra vinduet i kantinen ser man gangbroen over Vesterelva 
(omtalt i Byggenytt nr. 10 2003).

Bygget eksponerer seg godt ved elvebredden.

Varierte formelementer i fasaden mot ælva gir et spen-
nende uttrykk. 
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Rørarbeid er utført av

NVS Service Sarpsborg
Ringtunveien 5, 1712 Grålum

Ventilasjonsarbeid er utført av

Telefon 69 14 50 60 • Faks 69 14 59 95

Pb 1104, 1705 Sarpsborg

Byggeteknikk og
geoteknikk

 
Av Sweco Norge AS

Grunnforhold
Løsmassene på tomten som 
ligger helt inntil elvebred-
den, bestod hovedsake-
lig av en middels sensitiv 
sandig silt med tynne leir-
lag. Da dybden til berg var 
større enn 60 m anbefalte 
Sweco at bygget skulle di-
rektefundamenters. Under 
utgraving for de to etasjene 
med parkering ned til K –
5.0, ble det utført omfatten-
de sikringstiltak med spunt 
rammet til 20 m og to lag 
med stivere. Spunten ble 
dessuten benyttet til sik-
ring mot oppløft i byggepe-
rioden da en flomsituasjon 
med vannstand opp mot K 
+1,9 ville ha ført til en he-
ving av hele eller deler av 
parkeringskjelleren. 

I ferdig bygget tilstand er 
egentyngden tilstrekkelig 
til å motvirke denne effek-
ten.

Bæresystem
Bæresystemet består i sin 
helhet av plasstøpte veg-
ger, søyler og etterspente 
dekker. Alle konstruksjo-
ner under 1. etasje er støpt 
med betong kvalitet B45 og 
bestandighetsklase M-40 
for å sikre en vanntett kon-
struksjon. Gulvet i 1. etasje 

ligger på K +2.10 som er i 
tråd med kommuneplanens 
krav om byggehøyde for å 
oppnå tilfredsstillende sik-
kerhet mot flom. 

Gulv på grunn i U2 består 
av et 700 mm slakkarmert 
dekke som fordeler alle 
laster fra vegger og søyler 
til grunnen. Sweco valgte 
å dimensjonere hele parke-
ringskjelleren med element 
programmet FEM-design 
3D for å kontrollere at kra-
vet til rissvidder og vann-
tetthet ble overholdt. For å 
oppnå en spennvidde på 9,6 
m mellom søyleradene ble 
det nødvendig å benytte et-
terspente dekker i alle øv-
rige etasjer. 

I etasjene over næringsa-
realene ble det valgt å gå 
over til bærende veggski-
ver med opphengte/inn-
hengte dekker.

Balkonger/svalganger
For å finne et effektivt bæ-
resystem for taket over de 
mange utkragede balkong-
er og svalganger i øverste 
etasje, ble det valgt å be-
nytte utkragede limtredra-
gere som er forankret til 
innstøpte plater i overkant 
av dekket.

Under utgraving for de to etasjene med parkering ned 
til K –5.0, ble det utført omfattende sikringstiltak med 
spunt rammet til 20 m og to lag med stivere. Spunten 
ble dessuten benyttet til sikring mot oppløft i bygge-
perioden da en flomsituasjon med vannstand opp mot 
K +1,9 ville ha ført til en heving av hele eller deler av 
parkeringskjelleren. 

Foto: Sweco

Flott utsikt fra balkong i fjerde etasje  sett mot nord-vest. Fredrikstad stadion midt på bildet i bakgrunnen.

Bygget sett fra syd-øst med forplassen ved elvekanten.

Bildet er fra det tekniske rommet i 4. etasje hvor ventilasjonsaggregatene 
til kontorene i 2. og 3. etasje er plassert.Luftinnntaket i fasaden mot nord-
vest er utstyrt med et inntakskammer med snøfelle for å unngå fuktighet i 
aggregatene. Kapasitet pr. aggregat er 15.000m3/h, og aggregatene forsyner 
hver sin etasje med forvarmet luft om sommer og kjølt luft om vinteren. 
Hver etasje er utstyrt med kjøleenheter og radiatorer for lokal temperatur-
styring. Aggregatene styres med et sentralt driftskontrollanlegg med tem-
peratur og mengderegulering.

Multiconsult AS hadde en delvis rådgiverrolle i faget VVS.Hovedoppgaven 
var å få et energiøkonomisk bygg og et bygg med godt inneklima. Venti-
lasjonsanlegget er bygget for å oppnå god komfort året rundt uten at de 
tekniske installasjoner skal synes, kun oppleves. Gode tekniske rom og ko-
ordinerte løsninger med øvrige fag er nøkkelen til et godt bygg.Ytre påvirk-
ninger som sol, matlukt fra restauranter i bygget og støy skal ikke skape 
dårlig inneklima i kontorer eller leiligheter. Gjennom energiberegninger 
er tiltak vurdert og utført for å få ned energiforbruket så lavt som 
mulig med de gjeldende fysiske begrensningene.

