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NSB Kompetansesenter, Sundland i Drammen 

Foto: Byggenytt

NSB Kompetansesenter som er 
oppført på Sundland i 
Drammen, er Norges første 
ferdigstilte næringsbygg i 
A-klassen. Kompetansesenteret  
er et miljøprosjekt på 
internasjonalt nivå med behov 
for tilført energi  mindre enn 
70 kWh/m2 pr. år. Det betyr 
reduserte driftskostnader på 
1.25 millioner kroner i året. 
Merutgift ene ved byggingen 
på 1000 kroner pr. m2 spares 
dermed inn på 6 år.  

Det 7300 m2 store bygget er 
et foregangsbygg innen norsk 
næringsbygg med strenge krav 
til energi- og miljøkvaliteter.



2 - BYGGENYTT NR. 7–2010 

NSB Kompetansesenter her sett fra sør-øst med husets hovedinngang midt på langfasaden. Gårdsrommet er i direkte 
kontakt med tidligere byggetrinn på Sundland og vil bli det sentrale plassrommet med mange flotte muligheter i den 
videre utviklingen av byutviklingsområdet Campus Sundland.

Foto: Byggenytt

NSB Kompetansesenter, Sundland i Drammen
Av 

Einar Haanes Lunøe,
alt. arkitektur as

Totalentreprenør

OKK Entreprenør AS
Sagvn. 17, pb. 4540 Nydalen, 0404 Oslo
Telefon 21 60 98 00 • www.okk.no

NSB Kompetansesenter er 
Norges første ferdigstilte 
næringsbygg i klasse A.

Rom Eiendom AS sine ambi
sjoner om å skape et frem
tidsrettet anlegg for NSB’s 
utdanning og et forbilledlig 
prosjekt for videreutvikling
en av Sundland, har resul
tert i dette næringsbygget i 
klasse A, utvik let av alt.arki
tektur as for brukeren NSB, 
i samarbeid med byggherre 
Rom Eiendom AS og tota
lentreprenører OKK Entre
prenør AS.

Det har helt fra starten vært 
sterk fokus på miljø og ener
giriktig bygging, og nybyg
get innfrir nå myndighetenes 
strengeste krav til energi
merking. 

Da jernbaneverkstedet på 
Sundland ble bygget i 1909
1911 snakket man om ut
vikling av en høyteknologi
bedrift. Bedriften har i de 
senere årene forsvunnet, om
rådet har fått en annen bruk, 
og i 2003 ble området så re
gulert til byutviklingsområ
de. Parallelt med revisjon av 
denne reguleringsplanen ble 
skisseprosjektering av det
te lavenergibygget for NSB 
igangsatt i 2009.

Kompetansesenteret videre
fører elementer fra industri
tradisjonen og tydeliggjør 
karaktertrekk i den om
kringliggende bygningsmas
sen, samtidig som energifor
bruket er på under 70 kWh 
pr. kvadratmeter pr. år, og 
tilfredsstiller kravet til klas
sifisering A.

Når målsetningen er at pas
sivhus skal være standard 
innen 2020, vil regelverket 
i tiden fremover være un
der kontinuerlig endring og 
gradvis nærme seg passiv
husstandarden. Ut fra logis
tiske betraktninger valgte 
derfor Rom like godt å legge 
seg på «beste praksis»  beste 
løsninger med en gang. Det 
er jo ikke godt nok å prosjek
tere bygg som har en vesent
lig høyere energibruk enn vi 
vet det er mulig å oppnå.

Et nytt forbilde betyr starten 
på en ny og positiv utvikling 
av Sundland samtidig som 
det reduserer energikostna
der på 1,25 millioner kroner 
i året. Merutgiftene ved byg
gingen på ca. 1000 kroner pr. 
kvadratmeter spares inn på 
seks år.

For å nå målsetningen ut
arbeidet alt. arkitektur as et 

kvalitetsprogram i januar 
2009. Sammen med Sver
re Tiltnes (FAVEO) ble det
te videreutviklet og til slutt 
nedfelt i Bok 0 i tilbuds
grunnlaget. I juli ble ambi
sjonene omformet til pro
sjekteringsgrunnlag for det 
som nå er første ferdigstilte 
næringsbygg i klasse A i lan
det!

Form og materialer
Revidert reguleringsplan har 
som mål å skape et tettere 
urbant byområde ved ny til
farstvei, med sentrumsområ
de, gode boligområder samt 

et nytt campusområde. Plan
arbeidet, som også er gjort 
av alt. arkitektur as er gjen
nomført med utgangspunkt 
i en strategi for klimariktig 
byutvikling, delvis etter pro
gram for Fremtidens byer og 
FutureBuilt, og ny NSBsko
le er første trinn i utvikling 
av et tydeligere campusom
råde med sterk identitet.

Premissgivende for lokalise
ring var og at nybygg ikke 
skulle komme i konflikt med 
eksisterende regulerings
plan og heller ikke blokkere 
for senere utbygging av ny 

tilfartsvei, Tilfartsvei Vest. 
NSB Kompetansesenter ble 
dermed gitt en arealmessig 
begrenset tomt, som i sin tur 
krevde et kompakt bygnings
volum. 

Ønsket om å videreføre ele
menter fra industritradisjo
nen og de stedlige karakter
trekkene i bygningsmassen 
påvirket videre bearbeiding. 
Bygget er derfor gitt saltaks
form med tydelige gavlveg
ger og motiver, samtidig som 
materialebruken preges av 
robuste og industrielt tilvir
kede overflater.

Fasadene består av tre ho
vedkomponenter. Hoved
volumet med saltaksform 
og teglvegger, gavlene dek
ket med perforerte rustfrie 
stålplater og den fargesterke 
sokkelen som strekker seg 
opp bak gavlenes ytre sjikt.

Teglveggene mot øst og vest 
danner det tette volumet, 
med flater brutt opp av verti
kale vindusåpninger samt en 
del større glassfelt. Vegger 
og tak danner omramming 
av gavlene og understreker 
hovedformen. 

Gavlene fremstår med 
et mer forfinet «orna-
ment» og er sammen satt 
av to sjikt. Det ytter-
ste er dekket av rustfrie 
stålplater med hull i for-
skjellige størrelser. 

Dette gir bygget et kunst-
nerisk uttrykk samtidig 
som det mot sør funge-
rer som solavskjerming.

For Byggenytts egen 
regning: gavlenes ut-
forming er et djervt ut-
trykksmessig grep.

Foto:
Byggenytt

alt.arkitektur as l www.alt.as | post@alt.as l tlf 24 20 07 75 l Rådhusgata 30, 0151 Oslo

alt. arkitektur as er stolte av å ha prosjektert Norges første næringsbygg i energiklasse A.  

Vi gratulerer Rom Eiendom og NSB med ny flott skole, og takker involverte for godt samarbeid! 
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Flyfoto som viser kompetansesenterets sentrale plassering på Sundland.                                            Foto: Terje Løchen 

Gavlene fremstår med et mer 
forfinet «ornament» og er 
sammensatt av to sjikt. Det 
ytterste er dekket av rust-
frie stålplater med hull i for-
skjellige størrelser. Dette 
gir bygget et kunstnerisk ut-
trykk samtidig som det mot 
sør fungerer som solavskjer-
ming.

Sokkelen var opprinnelig 
tenkt mer åpen, slik at indre 
funksjoner skulle påvirke fa-
sadenes uttrykk og gi varier-
te opplevelse av byggets inn-
hold. Den ble omarbeidet for 
å oppnå ønsket energiforbruk 
og henger nå sammen med 
det indre sjiktet i gavlene. På 
tross av endringen er innsikt 
til mange av sokkelens spe-
sialprogrammer, og god kon-
takt mellom skolens indre liv 
og byens rom ivaretatt. 

Detaljeringen av det enkle 
volumet er forsøkt gitt varia-
sjon, rytmer og dimensjoner 
som nærmer seg den stedli-
ge skala. Dette er gjort ved 
spenn mellom store og min-
dre vindusåpninger, en sok-
kel som er trukket opp, og 
gavler med annet uttrykk. 

Indre organisering
Det nye undervisningsbygget 
er på 7300 kvm over fem eta-
sjer og skal huse 300 studen-
ter og 50 ansatte samt arealer 

for utleie. NSB-skolen dispo-
nerer de 4 nederste etasjene. 
5. etasje løser byggets kan-
tine, gir mulighet til utleie, 
og med tiden rom for en evt. 
større skole. 

Etasjene i skolen bindes sa-
men av hovedtrappen, en 
vertikal lobby, der foajéen 
inngår som del av sokkel. På 
hvert repos ligger møteplas-
ser møblert med integrerte 
automater for drikke ol. At 
rommet er henvendt til Cam-
pus, og strekker seg helt til 
taket, åpner for variert dags-
lysinnfall, samtidig med sikt 
i diagonaler mellom etasjer, 
og direkte atkomst til sko-
lens store auditorium. Over-
lyset løser i tillegg røykeva-
kuering ved brann.

Sentral korridor på begge si-
der av vrimlesonen gir lesbar 
fordeling til undervisnings 
eller spesialrom på plan 2, 3 
og 4. Langs korridorens ene 
side ligger kjerne med rom 
for drift, teknikk og toaletter, 
med bakenforliggende min-
dre møte og grupperom. På 
den andre siden ligger større 
undervisningsrom. 

Auditoriet ligger i tilknyt-
ning til de største vrimle-
sonene, på plan 2 og 3 der 
forhold mellom arealer gir 
mulighet til å løse spesielle 

anledninger. Fra auditoriet er 
det også sikt ned til simula-
torsenteret.

Simulatorsenter for fullska-
laøvelser i lokfører og kon-
duktøropplæringen fyller 
nærmest hele 1. etasje. 

Administrasjon ligger nær 
heis og trapp på plan 4. Kan-
tine og arealer for utleie lig-
ger på plan 5.

Bygget får ellers gode verti-
kalforbindelser gjennom to 
trapperom og heiser. Det ene 
av trappeløpene går direkte 
fra resepsjonen og gir mulig-
het til eksklusiv adkomst for 
leietakere i 5. etasje. Heisene 
gir energitilskudd til bygget 
ved utnyttelse av fallenergi.
Saltaksformen gir rom for å 
innlemme alle de tekniske 
installasjonene under mø-
net, (kun ventiler fra ventila-

sjonsaggregater og glasstak 
for overlys og røykevakue-
ring stikker nå opp av tak-
flaten). 

Utforming av skolens lokaler 
er gjort med tanke på bruker-
nes beste, og NSBs fargepa-
lett er brukt både på interiør 
og eksteriør. 

Miljø
Miljø har vært fokusområ-
de fra program-, skisse- og 
gjennom kontraheringsfa-
sen hvor miljøsamarbeidet 
med totalentreprenøren ble 
konkretisert. Det lave ener-
giforbruket er et resultat av 
systematisk bruk av tradisjo-
nelle virkemidler. De viktig-
ste punktene fra forarbeid og 
prosjektering har vært;
• kompakt bygningskropp.
• bygg lagt riktig i forhold til 
himmelretninger.
• med enkel geometri.

• som forenkler tetting og 
isolering.
• og gir et bygg som er min-
dre vindutsatt. 

Kompetansesenteret er ikke 
bare energieffektiv, det er og-
så tenkt miljø i materialer og 
i et større perspektiv. Det er 
benyttet Folksam byggmil-
jøguide som analyseverktøy 
for miljømessig akseptable 
produkter, i tillegg har Rom 
engasjert egen miljøkoordi-
nator. 

Øvrige passive tiltak
• Utvendig solavskjerming 
reduserer kjølebehovet.
• Eksponert bærekonstruk-
sjon/dekker i betong, akku-
mulerer varme og kulde og 
jevner ut temeratursvingnin-
gene.
• Romslige takhøyder redu-
serer ventilasjon og kjølebe-
hov.

• Valg av sunne og lavemit-
terende materialer.
• Høye vinduer bidrar til å 
spre godt med dagslys inn i 
lokalene.
• Åpningsbare vinduer i fa-
sade sikrer ekstra luftemu-
ligheter.

Bygg er basert på enkle og 
kjente byggdetaljer og har 
tykkere isolasjon (250 mm 
i gulv, 325 mm i vegg og 
450 mm i tak), gode vin-
duer, godt gjenvinningssys-
tem for varme, samt funk-
sjonelle styringssystemer 
for lys og energi.

Tetthet og plassering/ sik-
ring av en ubrutt damp-
sperre ble viet mye opp-
merksomhet da det er et 
vesentlig suksesskriterium 
for å oppnå det lave beho-

fortsettelse neste side

Norges første ferdigstilte 
NæriNgsbygg klasse a

rom eiendom as står bak Nsb kompetansesenters nye bygg på sundland  
i drammen. bygget er Norges første ferdigstilte næringsbygg i energi
klasse a, med et behov for tilført energi på mindre enn 70 kWh/m2år.  
kompetansesenteret er et miljøprosjekt på internasjonalt nivå og et  
resultat av roms satsning på miljøvennlige og energieffektive løsninger. 

rom eiendom er et av de større eiendomsselskapene. kjernevirksomheten  
er knutepunktsutvikling, eiendoms utvikling, stasjonsutvikling, samt å eie, 
forvalte, drifte og vedlikeholde eiendom. 

romeiendom.noDen fargesterke sokkelen strekker seg opp bak gav-
lenes ytre sjikt.

Foto: Byggenytt
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vet for tilført energi. Resultat 
er en ubrutt dampsperre uten 
sprangendring ved material
skifter eller bygningsdeler 
gjennom hele ytterveggen og 
taket. Dampsperren ble i til
legg sikret mot brudd ved å 
legge inn en ekstra guplate 
i samme sjikt. Plassering er 
nå ca. 100 mm inne i veggen 
og definerer samtidig innfes
tingspunktet for vinduer. 

Arbeidet med tettesjiktet var 
en arkitektonisk utfordring 
og i sær vanskelig da vi øn
sket sprang i ytterfasaden ut 
fra tanke om stedlig tilhø
righet og karakter. I tillegg 
var innfesting av teglvegge
ne krevende da vi ikke øn
sket kuldebroer. Byggets fa
sader ble derfor delt i to. Den 
indre definerer det tette vo
lumet, og er der den blir ek
sponert kledd med fargerike 
Steniplater. Utenfor står tegl
veggene på egen bærekon
struksjon løsrevet fra det tet
te bygget. 

Tetthet oppsummert
• Tette yttervegger og tak for 
lav infiltrasjon sikres med 
inntrukket og kontinuerlig 
diffusjonssperre, samt dob
bel vindtetting, tetthetsgrad: 
0,44.
• Kuldebroer stoppes effektiv 
med minimum 100 mm iso
lasjon.
• Søyler og bjelker er trukket 
inn i bygget.
• Vindusareal begrenset til 

fortsettelse fra forrige side 13% (og gjort til et arkitek
tonisk poeng ved vertikalitet 
og variasjon i størrelse).
• Vinduer med lav u-verdi er 
riktig plassert i ytterveggen

Aktive tiltak, ventilasjon
• Behovsstyring av luft til al
le rom og soner med VAV
system.
• Moderate luftmengder.
• Høyeffektiv roterende var
megjenvinner med 85% tem
peraturvirkningsgrad.
• Romslige kanaler og effek
tiv kanalføring gir lav SFP.
• 4 aggregater -> lav SFP og 
gunstig behovsstyring.
• Evt. gjennomspyling om 
natten/Nattkjøling for å kjø
le ned konstruksjonene.

Materialbruk
• Gode bestandige materialer 
som ikke påvirker innemil
jøet, og som er greie å ren
gjøre og vedlikeholde. 
• Bruk av materialer med li
ten belastning på ytre miljø, 
både i form av gode livsløps
egenskaper og uten spred
ning av farlige stoffer.
• Enkel løsningsdesign med 
begrenset utvalg av materia
ler.
• Materialene skal kunne 
gjenvinnes og resirkuleres.
• Det er søkt kortreiste ma
terialer.

Bygget skal være i full drift 
som skole fra januar 2011, og 
Rom tror bygget vil gi nyttig 
læring og erfaring for andre 
prosjekter, også for andre en
treprenør og utbyggere.

rådgivende 
ingeniør i 
bygningsfysikk
for nsb kompe
tansesenter

www.ramboll.no

Vi utvikler Drammen
Multiconsult er et komplett rådgivnings- og 
prosjekteringsfirma som skaper verdier for  
kundene og samfunnet. 
 
Fra vårt kontor på Strømsø torg er vi med på  
å utvikle vår flotte by med små og store  
utbyggingsprosjekter som Øvre Sund bru,  
Ypsilon, nytt Strømsø torg og skateparken 
under bruene.

www.multiconsult.no

Vi tilbyr også undersøkelser for kartlegging av 
grunnforhold, vurdering av tiltak i forbindelse 
med forurensning, byggbarhet og rådgivning i 
forbindelse med kjøp/salg av eiendommer.
 
Gjennom utvikling og bruk av fremtidenes metoder 
og verktøy relatert til BIM (Building Information 
Modeling), jobber vi bevisst for Drammen som 
en fremtidsrettet og menneskevennlig by, med 
fokus på miljø og energieffektivitet.

Teknisk koordinator
Rådgiver elektro

Telefon 97 70 18 68
Støperigata 7 G, 3040 Drammen

HEIBERG & TVETER
RÅDGIVENDE ING. ELEKTRO AS

Arbeidet med tettesjiktet var en arkitektonisk utfordring 
og i sær vanskelig da vi ønsket sprang i ytterfasaden ut 
fra tanke om stedlig tilhørighet og karakter. I tillegg var 
innfesting av teglveggene krevende da vi ikke ønsket kul
debroer. 

Byggets fasader ble derfor delt i to. Den indre definerer 
det tette volumet, og er der den blir eksponert kledd med 
fargerike Steniplater. Utenfor står teglveggene på egen 
bærekonstruksjon løsrevet fra det tette bygget. 

Foto: Byggenytt

Etasjene i kompetanse
senteret bindes sammen av 
hovedtrappen, en vertikal 
lobby der foajéen inngår 
som en del av sokkelen. 
Store vinduer mot cam
pusrommet  gir  generøst 
dagslysinnfall, og overlyset 
løser i tillegg røykevakuer
ing ved brann.

Foto: Byggenytt
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Rådgivende ingeniør i 
brannsikkerhet

Sohlberg & Toftenes AS
Solliveien 55, 1366 Lysaker

Telefon 67 10 33 10 • Faks 67 58 02 50
www.sohltoft.no

SIVILINGENIØR KNUT FINSETH AS

RÅDGIVENDE INGENIØRER
BYGGETEKNIKK

www.finseth.no

Administrerende direktør Fredrik Baumann i OKK En-
treprenør AS, sier at det har vært et privilegium å være 
totalentreprenør for dette projektet.

Foto: Byggenytt

Energiriktig bygging – totalentreprisen
Det er OKK Entreprenør AS 
som har stått for byggingen 
av NSB Kompetansesenter. 
I en samtale med Bygge-
nytt på pressevisningen, ut-
taler entreprenørens admi-
nistrerende direktør Fredrik 
Baumann, at det har vært 
et privilegium å få være to-
talentreprenør for dette pro-
sjektet. Ikke minst fordi at 
her har byggherre og bruker 
hatt virkelig høye ambisjo-
ner med hensyn til å presse 
bygningens energiforbruk til 
et meget lavt nivå. Resultatet 
på energiforbruket har i pro-
sessen blitt hele 30% bedre 
enn målsettingen, og det er 
det grunn til å være stolt av, 
tilføyer Baumann.

