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Prosjektleverandøren
spør oss – vi kan

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

www.byggenytt.no Byggenytt 55 år

Perforerte plater til de fleste formål

RMIG AS
www.rmig.com

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

E-post: info.no@rmig.com

Innhold:

•  Park Inn Oslo Airport.
 Sidene 2 – 6.

• Fyrstikkalléen videregående skole.
 Sidene 7 – 12:

• Osterøy vidaregående skule.
 Sidene 13 - 15.

• Oslo Z.
 Sidene 16 – 18.

• Annette Thommessens plass.
 Side 19:

• Stasjonsinngang Øst Oslo S.
 Sidene 20 – 22:

• Lambertseter Senter.
 Sidene 23 – 27:

• Diverse pressemeldinger.
Foto: Byggenytt

Park Inn Oslo Airport
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Industrigaten 59, Postboks 5387 Majorstuen, 0304 Oslo
Telefon: 23 36 68 00 • Telefax: 23 36 68 01
firmapost@nielstorp.no • www.nielstorp.no

Av 
Niels A. Torp,
Niels Torp AS

Foto: Byggenytt

De to sammenstilte byg-
ningskroppene er knyt-
tet sammen med kraf-
tige gesimsbånd og med 
en fast, men sparsom 
materialpalett,  silke-
trykket glass foran kor-
rugerte metallplater og 
gesims- og gavlpartier i 
lakkert aluminium.

Foto: 
Byggenytt

Hvordan gjøre hotellbygnin-
gen spektakulær uten at den 
stikker seg unødvendig frem 
og i for stor grad bryter ut av 
helheten såvidt tett innpå ter-
minalområdet?

Reguleringsforutsetningene 
legger opp til jevne gesims-
høyder og designmanualen 
oppfordrer til tilbakeholden-
het når det gjelder materia-
ler og fargebruk; slik skal og 
bør det være i terminalområ-
det der terminalbygg og kon-
trolltårn spiller hovedrollen.

Tomten har en forholdsvis 
nøytral karakter der den lig-
ger på flaten tett på kontor-
bygget «Flyporten» og det 
store P-huset utenfor tra-
fikksløyfen ved terminal-
bygget.

For å gi bygningen særpreg 
og spenning lot vi to byg-
ningskropper med tilnærmet 
lik grunnform spille sammen 
og danne et kvartal med et 
utfordrende gårdsinteriør og 
tydelig forskjellige fasader ut 
mot de fire tilstøtende sider.

På den flate tomten er byg-
ningen løftet opp på et grønt 
podium for å skape en viss 
avstand til den omgivende 

biltrafikk. Hotellets sokkele-
tasje er vesentlig høyere enn 
vanlig etasjehøyde for å skil-
le den ut fra sine nøkterne 
omgivelser, og bidra til rom-
lige kvaliteter i den viktige 
resepsjons- og restaurantav-
delingen.

De to sammenstilte byg-
ningskroppene er knyttet 
sammen med kraftige ge-
simsbånd og med en fast, 
men sparsom materialpalett,  
silketrykket glass foran kor-
rugerte metallplater og ge-
sims- og gavlpartier i lakkert 
aluminium.

Hotellets vertikale kommu-
nikasjonselement med heis-
anlegg og gangbroer danner 
et viktig og tydelig bygnings-
messig element og knytter 
direkte an til sentralhallens 
takkonstruksjon i nedre del 
av gårdsrommet. Her ligger 
restaurant, bar og det store 
kurs-/konferanseanlegget i 
sokkeletasje og underetasje.

Selve gårdsrommet har fått 
en myk form i all firkan-
tetheten og er fargesatt med 
klare, varme farger som kon-
trast til kvartalets nøkterne 
glassvegger; her inne gjelder 
ikke designmanualens reser-

Rådgivende ingeniør
elektroteknikk

Støperigata 7 G, 3040 Drammen
Telefon 97 70 18 68 • Faks 32 80 00 20
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Servicetekniker for Energiservice

Totalentreprenør
Park Inn Oslo Airport

Innspurt Telef Fax 22 89 11 01 

 
Prosjektfakta

Byggherre:	 Oslo	Lufthavn	Eiendom	AS
Byggherre	drift:		 Hotel	Design	AS
Leietaker:	 Rezidor
Prosjektledelse:	 Sivilingeniør	Sverre	Christensen
Totalentreprenør:	 AF	BYGG	Oslo
Arkitekt:	 Niels	Torp	AS
Rådgivere:
RIEBH/RIVBH:	 Hjellnes	Consult	AS
RIA:	 Brekke	&	Strand	akustikk
RIB:	 A.	L.	Høyer	AS
RIBR:	 NEAS	Brannconsult	AS
RIE:	 Heiberg	&	Tveter	AS
RIG,	3RIBR,	3RIA:	 Multiconsult	AS
RIV:	 Siv.ing.	Per	Ø.	Hansen	AS
LARK:	 Grindaker	AS

fortsettelse neste side

vasjoner når det gjelder far-
gebruk.

Vi har lagt stor omtanke i ut-
formingen av interiørets for-
skjellige romformer og faste 
elementer som trapper, galle-
rier, ramper osv.

I sokkeletasjen spiller blank, 
hvit, stor gulvflis sammen 
med varmt treverk, mens 

krumme, myke former står 
mot rette, kantete vegger.

Hotellkorridorene har varie-
rende formuttrykk og vil væ-
re enkle å orientere seg i med 
sine varierende fondmoti-
ver. Her har viktige elemen-
ter som himling, dørgerikter, 
hjørneløsninger og belysning 
vært temaer for diskusjoner i 
prosjekteringsgruppen.

I sokkeletasjen spiller blank, hvit, stor gulvflis sammen med varmt treverk, mens 
krumme, myke former står mot rette, kantete vegger.

Foto: Byggenytt

De 300 værelsene er preget 
av nøktern soliditet.

Det er lagt vekt på at man 
innenfor såvidt mange værel-
ser skal kunne finne et visst 

Bildene viser hotellets «back of house». Bildet 
over er tatt ved flyplassen politistasjon. Bak den 
store glassfasaden i sokkeletasjen ligger hotellets 
restaurant.

Foto: 
Byggenytt
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Totalleverandør av
sterk- og svakstrømsinstallasjoner

Ensjøveien 3, 0655 Oslo • Telefon 23 03 78 00 • Telefaks 23 03 78 01
www.moelven.no

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

Epost: hubro@hubro-as.no
www.hubrohansen.no

Prefabrikerte
fasadeelementer gir:
• Høy kvalitet
• Ekstrem hurtig bygging
• Lave riggkostnader

Taket er tekket av

Telefon 32 22 16 00 • www.protan.no

Trapper og rekkverk
er levert av

Ekornveien 11, 2240 Magnor
Telefon 62 83 70 11

fortsettelse fra 
forrige side

mangfold når det gjelder ut-
trykk og form, slik at en fler-
bruker skal kunne finne nye 
detaljer å glede seg over hver 
gang. En god del værelser har 
karnapper for å gi varieren-
de utsikt, og hjørneværelser 
har selvsagt andre kvaliteter 
å by på enn de regulære rom-
former.

De 46 kursrom i sokkel- og 
underetasje har stor spred-
ning når det gjelder størrelse 
og form og burde kunne gi et 
skikkelig løft når det gjelder 
kapasitet og tilbud på kurs/
konferanse fasiliteter i tøf-
felavstand fra terminalbyg-
get. Park Inn skal også drifte 
Flyportens 26 møterom.

En viktig parameter ved ut-
formingen har vært å legge 
til rette for en 50 % utvidelse 
av hotellet over på nabotom-
ten, slik at hele anlegget med 
450 værelser og et utall mø-
terom knyttes direkte til den 
overdekkede gangveien fra 
terminalbygget. Nok kapasi-
tet for enhver fremtid?

Spennende fasadeløsning

Bildene under og til høyre viser fasadedetaljer med karnapper som er 11 
m2 store fasadeelementer produsert på fabrikk og heist ferdig på plass. AF 
Bygg Oslo engasjerte fasadeentreprenøren Hubro som leverandør av fasade-
elementene. som i hovedsak har størrelse 3,60 m x 3,10 m bestående av sil-
ketrykkglass, rustfrie flater og steniplater. Denne byggemetoden gjorde at 
fasadearbeidet påbyggeplassen ble redusert dramatisk. I følge AF Bygg ble 
85% av fasadearbeidet ferdig etter 15-20 dagers montering. Skulle fasadene 
vært bygd på byggeplass, ville det tatt flere måneder. Når prefabrikerte fa-
sadeelementer velges, betyr det at prosjektering av fasade påbegynnes langt 
tidligere enn om man bygger fasade på byggeplass. 

Foto: Byggenytt

Fra det lyse og luftige gårdsrommet. Her ligger restaurant, bar og det store kurs-/konferanseanlegget i sokkeletasje 
og underetasje.

Foto: Byggenytt
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Betongpumper,
mobilkraner & kranbiler

Ringnesveien 2, 0978 Oslo
Telefon 815 11 511 • www.tobull.no

Flisleverandør

www.fagflis.no • Proffenes førstevalg

Fra den store kurs- og 
konferanseavdelingen i 
underetasjen. Her ved den 
elegante vindeltrappen. 
Det er tilsammen 20 store 
og små møterom.

Foto: Byggenytt

Resepsjonen. Helt i bakgrunnen trapp opp til glassbroen som knytter hotellet til Flyporten Conference Center.

Foto: Byggenytt

De 300 værelsene er 
preget av nøktern 
soliditet. Innslag av 
friske farger og  fine og 
varierte detaljer når 
det gjelder uttrykk og 
form, vil gjesten kunne 
glede seg over.

Foto Byggenytt   

Til venstre viser fra den store lysgården med utsikt mot 
Henrik Ibsens vei, ankomstveien for flybussen til termi-
nalen.

Bildet over gir et fint eksempel på hvordan himmel og 
fasade nærmest blir til ett i silketrykket glass foran kor-
rugerte metallplater.

Foto: Byggenytt
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Hotellet er tilknyttet fjernvarmeanlegget på Garder-
moen. Tvillingpumpen besørger for 15 l/s pumpes ut 
til hotellets gulvvarmesystem og kombibafler (hvert 
hotellrom).

Foto: Byggenytt

80 kW varme gjenvinnes fra hotellets kjøle- og fry-
seanlegg. En varme som dekker grunnbehovet for 
oppvarming og varmtvann.

7 ventilas-
jonssystem 
på totalt 
155.000 
m3/t gjør 
at hotellet 
blir klima-
tisert slik 
at hotel-
lets gjester 
aldri skal 
oppleve 
mer enn 
24 grader, 
vinter og 
sommer.

For å gi bygningen særpreg og spenning har de to bygningskropper med tilnærmet lik grunnform fått spille sammen 
og danne et kvartal med et utfordrende gårdsinteriør og tydelig forskjellige fasader ut mot de fire tilstøtende sider.

Foto: Byggenytt

Bildet er sett mot 
bar og restaurant. 
Karakteristiske trekk 
er generøst lysinnfall 
og samspill mel-
lom krumme, myke 
former og rette, 
kantete vegger.

Foto:
Byggenytt

Reguleringsfor-
utsetningene leg-
ger opp til jevne 
gesimshøyder og 
designmanualen 
oppfordrer til 
tilbakeholden-
het når det gjel-
der materialer 
og fargebruk; 
slik skal og bør 
det være i termi-
nalområdet der 
terminalbygg og 
kontrolltårn spil-
ler hovedrollen.

Foto: 
Byggenytt

Til venstre et blikk opp i hotelles lysgård sett fra kurs- og konferanseav-
delingen i underetasjen. Bildet over viser Park Inns elegante resepsjon.

Foto: Byggenytt
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Fyrstikkalléen 21 – ny 8-13 skole i Oslo
Av 

Per Kr. Monsen,
Arkitektkontoret GASA AS

Veidekke Entreprenør AS
Postboks 506, 0214 Oslo
Telefon 21 05 50 00
www.veidekke.no

Bygningsmessig arbeid er utført av
Veidekke Entreprenør AS

Før vedtaket om å bygge sko-
le på Fysrtikkalléen 21 ble 
fattet, besto bebyggelsen av 
industribygg oppført med 
ujevne mellomrom fra 1907 
til ca. 1968. Bebyggelsen fra 
1907 var karakteristiske tegl-
bygg, mens øvrig bebyggelse 
hadde svært varierende ka-
rakter, dels pussede lecafasa-
der, dels stålbygg.

Opprinnelig ble anlegget 
bygget som del av Nitedals 
Fyrstikkfabrikk, og ble i ho-
vedsak benyttet til kartong-
produksjon, pakkhus og la-
ger. De eldste bygningene 
var blant de første bygg Ing. 
F. Selmer bygget i betong. 

Fra boka «I første rekke», Ing. 
F. Selmer AS 1906 – 1981 av 
Øyvind Steen kan man lese 
følgende: «Jernbetong ble 
Selmers varemerke. (...) Han 
visste at jernbetong måtte bli 
fremtidens byggemateriale. 
Nitedals Tændstikkfabrik 
ble Selmers første store opp-
dragsgiver. Bedriften skulle 
utvide, og for en så brann-
farlig bedrift var brannsikre 
konstruksjoner særdeles vik-
tig. Den 30. mars 1907 send-
te Selmer inn anbud på arbei-
dene. (...) Men han møtte en 
vanskelighet han ikke had-
de regnet med. Bygningsve-
senet kunne ikke gi bygge-
tillatelse fordi ingen visste 
hvordan slike konstruksjo-
ner skulle beregnes. Selmer 
foreslo at han skulle bygge på 
egen risiko mot at det senere 
ble foretatt prøvebelastning i 
nærvær av bygningsvesenet. 
Dette gikk bygningsmyndig-
hetene med på, sannsynlig-
vis under atskillig tvil.» 

