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Prosjektleverandøren
spør oss – vi kan

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

www.byggenytt.no Byggenytt 55 år

Perforerte plater til de fleste formål

RMIG AS
www.rmig.com

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

E-post: info.no@rmig.com

Innhold:

•  Terningen Arena, Elverum.
 Sidene 2 – 8:

• Voksen - og Ellingsrud fleridrettshall.
 Sidene 10 – 13:

• Verket Røros.
 Sidene: 14 – 17:

• Holmenkollen Park Hotel Rica.
 Sidene 18 – 20:

• Statens havarikommisjon for transport.
 Sidene 22 – 24:

God jul og godt nyttår!

Terningen Arena
Elverum

Foto: Byggenytt
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Vi har vært totalentreprenør for 
byggingen av Terningen Arena.

Vi håper byggherre og brukere får 
en “arena” de blir fornøyd med, og 
at Terningen Arena vil medvirke til 

videre utvikling av Elverum!

Martin M. Bakken AS
Hovedkontor Elverum
Postboks 1255 Vestad
2405 Elverum
Telefon 62 43 12 50
Faks 62 43 12 51

www.mmbakken.no

Kontor Hamar
Postboks 365
2303 Hamar
Telefon 62 55 05 10
Faks 62 55 05 11

Prosjektledelse

Palm & Bratlie AS
Jernbanegata 4, 2821 Gjøvik

Telefon 61 13 03 30 • www.palm-bratlie.no

Terningen Arena – Elverums nye storstue
Av 

Willy Olsen,
Anderssen + Fremming AS 

Sivilarkitekter MNAL

Terningen Arena her sett fra nybygd rundkjøring på Basthjørnet hvor Elverums travleste kryss tidligere lå.

Foto: Byggenytt

s

Flerbrukshall/håndball-
hall med 1850 sitteplas-
ser i tribune, samt fast 
og mobil scene. Her kan 
kultursal rigges som et 
«rom i rommet»(se mot-
stående side).

Byggenytt kommer til-
bake med ny fotorepor-
tasje når arenaanlegget 
er ferdigstilt på nyåret.

Foto:
Byggenytt

Terningen Arena er et pro
sjekt bestående av to hoved
deler:  

• Idrett og kultur 5100 m2.
• Næring og undervisning   
18.950 m2.

Idrett og kultur inneholder 3 
hovedelementer:

1. Flerbrukshall/håndball
hall med 1850 sitteplasser i 
tribune, samt fast og mobil 
scene.
2. Turnhall med 500 sitte
plasser i tribune.
3. Kultursal som er et «rom 
i rommet», som på kort tid 
kan rigges inne i den store 
hallen, med heisbare vegger 
og scenekabinett. Garderob
for publikum og aktive lig
ger under tribuner.

Næring og undervisning inn
holder følgende hovedele
menter:
• Høgskolen i Hedmark.
• NAV- hjelpemiddelsentral.
• Offentlig tannhelsetjneste.
• Studentsamskipnad/bok
handel/kantine
• Bibliotek.
• Treningssenter.
• Forsvaret, sosial-/velferds
avdeling.

• Storkjøkken Elverum 
kommune.
• Foajé/vrimlearealer.

Det som særpreger, og har 
vært en utfordring prosjekte
ringsmessig, er den store va
riasjon og  mangfold i funk
sjoner og brukergrupper. 
Dette gir også muligheter for 
fellesbruk og samspill.

Disse hovedelementene 
kommer til uttrykk i an
leggets arkitektur og vo
lumoppbygging. Haller og 
store volumer i lette sand
wichelementer. Kontorfløye
ne i stramme teglsteinsbygg, 
og undervisning/bibliotek i 
en rund form sentralt mel
lom disse.

Rotunden og L-blokken er 
knyttet sammen via 6 gang
bruer gjennom det store luf
tige volumet rundt rotunden. 
Store glassflater og glasstak 
gir rommet et uttrykk som 
uterom mellom bygninger.

BRUK AV TRE I 
PROSJEKTET
Generelt
Det er foretatt relativt omfat
tende vurderinger omkring 
bruk av tre i prosjektet. Ve

sentlige parametre i dette ar
beidet, har vært: (ikke priori
tert rekkefølge).

• Tekniske muligheter:
  Konstruktivt
  Branntekniske egenskaper
  Lydtekniske egenskaper
• Økonomi.
• Arkitektur, estetikk.
• Miljø.
• Lokalt næringsliv.
• Vedlikehold og levetidsbe-

traktninger.
• Gjeldene reguleringsplan 
og kommunal målsetting.

Både byggherre, entrepre
nør og arkitekt har hatt som 
målsetting å benytte tre, der 
dette er mulig ut fra de oven
nevnte vurderingskriteriene.

Bærende konstruksjoner
I idrett- og kulturhallene er 
hovedbæresystemet i limtre, 

med primærbæringen som 
fagverksbuer i limtre med 
fritt spenn på 48 m. Søyler er 
også i limtre. Konstruksjo
nene er eksponert i interiø
ret, og er kraftfulle arkitek
toniske elementer.

Tak-konstruksjonen mellom 
rotunden og de omkringlig
gende volumer består av et 
eksponert rutemønster i bæ
rende rette limtrebjelker.

Yttervegger,
primærkonstruksjoner
Kontorblokken, rotunden og 
treningssenteret har ytter
vegger primært i tradisjonelt 
bindingsverk i tre.

Utvendig kledning
Det sirkulære hovedvolumet 
i prosjektet er kledd med stå
ende kraftig mørkebrun roy
alimpregnert panel som gir 
relieff og lys-/skyggevirk
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Vi har levert trelast og byggevarer

tar vare på miljøet

 
Prosjektfakta

Byggherre: Elverum kommune /
 Utstillingsplassen AS
Arkitekt forprosjekt:  Kontur Arkitektur +
 Konstruksjon AS
Arkitekt gjennomføring: Anderssen + Fremming AS
Prosjektleder byggherre: Palm & Bratlie AS
Totalentreprenør: Martin M. Bakken AS
RIB: Eiendomsprosjektering AS
RI rør: Jørstad AS
RI vent: TechnoTeam Prosjekt AS
RIE: IBR-Elprosjekt AS

ning. Volumet endret karak-
ter med lyset og solen.

Dette fremstår som et stort 
bygningsmessig volum i tre, 
både innvendig og utvendig.
I tillegg er det benyttet trepa-
nel som kontrasterende ele-
menter i fasadefelter forøv-
rig. 

Innvendige skillevegger,
primærkonstruksjoner
Alle kontorskillevegger er 
systemvegger i tre, både malt 
og finért bjørk.

Innvendig kledning,
primærkonstruksjoner
Akustiske absorbenter av 
brannbehandlet hvitpigmen-
tert stående spilepanel er be-
nyttet som kledning  i foa-
jé/vrimleareal, i tillegg til 

veggfelter i hallene. Spile-
panel er også et tema i sen-
tralrommet i rotunden. Her 
er dette benyttet på de buede 
veggene og i himlinger. Det-
te gir et homogent, rolig og 
verdig uttrykk.
                    
Gulv
Det er benyttet treverk i form 
av parkett i auditorier og tre-
ningssenteret.

Rekkverk og innvendige 
bruer
Bruene (6 stk.) mellom ro-
tunden og omkringliggende 
arealer er trekonstruksjoner 
i limtre og glass. Dekkene i 
bruene er kompakte treele-
menter. På tette brystninger 
er benyttet brannbehandlet 
kryssfinér på innside og spi-
lepanel på ytterside.

Bildet over viser 
Terning en Arena sett 
fra Martin M. Bakkens 
brakkerigg. Idrett- og 
kulturdel til høyre, næ-
rings- og undervisnings-
del til venstre.

Til høyre sees rotunden, 
prosjektets styrende ele-
ment.

Foto:
Byggenytt

Illustrasjonen viser fler-
brukshallenn rigget som 
kulturarena som vil dek-
ke nåværende og fremti-
dige behov innenfor en 
rekke områder.

Kilde:
www.terningenarena.no

s

Utsnitt fra turn-
hallen med 500 sit-
teplasser i tribune.