OKK Entreprenør har sat-
set tung på å være en fore-
gangsbedrift for energirik-
tig bygging. Bedriften var 
første entreprenør som had-
de rammeavtale med Enova, 
og deltar aktivt i ulike mil-
jøprogram som Norwegi-
an Green Building Coun-
cil, og OKK Entreprenør er 
miljøfyrtårnsertifisert. Bau-
mann opplyser videre at be-
driften har verktøy og kom-
petanse i organisasjonen til 
å gjennomføre energibereg-
ninger i utvikling og gjen-

nomføring av prosjekter.  I 
dette benytter entreprenøren 
det dynamiske beregnings-
verktøyet SIMIEN (SIMul-
ring av Inneklima og Energi-
bruk i bygninger). Baumann 
fremholder at bedriften har 
tatt i bruk mange av rutine-
ne som ble etablert i forbin-
delse med kompetansesen-
teret som utgangspunkt for 
hvordan OKK Entreprenør 
som virksomhet skal jobbe 
videre med miljø og energi. 

Det var derfor ingen tilfel-
dighet at det nettopp ble 
OKK Entreprenør som fikk 
bygge NSB Kompetanse-
senter. Totalentreprisen ble 
vunnet i tilbudskonkurranse 
i et meget tøft marked i ju-
ni 2009. OKK Entreprenør 
ga en lav pris på prosjektet 
da det passet entreprenøren 
midt i blinken rent strategisk 
– strategisk ved forutsatte 
krav som lavenergibygg og 
med en profesjonell bygg-
herre med et langsiktig fo-

kus, understreker Baumann. 
OKK Entreprenør har som 
totalentreprenør videreført 
disse kravene gjennom de-
taljprosjektering og utførel-
se. Selskapet har som over-
ordnet strategi å være blant 
landets ledende kompetan-
semiljøer  innenfor miljø- og 
laveneribygg, tilføyer han.   

Baumann beskriver bygge-
oppdraget som svært utfor-
drende, men også inspireren-
de og lærerikt. Prosjektets 
organisering og styring har 
basert seg på 3 pilarer. Det 
har vært energi- og miljøfo-
kus fra dag én. Styring mot 
energi- og miljømål er utført 
gjennom integrert prosjekte-
ring. Konseptvalg er basert 
på gjennomførbare og kjente 
løsninger. Valg av løsninger 
er støttet med gjentatte ener-
giberegninger. Utradisjonel-
le løsninger er kvalitetssikret 
med hensyn til gjennomfør-
barhet i praksis. Det ble tid-
lig etablert en involverende 
planlegging og motivering, 
fortsetter Baumann. Alle – 
byggeherrens team bestå-
ende av prosjektledelse og 
energirådgiver, leietaker, ar-
kitekt og rådgivere, underen-
treprenører og håndverkere 
har vært involvert i jakten på 
optimale løsninger. Utveks-
ling av erfaring og samar-
beid har gjennomsyret pro-
sessen. Videre er det blitt 
avholdt kurs og opplæring 
underveis. Pilar 3 i følge 
Baumann omhandlet kvali-
tetssikring og kontroll basert 
på tverrfaglig gjennomgang 
av saksområdene. Viktig her 

har vært fokus på 100% ut-
førelse av klimaskjermen, 
samt fukt- og tetthetsmålin-
ger.

Avslutningsvis sammenfat-
ter Baumann de suksesskri-
terier som har gitt konklu-
sjonen på 70 kWh/m2 levert 
energi, slik at både ambisjo-
ner og energimålsettinger er 
ivaretatt og vel så det.

• Klare mål og rammekrav fra 
byggherren.

• Godt samspill i både plan-
legging og gjennomføringen 
for å optimalisere løsningene.
• Entreprenører med kunnskap 
om løsninger.
• Tidlig fokus på særskilte ut-
fordringer, spesielt med hen-
syn til bygningsfysikk i ytter-
vegger og tak.
• Tidlig i gang med energibe-
regninger for analyse av løs-
ninger (SIMIEN).
• Oppfølging og kontroll av ut-
førelse, spesielt med hensyn til 
klimaskjerm.

Vindusplassering i vindusåpninger er nøye beregnet for å 
optimalisere U-verdien for hver enkelt vegg. Her er vin-
duet høyt for god spredning av dagslys og god utsikt mot 
campus. Colts solavskjerming er her variert med oransje 
farge (se også stort bilde til venstre).

Foto: Byggenytt

Rommet er ennå ikke mø-
blert, men illustrer er no-
en elementer som bidrar 
til å gjøre NSB Kompe-
tansesenter til et miljø- 
og energieffekitivt bygg 
helt i front. Vinduer kan 
«sjokk»-luftes. Himlingen 
er spesiallag et for bygget. 
Betongdekkene er ikke til-
dekket med himlingsplater 
og fungerer som kjøling om 
sommeren. Da opptar be-
tongdekkene den avkjølte 
luften om natten og avgir 
denne i løpet av dagen.

Foto:
Byggenytt
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Heis tilbakefører energi til strømnettet i bygget 

Foto: Byggenytt

NSB Kompetansesenter har 
utnyttet alle muligheter når 
det gjelder å spare på energi-
bruken. Energieffektive løs-
ninger på alle områder har 
gjennomsyret prosjektering 
og byggeprosess fra dag én. 
Det gjelder også for heissys-
temet som er etablert i huset.

Valget falt derfor på KONE 
som er eneste heisleverandør 
som nå leverer heiser sertifi-
sert med energimerket A. I 
en samtale med administre-
rende direktør Knut Hovind 
og teknisk sjef Ben Gjerland 
i KONE AS, får Byggenytt 
opplyst at det som er inter-
essant med heisene til det-
te prosjektet, er at de har et 
regenerativt drivsystem. Det 
vil si at når heisen er på vei 
ned med tung last, tar den 
opp energi. Det regenera-
tive drivsystemet gjennvin-
ner denne energien tilbake til 
strømnettet og kan dermed 
spare inn 20% av det totale 
energiforbruket. Heisene har 
også LED-belysning og an-
dre komponenter som bruker 
lite strøm, samt stand-by be-
lysning i heiskupé og etasje-
visere. 

Det er KONE EcoDisc heis-
makin som er det regenerati-
ve drivsystemets kjerne. Heis-
maskinen er en permanent 
magnetisert sykronmotor.

Teknisk sjef Ben Gjerland (til venstre) og administrerende 
direktør Knut Hovind, KONE AS, viser stolt fram «gull
klumpen» KONE EcoDisc. Det er denne maskinen som 
lager det regenerative drivsystemet.

Foto: Byggenytt

Interiør med fargete veggpaneler i NSB’s fargepalett, rød, grønn og gul (brann
slangeskap). 

Foto: Byggenytt

Håndtering av grunnforurensing

Utsnitt av vestfasaden. 
Det midlertidig 
tildekkete feltet er 
inntaksåpning for den 
ennå ikke ankommete 
loksimulatoren. 

Foto:
Byggenytt

INTERIØRTRE

Vi har hatt gleden av å
levere 2000 m² fargede

Trysil Antibrann veggpaneler 
til NSB Kompetansesenter

Trysil Interiørtre AS, 2422 Nybergsund
Telefon 62 44 97 00 • Faks 62 44 97 01

www.trysil-interiortre.no

Av Steinar Sæland
Miljøgeologisk rådgivning

Multiconsult AS, Drammen

NSB-tomta ligger på Sund-
land i Drammen, hvor NSB 
har en lang historie med 
jernbanedrift, materiell-
vedlikehold og verksteds-
virksomhet, helt tilbake til 
damplokomotivenes tid. Som 
på de fleste steder med verk-
sted og industri setter det-
te sine spor. Håndtering av 
grunnforurensning er blitt et 
krav og del av enhver utbyg-
gingssak. Multiconsult AS 
har på oppdrag for OKK En-
treprenør AS hatt gleden av 
å ivareta dette ved grunnar-
beidene for NSB-skolen på 
Sundland.

Omregulering og utbygging 
av tidligere industriområ-
der påkaller oppmerksomhet 

fra forurensningsmyndighe-
ten fordi potensiell grunn-
forurensning som resultat av 
tidligere aktivitet ekspone-
res overfor nye, mer sensiti-
ve brukergrupper ved endret 
arealbruk. 

Oppmerksomheten knyt-
tes derfor innledningsvis til 
sannsynlighet for, eller mis-
tanke om hvorvidt det finnes 
grunnforurensning på et om-
råde, og om forurensningen i 
så fall representerer en helse-
risiko for dem som i framtida 
skal bruke og oppholde seg 
der. Det er også viktig å fast-
slå om det er fare for at miljø-
skadelige stoffer ved spred-
ning kan nå ut til resipient og 
påvirke flora og fauna.

Der det er sannsynlighet for 
skade på omgivelsene har 
forurensningsmyndigheten 
hjemmel til å kreve at utbyg-
ging gjennomføres slik at 
det verken i anleggstiden el-
ler senere oppstår situasjoner 
hvor personer eller miljø blir 
utsatt for uakseptabel ska-
derisiko. Det er kommunen 
som i de fleste utbyggings-
saker representerer forurens-
ningsmyndigheten. 

Forurensningsaspektet i en 
byggesak reguleres av foru-
rensningsforskriftens kap. 
2 (Opprydding i forurenset 
grunn ved bygge- og grave-
arbeider) som omhandler bå-
de dokumentasjon av foru-
rensningstilstand og krav til 
avbøtende tiltak. Praktisk 
håndtering av regelverket va-
rierer imidlertid fra kommu-
ne til kommune og er i end-
ring. Multiconsult AS har 

fortsettelse side 8
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Colt tilbyr intelligent solavskjerming

www.colt.dk

Faste eller bevegelige lameller

lameller i glass eller aluminium

lameller vertikalt eller horisontalt

Totalleverandør av sterk og svakstrøms-
installasjoner

Moelven Elektro AS
Schwartz gate 2 Marienlyst, 3043 Drammen

Telefon 32 20 45 10 • Faks 32 20 45 11
www.moelven.no

Prosjektering med fokus på lavenergibygg
Av  Petter Heiberg, Heiberg & Tveter AS

Ønsker/krav
Byggherre ROM Eiendom 
hadde et klart krav om et to-
talbehov på mindre enn 100 
kWh/m2/år for NSB Kompe-
tansesenter. Byggherren øn-
sket videre at det ble vurdert 
tekniske løsninger for å få to-
talbehovet videre ned.
 
Løsninger vurdert i 
prosjekteringsfase: 
Energibrønner med varme-
pumpeløsning.
Solcellepaneler på tak av 
bygget (600 m2).
Forskjellige styre/regule-
ringssystemer (Dali, EIB/
KNX etc.).
Styring, lys/varme/kjøling 
(behovsstyrt klima).
Dagslyskastere for å kunne 
dra nytte av sollys.
Antall aggregater samt plas-
sering (sjakter etc.).
Vannbårent varmeanlegg 
(gulvvarme/radiatoranlegg).
 
Valgte løsninger
Varme/kjøling
Det er valgt en varmepum-
peløsning som luft- vannvar-
mepumpe. Det er etablert  1 
stk. varmepumpe med ca. 
400 kW avgitt effekt som er 
plassert i gavlvegg i teknisk 
rom på plan 6. Denne skal 
primært ivareta byggets ge-
nerelle varmebehov i kulde-
perioder og kjølebehov i var-
me perioder.
 

Kjøling
For rom med «store» intern-
laster og driftstider utover 
normalt, har vi i tillegg til 
luftkjøling, etablert mulighet 
for fancoilkjøling via separat 
«liten» kjølemaskin.
 
Ventilasjon
Det er for ventilasjonsteknis-
ke anlegg, etablert 4 stk. ag-
gregater plassert på «loft». 3 
av aggregatene forsyner kon-
tor-/undervisningsarealer via 
hver sin vertikale sjakt. Det-
te for å oppnå «korte» kanal-
strekk med tilstrekkelig ka-
pasitet og lav SFP.

Aggregat 4 tar for seg kan-
tine og kjøkkendrift i plan 
5. Alle aggregater er utstyrt 
med vann kjølebatteri og 
vann varmebatteri. Det er 
i stor grad kun nyttet runde 
ventilasjonskanaler.

Alle oppholdsrom, kontorer, 
møterom og undervisnings-
rom er utstyrt med løsninger 
for behovsstyrt ventilasjon.

Varmeanlegg
Det er valgt radiatoranlegg 
for å dekke opp for transmi-
sjonstap og kaldras i bygget. 
Dette grunnet fleksible løs-
ninger med tanke på ombyg-
ging samt enkle regulerings-
mulighet ned på hver enkelt 
radiator.

Inngangsparti i bygget har 
gulvvarme via vannbårent 
system.
 
Strømforsyning generelt
Grunnet størrelse på bygg og 
energieffektivitet har beho-
vet for egen trafo i bygget falt 
bort. Bygget forsynes via ka-
bel med systemspenning 400 
V. Solcellepaneler ble vur-
dert. Kwh/pris for solcelle-
energi ville blitt uforholdvis 
dyrt og derfor ikke benyttet. 
I tillegg er teknikk lite ut-
prøvd i Norge og ville kun-
ne by på vedlikeholdsproble-
mer.
 
Byggets heiser er utstyrt 
med generator som sen-
der bremse effekt tilbake til 
strømnettet.
 
Belysningsanlegg
Det er for belysningsanleg-
gene lagt vekt på å benyt-
te armaturer med høy virk-
ningsgrad. Med en blanding 
av løsrør for almen belysning 
og LED for effektbelysning. 
Glødelysarmaturer er ikke 
benyttet. 

Belysningsanleggene er be-
hovsstyrt med bevegelsesde-
tektor og luxføler i rom med 
større vindusflater og lysinn-
slipp. Dagslyskastere er vur-
dert, men vinduets størrelse 
og plassering tilsa liten eller 
ingen effekt. Derfor utelatt.

Styring/overvåking/
regulering
Ventilasjonstekniske anlegg 
er utstyrt med tradisjonelt 
SD-Anlegg. VAV-sonesty-
ring har eget system basert 
på undersentralene knyttet 
sammen som et bussbasert 
anlegg, og tilknyttet toppsys-
tem for avlesning av verdier 
og programmering av para-
metre og settpunkter. Belys-
ningsanlegget er basert på 
standalone enheter Dali sys-
tem.
 
Begrunnelse for å velge sepa-
rate systemer er gjort bevist. 
Dette for oppnå klare grense-
snitt slik at hvert fag har mu-
lighet for å ivareta alle funk-
sjoner.
 
Resultat
Prosjekteringsgruppen har 
ved å benytte seg av aner-
kjente produkter, kjente løs-
ninger og med et nært sam-
arbeid med byggherre og 
bruker i prosjekteringsfa-
sen oppnådd målet med god 
margin. 

Vårt energibudsjett, basert 
på reelle driftstider og instal-
lerte effekter, med behovs-
styringer og energiriktige 
installasjoner og produkter, 
kommet frem til et resultat 
under 70 kWh/m2/år. Dette 
uten «uprøvd» teknikk, men 
kjent teknikk satt i system.

Det er valgt en varmepumpeløsning som luft- vann-
varmepumpe. Det er etablert  1 stk. varmepumpe med 
ca. 400 kW avgitt effekt som er plassert i gavlvegg i 
teknisk rom på plan 6. 

Foto: Byggenytt

Ventilasjonsaggregat 4 tar for seg kantine og kjøkk-
endrift i plan 5.

Foto: Byggenytt

Loksimula-
torhallen.

Loksimu-
latoren på 
bildet er fra 
det tidligere 
simulator-
senteret. Ny 
loksimulator 
er ennå ikke 
ankommet.

Foto: 
Byggenytt
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Grunnarbeid er utført av

Stryken Grustak og Maskinentreprenørforretning AS
Drammensveien 149, 3050 Mjøndalen
Telefon 32 23 17 50 • Faks 32 23 17 59

www.stryken.no

Systemvegger og himlinger
er levert og montert av

Åslyveien 15, 3170 Sem
Telefon: 06050 Telefaks: 33 33 15 76
www.moelven.no

Blikkenslagerarbeidet
er utført av

SIGURD FOSSLI A/S
Blikkenslagermester - Ingeniør

Strømnesveien 12. 1385 Asker
Telefon 66 79 78 03 • Faks 66 79 70 76

fortsettelse fra 
side 6

for kommunene i forbindelse 
med byggesaksbehandlinger, 
men brukes også som ret-
ningsgivende av miljøgeolo-
giske rådgivere. Men veile-
deren er også god lesning for 
tiltakshavere i utbyggings-
saker for å vise hva som blir 
forventet fra forurensnings-
myndigheten. Det gjelder 
også forurensningsforskrif-
tens kap. 2, som på en enkel 
måte framstiller saksgangen 
og hvordan den gir ulike ut-
fall om behov for tiltak.

Etter representativ prøveta-
king og kjemisk analyse på 
et utbyggingsområde benyt-
tes resultatene til å karakte-
risere grunnen i såkalte til-
standsklasser på en skala fra 
TKL1 (meget god) til TKL5 
(svært dårlig), mens løsmas-
ser med enda høyere foru-
rensningsgrad enn TKL5 de-
fineres som farlig avfall.

Inventeringen som en mil-
jøteknisk grunnundersøkel-
se representerer er et svært 
nyttig hjelpemiddel i plan-
leggingssammenheng. Vei-
leder TA2553 fastsetter på 
en rasjonell, sjablongmessig 
måte akseptgrenser for foru-
rensningsnivå og hvilke til-
standsklasser som kan ak-
septeres ved ulik arealbruk 
og jorddybde. Omvendt vil 
tilstandsklassene også kun-
ne benyttes til å identifisere 
hvilken arealbruk et område 
kan benyttes til. 

Tilstandsklassene gir altså 
anledning til å finne fram til 
optimal utnyttelse av et om-
råde i en tidlig planfase. Det 
vil blant annet si hvordan 
bygningskroppene bør ut-
formes og plasseres, og hvil-
ke bygningstekniske tilpas-
ninger som eventuelt kreves. 
Tidlig avklaring av konse-
kvenser ved grunnforurens-
ning medfører også at tiltake-
ne innlemmes som forutsatte 

deler av utbyggingskostna-
dene.

Beklagelig vis vurderes 
imidlertid grunnforurens-
ning fortsatt i en del tilfeller 
først når et utbyggingspro-
sjekt er definert og ansvar 
er overlatt entreprenøren. 
Frihetsgradene innskrenkes 
da til et minimum, håndte-
ringskostnadene blir høyere 
og presset på entreprenør og 
rådgivende ledd blir større. 
Saksbehandlingen og god-
kjenningsprosedyrene for 
håndtering av grunnforuren-
sing er likevel klart definert i 
forurensningsforskriften.

Ved utbygging på forurenset 
grunn krever forurensnings-
myndigheten at tiltakshaver 
utarbeider en tiltaksplan som 
beskriver hvordan nødvendi-
ge hensyn til helserisiko og 
spredningsfare skal ivaretas, 
både i anleggsperioden og 
ved framtidig arealbruk. Til-
taksplanen skal også fortelle 
hvordan overskuddsmasser 
må håndteres og kan benyt-
tes, eller om de må fraktes 
bort for behandling eller spe-
sialdeponering ved godkjen-
te mottak.

Tiltaksplanen skal godkjen-
nes av forurensningsmyn-
digheten og sendes senest 
sammen med IG-søknaden 
til kommunen. Det må der-
for også innarbeides tid til å 
håndtere eventuelle innsigel-
ser. Dette understreker at til-
takshaver som regel har nytte 
av å innarbeide grunnforu-
rensning allerede på skisse-
stadiet til en utbygging.