Ut fra dette kan man fastslå 
at bygningene har historisk 
verdi også som byggtekniske 
objekter.

Fyrstikkfabrikk ble drevet 
på Grønvoll fram til 1932. 
Da overtok Norsk Kraftpapp 
Embalasjefabrik. Fabrikken 

på Grønvoll innstilte i 1967. 
Den hadde over 700 fast an-
satte pluss hjemmearbeider-
ne. Før skoleprosjektet ble 
igangsatt ble eiendommene 
benyttet til ulike typer små-
industri, lager, verksteder etc. 
Vedlikeholdet var varieren-
de, og større rehabiliterings-
arbeider måtte iverksettes 
dersom deler av bebyggelsen 
skulle reddes.

Den eldste delen av bebyg-
gelsen sto på Byantikvarens 
Gule liste, og et nært og kon-
struktivt samarbeide med an-
tikvariske myndigheter har 
vært nødvendig for å gi det 
nye anlegget arkitektonisk 
karakter i samspillet mellom 
gammelt og nytt.

Mulighetsstudie for å om-
skape eiendommen til sko-
le ble utført i 2004. Deret-
ter ble skolen programmert, i 
nært samarbeid med bruker-
ne. Lærere fra Hovind skole, 
Bredtvedt skole  og Sogn vgs 
bidro med stor entusiasme, 
sammen med representanter 
fra Utdanningsetaten og Un-
dervisningsbygg. 

Den nyere og historisk minst 
interessante delen av eksis-
terende anlegg ble revet, og 
man satt igjen med ca. 5000 
m2 eksisterende bebyggelse. I 
tillegg ble det bygget ca. 10. 
000 m2 nytt. Anlegget huser 
Oslos første 8-13 skole, i til-
legg til barnehage for Bydel 
Gamle Oslo. Totalt er skolen 
planlagt for ca. 890 elever og 
ca. 120 ansatte, mens barne-
hagen er planlagt for 150 
barn (75 i såkalt utebarneha-
ge), med ca. 25 ansatte. 

Ensjø-planen ga overordnede 
føringer for anlegget, gjen-
nom overordnede gang- og 
sykkelveitraséer, og planlag-
te plasser og torv. Et viktig 
element i anlegget var å eta-
blere en forbindelse i forlen-
gelsen av planlagte Grønvold 
Plass syd for skolen, med di-

rekte kontakt mot Fyrstikk-
torget og Grønvold allé. På 
denne måten ble det etablert 
åpne, sammenhengende ute-
arealer med urban karakter. 
Sykkelparkering er tilret-
telagt øst for bygningsmas-
sen, mens barnehagen har 
ca. 2100 m2 syd for anlegget, 
som skjermede utearealer. 

Skolen disponerer øvrig ute-
areal til ulike aktiviteter.

Anlegget har som nevnt 
gjennom historien blitt  ut-
videt gjennom tilbygg inntil, 
over og ved siden av tidlige-
re bygg, og dette prinsippet 
ble videreført i det nye sko-
leanlegget. I utviklingen av 

prosjektet har det vært et ho-
vedpoeng å skille eksiste-
rende og ny bebyggelse rent 
arkitektonisk. Som kontrast 
til eksisterende teglbebyg-
gelse er ny bygningsmasse 
lett og transparent, med bæ-
rende søyler/dekker og åpne 
glassfasader. Deler av ny be-
byggelse er lagt over eksiste-

rende bygg mot syd, noe som 
gir arkitektonisk spenning til 
bebyggelsen og sammenhen-
gende arealer i skoleanleg-
get. Dette grepet bidrar også 
til å skape tydelige adkomst-
forhold til anlegget.

fortsettelse neste side

Som kontrast til eksisterende teglbebyggelse er ny bygningsmasse lett og transparent, med bærende 
søyler/dekker og åpne glassfasader. Deler av ny bebyggelse er lagt over eksisterende bygg mot syd, noe 
som gir arkitektonisk spenning til bebyggelsen og sammenhengende arealer i skoleanlegget. Dette 
grepet bidrar også til å skape tydelige adkomstforhold til anlegget.

Foto: Byggenytt

Skoleanleggets nye bebyggelse og eksisterende, verneverdig bebyggelse er et fint ek-
sempel på at gammelt og nytt kan spille godt sammen. Det store uteområdet innhold-
er forskjellige aktivitetsanlegg som også er tilgjengelig utenom skoletid.  

Foto: Byggenytt
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Vi har levert
betongtrappene

Postboks 1444 Skinsnes,
4505 Mandal
www.norelement.no 
Telefon 38 27 26 20

Du �nner oss på Ringvegen 8 B 2815, Gjøvik

Bekkelund Wold Haglund

VVS-arbeid er utført av

NVS Prosjekt Drammen
Teglverksveien 1, 3400 Lier

Telefon 32 27 60 60 • Faks 32 27 60 61
www.nvs.no

fortsettelse fra 
forrige side

Eksisterende teglbygg ble 
gjenstand for omfattende re-
habilitering og ombygging. 
Vinduer ble satt tilbake til 
originale, teglfasader ble ren-
gjort, dels omfuget og om-
murt, innvendige flater ble 
rengjort for maling, gulv ble 
ombygget på grunn av radon-
stråling, og tak ble revet og 
erstattet av nye konstruksjo-
ner på grunn av nye krav til 
snølaster og øket isolasjons-
behov. Fasadene på eksiste-
rende bygninger er ikke et-
terisolert, men vinduenes 
U-verdi er forbedret slik at 
anlegget i dag har et beregnet 
spesifikt energibehov på ca. 
128 kWh/m2/år. Den eksiste-
rende fabrikkpipa er selvsagt 
bevart og rehabilitert, og er 
et viktig historisk element i 
det nye skoleanlegget.

Alle generelle undervis-
ningsarealer er lokalisert i 
nybygget mot øst. En kom-
munikasjonsgate og to store 
trapperom binder arealene 
sammen og bidrar til ufor-
melle møter mellom elever 
og lærere. Undervisningsa-
realene er organisert som av-
delinger med 11-13-trinnet i 
1. og 2. etasje, og 8-11-trin-
net i 3. etg. Hver avdeling 
har undervisningsrom av 
ulik størrelse og karakter, og 
er samtidig avdelt med stor 
grad av glassvegger for visu-
ell kontakt mellom elever og 

avdelinger. Deler av under-
visningsarealet er lagt ut som 
auditorium i nybyggets nor-
dre del. Auditoriet kan deles 
når det benyttes som formid-
lingsrom, samtidig som det 
vil være en viktig ressurs ved 
framvisninger, konserter re-
vyer med videre. Skolens bib-
liotek ligger i 1. etasje, med 
direkte adkomst fra nybyg-
gets hovedinngang.

I eksisterende bebyggelse 
med sterk industrikarakter 
ligger spesialinnredede rom, 
som Naturfagsavdelingen, 
Kunst & håndtverk, film- og 
lydstudioer, og Mat og helse. 
I tillegg er skolens adminis-
trasjon og lærernes arbeids-
plasser lagt til eksisteren-
de bygg. En kantine over 3 
etasjer forbinder disse area-
lene med skolens hovedinn-
gang. Kantinen er samtidig 
også et viktig samlingspunkt 
mot bydelen, med direkte ad-
komst fra framtidige Grøn-
vold Plass.

Under utearealet er det byg-
get en flerbrukshall, som i 
stor grad vil bli benyttet også 
utenfor skolens åpningstid. 

Interiørene er bevisst holdt 
i nøytrale fargetoner, for på 
den måten å kunne preges vi-
suelt av elever og deres ak-
tiviteter. Overlys og utstrakt 
glassbruk fokuserer på vikti-
ge elementer og møtesteder i 
anlegget.

Eksisterende teglbygg ble gjenstand for omfattende re-
habilitering og ombygging. Den eksisterende fabrikkpipa 
er selvsagt bevart og rehabilitert, og er et viktig historisk 
element i det nye skoleanlegget.

Foto: Byggenytt

Det plekterformete kantinerommet med 
sine vridde betongtrapper og rekkverk 
i betong og håndløpere i tre er virkelig 
litt av et skue. Imponerende!

Foto: Byggenytt

Flotte undervisningsarealer i eksisterene industribygning-
er. Bildene viser fra Solderiet.

Foto: Byggenytt 
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SD-anlegget er levert av oss

EM Systemer AS
Ensjøveien 14, 0655 Oslo

Telefon 22 88 19 50 • www.emsystemer.no

Besøk oss på FDV-dagene på Lillestrøm,
20-22 oktober. Standnr. D01-53

Ventilasjonsaggregater i teknisk rom i kjeller på ny-
bygget. Disse ventilerer plan U2, U1 og 1., 2. og 3. 
etasje i nybygget. Det er totalt 6 aggregater, 5 med 
roterende gjenvinner og ett med Heat Pipe + varme-
punpe. Under: sprinklersentral.

Foto: Byggenytt

Den nye skolen er et realt og tøft bygg. Her sett fra Malerhaugveien.                                                  Foto: Byggenytt

Hovedentreprisen bygningsmessige arbeider
Det er Veidekke Entrepre-
nør AS som har stått for de 
bygningsmessige arbeidene 
på F21. Av skoleprosjektets 
totale bygningsmasse på ca. 
15.000 m2, utgjør  ca. 5000 
m2 ombygging av eksisteren-
de bebyggelse som er oppført 
på Byantikvarens gule liste 
som bevaringsverdige. Ho-
vedentreprisen har gitt stort 
omfang av arbeid for Veidek-
kes egne håndverkere innen 
betong-, tømmer- og murfa-
get.

I en samtale med Veidekke 
Entreprenørs anleggsleder 
Ole Christian Stav og pro-
sjektingeniør Sigmund Lil-
lejordet, får Byggenytt inn-
ledningsvis opplyst at dette 
prosjektet på flere måter har 
vært helt unikt. En stor ut-
fordring har vært at alle fag-
gruppene har vært inne i pro-
sjektet samtidig. Et talende 
eksempel er at sensomme-
ren 2009 var maleren i sving 
samtidig som stålpelearbei-
dene ble gjennomført. En-

treprenørens engasjement 
har for øvrig vart fra januar 
2009 til overlevering 8. au-
gust 2010. Fremdriften har 
vært tøff. Prosjektet ble ram-
met av en ukes stans grunnet 
streik innen bygg- og trans-
portsektor i forbindelse med  
tariff-forhandlingene våren 
2009. Byggherren kompen-
serte entreprenørens frem-
driftsstans med tilsvarende 
tid med hensyn til overleve-
ringsdato.

Stav og Lillejordet uttaler at 
det har vært en fordel å ha et 
betydelig antall av dyktige 
fagarbeidere fra egen organi-
sasjon i prosjektet. Ulike be-
tongarbeider har representert 
den største delen av Veidek-
kes egenproduksjon med 30 
forskalingssnekkere i sving, 
fra både Telemark, Østfold, 
indre Østland og Oslo. For 
tømmer- og murfaget har an-
tallet vært 25 og 12 fagarbei-
dere. De fremhever også et 
godt sammarbeid med UE 
gjennom prosjektet.

Byggingen av den store fler-
brukshallen har represen-
tert utfordringer i prosjektet, 
fortsetter Stav og Lillejordet. 
Hallen er lagt under bakken 

og gulvet ligger 7 meter un-
der grunnvannsstanden. Byg-
gegropa var trang og dyp og 

På fabrikkpipesokkelen: Fra venstre anleggsleder Ole 
Christian Stav, prosjektleder Erik Økland og prosjekt-
ingeniør Kaare Gilhus.

Foto: Byggenytt 

fortsettelse neste side
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Alt malerarbeid
er utført av

Azam Rrotlla Malerteam AS
Tåsenveien 26, 0853 Oslo

azam@armalerteam.no 
Mobil 97 11 86 25

A.R. MALERTEAM

De elektrotekniske
installasjonene
er utført av oss

Postboks 167 Kalbakken, 0903 Oslo
Telefon 23 06 87 50
www.wennevolds.no

fortsettelse fra 
forrige side

beliggende nær den 22 me-
ter høye bevaringsverdige fa-
brikkpipa. En stor utfordring 
produksjonsmessig var å stø-
pe de 10.5 meter høye ytter-
veggene, som skulle ha syn-
lige betongflater innvendig. 
Her gjaldt det å finne riktig 
resept og metode, og da falt 
valget på selvkomprimerende 
betong (SKB) som med sine 
gode flyteegenskaper sikrer 
overflaten mot støpesår og 
porer. Arbeidet med SKB 
medfører mindre belastnin-
ger og sluttproduktet får en 
bedre kvalitet. Med plass-
støpingen unnagjort i løpet 
av sommeren 2009, fortsat-
te hallarbeidene med etable-
ringen av de 23 meter lange 
fagverksdragerne i stål til 
hallens takkonstruksjon, og 
deretter byggingen av hull-
dekketaket som var den en-
kleste delen av ferdig råbygd 
flerbrukshall. Med tett tak 
august 2009 var en milepæl i 
prosjektet nådd, og i den an-
ledning arrangerte Undervis-
ningsbygg kranselag for alle 
innvolverte i prosjektet.