Tekst: Frank Engen, Multiconsult AS
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Maridalsveien 9, 0178 Oslo • Telefon: 48 04 41 25
www.akustikmontage.no

Himlinger
er levert og montert av Totalentreprenør

Håndverkskompaniet AS
Brobekkveien 115 B, 0582 Oslo

Telefon 23373700
www.handverkskompaniet.no

Ventilasjons-, kjølings- og 
SD-anlegg er utført av

Stanseveien 11, 0975 Oslo
Telefon: 22 90 07 00 • Telefax: 22 90 07 10

www.hybra.no

Maxi-bygget i Lørenskog sentrum
Av 

Ole Wiig, daglig og faglig leder,
Narud Stokke Wiig AS

Den midtre lysgården er omdannet til en klimatisert adkomst- og fordelingssone med 
vegger og tak av glass. Her er det tilstrebet varierte romopplevelser gjennom utforming 
og plassering av trapper, rullebånd, heis, broer og gallerier.  

Den valgte blå-sorte platekledningen på de andre fasadene demper volumvirkningen 
mot den bakenforliggende skogkledde kollen. Smale og horisontale U-profiler forsenket 
i vegglivet danner sammen med vinduenes varierende posisjon en relieffvirkning i pla-
tekledningen. Profilene har en kraftfull rødtone som gir fargekontrast.

Prosjektfakta

Byggherre: Metro Senter ANS
Byggherre drift: Metro Snter Drift AS
Prosjektleder: AEH Prosjekt AS
Byggeleder: Nordisk bygg AS
Arkitekt: Narud Stokke Wiig AS AS
RIB: Kjell Ludvigsen AS
RIE: Støltun AS
RIV: Ingeniør Petter Nome AS
RIBrann: Norconsult AS
RIBbyfys: Multiconsult
Totalentreprenør: Håndverkskompaniet AS

Ombygging av Maxi-bygget 
er en total transformasjon av 
et fireetasjers utleiebygg opp-
rinnelig for industribedrif-
ter. De tre nederste etasjene 
inneholder i dag nye salgslo-
kaler og kontorer i den øver-
ste. Salgslokalene er forbund-
et med det nye Metro Senter 
og inngår som del av dette.

 Maxi-bygget har i mange år 
vært et landemerke på Løren-
skog i kraft av sin størrelse, 
og ikke minst sine monotone 
fasader med gjennomgåen-
de horisontale vindusbånd. 
Bygningen har en kam-
struktur med fire fløyer og 
mellomliggende gårdsrom 
mot adkomstsiden. Gjennom 

transformasjonen er kam-
strukturen dempet og rom-
mene mellom taggene frem-
hevet som nye opplyste og 
aktive rom.
 
Det ombygde Maxi-bygget 
inngår i den nye sentrums-
planen hvor bygningens ho-
vedfasade danner vegg i et 
nytt gaterom, mens de tre an-
dre fasadene fortsatt ligger 
åpent til. Som følge av det-
te er fasaden mot gaten holdt 
i en lys puss som reflekte-
rer dagslyset i et gaterom 
som ferdig utbygd vil få re-

lativt høye vegger. Den valg-
te blå-sorte platekledningen 
på de andre fasadene demper 
volumvirkningen mot den 
bakenforliggende skogkled-
de kollen. Smale og horison-
tale U-profiler forsenket i 
vegglivet danner sammen 
med vinduenes varierende 
posisjon en relieffvirkning 
i platekledningen. Profilene 
har en kraftfull rødtone som 
gir fargekontrast.
 
Kraftige bjelker spenner over 
de tre lysgårdene i hoved-
fasaden som en kontinuerlig 
gesimslinje som sammenbin-
der alle fire fløyene. 

Den midtre lysgården er om-
dannet til en klimatisert ad-
komst- og fordelingssone 
med vegger og tak av glass. 

Maxi-bygget (til venstre for Lørenskog Hus) med Metro-logoen er godt profilert mot 
RV159. 

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt

Her er det tilstrebet varier-
te romopplevelser gjennom 
utforming og plassering av 
trapper, rullebånd, heis, bro-
er og gallerier. 

De to andre lysgårdene er 
delvis gjenbygget med opakt 
glass for økning av salgsa-

realene, mens sideveggene 
i uterommene er holdt i en 
rødtone som fanger opp se-
kundærfargen på platefa-
sadene. Derigjennom for-
sterkes det romlige spillet 
mellom gatefasadens lyse 
pussflate og lysgårdenes inn-
snitt i denne.

Praktfulle Mailans vgs sees på andre siden av RV129



BYGGENYTT NR. 5–2010 - 31

Harbitzalléen 12, 0275 Oslo
Telefon: 23 25 34 00 • Telefax: 23 25 34 01

www.fagbetong.no

Puss av fasader
er utført av

med produkter fra

Det ombygde Maxi-
bygget inngår i den 
nye sentrumsplanen 
hvor bygningens ho-
vedfasade danner 
vegg i et nytt gate-
rom, mens de tre an-
dre fasadene fortsatt 
ligger åpent til. Som 
følge av dette er fasa-
den mot gaten holdt 
i en lys puss som re-
flekterer dagslyset i 
et gaterom som fer-
dig utbygd vil få re-
lativt høye vegger.

Det nye 
gaterommet 
her sett fra 
syd-vest med 
Maxi-bygget 
til høyre og 
til venstre et 
boligpros-
jekt i regi 
Skanska 
Norge AS og 
Lørenskog 
Hus bakerst.

Nye Løren-
skog sentrum 
er i rivende 
utvikling.

Bildet er tatt 
fra gang-
bro over 
Strømsveien.
Maxi-bygget  
sees like bak 
heisekranen 
til høyre, 
Skanskas 
boligpros-
jekt  midt 
på bildet og 
bakenfor 
Lørenskog 
Hus.