Foto:
Byggenytt
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Fleslandsvei 112 B, 5258 Blomsterdalen
Telefon 55 92 71 55 • www.scandisport.no

Vi har levert alle 
heise-skilleveggene
og teleskoptribunen

INTERIØRTRE

Til Terningen Arena har vi hatt gleden 
av å levere hvit-pigmenterte

perforerte/slette plater i bjørk, samt 
spesialdesignede spile-elementer i 

hvit-pigmentert furu.

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

www.trysil-interiortre.no

          Vi gratulerer 
         med valg av vinduer, 

og takker for oppdraget!

www.nordan.no

Ensjøveien 3, 0655 Oslo 
Telefon 06050 • Faks 22 68 79 65
www.moelven.no
post.nordia.prosjekt@moelven.no

Systemvegger og himlinger
er levert og montert av

Moelven Nordia Prosjekt AS

Rotunden er kledd med stående kraftig mørkebrun royalimpregnert panel som gir relieff og lys-/skyggevirkning. I 
tillegg er det benyttet trepanel som kontrasterende elementer i fasadefelter forøvrig.

Foto: Byggenytt

Byggeteknikk
Av  

Ole Christian Bovolden, 
Eiendomsprosjektering AS

Prosjektet er et stort og 
sammensatt bygg med 
mange brukere og funk-
sjoner. Vi kan si det er satt 
sammen av 7 deler. 

Idrettshallene med garde-
robe er den største delen. 
Denne inneholder hånd-
ballhall og turnhall. I beg-
ge hallene er taket kon-
struert med limtre buer 
som hovedbæring. Garde-
robefløyen er i to etasjer 
og inneholder garderober 
og teknisk rom. Tribuner 
og garderobedel er bygd i 
stål og betong. Denne de-
len er seksjonert fra resten 
av bygget med tanke på 
brann. Derfor er det en stor 
brannvegg som endevegg 
i håndballhallen mot næ-
rings- og undervisningsde-
len av bygget. Denne veg-
gen er på det høyeste ca. 
18 m over gulvet i 1. etasje. 
Denne veggen er i plasstøpt 
betong med stabiliserende 
ribber på siden mot areale-
ne til skolen.  

Volumene som hører til 
nærings- og undervis-
ningsdelen av bygget, er 
en blokk i tre etasjer med 
treningssenter i 1. etasje. I 
denne delen er det valgt å 
bruke stålbjelker og søyler 
som hovedbæring. Dekke-
ne består av plattendekker 
med påstøp. Trappeløpene 
og heissjakt er i plasstøpt 
betong. 

Videre er det rotunden som 
inneholder undervisnings-
lokaler og kontorer for sko-
len. Her er også hovedbæ-

ringen i stål, men det er 
noen søyler og veggskiver 
i plasstøpt betong. I dekke-
ne er det brukt hulldekker, 
plattendekker  og plasstøp-
te tilpassninger. Her var det 
mange vinkler og krumme 
dekkekanter å forholde seg 
til. 

Rundt rotunden ligger L-
blokka denne blokka er 
oppbyggd med stålbjelker 
og søyler som hovedbæ-
ring. Dekkene består av 
plattendekker med påstøp. 
Trappeløpene og heissjakt 
er i plasstøpt betong. I til-
legg til disse delene har vi 
en fløy med hovedkjøkken 
og en fløy med lager for 
NAV. Disse to fløyene er 
bygd i stål. 

Mellom Rotunden og de 
andre byggene er det et 
vrimleareal med tak som 
ligger i nivå med dekke 
over 3. etasje. Her er ho-
vedbæringen i limtre. 

Under deler av Rotunden 
og L-blokka er det en plas-
støpt kjeller som rommer 
tekniske rom, arkiv, lager 
og trafo. Når det gjelder 
fundamenteringen av byg-
get, så er det meget gode 
forhold. Grunnen består av 
morenemasser som ikke er 
telefarlige. 

Bygget har veldig forskjel-
lig planløsninger fra etasje 
til etasje spesielt i rotun-
den. Dette har gitt utfor-
dringer når det gjelder å 
finne gode løsninger.   

Karianne Finngaard Riise, Bioprotector AS, som foretar ren-
hold og vedlikehold av sportsgulv, og Torbjørn Øren, Gulv 
og Takteknikk AS, gledet seg over hvor flott Terningen Arena 
kommer til å bli.

Foto: Byggenytt

Spilepanel er et mar-
kant tema i sentral-
rommet i rotunden. 
Her er dette benyttet 
på de buete veggene 
og i himlinger. På tette 
brystninger er det be-
nyttet brannbehandlet 
kryssfinér på innside 
og spilepanel på 
ytte r side.

Rotunden fremstår 
som et stort bygnings-
messig volum i tre, 
ikke bare utvendig, 
men også innvendig.

Foto:
Byggenytt

Kontorareal i L-blokken. Alle kontorskillevegger er sys-
temvegger i tre, både i malt og finért bjørk. Glassfronter 
mot korridor.

Foto: Byggenytt
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Vi har levert nytt
Boflex PULASTIC 2000 TP/W HPC

kombielastisk sportsgulv inkl. all banemerking
i flerbrukshallen og PULASTIC 2000 TP/W

punktelastisk sportsgulv i turnhallen.

Gulv og Takteknikk AS
Østerdalsgaten 1 B, 0658 Oslo
Telefon 23 06 07 60
www.gulvogtakteknikk.no www.boensport.no

Innvendige laminatdører, ferdig
overflatebehandlet listverk og utforinger, 

samt rekkverk i rotunde er levert av

Nyhuset Bruk AS
Haukstadvn. 6
2345 Ådalsbruk

Telefon 62 54 70 20
Faks 62 59 02 52

www.nyhuset-bruk.no

Taktekkingen er utført av

tar vare på miljøet

Avd. Røros
Telefon 915 12 857

Avd. Hamar
Telefon 909 77 381

Turnhallen under ferdigstillelse.                                                                  Foto: Byggenytt

Fugleperspektivene illustrerer godt anleggets arkitektur og volumoppbygging. Haller 
og store volumer i lette sandwichelementer, kontorfløyer i stramme teglsteinsbygg, og 
und ervisning/bibliotek i en rund form sentralt mellom disse.

Foto:  Freddie Ødegaard 

Tak-konstruksjonen mellom rotunden og omkringliggende volumer består av et ek-
sponert rutemønster i bærende rette limtrebjelker.                                                                  

Foto: Byggenytt
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Brannbeskyttelse av stål,  
branntetting, lydtetting,  

fuging og ståldører  
er levert/utført av 

Firesafe avd.Hamar

Brannbeskyttelse av stål,  
branntetting, lydtetting,  

fuging og ståldører  
er levert/utført av 

Firesafe avd.Hamar

Ventilasjonsaggregatene
er levert av

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

Norema Nybygg Hamar 
Vikasenteret, Ottestad, tlf 61 31 84 00

Vi har levert kjøkken

Totalentreprisen

Det nye kjøkkenet på Terningen Arena skal ved siden av å betjene anleggets kan
tine, også levere mat til kommunens brukere.

Foto: Byggenytt
Ventilasjonsanlegg i stort og ryddig teknisk rom. Oversiktlig og lett tilgang for inspek
sjon og ettersyn.

Foto: Byggenytt

To blide karer i flott bygg. Totalentreprenørens prosjekt
leder Per Gunnar Fjeldstad (t. v.) og byggherrens pro
sjektleder Bjarne Palm, Palm & Bratlie AS.

Foto: Byggenytt  

Det var Hedmarks største 
entreprenør Martin M. Bak-
ken AS som til slutt fikk det 
store oppdraget om å bygge 
Terningen Arena. Og det var 
ingen tilfeldighet at det nett-
opp var Elverumentreprenø-
ren som fikk jobben etter fle-
re års utviklingsarbeid med 
mange skjær i sjøen, i arbei-
det med å realisere prosjek-
tet.
Byggherren Utstillingsplas-
sen Eiendom AS har brukt 
Martin M Bakken til en rek-
ke prosjekter og det å satse på 
lokale krefter var et naturlig 
valg.

Prosjektleder Per Gunnar 
Fjeldstad hos Martin M. 
Bakken,  forteller til Byg-

genytt, at entreprenøren ble 
forespurt våren 2008 om å gi 
en fullstendig pris på en tota-
lentreprise, og at det ble gått 
mange forhandlingsrunder 
før byggherre og entreprenør 
kunne enes om kontrakten 
som ble undertegnet 23. de-
sember 2008.