En annen utfordring på be-
tongsiden, og en svært inter-
essant sådan, var byggingen 
av den gitarplekterformete 
lysgården, atriet. Den buede 
former bød på en helt spesiell 
utforming med mange ulike 
radier. I følge Stav og Lille-
jordet tok det 2-3 uker å kun 
lage bueskivene til forska-
lingen før plasstøpingen av 
rekkverkene kunne ta til.

Veidekke Entreprenørs ho-
vedentreprise har ikke ba-
re omfattet nybygging, men 

også betydelig ombygging 
og restaurering av de eksis-
terende og verneverdige byg-
ningene. Dette har medført 
mange interessante utfor-
dringer når det gjelder kon-
struktiv riving og tilbakestil-
ling til opprinnelig uttrykk. 
I denne forbindelse har det 
vært utført mange interes-
sante arbeidsoppgaver, ikke 
minst for Veidekkes murere 
som blant annet har etablert 
nye vindusåpninger, med 
gjenbruk av de gamle stø-
pejernsvinduene som enten 
er rehabilitert eller erstattet 
med replikaer.

En spesiell del av ombyg-
gingsarbeidene som Stav og 
Lillejordet ønsker å fortelle 
om, er forsterkingen av de 
bevaringsverdige, hundreår-
ige betongdekker og dragere 
støpt i betong av bygnings-
teknisk, antikvarisk verdi. 
Disse konstruksjonene med 
manglende bæreevne, er blitt 
forsterket med karbonfiber-
bånd på undersiden. Bånde-
ne som kun er 1,2 mm tykke 
og 50 mm brede, er limt på 
konstruksjonene med et spe-
sielt epoxylim. I følge Stav 
og Lillejordet har dette sys-
temet spilt en svært positiv 
rolle i ombyggingsarbeidet, 
både med hensyn til økono-
mi og fremdrift.

Ombyggingsarbeidene i de 
gamle bygningen hvor stort 
sett bare ytterveggene, skal-
let har stått igjen, har omfat-
tet et helt spekter av varieren-
de oppgaver. Det er bygget 
nye heissjakter, gulv er pig-
get ut, og det er pelet for stø-
ping av nye gulv, dekker og 
tak, samt etablert radonsper-
re ned mot grunn. I disse ar-
beiden er så og si det meste 
av ulike minigravere og bo-
rerigger tatt i bruk.

Sommeren 2009 gjennom-
førte SFT en landsomfat-
tende miljøaksjon for byg-
gebransjen med fokus på 
besvisstggjøring og bruk av 
«farlige stoffer», samt sub-
stitusjon der dette er mulig. 
Kick-off for aksjonen ble lagt 
til Fyrstikkalleen med besøk 
av Magnhild Meltveit Klep-
pa. Byggherren satte høye 
krav til sortering av avfall. 
Veidekke oppnådde som ho-
vedbedrift en sorteringsgrad 
på hele 95%.

Avslutningsvis tilføyer Stav 
og Lillejordet at entreprenø-
ren har hatt en relativ stor ad-
ministrasjon i dette prosjek-
tet, med 12 funsjonærer.

Med tett tak på flerbrukshallen kunne Undervisnings
bygg invitere alle impliserte til kranselag i novembver 
2009.

Foto: Undervisningsbygg

Utfordrende støping av 
10,5 meter høye ytterveg
ger.

Foto: Veidekke

Flerbrukshallen kan deles i 3 for ulike idrettsaktiv
iteter. Det er mye synlig betong i bygget som er flott i 
samspill med tre.

Foto: Byggenytt 

 
Prosjektfakta

Byggherre:	 Undervisningsbygg	Oslo	KF

Entrepriseform:		 Byggherrestyrte	sideentrepriser

Hovedentreprise	bygg:	 Veidekke	Entreprenør	AS

Byggeledelse:	 Erstad	&	Lekven	Oslo	AS

PGL:	 Multiconsult	AS

Arkitekt:	 Arkitektkontoret	GASA	AS

LARK:	 Link	Signatur	AS

Interiørarkitekt:	 Link	Signatur	AS

VA/Vei,	RIB,	RIBF,	RIG,

RIHMS,	RIV,	RIE,	RIA:	 Multiconsult	AS

Oppmåling:	 Scan	Survey	AS	

Solderiet, 
ett av de 
eksisterende, 
verneverdige 
industribygn
inger som er 
rehabilitert og 
ombygd etter 
alle kunstens 
regler, og som 
i dag huser 
fantastisk flotte 
undervisnings
lokaler.

 Foto:
Byggenytt
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 Totalleverandør på alt innen tregulv
  Strandvn. 16, 2380 Brumunddal

              www.parkettpartner.no

Soar Industriparkett 
er levert, montert og behandlet av

Fyrstikkalleèn-Byggenytt.indd   1 30.09.2010   11:07:51

Foldevegger og
blokkvegger er

levert og montert av

Storvegen 23, 2420 Trysil • Telefon 62 44 87 50
post@trysilbyggprodukter.no
www.trysilbyggprodukter.no

HARALD KROGSÆTER AS
Frognerveien 13 B, 0263 Oslo

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

Fast innredning er levert av

Byggherrens oppsummering

Undervisningsbyggs prosjektleder Steen Blach Sørensen 
finner seg vel til rette i det nye skoleanleggets storstue.

Foto: Byggenytt 

Det er 
blitt brukt 
betydelige 
ressurser 
i å lyssette 
skolean-
legget.
Her er 
industri-
pipa, de 
eksisterende, 
rehabilitert 
bygningene 
og sko-
legården sett 
fra nybyg-
gets tak.

Foto:
Byggenytt

I en samtale med Byggenytt be-
lyser Undervisningsbyggs pro-
sjektleder Steen Blach Sørensen 
noen av de forhold som kan stå 
som en oppsummering av dette 
omtattende og interessante byg-
geprosjektet.

Da Undervisningsbygg overtok 
den gamle fabrikkeiendommen 
høsten 2006, kom en konstruk-
tiv dialog i gang der temaet var 
egnetheten i en effektiv, frem-
tidig skole, kombinert med en 
kartlegging av hvilke bygninger 
som kunne beholdes – eller måt-
te rives. Utfordringene var hvor-
dan man skulle utnytte de gamle 
byggene til å bli moderne sko-
lebygg med nåtidens krav. Noe 
måtte bygges nytt, og det skulle 
henge sammen med de gamle 
bygningene, slik at man fikk fø-
lelsen av at det var en skole med 
identitet i seks alderstrinn.

Miljø og energi
Undervisningsbygg ønsker å 
være en foregangsmodell når 
det gjelder energi- og miljø-
profil og har et tre år gammelt 
energimål på 120 kWh pr. kva-
dratmeter pr. år gjennomsnittlig 
for bygningsmassen. De verne-
verdige bygningene er uisolerte 
teglbygg, vi valgte ikke å legge 
på de 7 cm med isolasjon som vi 
hadde tenkt, men lot heller inn-
vendige varevinduer bidra til å 
ivareta energikravene. De gam-
le byggene har ikke gulvvarme, 
det er heller valgt å bruke radi-
atorvarme langs de innvendige, 
sekkeskurte veggene. 

De foretatte kontrollmålingene 
av radonforekomster under gam-
le golv krevde pigging, fjerning, 
ny membran og nye gulvflater. 
Omfanget av PCB i gammel 
maling på alle innvendige flater 
var undervurdert i tilstandsrap-
porten, så fjerning av dette var 
både tidkrevende og sterkt for-
dyrende i prosjektet.

Delte funksjoner
Nybygget på tre etasjer forbin-
des med den eksisterende delen 
av skolen via et overbygg. Mens 
spesialrommene ligger i den 
gamle delen, ligger de tradisjo-
nelle undervisningsarealene i 
den nye. Her finner vi også audi-
toriet, som ved en skillevegg kan 
bli 2 mindre auditorier. Det har 
også en brukssammenheng med 
media- og kommunikasjonslin-
jens behov for film- og lydstudi-
oer i den gamle delen. En bestilt 
omprosjektering grunnet økte 
behov for større lærerarbeids-
plasser tidlig i gjennomførings-
fasen ga utfordringer, og tre og 
halv måneds forsinkelse på an-
budsunderlaget for hoveden-
treprisen. Fysisk krevde dette 
større areal, noe som sendte ak-
tørene og GASA i tenkeboksen. 
Skulle lærerne på ungdomstrinnet 
sitte sammen med lærerne på vi-
deregående, eller desentraliseres? 
I en åpen dialog ble man enige om 
at det faglige miljøet kunne styr-
kes ved at de satt sammen. Hele 
arealet i overbygget ble gjort om. 
Vi fjernet terrasser, og lukket et 
åpent areal mer igjen. Det tok tid, 
men resultatet ble bra.

Omprosjekteringen førte til 
at sentralrommet, som går fra 
kantinen i første og helt opp, 
også ble gjort om. For å få inn 
de nødvendige passasjene måtte 
hele formen på rommet snus og 
vris. Det fikk en  plekterform. 
På første skoledag, da stats- og 
undervisningsminister i tillegg 
til ordføreren var til stede, fun-
gerte dette sentralrommet nøy-
aktig etter intensjonene. Elevene 
sto i trapper og langs rekkverk 
rundt plekteret. Også den langs-
gående, innvendige gaten i ny-
bygget er et samlingssted.
 
Gjennomføringen
De aller største utfordringene 
var gjennom tett  samarbeid 
mellom alle aktører å bli ferdige 
til skolestart i år. Det var inte-
rimsforsinkelser på ni uker på 
omforent fremdriftsproduksjon, 
samt at vi opplevde streiken i 
byggebransjen nå på vårparten. 
Ved den tidlige omprosjekte-
ringen for lærerarbeidsplassene 
varslet UBF at vi sannsynlig-
vis ikke ville bli ferdige i tide. 
I dette prosjektet valgte Under-
visningsbygg byggherrestyrte 
sideentrepriser, med Veidekke 
Entreprenør som den bygnings-
tekniske hovedentreprenøren 
uten tiltransporter. Vi hadde 
med oss fokuserte, samarbei-
dende entreprenører i byggher-
restyrte entrepriser. Dette, sam-
men med koordinasjonsansvar 
hos byggherren, gjorde det 
mulig å redusere virkningene av 
både streiken og prosjekterings- 
og interimsforsinkelsen, slik at 
vi sto ferdige til avtalt tid.      

Det er flere suksesskriterier. 
Vi endte opp med entreprenø-
rer med gjennomføringsevne 
og -vilje, og med prosjekterende 
som leverte. Byggherreorgani-
sasjonen var giret på oppgaven 
og hadde kapasitet til å være i 
forkant. Beslutningsveiene  var 
korte og raske, og vi fokuserte 
på HMS og samspill på det vi 
var gode på.

Skolens storstue har fått en form som måtte snus og vris, og resultatet ble en plekt-
erform.

Alle bilderi boksen : Byggenytt

Mens spesialrommene ligger i den gamle delen, ligger de tradisjonelle undervisn-
ingsarealene i den nye. Her finner vi også auditoriet, som ved en skillevegg kan bli 
2 mindre auditorier.
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pressemeldinger:

Isopor er blitt vanligere i husbygging. Det vekker 
begeistring hos mange maur.
Isopor brukes som isola-
sjon under støpte flater, 
men også som del av for-
skallinger. Maur har let-
tere for grave ut ganger og 
reir i isopor enn i tre.

– Hvis isoporen i tillegg 
befinner seg i nærheten av 
varmekablene på badet, 
har maur optimale forhold. 
Der er de beskyttet og har 
det varmt nesten hele året. 
Maur liker ikke tempera
turer under åtte grader, sier 
Peter Hjuler i Bayer Garden, 
landets største leverandør 
av maurmiddel.

I hovedsak er det stokk
maur, sauemaur og svart 
jordmaur som etablerer seg 
i isopor. Maur som har tatt 
bolig der resulterer i maur 
både ute og inne.

– En måte å få has på dem 
på, kan være å legge ut så
kalt granulert åte, et korne
te, sukret maurmiddel, som 
særlig jordmaur liker. Strø 
middelet direkte ned i mau
renes innganger hvis mulig. 
Maurene tar åtet med seg 
inn i maursamfunnet, der 
det begynner å virke, sier 
Hjuler.

Spiser tre
Har du svært mange maur, 
er det trolig bedre å ty til 
profesjonelle skadedyrbe
kjemperne enn maurmid

del. Tønsberg Skadedyr
kontroll har spesialisert seg 
på maur og maurskader i 
isopor.

– Når vi åpner opp, kan iso
poren være helt gjennom
hullet av ganger, med maur 
i tusentall, sier Kenneth Er
vik i Tønsberg Skadedyr
kontroll.

Maurene kommer seg inn i 
isoporen gjennom sprekker 
i betongen eller utette rør
gjennomføringer. Og maur
sesongen generelt er på sitt 
mest hektiske nå.

– Et forebyggende tiltak er 
å tette igjen potensielle inn
fartsårer. Du bør også hus
ke at flere maurtyper liker 
seg godt i råteskadet tre. 
Svekket materiale i bygnin
gen bør byttes eller utbe
dres, sier Ervik.