Som del av tilsynsfunksjo-
nen til forurensningsmyn-
digheten krever forskriften 
også at alle terrenginngrep i 
forurenset grunn dokumen-
teres med hensyn til hvor-
dan gjennomførte tiltak har 
ivaretatt SHA og ytre miljø. 

over hele landet stor aktivi-
tet på grunnforurensningssa-
ker på vegne av tiltakshave-
re og entreprenører. Her gis 
noen synspunkter på hvordan 
aktørene bør forholde seg til 
grunnforurensning. 

Dersom det etter innledende 
gjennomgang av informasjon 
om aktiviteten på et område 
er grunn til å tro at det fin-
nes forurenset grunn, plik-
ter tiltakshaver å få iverksatt 
miljøtekniske grunnunder-
søkelser for å fastslå foru-
rensningens beliggenhet, ut-
strekning og omfang. Dette 
innebærer at det gjennom-
føres alt fra grunne sjaktgra-
vinger til dypere grunnborin-
ger for uttak av løsmasser og 
kjemisk analyse av forbin-
delser som det knyttes mis-
tanke til. 

For å sikre at miljøteknis-
ke grunnundersøkelser fore-
går noenlunde likt og at be-
slutninger tas på tilsvarende 
grunnlag fra sted til sted har 
Klima- og forurensnings-
direktoratet (Klif), etablert 
veiledninger og retningslin-
jer som blant annet definerer 
hvilken prøvetakingsintensi-
tet som kreves på et område 
avhengig av aktuell og fram-
tidig arealbruk. 

Ved årsskiftet 2009/2010 ble 
det innført nye retningslin-
jer for miljøtekniske grunn-
undersøkelser i Klif-veileder 
TA2553/2009 (Helsebaser-
te tilstandsklasser for foru-
renset grunn). Den beskri-
ver på en relativt lettfattelig 
måte hvordan undersøkelser 
og vurderinger av grunnfor-
urensning skal gjennomføres 
for å etablere et tilfredsstil-
lende beslutningsgrunnlag 
om behov for tiltak. Veile-
deren skal være et verktøy 

Det kreves derfor utarbeidet 
en sluttrapport som doku-
menterer at påkrevde forhold 
er gjennomført og definerte 
akseptkriterier fulgt. Er do-
kumentasjonen mangelfull, 
kan forurensningsmyndighe-
ten i verste fall underkjenne 
gjennomføringen av tiltaks-
planen og tiltakshaver kom-
mer i ansvarsposisjon for å 
utbedre eventuelle uaksepta-
ble avvik. 

Ved bygging av NSB Kompe-
tansesenter gjorde Multicon-
sult AS tilstandsvurderin-
ger og utarbeidet tiltaksplan 
med graveinstruks for gjen-
nomføring av grunnarbei-
dene. Området ble definert 
som kontor- og forretnings-
område. Det ble påvist tung-
metaller, mineralolje og tjæ-
restoffer. Påvirkningsgraden 
tilsa at fyllmasser på stedet 
måtte defineres som foru-
renset, med krav om levering 
til godkjent mottak. Naturlig 
grunn ble derimot dokumen-
tert å være ren. Ingen krav 
til håndtering minimaliserte 
dermed deponeringskostna-
dene. Entreprenøren valgte 
Lindum AS som leverings-
sted. 

Håndtering av grunnforu-
rensning på et utbyggings-
område er en grunnlagsin-
vestering, og en forutsetning 
for utbygging som kan sam-
menlignes med geotekniske 
fundamenterings- og stabili-
tetsvurderinger. I begge til-
feller kan det bli dyrt for til-
takshaver å håndtere disse 
forutsetningene underveis i 
et byggeprosjekt, da avbøten-
de tiltak vil måtte håndteres 
på en unødvendig kostnads-
krevende måte. Uavklar-
te forhold og uventede funn 
av forurensning kan dessu-
ten medføre langvarig byg-
gestopp midt i anleggsperi-
oden.

Konklusjonen blir at når mis-
tanke om grunnforurensning 
innarbeides tidlig i en byg-
geprosess reduseres de av-
bøtende tiltakskostnadene, 
både som følge av mulighet 
for tilpasning av utbyggings-
prosjektet og fordi håndte-
ringen av grunnforurensning 
ikke blir tvunget inn i tran-
ge rammer. Hovedgrunnen 
til tidlighåndtering er likevel 
det ansvaret tiltakshaver har 
for at et utbyggingsprosjekt 
gjennomføres på en helse- og 
miljøsikker måte, både i an-
leggsperioden og ikke minst 
overfor brukerne utbyggings-
prosjektet skal betjene.

Innbydende 
kontorareal 
som venter 
på å bli tatt i 
bruk.

Foto:
Byggenytt

Fullskala togmodell av NSB’s nye togsett for undervis-
ning av konduktører er nettopp buksert inn i toghallen 
gjennom den store åpningen i den sydvendte gavlen.

Foto: Byggenytt
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          Vi gratulerer 
         med valg av vinduer, 

og takker for oppdraget!

www.nordan.no

Brannisolering av
stålkonstruksjoner,

samt branntetting av
tekniske gjennomføringer

Telefon 32 73 12 77 • www.buskerudbrannsikring.no
Stollveien 23, 3605 Kongsberg

Store energi- og
miljøambisjoner 

Det er sivilingeniør Sverre 
Tiltnes fra Faveo prosjekt-
ledelse AS som har vært 
prosjektets miljøkoordina-
tor. I en samtale med Byg-
genytt sammenfatter Tilt-
nes de elementene som har 
gitt et så bra resultat  i det 
nye kompetansesenteret.

Resultatene er et produkt av 
strukturert lagarbeid, hvor 
energi- og miljøambisjone-
ne har vært integrert i pro-
grammering, prosjektering 
og byggefasen. ROM Eien-
dom AS har satt ambisiøse 
krav fra dag én. Min jobb 
har vært å fasilitere proses-
sene og bidratt med dyb-
dekunnskap om velfung-
erende miljøløsning er og 
-prosesser. 

Det har vært spesielt given-
de at prosjektet har vært 
opptatt av reelle besparel-
ser og velfungerende løs-
ninger. Vi har satt rekorder 
uten at merkostnadene har 
kommet over tusen kr. pr. 

m2. Løsningene er robuste 
og basert på utprøvd tekno-
logi. Byggets nyskapning 
ligger i helhetlig design, 
sterkt engasjement i detalj-
eringene og et mangfold av 
gode løsninger. 

Vinduene er ikke bare 
av høy kvalitet, men og-
så utformet og plassert 
med omhu for å reduse-
re varmetapet maksimalt. 
Brannventilasjonen kan 
om sommeren brukes til 
å sjokk-kjøle bygget i var-
me perioder. Osv. Listen er 
lang. Nå gjenstår å etter-
prøve at alle tiltakene gir 
bidrag som forventet. At 
bygget har en tetthet ned 
mot 0,4 gjør oss trygge på 
at bygget vil levere reelle 
effekter. Og brukerne blir 
for sikkerhets skyld på-
minnet om hvordan de bru-
ker bygget hver dag. Alle 
som besøker bygget møter 
et påtrengende panel med 
lett lesbar informasjon om 
energibruken 

Panelet i resep-
sjonen viser 
lett lesbar in-
formasjon om 
energi bruken. 

Det eneste 
området hvor 
høy energi bruk 
vil bli tolerert, 
er bruk av 
simulatorene. 
Det forteller at 
undervisningen 
i kompetanse-
senteret er 
effektiv.

Foto:
Byggenytt  

Vinduene er ikke bare av høy kvalitet, men også utfor-
met og plassert med omhu for å redusere varmetapet 
maksimalt. 

Foto: Byggenytt

Kompetansesenterets praktfulle auditorium hvor store 
glassfelt gir inn- og utsyn til det sentrale hovedtrapprom-
met og til det fri. Det er også et stort vindusfelt mot lok-
simulatorsalen (sees ikke på bildet). 

Foto: Byggenytt

Prosjektsjef Steffen Markussen i Rom Eiendom AS, 
forteller at samarbeid er det viktigste stikkordet i kom-
petansesenterprosjektet. 

Foto: Byggenytt

Samarbeid
Rom Eiendom AS sin pro-
sjektsjef Steffen Markus-
sen opplyser til Byggenytt at 
hvis det er ett ord som best 
kan beskrive byggeprosjektet 
NSB Kompetansesenter, så 
er det ordet samarbeid. Rom 
Eiendom står bak kompetan-
sesenteret sammen med tota-
lentreprenøren OKK Entre-
prenør AS. Rom satte strenge 
miljøføringer i forprosjektet, 
og det har vært et sterkt fo-
kus på miljø- og energiriktig 
bygging helt fra kontrahering 
til overlevering og driftsfase. 
OKK har som totalentrepre-
nør videreført kravene gjen-
nom detaljprosjekteringen 

og utførelsen i samarbeid 
med oppdragsgiver. I tillegg 
har OKK vært en koordina-
tor og pådriver for at teknisk 
og bygningsmessig prosjek-
tering og utførelse er optima-
lisert. Optimaliseringen har 
medført en rekke tiltak for å 
nå Roms miljø- og energimål 
for dette prosjektet, sier Mar-
kussen.

Andre sentrale aktører i dette 
byggeprosjektet har vært FA-
VEO prosjektledelse AS, alt. 
arkitektur as og Oslo Pro-
sjektadministrasjon, tilføyer 
Markussen.

Det er god stemning i NSB Kompetansesenter. Her leie-
takerens prosjektleder Karen Dillerud Sannes i kom-
petansesenterets fargeglade resepsjon. 

Foto: Byggenytt

Hovedtrappen, 
den vertikale lob-
byen, som strek-
ker seg over 5 
etasjer, er et skue 
verdt.

Foto:
Byggenytt
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Distribusjonslager for UNIL

Meter Arkitektur AS
Rektor Østbyesgate 2

1604 Fredrikstad
Tel. 69 30 11 10

www.meter-as.no

Arkitekt

Brick AS har ledet
utbyggingen av

Distribusjonslager for UNIL.
Vi har hatt ansvaret for

prosjektledelse,
prosjekteringsledelse og 

byggeledelse i prosjektet.

Brick AS
Grålumveien 125 - 1712 Grålum

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

www.brick.no

Vi har hatt brann- og
sikkerhetsrådgivning

BSR AS • Kartheia 5, 4626 Kristiansand
Telefon 38 00 09 99 • www.bsr.no

 
Prosjektfakta

Byggherre: UNIL/NorgesGruppen

Prosjekt- og 
byggeledelse:  Brick AS

Totalentreprenør: AF Bygg Glomsrød

Arkitekt: Meter Arkitektur AS
RIB: Bright Rådgivende Ingeniører AS
RIV: Bright VVS AS
RIE: Bright Elektro AS
RIBr: Brann og Sikkerhetsrådgivning AS 
RIGeo: Geo Øst AS
Logistikk: Swisslog

Av 
David Gulbrandsen,
Meter Arkitektur AS

Unils nye lager i Våler har 
vært et ryddig og uproblema-
tisk prosjekt å jobbe med. Å 
være med fra tidlig fase, med 
et allerede gjennomtenkt 
program og et godt planlagt 
logistisk konsept, har gjort at 
usikkerheten som ofte opp-
står rundt diverse problem-
stillinger har uteblitt. Skis-

sene vi ble presentert fra 
forprosjektet var såpass fer-
digtygd, at kun kontordelen 
har endret seg nevneverdig 
siden vi ble invitert til å delta 
i prosessen i slutten av 2008.

Logistikkbygg krever god 
planlegging. Arkitekten 
er ikke nødvendigvis rette 

kompetanseleverandør for 
arbeidsflyten i slike anlegg, 
og firmaene som bestiller 
slike bygg har ofte tidligere 
praktisk bruk som referanse-
grunnlag for sine valg av løs-
ninger. I Unilprosjektet ble vi 
raskt presentert for bedrifts-
rådgiver og logistikkguru Tor 
Magne Ask fra Ask Consul-
ting, og Egil Torgersen som 
er spesialist på design av au-
tomatlager. Disse ga oss den 
nødvendige forståelsen av 
hvordan bygget skulle ope-
rere, og med Våler kommu-
nes reguleringsplan for Våler 
Næringspark i hånden, kun-
ne prosjektleder Per Johan 
Evensen i Brick AS overlate 
oss jobben med å tegne et au-
tomatlager på over 30 meters 
høyde. Det kriblet i fingrene.

Prosjekteringsgruppen har 
bestått av en kjempegjeng, 
under hyggelig og erfaren le-
delse av Arne Albinson og 
Thomas Nordenhaug fra AF 
Glomsrød Halden. Sammen 
har vi med Ketil Fjeld fra 
Brick som pådriver for frisk-
melding av tegningsunderlag 
produsert arbeidstegninger 
for bygningen, uten et eneste 
prosjekterings- eller bygge-
møte med sur stemning. Til 
og med arkitekten har møtt 
opp til avtalt tid, eller rette-

re sagt ti minutter før, for en 
hyggelig prat og en god kaffe 
i brakka, før alle samlet seg 
for å gå gjennom referater 
og ta avgjørelser på tekniske 
løsninger og hvilke anekdo-
ter fra tidligere byggeplasser 
som skulle være styrende for 
utfallet av valgene som skul-
le tas. Dette klimaet kommer 
til å stå igjen som det vi hus-
ker best fra Unilprosjektet. 
Perioder med stress har det 
selvfølgelig vært, men sam-
arbeidet i en gjeng som øn-
sker å gjøre hverandre gode, 
har helt klart tatt toppene av 
de få nettene vi har måttet 
bruke på å tegne i stedet for 
å sove.

Bygget består av nevnte høyt-
lager, som er stapp full av re-
oler, robotkraner på skin-
ner og ikke så mye mer, et 
lavere plukklager ved siden 
av, frontet av et torg for ut- 
og inngående paller. Samt et 
kontorbygg på toppen av tor-
get i den nordvestlige enden. 
Enkelt beskrevet. Og nesten 
like enkelt å tegne. 

Arkitekturen i slike bygg 
kommer sjelden på trykk i 
Narvesens glansede utvalg 
av livsstil- og designblekker. 
Så langt har vel bare Moss 
avis trykket et sint leserinn-

Våler Næringspark i Våler kommune. UNIL er som flyfo-
toet viser første byggeprosjekt i næringsparken.

Foto: 

Det automatiske høytlageret på hele 35 meter fra gulv 
til tak, ruver med sine titalls høye reoler hvor flere tusen 
paller skal plasseres.

Foto: Byggenytt

legg om hvor forferdelig høyt 
og dominerende bygget vir-
ket den vårdagen en hytteei-
er på andre siden av Lødeng-
fjorden ankom ferieparadiset 
sitt, og så at elgens beite-
grunnlag var blitt erstattet av 
en stor og hvit kloss. For oss 
er dette bygget viktigere som 
en øvelse i å orkestrere en 
ekstrem rasjonell behand-
ling av enorme mengder pal-
ler som blir levert og hentet 
av semitrailere og vogntog. 
Hver eneste pallplass i byg-
get har blitt voktet med ar-
gusøyne, for å unngå at tek-
niske installasjoner eller 
bygningsfysiske elementer 

skulle stjele sårt trengte og 
nøye planlagte kvadratme-
tere. Og når disse kriteriene 
er fulgt opp i den grad det er 
gjort her, mener vi at bygget 
kan betraktes som vakkert 
og flott; rene rasjonelle lin-
jer og volumer med sine helt 
spesifikke oppgaver og nøye 
utregnede mål, gir en indre 
logikk som resonnerer med 
et harmonisk ytre.

Vi ønsker å takke Brick, 
Unil, Tor Magne Ask, AF 
Glomsrød, Egil Torgersen, 
samt hele prosjekteringslaget 
for et interessant og morsomt 
prosjekt.

Unil AS er ansvarlig for utvikling, innkjøp og markedsføring av produkter 
under NorgesGruppen egne merker. Distribusjonslageret i Våler er det nye 
hovedlageret for import av tørrvarer for videre distribusjon. 

Foto: Byggenytt
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Distribusjonslager for UNIL

Grønland 1, 1767 Halden • Telefon 69 21 36 03 • Fax 69 21 36 03

Totalentreprenør

Foto: Byggenytt

Rådgiver i byggeteknikk,
elektro og VVS

Tamburveien 9, 1718 Greåker • Telefon 69 13 69 00 • www.bright.no

Bildet til venstre viser 
anleggets truckladesta-
sjon. Bildet til høyre 
viser kontor delen hvor 
ennå ikke alt var på 
plass da bildet ble tatt. 
Ca. 20 personer vil ha 
sitt arbeid på UNIL 
med både lager- og 
kontoransatte.

Foto:
Byggenytt

Etablering av UNIL i Våler Næringspark erstatter tidligere mindre Unil-
lager i Mosse-området. Etableringen i Våler er gunstig med nærhet til 
Moss havn og E6.

Foto: Byggenytt
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Betongarbeid er utført av

Betong & Tre AS
Postboks 32, 1740 Borgenhaugen

Telefon 69 12 86 86 • Faks 69 12 86 87
www.betongogtre.no

Telefon 69 12 86 86 

Brannsikring og tetting
er utført av

KAEFER Construction AS
Bjørnåsveien 5, 1596 Moss

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

Vi har levert
stålkonstruksjoner

SKV AS
Åkebergmosen 17, 1640 Råde

Telefon 990 95 220 • Faks 693 51 230
www.skv.no

Malerarbeid, gulvbelegg og
flytesparkel er utført av

MALING - TAPETSERING - GULVBELEGG

Firma adr.:
Ingerila 27,1788 Berg i Østfold

 Org.nr. 979 475 489
Arne Eriksen

Mob.: 906 79 678
Priv.: 69 19 56 41

Rino Lund
Mob.: 922 46 872
Fax : 69 18 24 08

Arne Eriksen: Mobil 906 79 678 • Rino Lund: Mobil 922 46 872
melo@online.no • Faks 69 18 24 08

Elektroteknisk arbeid er utført av

Storm Elektro AS • Postboks 609, 1522 Moss
Telefon 69 21 09 90 • Faks 69 21 09 99

www.stormelektro.no

Elektroanlegg
Av 

Gunnar Ringdal,
Bright Elektro AS

UNIL består av nevnte høytlager og et lavere plukklager ved siden av, frontet av et torg for ut- og inngående paller.

Foto: Byggenytt

I Unils nye grossistlager i Vå-
ler er det installert et moder-
ne 400 V elektrisk anlegg.
Bygget her egen trafostasjon 
med plass til to transforma-
torer. I dette byggetrinnet er 
det montert en trafo på 1600 
kVA. I hovedtavlen i bygget 
er det avsatt plass til neste 
byggetrinn.    
  
Hovedbelysningen i lager-
rommene er montert på 
strømskinner hvor armature-
ne med enkle håndgrep kan 
flyttes eller suppleres med 
ekstra belysning hvis beho-
vet skulle melde seg.
   
Lyssystemet er basert på DA-
LI forkoblingsutstyr. Dette 
gjør at anlegget lett kan pro-
grammeres til  ønsket lys-
styrke. 
 
Lysstyringen er delt inn i so-
ner som naturlig hører sam-
men. I de store salgsarealene 
er lyset i tillegg styrt av SD 
anlegget via innbrudd og ad-
gangskontrollsystemet.
    
Armaturtyper er valgt i for-
hold til de rom og miljøer de 
er plasseret i.
 
De forskjellige rom er levert 
følgende maksimale lysnivå-
er :
 

• Tørrvarer 500 lux i tomt 
rom.
• Torg inn 400 lux i tomt 
rom.
• Automatlager100 lux i tomt 
rom.  
• Korridorer og ganger 250 
lux. 
• Kontorer 500 lux på ar-
beidsplanet definert som et 
område på 1500 mm x 800 
mm.
  