Nå ble det en hektisk peri-
ode med å forberede  byg-
gestart og inngå avtaler rask 
på plass med tekniske entre-
prenører for elektro, rør- og 
ventilasjonsfaget, samt an-
dre underentreprenører i tur 
og orden. Det  gjaldt også 
å komme raskt i gang med 
organisering og prosjekte-
ring, og allerede  10. januar 
2009 var totalentreprenøren 

og samarbeidspartnere i full 
gang med å utarbeide omfat-
tende tekniske beregninger 
og konstruksjonstegninger, 
samt igangsettelsestillatelse, 
for det ca. 24.000 m2 store 
anlegget. 

Fysisk gikk så entreprenø-
ren i gang med etab lering av 
brakkerigg, inngjerding og 
avskoging av den 70 mål sto-
re tomta. Gravearbeider ble 
igangsatt i slutten av febru-
ar. Disse arbeidene var upro-
blematiske da grunnmasse-
ne i hovedsak besto av sand. 
Første støp til fundamentet 
fant sted 24. april.  Og i føl-
ge Fjeldstad har fremdriften 
stort sett gått på skinner.

Det byr imidlertid ikke at to-
talentreprisen har vært en en-
kel jobb. Utfordringene har 
vært tøffe nok, sier Fjeldstad. 
I denne sammenheng nevner 
han prosjekteringen som har 
måttet gjøres parallelt med 
byggeprosessen fordi bru-
kerne, og da særlig den stør-
ste, Høgskolen i Hedmark, 
har fortløpende kommet med 
innspill vedrørende bruker-
tilpasninger. 

Det har vært er realt kapp-
løp hele tiden med å være i 
forkant i fremdriften. Og det 
har vi klart, sier Fjeldstad, 
ikke minst takket være at en-
treprenøren på et tidlig tids-
punkt satte en egen ansvarlig 
for å følge denne problema-
tikken. Vedkommende had-
de et tett samarbeid med de 

fortsettelse side 8

Rotunden og Lblokken er knyttet sammen via 6 gang
bruer gjennom det store luftige volumet rundt rotunden. 

Foto: Byggenytt  
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Underleverandører

Elektrotekniske installasjoner er utført av

Foto: Byggenytt

Brannalarm og nødlys er 
levert av

www.autronicafire.no

Sikkerhetsløsning med
automatisk adgangskontroll 

og innbruddsalarm
er levert av

www.niscayah.no

Vårt UPS- og batterianlegg 
sørger for sikker
strømforsyning til
Terningen Arena

Kontakt oss for en prat om avbruddsfri kraft!

www.metric.no

www.thornlighting.no

Belysningen er levert av Rømningsmarkeringen er 
levert av

www.prolink.no www.scel.no

Energimåling-/innsamlings-
system er levert av

Hovedtavler, under-
fordelinger og strøm-

skinner til Terningen Arena,
er levert av

Lysstyringen er levert av

www.vanpee.no

Leverandør av energi-
effektive tavlesystemer

www.schneider-electric.no

Telefon 62 55 55 60 • post.se@eet.as • www.eet.as



Etterlysende ledelinje i kontorkorridor i Terningen 
Arena.

Foto: Byggenytt
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fortsettelse fra 
side 6

tekniske underentreprenøre-
ne som også hadde egne folk 
med ansvarsområde for det-
te.

Det var også en tett kommu-
nikasjon med byggherrens 
innleide prosjektleder Palm 
& Bratlie som formidlet bru-
kernes ønsker og behov. 

Fjeldstad forteller vide-
re om en stor og svært vik-
tig oppgave som entreprenø-
ren på et tidlig stadium måtte 
få på plass internt. Ternin-
gen Arena som byggprosjekt 
hadde en størrelse som krev-
de en oppdelig av ansvars-
områder internt hos entrepre-
nøren.  Prosjektet består av 2 
deler, en for idrett og kultur, 
og en for næring og undervis-
ning. Det er faktisk tale om 
2 oppdragsgivere og 2 kon-
trakter. Det har betydd at for 
idrett- og kulturdelen som er 
minst, ble det etablert et team 
med en egen prosjektleder og 
én formann. Nærings- og un-
dervisningsdelen  ble organi-
sert med sin egen prosjektle-
der og 3 formenn med hvert 
sitt ansvarsområde, leveran-
ser, logistikk og underen-
trepriser. Det har vist seg at 
denne ansvarsfordelingen 
innad, har vært et viktig og 
riktig grep som har sikret en 
god gjennomføring i prosjek-
tet, tilføyer Fjeldstad.

Terningen Arena fanger sollyset fra syd.                                                                                                                                                         Foto: Byggenytt

Etterlysende ledesystem
Av 

Prolink International AS

Prolink er en norsk produsent av 
etterlysende ledesystem, som be-
nyttes for å merke rømningsveier 
i alle typer bygg. Systemet base-
rer seg på allmennbelysningen i 
lokalene og trenger i de fleste til-
feller ikke annet enn denne for å 
fungere. Tilsvarende system som 
er installert i Terningen Arena 
benyttes i en rekke bygg rundt 
i Norge; skoler, sykehjem, syke-
hus, barnehager, hotell, kontor-
bygg, industrilokaler mm. 

Fordelene er lave investerings-
kostnader, t ilnærmet ingen 
driftskostnader, lang levetid og 
høy sikkerhet. I røykfylte loka-
ler er lavtsittende ledelinje det en 
får øye på. 

Benyttes Prolinks beste kvali-
teter tilfredsstilles kravene i NS 
3926 med en kontinuerlig belys-
ning på ned til 3 lux ved 3000 
Kelvin (ordinær lysfarge). Med 
mørklagte lokaler over en helg 
tilfredsstiller systemet kravene 
noen få minutter etter at lyset er 
slått på ved normalt god belys-
ning. Som følge av dette funge-
rer de fleste etterlysende ledesys-
tem uten supplerende tiltak. Som 
produsent skreddersyr Prolink 
løsninger etter kundens ønsker. 

Entreprenørens prosjektle-
der oppsummerer bygge-
prosjektet som byggeteknisk 
i det store og hele har vært 
et greit hus å bygge. Å få til 
rotunden har imidlertid kos-
tet en god del bruk av energi 
med hensyn til planlegging 
og løsninger. 

Overlevering av Elverums 
nye storstue skal skje 23. de-
sember. Da er et 2 års byg-

gestrev over for Fjeldstad og 
alle impliserte i prosjektet. I 
skrivende stund er det 14 da-
ger til sluttstrek. Fjeldstad 
føler han har god kontroll og 
ser ingen snubletråder som 
kan hindre en vellykket mål-
passering.          

Det lyse og luftige sentralrommet rundt rotunden venter 
på sen møblering. Byggenytt kommer tilbake til det.

Foto: Byggenytt  

Fra Høgskolen i Hedmarks arealer i L-blokka.                                        Foto: Byggenytt Rotundens overlyskonstruksjon.                                                                 Foto: Byggenytt
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pressemeldinger:

Ny forskrift stiller streng-
ere krav til uavhengig 
kontroll
1. juli i år kom det en ny byg-
geteknisk forskrift. Den nye 
forskriften krever uavhengig 
kontroll av brannsikkerhet i 
alle prosjekter i tiltaksklas-
se 2 og 3 (Et tiltak skal de-
les i tiltaksklasser avhengig 
av oppgavenes vanskelig-
hetsgrad og konsekvens av 
feil). Dette er en skjerpelse 
fra tidligere forskrifter. Tid-
ligere har det vært kommu-
nene selv som har stilt krav 
om uavhengig kontroll ved 
større og komplekse prosjek-
ter. Nå vil det altså bli krav 
om uavhengig kontroll i om-
trent alle prosjekter hvor det 
er krav om brannteknisk pro-
sjektering.

Forskriften har nå en over-
gangsperiode på 1 år, og vil 
være gjeldende for fullt fra 1. 
juli 2011.