Maur beveger seg ofte i stier, 
der de legger igjen luktspor 
for å finne tilbake. Mistenk
er du at et maursamfunn 
har etablert seg, kan du be
gynne å lete etter maurstier 
rundt grunnmuren, spesielt 
ved hjørnene. Andre aktu
elle steder å lete er opp un
der kledningen, taket, ved 
vinduer og hjørner.

Er det stokkmaur?
Det er forskjell på maur. 
Stokkmaur er eneste art 

som kan gå løs på friskt tre
virke, ved å grave ut ganger 
og reir. Andre arter trenger 
råteskadet materiale for å 
etablere seg.

– Du skal være forsiktig 
med å gyve løs på en stokk
maurtue selv. Ved forstyr
relser har de lett for å flyt
te på seg, sier Peter Hjuler i 
Bayer Garden.

Stokkmauren forveksles of
te med skogmaur på grunn 
av størrelsen. Men det fin
nes en tommelfingerregel 
for å finne du ut om det ba
re er skogsmaur du har med 
å gjøre:

– Skogsmauren er hissig. 
Stikker du fingeren bort til 
den, vil den gå til angrep 
ved å ta rompa mellom 
beina og sprute maursyre. 
Stokkmauren er sky og vil 
sannsynligvis prøve å flyk
te, sier han.

Har du godt syn, kan du 
merke deg at hodet til 
stokkmauren er helt svart, 
og den har synlig hårvekst 
på bakkroppen. Skogmau
ren har rødoransje partier 
og et lite hode i forhold til 
resten av kroppen.

Kontaktperson:
Peter Hjuler, salgssjef i 
Bayer Garden, tlf. 24 11 18 
55 / 950 42 840

Entreprenør M. Kristiseter 
AS ble etablert i Åndalsnes 
av Martin Kristiseter i 1945 
som en maskin og beton
gentreprenør, og er i dag en 
av de største entreprenørene 
i Møre og Romsdal. De sis
te 25 årene har hovedtyng
den av virksomheten vært i 
Ålesundsområdet.

Eiere og ledelsen i Kristi
seter er meget positive til 
at Veidekke overtar virks
omheten. Det ble signert en 
intensjonsavtale om overta
kelse med nylig avdøde ho
vedeier Svein Kristiseter, 
og denne blir nå fullført i 
samspill med tidligere ho
vedeiers etterkommere og 

selskapets styre og ledelse.

– Med dette oppkjøpet blir 
Veidekke en komplett sam
arbeidspartner for kunder 
på Nordvestlandet. Fra før 
har vi omfattende asfalt, 
pukk og grusvirksomhet, 
samt grunnentreprenøren 
UFO, og kompletterer det
te med den ledende byggen
treprenøren Kristiseter, sier 
regionsdirektør Carl Inge 
Veland i Veidekke Entre
prenør AS. 

– Vi har ved en rekke an
ledninger samarbeidet godt 
med Kristiseter om gjen
nomføring av prosjekter i 
regionen, og et nylig opp

startet arbeid med rehabili
teringen av Ålesund rådhus 
for om lag 120 MNOK er 
et godt eksempel på dette. 
Vår oppfatning er at ved å 
kombinere Veidekkes kom
petanse på prosjektutvik
ling og totalentrepriser med 
Kristiseters solide gjennom
føringsressurser og loka
le markedsposisjon, vil vi 
kunne utvikle oss ytterli
gere og etablere oss som en 
ledende aktør i denne delen 
av markedet, legger Veland 
til.

Veidekke overtar Kristiseter
F21 – noen siste bilder:

Statsminister Jens Stoltenberg holder tale til elevene, lærerne og andre dignitærer 
på åpningsdagen. For en flott storstue dette er!

Foto: Ubdervisningsbygg

Ny innredning i 
gammelt skall.

Og fabrikkpipa, ivare-
tatte vernveverdige og 
historiske bygninger, 
samt en fabelaktig 
skolegård – by night.

Foto:
Byggenytt
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Arkitektarbeid er utført av

www.rostoen.no • Telefon 55 11 64 60
Øvre Korskirkesmauet 2B, 5018 Bergen

Telefon 55 210 470 • smedsvig-landskap.no

Landskaps-
arkitekt

ARKITEKT, BYGGEPROGRAM, 
AREALPLANLEGGING OG 
UTARBEIDELSE AV TOTAL-
ENTREPRISEGRUNNLAG FOR 
OSTERØY VIDAREGÅANDE 
SKULE

www.ramboll.no

Osterøy vidaregående skule 

Av Lars Jarle Nore,
M.Arch. - sivilarkitekt MNAL,

Service Area Coordinator (SAC) - fagnettverkleder 
Rambøll Norge AS

Totalentreprenør

Strand AS
Postadresse: Postboks 53 Kokstad, 5863 Bergen

Besøksadresse: Kokstadflaten 19 B, 5257 Kokstad
Telefon 55 20 76 50 • Faks 55 20 76 51

Rambøll har utarbeidet byg-
geprogram, laget regule-
ringsplan og formgitt og pro-
sjektert det nye skole- og 
kompetansesenteret på Os-
terøy. 

Rambøll ble i 2008 enga-
sjert til å utarbeide rompro-
gram for den nye skolen og 
ble siden engasjert til å teg-

ne ut dette programmet som 
underlag for en totalentrepri-
sekonkurranse. Anlegget er 
oppført i samsvar med tegn-
inger og anbudsunderlag fra 
Rambøll, men med nye råd-
givere i gjennomføringsfasen 
tilknyttet totalentreprenøren. 
I tillegg til programmering 
og prosjektering av anlegget, 
har Rambøll også vært en-

gasjert av fylkeskommunen 
for å lage reguleringsplan for 
skoleområdet.

Skolen er dimensjonert for 12 
klasser og 214 elever fordelt 
på utdanningsprogrammene 
studiespesialisering, design 
og håndverk, elektrofag, hel-
se- og sosialfag, teknikk og 
industriell produksjon samt 
tilrettelagt opplæring. I til-
legg til skolearealene kom-
mer distriktstannklinikk og 
verkstedshall for et kompe-

fortsettelse neste side

Foto: Rambøll Norge

Foto: Byggenytt

Aksonometri.

Rambøll Norge.
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Branntetting av
gjennomføringer, og
brannisolering av stål

er utført av

Adr: Storbotn 106, 5106 Øvre Ervik
Telefon 55 19 55 30 • www.firesafe.no

Stålplatetak og
parocelement er levert av

Telefon 56 19 34 00
kontakt@htb.no • www.htb.no

Tekkingsarbeid
er utført av

Protan Tak AS
Postboks 420, Brakerøya, 3002 Drammen

Telefon 555 38 000  • www.protan.no

Avdeling Bergen

Luftbehandling- og
kjøleinstallasjoner

 er utført av

Damsgårdveien 131, Pb. 7152, 5020 Bergen
Telefon 56 11 40 00 • www.bravida.no

 Prosjektfakta

Byggherre:	 Hordaland	fylkeskommune
Byggherreombud:	 Erstad	&	Lekven	AS
Arkitekt:	 Rambøll	Norge	AS
Arkitekt	for
		totalentreprenøren:	 Arkitektkontoret	Ulf	Røstøen	AS
Totalentreprenør:	 Strand	AS
RiB:	 Holst	og	Valen	AS
RIV	1	 TIAS	Bergen	Tekniske	
	 Installasjoner
RIV	2:	 Bravida	Norge	AS
RIV	3:	 Techmentor	AS
RIE:	 Martin	Prestegård	AS
RIBr:	 Conradi	AS
LARK:	 Smedsvig	Landskapsarkitekter	AS
INTARK:	 Space	Interiørarkitekter	AS

fortsettelse fra 
forrige side

tansesenter for avansert mas-
kinering, KAM-senter. 

Osterøy vidaregåande sku-
le ligger i en kommune med 
sterkt innslag av bedrifter 
med automatisert maski-
nering og robothåndtering. 
Denne teknologien vil Os-
terøy vidaregåande skule dra 
nytte av gjennom et tett sam-
arbeid med det lokale næ-
ringslivet.

Skolefunksjonene er orga-
nisert rundt et åpent atrium 

med et romslig trappeam-
fi. Alle fellesfunksjonene er 
plassert med direkte tilknyt-
ning til trappeamfiet og atri-
et. Øvrige generelle under-
visningsrom er organisert 
innenfor en enkel kvadratisk 
hovedform rundt dette åpne 
atriet, mens verkstedhallene 
er addert til sentralvolumet 
med tilrettelagte utearealer. 
Bygget er gitt stor grad av 
transparens, med åpne gjen-
nomlyste fellesarealer og 
stor åpenhet fra fellesareale-
ne til undervisningssonene, 
noe som synliggjør virksom-
heten og aktiviteten i skole-
anlegget.

Et blikk ned til biblioteksavdeling i det lyse og luftige 
atriet.

Foto: Ronny Bertelsen

Alle fellesfunksjoner er plassert med direkte tilknytning til trappeamfiet og atriet.                    Foto: Ronny Bertelsen

Snitt Rambøll Norge
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Byggmester Asbjørn Hitland AS etablerte seg i byggebransjen i 
1972. Selskapet er en del av Hitland Gruppen, som driver innen 
virksomhetsområdene bygg, eiendom, utbygging og transport. 
Selskapet har de siste årene vært i kraftig utvikling. Forventet 
omsetning for Gruppen i år er 75 millioner. Selskapets offen-
sive satsning sammen med ledende aktører innen eiendomsut-

vikling og egne utbyggingsprosjekter hadde ikke vært mulig uten 
kunnskapsrike medarbeidere med allsidig kompetanse og høy 
presisjon i faget. Til sammen utgjør dette et arbeidsteam som gjør 
at vi kan ivareta alle oppgaver innen tømrerfaget. Bedriften har en 
målsetning om å være et av byens ledende byggmesterforetak. 
Man vektlegger et arbeidsmiljø med stort sosialt engasjement.

Byggmester Asbjørn Hitland AS • Pb. 75, Kristianborg • 5822 BERGEN • Tlf. 55 59 14 44
post@byggmesterhitland.no • Besøksadr. Kanalveien 55 

Vi hadde gleden av å utføre 

tømmer- og 
fasadearbeidene

Byggmester Asbjørn Hitland gratulerer Osterøy med nye Osterøy VGS

Prosjekterende og
utførende elektroteknikk

Kompetansensenter for CNC og robot har fått 
ein ny verkstehall på 480 m2 i det nye skulebygget 
på Hatland. Her er målet å etablera 15 komplette 
undervisningsstasjonar med minst 3 robotceller for å 
kunna gje opplæring i  bruk av moderne, datastyrte 
produksjonsmaskiner og robotar. 

Osterøy har eit sterkt industrimiljø der det aller 
meste av produksjonen skjer på avanserte datasty-
rte maskiner.  Industrien har lenge hatt mangel på 
faglært arbeidskraft, og skuleverket har ikkje hatt 
ressursar til å utdanna elevane på eit tilstrekkeleg 
høgt nivå. Dette har industrien på Osterøy gripe fatt 
i i samarbeid med Osterøy kommune og Osterøy vi-
daregående skule. 
 
Det vart i 2006 etablert eit prosjekt der formålet var å 
setja skulen i stand til å tilby eit spesielt opplæringstil-
bod til elevar på VG1 Teknikk og industriell produks-
jon og VG2 Produksjons- og industriteknikk.

Kilde: www.hfk.no

Bygget er gitt stor grad av transparens, med åpne 
gjennomlyste fellesarealer.

Alle bilder i boksen: Ronny Bertelsen

Osterøy vgs har lagt seg vel til rette i 
terrenget.

Foto: Ronny Bertelsen
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Oslo Z

Rådgivende ingeniør
byggeteknikk

Pilestredet 75 C, 0354 Oslo
Telefon 22 06 85 00 • www.s-h.no

Oslo Z danner et langstrukket volum parallelt med den gamle Tollkammerbygningen. De to bygningene utgjør en 
slags «parbebyggelse» med liknende proporsjoner og dimensjoner, om enn med helt ulike fasade- og formuttrykk fra 
hver sin tid.

Foto: Byggenytt 

Av 
Pål Bjørnstad, 

Lund + Slaatto Arkitekter AS

Bakgrunn
Høsten 2006 inviterte Entra 
Eiendom 4 arkitektkontorer 
til en konkurranse (parallell-
oppdrag) om utformingen av 
prosjektet Schweigaardsgate 
15.

Utgangspunktet var å ska-
pe et rasjonelt og attraktivt 
kontorbygg på «utsiden av» 
den bevaringsverdige Toll-
kammerbygningen, mel-
lom denne bygningen og den 
planlagte, nye innfartsveien 
Østre Tangent langs sporom-
rådet ved Oslo S.

Mot øst grenset tomten mot 
et planlagt plassrom (senere 
kalt Annette Thommessens 
plass) mellom prosjektet og 
det nylig ferdigstilte bygget 
for Skatt Øst. Fra denne plas-
sen var det forutsatt at det 
skulle etableres en ny gang-
broforbindelse over spor-
området til Bjørvika (kalt 
Stasjonsallmenningen/ Sta-
sjonsinngang Øst, med bak-
grunn i at broen også er plan-
lagt med direkteadkomst ned 
til perrongene på Oslo S).