Back of House.
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Øvre Ullern Terrasse 3

Arkitekt

Hotvetalléen 11, 3018 Drammen
32 215 290 • www.heras.no

rådgivende 
ingeniør i bygge-
teknikk og 
bygningsfysikk 
for øvre ullern 
terrasse 

www.ramboll.no

Utvendige og innvendige
rekkverk er produsert

og montert av

Rosmek AS
Postboks 114, N-1483 Skytta
Telefon 67 07 09 93
www.rosmek.no

HTH Prosjektavdeling
Strømsveien 245
0668 Oslo
Telefon 22 91 40 40
Faks 22 91 40 70
www.hth.no

Kjøkken, bad og
garderobe er levert
og montert av

Av 
Daniel Grande, sivilarkitekt MNAL,

Halvorsen & Reine AS sivilarkitekter MNAL

Utomhusområdene består av flere terrasserte nivåer avgrenset med skifermurer og granittmurer, sittegrupper i plen
områder, og utsikt fra Oslo til  Drøbaksundet.

Fabelaktig utsikt! Omtrent midt på bildet Åsjordet Tbanestasjon, så tårnet til Ullern 
kirke og helt i bakgrunnen, fjorden.

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt

For denne solfylte tomten 
med sin unike beliggenhet i 
syd- og vestvendt terrassert 
terreng, med panoramautsikt 
utover Oslofjorden, har vi 
forsøkt å forme et moderne 
og stilrent leilighetsbygg in-
tegrert inn i den omkringlig-
gende naturtomten.

Arkitekturen preges av mo-
derne formspråk samt bruk 
av kvalitetsmaterialer - sto-
re glassflater, muralt utrykk, 
tre-, spile- og platekledning 
ble anvendt som fasadema-
terialer. Sammen med rekk-
verk i glass og stål gir dette 
prosjektet et maritimt og mo-
derne preg som vi synes pas-
ser beliggenheten, og utsik-
ten fra prosjektet.

Utomhusområdene består av 
flere terrasserte nivåer av-
grenset med skifermurer og 
granittmurer, sittegrupper i 

plenområder, og utsikt fra 
Oslo til  Drøbaksundet.

I dette prosjektet er stikkor-
dene -  gjennomført standard 
og særpreg i forhold til arki-
tektur, design, miljø og utfø-
relse. 

Boligprosjektet består av 15 
leiligheter som varierer fra 
ca. 65-250 m2 der de aller 
fleste av leilighetene tilhører 
den største kategorien.

Det er stor høydeforskjell på 
tomten, fra veien Øvre Ul-
lern terrasse i nord og ned 
mot Åsjordet stasjon i syd. 
Det ble derfor naturlig å ten-
ke seg en bebyggelse med ter-
rassert karakter både for byg-
gene og utomhusarealene. 

Utfordringen ble å førsøke å 
skape en moderne form for 
terrassert bebyggelse, uten 
preg av mange modul repeti-
sjoner, samtidig som bokva-
litetene for leilighetene skul-
le bli best mulig.

Prosjektet er delt inn i 3 
hovedvolumer som er koblet 
sammen med et innglasset 
volum over 2 etasjer. Dette 

gir  utsikt mellom byggene 
til Ullern kirke samt Oslo-
fjorden – viktige referanse-
punkter for prosjektet. Det 
ble viktig å dele bebyggelsen 
opp slik at man ikke skapte 
en mur mot nord og veien på 
oversiden, men fikk en «sikt-
korridor» mellom byggene. 
Bruken av glass som hoved-
materiale her gir et transpa-

rent uttrykk mellom hoved-
volumene.

Mellom byggene ble det na-
turlig å etablere et felles ute-
rom som er hovedinngang til 
boligene på dette planet. Fel-
lesplassen på dette nivået er 
belagt med brostien i granitt 
og er tenkt å fungere som et 
fellestorg for prosjektet. De 
andre terrasserte uteområ-
dene er beplantet med gress, 
busker og trær og er tilknyt-
tet fellestorget og inngangene 
til de ulike plan i prosjektet.

Formen og plassering av 
bygningsmassen er gjort 
med tanke på å optimalisere 
forholdene rundt utsikt, lys/
skygge og innsyn/skjerming, 
samt skape et prosjekt som 
tilpasser seg til det bratte ter-
renget. Hovedvolumene ble 

lagt i ulike plan der enkelte 
av volumene er tilbaketruk-
ket, slik at det blant annet ble 
mulig å etablere store takter-
rasser for leilighetene på top-
pen.

Bruk av glass i partier av  1. 
etasje gir et transparent ut-
trykk i deler av fasadene, 
samtidig som overgangen 
mellom vegg og terreng gis 
et lettere uttrykk enn de par-
tier som er pusset gir. Bru-
ken av cedertrepanel i fasa-
dene gir en naturlig farge- og 
materialkontrast til den hvi-
te pussen, og vi har forsøkt 
å tilstrebe knappe og presise 
overganger mellom materia-
lene i detaljeringen av pro-
sjektet.

Fasade mot nord og Øvre Ullern Terrasse.

➞
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Grunnarbeid er utført av

Verpetveien 6, 1540 Vestby
Telefon 64 950 347 • www.smefa.no

Innvendig er leilighete
ne utført med lyse hvite 
vegger og himlinger i alle 
rom, balansert ventilasjon, 
samt hvitpigmentert eike
parkett som standard. De 
tre leilighetene på toppen 
har tilgang til egne takter
rasser som har fantastisk 
utsikt til alle sider. Fleste
parten av leilighetene har 
2 balkonger/terrasser som 
ligger på motstående sider. 
Det er vannbåren varme i 
gulvene som er tilknyttet 
anlegg for utnyttelse av 
grunnvarme, samt at byg
get er fullsprinklet med 
tanke på god brannsikker
het i prosjektet.