Varierende erfaring med 
uavhengig kontroll
Elisabeth Røine, fagsjef på 
avdeling Brann og sikker-
het i Rambøll Norge AS si-
er at det er svært varieren-
de erfaring med uavhengig 
kontroll. Vi har mange gode 
eksempler på hvor uavhen-
gig kontroll fungerer svært 
godt, hvor dialogen mellom 
prosjekterende og kontrolle-
rende er konstruktiv og hvor 
partene er løsningsorienterte. 
Men vi har dessverre alt for 
mange eksempler på at den 
prosjekterende og den kon-
trollerende ender opp med å 

diskutere detaljer i beskrivel-
ser som ikke påvirker hoved-
konseptet.

Sigrid Kartveit, avdelingsle-
der for Brann og sikkerhet i 
Rambøll støtter seg til det-
te, og sier at vi som rådgive-
re skal levere trygge, robuste 

Ny byggeteknisk forskrift

Sigrid Kartveit, avdel-
ingsleder for Brann og 
sikkerhet i Rambøll.

Elisabeth Røine, fagsjef på 
avdeling Brann og sikker-
het i Rambøll.

og levedyktige løsninger. Vi 
skal sørge for at brannsik-
kerheten ivaretas! Uavhengig 
kontroll er en kvalitetssik-
ring av at brannsikkerheten 
ivaretas. Det vi må, for en-
hver pris unngå, det er å gå 
oss vill i dokumentasjons-
omfanget. Vi kan ikke risi-
kere at kontrollerende holder 
tilbake kontrollerklæringer, 
dersom feilene ikke har be-
tydning for løsningen. En 
kontrollerklæring er et doku-
ment i byggesøknaden som 
den kontrollerende signerer 
etter sin kontroll. Her krys-
ser de av for om prosjektet er 
ferdigprosjektert og om det 
kan gis igangsettingstillatel-
se. Dersom kontrollerklærin-
gene holdes tilbake vil dette 
ha en stor konsekvens for he-
le prosjektets fremdriftsplan, 
dette kan få stor betydning 
for entreprenør, byggherre 
og bruker.

Etisk og praktisk veileder 
for uavhengig kontroll
Røine og Kartveit er enig om 
at bransjen trenger klare ret-
ningslinjer for den uavhen-
gige kontrollerendes rolle og 
ansvar. Bransjen har derfor 
besluttet å lage en veileder 
med etiske og praktiske ret-
ningslinjer for hvordan uav-
hengig kontroll skal foregå. 
Rambøll har engasjert seg 
sterkt i denne saken, og har 
tatt initiativ til å utarbeide 
første utkast til en slik vei-
leder.

Veilederen skal inneholde en 
beskrivelse av samfunnsan-

svar, integritet, ansvar, kon-
trollerende brannrådgivers 
adferd, forholdet mellom 
prosjekterende og kontrolle-
rende, forholdet til myndig-
heter, forholdet til kunder, og 
hvordan man skal løse uenig-
het mellom prosjekterende 
og kontrollerende. Ett kapit-
tel skal omhandle prosessbe-
skrivelse. Dette kapittelet gir 
en beskrivelse av selve pro-
sessen. Prosessen omhand-
ler formøte mellom prosjek-
terende og kontrollerende, 
kontrollomfanget til kon-
trollerende, dialog mellom 
prosjekterende og kontrol-
lerende, hva rapporten skal 
inneholde og hvordan avvik 
skal meldes til den prosjek-
terende, når kontrollerklæ-

ring utstedes, og endringer 
i detaljprosjekteringsfasen 
og utførelsesfasen. Veilede-
ren skal i tillegg omhand-
le brannklasse 4 byggverk, 
gi definisjoner på ulike be-
greper, og gi eksempler på 
sjekklister som kan benyttes.

Bakgrunnsmaterialet for vei-
lederen er i hovedsak NSxxx 
(Norsk standard om uavhen-
gig kontroll som er under 
utarbeidelse). I tillegg har 
vi benyttet byggdetaljblad 
321.026. Byggeteknisk for-
skrift og Forskrift om saks-
behandling og kontroll i byg-
gesaker.

Formålet med veilederen er 
at den skal være et hjelpe-

middel for både prosjekte-
rende og kontrollerende slik 
at prosessen foregår på en 
konstruktiv og effektiv måte.

Det er ikke tatt en beslutning 
om denne veilederen kan bli 
en veileder for NSxxx eller 
om den skal gis ut i regi av 
RIF. Bransjen har uansett et 
klart ønske om at veilederen 
skal være gratis og lett til-
gjengelig for alle som jobber 
med uavhengig kontroll. 

Veilederen skal bli ferdig 
før den nye forskriften trår i 
kraft 1. juli 2011.

1. juli i år kom det en ny byggeteknisk forskrift. Den nye forskriften krever uavhengig 
kontroll av brannsikkerhet i alle prosjekter i tiltaksklasse 2 og 3.

Tre av fire sjefer forventer at du skal være tilgjengelig 
også utenom arbeidstid, viser ny undersøkelse

26% av norske toppledere for-
venter i stor grad at de ansat-
te er tilgjengelige når de har 
fri, mens ytterligere 50 pro-
sent forventer det i en viss 
grad. Det viser en undersøkel-
se blant 2000 toppledere som 
Perduco har gjort for Telenor.

– En stor andel av bedrifte-
ne tilrettelegger løsninger for 
at medarbeiderne skal kunne 
jobbe andre steder enn på sin 
faste arbeidsplass. Dette sen-
ker åpenbart terskelen for å ta 
kontakt også utenom normal 
arbeidstid, sier Abraham Foss, 
leder for bedriftsmarkedet i 
Telenor.

Ny teknologi endrer måten 
nordmenn arbeider på. Vi leser 
og skriver e-poster på mobilen. 
Via PC-en har vi møter med 
kolleger som befinner seg et 
helt annet sted, og vi har gjer-
ne full tilgang til jobbens in-
terne datanettverk hjemmefra.

Slik fleksibilitet løser ofte pro-
blemer for ansatte og bedrif-
ten. Men i andre tilfeller kan 
det føles som et press. Ny tek-
nologi har skapt et behov for 
regler og kutymer for hvordan 
vi ønsker å samhandle, mener 
Foss.

– Vår erfaring er at dette ikke 

først og fremst er en sak mel-
lom leder og medarbeider, men 
like mye medarbeiderne imel-
lom. Det er viktig å avtale spil-
leregler, slik at det er en felles 
forståelse for hva som er greit 
og ikke, sier Foss.

Telefon viktigst
Av sjefene som forventer til-
gjengelighet utenom arbeids-
tiden, mener 93 prosent at du 
skal ta telefonen når det har 
noe med jobben å gjøre, 46 
prosent at du bør stille på jobb 
innen kort tid og 39 prosent at 
e-poster blir raskt besvart.

– For de fleste handler det om 
tilgjengelighet på telefon. Å 
være mulig å få tak i, er ikke 
nødvendigvis det samme som 
at man forventes å jobbe. Det 
kan være snakk om en rask 
avklaring på et spørsmål, sier 
Foss.
At en såpass stor andel forven-
tes å kunne stille på jobb innen 
kort tid, kan forklares med at 
noen bedrifter er avhengig av å 
kunne kalle inn personer, me-
ner han.

Transport- og lagerbedrifter 
skiller seg ut med spesielt høye 
forventninger. Her svarer til 
sammen 92 prosent av sjefene 
at ansatte bør kunne kontak-
tes utenom normal arbeidstid, 

hele 46 prosent forventer det i 
stor grad.

Oppmerksomhet
Daglig leder Arild H. Steen 
ved Arbeidsforskningsinstitut-
tet er ikke overrasket over at 
tre fjerdedeler av sjefene for-
venter tilgjengelighet utenom 
arbeidstid.

– Sannsynligvis er det slik at 
jo høyere opp i stillingshierar-
kiet du er, desto mer tilgjenge-
lighet forventes. Og at sjefen 
ringer er ikke bare en byrde. 
Det kan være en positiv form 
for oppmerksomhet som betyr 
at du tas med på viktige beslut-
ninger, sier Steen.

Han trekker også fram en an-
nen positiv side av tilgjenge-
lighet og ny teknologi. Du blir 
mer fleksibel og trenger ikke å 
være på kontoret hele tiden.