Alle lysrør og kompaktlysrør 
er levert i med fargetempera-
tur 4000 grader Kelvin Cool 
White 840.  Belysningsar-
maturene har helelektro-
nisk forkoblingsutstyr. Alt 
forkoblingsutstyr er i klasse 
A1 eller A2 iht direktivet fra 
Celma( 2000/55/EC ).   
  
Data nettverk
Kablingsanlegget med uttak 
er levert som et «strukturert 
kablingssystem» iht. NS-EN 
50173. Standard cat 6A 10 
Gigaspeed, 500 MHz, og et-
ter NG data sine retningslin-
jer. 

I det vertikale (stam-) net-
tet mellom patckeskap er det 
benyttet 12 fiber OS2 singel-
modusfiber og 50 par ME 0,6 
mm telefonkabel.  Det er be-
nyttet Systimax UTP cat 6A, 
1091B, 4 par kobberkabel i 
det horisontale nettet. 

Brannvarslingsanlegg
Krav til utførelse, tekniske 
bestemmelser etc. iht. offent-
lige påbudte brannalarman-
legg samt FGs regelverk.

Brannvarslingsanlegget levert 
med et overordnet presenta-
sjonsanlegg med bilder som 
på en oversiktlig og forståelig 
måte viser hvor alarm er utløst. 
Alarm og driftsstatus er i til-
legg overført til SD- anlegget. 
Utløst alarm er overført direk-
te til vaktsentral.

Nøkkelboks er plassert inte-
grert i fasaden ved brannve-
senets angrepsvei. I mindre 
rom er det benyttet punkt-
deteksjon med røkdetektorer 
mens det i de store lagerrom-
mene er montert et aspira-
sjonssystem med høyfølsom-
me detektorer montert i egne 
skap med sugevifter. 

I automatlageret er det mon-
tert aspirasjonsanlegg i 4 ni-
våer. Total høyde til tak er 
her ca 33 meter.

For å ivareta rømningssik-
kerhet ved utløst brannalarm 
blir alle sikkerhetslåser låst 
automatisk. I tillegg til det-
te vil alle kjørebommer/ por-
ter automatisk gå i åpen stil-
ling ved utløst alarm. Dette 
blir gjort for å at utryknings-
biler lett skal komme inn på 
anlegget.

Adgangskontroll og 
innbruddsalarm
Det er montert et innbrudds-
alarmanlegg med IR (in-

frarøde) detektorer iht. FG’s 
regelverk «Regler for auto-
matiske innbruddsalarman-
legg 2006» som dekker alle 
områder på 1. og 2. etasjes 
nivå. (ca. 4 m over bakke-
plan).
 
Rømningsdører og porter er 
utstyrt med overvåking i for-
hold til låst og lukket funk-
sjon. Anlegget kan program-
meres med forskjellige koder 
i forhold til soner og tid. Ad-
gangskontrollen er basert på 
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Borg Byggmontering AS
Tomteveien 47, 1618 Fredrikstad

Telefon 69 35 12 70 • Faks 69 34 78 57
www.borgbygg.no

Vi har levert og montert

15.000m² fasadeelementer
12.000m beslag

7.000m² takplater
Montert i opptil 35 meters høyde

UNIL er et stort anlegg med sine 11.500 m2 lager og 500 m2 kontorlokaler. Kontrakts-
sum for totalentreprisen beløper seg til ca. 72 millioner kroner eks. mva.

Foto: Byggenytt

Møterom med fin utsikt til skogen som omkranser næringsparken.        Foto: Byggenytt

berøringsfrie kortlesere med 
tastatur.  

Innbruddsalarmen og ad-
gangskontrollen er fullsten-
dig elektronisk integrert med 
felles software. 

Som overordnet anlegg er 
det leveres et PC basert an-
legg for styring og kontroll 
av innbrudd og adgangskon-
troll i fellesskap.  
 
Gassvarslingsanlegg 
Det er levert et gassvars-
lingsanlegg for knallgass i 

truckladestasjon. Gassvars-
lingsanlegget er knyttet di-
rekte opp mot byggets øvrige 
overvåkningsystem.
 
TV overvåkningsanlegg 
Det er levert et TV-over-
våkingsanlegg med i alt 12 
faste kameraer, 4 domer og 
to monitorer. Anlegget lag-
rer til en hver tid alle hen-
delser innenfor en 7 dagers 
periode. Anlegget har auto-
matisk sletting av hendelser 
eldre enn disse 7 dager.
 
  

Sentralt 
driftskontrollanlegg
Det er levert et SD anlegg for 
felles styring av alle tekniske 
installasjoner. SD-anlegget 
er bygget opp med en server 
med mulighet for flere kli-
entservere via et ethernett.
Serveren er utstyrt med ta-
pestreamer og DVD- bren-
ner for backup av applikasjo-
ner og data. SD anlegget er 
tilknyttet alarmsender som 
sender SMS til driftsperso-
nale og viktige alarmer til 
ekstern alarmstasjon.

Utsnitt fra torget. Totalt har UNIL en lagringskapasitet på 28.000 paller.

Foto: Byggenytt
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www.gk.noSolgaard Skog 15, 1599 Moss • Tlf. 69 20 46 70
GK Norge AS, avd. Moss

med automatisering, og SD-anleggmed automatisering, og SD-anlegg
GK har levert ventilasjonsanleggGK har levert ventilasjonsanlegg

Rørarbeid er utført av

Storm Klima AS • Midtveien 8, 1522 Moss
Telefon 69 36 65 00 • Faks 69 36 65 01

www.stormklima.no

Ventilasjonsaggregatene
er levert av

Covent AS • Birkemo, 4387 Bjerkreim
Telefon 51 45 96 00 • www.covent.no

VVS-tekniske anlegg
Av 

Stian Kongsvik,
Bright VVS AS

Varmeanlegg
Varmesentral er bygget 
opp med en reversibel luft 
til vann varmepumpe som 
grunnlast og en elektrokje-
le som spisslast. Det er også 
tilrettelagt for tilkobling mot 
fremtidig fjernvarmeleveran-
se. Hele varmeanlegget er ut-
ført som et lavtemperaturan-
legg, for å nyttiggjøre mest 
mulig av energileveransen til 
varmepumpen.

Som varmelegemer er det 
valgt aerotempere med trinn-
regulering over vifter i pro-
duksjonslokaler, og radiato-
rer i lavtemperaturutførelse 
i kontorlokaler. I kjølese-
songen leveres kjøling over 
samme anlegg, slik at det 
opprettholdes en stabil tem-
peratur i lokalene året rundt. 
Alle anlegg er derfor isolert 
som kuldeanlegg.

Ventilasjonsanlegg
Produksjonslokaler er venti-
lasjonsmessig delt inn i 3 so-
ner; automatlager, plukkla-

ger og torg. Hver sone har 
sitt balanserte ventilasjons-
anlegg. Ventilasjonsaggrega-
ter for produksjonslokaler er 
plassert utvendig på tak, hvor 
det er sikret med tilfredsstil-
lende adkomst og servicekor-
ridor integrert i aggregatene. 
For å sikre tilfredsstillende 
omrøring og temperaturgra-
dient i produksjonslokaler, er 
det installert omrøringsvifter 
i taket.

Det er videre installert egne 
balanserte ventilasjonsan-
legg for kontorlokaler, samt 
avtrekksystem for trucklade-
stasjon.

Sprinkleranlegg
Hele anlegget er fullsprin-
klet. I automatlager er det 
benyttet reolsprinkling. I 
forbindelse med sprinkleran-
legg er det også etablert 
vannreservoar i form av ut-
vendig tank.

Alle tekniske anlegg styres 
og overvåkes via SD-anlegg.

Kontorbygget er plassert på toppen av torget i den nord-vestlige enden.                                                   Foto: Byggenytt

Sprinklersentralen i teknisk rom. Brannsikkerhet er 
høyt prioritert i UNIL distribusjonslager. Hele anleg-
get er fullsprinklet. I automatlager er det benyttet reols-
prinkling. Totalt er det utplassert 2000 sprinklerhoder. 
I forbindelse med sprinkleranlegg er det også etablert 
vannreservoar i form av utvendig tank.

Foto: Byggenytt

Ventilasjonsaggregat teknisk  rom. Produksjonslokaler 
er ventilasjonsmessig delt inn i 3 soner; automatlager, 
plukklager og torg. Hver sone har sitt balanserte venti-
lasjonsanlegg.

Foto: Byggenytt

Ventilasjonsaggregater for produksjonslokaler er plas-
sert utvendig på tak, hvor det er sikret med tilfredsstil-
lende adkomst og servicekorridor integrert i aggregatene. 
For å sikre tilfredsstillende omrøring og temperaturgra-
dient i produksjonslokaler, er det installert omrørings-
vifter i taket.

Foto: Byggenytt

Varmesentral 
er bygget opp 
med en rever-
sibel luft til 
vann varme-
pumpe som 
grunnlast og 
en elektrokjele 
som spisslast. 
Det er og-
så tilrettelagt 
for tilkobling 
mot fremtidig 
fjernvarmele-
veranse.

Foto:
Byggenytt
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Arkitekt

AMB Arkitekter AS • www.ark-amb.no

Totalentreprenør

Tronrud Entreprenør AS
Stamveien 7, 1481 Hagan

www.tronrudentreprenor.no
Telefon 46 84 60 00 • Faks 32 12 06 15

Bjørkelangen Torg

Rådgivende ingeniør
byggeteknikk

Siv.ing. Helge Andreassen AS
Storgata 19, 1850 Mysen • Telefon 69 89 61 00

Av 
Einar Aakerøy,

AMB Arkitekter AS

Byggherrens tanke om et nytt 
kjøpesenter i Bjørkelangen 
sentrum går helt tilbake til 
1998. Handelslekkasjen fra 
kommunen var stor, og for 
å kunne få nye detaljhand
elskjeder til sentrum, samt at 
eksisterende kunne fornyes 
og utvides, – var det nødven
dig å kunne tilby nye og stør
re butikkarealer innenfor en 
samlet utbygging.

Byggherren hadde også det 
ønske at utbyggingen skulle 
foretas sentralt i Bjørkelan
gen, – slik at man ikke svek
ket det allerede etablerte sen
trum, – men heller styrket 
sentrumstilbudet totalt.

Etter en tidkrevende prosess 
med tilrettelegging av eierfor
hold og regulering av det sen
trale området ved enden av gå
gaten, ble AMB Arkitekter AS 
våren 2008 gitt oppdraget med 
å utarbeide et forslag til mas
terplan for et toplans kjøpesen
ter på ca. 10.000 m2.

Reguleringsplanen la opp til 
at det eksisterende ganske 
store torget ved enden av gå
gaten,  dels skulle inngå i ut
byggingen, og på den måten 
bli en mer intim avslutning 
av gågaten.

På nordsiden av prosjektet, 
var det også regulert inn are
aler for parkering, slik at det 
totale antall parkeringsplas
ser i sentrum ville økes og 
være godt fordelt.

Som en av de større eierne i 
prosjektet, ville Coop erstat
te sin eldre Prixbutikk med et 
nytt og moderne konsept. 

Senteret er utformet med 
et sentralatrium med over
lys, og med god visuell kon
takt mot butikkene på begge 
plan. Senterets tre innganger 
henvender seg til og «plukker 
opp» kundene fra naturlige 
adkomstpunkter, fra torget, 
fra den nye parkeringsplas
sen, og fra rådhus og skolen.

Det var også byggherrens øn
ske at materialbruk i fasade
ne skulle videreføre bruken 
av rød tegl. Fasadene er så
ledes utformet med tre uli
ke materialer, rød tegl, store 
glassfelt og Steni fasadeplat
er.

Glassfeltene er dels utformet 
som tette og dels med klart 
glass for å gi innsyn i bu
tikkene. Dette var viktig for 
at bygget ikke skulle frem
stå lukket, men snarere med 

Einar Aakerøy i AMB 
Arkitekter AS var selvsagt 
tilstede på kjøpesenterets 
Grand Opening 11. nov-
ember.

Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side

Senteret er utformet med 
et sentralatrium med over-
lys, og med god visuell 
kontakt mot butikkene på 
begge plan.

Foto: 
Byggenytt

På bildet over ser vi 
kjøpesent erets inngang 
fra nord hvor det er 
inn regulert arealer for 
ny parkering.

Bildet til høyre gir et 
godt inntrykk av hvor 
folksomt det var på 
åpningsdagen.

Foto:
Byggenytt

Bildet tatt i gågaten, er sett mot inngangen fra torget, en av senterets 
tre innganger. Det lave bygget til høyre tilhører ikke senteret, men som 
man ser, er dette byggets røde tegl videreført i nybygget.

Foto: Byggenytt

Perspektiv: AMB Arkitekter
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Ekornveien 11, 2240 Magnor
Telefon 62 83 70 11 • Faks 62 83 72 40

www.emvc.no • post@emvc.no

Trapper og rekkverk er
produsert og montert av

Østre Aker vei 103,
Postboks 22 Grefsen,
0409 Oslo
Telefon 22 511 300
www.rolf-holm.no

Mur- og flisarbeid
er utført av Over 2000 m² malte

fasadeplater er levert av

Fautvegen 7, 2836 Biri
Telefon 61 13 04 50 • firmapost@nordic-iso.no

www.fasadesystemer.no

Himlingsarbeid
er utført av

Telefon 930 40 517 • Sagbakken 11, 2009 Nordby

et utvendig miljø hvor det 
er hyggelig å bevege seg på 
mørke høst- og vinterdager.

I den opprinnelige master-
planen, inngikk kun deler av 
bygget med to etasjer,  senere 
ble dette utvidet til å omfatte 
et nytt kommunalt bibliotek 
og flerbrukssal på plan to.

Senterets innvendige miljø 
er lyst, og det er lagt vekt på 
energieffektiv belysning i fel-
lesarealene (ca. 11 W pr. m2)

Gulv i fellesarealer er lagt 
med fliser, i varierende for-
mat, og innslag av polerte fli-

ser gir en fin effekt med re-
fleks av lyset.

Senterets leietagere er kon-
sentrert med dagligvare og 
faghandel i første etasje, og 
hud, hår og tekstil i andre 
etasje.

Ved senterets åpning den el-
levte november, var det fort-
satt noen ledige leieforhold, 
men med den store kundetil-
strømningen, den nye flotte 
dagligvarebutikken, det nye 
utvalget i ulike bransjer, så 
vil nok disse arealene hurtig 
ha nye leietagere.

fortsettelse fra 
forrige side

Endelig fikk Bjørkelangen rulletrapp.     Foto: Byggenytt

Bjørkelangen Torg sett mot inngangen som ligger i nærhet til rådhuset og skolen.   Foto: Byggenytt

Fra plan 2: Storsal og kommunalt bibli-
otek (bildene under.

Foto: Byggenytt
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Rørtekniske installasjoner 
er utført av

A. Halvorsen & Sønn AS
Postboks 253, 2001 Lillestrøm

Telefon 63 81 19 81

Alle de elektrotekniske 
installasjonene er utført av

Industriveien 9 B, 2020 Skedsmokorset
Telefon 63 87 96 00 • Faks 63 87 44 44

www.seko.no

SEKO ELEKTRO A.S

Senterleder Mona Delingsby fikk stor blomster-
bukett av ordføreren. Henne jobb blir nå å stoppe 
handelslek kasjen til Sverige.

Og alle var de der på den store 
åpningsdagen 11. november kl. 11!

Ordfører Jan 
Mærli sa blant 
annet før 
snorklippingen 
at nå heter det 
ikke lenger før 
og etter elgjakta, 
men før og etter 
11.11.11.

Alle bilder i 
boksen:

Byggenytt

Ole-Tom Nordby 
er selve primus 
motor bak 
kjøpesenteret 
Bjørkelangen 
Torg. Han har 
jobbet i 10 år for 
realiseringen av 
senteret. 11.11.11 
var derfor et 
stort øyeblikk 
for ham.

Og sist, men ikke minst: Leif Eidsgaard i Tronrud En-
treprenør AS, prosjektets totalentreprenør som har 
bygget dette flotte kjøpesenteret.

I den opprinnelige masterplanen, inngikk kun deler av bygget med to 
etasjer, senere ble dette utvidet til å omfatte et nytt kommunalt bibliotek 
og flerbrukssal på plan to.

Foto: Byggenytt

Det er alltid noe med trap-
per, bare de er fine – som 
tilfellet er i Bjørkelangen 
Torg. Til venstre trapp og 
trappegang i bibliotekdelen.
Over og til høyre: Trappene 
i kjøpesemnteret.

Foto:
Byggenytt

Senterets leietakere er konsentrert med dagligvare og faghandel i første etasje (bildet til høyre sett mot inngang-
en fra torget på senterets syd-side), og hud, hår, tekstil og sko i andre etasje (bildet til venstre).

Foto: Byggenytt.
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Totalentreprenør

Seltor AS • Vipeveien 51, 3917 Porsgrunn
Telefon 35 93 10 20 • Faks 35 93 10 21 • www.seltor.no

Grenland Næringspark 
byggetrinn 8

Av 
Jan Christer Fehn, prosjekteringsleder,

Seltor AS

Foto: Hilde Demiranda

Bakgrunn
Seltor sitt hovedfokus er å 
utvikle prosjekter i samar-
beid med kunden, «fra idé til 
komplett leveranse». Grunn-
idéen er med egne ressurser, 
å utvikle, designe, prosjekte-
re, bygge og overlevere nøk-
kelferdige bygg til kunden. 
Seltor har egen utviklings- 
og prosjekteringsavdeling, 
med både sivilingeniører og 
sivilarkitekter. 

Mens utforming av bygg 
tradisjonelt starter med ek-
steriøret, starter vi med å 
finne en rasjonell bærekon-
struksjon og et aksesystem i 
60-modul som gir fornuftige 
søyledimensjoner og plasse-
ring. Eksteriøret blir deretter 
designet ut ifra det rasjonel-
le bæresystemet. Gevinsten 
ved denne fremgangmåten er 
å kunne tilby byggherren en 
optimalisert kost/nytte løs-
ning, noe som gir oss et ek-

stra konkurransefortrinn i 
markedet.

Våren 2008 ble vi forespurt 
av Per Stian Dale fra Gren-
land Næringspark AS, om å 
utvikle et nytt kontorbygg, 
byggetrinn 8. Vi har tidlige-
re utviklet og bygget bygge-
trinn 6 og 7 i den samme næ-
ringsparken.

Per Stian ønsket at vi i ho-
vedsak skulle bruke samme 
type materialer som på de 
to foregående byggetrinne-
ne. Han ønsket også at bæ-
resøyler i yttervegg skulle 
skjules, slik at innsiden fikk 
slett overflate for størst mu-
lig fleksibilitet i forhold til 
kontordelevegger. Vi fikk i 
oppgave å maksimere byg-
gets areal, innenfor tomtens 
rammebetingelser.

Utforming/materialitet
For å kunne skjule søylene 

i yttervegg måtte vi benytte 
slanke stålsøyler med akse-
avstand på 4800 mm. Søyle-
ne måtte også brannisoleres 
med Conlit for å tilfredsstille 
riktig brannklasse. Innven-
dig i konstruksjonen er det 
benyttet HSQ hatteprofiler i 
stål for få utnyttet full høy-
de og fleksibilitet for kanal-
føringer og tekniske anlegg. 
Resten av bærekonstruk-
sjonen er i prefab betong og 
hulldekkeelementer. 

Ytterveggene måtte ha 250 
mm tykkelse for å kunne 
skjule stålsøyler og branni-
solasjon. Vi valgte derfor 8” 
primærbindingsverk, diffu-
sjonssperre og 2” påfôring på 

innsiden og gips. Utvendig er 
det hvit teglforblending med 
finsk hvit Terca teglstein. 