En sentral utfordring ved ut-
formingen av denne gangbro-
en var dens høyde; på grunn 
av kravene til frihøyde over 
selve togsporene ville bro-
en ende inn på plassen i en 
høyde ca 7-8 meter over ter-
reng, i en på forhånd fastlagt 
tracé på den vestre siden av 
den regulerte plassen, kloss 
inn mot tomten til Entra Ei-
endom. En helt sentral pro-
blemstilling i konkurransen 
ble derfor hvordan den plan-
lagte nye gangbroen kunne 
«landes» ned (med påkrevd 
rampe) på den nye plassen, 
uten å ødelegge for både 
bygg og plass.

Utforming
Nybygget danner et lang-
strukket volum parallelt med 
den gamle Tollkammerbyg-
ningen. De to bygningene 
utgjør en slags «parbebyg-
gelse» med liknende propor-
sjoner og dimensjoner, om 
enn med helt ulike fasade- og 
formuttrykk fra hver sin tid. 
Således er den nye bygnings-

kroppens hovedretninger og 
-posisjoner direkte «link’et» 
til den gamle bygningens 
form og avgrensninger. Den 
gjennomgående markerte 1. 
etasjen i Tollkammerbyg-
ningen er ført videre «inn i» 
nybygget, og de tettere gav-
lene i hver ende av henholds-
vis gammel og ny bygning er 
tydelig relatert til hverandre i 
form og høyde.

Avslutningen (/«nedstig-
ningen») av den over omta-
te gangbroen er løst som en 
integrert utforming i forbin-
delse med nybygget. Byg-
ningen er strukket frem i en 
spiss i de to nederste etasje-
ne, for å på denne måten eta-
blere det nordre landkaret for 
broen. I dette «spisspunktet» 
splittes det videre forløpet i 
to; i henholdsvis 1) den store 
skråtrappen ned på plassen, 
og 2) rampen, som er lagt inn 
i bygningskroppens sideveg-
ger mot øst (gavlen) og nord 
(langveggen).

På denne måten danner he-
le «avslutningselementet» av 
broen en dynamisk, asymme-
trisk «klo», med en kort, men 
bred trapp som den ene «ar-
men» og en lang, men sma-
lere rampe som den andre 
«armen». De to kommunika-
sjonsforløpene ender ned på 
(tilnærmet) det samme punk-
tet på plassen, og «peker» vi-
dere i den naturlige bevegel-
sesretningen diagonalt mot 
Tøyenbekken (mot Grøn-
landsområdet på den andre 
siden av Schweigaards gate).

Den beskrevne løsningen, 
med den offentlige tilgjenge-
lige rampen lagt inn mellom 
ny og gammel bygning (i ut-
gangspunktet et privat ut-
byggingsareal), innebærer at 
dette mellomrommet natur-
lig aktiviseres som en «for-
lengelse» av det offentlige 
plassrommet Annette Thom-
messens plass. Rommet mel-
lom de to bygningene er ki-
leformet, med nybyggets 
vertikale trappehus som det 
naturlige fondmotivet i en-
den av kilen. Trapperommet 
er posisjonert i senterpunk-

Sett ved Politiet Utlendingsavsnittets kontorer på plan 3 
ned mot personal- og publikumsinngang på plan 2-repo-
set for Politet, samt Oslo Z sitt sentrale trappetårn.

Foto: Byggenytt

Over sees ramper opp til 
plan 3 og ned fra Politiet 
Utlendingsavsnittets plan 2 
ned til Annette Thommes-
sens plass. Bildet under 
viser motsatt.

Foto: Byggenytt  

Oslo er i kontinuerlig forvandling. Her et eksempel sett 
fra Sweigaards gate.Fra venstre: Skatt Øst, Annette 
Thommessens plass, Barcode-bygg, gangbro over spor-
området og Oslo Z.

Foto: Byggenytt
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Sørkedalsveien 148, 0754 Oslo, Postboks 2909 Solli, 0230 Oslo
Telefon: 23 30 30 00 • Telefax: 23 30 30 01

www.peab.no

TOTALENTREPRENØRNorges ledende firma innen
utleie av tårn-kranførere

Bemanning

T.O. Bull Bemanning AS
Årvollskogen 115, 1529 Moss • Telefon 693 10 101 • Mobil 959 44 444

 
Prosjektfakta

Byggherre:	 Entra	Eiendom	AS

Prosjekt-	og	
byggeledelse:	 Stor-Oslo	Prosjekt	AS

Totalentreprenør:	 Peab	AS

Arkitekt:		 Lund	+	Slaatto	Arkitekter	AS

RIG:	 Siv.ing.	Hans	Petter	Jensen
RIB:	 Seim	&	Hultgren	AS
RIBr:	 NEAS	Brannconsult	AS
RIV:	 Mek-Consult	AS
RIE:	 Norconsult	AS
RIV-VA-anlegg:	 AJL	AS
RIA:	 Brekke	og	Strand	Akustikk	AS		

tet av kvartalet, midt mellom 
de to bygningenes hovedinn-
ganger på hver side, mot hen-
holdsvis Østre Tangent i syd 
og Schweigaards gate i nord 
(også med tanke på en mulig 
sammenkobling av de to byg-
gene i fremtiden).

Ut mot sporområdet er pro-
sjektets karakteristiske Z-
form først og fremst gitt av 
det store «innsnittet» i byg-
ningsvolumet på plan 3+4. 
Dette innsnittet utgjør et for-
malt «gjensvar» på den store 
gangbroens landing inn mot/
på bygget. De tette gavlpar-
tiene danner, i overgang til 
byggets langfasader, en vi-
suelt tydelig kant som ram-
mer inn byggets ulike fla-

ter og innsnitt. Toppetasjen 
(plan 7) inngår som en del 
av byggets hovedvolum/-fa-
sade i den fremre delen mot 
øst (mot broen og Annette 
Thommessens plass), mens 
den lenger vest viker skrått 
tilbake fra hoved-fasadeli-
vet, og på denne måten visu-
elt danner en avtrapping ned 
mot Tollkammerbygningens 
lavere gesims.

Det er etterstrebet å lage et 
presist modellert bygnings-
volum, med skulpturale kva-
liteter forankret i de kontek-
stuelle forutsetningene.

Bildet er tatt fra Barcode-bygget til KLP Eiendoms 9. etasje, i april 2010.

Foto: Byggenytt

Elementer som passer godt sammen med hensyn til formuttrykk: Flytoget, Oslo Z (like 
bak toget) og gangbroen.

Foto: Byggenytt 

fortsettelse neste side

Hovedinngangen er po-
sisjonert midt på byg-
gets søndre langside 
(med inngang fra Østre 
Tangent som er under 
bygging).

Foto: Byggenytt

Nå venter vi bare på at den siste påstigningsdelen til gangbroen 
blir ferdigstil.

Foto: Byggenytt
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• VA grøfter
• Oppfylling
• Isolasjonsarbeid

Rønningene Service • Saga 46, 3748 Siljan
www.ronningene.no • Telefon 952 44 003

Snekkerstubakken 24, Postboks 12, 1740 Borgenhaugen
Telefon: 69 13 81 00 • Telefax: 69 13 81 09

E-post: post@baror.no

Rørleggerarbeidene
er utført av

Vi har levert og
montert modulvegger

og himlinger

MODULVEGGER
Tlf. 23 24 22 00 - Fax 23 24 22 01

www.modulvegger.no

Tak og membranarbeider 
er utført av

Protan AS
Postboks 420, Brakerøya, 3002 Drammen

Telefon 32 22 16 00  • www.protan.no

fortsettelse fra 
forrige side

Materialitet
Bygget eksteriør består av re-
lativt mørke glasspartier inn-
rammet av lyse flater/kanter. 
De lyse flatene/kantene er i 
de øvre etasjene utført i na-
tureloksert aluminium, mens 
det i rampe og trapp (og 
tilstøtende deler av de nedre 
etasjene) er benyttet lys grå 
betong (hvit sement + nor-
malt tilslag).

For å kunne realisere den ty-
delige volumtegningen, med 
sammenhengende, visuelt 
tette gavlpartier, er det benyt-
tet perforerte aluminiumspla-
ter, hvilket muliggjør et be-
grenset lysinnslipp til/utsyn 
fra kontorarealene innenfor. 
Perforeringen av metallpla-
tene bidrar i tillegg til å gjø-
re hele flaten noe «diffus» og 
mindre «blikkaktig».

Innenfor de store sammen-
hengende glasspartiene, er 
det innvendig solskjerming 
i form av skyv- og vridbare 
lamellgardiner. Lamellenes 
varme fargetoner skaper et 
dempet fargespill bak glas-
sjiktet i den store sammen-
hengende fasaden ut mot 
sporområdet.

Logistikk/kontorløsninger
Byggets hovedform gir lan-
strukne, tilnærmet rektangu-
lære etasjeplan (100 x 20 m), 
med mulighet for ulike flek-
sible former for kontorløsnin-
ger. De største leietakerne, 
Utdanningsdirektoratet og 
Politiets Utlendingsseksjon, 
har hovedsakelig åpne ar-
beidsplasser med kun et be-
grenset antall cellekontorer.

Hovedinngangen er posisjo-
nert midt på byggets søndre 
langside (med inngang fra 
Østre Tangent), med direk-

te adkomst til byggets ho-
vedheis og -trapp på motsatt 
side (det vil si på innsiden 
mellom nybygget og Toll-
kammerbygningen). Det er i 
tillegg en personal- og publi-
kumsinngang (for Politiets 
Utlendingsseksjon) på nord-
siden av bygget, direkte til 
det sentrale trappetårnet fra 
plan2-reposet til den offent-
lige gangrampen som stiger 
opp fra Annette Thommes-
sens plass.

Fra hovedinngangen på plan 
1 er det direkte adkomst til 
henholdsvis felles kantine i 
den vestre delen av bygget og 
møteromssenter i den østre 
delen.

Der broen over sporområ-
det lander inn på byggets 3. 
etasje er det (helt siden ar-
kitektkonkurransen) plan-
lagt et kafé-/restaurantloka-
le over to plan i byggets gavl. 

Lokalet ligger innenfor den 
store, inntrukne glassveg-
gen, med mulighet for over-
dekket uteservering. Fra det-
te møtepunktet vil det være 
utsikt både ut mot Bjørvika 
(gjennom spalten i Barcode-
bebyggelsen), mot det store 
sporomådet, og tilbake ned 
mot det nye plassrommet.

På grunn av den relativt 
store bygningsdybden (og 
på grunn av problematiske 
grunnforhold som gjorde al-
le kjellerareal spesielt kost-
bare), er noe av de «mørke» 
arealene sentralt i bygnings-
kroppen benyttet til desen-
traliserte tekniske rom, for-
delt på seks av byggets syv 
kontoretasjer. 

Det er kun ett kjellerplan, be-
stående av varemottak, lager 
og et svært begrenset parke-
ringsareal.

Fra Utdannings
direktoratets 
takterrasse med 
en svært så kjent 
silhuett i bakgrun
nen. 

Til høyre sees 
taket til Tollkam
merbygningen.

Foto:
Byggenytt

Fra Undervisningsdirektoratets kantine på plan 1. 
Glassfasaden vender her ut mot gårdsrommet som 
deles med Tollkammerbygningen.

Alle bilder i boksen: Byggenytt

Stort møterom tilrettelagt for videokonferanse. Ut
danningsdirektoratets store møte og konferanse
avdeling ligger på plan 1.

Fra kontorlandskap til Utdanningsdirektoratet, her 
ved stort møterom med direktoratets nye logo som 
silketrykk på glassveggen.
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Annette Thommessens plass
 
Prosjektfakta

Landskapsarkitekt:	 Bjørbekk	&	Lindheim	AS
	 ved	Jostein	Bjørbekk,	
	 Jan	Berningeroth,	
	 Jon	Christian	Dannevig,
	 Nora	J.	Mellemstrand

Arkitekt:	 Pål	Bjørnstad,	Eva	Nordgård,
	 Jonas	Norlin

Landskapsentreprenør:	 Braathen	
	 Landskapsentreprenør	AS

Byggherre:	 Rom	Eiendom	AS
	 og	Oslo	Z	(50/50	fordeling)

Prosjektledelse:	 Rom	Eiendom	AS
	 ved		Tom	Nygård	og
	 Oslo	Z	AS	
	 ved	Stor-Oslo	Prosjekt	AS
	 ved	Peter	Hougen	og
	 Janicke	Grønvold	

Annette Thommessens plass er
bygget som totalentreprise av:

Alt av naturstein til
Annette Thommessens plass

er levert av

JOGRA Steinindustri AS
Postboks 83, 1740 Borgenhaugen

Telefon 69 14 80 80 • Faks 69 14 80 90
www.jogra.no

Av 
Jostein Bjørbekk, 

Bjørbekk & Lindheim AS 

Annette Thommessens plass 
ligger på Grønland i Oslo. 
Bydelen ligger øst for Akers
elva skjermet fra Oslofjorden 
av Bjørvika og Sentralbane
stasjonens sporområde. Det 
er bygget en gangbro fra Sta
sjonsallmenningen i den nye 
bydelen Bjørvika som går 
tvers over jernbanens spor
område som lander på An
nette Thommessens plass. 
Denne gangbroen vil åpne 
i april 2011. Plassen ligger 
derfor i et viktig knutepunkt 
mellom de indre østre byde
lene i Oslo og den nye hav
nefronten som er under ut
vikling.
 
Annette Thommessens plass 
omgis av Skatt Østs nye byg
ning mot øst og Oslo Z som 
huser Politiets Utlendings
kontor i vest. Disse nye byg
ningskompleksene rammer 
inn plassen på to sider, mens 
den åpner seg mot bydelen 
Grønland i nord og jernba
nens sporområde mot sør.
 