➞

Fra toppleilighet: trapp 
opp til takterrasse og stue 
klar til innredning.

Totalentreprenørens prosjektleder Espen Tønsberg, ko-
ser seg i sommerværet.

Totalentreprisen

Det er fritt og luftig på de store takterrassene. 

Prosjektet 
er delt inn 
i 3 hoved-
volumer som 
er koblet 
sammen med 
et innglasset 
volum over 2 
etasjer. 

Dette gir  ut-
sikt mellom 
byggene til 
Ullern kir-
ke samt Os-
lofjorden 
– viktige re-
feransepunk-
ter for pro-
sjektet.

Det var en meget givende fo
torunde Byggenytts utsendte 
fikk sammen med totalentre
prenøren PEAB AS sin pro
sjektleder Espen Tønsberg, 
en vakker sommerdag i juli. 
For maken til panoramaut
sikt utover byen og fjorden 
har vi vel knapt sett. Og når 
byggeprosjektet i tillegg er 
av det flotte slaget, var det 
en sann glede å dokumentere 
boliganlegget høyt oppe i Ul
lernåsen.

Byggenytt har tidligere hatt 
en fotorunde med Tønsberg 
på byens vestkant, i forbin
delse med Røatunet, et bolig
prosjekt med noe næring som 
vi omtalte i Byggenytt nr. 8 i 
2008. Også den gang samar
beidet PEAB med arkitekten 
Daniel Grande hos Halvor
sen & Reine AS. 

I denne sammenheng opp
lyser Tønsberg at da nettopp 
PEAB ble valgt av byggeher
ren som totalentreprenør for 
Ullern Terrasse 3, henger det 
sammen med anbefaling fra 
arkitekten.

Ullernprosjektet fikk opp
start medio mars 2009. Og 
umiddelbart stilte tomten i 
den bratte skråningen entre
prenøren overfor store utford
ringer. Først måtte det eta
bleres en såkalt berlinervegg 
inntil veien og eksisterende 
bebyggelse. 

Berlinerveggen består av be
tongskiver tredd mellom H
bjelker av stål. Hbjelkene er 

tredd ned og støpt fast i stål
rør som er boret ned til fast 
fjell under gulvnivå.. 

Tønsberg forteller at utfor
dringen med grunnarbeidet 
ble betydelig vanskeligere og 
mer tidkrevende enn antatt 
på grunn av svært dårlig fjell. 
Forsinkelsen måtte taes igjen 
ved å forsere betongarbeid
ene, hvor det ble satt inn et 
ekstra skift da disse arbei
dene tok til i begynnelsen av 
juni. Tønsberg opplyser at på 
betongdelen har entreprenø
ren kun benyttet mannskaper 
fra egen stall. Det samme 
gjelder på innredningsdelen 
med tømrer og gipsarbeider.

Råbygget, som består av 3 
bygningskropper, og som er 
oppført i stål, plassbygd be
tong og plattendekker, sto 
klart i november 2009. På 
dette tidspunktet var innred
ningsarbeidene allerede godt 
i gang. 

Tønsberg beskriver sær
lig rørarbeidene som svært 
omfattende i dette prosjek
tet. Oppvarmingen baserer 
seg på vannbasert gulvvar
me i alle leiligheter. Energi
en hentes fra jordvarme fra 9 
stykker 180 meter dype bore
hull i tomtegrunnen. De fles
te leilighetene har 2 bad, WC 
og vaskerom våtrom og he
le prosjektet er utrustet med 
sprinkleranlegg, slik at det 
har vært mye arbeid for rør
leggeren. 

Som bildet viser, ligger 
tomten i svært bratt 
terreng.

fortsettelse neste side

Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo
Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo

Telefon 23 30 30 00 • Telefax 23 30 30 01
www.peab.no

TOTALENTREPRENØR
for Øvre Ullern Terrasse 3
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fortsettelse fra 
forrige side

Ullern Terrasse 3 har balan-
sert ventilasjon med felles 
aggregat i kjelleren. Lufttil-
førsel skjer i oppholdsrom, 
mens avtrekk er i kjøkken og 
våtrom. 

Da byggeprosjektet var på det 
mest hektiske, mens fasade-
arbeid og innredningsarbeid 
foregikk parallelt, var 70 ar-
beider i sving på prosjektet. 
Her tilføyer Tønsberg at lo-
gistikken med utkjøring av 
masser og avfall, og innkjø-
ring av materiell til rett tid, 
har vært en særdeles viktig 
faktor i gjennomføringen av 
byggeprosjektet. Byggekra-
nen ble stående lenger enn 
normalt for å serve alle en-
treprenørene på prosjektet.

Generelt er kvaliteten me-
get god og det er mye utstyr 
i leilighetene med nedforet 
gipshimlinger, gasspeiser, 
store vinduer, store balkon-

ger og takterrasser med glas-
stak, store kjøkken og mange 
våtrom. 