Også arbeidslivsforskeren me-
ner det er viktigere nå enn før 
å bli enige om når det er greit å 
ringe, og om hva.

– Allmenn arbeidslivsfors-
kning viser at tydelighet i hva 
som forventes av ansatte i job-
ben, er viktig. Uklare forvent-
ninger om dette skaper usik-
kerhet og mistrivsel, sier Arild 
H. Steen.

Miljøstøvsugere opp fra havet
Gjennom miljøkampanjen 
«Vac from the Sea» lanse-
rer nå Electrolux fem unike 
støvsugere som alle er laget 
av plastsøppel fra verdens-
havene. «Søppelstøvsu-
gerne» er nå klare for ver-
densturné og skal bidra til 
å vekke politikere og resir-
kuleringsindustrien globalt 
for å oppnå en større satsing 
på gjenvinning av jordens 
enorme mengder plastav-
fall.  

En forsvinnende liten del 
av verdens plastforbruk går 
til gjenvinning. Dermed ut-
gjør plastavfall et av klo-
dens største miljøproblem. 
Spesielt på verdenshavene 
flyter det mye plast, hvor 
noen av søppelkonsentra-
sjonene blir til enorme pla-
støyer på størrelse med 
Norges flateareal.  

– Det er ikke bare en miljø-
tragedie, men også et stort 
paradoks at så mye plast 
flyter rundt på havene. Det-
te fordi industrien selv øn-
sker å lage produkter av 
resirkulerte materialer. 
Samtidig har forbukere gitt 
klare tilbakemeldinger om 
at de ønsker å kjøpe miljø-
vennlige produkter, sier Ni-
na E. Lorentzen, Product 
Line Manager for Electro-
lux FloorCare Norway.

Så langt har Electrolux lyk-
kes med å gjenbruke 70 
prosent resirkulert plast i 
deres eksisterende «Green 
Range» - støvsugerserie, 
men ambisjonen på sikt er 
100 prosent resirkulert plast 
– og det for alle selskapets 
produkter. For å nå det-
te målet trenger imidlertid 
Electrolux en større andel 
resirkulerte råstoffer. 

– Knappheten på resirku-
lert plastråstoff av plast, 
og vissheten om at verden 
flommer over av plastav-
fall, var bakgrunnen for at 
vi startet det verdensom-
spennende miljøprosjektet 
«Vac from the Sea». I kam-
panjen, som har pågått si-
den i sommer, har tusen-
vis av frivillige samlet inn 
plastavfall fra fem forskjel-
lige verdenshav. Dette plas-
tavfallet har nå resultert i 
fem unike støvsugere: én 
støvsuger fra Stillehavet, én 
fra Nordsjøen, én fra Mid-
delhavet, én fra Det Indis-
ke hav og én fra Det Baltis-
ke hav. Hver av støvsugerne 
kommer altså direkte fra 
det havet hvor plasten er 
hentet fra, sier Lorentzen. 

Ferdigstillelsen av støvsu-
gerne markerer starten på 
neste fase i miljøkampan-
jen, som tar sikte på å øke 

bevisstheten rundt havets 
plastavfall og inspirere for-
brukere og industri til mer 
gjenvinning. Så langt har 
kampanjen nådd over 60 
millioner mennesker. 

Nå skal en offisiell tur-
néplan for støvsugere set-
tes ut i live. Dialogen med 
næringsliv og miljøorga-
nisasjoner er også intensi-
vert som en følge av opp-
merksomheten kampanjen 
har fått. Electrolux ønsker 
i tillegg å auksjonere bort 
de unike ”søppelstøvsuger-
ne” hvor inntektene skal gå 
til forskning, siden masse-
produksjon av resirkule-
ring fortsatt er ufordrende. 
Blant annet på grunn av lo-
gistikkutfordringer knyttet 
til rengjøring og sortering 
av plast fra havet.

– Som en del av vår forplik-
telse til å forske på nye ma-
terialer, skal vi forske på 
hvordan plastavfall i ver-
denshavene bedre kan ut-
nyttes i fremtiden, sier Lo-
rentzen. 

Mer informasjon om kam-
panjen finner du her: 
www.electrolux.com/vac-
fromthesea
www.facebook.com/elec-
troluxappliances
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Totalentreprenør for
Voksen- og Ellingsrud fleridrettshall
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Arkitekt for Voksen- og
Ellingsrud fleridrettshall

Voksen fleridrettshall og Ellingsrud fleridrettshall 
– tvillinghallprosjekt i Oslo

s

En pust i bakken (ret-
tere sagt: på tribunen) 
for Komplett Byggs pro-
sjektleder Lars Erik 
Østgaard (til venstre) 
og  anleggsleder Vegar 
Larsen.

Foto:
Byggenytt 

Tvillinghaller for fleridrett 
på Voksen og Ellingsrud

Oslo er nå godt i gang med 
å bøte på en svak halldek-
ning sammenliknet med an-
dre kommuner i landet. I 
følge Statistisk Sentralbyrå/
KUD er det dobbelt så mange 
mennesker pr. flerbrukshall i 
Oslo enn landsgjennomsnit-
tet. Oslo Idrettshaller AS ble 
stiftet i 2005. Bakgrunnen 
for opprettelsen var målet i 
Oslo idrettskrets sin lang-

tidsplan om å forbedre hall-
situasjonen, og dermed be-
dre oppvekstvilkår for barn 
og unge i hovedstaden. Os-
lo Idrettshaller eies av Oslo 
Idrettskrets og 7 særforbund.

Oslo Idrettshaller er et på-
driverselskap og har med-
virket til at Kulturdeparte-
mentet har sagt ja til å bidra 
med ekstra spillemidler ved å 
vedta en programsatsning på 
idrettshaller i Oslo. OBOS 
har vært Oslo Idrettshaller 

sin hovedsamarbeidspart-
ner fra starten. Det er vide-
re inngått en samarbeidsav-
tale med Oslo kommune som 
planmyndighet og byggher-
re med finansiering via Ut-
danningsetaten og Idrettse-
taten. Oslo Idrettshaller har 
tatt ansvaret for nødvendig 
reguleringsgodkjennelse av 
tomtene. Oslo kommune er 
byggherre. Osloidrettens pri-
mus motor Rolf Nyhus er sty-
reformann i Oslo Idrettshal-
ler.

Første hall ferdigstilt i dette 
hallprogrammet, er den på 
Rommen skole som åpnet til 
skolestart i august 2010. Nå 
er det de såkalte tvillinghal-
lene, Ellingsrud Fleridretts-
hall og Voksen Fleridretts-
hall som står for tur til å bli 
tatt i bruk i løpet av desember 
2010. Byggenytt tok turen til 
Voksen for en prat med en-
treprenøren Komplett Bygg 
AS som har bygget begge 
haller. Vi møter entreprenø-
rens prosjektleder Lars Erik 

Østgaard (begge haller) og 
anleggsleder for Voksen Fle-
ridrettshall, Vegar Larsen. På  
Ellingsrudprosjektet er John 
Nordmoen anleggsleder. 

I offentlige anskaffelser er 
det anbudskonkurranse og 
i hovedsak pris som gjel-
der. Komplett Bygg ga la-
veste pris og fikk jobben. 
Ved kontraktsinngåelsen var 
hallkonseptet noe annerledes 
enn slik det nå fremstår, for-
teller Østgaard. Gavlene var 

skråstilte og tribuner var en 
opsjon som byggherren ikke 
fant økonomi til. Komplett 
Bygg presenterte da et tilbud 
med ny arkitekt, Hille Mel-
bye Arkitekter AS, og innar-
beidelse av tribuner i halle-
ne gratis. Dette var et tilbud 
som Idrettsetaten naturlig 
nok godtok.

Komplett Bygg er en tverr-
faglig entreprenør med kom-
petanse også på de tekniske 
fag. I tvillinghallprosjektet 

Foto: Byggenytt

For Voksen fleridrettshall baserer energiforsyningen seg på fjern-
varme fra et lokalt biovarmeanlegg like i nærheten som også for-
syner Voksen skole.
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dekker entreprenøren ved si-
den av selve byggingen og-
så ventilasjons- og elektro-
faget. Andre fag er kjøpt inn 
på normal måte. Hallene på 
Ellingsrud og Voksen er så 
godt som identiske, opply-
ser Østgaard. Det betyr ik-
ke at å bygge den ene, er som 
en blåkopi av den andre. De 
er speilvendte noe som kom-
pliserer arbeidet. Ett eksem-
pel kan være at en dør som 
er venstrehengslet på El-
lingsrud, må høyrehengsles 
på Voksen. Men at hallene er 
like, har selvsagt en synergi-
effekt. 