Plassen har fått sitt navn et
ter Annette Thommessen 
som var den første lederen i 
NOAS, Norsk organisasjon 
for Asylsøkere, som ble start

et i 1984. Plassen bærer sitt 
navn med stolthet og det pas
ser godt i det mangfoldige by
miljøet. Vi har valgt å hedre 
plassens navnsetter ved far
gerike markeringer innfelt i 
granittmurer og et fargebånd 
på den sentrale lysmasten. 
Plassens navn kommer og
så tydelig frem ved at det er 
innhugget meterhøye boksta
ver i granittmuren som ven
der ut mot Schweigaardsgate 
– den mest trafikkerte gaten 
i området.
 

Forprosjektet ble utviklet i 
samarbeid med arkitektene 
Lund+Slaatto, mens detalj
prosjektering og oppfølging 
er utført av landskapsarki
tekten. Braathen Landskaps
entreprenør AS har byg
get anlegget. Føringer til 
plassprosjektet er gitt fra 
Oslo Zbygningen  hvor 
Lund+Slaatto er arkitekter 
og fra nye Skattens Hus hvor 
Narud, Stokke, Wiig er arki
tekter. Tollbygningen ligger i 
nordvestre hjørne av plassen 
og har stått her i drøyt 80 år. 

Grunnforholdene i området 
er vanskelige, noe som vises 
ved at Tollbygningen har hatt 
setninger på drøyt en meter i 
løpet av disse årene.

Annette Thommesens plass sett fra rampen ved Oslo Z og gangbroen mot Sweigaards 
gate.

Foto: Byggenytt

Plassens navnsetter er hedret ved fargerike markeringer innfelt i granittmurer og et 
fargebånd på den sentrale lysmasten.

Foto: Byggenytt 

Plassen er belyst fra en 
mast med 4 lysarmaturer 
og har et fargebånd på 
masten.

Foto: Byggenytt

 Fra plassen er det spennende 
utsyn over togskinnene mot 
Barcoderekken mot sør. Det 
er stort solinnfall på plassen, 
noe som gjør den attraktiv til 
uteopphold gjennom dagen.
 
Plassens utforming er gitt av 
tre ulike nivåer, høydefor
skjeller dem i mellom og av 
aktiviteter knyttet til gang
trafikk og opphold.  Trappen 
og rampen ned fra gangbroen 
er blikkfang, definerer gang
linjer og gir føringer for plas
sens komposisjon, bygninge
nes gulvnivå danner basis for 
plassgulvet og fortauet langs 
Schweigaardsgate som lig
ger en meter lavere, gir høy
den til bastionen mot gaten.

Dette vises i plassens plan
løsning ved de tre rombefor
mede elementene Bastionen 
med den grønne oppholds
plenen, landingsflaten for 
trapp og rampe i lys granitt 
og området for uteservering 

og opphold utført i mørk grå 
granitt. Plassen er belyst fra 
en mast med fire lysarmatu
rer, opplys i trekronene og 
indirekte belysning fra byg
ningene.

Gangbroen vil åpne 
i april 2011. Plassen 
ligger derfor i et vik-
tig knutepunkt mel-
lom de indre østre 
bydelene i Oslo og 
den nye havnefront-
en som er under ut-
vikling.

Foto:
Byggenytt



20 - BYGGENYTT NR. 6–2010

Stasjonsinngang Øst – gangbro over Oslo S’ sporområde

vi har prosjektert
stasjonsinngang
øst, gangbru 
over oslo s

www.ramboll.no

Betonmast Anlegg AS • Schweigaardsgate 34E, 0135 Oslo
Telefon 41 41 42 14 • Faks 22 21 48 81 • betonmast.no

STASJONSINNGANG ØST
HOVEDENTREPRENØR

Administrasjon, stål-, glass-, betong-,
asfalt-, gatevarme- og elektroarbeid

Stått for all prosjektering og
engineering vedrørende lanseringen 

av gangbruen

JHS Engineering AS
Torsvang, 3271 Larvik • Telefon 33 14 14 60 • www.jhs.no

Av sivilingeniør Runar Sørensen, 
Rambøll Norge AS, Bru og anlegg

med hjelp fra sivilarkitekt Ivar Lunde,
L2 Arkitekter AS

Stasjonsinngang Øst bygges 
som gang- og sykkelvegbru 
over sporområdet på Oslo 
S noe øst for Nylandsbrua.  
Brua vil i første rekke bedre 
mulighetene for ferdsel til 
og fra Bjørvika. Når ramper 
senere bygges mellom brua 
og plattformene, vil dessu-
ten adkomsten til togene blir 
enklere. 

Bjørvika Infrastruktur AS 
er byggherre for brua som er 
planlagts av Rambøll i sam-
arbeid med L2 Arkitekter og 
ECT.  

Brua er utformet med geo-
metrisk slektskap til de nye 
byområdene i Bjørvika og 
da spesielt til Stasjonsall-
menningen.  Utforming og 
materialvalg sikrer svært 
god utsikt til nærområdene 
herunder til ny bebyggelse 
langs begge sider av sporom-
rådet og til ny bru i øst (Østre 
Tangent).  Gangbanen er gitt 
et uregelmessig forløp mot 
Oslo S som sikrer gode ut-
siktspunkter og interessant 
variasjon.  For øvrig er den 
overliggende bærekonstruk-

sjonen plassert eksentrisk 
slik at opplevelsen av å fer-
des utendørs ikke kompro-
mitteres.  Den eksentriske 
plassering av pilarer og fag-
verk sikrer dessuten svært 
gode muligheter for tilkob-
ling av fremtidige ramper til 
plattformene på Oslo S.

Konstruksjonen som er be-
nyttet ved Stasjonsinngang 
Øst, er uvanlig for brukon-
struksjoner og den kan be-
skrives som ei fagverksbru 
med hengende gangbane 
opphengt i 4 stykker ensi-
dig plasserte pilarer.  Brua er 
ca. 200 m lang og har i alt 5 
spenn der største spennvidde 
er 67 m. 

Det er benyttet stål i alle bæ-
rende deler inklusiv pilare-
ne.  Totalt er det medgått ca. 
1000 tonn dersom stålkjer-
nepelene inkluderes.  

Pilarenes utforming er spe-
siell og geometrien kan enk-
lest beskrives som store 7-
tall.  Det er i alt 4 stykker 
pilarer med høyde ca. 18 m 
og bredde ca. 9 m. Pilarene 

er etablert med rektangulært 
tverrsnitt og maksimal gods-
tykkelse på 80 mm og har 
hver en total vekt på ca. 50 
tonn.  Ved pilarenes ensidi-

Bright lights, big city! Lyssatt gangbro, flytog, Oslo Z og Skatt Øst.                                                         Foto: Byggenytt

Som rekkverk på brua 
er det etablert en 2 m 
høy skjerm av glass.  
Skjermen bygges ved 
innspenning langs gang-
banens kantbjelker, det 
vil si uten vertikale stol-
per.  Det er derfor be-
nyttet laminert både 
herdet og varmeforster-
ket glass med tykkelse 2 
x 12 mm. 

Utforming og materi-
alvalg sikrer svært god 
utsikt til nærområdene 
herunder til ny bebyg-
gelse langs begge sider 
av sporområdet og til 
ny bru i øst (Østre Tan-
gent). Bildet viser imid-
lertid utsikten i motsatt 
retning.

Foto:
Byggenytt
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SIAS AS har levert og produsert alt 
stål og glass til gangbro
Stasjonsinngang Øst (gangbro over 
Oslo S). Vår underleverandør på 
glass har vært Kvams Glass, Horten.

Telefon 33 03 53 60 • Faks 33 03 53 73

Brua er utformet med geometrisk slektskap til de nye byområdene i Bjørvika og da spe-
sielt til Stasjonsallmenningen. Konstruksjonen som er benyttet, er uvanlig for brukon-
struksjoner og den kan beskrives som ei fagverksbru med hengende gangbane opphengt 
i 4 stykker ensidig plasserte pilarer.

Foto: Byggenytt

➞
ge plassering unngås søyler 
alternativt ved tilknytnings-
punktene for ramper fra Oslo 
S eller gjennom gangbanen, 
det vil si det oppnås en tra-
fikkavvikling uten hindrin-
ger.  

Helningen på pilarenes ver-
tikale del skyldes hensynet 
til plassbehov nær jernbane-
spor og hensynet til fagver-
ket.  Ved mest påkjente pilar 
har dette medført at det be-
nyttet stålkvalitet S690 for å 
holde pilaren i tilstrekkelig 
avstand fra sporet.

Brua er fundamentert på 
i alt 4 stykker fundamen-
ter hvorav 2 av fundamen-
tene er plassert inne i spor-
området.  Fundamentene er 
etablert som små (3,5 x 7,5 
m) betongfundamenter med 
skrå stålkjernepeler (Ø150 
med mer) til fjell (40-70 m). 
Fagverket som er hovedbæ-
rer langs brua, har en total 
lengde på ca. 192 m og en to-

tal vekt på ca. 210 tonn.  Det 
er bygget med 2 stykker over-
gurter og 1 stykk undergurt, 
det vil si med triangulært 
tverrsnitt med høyde 5 m og 
bredde 4,5 m. Gurtene er av 
Ø508 mm konstruksjonsrør, 
mens diagonalene har ytre 
diameter Ø356 mm.   

Gangbanen henger i fagver-
ket med hengestenger på c/c 
ca. 6 m. Tilgjengelig høyde 
for konstruksjoner er begren-
set av fri avstand til kontakt-
ledning og maksimale stig-
ningsforhold hvilket har ført 
til at konstruksjonen bare er 
ca. 0,3 m tykk.  Kantene på 
gangbanen er langsgående 
bærebjelker, mens stivheten 
av bunnplata (PL15) sikres 
ved hjelp av påsveiste T-bjel-
ker c/c 1,5 m. Som dekke 
på gangbanen er det støpt ei 
tynn plate av lettbetong.

Det er i alt ca. 72 stykker 
hengestenger av dimensjonen 
Ø36 og Ø42 fra fagverket til 
gangbanen.  Stengene festes 
til ører ved hjelp av klassiske 

gaffelhoder med sfæriske la-
ger.  Av hensyn til justering 
er det i tillegg til justerings-
mulighet ved hvert gaffel-
hode er stagene også utstyrt 
med hver sin strekkfisk.

Som rekkverk på brua er det 
etablert en 2 m høy skjerm 
av glass.  Skjermen bygges 
ved innspenning langs gang-
banens kantbjelker, det vil si 
uten vertikale stolper.  Det er 
derfor benyttet laminert bå-
de herdet og varmeforster-
ket glass med tykkelse 2 x 
12 mm.  

Selve byggingen av brua har 
vært utfordrende særlig på 
grunn av jernbanen.  For ik-
ke å hindre trafikkavviklin-
gen er derfor fagverket satt 
sammen syd for sporene og 
skjøvet i posisjon. Dette prin-
sippet er gjentatt også for 
gangbanens del.

Arbeidet med brua ble plan-
lagt påbegynt ved årsskiftet 
2008-2009 og brua vil stå 
klar til bruk i april 2011.

Pilarenes utforming er 
spesiell og geometrien 
kan enklest beskrives 
som store 7-tall.  Det er i 
alt 4 stykker pilarer med 
høyde ca. 18 m og bredde 
ca. 9 m.

Foto: 
Byggenytt

Vi har vært ansvarlig for
stålleveransen og montasje

NLI Alfr. Andersen AS
Ryesgate 28, 3263 Larvik • Telefon 46 46 10 00 • www.nli.no

Snøsmelteanlegget
er levert av

NVS Prosjekt Oslo
Brobekkveien 80, 0513 Oslo
Telefon 22 91 74 00 • Faks 22 91 74 01
www.nvs.no
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Bruentreprisene

Det er Betonmast Anlegg AS 
som har vært hovedentrepre-
nør for levering og monte-
ring av Stasjonsinngang Øst 
etter oppdrag fra byggherren 
Bjørvika Infrastruktur. I en 
samtale med entreprenørens 
formann Thomas Myrstrand 
og sivilingeniør Cecilie Ryd-
berg - som viste Byggenytt 
rundt på bruanleggene (og-
så Nylandsbrua) - får Byg-
genytt opplyst at det har vært 
et svært spennende prosjekt 
hvor den største utfordringen 
har vært lokaliseringen med 
togtrafikken under. Meste-
parten av arbeidene har av 
denne grunn blitt utført på 
natt og helgetid da entre-
prenørene har vært avhengi-
ge av spordisponering med 
strømutkoblong fra Jernba-
neverket for å kunne arbeide. 
Betongmast har selv stått for 
betongarbeidene i forbind-
else med oppbyggingen et-
ter at stålet var montert. Og 
i denne sammenhengen øn-
sker Betongmast å berømme 
den gode innsatsen som un-
derentreprenørene har gjort.  