Et forhold som har vært kom-
pliserende i prosjektet, er et 
betydelig tilvalg, særlig med 
hensyn til elektro- og kjøk-
keninstallasjoner. Flis- og 
parkettlegger har også hatt 
mye å passe på. Kjøpere av 
leiligheter har derfor i stor 
grad vært inne i prosjektets 
gang fra tidlig av. PEAB har 
utviklet mange gode rutiner 
på å styre tilvalg fra flere bo-
ligprosjekter de siste årene, 
forteller Tønsberg. Bygge-
herren valgte å engasjere en 
boligkonsulent fra PEAB for 
å bistå kjøperne med hensyn 
til tilvalg og oppfølging av 
dette. Resultatet ble at over-
leveringene gikk meget greit 
og alle kjøperne var fornøyd 
med resultatet.

For Peab sin prosjektorgani-
sasjon har det vært inspire-
rende og moro å være med 
på et såpass spesielt bolig-
prosjekt.

Prosjektfakta

Byggherre:	 Øvre	Ullern	Terrasse	3	AS
Byggeleder:	 Siv.ing.	Bjørn	Sollid	AS

Totalentreprenør:	 Peab	AS

Arkitekt:	 Halvorsen	&	Reine	AS
LARK:	 Halvorsen	&	Reine	AS

RIB:	 Rambøll	Norge	AS

RIG:	 Multiconsult	AS

Ryst	og	støy:	 SBV	Consult	AS

RIBy:	 Rambøll	Norge	AS

RIV	rør	 Hjellnes	Consult	AS

RIV	ventilasjon:	 Hjellnes	Consult	AS

RIV	energi:	 Hjellnes	Consult	AS

RIE:	 RIE	consult	AS

RI	brann:	 NEAS	Brannconsult	AS

RIA:	 ÅF	Brekke	&	Strand	akustikk	AS

Bildet viser energisentralen som forsyner alle lei-
lighetene med varme og varmt tappevann. Energifor-
syningen gjøres med varmepumpe, men i tillegg er det 
installert el-kjel for bruk på unormalt kalde dage og 
ved service på varmepumpen. Varmepumpen har all-
tid førsteprioritet på varmeleveranse for å sikre best 
mulig eneribesparelse på systemet.

Bildet viser ventilasjonsaggregatet som forsyner lei-
lighetene med forbehandlet luft. Ventilasjonssystemet 
har varmegjenvinning via avtrekksluften. På kalde 
dager hvor systemet trenger mer varme, blir dette 
tilført via varmepumpesystemet.

Varmepumpen henter varmen fra en brønnpark. 
Brønnparken er etablert ute på tomten, og er per i 
dag ikke synlig. Her hentes varmen fra fjell/grun-
nvann som holder relativt stabil temperatur hele året. 
Leilighetene oppvarmes med vannbåren gulvvarme. 
Dette systemvalget gir varmepumpen meget gode 
driftsbetingelser og god systemvirkningsgrad.

Bruken av cedertrepanel i fasadene gir en naturlig farge- og materialkontrast til den 
hvite pussen.

Glassbroen knytter Cowi til Østfoldforskning og  Høgskolesenteret i Østfold som holder 
til i nabobygget. Dette borger for et nytt kompetansemiljø i Fredrikstad. 

Flesteparten av leilighetene har to balkonger/terrasser 
som ligger på motståend sider.

Mellom byggene ble det naturlig å etablere et felles ute-
rom som er hovedinngang til boligene på dette planet.
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pressemeldinger:

Coop i Norge tilføres 
betydelig innkjøpskraft for 
byggevarer
Det svensk-norske Coop 
Norden Bygg Inkøp AB 
har inngått avtale om inn-
kjøpssamarbeid med Inex 
Partners Oy i Finland. 
Dette er innkjøpsselskapet 
til den finske forbrukerko-
operasjonen, SOK. Coop 
Norden Bygg Inkøp AB 
har gjennom Coop Sverige 
og Coop i Norge et antatt 
samlet innkjøp tilsvaren-
de en butikkomsetning på 
rundt fem milliarder kro-
ner. Gjennom samarbeidet 
med Inex Partners forven-
ter en å kunne doble dette 
fram mot 2015. 

– Den første innkjøpsavta-
len i det nye samarbeidet er 
allerede inngått og har gitt 
et godt resultat, forteller 
administrerende direktør i 
Coop Norge Handel, Svein 
Fanebust.

Samarbeidet vil i første 
runde omfatte felles inn-
kjøp av egne merkevarer 
(EVM). Fra neste år er 
ambisjonene at samarbei-
det også skal omfatte felles 
innkjøp av merkevarer. 

– Gjennom denne avtalen 
ser vi muligheter for bedre 
innkjøpsbetingelser gjen-
nom økt innkjøpsvolum, 
samle nåværende innkjøp 
på færre leverandører og 
sammen med Inex Partners 
finne nye og bedre leveran-
dører, sier Fanebust.

Den finske forbrukerkoo-
perasjonen, SOK, som eier 
Inex Partners har en mar-
kedsandel i sitt hjemme-
marked på over 40 prosent 
på dagligvarer og er leden-
de aktør i markedet. SOK 
har de siste årene besluttet 
å satse sterkere på bygge-
varer. I 2009 hadde de 198 
butikker som solgte bygge-
varer for knapt fire milliar-
der kroner, og en struktur 
som tilsvarer den Coop har 
i Norge. I årene som kom-
mer satser de på å bygge 
opp 10 nye stormarkeder 
for byggevarer, i tillegg til 
de 11 som de allerede har. 