Vi valgte to hovedfarger på 
bygget. Som kontrast til den 
hvite teglen, benyttet vi en 
mørk farge (RAL 7016) på 
blant annet aluminiumsfelt-
ene. I den lengste fløyen er 
dette også brukt kontinuerlig 
i 1. etasje, slik at «boksen» 
over skal virke svevende. 

Bygget har to rømningstrap-
perom, ett i hver ende. Dis-
se har et glassfelt som lig-
ger som en «boks» 30-40 
cm utenfor den hvite trap-
peromsboksen. For å gjøre 
boksen «lettere», er det brukt 

limte glasshjørner i stedet for 
aluminiumprofiler. 

4. etasje er inntrukket i for-
hold til de andre etasjene for 
at bygget ikke skal virke så 
høyt og dominerende mot na-
boer og mot Porsgrunnsvei-
en. Vi ønsket at denne eta-
sjen skulle ha en skjerm eller 
et utstikk for å bryte opp re-
sten av «boks»-elementene. I 
første omgang vurderte vi et 
pergola-tak, men valgte med 
godt resultat et slankt utfor-
met skjermtak med 2 m ut-
stikk. 

Hoved inngangspartiet øn-
sket vi skulle være litt «mo-
numentalt» uten å bruke for 

mye plass. For å få en åpen 
og fri følelse har vi brukt alu-
minumsfelter og glass i 6,5 
m høyde. Vi ønsket at alu-
minumsfeltene skulle være 
selvbærende uten en sekun-
dærbærende stålkonstruk-
sjon bak. På denne høyden 
måtte da vertikalprofilene ha 
en dybde på 300 mm. Hori-
sontalprofilene beholdt vi så 
slanke som mulig. Det er be-
nyttet høye runde søyler og 
en utkraget buet «balkong», 
foran heis og trapperom i 
3.-etasjen. Dette ble gjort for 
å forsterke den monumentale 
virkningen. 

Som utvendig sol-skjerming 
er det benyttet screen, en 

Rådgivende ingeniører
VVS-teknikk

Erichsen & Horgen AS
VVS - Klima - Kulde - Energi - Miljø - MNIF - MRIF

Lyngbakkvegen 5, 3736 Skien
Telefon 35 58 85 00 • skien@erichsen-horgen.no

www.erichsen-horgen.no
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Vi har vært landskapsarkitekt
samt landskapsentreprenør

Telemark Park & Hageanlegg AS
Fossum Hovedgaard, Jernverksveien, 3721 Skien

Telefon 35 50 15 30 Mobil 913 27 683
www.telemarkparkoghage.no

Utvendige og innvendige 
trapper og rekkverk.
Diverse stålarbeid.

Vi takker for oppdraget.

Bø og Sauherad Produkter AS
Lundeveien 31
3800 Bø i Telemark

Telefon 35 95 19 20
Faks 35 95 14 60
www.boprodukter.no

Flytesparkelarbeidet
er utført av

Grønli og Sønner AS
Skjelbekkåsen 31, 3720 Skien

Telefon 99 24 83 08

– Sertifisert Weber gulventreprenør

 
Prosjektfakta

Byggherre: Grenland Næringspark AS
Prosjekt- og 
prosjekteringsledelse:  Seltor AS
Arkitekt: Seltor AS
Totalentreprenør: Seltor AS
RIB fundamenter: Siv.ing. Tore Mathisen
RIB bærekonstruksjoner
prefab: Loe Betongelementer AS
RIV: Erichsen & Horgen AS
RIE: Elektro 4 AS
RIBr: NBC Neas AS 
RIGeo: Multiconsult AS
VA: Seltor AS

perforert duk slik at man be
holder et godt utsyn samtid
ig som duken avviser inntil 
93% av varmen. Vi var nøye 
på å velge screen med gli
delåssystem slik at screenen 
holder seg stram og fin.

Verktøy i prosjekteringen
Det er benyttet mye 3Dteg
ninger og visualiseringer bå
de innvendig og utvendig for 
å kunne diskutere utforming 
og materialvalg i detalj, før 
løsningene ble valgt og byg
get. 

Kontorløsninger/
planløsninger
Bygget har 4 etasjer, totalt 
4130 m2. I bredderetningen 
av fløyene er bredden 16,2 m 
slik at det er plass til en kon
torrekke mot hver side med 
dagslys og utsyn. I midten 
er arkiv, toalettkjerner, te
kjøkken og møterom, samlet 
med korridor mot kontore
ne på hver side. 1. etasje lig
ger delvis under terreng og vi 
har samlet tekniske rom, fel
les toalett, dusj og gardero
ber i den «mørke» delen mot 

kjellervegg. 4. etasje har flott 
utsikt ut over byen. Her har 
vi plassert felleskantine og 
noen større felles møterom. 
Delen av kantina som ligger 
over hovedinngangsparti har 
fått ekstra store vinduer og 
gulvet er bygd opp på et po
dium, dels for å få full utnyt
telse av utsikten og dels for 
at rullestolbrukere skal kun
ne komme ut på takterrassen. 
Det er høydeforskjell fra gul
vet inne til belegningssteinen 
ute på grunn av isolasjonen i 
taket.  Møterom har også ut
gang til felles takterrasse.

Bygget har to rømningstrap-
perom, ett i hver ende. Disse 
har et glassfelt som ligger 
som en «boks» 30-40 cm 
utenfor den hvite trappe-
romsboksen.

Foto:  Hilde Demiranda

4. etasje har flott utsikt ut over byen. Her er felleskantine og noen større felles møterom plassert. Arealet er tilpasset 
rullestolbrukere.

Foto: Byggenytt                         

s

Trapper, rekkverk og 
trapperom i bygget har 
en svært flott utførelse.

Foto:
Byggenytt
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Storkjøkkenet
er levert av

Frednesøya 21. 3933 Porsgrunn
Telefon 35 93 20 00 • Faks 35 93 20 01

www.beha-hedo.com

Systemvegger og himlinger
er levert og montert av

Åslyveien 15, 3170 Sem
Telefon: 06050 Telefaks: 33 33 15 76
www.moelven.no

www.parkettgruppen.no

A L T  I  P A R K E T T ,  L E V E R T  O G  M O N T E R T

Postboks 415, 4250 Kopervik
Telefon 40 00 65 85 • Faks 40 00 65 86

Blikkenslagerarbeid
er utført av oss

Vemo AS
Elvegt. 17, 3919 Porsgrunn

Telefon 35 56 06 50 • Faks 35 56 06 51
www.vemo.no

Det er valgt to hovedfarger på bygget. Som kontrast til den hvite teglen, er det benyttet en mørk farge (RAL 7016) på 
blant annet aluminiumsfelt ene.

Foto: Hilde Demiranda 

VVS-tekniske anlegg
Av 

Stein Otto Bjørge,
Erichsen & Horgen AS

Generelt
Anleggene er gjennomgåen
de basert på konvensjonelle 
og utprøvde løsninger. 

Sanitæranlegg
Hovedledninger for vann og 
avløp er tilknyttet offentlig 
ledningsnett på østsiden av 
bygget. Vanninnlegget har 
dimensjon VL150 og er til
passet vannkravet til sprink
leranlegg og forbruksvann.  
Vanninnlegget er utført med 
PErør med elektromuffe
skjøter. 

Takvann fra bygget utgjør 
ca. 20 l/sek ved dimensjoner
ende nedbørsintensitet, og 
hele vannmengden er ført ut 
av tomta i separat lednings
nett.

Varmtvannsberedning ut
føres lokalt innenfor leieta
kerarealet, og da ved bruk 
av standard forrådsberedere 
med elektrisk oppvarming. 
For øvrig er sanitæranleg
gene konvensjonelt oppbyg

get med normalt utstyrsstan
dard.

Varmeanlegg
Bygget er utført med vann
båren varme, og er tilknyt
tet et nærvarmenett med var
mesentral i annen  bygning. 
Det er benyttet preisolerte 
stålrør i grunnen for varme
forsyning inn til bygget. An
legget er dimensjonert med 
temperaturprogram +80/+60 
C0 tilpasset temperaturpro
grammet i nærvarmeanleg
get.  Romoppvarmingen er  
hovedsakelig utført med ra
diatorer plassert under vin
duer.
 
Vannbårent snøsmeltean
legg er installert utenfor ho
vedinngang på sydvest siden 
og varemottaket på østsi
den av bygget. Anlegget er 
frostssik ret med glykol og 
styres etter felles snøføler.

Slokkeanlegg
Bygget er sprinklet i henhold 
til NS12845. Anlegget er ut megjenvinner, varmebatteri, 

og kammervifte.  Av hensyn 
til energiforbruket er det kun 
benyttet roterende gjenvin
nere. Det er ikke installert 
sentrale kjølebatterier i ag
gregatene. Kjølefunksjon er 
desentralisert til sonebatte
rier ute i anlegget, i alt 15 stk 
separate soner. 

Hver hovedfasade i hver eta
sje er egen sone. Sonespjel

dene åpner/stenger for ven
tilasjonsluft etter behovet 
for hver sone. På samme må
te styrer sonekjølebatteriene 
kjølepådraget etter behovet i 
hver sone.

Ventilasjonsprinsippet er ge
nerelt omrøringsventilasjon 
med takmonterte ventiler for 
tilluft og avtrekk.

ført i fareklasse OH1. Sprin
klersentralen er plassert i 
teknisk rom i underetasjen 
og består av én DN100 våt 
sprinklerventil og ett GAP
meter for etterprøving av ka
pasiteten på vanninnlegget. 
Anlegget er hydraulisk be
regnet og det er kun benyt
tet to ulike rørdimensjoner i 
anlegget.

Kjøleanlegg
Det er installert sentralt kjø
leanlegg for klimakjøling i 
bygget. Isvannsmaskinen har 
kapasitet på ca. 230 kW, og er 
plassert i teknisk rom i unde
retasjen, mens tørrkjølere er 
plassert oppe på taket. An
legget dekker klimakjøling 
via desentraliserte sonerbat

terier i ventilasjonsanlegget, 
i alt 15 sonebatterier er in
stallert. Videre er det instal
lert lokale DX romkjølere i 
rom med spesielle kjølebe
hov og temperaturkrav.

Luftbehandling
Luftbehandlingsanleggene 
består av to separate system
er med samlet kapasitet på 
ca. 40.000 m3/h. Aggregate
ne er plassert i teknisk rom i 
underetasjen.  Felles luftinn
tak for aggregatene er plas
sert oppe på taket og frisk
luft føres via innvendig sjakt 
ned til teknisk rom i undere
tasjen. Luftavkast fra aggrea
tene er etablert via felles lys
grav rett utenfor teknisk rom. 
Aggregatene har filtere, var

Det er installert sentralt kjøleanlegg for klimakjøling i 
bygget. Isvannsmaskinen har kapasitet på ca. 230 kW, og 
er plassert i teknisk rom i underetasjen.

Foto: Byggenytt

Luftbehandlingsanleggene består av to separate system
er med samlet kapasitet på ca. 40.000 m3/h. Aggregatene 
er plassert i teknisk rom i underetasjen.

Foto: Byggenytt
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Totalleverandør av sterk-
og svakstrømsinstallasjoner

Elektro 4 AS
Borgeveien 5, 3712 Skien

Telefon 35 90 01 00 • Faks 35 90 01 01
www.elektro4.no

www.oras.no

Tverrfaglig VVS-
entreprise er levert av

Vi gratulerer og takker for oppdraget

Branntetting og brannisolering
av stålkonstruksjoner er utført av

Rødmyrlia 2, PB 2532, 3702 Skien • Tlf. 35 91 52 60

www.brann-stopp.no

pressemelding:

Nytt solbeskyttende glass fra 
Pilkington

Pilkington kompletterer 
sitt utvalg av solbeskyt-
tende glass med en modell 
som gir høyt innslipp av 
naturlig lys, samtidig som 
den beskytter mot solvar-
me.

Det nye Pilkington Sun-
cool™ 60/30 tilbyr den 
samme funksjonal ite-
ten som de eksisteren-
de Pilkington Suncool™-
glassene, men har en 
lystransmisjon på hele 60 
prosent og en total solvar-
metransmisjon på kun 32 
prosent. Glasset er derfor 
den ideelle løsningen for 
kommersielle og private 
bygg med store glassflater. 

– De teknologiske løsnin-
gene i Suncool™ 60/30 gir 
et optimalt forhold mel-
lom lystransmisjon og to-
tal solenergitransmisjon, 
som gir naturlig kontroll 
av innetemperaturen og 
reduserer behovet for bruk 
av air condition. Dermed 
vil kostnadene for bruk av 
bygget bli lavere, og man 
sparer energi, forteller 
Marit Jørdre, ansvarlig for 
markedskommunikasjon i 
Pilkington Skandinavia. 

Pi lk ington Suncool™ 
60/30 har ekstremt lav var-
me-emissivitet med en U-
verdi på kun 1,0 i en stan-
dard tolags isolerglassrute 
med argonfylling. Det gir 
glasset overlegen energief-
fektivitet, fleksibilitet og et 
lekkert utseende. 

– Vi er stolte av å kunne in-
trodusere denne utvidelsen 
til våre flaggskip av off-li-
ne belagte solbeskyttende 
glass. Det viser hvor for-
pliktet vi er når det kom-
mer til å utvikle høytekno-
logiske glassløsninger for 
våre kunder, og til å hjelpe 
dem med å møte kravene i 
et regelverkmiljø i stadig 
endring, avslutter Jørdre. 

Om Pilkington Sun-
cool™ 60/30 

• Nøytralt utseende i re-
fleksjon og transmisjon. 

• Høy lystransmisjon på 60 
% og total solenergitrans-
misjon på 32 %. 

• Tilgjengelig i kombina-
sjon med Pilkington Ac-
tiv™ som gir selvrensende 
egenskaper, og med Pil-
kington Optiwhite™ for å 
redusere risikoen for ter-
misk brudd. 

• Alle Pilkington Sun-
cool™ - produkter er til-
gjengelige i herdet eller la-
minert utførelse for bedre 
sikkerhet og kan kombine-
res med andre funksjoner 
som f.eks. støyreduksjon. 

For mer informasjon, 
kontakt: 
Marit Jørdre, Marketing 
Communications Mana-
ger Pilkington Floatglass 
Scandinavia. 
Telefon 23 33 59 33, 
mobil 48 19 29 86, 
e-post info@no.nsg.com  

Om Pilkington 
Pilkington Norge AS er 
en totalleverandør av byg-
ningsglass. Bedriften har 
om lag 200 ansatte for-
delt på avdelinger i Ber-
gen, Elverum, Orkanger, 
Oslo og Stavanger. Pil-
kington Norge AS er en 
del av NSG Group, som er 
en av verdens største pro-
dusenter av glass og glass-
produkter til bygg- og bil-
industrien. Pilkington Plc 
ble grunnlagt i 1828, og 
er i dag tilstede i 130 land 
med produksjonsfasiliteter 
i 29. Selskapet har om lag 
28.500 ansatte, og har en 
årlig omsetning på ca. 38 
milliarder norske kroner. 
For mer informasjon, se 
www.pilkington.no.

Eksemp-
ler på 
elegant 
interiør i 
ny bygget.

Foto:
Bygenytt

4. etasje er inntrukket i forhold til de andre etasjene for 
at bygget ikke skal virke så høyt og dominerende mot na-
boer og mot Porsgrunnsveien.

Foto:Byggenytt

Pasientreiser ANS 
er største leietaker i 
nybygget. Her ser vi 
foretakets lokaler på 
plan 1 og flott utformet 
trapp opp til 2. etasje.

Pasientreiser er et 
nasjo nalt selskap med 
tilhørighet i Skien.

Foto:
Byggenytt
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Hoffsveien 4 – nytt hovedkontor for Rambøll Norge AS

Arkitekt

ARCASA arkitekter AS
Sagveien 23 C III
0459 Oslo
Telefon: 22 71 70 70
www.arcasa.no

Rådgivende ingeniør elektro

Støperigata 7G, 3040 Drammen • 90 78 24 49

rådgivende ingeniør  
i vvs-, brann- og bygge -
teknikk, samt bygnings-
fysikk, akustikk og
trafikk for hoffsveien 4

www.ramboll.no

Hoffsveien 4 ligger sentralt 
plassert på Skøyen i Oslo. 
Huset er reist like ved trik
keholdeplassen Hoff på tom
ten som tidligere huset Thra
ne Steens bilvirksomhet.

Nybygget er stort med et 
bruttoareal på 13.500 m2. 
Det er 2 parkeringskjelle
re under bakken, 1 etasje på 
bakkeplan for næringsvirk
somhet og 7 kontoretasjer 
over. Rambøll Norge AS lei
er 4. til 7. etasje.

I følge Arcasa Arkitekter 
som har tegnet bygget, er in
tensjonen at huset skal frem
stå moderne og teknologisk 
i glass og stein og forsterke 
områdets karakter av et mo
derne forretningsområde. 
Hoffsvein 4 har store glass
fasader som åpner seg mot 
den flotte utsikten mot Hol
menkollen. Mot syd er fasa
deuttrykket mer lukket med 
horisontale lameller liggen
de foran vindusfeltene for å 
hindre blending i kontorare
alene.

Arkitekten opplyser at i fa
sadeuttrykket er det arbeidet 
med bygget som en skulptu
rell form og volumet avleses 
som sammensatte elemen
ter. De to nederste etasjene 
er tilbaketrukket, fremstår i 
glass og henvender seg til det 
urbane rommet mot Hoffs
veien. De øvre etasjene vil 
bare oppleves på distanse og 
det er derfor arbeidet med 
store skalaer i glass og tette 
felter. Intensjonen er at byg
get får et industrielt og tek
nologisk uttrykk som skal 
oppleves som elegant og inn
ovativt.

Arkitekten har i valg av ma
terialer valgt å jobbe i sort 
og hvit for å skape store kon
traster i byggets materialitet, 
samtidig som det har vært 
viktig at byggets eksteriør og 
interiør skal oppleves som 
en helhet. Det er valgt hvit 
Blanco Makel marmor, sort 
granitt og glassfasade som 
fremstår blåsort.

I interiøret har arkitekten 
valgt å benytte samme  ma
terialvalg, her i harmoni med 
den varme nyanse og mate
rialitet i valnøtttre i innred
ning og kantine og møte
romsgulv. Toaletter har sorte 
granittfliser på gulv og veg
ger og benkeplate under ser
vant, samt dører i valnøtt. 
Husets interiør fremstår med 
andre ord elegant, utrykker 
kvalitet og gir gode rom å 
oppholde seg i.

Torget foran bygget er mot 
sørøst flott opparbeidet og 
kan bli et attraktivt opphold
sted som kan trekke til seg 
folk fra hele nabolaget. 

Hovedinngangen til nybyg
get ligger mot denne plas
sen og vindfanget står som 
en markant boks utført i sort 
granitt i den store glassfasa
den. Inngangen «skyter» seg 
gjennom byggets glassfasade 
og tar imot den besøkende, 
og gjennom det smale sorte 
rommet, som er utført i sort 
granitt, ledes man inn i det 
sirkulære rommet, foajéen. 
Det sirkulære rommet over 
2 etasjer knytter sammen re
sepsjon, lobby og kantine.

Byggets vifteform invite
rer til en effektiv innredning 
med arbeidsplasser i land
skap. Den mer rektangulære 
delen er velegnet til kombi
nasjon celle/landskap. Tek
niske vertikale føringsveier 
ligger som lett tilgjengelige 
bokser i midten av bygget og 
gir rom for fleksibel bruk av 
arealer. 