Det som er skiller hallene  
mest er energiforsyningen, 
fortsetter Østgaard. På El-
lingsrud er det bergvarme 
som leverer energi til oppvar-
ming i form av gulvvarme, 
varmtvann, forbruksvann og 
varme til ventilasjon. Det er 
boret 15 brønner ned til ca. 
200 meter. På Voksen base-
rer energiforsyningen seg på 
fjernvarme fra et lokalt bio-
varmeanlegg like i nærheten 
som også forsyner Voksen 
skole. Anlegget har pellets-
fyring. Østgaard opplyser at 
det er enklest med fjernvar-
me som gir 100% forsyning 
uansett. Med bergvarme 
trenger man en backup ved 
sterk kulde i form av en elek-
trokjele som er tilfellet på El-
lingsrud.

Begge haller står på leir-
grunn og en vesentlig del av 
grunnarbeidene besto av ut-
transport av masser til depo-
ni. Her på Voksen for eksem-
pel, er det kjørt ut ca. 10.000 
m3. Det blir svært mange 
lastebillass med henger, noe 
som bidro til en del støy og 
støvplager i nærmiljøet i an-
leggsperioden. I hallprosjek-
tet for øvrig har vi vært i god 
dialog med naboene, tilføy-

er Østgaard. Begge haller er 
fundamentert med pæling til 
fjell, ned til 10-20 meter. I 
forbindelse med Voksenhal-
lens plassering har Komplett 
Bygg også etablert en ny vei 
som tilleggsoppdrag.  Fleri-
drettshallene på Elleingsrud 
og Voksen er bygget på 10 
måneder noe som Østgaard 
mener minst står til godkjent. 
Bare i løpet av de siste 14 da-
gene har entreprenøren vært 
nødt til å ta i bruk overtids-
arbeid.

Komplett Bygg opererer i 
et tøft marked. Tidvis er det 
vanskelig å hale i land nye 
kontrakter, og derfor er det 
viktig å ha skapt seg et godt 
omdømme både med hensyn 
til kvalitetsmessig utført ar-
beid og gjennomføringsev-
ne, fremholder Østgaard. Et 
viktig element i denne sam-
menhengen er at i valg av 
underentreprenører ser vi på 
referanseprosjekter hos fir-
maer som tidligere har job-
bet hos oss. Da velger vi of-
te kvalitet foran pris. I egne 
rekker holder vi fram som et 
ledemotiv det å være stolte av 
den jobben vi utfører og ha i 
mente at enhver kunde er en 
flergangskunde, tilføyer Øst-
gaard.

Komplett Bygg har med fle-
ridrettshallene på Ellingsrud 
og Voksen også bygd en lig-
nende hall for Oslo kommu-
ne på Apalløkke i 2008. Med 
Idrettsetatens hallprogram 
som i de neste årene vil skaf-
fe hovedstaten ytterligere 8 
haller basert på tvillinghalle-
nes konsept, anser Komplett 
Bygg seg å være i god posi-
sjon i de kommende anbuds-
konkurransene.

Fjernvarmesentral for Voksen Fleridrettshall. Fjern-
varmevannet varmes opp med pelletsovn kombinert med 
bioolje som tar spisslaster.

Foto: Byggenytt

Begge bilder viser 
Ellingsrud fleidretts-
hall.

På bildet over er spille-
flaten sett fra tribune-
anlegget. Bildet  til høy-
re er sett mot hallens 
inngang.

Hallene på Voksen og 
Ellingsrud er identiske. 
De har et bruksareal på 
ca. 2500 m2. Grunnfla-
ten er på ca. 1550 m2, 
mens spilleflaten er ca. 
1000 m 2.

Fleridrettshallenes spil-
leflate er tilpasset hånd-
ball, basketball, vol-
lyball, badminton og 
innebandy.

Foto:
Byggenytt 
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Ellingsrud fleridrettshall (og Voksen fleridrettshall) vil benyttes av Idrettsetaten, Utdanningsetaten, bydelene og pri
vate leietakere.

Foto: Byggenytt

Bjørn Finngaard i Gulv og Takteknikk AS informerer om sportsgulvets komplekse opp
bygging og sammensetning.

Foto: Byggenytt 

Sportsgulvet og dets opp
bygging og sammensetning 
er det viktigste bygnings
elementet som hallen bygges 
rundt og over.

Det er to, eller rettere sagt, 
tre typer sportsgulvkonstruk
sjoner og tilhørende svikt
prinsipp som man kan velge 
mellom i en norsk spillemid
delfinansiert flerbrukshall:  
flateelastiske,   punktelas
tiske eller  en kombielastisk 
sportsgulvkonstruksjon. Fla
teelastiske idrettsgulvopp
bygninger består vanligvis 
av parkett, men nå leverer vi 
snart vårt første flateelastis
ke sportsgulv med en skjø
tefri polyurethane overflate 
– nesten vedlikeholdsfritt.  
Punktelastiske sporsgulv be
står, enkelt forklart, av en 
prefabrikert gummimatte 
nedlimt på betongflaten med 
en utsparklet, for hånd, fly
tende herdepoly urethane på 
topp som slite og aktivitets
sjikt. 

En kombielastisk sviktkon
struksjon er en kombinert, 
sammensatt løsning av en 
flateelastisk underkonstruk
sjon med en punktelastisk 
topp – av mange karakteri
sert som: «det optimale fler
bruksgulv», der kravene fra 
så vel de letteste som tyngre 
utøvere blir ivaretatt på en bi
omekanisk korrekt måte.

I Voksen og Ellingsrud fler
idrettshaller  ble valg av 
sportsgulv og sviktprinsipp  
nøye vurdert av flere ressurs
personer innen idretten, og i 
sluttenden ble det bestemt å 
velge en Pulastic kombielas
tiske gulvkonstruksjon, byg
get på det punkt/flateelas
tiske sviktprinsippet med lav 
byggehøyde og høyeste mot
stand mot mekaniske belast

ninger, samtidig som gulvet 
innehar de beste varmedis
tribusjonsverdier fra under
liggende vannbåren varme
system.

Systemet heter Boflex Pulas
tic 2000 TP/W HPC (High 
Performance Combi). Det   
består  av et flateelastisk un
dergulv i kryssfinérbord limt 
sammen i en dobbel not og 
fjærforbindelse som gir god 
stabilitet, og med innlimte og 
innfreste sviktstriper i et nes
ten evigvarende stabilt syn
tetmateriale  på undersiden 
som tåler ekstreme belastnin
ger med korrekt dempnings 
og deformasjonsforløp. 

Oppå undergulvet monteres 
(helklebes  med et tokom
ponent herdepolyurethane
lim) en såkalt HD 5 eller 7 
mm gummigranulatmatte. 
Deretter utlegges i 3 atskil
te arbeidsoperasjoner et 2 
mm slite og aktivitetssjilkt 
i herdepolyurethane(PU), 
påført «vått i vått», skjøte
fritt. Som siste arbeidsopera
sjon før oppmerking, påføres 
en vannbasert toppcoating 
i 2komponent herdepolyu
rethan i ønsket farge – det
te er selskapets miljøver
sjon, som tilfredsstiller EU’s  
miljøkrav til max emisjoner 
(VOC). Oppmerkingen for 
hallenes ulike idrettsaktivite
ter utføres som «malte» stri
per og utføres også av Gulv 
og Takteknikk AS’ egne og 
fast ansatte spesialmontører,  
som gulvsystemets fjerde og 
siste arbeidsoperasjon.