Ved utgangen av 2015 er 
målet at de skal ha 191 bu-
tikker som skal selge byg-
gevarer, og omsetningen er 
planlagt til å komme opp 
mot 6,4 milliarder kroner.
Coop i Norge var i 2009 den 
eneste av byggevareaktøre-
ne som trosset finanskrisa 
og økte sin omsetning. De 
norske samvirkelagene i 
Coop driver 124 rene byg-
gevarebutikker fordelt på 
kjedene Coop Obs! Bygg, 
Coop Extra Bygg og Coop 
ByggMix. I tillegg er det 
omfattende byggevareom-
setning også i Smart Club 
og Coop Obs! Hypermar-
ked.  

– Vi har satset på gjør-det-
selv-markedet og byggeva-
rer til lave priser. Samar-
beidet med Inex Partners 
vil bidra til at vi kan behol-
de posisjonen og fortsette 
å gi de norske selvbygger-
ne og hobbysnekkerne red-
skap og materialer til svært 
gode priser, sier Svein Fa-
nebust.

Coop er Norges enes-
te medlemseide daglig-
varekjede som drives av 
130 samvirkelag. Bak dis-
se står rundt 1,2 millioner 
medlemmer. Coop driver 
detaljhandel, eiendoms- og 
industrivirksomhet. Sam-
virkelagene er organisert i 
fellesorganisasjonen Coop 
Norge SA. Gjennom dat-
terselskapet Coop Norge 
Handel AS drives grossist-
, logistikk- og kjedevirks-
omhet, mens datterselska-
pet Coop Norge Eiendom 
AS driver kjøp, salg, ut-
vikling og forvaltning av 
eiendom. Coop driver i dag 
rundt 870 dagligvarebutik-
ker innenfor egne kjede-
konsepter i tillegg en del 
kjedeløse. Coop driver og-
så rundt 20 store byggeva-
rehus og flere faghandels-
profiler i ulike bransjer 
som elektro, sport, kjøk-
ken og hjem. Til sammen 
har Coop cirka 1.200 bu-
tikker og kaféer over hele 
landet.

Ove Guttormsen er ansatt som ny Country 
Manager for ÅF i Norge.
Guttormsen er 48 år og ut-
dannet ingeniør og økonom. 
De siste tolv årene har han 
jobbet i Siemens i Norge og 
Tyskland. Guttormsen til-
trådte sin nye stilling i mai, 
og har klare ambisjoner for 
selskapet han nå kommer inn 
i.

- Jeg ønsker å skape vekst for 
ÅF i Norge, ikke bare innen 
de virksomhetsområdene vi 
allerede jobber i, men også 
i nye markeder hvor vi i dag 
ikke er representert. Innenfor 
disse nye forretningsområde-
ne satser vi på en sterk til-

vekst i tillegg til god lønns-
omhet, sier Guttormsen.

Guttormsen har bred erfaring 
fra både industri og infra-
struktur. Gjennom sin karrie-
re har han gjort seg kjent som 
en verdifull leder som skaper 
gode resultater. ÅF i Norge er 
i dag sterke innenfor installa-
sjon og engineering, og star-
ter nå med å bygge opp kom-
petanse innen samferdsel og 
infrastruktur.

ÅF er et ledende teknisk 
konsulentselskap. ÅFs fo-
kusområder er energi og mil-

jø, infrastruktur og industri. 
Selskapets base er i Europa, 
men virksomheten og kun-
dene finnes over hele verden. 
ÅFs medarbeidere og tilgan-
gen til bransjens største er-
faringsbank er det som gjør 
selskapet unikt. ÅFs kunn-
skap sammenfattes gjennom 
selskapets motto, Innovation 
by experience.

ÅF i Norge har i dag ca. 140 
ansatte, og omsatte i 2009 for 
ca. 147 millioner norske kro-
ner.

Rockwool EnergiSjekk er lansert
Nytt beregningsprogram 
kan gjøre folk flest mer 
energibevisste.

Selv om 8 av 10 nordmenn 
tror at boligen deres er godt 
nok isolert, viser strømfor-
bruket noe annet. En under-
søkelse fra Norstat i 2008 
viste at folk har lite kunnskap 
om hvor stor betydning isola-
sjon  har -  både for strøm-
kostnader og klimautslipp. 

Som et ledd arbeidet med i å 
øke kunnskapene rundt dis-
se spørsmålene, lanserer  AS 

Rockwool i disse dager sitt 
nye beregningsprogram som 
kalles EnergiSjekk™.  

I dette programmet kan 
huseiere bl. a. se  effekten av 
ulike etterisoleringstiltak og 
hvordan disse vil ha en po-
sitiv innvirkning på energi-
kostnadene. 

– Energiforbruket i bygnin-
ger er et stort, men usyn-
lig klimaproblem, og derfor 
gjelder det å synliggjøre det-
te. Vi mener at det er viktig at 
nordmenn vet at de både kan 

spare klimaet og samtidig 
spare penger på strømreg-
ningen, informerer marke-
tingsjef Torkel Wæringsaa-
sen i AS Rockwool.  

– Det nye onlineprogram-
met Rockwool EnergiSjekk, 
som vi har utviklet, er et li-
te bidrag i dette arbeidet. 
Programmet inneholder en 
rekke detaljerte isolasjons-
løsninger og viser hvordan 
de konkrete tiltakene kan ut-
føres. Dermed får huseieren 
en konkret oversikt over hva 
som kan gjøres for å redusere 

eget energiforbruk og CO2-
utslipp.  Og ikke minst hvor 
mye penger som kan spa-
res”, fortsetter Wæringsaa-
sen  som minner om at pro-
grammet er gratis og finnes 
på rockwool.no

For nærmere informasjon 
om Rockwool  EnergiSjekk:

Kontakt marketingsjef 
Torkel Wæringsaasen, 
AS Rockwool  
telefon 22 02 40 00.