Det er takterrasse på 7. eta
sje med utsikt mot  grønne 
åser mot vest, Abbediengen 
og mot Holmenkollen. I det 
hele er det god utsikt i de øv
erste etasjer i alle himmelret
ninger, 

På byggets østside er den lo
kale handelsgate og felles av
kjørsel til parkering.

Hoffsveien 4 på Skøyen i Oslo sett fra to forskjellige 
himmelretninger og avstander. Til venstre fra sør-vest 
ved trikkelinjen som krysser Hoffsveien, til høyre fra 
sør-øst ved avkjøring til lokal handlegate og til Hoffs-
veien 4’s parkering.

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt

Inngangen «skyter» seg gjen-
nom byggets glassfasade og 
tar imot den besøkende, og 
gjennom det smale sorte rom-
met, som er utført i sort gra-
nitt, ledes man inn i det sirku-
lære rommet, foajéen med sitt 
lysspill i forskjellige farger.
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Landskapsarkitekt
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vi flytter inn 
i november

 
Vi gleder oss til å ønske kundene og samarbeids-

partnere velkommen i våre nye lokaler.  
Rambøll er Nordens ledende leverandør av kunnskaps-

baserte tjenester innen plan, design og teknikk.

www.ramboll.no  

 
Prosjektfakta

Byggherre: Thrane-Steen Eiendomsspar AS
 (50% Eiendomsspar/
 50% familien Thrane-Steen)

Totalentreprenør: AF Bygg Oslo

Arkitekt: Arcasa Arkitekter AS 
Lark: Bar Bakke landskapsarkitekter AS

RIV, RIBr, RIB: Rambøll Norge AS
RIE: Heiberg & Tveter AS
Byggherres RIE: Foyn Consult AS 
Byggherres RIV: Petter Nome AS
Byggherres prosjektleder: CoNova AS

Utsikt fra takterrasse i 7. etasje sett mot vest.

Torget foran bygget mot sørøst er flott opparbeidet og kan bli et attraktivt oppholdsted som kan trekke til seg folk fra 
hele nabolaget. 

Et blikk ned på trikk og Hoff stasjon fra takterrasse.

VVS-installasjoner
Av Olav Rådstoga, Rambøll Norge AS

Varmeforsyning
Bygget har sentralvarmean-
legg basert på forsyning fra 
fjernvarmeanlegg med Hafs-
lund fjernvarme. Med fjern-
varmetilknytning er bygget 
dekket fullt ut med forsyning 
av fornybar energi i varme-
anlegget i tråd med inten-
sjonene i byggeforskriftene.  
Sentralvarmeanlegget dek-
ker oppvarming av bygget, 
ventilasjonsvarme samt opp-
varming av varmt tappevann. 
I tilegg til varme innendørs, 
er det lagt opp til utvendig 
gatevarmeanlegg som dek-
ker nedkjøringsrampe til ga-
rasjeanlegg samt gangareal 
utenfor bygget. Gatevarme-
anlegg har også mulighet for 
energitilførsel fra kondensa-

torkrets i  kjølesystemet for 
å utnytte tilgjengelig gratis-
varme.

Oppvarming av bygget skjer 
hovedsakelig med radiato-
rer og konvektorer med di-
mensjonerende temperatur-
nivå 70/50 grader på vannet 
i rørnettet. Dimensjonerende 
temperaturnivå for varmetil-
førsel til ventilasjonsbatte-
riene er 80/40 grader slik at 
valgt dimensjonerende tem-
peraturdifferanse sammen 
med at varmeanlegget er ut-
ført som et mengderegulert 
anlegg, og vil gi god vannav-
kjøling i anlegget. Det vil gi 
lav returtemperatur i anleg-

fortsettelse neste side

Bygget har sentralvarmeanlegg basert på forsyning fra 
fjernvarmeanlegg med Hafslund fjernvarme. Hafslund 
fjernvarme er forøvrig nabobygg til Hoffsveien 4 (se bil-
det til venstre: bygg med høy pipe). Med fjernvarmetil-
knytning er bygget dekket fullt ut med forsyning av for-
nybar energi i varmeanlegget i tråd med intensjonene i 
byggeforskriftene. Bildet viser varmesentral i U2 med ho-
vedpumpe og fjernvarmevekslere. Som bildet viser, er in-
stallasjonen ryddig og oversiktlig. 
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Arabergveien 6, 4050 Sola
Telefon: 51 64 69 00 • Telefaks: 51 64 69 02

E-mail: hubro@hubro-as.no
www.hubrohansen.no

Vi har
levert og montert
glassfasader

Naturstein er levert av

Postboks 83, 1740 Borgenhaugen
Telefon 69 14 80 80, www.jogra.no

fortsettelse fra 
forrige side

get i henhold til dimensjone-
ringskriterier for et bygg som 
har fjernvarmeforsyning. 

Vanntemperaturen i varme-
anlegget er utekompensert.  I 
tillegg er hver radiator/kon-
vektor utstyrt med motor-
ventil  som sekvensregule-
res med tilsvarende ventiler i 
kjøleanlegget slik at man ik-
ke har mulighet for samtidig 
tilførsel av varme- og kjøling 
i samme lokale. Romtempe-
raturen reguleres individu-
elt i rom/soner  fra romføler 
tilknyttet SD-anlegget, men 
brukere har justeringsmulig-
het for individuell tilpasning 
av romtemperatur +/- 3 gra-
der.

Klimainstallasjoner
Bygget ventileres med til 
sammen 6 ventilasjonsaggre-
gater med samlet luftmengde 
omkring    120.000 m3/h.

Fire av aggregatene som be-
tjener kontoretasjene, er plas-
sert i teknisk rom på taket, 
mens de to aggregatene som 
dekker forretningslokaler i 
1. etasje er plassert i teknisk 
rom i underetasje.  

Alle ventilasjonsaggregate-
ne har roterende varmegjen-
vinner med forutsatt årsvirk-
ningsgrad på 75%. Avkastluft 
fra de to aggregatene i unde-
retasjen sørger for tilluft til 
garasjen. Denne tilluft har 
ettervarmetilførsel slik at ga-
rasjen holdes frostfri samt 
at man unngår å begrense 
gjenvinningen i aggregatene 
som dekker garasjeplanene. 
For å holde kontroll med av-
trekk fra garasjen er det eg-
ne avtrekksvifter som dekker 
hvert av garasjeplanene.

I ventilasjonsaggregatene 
som dekker kontoretasje-
ne inklusive kantine og mø-
terom, er det integrert kjø-
ling med DX-system i hvert 

aggregat med luftkjølt kon-
densator i avkastkanal. Dis-
se DX-systemene er opp-
delt med  seks trinn slik at 
det oppnås god regulering 
av tilluftstemperaturen ut 
fra aggregatene selv om det 
benyttes DX-kjøling.  Ag-
gregatene som dekker forret-
ningsarealene i 1. etasje. har 
isvannskjøling. For lokal kjø-
ling av kontoretasjene er det 
installert lokal kjøling med 
kjølebafler. Kjøleanlegget er 
delt i 2 kjølemaskiner for lo-
kal kjøling til kjølebaflene 
samt 2 maskiner som dekker 
ventilasjonskjøling til tek-
niske rom i underetasje samt  
fancoil i datarom og andre 
rom med stort internt kjøle-
behov. Med denne oppdeling 
i kjølemaskiner kan tempe-
ratur på produsert isvann til-
passes tilknyttet utstyr og ik-
ke senkes unødvendig lavt. I 
kjølesystemet for datarom er 
det frikjøleveksler mot ute-
luft slik at lav utetemperatur 
sørger for kjølingen.

Kjølebafler er montert i hver 
kontormodul med tempera-
turregulering koblet mot be-
vegelsesføler for lystyring 
samt oppkoblet mot SD-an-
legget via BUS-kommu-
nikasjon. For temperatur-
reguleringen er det mulig 
via SD-anlegget å definere 
normal bruk, standby samt 
natt-/helgenedsetting. Kli-
mainstallasjonene er dimen-
sjonert for å klare å holde 
operativ temperatur i lokaler 
for permanente arbeidsplas-
ser under 25 grader ved som-
merforhold. I møterom og 
konferanselokaler er det be-
hovsstyring av luftmengder 
styrt av bevegelsesføler for 
små rom og CO

2
/temperatur-

regulert i større rom. 

Det er foretatt beregning av 
forventet energibehov for 
bygget med dynamisk bereg-
ningsprogram Simien basert 
på krav i TEK 07 samt NS 
3031. Med valgte løsninger 
i klimaskall og tekniske in-
stallasjoner er netto energi-
behov beregnet til  152 kWh/
m2  pr. år. Dette er godt under 
energikravet i TEK 07, som 
for kontorbygg er angitt til 
165 kWh/m2 pr. år.

Elektroteknikk

Det er levert et elektrisk an-
legg med fokus på høy fleksi-
bilitet i bygget. Dette ble løst 
ved hjelp av modul oppbyg-
ging av de elektriske anleg-
gene. Forsyningen til bygget 
kommer fra trafo plassert i 
bygget ved siden av.

Arbeidsplassbelysningen 
styres lokalt ved hjelp av be-
vegelsesdeteksjon og i fel-
lesarealene styres lystet via 
bygget SD-anlegg. Bygget 
har sentralisert adresserbart 
nød/ledelysanlegg som drif-

tes av 2 sentraler og er løst 
både som integrert i allmen-
belysnigen og som separate 
nød/ledelysarmaturer.

Det er også installert brann 
og innbruddsalarm med 
kommunikasjon slik at even-
tuelle rømmingssituasjoner 
er ivaretatt.

Heiberg & Tveter AS har fo-
restått prosjekteringen av 
dette bygget for Lys & Var-
me AS.

Av Tommy Flaten, Heiberg & Tveter AS

Kjølekompressorer i 
ventilasjonsrom på tak 
for DX-system til venti-
lasjonskjøling. 

Ventilasjonsaggregat i U1 med varme- og kjølebatteri. 
Disse aggregatene dekker forretningslokaler i 1. etasje. 
Alle ventilasjonsaggregatene har roterende varmegjen-
vinner med forutsatt årsvirkningsgrad på 75%. Som i 
alle tekniske rom: ryddig og oversiktlig.

Det er lagt ned betydelige ressurser i utformingen av torget, utomhusarealene til Hoffsveien 4.

Interiørutsnitt fra lobby, kantine og møteromsavdeling.

Hoffsveien 4 
her settf ra 
sør-vest, med 
fasader mot 
trikkespor og 
Hoffsveien.
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Høgskolen i Vestfold, byggetrinn 4 – nybygg og ombygging

Prosjekterings-gruppeleder 
og byggteknisk rådgiver

A.L. Høyer AS
Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo

Telefon 23 27 80 00 • Faks 23 27 80 01
www.alhoyer.no

Erichsen & Horgen A/S
Rådgivende ingeniører
VVS - Klima - Kulde - Energi - Miljø - MNIF - MRIF
Nydalsveien 36, Pb. 4464 Nydalen, 0403 Oslo
Telefon: 22 02 63 00 • Telefax: 22 02 63 90
E-mail: oslo@erichsen-horgen.no • www.erichsen-horgen.no

Rådgivende ingeniører
VVS-teknikk

Arkitekt for
Høgskolen i Vestfold

Bygdøy allé 5, 0257 Oslo
Telefon 23 28 30 80 • Faks 23 28 30 81

www.arklf.no

ARKITEKTGRUPPEN lille frøen as

Statsbygg 
gratulerer med 
nybygget på 
Bakkenteigen 

For flere bilder 
av HiVe:

byggenytt.no

Før byggestart ble det etablert nye parkeringsplasser og rundkjøring ved avkjøringen fra Raveien. Det er lagt betyde-
lig arbeid i utformingen av nærområdene.

Foto: Byggenytt

HISTORIKK
Studiesteder og byggetrinn
Fra starten i 1994 var Høg-
skolen i Vestfold (HiVe) lo-
kalisert på tre studiesteder: 
Eik, Tønsberg og Bakkentei-
gen, med administrasjon 
og ledelse plassert på Bak-
kenteigen i Borre kommune 
(nå Horten). Bakkenteigen 
ligger sentralt langs nåvæ-
rende fylkesvei 325 mel-
lom Tønsberg og Horten, 6 
km fra Horten og 12 km fra 
Tønsberg.

Første byggetrinn på Bak-
kenteigen ble fullført i 1991 
med bruttoareal 15.400 m2. 
Det daværende Høgskolesen-
teret i Vestfold ble etablert 
her ved en sammenslåing av 
og tilflytting fra Horten in-
geniørhøgskole og Tønsberg 
maritime høgskole. Samtidig 
bidro daværende Borre kom-
mune med midler slik at det-
te byggetrinnet også omfattet 
en konsert- og teatersal (465 
seter) som i dag sambrukes 
av Horten kommune, som 
deres Bakkenteigen kultur-
hus, og Høgskolen i Vestfold.

Ved 2. byggetrinn i 1996 
ble det tilført en administra-
sjonsfløy på 850 m2 brutto-
areal, mens ombygget areal 
utgjorde 380 m2. Med 3. byg-
getrinn i 1999 flyttet Avde-
ling for helsefag inn i en ny-
bygd fløy med bruttoareal 
2230 m2.

Med fullføringen av 4. byg-
getrinn på Bakkenteigen i 
2010 er ambisjonen om en 
samlokalisert og kompakt 
høgskole endelig realisert. 
Avdeling for lærerutdanning 
flyttet fra Eik til Bakkentei-
gen sommeren 2010. I tillegg 
til Bakkenteigen har Høgsko-
len i Vestfold fra 2004 hatt 
studietilbud i begrenset om-
fang i Larvik (i lokaler i tidli-
gere Tollboden i Larvik).

Byggetrinn 4
Allerede i 1998 ga daværen-
de utdanningsminister Jon 
Lilletun Statsbygg i opp-
drag å planlegge samlokali-
sering av HiVe, men først vå-
ren 2005 bevilget Stortinget 
de første 450 millionene til 
fjerde byggetrinn. I novem-
ber 2007 bevilget Stortinget 
ytterligere 123 millioner, og 
prosjektet kunne etableres 
for fullt.

Det nye bygget fikk beteg-
nelsen På tvers-bygget idet 
det legger seg på tvers av ek-
sisterende bygningsmasse. 
Høsten 2005 ble plangrunn-
laget revidert for å sikre at 
det nye bygget inneholdt 
funksjoner og løsninger som 
samsvarte med situasjonen i 
2005 og forventet behov i de 
neste fem til ti årene.

Høgskolens arbeid med byg-
getrinn fire har vært ledet og 
gjennomført av et eget pro-
sjekt ByggKultur, som også 
har hatt flere oppgaver enn 
byggeprosjektet. Brukerne 
har ellers medvirket gjen-
nom oppnevnte brukergrup-
per.

Før byggestart ble det eta-
blert nye parkeringsplasser 
og rundkjøring ved avkjørin-
gen fra Raveien. Det er lagt 
betydelig arbeid i utformin-
gen av nærområdene.

Med byggetrinn fire, med ny-
bygg og ombygde arealer, har 
Høgskolen i Vestfold en tett 
og integrert bygningsmasse, 
hvor man i stor grad har søkt 
å fjerne markante overganger 
mellom ny og eksisterende 
bygningsmasse. Mye av det 
eksisterende er pusset opp til 
samme standard som nybyg-
get. Det gjelder f. eks. deler 
av gulv og vegger, og det au-
diovisuelle utstyret i under-
visningsrommene. Student-

kantine er utvidet betydelig 
og modernisert.

Det er valgt materialer og 
løsninger som myker opp og 
samtidig skal virke inspi-
rerende og gi arbeidsglede. 
Hele bygningsmassen er delt 
i fargekodede områder, med 
en romnummerering som 
gjør det enkelt å finne fram. 
Dessuten er glassgårder, kor-
ridorer, møterom og audito-
rier gitt navn. De fem største 
auditoriene i nybygget har 
fått navn etter de største by-
ene i fylket. Andre stedsnavn 
og kjente personnavn med 
tilknytning til Vestfold er be-

nyttet. Egne gater og åpne 
områder binder de ulike de-
lene av bygget sammen. Bi-
blioteket er sentralt plassert 
og går over to etasjer, godt 
knyttet sammen med delvis 
åpne løsninger.

Campus Bakkenteigen
I tillegg til den bygnings-
massen Høgskolen i Vest-
fold leier av Statsbygg, består 
Campus Bakkenteigen av 
Idrettsbygg med idrettshaller 
og kontorer, møterom og un-
dervisningsrom, samt første 
byggetrinn av Forsknings-, 
Innovasjons- og Næringsen-
teret (FINsenteret) som vil 

stå ferdig 2011. Blant miljø-
ene på HiVe som er sentrale i 
FIN-senteret er det maritime 
miljøet og mikro- og nano-
teknologi-miljøet, samt Nor-
wegian Centre of Expertise.

I 2011 vil også Bassengbygg 
med bl.a. svømmehall og 
Brannbygg (med brannsimu-
lator) stå ferdig.

Disse siste bygningselemen-
tene utvikles i samarbeid 
med Horten Industripark, 
SINTEF og Norsk Maritimt 
Utdanningsenter.

BYGGESAKENS GANG
Tilbud for byggearbeidene 
kom inn i mars 2007 og ar-
beidene startet våren 2008 

fortsettelse neste side

Fra avkjøringen møter man den nye adkomstplassen som 
defineres av den nye inngangshallen, den tidligere byg-
ningsmassen samt et stort amfi som formidler høydefor-
skjellen på en etasje mellom ny og gammel hovedinngang. 

Foto: Byggenytt
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Blikkenslagerarbeid er utført av

Telefon 333 49 850 • www.erlingfreitag.no

Stål og metallarbeid
er utført av

Telefon 33 03 53 60 • Faks 33 03 53 73
www.sias-as.no

Himlinger er utført av

Triplan Innredninger AS
www.triplan.no • Telefon 902 14 000

Besøksadr. Kilengaten 1, 3117 Tønsberg
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fortsettelse fra 
forrige side

etter en utviklingsperiode 
der Statsbygg, sammen med 
rådgivere og utførende entre-
prenører, optimaliserte pro-
sjektet innenfor de gitte ram-
mer.

«Tett bygg» ble nådd mai 
2009 og del 1 av bygnings-
massen ble ferdigstilt 15. fe-
bruar 2010. Så snart denne 
delen var ferdig, flyttet høg-
skolen inn i nybygget og fri-
gjorde arealene som senere 
skulle rives og bygges opp 
igjen som kjøkken og kanti-
neområde. Del 2 av nybyg-
get ble ferdigstilt til den 7. 
april. Teknisk ferdigstillelse 
var samme dato, etterfulgt 
av vanlig prøvedriftsperiode. 
16. august 2010 stod bygge-
trinn 4 klart til å ta i mot høg-
skolens nye studenter.

Største utfordring i byggesa-
ken var endring av opprin-
nelig tenkt oljefyr til varme-
pumpesentral, som i dag er 
bygget. Vurdering av alter-
native energikilder, beslut-
ning om varmepumpe, samt
utvidelse til også å ta med 
opprinnelig bygningsmasse, 
prosjektering, bestilling og 
utførelse krevde stor innsats 
parallelt med byggingen for 
øvrig.

Prosjektet gjennomførte og-
så ombygging av oprinne-
lig kjøkken og kantine. Ved 
byggestart var disse areale-
ne kun skisserte. Ombyggin-
gen ble gjennomført under en 
samarbeidsavtale der entre-
prenører og rådgivere sam-
men løste de utfordringene 
som oppstod.

Anleggsarbeidene med veik-
ryss og parkeringsanlegg 
startet høsten 2006 og ble 
ferdigstilt sommeren 2007.