NLI Alfr. Andersen  er en av  
UE som har spilt en sentral 
rolle i prosjektet (Vestfold-
entreprenøren er også enga-
sjert i prosjektet Tangen Øst 
som er underveis). Entrepre-
nørens prosjektleder Geir 
Olafsen forteller at bedrif-
ten har vært ansvarlig for le-
veranser av alle stålarbeider, 
glassverk og komplett mon-
tasje av brua. Produksjonen 
av bruelementene ble startet 
i Kaliningrad i Russland i ja-
nuar 2009. Oppstart på byg-
geplass var planlagt til 8. au-

gust 2009. Produksjonen av 
brua i Kaliningrad gikk etter 
planen og vi hadde 2 skips-
anløp med bruelementer, 
opplyser Olafsen. Oppstart 
på anleggsplassen gikk som 
planlagt, vi begynte mon-
tasje av pilarer 8. august på 
Oslo S og gjennom prosjek-
tet har vi klart å overholde 
alle planlagte vinduer for 
montasje av gangbrua, til-
føyer Olafsen.

Pilarene som det er 4 styk-
ker av kom i 12 deler og har 
en totalvekt på ca. 222 tonn. 
Fagverket som henger i pila-
rene kom i 4 seksjoner, det 
har en totallengde på 192 
meter og en vekt på 218 tonn. 
Gangbanen som henger un-
der fagverket kom i 8 seksjo-
ner, det har en totallengde på 
188 meter og  en totalvekt på 
197 tonn.

– NLI Alfr Andersen valg-
te å bruke SIAS AS fra Hor-
ten som underleverandør av 
stål- og glassmontasje og 
NLI Elektro på leveranser og 
montasje av elektroarbeidet.
NLI Alfr  Andersen har selv 
stått for etableringen. Denne 
jobben har vært meget utfor-
drende, da jobben har vært 
gjort på nattestid i helger da 
NSB har kunnet stenge spo-
rene. Det har vært en kamp 
mot klokka, da vi kun had-
de ca 12 timer til rådighet for 
hver lansering.

Olafsen opplyser videre at 
det er produsert ca. 200 tonn 
med hjelpestål for å få eta-
blert fagverket over  Oslo 
S. Når fagverket var bygget, 

Forman Thomas Myrstrand og sivilingeniør Cecilie Ryd
berg viste Byggenytts fotograf rund på bruprosjektene på 
Oslo S.

Brua er lyssatt med LEDlys som skifter farge hele tiden. Bildet viser landkaret ved 
stasjonsallmenningen i syd.

Foto: Byggenytt

Den 200 meter lange brua med største spenn på 70 meter er gitt en ledig og brukket form 
i  med rampene i nord og syd.

Foto: Byggenytt

måtte hjelpestålet fjernes slik 
at vi kunne få etablert gang-
banen over. Første lansering 
av fagverket startet den 12/9, 
og vi var ferdig med lansering 
av fagverket den 25/10.
Gangbanen ble bygget i tids-
rommet 21/11 til 20/12.

Januar 2010 startet vi med å 
montere gangbanen til fagver-
ket som henger i 72 stykker 
hengestenger. Stasjonsinn-
gang Øst har en total lengde 
på 192 m, og  en total stålvekt 
på  ca. 635 tonn.

NLI Alfr Andersen bygde sin 
første bro i 1923. Stasjonsinn-
gang Øst  henger nå trygt i pi-
larene over sporområdet ved 
Oslo S, den er et flott skue, og 
føyer seg inn i en lang rekke 
av byggverk i hele Norge og 
Norden oppført av NLI Alfr 
Andersen, avrunder Geir 
Olafsen.

En annen av de store unde-
rentreprenørene er SIAS AS. 
Hortenentreprenøren  har 
stått for produksjon og sam-
menkobling av alt stål til bro-
en. Daglig leder i SIAS Bernt 
Abrahamsen, kan fortelle at 
firmaet også har levert og 
montert glassrekkverk. Det 
utgjør 750 m2 med glass i 24 
mm  tykkelse og er levert av 
Kvams Glass AS i Horten.

Det har vært et krevende og 
utfordrende sammarbeids-
prosjekt mellom  Betongmast, 
NLI og SIAS, opplyser Abra-
hamsen videre. Brua krysser 
alle sporene på Norges mest 
trafikerte jernbanestasjon og 
sikkerhet og god planlegging 
har hatt høyeste prioritet.
 
Alle entreprenørene under-
streker det gode samarbeidet 
med byggherren og takker for 
oppdraget.

Ved Østre Tangents elegante og buete stålkonstruksjon. Østre Tangent blir en viktig 
lenke i det nye veisystemet i Bjørvika.

Foto: Byggenytt

s

Brubanen er av este
tiske og høydemessige 
forhold gjort slankest 
mulig ved at konstruk
sjonen er et overliggen
de asymmetrisk fag
verk.

Foto:
Byggenytt
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Lambertseter Senter
Av 

Alf R. Felberg, sivilarkitekt MNAL,
Hille Melbye Arkitekter AS

Rådgivende ingeniører
byggeteknikk

Telefon 67 82 80 00 • www.olavolsen.no

rådgivende
ingeniør i 
brannteknikk
og akustikk for 
lambertseter 
senter

www.ramboll.no

Lambertseter Senter sett fra den nye rundkjøringen. Tilhørende veier er opprustet og 
nyasfaltert.

Foto: Byggenytt

Det er direkte inngang til senteret fra Lambertseter T-banestasjon og med bro over 
skinnegangen fra den andre siden av stasjonen..

Foto: Byggenytt

Hil le Melbye Ark itek-
ter har arbeidet med pro-
sjektet via parallelloppdrag 
der resultatet var at vi fikk 
oppdraget,  regulering av 
tomten, utarbeidelse av til-
budsmaterialet i samarbeid 
med konsulenter og gjen-
nomføring av byggeproses-
sen som en totalentreprise. 
Skanska Norge har vært to-
talentreprenør. 

Hille Melbye Arkitekter har 
hatt prosjekteringsoppdraget 
både som arkitekter og inte-
riørarkitekter. Når det gjel-
der interiørarkitektoppgaver 
har de vært knyttet til fel-
lesareal, Symra Kino og inn-
redning at nytt bibliotek for 
Deichmanske bibliotek.
 
Oppdraget besto blant an-
net i å forene tre bygg; det 
vil si Symra Kino, tidligere 
del av senterbebyggelse fra 
1960- og 1980-tallet samt et 
stort nybygg. De tre enheter 
er bundet sammen under et 
stort tak som omfavner kul-
turdelen og hovedinngangs-
gatene. Det har vært et ønske 
å beholde de ulike enhetenes 
særpreg og å gi den nye de-
len et eget uttrykk, men som 
likevel harmonerer med de 

øvrige. Det har også vært et 
ønske å ta opp noe av Lam-
bertseterområdets egenart 
med lyse murblokker i 1950-
tallets uttrykk. Som en kon-
trast til mur- og teglbygg er 
Symra omkranset av et glass-
bygg. I dette ligger det nye 
biblioteket. Gjennom glass-
bygget skimter man den ka-
rakteristiske formen til Sym-
ra. 

Dagslyset er bevisst tatt i 
bruk i alle deler av byggets 
fellesareal. Dette blant annet 
for å spare energi. Det er og-
så et ønske at man får en god 
dagslysopplevelse i det man 
går inn gjennom hovedinn-
gangene og gjennom hand-
legatene med overlys. Der-
som man kommer til senteret 
via parkeringshuset skal man 
også her få en hyggelig vel-
komst. Parkeringshuset ligger 
over butikksenteret  og har 4 
plan. De har mye dagslys inn 
gjennom ytterveggenes spi-
lefasade. Når man vandrer 
ned gjennom parkeringseta-
sjene via rullebåndene følger 
lyset fra et overglasset atrium 
de besøkende nedover til de 
to handleetasjene på bakke-
plan.    
 

Det har vært byggherres øn-
ske at senteret skal bli et mø-
tested for beboerne på Lam-
bertseter. I tillegg til et meget 
etterlengtet handelstilbud og 
et utvidet kulturtilbud er det-
te også et trafikk-knutepunkt. 
Det er direkte inngang til 
senteret fra Lambertseter T-
banestasjon og med bro over 
skinnegangen fra den andre 
siden av stasjonen. 
 
Prosjektteamet og byggherre 
har som mål at senteret skal 
bli en del av Lambertseters 
identitet. De lyse murblokke-
ne som dominerer inntryk-
ket har blitt fulgt opp i valg 
av fasadefarge på det stor 
nye bygget. Her er det valgt 
en skjermtegl (terrakotta-fli-
ser) som er lys sandfarget. 
Dette fasadematerialet be-
nyttes på ulike vis til å for-
midle funksjonene innen-
for. Skjermteglen er benyttet 
som spilefasade rundt par-
keringsetasjene og gir et lett 
inntrykk både utenfra og 
innenfra. Rundt trappehus 
og betongvegger er det tette 
skjermteglplater som dekker 
fasaden og gir disse deler et 
massivt uttrykk. 

De to andre og eksisteren-
de byggene med henholds-
vis gul og rød tegl teglfasade 
bindes sammen med nybyg-
get med store glassfasader. 

For å gi noe spenning og 
kontrast til det lyse og lette 
er en del ståldetaljer lakkert 
sort. Dette markerer kon-
struktivt stål i søyler og bjel-
ker og  rammer rundt store 
åpninger og skiltfelt. Farge-
holdningen ellers innvendig 

er inspirert av samme ut-
trykk som utvendig; lyst og 
lett, men med noen kontras-
ter så som mørkt flisgulv i 
hovedinngangspartier og  på 

trappetårn.  For øvrig er det 
forretningene og spisestede-
ne som skal få eksponere seg 
med sine farger og ulike de-
signuttrykk.  

Den røde løperen var rullet 
ut på den store åpnings-
 dagen 12. oktober.

Foto: Byggenytt

Oppkjøring til og nedkjøring fra garasjehuset.

Foto: Byggenytt
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Spenncon AS • Postboks 574, 1302 Sandvika
www.spenncon.no • Telefon 67 57 39 00

Vi har levert betongelementene 
til Lambertseter Senter

Skjærvaveien 18, 2010 Strømmen
www.ostlandske-rengjoring.no

Telefon 64 00 64 30

Vi gratulerer Skanska med
ferdigstillelse av

Lambertseter Miljøsenteret

Vi har levert rullegitter
til butikkene på

Lambertseter Senter

Fimotek AS
Storgaten 13, 2001 Lillestrøm

Telefon 40 10 06 10 • www.fimotek.no

Byggeteknikk
Av 

Einar Krutnes,
Dr. techn, Olav Olsen AS

s

Fasadeutsnitt med sen-
terinngang fra Ra-
darveien. Fortau, be-
plantning og trapp er 
forseggjort og pent ut-
ført.

Foto:
Byggenytt

Prosjektet bød på mange ut-
fordringer for den RIB-tek-
niske prosjekteringen. Pro-
sjektet var planlagt med 
trinnvise angrepspunkter.
Oppstart med graving og 
fundamentering for nybygg 
kjøpesenter, for så videre å 
starte med fundamentering 
bibliotek og deretter rehabi-
litering av eksisterende ki-
no og gammelt kjøpesenter. 
Ramper og bro i forbindelse 
med T-bane skulle gå paral-
lelt. 

Svært varierende dybde til 
fjell førte til behov for å om-
prosjektering av fundament-
eringsløsninger for en rek-
ke områder på tomten. Dette 
førte til en fremdrift RIB-
teknisk, som ikke var som 
forventet. Flere angrepsom-
råder på prosjektet ble satt i 
gang uten at det var mulig å 
avslutte andre som planlagt. 

I prosjektet skulle eksister-
ende Symra Kino bygges om 
fra én kinosal til to. Dette 
ble gjort ved å etablere nye 
plasstøpte dekker, bært av 
plasstøpte søyler og betong-

vegger. Som følge av funk-
sjonsendring og nye krav 
til ventilasjon og tekniske 
føringer ble det behov for en 
rekke utsparinger i eksiste-
rende teglkonstruksjoner. 

Eksisterende vegger var 
svært høye med innfelte mas-
siv teglsøyler som gjorde det 
utfordrende i det hele tatt å 
få plass til de føringene som 
trengtes. Her ble en velfun-
gerende 3D-modell essensi-
ell.

Det siste bygget på tomten, 
bestod av et gammelt forret-
ningsbygg oppført i 1963 og 
videre ombygd 1995. Bygget 
fremstod da som en kombi-
nasjon av prefab bygg og et 
plasstøpt bygg. Den gamle 
delen skulle i størst grad inte-
greres mot det nye kjøpesen-
teret. Bærende yttervegger 
ble erstattet med sandwich-
søyler av stål og betong. De-
ler av dekker ble revet og lo-
kale deler forsterket ved hjelp 
av karbonfiber. 

Som følge av utvidelse av 
teknisk rom på tak og etable-

ring av tørrkjølere på tak, ble 
det behov for å forsterke lo-
kalt et antall søyler og bjel-
ker. Del fra 1963 hadde for 
øvrig ulikt bæresystem i alle 
etasjer. Vi fikk også her nytte 
av våre 3D-modell.

I forbindelse med oppgrade-
ringer av holdeplassen ved 

Lambertseter Senter ble det 
bygget en stålbro som spen-
ner over T-banespor med 
betongrampe på hver side.
Stålbroen er en fagverkskon-
struksjon bestående av to pa-
rallelle fagverksvanger med 
sekundærbærere mellom un-

I forbindelse med oppgraderinger av holdeplassen ved 
Lambertseter Senter ble det bygget en stålbro som spen-
ner over T-banespor med betongrampe på hver side.