Rockwool EnergiSjekk er et brukervennlig beregningsprogram for alle energibe-
visste huseiere.

NCC bygger vei og tunnel på Dalsfjordsambandet
NCC Construction Norge 
skal bygge vei og tunnel på 
Dalsfjordsambandet på opp-
drag av Sogn og Fjordane 
fylkeskommune. Kontrakten 
har en verdi på 342 millioner 
kroner.

Dalsfjordsambandet skal 
sørge for en fergefri vei mel-
lom Eikenes i Askvoll kom-
mune og Dale og Sætenes i 
Fjaler kommune i Sogn og 
Fjordane.

Prosjektet NCC Constructi-
on nå er tildelt er en av de tre 
entreprisene i Dalsfjordsam-

bandet. I denne entreprisen 
inngår bygging av til sam-
men ca. 5,2 kilometer vei og 
4,2 kilometer med tunnel, på 
begge sider av Dalsfjorden. I 
tillegg omfattes også etable-
ring av avkjøringer, sidevei-
er samt sprengingsarbeid for 
fundamentene til hengebrua 
som skal bygges over selve 
Dalsfjorden.

– Vi synes dette er en veldig 
interessant jobb, og gleder 
oss til å være med på å lage en 
ny fergefri strekning som vil 
lette kommunikasjonen mel-
lom Askvoll og Fjaler kom-

mune, sier distriktssjef Knut 
Liavaag i NCC Construction, 
Distrikt Spesialprosjekt. An-
leggsarbeidene starter i løpet 
av september, og NCCs del 
av prosjektet skal være ferdig 
i desember 2012. Dalsfjord-
sambandet skal etter pla-
nen stå ferdig sent på høsten 
2013. Ordren registreres i 3. 
kvartal 2010. 

Kontaktpersoner:
Distriktssjef Knut Liavaag, 
Distrikt Spesialprosjekt, 
+47 905 48 705, 
e-post knut.liavaag@ncc.no.

Kommunikasjonssjef Cato A. 
Mørk, tlf. + 47 924 55 663, e-
post: cato.mork@ncc.no.

NCC i Norge består av for-
retn ingsområdene NCC 
Construction, NCC Proper-
ty Development, NCC Roads 
og NCC Bolig. I 2009 had-
de NCC i Norge en omset-
ning på 4,9 milliarder kroner 
og rundt 1 800 ansatte. NCC 
Construction Norge bygger 
boliger, kontorer, veier, an-
legg og infrastruktur.

Lavenergi for hundrelapper
Det koster bare noen få 
hundrelapper ekstra å gjø-
re eldre boliger til moderne 
lavenergihus. Forutsetnin-
gen er at det skjer samtidig 
med renovering.

– Hvis man likevel skal skif-
te råtne vinduer og dårlig pa-
nel i eldre boliger, kan det 
lønne seg å ta rehabiliterin-
gen et hakk videre slik at 
bygningen får lavenergistan-
dard, sier teknisk sjef Odd 
Helge Moen i Sørlandet Bo-
ligbyggelag.

De to siste årene har de re-
novert nærmere 150 blok-
kleiligheter og firemanns-
boliger i flere borettslag i 
Kristiansand, og regnestyk-
kene ser gunstige ut.

– Mange er skeptiske til ener-
gitiltak i eldre boliger og tror 
at det vil koste skjorta. Fak-

tum er at det ikke koster så 
mye ekstra hvis man tar det 
i forbindelse med renovering, 
sier Moen.

Redusert med 85 prosent
Tinnbo Borettslag i Kristian-
sand renoverer nå 11 bolig-
blokker fra 1970-tallet.

– Fordi alle energiøkonomi-
seringstiltakene blir gjort 
samtidig med rehabiliterin-
gen, kommer merutgifte-
ne på rundt 400 kroner må-
neden for hver leilighet, sier 
Odd Helge Moen.

De 114 leilighetene i boretts-
laget har fått nye trelags vin-
duer med energiglass og nye 
dører. Vegger og tak er et-
terisolert, og leilighetene har 
fått moderne ventilasjonssys-
tem som gjenvinner varmen.
Renoveringsprosjektet er fi-
nansiert med gunstige lån i 

Husbanken og med støtte fra 
Enova. I regnestykket er og-
så lavere strømutgifter tatt 
med.

– Utgiftene til oppvarming av 
boligene reduseres med he-
le 85 prosent. Mens leilighe-
tene før renoveringen brukte 
234 kWh per kvadratmeter 
til oppvarming, er de nå nede 
i 35 kWh. Det gir kraftig ut-
slag på strømregningen.
De fleste leilighetene er fer-
dig rehabilitert, og de sis-
te ferdigstilles i løpet av 
høsten.

Mer støtte
– Dette er et gledelig ek-
sempel på at det er mulig å 
oppgradere eldre boliger til 
lavenergihus, sier adminis-
trerende direktør Hege Skin-
ner i NBBL. Men NBBL 
etterlyser bedre støtteordnin-
ger.
– De nåværende støtteord-
ningene fra Husbanken og 

Enova er bare en begynnelse. 
For å få gjennomført de am-
bisiøse planene som myndig-
hetene har for redusert ener-
gibruk i boliger, er det behov 
for betydelig økning av til-
skuddmidlene.