Brukermedvirkning
Høgskolen etablerte egen 
brukergruppe; ByggKultur, 
som skulle ivareta alle sider 
ved brukerkoordineringen 
overfor byggherren og andre 
aktører i prosjektet. Bygg-
Kultur har stått ansvarlig for 
innkjøp og leveranser av mø-
bler og utstyr, og har planlagt 
og gjennomført selve flytte-
prosessen.

BYGNINGSMESSIG 
BESKRIVELSE

Bakgrunnen for prosjektet 
var beslutningen om å sam-
lokalisere Høgskolen i Vest-
fold på Bakkenteigen med 

lærerskolen på Eik ved Tøns-
berg. Samlokaliseringen vil-
le innebære en dobling av 
høgskolens areal. Intensjo-
nen har vært å skape en in-
spirerende arena for et vitalt 
sosialt og tverrfaglig studie-
miljø felles for hele skolean-
legget. Dette har resultert i 
en tett bygningsstruktur med 
nærhet mellom de ulike av-
delinger. Viktige fellesfunk-
sjoner ligger samlet sentralt 
og utgjør høgskolens ansikt 
mot omgivelsene.

Hovedgrep
Det er tatt utgangspunkt i 
den opprinnelige bebyggel-
sens organisasjonsstruktur
med parallelle langsgående 
fløyer adskilt med glassover-
dekte gater. Den opprinne-
lige bygningen var oppført i 
tre tidligere byggetrinn. De 
langsgående fløyene er for-
lenget mot vest, og lukker 
bebyggelsen med tverrstil-
te fløyer som danner en fast 
avslutning av bygningsstruk-
turen mot den bevarings-
verdige vegetasjonen rundt 
Adalstjern. Tverrf løyene 
binder bygningen sammen, 
og bedrer kommunikasjonen 
i anlegget.

En ny sentral samlende kom-
munikasjonsåre over to plan 
er tverrstilt på de langsgå-
ende fløyene. Denne føres 
igjennom hele bygningsmas-
sen fra sør til nord og binder 
fløyer, glassgater og inngan-
ger sammen i et hovedvei-
nett. Alle utadvendte funk-
sjonerer samlet ved denne 
nye tverraksen.

Situasjon
Adkomsten fra riksveien 
skjer via en ny rundkjøring 
anlagt i Raveien. Fra avkjø-
ringen møter man den nye 
adkomstplassen som define-
res av den nye inngangshal-
len, den tidligere bygnings-
massen samt et stort amfi 
som formidler høydeforskjel-
len på en etasje mellom ny 
og gammel hovedinngang. 
Denne plassen danner en for-
bindelse og et overgangsledd 
mellom det åpne landskapet 
og inngangshallen. På baksi-
den av bygningen er en fritt-
liggende energisentral i en 
etasje. Ny parkering for til 
sammen 1100 biler er delt i 
to: en del i vest, og en del i 
nord på baksiden av høgsko-
leanlegget.

Organisering
Med 4000 studenter og 450 
lærere er høgskolen på Bak-
kenteigen på størrelse med 
en mindre sørlandsby. Som 

Høgskolen i Vestfold
Vi har produsert og montert 

fasader og tak i
aluminium og glass

Hvittingfossv. 153, 3080 Holmestrand
Telefon 33 09 92 80 • Faks 33 05 36 22

E-mail: hans.olav@hglass.no • www.hglass.no

Glassleverandør: Systemleverandør

På den store åpningsdagen 20. oktober: Statsbyggs administrerende direktør Øyvind Christoffersen overrekker nøk-
kelen til Høgskolen i Vestfolds nybygg til oppdragsgiveren Kunnskapsdepartementet ved Arne Hovden. Han kunne i 
sin tur gi nøkkelen videre til skolens rektor Olav Refsdal (mannen med skjegg ved døren). Kvinnen i bunad er Mette 
Marit Bie Sørum, brukerens prosjektleder.

Foto: Byggenytt 

Ankomst HiVe –
en monumental velkomst.

Foto: Byggenytt

Fra ny hoved-
inngang kom-
mer man inn i 
en romslig inn-
gangshall som 
går over to plan 
med en innskutt 
mezzanin etasje. 
Rommet dan-
ner et levende og 
oversiktlig knute-
punkt i det sam-
lende anlegget. 
Bildet er tatt ved 
trapp ned fra 
mezzaninen.

Foto:
Byggenytt
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Grøntanlegget er utført av oss.
Vi gratulerer og takker for oppdraget.

Grøntanlegget er utført av oss.
Vi gratulerer og takker for oppdraget.

Foto: Byggenytt

Utomhusanlegg er utført av

www.mesta.no
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en levende by har sine ga-
ter, plasser, og møtesteder, 
er det etterstrebet et vari-
ert nett med tilsvarende til-
bud. Som en by har sine bu-
tikker, kafeer, institusjoner 
og kontorer osv. er alle fel-
lesfunksjoner samlet ut mot 
hovedgangstrøkene. Fra ny 
hovedinngang kommer man 
inn i en romslig inngangshall 
som går over to plan med en 
innskutt mezzaninetasje.
Rommet danner et levende 
og oversiktlig knutepunkt i 
det samlende anlegget. Man 
møtes av servicesenteret 
hvorfra man har visuell kon-
takt med et utadvendt felles 
læringssenter for hele høg-
skolen. Her er et stort biblio-
tek, alle nye auditorier samt 
felles undervisnings- og stu-
dierom. Hallen vil være et 
samlingssted med god over-
sikt over adkomstplassen og 
alle som kommer og går.

Rett innefor den nye hoved-
inngangen i 1. etasje ligger 
en kaffebar med enkel serve-
ring i inngangshallen. Len-
ger inn langs tverraksen mø-
ter man hovedglassgaten der 
et kopisenter, servicetorg for 
studentene, internasjonalt 
kontor og karrieresenter lig-
ger på rekke og rad. På nes-
te nivå, som er en mezzanin 
i inngangshallen, ligger en 
stor bokhandel. Her er også 
samlet alle studentorganer 

med studentsamfunn,
stud entparlament og uka-
kontorer. Lenger inn i glass-
gaten er en ny IT-avdeling 
samt en stor kantine med 
opp til 600 spiseplasser om-
bygget i opprinelig bygning. 
Helt i øst ved enden av glass-
gaten er et nytt kunstgalleri. 
Alle disse fellesfunksjonene
har store «butikkvinduer» ut 
mot gatenettet. 

Samlet har høgskolen på 
Bakkenteigen et areal på 
ca. 36.000 m2. En så stor og 
kompakt bygningsmasse kan 
lett bli uoversiktlig og vans-
kelig å orientere seg i. Et ty-
delig og oversiktlig hoved-
gatenett gjør det enklere å 
finne fram. Midt inne i byg-
ningsmassen ligger to store 
utendørs atrier på ca. 17 x 50 
m. Disse vil være kjærkomne
«pustehull» for alle i løpet av 
arbeidsdagen. De slipper lys 
inn til tilliggende rom og ga-
tenett, samtidig som de ska-
per referansepunkter som 
letter orienteringen.

Det ene atriet som ligger 
nærmest læringssenteret er 
tenkt som et pauseareal hvor 
man beskyttet for vind kan 
spise sin matpakke eller sit-
te i solen. Det andre atriet er 
knyttet til musikk-, drama- 
og formingsseksjonen og 

fortsettelse neste side

Den lave karak-
teren av bebyg-
gelsen med høy-
der i to til tre 
etasjer følges 
slik at linjen som 
dannes av den 
verneverdige ve-
getasjonen ikke 
brytes. I pro-
porsjoner og di-
mensjoner er det 
slektskap mellom 
de ulike tidlige-
re byggetrinne-
ne. Nybygget er 
kledd i trepanel.

Foto:
Byggenytt

Bildene til ven-
stre og under vi-
ser stramme og 
klart definer-
te volumer med 
mellomliggen-
de spalter i glass 
som er en videre-
føring av tidlige-
re bebyggelse.  

Foto:
Byggenytt

Midt inne i bygningsmas-
sen ligger to store utendørs 
atrier . Bildene over og un-
der viser Kristinas Hage, 
over sett mot sør, under 
sett mot vest.

Foto: Byggenytt
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Luftbehandlingsanlegg er utført av

Ingeniørfirmaet L. S. Solland AS • Avd. Drammen
Neumannsgate 5, 3044 Drammen

Telefon 32 89 55 20 • Faks 32 89 33 63 • www.solland.no

er tenkt som et uteverksted 
for ulike aktiviteter. Atriet 
er forberedt for en utendørs 
konsertarena for opp til
400 tilhørere. 

Nybygget rommer først og 
fremst arealer for lærerut-
danningen samt fellesfunk-
sjoner for hele høgskolen.

Bibliotek/Læringssenter har 
fått en framtredende og sen-
tral plassering ut mot inn-
gangshallen. Senteret er 
forberedt for utadrettet virks-
omhet og kan enkelt skjermes 
fra resten av bebyggelsen. Bi-
blioteket går over to etasjer, 
med et sentralt åpent rom 
for boksamlingen. En mez-
zanin i rommet gir en rekke 
studieplasser med utsikt til 
hovedrommet. Grupperom, 
lesesaler, datarom og multi-
media- laboratorier mm. lig-
ger i randsonen tilbaketruk-
ket fra fasadene, med utsikt 
til innvendig glassgate. Rom-
organiseringen er gjort med 
tanke på at det skal være mu-
lig å lage soner med forskjel-
lige kvaliteter (rolige/aktive/
sentrale/perifere) innenfor 
det store overordnede rom-
met. Kontorer for bibliote-
ket ligger samlet over to plan 
tilknyttet bakarealene til 
skrankene.

Spesialrom for lærerutdan-
ningen ligger mer tilbake-
trukket. Alle lokaler for de 
estetiske fag ligger samlet i 
første etasje mot nord-vest 
med utsikt til frodige grønt-
arealer. Rommene ligger på 
bakkeplan slik at de genere-
rer minst mulig støy i resten 
av skoleanlegget. For for-
mingsrommene er det egne 

utganger til utendørs verk-
steder i nord.

Spesialrom for naturfag lig-
ger i 2. etasje mot nord, i til-
knytning til avdeling for re-
alfag og ingeniørutdanning. 
Naturfag har eget vekstrom. 
Birom og lagere for naturfag 
er innpasset i den frittliggen-
de tekniske sentralen.

Spesialrom for mat og helse 
ligger på bakkeplan mot vest. 
Her er det kort vei til drama- 
og musikkrom slik at avde-
lingene kan støtte hverandre 
ved felles arrangementer.

Generelle undervisningrom 
ligger mer tilbaketrukket i 
de øvre etasjene.

Arkitektonisk uttrykk og 
materialbruk
Opprinnelig bebyggelse var 
en typisk representant fra 
slutten av 1980-tallet med 
hensyn til materialbruk og 
fargesetting. Utformingen 
av nybygget er gitt et utrykk 
som tilpasser seg den opprin-
nelige bygningsmassen, slik 
at anlegget framstår som et 
samlet hele. Samtidig gjen-
speiler nybygget tiden det er 
bygget i. Det opprinnelige 
anlegget av stramme og klart 
definerte volumer med mel-
lomliggende spalter i glass er 
videreført. Den lave karakte-
ren av bebyggelsen med høy-
der i to til tre etasjer følges 
slik at linjen som dannes av 
den verneverdige vegetasjo-
nen ikke brytes. I propor-
sjoner og dimensjoner er det 
slektskap mellom de ulike 
tidligere byggetrinnene. Ny-
bygget er kledd i trepanel.

Bibliotek- og læringssente-
rets sentrale og åpne funksjon 
gjenspeiles i store glassfasa-

der fra gulv til tak. Biblio-
teket skjermes for solinnfall 
med regulerbare horisontale 
lameller som automatisk jus-
terer sin vinkel i forhold til 
solhøyden. Tette bokser i fa-
sadene er kledd med oljet se-
dertre.

Inngangshallen som ven-
der mot nordøst har en åpen 
glassfasade som bidrar til at 
forplassen og det utvendige 
amfiet blir en del av hallen, 
og omvendt. Ute- og inne-
aktivitetene blir dermed til 
gjensidig berikelse, og vil til 
sammen skape et mangfoldig 
og aktivt adkomstområde.

Øvrige fasader og indre atrier 
er kledd med liggende panel i 
jernvitriolbehandlet osp. Dis-
se fasadene vil over tid pati-
nere til en sølvgrå overflate 
og det er ikke tiltenkt sene-
re vedlikehold. En del rom på 
terreng er skjermet med gal-
vaniserte stålrammer som er
fylt med horisontale spiler i 
oljet sedertre.

Innvendig er det benyttet en 
robust materialbruk med høy 
slitestyrke. I representative 
arealer i inngangshall, mez-
zanin, glassgater og trapper 
er det lagt et mørkt steinbe-
legg. Bibliotek og auditorier
og glassgate har 20 mm høy-
kantparkett i oljet ask. Øvri-
ge gulv er i hovedsak linole-
um som i utsatte områder er 
trinnlyddempet. Himlingen i 
deler av læringssentret er en 
spilehimling i ask. Øvrige 
himlinger er i hovedsak T-
profilhimlinger enkelte ste-
der med partier i fast gips. 
Veggene er gipsplater spar-
klet og malt på stedet. I læ-
ringssentret og bibliotek er 
enkelte vegger kledd med 
brannimpregnert sedertre. 
Alle våtrom har keramiske 
fliser på gulv og vegger.

Inngangshall og bibliotek på 
bakkeplan har luftige volu-
mer. Lenger inn i anlegget 
preges bygningen av dype 
bygningskropper med rela-
tivt knappe brutto etasjehøy-
der i plan to og tre som lett 
kan gi en følelse av lave og 
mørke rom. For å motvirke 
dette går vindusfeltene i fa-
sadene fra gulv til tak. Dette 
slipper lyset langt inn i rom-
met, og gir et spennende ver-
tikalt utsnitt av omgivelsene.
Kontorfronter og felt inn til 
undervisningsrom er i glass 

fortsettelse fra 
forrige side

Presentations Data AS
Karenslyst Allé 5, 0278 Oslo 

Telefon 22 77 19 00 www.pdata.no

Vi takker for AV-leveransen til 
Høgskolen i Vestfold

Vi har levert bilde og lyd med styring i 
alle rom, SmartBoard i 50 rom, integrerte 
videokonferanseløsninger, profesjonelle 
musikkstudioer, idrettshall, 
utekonsertområde med mer.  
Alt tekninsk utstyr blir overvåket fra oss.

Bildene viser høgskolens storslåtte bibliotek 
over 2 plan. Til venstre Foto: Byggenytt. 

Interiørdetaljen over. 
Foto: www.montana.dk

for å slippe lys inn i korri-
dorene.

Ombygging i opprinnelig 
bygning
Ca. 3300 m2 er ombygget i 
opprinnelig bygning. I ho-
vedsak er det ryddet plass for 
å oppnå en bedre kommuni-
kasjon og oversikt i anlegget. 
En del fellesarealer har fått 
ny plass i læringssentret og er 
blitt frigjort til annen bruk. I 
2. etasje er tidligere bibliotek
ombygget til hovedkjøkken 
med nytt varemottak med 
heis. Tidligere kjøkken er 
fjernet og inngår i ny kantine 
med opp til 600 sitteplasser. 
Bokhandelen er ombygget til 
nye lokaler for IT-tjenesten. I 
første etasje er moppevaske-
riet vesentlig utvidet og det 
er etablert nye garderober for 
rengjørings- og kjøkkenper-
sonalet samt ombygde drifts-
arealer for Statsbygg.

HiVe har høyteknologiske miljøer. Her fra demonstrasjon 
av varmesøkende fototeknologi.

Foto: Byggenytt
Fra Bibliotekgata.   Foto: Byggenytt
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Spunt- og pelearbeid
er utført av

Kynningsrud Fundamentering AS

Postboks 13, 1662 Rolvsøy
Telefon 69 30 97 00 Faks 69 30 97 01

www.kynningsrud.no

I forbindelse med 
Høgskolen i Vestfold 
har Sweco bidratt med:

 • Byggeteknisk rådgivning

Oppheisbare skillevegger og
idrettsustyr er levert

og montert av

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

www.keo-as.no

KORNELIUSSEN, ELVESTAD og OSE AS
SIVILARKITEKTER MNAL NPA • HORTEN

Idrettsbygget
Horten Industripark (HIV) 
overtok  i september 2010 
idrettsbyget på Bakkentei-
gen. Studentsamskipnaden i 
Vestfold (SIV) og Høgsko-
len i Vestfold kunne dermed 
ta bygget i bruk. Fredag 24. 
september var det slutt med 
idrettsundervisninge på Eik, 
bortsett fra svømmehallen.

Idrettsbygget er en viktig del 
av utbyggingen av Campus 
Bakkenteigen som i 2011 vil 
få Bassengbygg med blant 
annet svømmebasseng og 
Brannbygg med brannsimu-
lator. Første byggetrinn av 
FIN-senteret (Forsknings-, 
Innovasjons- og Nærings-
senteret) vil også stå ferdg i 
2011.

Idrettsbygget eies av HIV 
og SIV og for studentene vil 
den nye lokaliseringen til-
samskipnaden bety lettere 
tilgang til SIV’s tjenester ved 
at  personalet nå er plassert 
på Bakkenteigen.

HiVe har også flyttet inn i 
Idrettsbygget med fagmil-
jøene innen mat og helse, 
medarbeidere fra Fakultet 
for helsevitenskap og fra In-
stitutt for praktiske estetiske 
fag innenfor Fakultet for hu-
maniora og utdanningsviten-
skap. Brakketilværelsen er 
ed andre ord over for disse 
medarbeiderne.

Idrettsbygget rommer foru-
ten hall med internasjona-
le håndballmål og tribuner, 
kontorer treningsstudio og 
treningssaler. Idrettsfasilite-
tene vil bli brukt av HiVe i 
utdanning av lærere, og av 
studenter og ansattesom vel-
ferd.

Fra høsten 2011 vil HiVe til-
by bachelorgrad i Idrett, er-
næring og helse- Studiet vil 
kvalifisere for ulike former 
for trener- og instruktørar-
beid. 

 

Veidekke Entreprenør AS
Distrikt Vestfold
Kornmagasingata 1, 3160 Stokke
Telefon 33 30 79 79
www.veidekke.no

Totalentreprenør på idrettsbygget

Foto: Byggenytt

Prosjektfakta

Byggherre:
Horten Industripark

Bruker: 
Høgskolen i Vestfold

Totalentreprenør:
Veidekke Entreprenør AS

Konsulenter:
KEO Arkitekter AS
Kvartal 19 Arkitekter
Sweco Norge AS
Multiconsult AS
Norconsult AS
Akustikk-konsult AS
Itech AS

Idrettsbygget er en vik-
tig del av utbyggingen av 
Campus Bakkenteigen 
som i 2011 vil få Bas-
sengbygg med blant an-
net svømmebasseng og 
Brannbygg med brann-
simulator. Første byg-
getrinn av FIN-senteret 
(Forsknings-, Innova-
sjons- og Næringssente-
ret) vil også stå ferdig i 
2011.

Foto:
Byggenytt

Idrettsbygget rommer foruten hall med internasjonale 
håndballmål og tribuner, kontorer treningsstudio og 
treningssaler.