Foto: Byggenytt

➞

Senterets 
store rom 
ved inngang 
fra Lambert-
seterveien. Bak 
trappereposet 
sees inngang til 
kinolobbyen. 
Symra kino 
hadde status 
som bevarings-
verdig og er 
nå bygget inn 
i det nye sen-
teret. Symra 
ligger som en 
frittliggende 
bygning inne i 
nybygget.
Å forene 
gammelt og 
nytt  på denne 
måten har 
selvsagt vært 
en utfordring.

Foto:
Byggenytt 
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Visjonene dine krever pålitelige samarbeidspartnere

Prosjektene dine krever 
pålitelige samarbeidspart-
nere. C2 Elements er en 
engasjert samarbeidspartner 
når prosjektet handler om 
skjermtegl.

Skjermtegl er et naturmate-
riale med uante arkitektoniske 
muligheter. Både i visjonær 
nybygging og ved renovering. 

Ved å samarbeide med 
C2 Elements får du allerede 
fra idéfasen en engasjert 
samarbeidspartner som 
gir deg råd om de mange 
mulighetene som får 
prosjektet ditt sikkert i hus.

Bestill spesialbrosjyre 
om prosjektet på 
www.c2-elements.com 
eller ring på 
tlf. +45 66 11 00 40.

Terracotta-tegl brukt i prosjektet Museum Brandhorst, München
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dergurtene. Brodekke er ut-
ført med utstøpte korrugerte 
stålplater. Spennvidde er på 
17 meter. Landkar på hver 
side er utført i plasstøpt be-
tong.

Den laveste delen av rampen 
er støpt på oppbygd terreng/ 
gulv på grunn. Den delen av 
rampen som fører opp til stål-

broen er en frittbærende ram-
pe/bro i et plan. Bæresystem 
består av et ovalt tverrsnitt 
med en sentrisk søylerekke. 
Søyleavstand er på 10.5 m. 
Søylen er innspent i funda-
mentet som bæres av pele-
grupper av tre peler med til-
hørende pelehode. Skråstilte 
peler for å ivareta stabilitet 
som følge av skjevstillings- 
og vindlaster med tilhørende 
veltende moment.

Den laveste delen av rampen er støpt på oppbygd terreng/ 
gulv på grunn. Den delen av rampen som fører opp til 
stålbroen er en frittbærende rampe/bro i et plan.

Foto: Byggenytt 

De lyse murblokkene som dominerer 
inntrykket har blitt fulgt opp i valg av 
fasadefarge på det stor nye bygget. Her 
er det valgt en skjermtegl (terrakotta-
fliser) som er lys sandfarget. Dette fa-
sadematerialet benyttes på ulike vis til 
å formidle funksjonene innenfor. 

Skjermteglen er benyttet som spilefa-
sade rundt parkeringsetasjene og gir 
et lett inntrykk både utenfra og innen-
fra. Rundt trappehus og betongvegger 
er det tette skjermteglplater som dek-
ker fasaden og gir disse deler et mas-
sivt uttrykk.

Foto: Byggenytt

Rullebånd har en selvsagt plass i et moderne kjøpe-
senter.

Foto: Byggenytt
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Alle elektrotekniske
installasjoner er utført av

Grenseveien 63, 0663 Oslo

Totaltek AS

Telefon 62 24 20 00
www.totaltek.no
post@totaltek.no

Varme-, kjøling-, VA- og 
sanitærarbeid er utført i et

arbeidsfellesskap med

Larmerud rørservice AS
Sofiemyrveien 6
1412 Sofiemyr       &
Telefon 66 89 29 00
www.larmerud.no

Komplett bygg AS
Rosenholmveien 40
1414 Trollåasen
Telefon 66 81 79 79
www.kbygg.no

Brannteknikk
Av sivilingeniør Vegard Ervik Olsen, 

brannteknisk rådgiver, 
Rambøll Norge AS

Rambøll Norge har vært an-
svarlig for den branntekniske 
prosjekteringen av Lambert-
seter Senter.  Branntekniske 
tiltak som er gjennomført i 
bygningen er fulldekkende 
sprinkleranlegg med hur-
tigvirkende sprinklerhoder 
i publikumsarealer, branna-
larmanlegg med talevars-
ling, røykventilasjon av om-
råder med stor takhøyde, 
elektronisk ledesystem og 
branncelleinndeling av spe-
sielle områder i bygningen. I 
tillegg er det gjort tiltak med 
tørropplegg i bygningen for å 
tilrettelegge bedre for brann-
vesenets innsats. Den brann-
tekniske prosjekteringen har 
gjennomgått uavhengig kon-
troll av eksternt foretak. I til-
legg har vi levert branndoku-
mentasjon, til anvendelse i 
det daglige brannvernarbei-
det. 

Senteret vil med sine ca. 20 
000 m2 med butikker, caféer, 
kino og andre kulturaktivte-
ter romme et betydelig antall 
personer. Hovedfokuset for 
brannprosjekteringen, har 
vært å sikre gode rømnings-
muligheter for disse perso-
nene. For å kunne gjøre det-
te har vi vært avhengig av en 
god dialog med arkitekt når 
det gjelder planløsning. Nor-
ske retningslinjer er noe man-

gelfulle når det gjelder per-
sonbelastning i kjøpesenter, 
det har derfor vært nødven-
dig å basere vår prosjekte-
ring på en analyse. Person-
belastningen er dimensjonert 
etter norske undersøkelser på 
kjøpesenter, som samsvarer 
med amerikansk regelverk. 
Dimensjonering av rømnin-
gen er gjort på bakgrunn av 
3D-simuleringsverktøy. Re-
sultatet viser at rømningssik-
kerheten i senteret er god.

Det er også viktig å tenke 
på at bygningen skal drif-
tes og vedlikeholdes i man-
ge år, og at de brannteknis-
ke tiltak som er gjennomført 
skal kunne leve like lenge 
som bygningen. Det har der-
for vært viktig å ha fokus på 
at brannstrategi er forståelig 
for brannvernleder og drifts-
personell, og enkel å følge 
opp. Det er gjennomført en 
del tekniske tiltak med tan-
ke på brann, men samtidig er 
dette vanlige tekniske tiltak 
i denne typen bygning. Det-
te gjør det enklere for brann-
vernleder og driftspersonell 
å etablere rutiner for oppføl-
ging av de branntekniske til-
takene.

Det å sette branntekniske 
krav til et kjøpesenter er i ut-
gangspunktet ikke spesielt 

vanskeligere enn i andre byg-
ninger, det som er utfordrende 
er samspillet med andre fag 
og forhold i bygningen. Det-
te vil typisk være arkitekto-
nisk uttrykk, byggeteknikk, 
skallsikring, lyd- og lysfor-
hold osv. Det har derfor vært 
nødvendig å gjøre branntek-
nisk analyse av blant annet 
bæresystemet, brannkrav på 
glassvegger, utarbeidelse av 
stengerutiner, dimensjone-
ring av røykventilasjon og 
vurdering av branndører. Det 
er viktig at de branntekniske 
løsningene ”spiller på lag” 
med andre fags løsninger i 
bygningen. Det er derfor vik-
tig med et godt samspill mel-
lom fagene. Dette har vi fått 
til på Lambertseter senter, 
blant annet gjennom flere 
særmøter mellom brann og 
de øvrige fagene. 

Lambertseter senter har vært 
et spennende prosjekt for oss, 
ikke bare på grunn av pro-
sjektets størrelse, men også 
med tanke på de faglige ut-
fordringene. Gjennom pro-
sjektet har vi høstet erfarin-
ger som vi ikke har hatt på 
andre kjøpesenter prosjekter. 
Erfaringer som er med å ut-
vikle vår kompetanse videre. 
I tillegg har det vært glede-
lig å samarbeide med alle de 
dyktige og engasjerte perso-
nene som har vært med på 
dette prosjektet. Vi gratu-
lerer Obos Forretningsbygg 
med et nytt flott kjøpesen-
ter. Dette er et prosjekt vi er 
stolte over å ha vært med på. 
Vi vil takke Skanska, Hil-
le Melbye Arkitekter og de 
øvrige firmaene for et godt 
samarbeid.

Back of House ved T-banesporet. Gang- og sykkelvei i forgrunnen. Det er i grunnen 
trivelig i Oslos første drabantby Lambertseter. 

Foto: Byggenytt

Dagslyset er bevisst tatt i bruk i alle deler av byggets fellesareal, som her i handlegate 
med overlys.

Foto: Byggenytt



BYGGENYTT NR. 6–2010 - 27

Ledende på utvikling

Spar penger

Grønt

Karuselldører

Alltid åpen, alltid tett

100 år med energisparing

Redusere co2 utslipp

www.boonedam.no
info@boonedam.no
67 10 33 40

Spar energi

Miljø

Alt ventilasjonsarbeid er 
utført av

Høyenhallveien 2, 0667 Oslo

Sprinkleranlegget er
levert av oss

Vollsveien 13, 1366 Lysaker • Telefon 906 64 470

SP Sprinkler

 
Prosjektfakta

Byggherre:	 OBOS	Forretningsbygg	AS
Byggherreombud:	 Øyvind	Moen	AS

Byggherreombud
tekniske fag
BHRIV:	 Erichsen	&	Horgen	AS
BHRIE:	 Skallesrud	Kaara	AS
BHEnergi:	 Sillerud	AS
BHEnergi:	 Evotek	AS
Rådfiver	miljø
sanering:	 Multiconsult	AS
Byggherrens
leietakeransvarlig:	 OBOS	Prosjekt	AS

Prosjektleder/
Totalentreprenør:	 Skanska	Norge	AS

Arkitekt:	 Hille	Melbye	AS
RIB:	 Dr.	techn.	Olav	Olsen	AS
Ribr:	 Rambøll	Norge	AS
RIBA	 Rambøll	Norge	AS
RIE:	 Rambøll	Norge	AS
RIR:	 EM-Teknikk	AS

Bildet til høyre viser 
senterinngang fra 
Radarveien.

Bildet under viser det 
nye senteranlegget og 
nytt veianlegg med 
flott rundkjøring. 
Det er staselig å an-
komme Lambertseter 
på en vakker høstdag. 
Radarveien til høyre 
for besøkende med bil. 
T-banestasjonen ligger 
like bak senteret til 
venstre.

Foto: 
Byggenytt

Folksomt på 
åpningsdagen 
12. oktober. 
Her ved 
inngangen 
fra Lambert-
seterveien.

Foto:
Byggenytt
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Skanska bygger Statoils nye kontor i Oslo
Skanska har inngått kon-
trakt med IT Fornebu om å 
bygge kontorlokaler for 1,3 
milliarder kroner på For-
nebu. Leietaker er Statoil.

– Jeg er glad for at vi er 
valgt ut til å gjennomføre et 
så stort prosjekt som dette. 
Det er faktisk en av de stør-
ste enkeltkontraktene innen 
bygg vi har fått noen sinne. 
Kontorbygget for IT Fornebu 
styrker vår ordrereserve og 
gjør at vi kan fortsette med 
å arbeide langsiktig i Oslo-
regionen, som er et av våre 
kjerneområder. Jeg ønsker å 
takke oppdragsgiver IT For-
nebu for tilliten, og er sikker 
på at prosjektet vil bli en suk-
sess for alle involverte parter, 
uttaler Petter Eiken, adm. di-

rektør i Skanska Norge AS.
Prosjektet vil bli gjennom-
ført i totalentreprise. På det 
meste vil mer enn 600 per-
soner være sysselsatt på pro-
sjektet. Kontorbygget vil be-
stå av ni etasjer, fordelt på 
fem lameller. Arkitektkonto-
ret A-lab har tegnet bygget, 
som har et totalareal på 66 
800 kvadratmeter.

Skanska vil gjennomføre 
prosjektet ut ifra konseptet 
grønn arbeidsplass, som er 
Skanska Norges egen miljø-
merking av byggarbeidsplas-
ser. Ambisjonen er å redusere 
energiforbruk for blant annet 
belysning og oppvarming i 
byggefasen. Dessuten stilles 
det miljøkrav til kjøretøy og 
kjemiske produkter.

De nye kontorene til Statoil 
skal ligge ved siden av det 
tidligere terminalbygget på 
Fornebu. Prosjekteringen av 
prosjektet er allerede igangs-
att, og produksjon av bære-
konstruksjon og fasade vil 
starte i løpet av høsten. Byg-
gestart er satt til januar 2011, 
og prosjektet skal være fer-
digstilt i september 2012. 

Skanska i Norge
Skanska i Norge består av 
mange selskaper og virks-
omheter. De største selskape-
ne er entreprenøren Skanska 
Norge AS og boligutvikleren 
Skanska Bolig AS. 

Både Skanska Norge og Skan-
ska Bolig er en del av det inter-
nasjonale Skanska-konsernet 

som er notert på Stockholm 
børs. Skanska er et av verdens 
ledende entreprenørkonsern 
med ekspertise innen bygg og 
anlegg, utvikling av kommer-
sielle lokaler, boliger og pro-
sjekter i offentlig-privat sam-
arbeid. Konsernet har i dag 54 
000 ansatte i utvalgte hjem-
memarkeder i Europa, USA 
og Latin- Amerika. 

For ytterligere 
informasjon:

Kommunikasjonsdirektør 
Geir N. Linge
Tlf.: 92251125
E-post:
geir.linge@skanska.no

Savner du flere bilder fra våre prosjektomtaler?

Fortvil ikke, vi legger nå ut større bildedokumentasjoner på

byggenytt.no/bilder
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