– Gode finansierings- og til-
skuddsordninger er helt av-
gjørende om vi kan bidra til 
å gjennomføre myndighete-
nes planer, sier Hege Skinner 
i NBBL.

Kontaktpersoner:
• Kommunikasjonsrådgiver Dag 
Christian Klevås Rye i NBBL, 
tlf. 22 40 39 63
 • Teknisk sjef Odd Helge Moen 
i Sørlandet Boligbyggelag, tlf.38 
07 90 70
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Savner du flere bilder fra våre prosjektomtaler?

Fortvil ikke, vi legger nå ut større bildedokumentasjoner på

byggenytt.no/bilder
Vedlikehold og reparasjonsprodukter – for kvinner
Mange medier har skrevet 
om at flere og flere kvin-
ner utfører stadig mer innen-
for både bygging, oppussing, 
vedlikehold og reparasjon i 
hjemmene. Dette bekreftes 
av at mange av Relektas kun-
der i dag er kvinner – og sta-
dig flere kommer til.

– Markedet for reparasjons-, 
vedlikeholds- og byggepro-
dukter i Norge er opptatt av 
kvalitet og miljø – og det gjel-
der kvinner så vel som menn, 
forteller markedssjef Bjørn 
Ivar Høiendahl. Produktene 
brukes av både profesjonelle 
håndverkere og privatperso-
ner, og i begge grupper fin-
ner man brukere som vekt-
legger både kvalitet og miljø. 
Kvaliteten på Relektas pro-
dukter bekreftes gjennom 

Relektas 5-stjerners garanti, 
noe som gir en ekstra trygg-
het for brukerne. 

– Vi har fokus på at pro-
duktene våre skal gjøre re-
parasjon, vedlikehold og 
bygging enklere, mer miljø-
vennlig og mer lønnsomt for 

brukerne, fortsetter Høien-
dahl. Produktene er tilpas-
set nordiske værforhold og 
har så mange bruksområder 
at de kan brukes til mange 
forskjellige oppgaver. Fler-
bruk gir en bedre totaløko-
nomi for brukeren, da man 
får utnyttet mer av produk-
tene enn de med begrense-
de bruksområder. Tec7 er et 
klassisk eksempel på dette 
da man kan bruke den til bå-
de liming, fuging og tetting, 
selv etter at den har frosset. 
Mange bruksområder fører 
også til lavere svinn og min-
dre returavfall. Det er bra for 
miljøet samtidig som flere av 
produktene er miljøvennlige 
i seg selv. Det er bl.a. høy fo-
kus blant kvinner i Norge på 
produkter uten farlige løse-
midler, spesielt i forbindelse 

med graviditet. Som eksem-
pler så er universalproduk-
tet Tec7 næringsmiddelgod-
kjent og rengjøringsmiddelet 
HP7 er biologisk nedbrytbart 
samtidig som det tilfredsstil-
ler HACCP-kravene for bruk 
i forbindelse med nærings-
middelproduksjon. 

– I tillegg til produktenes 
egenskaper, har også fokus 
på informasjon og dokumen-
tasjon vært en suksessfaktor 
for våre produkter, avslutter 
Høiendahl. Brukerne skal vi-
te hva de kan bruke produk-
tene til, og både informasjon 
og dokumentasjon skal være 
lett tilgjengelige på Relektas 
websider. Her finnes både ut-
fyllende produktinformasjo-
ner, Sikkerhetsdatablad, ser-
tifikater og godkjennelser, 
samt egne FAQ-sider med 
spørsmål og svar. I tillegg 
drives det utstrakt opplæring 
av de ansatte i butikkene som 
forhandler Novatech- og 101-
produktene.

Novatech- og 101-produkte-
ne markedsføres av Relekta 
AS, avdeling Novatech, og 
selges i farge-, bygg- og jern-
varehandlere over hele lan-
det. Se www.novatech.as og 
www.101.as for mer informa-
sjon.

Statsbygg har ferdigstilt to ny-
bygg for Skiptvet omsorgssenter 
for barn i Østfold.
Fredag 3. september over-
leverte administrerende 
direktør Øivind Christof-
fersen i Statsbygg lokale-
ne til seksjonssjef Helene 
Støversten fra Barne-, ung-
doms- og familieetaten 
(Bufetat).

De to avdelingsbyggene 
er tilnærmet identiske og 
inneholder soverom, stue, 
bibliotek, kjøkken, konto-
rer og møterom. Byggene 
er på to etasjer og har di-
rekte utgang fra spisestue 
til terrasse og hage.

Med de to nybyggene har 
Skiptvet omsorgssenter for 
barn nå tre avdelinger som 
ligger innen gangavstand 
fra hverandre. Totalt vil 
omsorgssenteret ha plass 
til 24 barn.

Prosjektet
• Hvert avdelingsbygg har 
et areal på 750 m2. 
• Byggeperioden var fra 
medio 2009 til juni 2010.
 • Oppdragsgiver har vært 
Bufetat region øst.
 • Kostnadsrammen var 

42,9 millioner kroner.
• Totalentreprenøren har 
vært AF Bygg Øst. Arki-
tekt har vært Jansen arki-
tekter AS.

Kontaktpersoner i 
Statsbygg:
Ragnar Bovim, prosjektle-
der, tlf. 22 95 45 14, 
mobil 97 06 26 06
Eva Wik, 
kommunikasjonsrådgiver, 
tlf. 22 95 40 68, 
mobil 908 80 698
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