Foto: Byggenytt
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Besøksadresse:
Rosenborggt. 19, 0356 Oslo

Postadresse:
Postboks 5933 Majorstuen, 0308 Oslo

Arkitekt Høvik skole

Telefon: 22 12 12 50
Faks: 22 60 41 70

Nett:  www.ottar-arkitekter.no 
Epost:  post@ottar-arkitekter.no

Prosjektadministrasjon

Telefon 46 80 55 55
www.hrprosjekt.no

Høvik skole i Lier kommune
Byggenytt presenterte Høvik skole før sommerferien i nr. 4. Skolen var den gang ikke 
helt ferdigstilt, og det ble avtalt med bruker og impliserte i byggeprosessen at vi skulle 
komme tilbake med en ny bildedokumentasj ved ferdigstillelse av dette flotte skoleanleg-
get. Vi bringer her utdrag av arkitektens artikkel og nye bilder fra 1. oktober.

Bildet viser litt av uteområdet for de yngste elevene. 
Det er lagt ned store ressurser i skolens uteområder.

Bygningen
Hovedinngangen til skole
anlegget er etablert ved den 
tidligere hovedadkomsten til 
St. Hallvard Videregående 
Skole. St. Hallvard videregå
ende skole har fått ny hoved
adkomst vest for Lierhallen. 
Med dette inngår skolen i en 
naturlig sammenheng med 
omkringliggende bygninger 
og den sentrale beliggenhe
ten og godt synlige plasse
ring på tomten understreker 
byggets funksjon. Det er eta
blert egen inngang med av
settingsområde for de aller 
minste ved gymsalen, godt 
skjermet fra hovedinngan
gen. Lekeområder og ute
oppholdsareal er i hovedsak 
anlagt i umiddelbar nærhet 
rundt bygget og i sammen
heng med det klart definerte 
og parkmessige området fo
ran tidligere Stoppen skole. 
Dette området er godt skjer
met fra Jensvollveien og blir 
en naturlig videreføring av 
det torget som er etablert som 
en sentral del av det nye sko
lebygninen. 

Torget har en hovedform med 
utgangspunkt i et kvadrat 
med ungdoms og barnetrin
nene gruppert på hver sin si

Høvik skole sett fra Jensvollveien.                              Alle bilder i reportasjen: Byggenytt

de. Henholdsvis mot vest og 
øst. Formings og naturfaga
realene, samt administrasjon 
og lærerarbeidsplasser av
slutter torget mot sør. I nord 
er det et stort åpent glassfelt 
over to etasje i fasaden som 
sørger for godt dagslys i byg
get, samt at det knytter tor
get til leke og oppholdsarea
lene på utsiden av bygget på 
en god måte. 

Det er 3 auditorier i byg
get. Disse er fritt plassert på 
skoletorget, lett tilgjenge
lig og godt synlig for lære
re og elever. Andre viktige 
fellesarealer som bibliotek, 
rom for musikk og drama, 
samt område for mat og hel
se med servering, ligger også 
på torget. Disse rommene er 
formet som egenartede byg
ningsvolumer og utgjør der
med en kontrast til hovedfor
men.

Undervisningsrommet for 
musikk og drama kan knyt
tes til torget med hjelp av en 
elementvegg som kan åpnes 
i full lengde og en oppbygd 
scene. Elementveggen dan
ner med dette en sceneåp
ning, stor nok til at torget 
også kan fungere som en for

samlingssal for ulike tilstel
linger og aktiviteter knyttet 
til undervisningen ved sko
len. Det er også etablert et 
stort åpent amfi mellom 1. 
og 2. etasje. Amfiet formid
ler en kontinuitet fra det sto
re allmenne gulvet i torget og 
videre opp til undervisnings
arealene i 2. etasje. Amfifor
men er et godt kjent arkitek
tonisk uttrykk for læring og 
fyller en viktig funksjon som 
uformelt og improvisert sam
lingssted for skolen.

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

disse rommene koblet sam
men med glassfelt og dørfor
bindelse.

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

I overgangssonen mellom 
basisrommene for undervis
ning og det store torget er det 
etablert små lokale felles un
dervisningstorg med tilknyt
ning til et antall grupperom. 
Disse områdene vil i en viss 
grad fremstå som uformel
le lokale samlingssteder der 
også møte mellom lærere og 
elever fra ulike årstrinn kan 
finne sted. Dette området 
fyller også en viktig arkitek
tonisk funksjon som mellom
sone for de yngste elevene før 
de er store nok til å delta i på 
egen hånd i aktivitetene i det 
store torget.

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

Personalområdet med lærer
arbeidsplasser er plassert i 2. 
etasje sør for torget, mellom 
barne og ungdomstrinnet. 
Personalrommet ligger med 
en viss avskjerming mot tor
get og med storslagen utsikt 
mot Drammensfjorden i sør. 
Området med lærerarbeids

Skolen har et staselig 
trappeamfi som leder fra 
torggulvet opp til under-
visningsarealene på plan 2.

Torgets scene på plan 1, biblioteket på plan 2.

I overgangssonen mellom basisrommene for undervis-
ning og det store torget er det etablert små lokale felles 
undervisningstorg med tilknytning til et antall gruppe-
rom. Disse områdene vil i en viss grad fremstå som ufor-
melle lokale samlingssteder.
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e-post :  in fo@kebony.com

plasser er lagt i nær tilknyt-
ning til personalrommet, 
sentralt ved toppen av am-
fiet. Denne lokaliseringen i 
bygningen gir svært god for-
bindelse og god visuell kon-
takt mot undervisningsarea-
lene for alle alderstrinn fra 
1-10.

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

Uteområder
Uteområdet strekker seg 
rundt skolen i en jevn beve-
gelse og skaper et sammen-
hengende aktivitetsområde 
rundt hele skolen. Man får en 
diffus overgang mellom trin-

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

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

I sørveggen av skolen lig-
ger et rolig område. En 
slyng ende sti binder om-
rådet sammen med resten, 
og her er mange sitte- og 
liggeplasser i sola. Det er 
også lagt inn en del plan-
tekasser her. Disse kan ha 
stauder i eller eventuelt 
planter i forhold til under-
visning. Her er det også 
etablert en liten miljøpark 
med bla. energihus for 
produksjon av sol og vind-
strøm og et mikrodrivhus.

Torget har en hovedform med utgangspunkt i et kvadrat med ungdoms- og barnetrinnene gruppert på hver sin side. Skulp-
turen «Atlas-solbrønnen» som strekker seg fra gulv til tak, er laget av den tysk-norske kunstneren Martin Kuhn.  Med sin 
imponerende 7,5 meter holder den taket oppe slik kjempen Atlas holdt himmelen opp i gresk mytologi. Skulpturen er laget 
av larvikitt og veier 30 tonn.

Stepping stones. Leke- og 
aktivitetsmulighetene i 
uteområdene er variert e.  
Fjernt i bakgrunnen 
skimtes Drammensfjorden. 

Skolens hovedinngang. Uteområde i nord.

Baseområde. Veggbildet er av 
kunstneren Anna Gudmundsdottir.Fra biblioteket.
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Unidrain vinner Den Danske Designpris 2010/11
Som de første i verden, ut-
viklet Unidrain et avløp til 
plassering mot veggen, og 
fikk dermed bukt med den 
firkantede risten midt på 
gulvet. Siden da har arki-
tekter, fagfolk og andre med 
sans for innredning og de-
sign, vært begeistret for Uni-
drains enkle og flotte design. 
I løpet av få år revolusjoner-
te virksomheten byggebran-
sjen og gjorde gulvavløpet til 
et aktivt designelement i det 
gjennomførte baderommet. 
Nå tildeles Unidrains High-
Line serie den prestisjefylte 
Danske Designpris 2010/11, 
for et design med høye am-
bisjoner. 

I f lere ti-år var dusjens 
gulvavløp plassert som en 
firkantet rist midt på gul-
vet. I dag etterspørres alter-
native løsninger, som i høy-
ere grad forener design og 
funksjon. Gjennom flere års 

arbeid med renovering, støt-
te arkitekten Claus Dyre på 
problematikken rundt det å 
skulle skjære et fint flisbe-
lagt gulv i stykker for å få 
plass til gulvavløpet. I sam-
arbeid med Teknologisk In-
stitutt og Statens Byggefors-
kningsinstitutt, designet han 
et langt gulvavløp med en-
sidig fall, som elegant kun-
ne plasseres langs dusjens 
ytterkanter. Gjennom fle-
re tester utviklet han samti-
dig en integrert veggflenge, 
som skulle sikre en fullsten-
dig tett montering. Veggflen-
gen har siden oppnådd euro-
peisk patent og er patentert i 
Kina, Japan og USA. I dag er 
Unidrain installert i mer enn 
300.000 private hjem, hotel-
ler og offentlige bygninger. 

Den Danske Designpris 
Den Danske Designpris ble 
etablert i år 2000 og utdeles 
hvert år i Dansk Design Sen-

ter. Prisen tildeles virksom-
heter som har skapt innovati-
ve produkter og løsninger av 
høy estetisk kvalitet, og sam-
tidig bidrar til å synliggjøre 
verdien av design. Unidrains 
HighLine serie høstet tidli-
gere på året anerkjennelse 
ved mottakelse av den inter-
nasjonale iF product design 
award 2010, men det betyr 
veldig mye for virksomheten 
å motta en dansk pris. 

«Å vinne Den Danske De-
signpris er en stor anerkjen-
nelse av vår innsats i mar-
kedet, dedikasjon og tro på 
merket, så vi er veldig stol-
te», uttaler Peter L. Clausen, 
administrerende direktør i 
Unidrain. 

Et gulvavløp etter eget valg 
Den første generasjon Uni-
drain besto av en løsning 
hvor rist og ramme lignet de 
tradisjonelle gulvavløp, selv 

om formen var avlang og of-
te plassert langs hele dusjens 
bredde. Unidrains HighLine 
serie gir enda større valgmu-
ligheter i forhold til farge- og 
materialvalg, og kan visuelt 
integrere gulvavløpets de-
sign i baderomsgulvet. Du 
kan ganske enkelt selv velge 
gulvavløpets uttrykk uten å 
gå på kompromiss med funk-
sjon og sikkerhet. HighLine 
serien tildeles 

Den Danske Designpris for 
et design som på én og sam-
me gang oppfyller beho-
vet for effektivisering under 
montering, og gir design-
messig fleksibilitet. Juryens 
bedømmelse tok samtidig 
utgangspunkt i forbrukernes 
behov for lekre og enkle de-
taljer i boligen, og sikre bru-
kervennlige installasjoner. 

www.unidrain.no

Skanska rehabiliterer kontor-
bygg for Entra for 264 millioner 
Skanska har signert kon-
trakt med Entra Eiendom 
AS om å rehabilitere kon-
torlokaler for 264 millio-
ner kroner. Petroleumstil-
synet i Stavanger er en av 
leietakerne.

Prosjektet vil bli gjennom-
ført i totalentreprise og 
inngår i ordrereserven for 
andre kvartal.

– Jeg er meget godt fornøyd 
med at vi har fått dette pro-
sjektet. Kontorbygget styr-
ker vår ordrereserve i re-
gionen og gjør av vi kan 
fortsette med å jobbe lang-
siktig i Rogaland, som er 
et av våre kjerneområder, 
uttaler Petter Eiken, adm. 
direktør i Skanska Norge.

Kontrakten innbefatter to-
tal rehabilitering av eksis-
terende bygningsmasse på 
17.000 m2, samt bygging 
av ny kantine på 420 m2. 
Eksisterende bygg vil bli 
strippet og det vil bli byg-
get ny fasade som tilfreds-
stiller dagens standard. 
Det er høy miljøfokus på 
prosjektet. Mål for avfall-

sortering er satt til 90 % 
og det nye bygget vil ha et 
energiforbruk som er 25 % 
lavere enn energikravene 
for kontorbygg i TEK 07. 
Bygget planlegges som et 
klasse B-bygg etter de nye 
kravene om energimer-
king. Prosjekteringsarbei-
det er allerede i gang, og 
byggestart er satt til 2. fe-
bruar 2011. Prosjektet er 
planlagt overlevert i de-
sember 2012.

Avtalen som nå er inngått 
innebærer at Skanska totalt 
vil gjennomføre bygge-
oppdrag for 530 millioner 
kroner for Entra Eiendom, 
på Oljedirektoratet, Petrad 
og Petroleumstilsynet sine 
kontorlokaler, på Ullan-
haug i Stavanger. 

– Alle de tre prosjektene vi 
gjennomfører med Entra 
gjennomføres i samspill-
kontrakter, som gjør at vi 
får utnyttet kompetansen 
til leietaker, byggherre og 
entreprenør på best mulig 
måte, forteller Rune Hog-
nestad, regiondirektør for 
Skanska i Rogaland.

Stort samferdselsoppdrag til 
Norconsult
Norconsult har underteg-
net kontrakt med Statens 
vegvesen Region øst og 
Jernbaneverket Utbygging 
for Fellesprosjektet E6 – 
Dovrebanen i Eidsvoll og 
Stange

Statens vegvesen og Jern-
baneverket har i samar-
beid utarbeidet kommune-
del- og reguleringsplaner 
for bygging av firefelts E6 
og dobbeltsporet jernba-
ne mellom Minnesund og 
Kleverud. De to etatene 
vil også samarbeide om å 
utarbeide byggeplaner og 
forestå selve byggingen 
av veg og bane på denne 
strekningen. For å sørge 
for en helhetlig planleg-
ging og utbygging av veg 
og bane langs Mjøsa, har 
de to etatene dannet Fel-

lesprosjektet E6-Dovre-
banen.   

Oppdraget Norconsult 
signerte kontrakt for i 
går, gjelder utarbeidelse 
av byggeplan og oppføl-
ging i byggetiden for Fel-
lesprosjektet, delparsell 
Brøhaug-Strandlykkja på 
6 km. Dette omfatter for-
beredende arbeider, E6, 
lokalveger, underbygning 
jernbane og avbøtende til-
tak. Ulvintunnelen (Dov-
rebanen) på 4 km, Morstu-
atunnelen (Dovrebanen) 
på 150 m og Morskogstun-
nelen (E6) på 2,3 km lig-
ger innenfor delparsellen.

Prosjektarbeidet starter 
umiddelbart, med planlagt 
åpning av E6 i 2014.
  

VKR Holding overtar EXHAUSTO
Med kjøpet av ventilasjons-
virksomheten EXHAUSTO 
styrker VKR Holding sin po-
sisjon innenfor ventilasjon og 
inneklima.

VKR Holding kjøper 70 % 
av aksjene i EXHAUSTO 
Gruppen som er et kjent mer-
ke i Danmark og på mange 
europeiske markeder. 

Kjøpet omfatter også Nove-
ma Aggregater AS, som ble 
en del av EXHAUSTO Grup-
pen i januar 2010, mens søs-
terselskapet EXHAUSTO 
CDT (røksugere) ikke inngår 
i kjøpet. 

– EXHAUSTO er en naturlig 
og markant utvidelse av vårt 
forretningsområde for venti-
lasjon og inneklima”, sier ad-
ministrerende direktør Leif 
Jensen i VKR Holding, og 
fortsetter: 
– Vi investerer i forlengelse 
av målet om dagslys, frisk 
luft og bedre miljø. EX-
HAUSTO passer godt inn i 
vår portefølje. EXHAUSTO 
stemmer overens med og 
supplerer kompetansen som 
allerede finnes i virksomhe-
tene våre. Det er også Skan-
dinavias største familieeide 
ventilasjonsvirksomhet med 
en omfattende produktutvik-
ling og en grønn profil. Vi er 

på utkikk både bredt og glo-
balt, og likevel falt valget 
denne gangen på en virksom-
het med danske røtter.” 

Inneklima på 
samfunnsdagsorden
Leif Jensen: «Med kjøpet av 
EXHAUSTO får vi nå for al-
vor styrke og kompetanse til 
å gjøre noe med én av de sto-
re samfunnsutfordringene i 
årene som kommer, nemlig 
inneklimaet. Det har i flere 
år vært fokusert på de rent 
energimessige forholdene i 
bygningen, og det er opp-
nådd store resultater på det-
te området. De godt isolerte 
og tette bygningene stiller 
imidlertid større krav til et 
godt inneklima og ventila-
sjon med varmegjenvinning, 
ikke minst her i Europa hvor 
vi tilbringer 80–90 % av ti-
den innendørs. Et godt inne-
klima i boliger, barnehager, 
skoler, kontorbygninger og 
kjøpesentra kan redusere be-
lastningen på helsevesenet 
og samtidig gi bedre læring, 
trivsel og effektivitet. Derfor 
mener vi at dette vil være et 
område i vekst.»  

Hybrid ventilasjon i 
vekst i Europa
Kim R. Rasmussen er av-
delingsdirektør i VKR Hol-
dings forretningsområde for 

ventilasjon og inneklima. 
Han forklarer oppkjøpet slik: 

– Hybrid ventilasjon, det vil 
si kombinasjonen av naturlig 
og mekanisk ventilasjon, vin-
ner mer og mer frem, og her 
kan EXHAUSTO bidra med 
vesentlig kompetanse innen-
for mekanisk ventilasjon som 
virker godt sammen med 
kompetansen innenfor natur-
lig ventilasjon, som allerede 
finnes i de andre virksom-
hetene i selskapet. EXHAU-
STO har en sterk posisjon 
når det gjelder mekaniske 
løsninger som ikke bare gir 
god komfort, men også er 
energibesparende.  Ventila-
sjonsområdet er i vekst i hele 
Europa, både pga. økt fokus 
på inneklima, men også fordi 
riktig ventilasjon kan reduse-
re energiforbruket. 

Langsiktig eier
Selgeren av EXHAUSTO, 
Peter Hermansen, sier føl-
gende om salget: 

– Det er viktig for meg at 
EXHAUSTO får et godt 
hjem fremover i form av rik-
tige eiere. Jeg er 65 år, og det-
te er riktig tidspunkt for meg 
å trappe ned. Fokuset mitt 
har derfor vært å sikre at EX-
HAUSTO også fremover har 
eiere med ressurser, kompe-
tanse og verdier som kan ut-
vikle virksomheten videre. 
Jeg har sett meg grundig om, 
og valget falt på VKR Hol-
ding fordi virksomheten er 
en langsiktig investor som vil 
utvikle EXHAUSTO med re-
spekt for de ansatte, leveran-
dørene og kundene.   
 
Handelen, som er avhengig 
av godkjenning fra de tyske 
og norske konkurransemyn-
dighetene, er VKR Holdings 
tredje oppkjøp i løpet av det 

siste året. I november 2009 
overtok VKR Holding det 
canadiske selskapet Gienow 
og i juli 2010 Loewen med 
Nord-Amerika som primær-
marked. 

Hvis du vil ha mer informa-
sjon, kan du ta kontakt med 
kommunikasjonsdirektør 
Anette Haaning på tlf. +45 
21154408, salgsdirektør Lars 
R. Reinemo på tlf. 930 29 
699 eller administrerende di-
rektør Arne Andresen på tlf. 
928 57 385.

Fakta om EXHAUSTO

• Virksomheten ble grunn-
lagt i 1957 og har i dag ca. 
300 ansatte.

• De utvikler og produserer 
ventilasjonsløsninger til boli-
ger, kontorer, skoler, institu-
sjoner, restauranter, butikker 
og produksjonslokaler.

• Virksomheten har produk-
sjon i Langeskov på Fyn 
og i Flå i Norge, og de har 
salgsselskaper i Danmark, 
Norge, Sverige, Tyskland og 
England.
• Primærmarkedene er Dan-
mark, Norge, Sverige og 
Tyskland.

• Omsetningen i 2009 var på 
450 millioner kroner. 

• Søsterselskapet EXHAU-
STO CDT, som ligger i 
Odense, er i dag en selvsten-
dig enhet og er ikke en del av 
kjøpet. Dette gjør at det ik-
ke blir noen endringer i ei-
erforholdet for EXHAUSTO 
CDT, som siden 1957 har 
vært ledende på røksugere og 
pipetrekkteknologi.

Se mer på 
www.EXHAUSTO.no
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