Våre produkter Pulatic  2000 
TP og Pulastic 2000 TP/W 
(miljøversjonen) er punkte
lastisk eller integrert i en kom
bielastisk oppbygning, som 
en siste nyutvikling innen 
markedssegmentet syntetis

ke sportsgulv på polyrureta
nebasis. Dette er en videreut
vikling av marekedslederen 
Pulastic 2000 gjennom man
ge år.  Betegnelsen TP (Top 
Point) innebærer en antiko
hesjonsbehandlet overflate 
som «slipper» foten  hurti
gere enn med en konvensjo
nelt oppbygget punktelastisk, 
syntetisk gulvoppbygning. 

Denne overflatebehandling
en reduserer faren for alvor
lige skader og virker effek
tivt skadeforebyggende så 
lenge gulvflaten holdes fri 
for håndballklister og an
net problemsmuss. Pulas

Sportsgulvet er viktigste bygningsdel i en 
idrettshall/flerbrukshall.

Av Bjørn Finngaard, Gulv og Takteknikk AS

Universell utforming i hal
lene er ivaretatt med blant 
annet HCheis.

Foto: Byggenytt 

Teknisk rom. Ellingsrudhallens energiforsyning til gulv
varme, varmtvann, forbruksvann og varme til ventilasjon 
baseres på bergvarme fra 15 brønner boret ned til ca. 200 
meter.

Foto: Byggenytt
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Vi har levert nytt
Boflex PULASTIC 2000 TP/W HPC

kombielastisk sportsgulv
inkl. all banemerking i flerbrukshallen.

Gulv og Takteknikk AS
Østerdalsgaten 1 B, 0658 Oslo
Telefon 23 06 07 60
www.gulvogtakteknikk.no www.boensport.no

Ventilasjonsaggregatene
er levert av

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

➞
tic 2000 i standard utførelse 
regnes heller ikke som «far-
lig gulv», blant annet for-
di dette systemet ikke har 
for høy deformasjon i punk-
tet, lav friksjon og en resti-
tusjonshastighet i belegget 
som anses som idéellt for de 
hurtige idrettene i fleridretts-
anlegg. Med Pulastic 2000 
TP har man forsket fram en 
sportsgulvkonstruksjon med 
høyeste innlagte sikkerhet 
mot alvorlige skader. 

Et moderne sportsgulv skal 
spille på lag med utøverne, 
og byggherrene, vanligvis 
kommuner og fylkeskom-
muner, må være sikre på at 
gulvsystemet tilfredsstiller 
alle offentlige krav (nasjo-
nale og CEN-krav). De fles-
te haller som bygges i dag er 
fleridrettshaller, med andre 
ord anlegg som frekventeres 
av barn og ungdom i vekst 

og utvikling. Vi mener der-
for at punkt- og kombielastis-
ke gulsystemer er det naturli-
ge valg, både for skoleidrett, 
klubbspill, elitespill,  aerobic 
og eldretrim, etc.  Flateeas-
tiske gulvkonstruksjoner kan 
passe først og fremst for tyn-
gre og trente håndballspillere 
og basketspillere.

Et godt og korrekt dimensjo-
nert kombielastisk gulv skal 
tilfredsstille kravene fra alle 
typer brukergrupper, også de 
utenomidrettslige som dans, 
forsamlinger, utstillinger, 
konserter etc. uten behov for 
tildekning, som Pulasticsys-
tem gir mulighet for.

Gulv og Takteknikk AS har 
enerepresentert Pulasticpro-
dusenten og produktutvikle-
ren  av  Pulastic-produktene 
(produsent er Sika Descol 
B.V., Holland, et 100% eiet 
datterselskap i det interna-
sjonalt kjente Sika-konser-

net) siden 1978 da Gulv og 
Takteknikk AS ble etablert. 

Helt fra  de første Pulastic-
gulvene ble bygget  og levert, 
er det fremdeles gulv som ik-
ke er rehabilitert og er i full 
bruk. Gulvene er med an-
dre ord ikke bare svært slite-
sterke og aldringsbestandige, 
men også kostnadseffektive 
med minimalt behov for ved-
likehold. Pulastic-gulv kan 
enkelt repareres ved bruk av 
tilpassede reparasjonssett, 
større skader og vedlikehold 
utføres av selskapets spesial-
montører.  En bonus ved al-
le typer Pulastic-gulv er den 
svært gode varmedistribusjo-
nen fra underliggende, vann-
båren varme som systemet er 
konstruert for.

Renhold og fjerning av blant 
annet håndballklister uten at 
den viktige overflaten blir 
ødelagt av for sterke kjemi-
kalier, har vært en utfordring.
Nå har selskapet utviklet et 
svært effektivt og skånsomt 
vask- og vedlikeholdssystem 
med navn Purgoplay, som 
har vokst seg så omfattende 
at man har vært tvunget til 
å sette dette bort til Biopro-
tector AS som står for mar-
kedsføring og distribusjon. 
Produksjon foregår i Norge 
etter de strengeste miljøkrav.
Systemet er et såkalte vek-
selvaskesystem som består 

av 3 hoveddeler. Korrekt an-
vendt (enkelt i bruk!), holdes 
overflaten hele tiden hygie-
nisk ren og med korrekt frik-
sjon(!), samtidig som gulvets 
levetid øker med i alle fall 
40%
Gulv og Takteknikk AS har 
et nært forretningsmessig 
samarbeid med Boen Bruk 
med hensyn til det kombi-
elastiske gulvets undergulv-
konstruksjon. Denne er den 

Ellingsrud hallens 
luftbehand ling-
s aggregat er 
hjertet i ventila-
sjonsanlegget 
og forsyner alle 
areal er i bygget 
med frisk luft. 
Anlegget er ut-
styrt med motor-
s pjeld, finfilter 
og roterende var-
megjenvinner i 
tillegg til trykk-
styrte vifter og et-
tervarmebatteri. 
Varmegjenvinner-
en har en virk-
ningsgrad på ca. 
80% og er et stort 
bidrag til effektiv 
energisparing.

Foto: Byggenytt

Ellingsrud fleridrettshall ser innbydende ut.                                                                                                Foto: Byggenytt

Sokkelfasade i trespiler myker opp hallenes formuttrykk på en tiltalende måte.

Foto: Byggenytt. 

desidert mest lavtbyggende 
i markedet, og betydelig la-
vere enn andre alternativer  
helt uten krysslagte tilfarere. 
Et slikt samarbeid mellom 2 
markedsledende spesialfir-
maer, der  FOU og biomeka-
nikk hele tiden står i fokus, 
har gitt som resultat marke-
dets absolutt mest interessan-
te kombielastiske flerbruks-
gulv.

Gulv og Takteknikk AS har 
til i dag levert ca. 800.000 
m2 Pulastic-gulv i Norge. Og 
i denne sammenheng er det 
på sin plass å nevne at firma-
et også har levert et kombi-
elastisk Pulastic-gulv til Ter-
ningen Arenas hovedhall, og 
også et Pulastic 2000 TP/W 
punktelastisk gulv til turn-
hallen i samme bygnings-
komplekset. 

Hallenes garderobeanlegg 
og vestibyledel utgjør ca. 
500 m2.

Foto: Byggenytt 
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Totalentreprenør for Verket

Lønnheim Entreprenør AS

Hovedkontor: Nordmørsveien 54, 6517 Kristiansund
Avd. kontor: Sinsenveien 53 B, 0585 Oslo

www.lonnheim.noHovedkontoret: Bleikerveien 17, 1387 ASKER. Tlf: 66 98 73 20 
www.finseth.no

Vi har prosjektert 
stålkonstruksjonen og pre-
fabrikerte betongelementer

Verket Røros

Verket Røros er en ny flerbrukshall på 6000 m2. Den består av en hall med grunnflate på ca. 4000 m2 og et sidebygg 
på ca. 2000 m2  BRA fordelt på 3 etasjer.  Deler av bygget ligger inntil eksisterende hall (til venstre på bildet) og den 
videregående skolen (til høyre på bildet). 

Flyfoto:  Johan Kjellmark AS

Av 
Stine Millenaar,

arkitekt i detaljprosjekteringsfasen,
Lønnheim Entreprenør AS

Verket Røros er en ny fler-
brukshall på 6000 m2. Den 
består av en hall med grunn-
flate på ca. 4000 m2 og et si-
debygg på ca. 2000 m2  BRA 
fordelt på 3 etasjer. 

Deler av bygget ligger inntil 
eksisterende hall og videre-
gående skole.

Som totalentreprenørens 
arkitekt i detaljprosjekte-
ringsfasen, har jeg over-
tatt tegningene fra anbudet, 
og videreutviklet prosjektet 
med valg av materialer og 
farger, og med utarbeidelse 
av arbeidstegninger og detal-
jer til byggeplassen.

Vi har hatt et godt samarbeid 
med de andre som har vært 
involvert i denne prosessen, 
både byggherren, rådgiverne 
og underentreprenørene.

Prosjekteringen har delvis 
foregått ved hjelp av BIM, 
noe vi stort sett er veldig 
fornøyd med, og kommer til 
å videreutvikle og fortsette 
med i fremtidige prosjekter.

Hallen er tilpasset flere akti-
viteter. Det er hovedsakelig 
en håndballhall, med 3 hånd-

ballbaner, og plass til en stor 
match-håndballbane med 
plass til tribuner rundt på al-
le fire sider.

Og i tillegg til muligheten å 
drive flere ballsporter (bas-
ketball, volleyball, badmin-
ton, innebandy + +) der, er 
det også lagt til rette for å 
ha messer og utstillinger, og 
større kulturarrangement. Så 
det er en flerbrukshall i or-
dets rette forstand.

Hallen er utført med Paroc-
vegger og Lett-Tak, utenpå 
en konstruksjon av betong-
søyler og fagverk av stål.

Sportsgulvet er kombielas-
tisk, noe som er godt egnet til 
bruk for både gymnastikkti-
mer og profesjonelle hånd-
ball-kamper.

På den ene langsiden av hal-
len finnes lagerrom, med en 
stor tribune over. Det er høye 
glass-felt i ytterveggene, som 
gir gode dagslysforhold.

Sidebygget rommer en vesti-
byle med messanin, garde-
robeanlegg, toaletter, korri-
dorer til hall, og forbindelser 
til eksisterende bygninger 

s

Den offisielle åpningn 
for den nye hallen var 4. 
desember. Men allere-
de 22. og 23. november 
åpnet Verket for aktivi-
tet. Rundt 600 håndball-
spillere var i aksjon i den 
første håndballturnerin-
gen som ble arrangert i 
hallen.

Foto:
Stine Millenaar

hallen er tilknyttet. I 3. eta-
sje er det et stort teknisk rom.
Denne delen av bygget er ut-
ført med murte innervegger, 
og yttervegger av bindings-
verk med forskjellige kled-
ninger.

Verket Røros er en 
flerbrukshall i ordets 
rette forstand. Hallen 
skal brukes for lokale 
arrangementer, tur-
neringer, samlinger, 
treningssamlinger for 
klubber med videre.

Hallen er også tilrette-
lagt for store arrange-
menter med nærmere 
3000 tilskuere ved 
montering av teleskop-
tribuner. 

Foto:
Jon Høsøien
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Vi har hatt gleden av å levere
sportsgulvet Herculan ME kombi til
Røros nye storstue. I tillegg har vi
levert flyttbar teleskoptribune og

annet idrettutstyr.

Din totalleverandør til alle typer idrettsarenaer!

25 – års erfaring
Sportsgulvet for alle ønsker og behov i både parkett og 

syntetiske dekker. Våre gulv tilfredsstiller kravene for store 
belastninger innen idrett og messearrangement. 

 
Fast og løst idrettsutstyr,

samt tribuner til et hvert idrettsanlegg.

Nesveien 55, 2080 Eidsvoll • Telefon 63 95 90 40 / 50

www.egas.no

Grunnarbeid, utomhusarbeid,
samt VA er utført av

Feragen Maskin AS • Feragen, 7374 Røros • Telefon 72 41 34 38

Feragen Maskin

 
Prosjektfakta

Byggherre: Verket Røros AS
Byggherreombud: Solvang og Fredheim AS
Totalentreprenør: Lønnheim Entreprenør AS
Arkitekt: Lønnheim Entreprenør AS
RIB: Tonning og Lieng AS
RIB stål og prefab: Siv.ing. K. Finseth AS
RI geoteknikk: Sweco Norge AS
RIV: Teknisk Ventilasjon AS
RIE: Røros E-verk AS
RI Brann: Teknoconsult AS
Oppmåling: Solvang og Fredheim AS

Stål- og prefab betongkonstruksjoner
Av faglig leder Kåre Solberg, Siv.ing. K. Finseth AS

Finseth rådgivende ingeni-
ører AS har vært prosjek-
terende for stål- og pre-
fab. betongkonstruksjoner i 
samarbeid med Contiga AS 
som har produsert og mon-
tert konstruksjonene.

Bygget over fundamenter 
er et kombinert stål- og be-
tongbygg. Selve hallen er i 
stål med gitterdragere som 
spenner over hele hallens 
bredde.

Tribuner er av betongele-
menter.

Mellom hallen og gardero-
bedelen er det etablert en 
betongvegg som også fun-
gerer som brannskille.

Den nye hallen er bygget 
inntil eksisterende bygning 
og en gang mellom bygge-
ne er tilpasset eksisterende 
bygg.

I garderobedelen har råbyg-
get stål i søyler og bjelker 
med hulldekker som etasje-
skillere. Som tak i både hal-
len og sidebygget, er det be-
nyttet Lett-tak.

Stabilitet av bygget er ivar-
etatt ved hjelp av betongs-
kiver og vindkryss i stål.
Stålet brannbeskyttes for 
å ivareta brannkravet i de 
deler av bygget der dette er 
nødvendig.

s

Verket er hovedsaklig en håndballhall, med 3 
håndballbaner og plass til en match-håndballbane 
med  plass til tribuner på alle 4 sider. 

Foto:
Jon Høsøien
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Mur, puss og flisarbeid
er utført av

Kjellmark
Sundveien 100, 7374 Røros

Telefon 72 41 48 88 • Faks 72 41 48 81
www.kjellmark.no

                                                                                                        

                                                                                                        

 

 - bygger det meste  
 

 

      
 

Gulvstøpen er utført av

Betcom Industrigulv AS
Høglia 5, 2640 Vinstra

Telefon 906 35 635
trond@betcom.no • www.betcom.no

Gulvbelegg samt
malerarbeid er utført av

Rosenborg Malerteam AS
Fossegrenda 24, 7038 Trondheim

Telefon 93 49 70 00 • Faks 73 96 48 20
www.rosenborg-maler.no

6264 Tennfjord
Tel. 70 21 74 00

E-post: marked@hprodukter.no

www.hplus.no

Vi har prosjektert, produsert og montert

glassfasader, dører og vinduer

Aluminiumssystemer

Sportsgulvet
Av Morten Ruud, Parkett og Idrettsgulv AS

Vi i Parkett og Idrettsgulv AS 
har satt stor pris på å bli valgt 
som leverandør av sportsgulv 
i den nye storhallen på Røros, 
i skarp konkurranse med an-
dre aktører. I tillegg har vårt 
datterselskap Egas Sport AS 
leveransen av blant annet te-
leskoptribuner, håndballmål, 
basketkurver samt beskyttel-
sesnett.

Det har vært et strålende 
samarbeid med både Verket 
AS og Lønnheim Entrepre-
nør AS. Det er imponerende 
å se hva et lite samfunn som 

Røros får til, og hvilken glø-
dende interesse det vises i al-
le ledd. Det er gledelig å se 
at vår 25 års erfaring med de 
fleste typer sportsgulv blir 
verdsatt og tatt i betraktning 
ved valg av gulv. 

Gulvet er et såkalt kombi-
gulv, det vil si en underkon-
struksjon med demping, samt 
et sviktende sportsbelegg på 
toppen. Dette gir et gulv med 
svært god dempning, generelt 
meget gode idrettslige egen-
skaper samtidig som det tå-
ler tungt messebruk. Gulvet 

er av typen Herculan Kombi 
7+2, dette er et av tre merker 
på markedet med tilnærmet 
samme egenskaper på topp-
dekket. Det opereres med litt 
forskjellige betegnelser på 
toppbelegget fra de forskjel-
lige aktører, men praktiske 
tester viser at de er identiske.  

Dette er et skjøtefritt dekke 
med en 7 mm matte i gum-
migranulat, samt 2 mm fly-
tende polyurethane på top-
pen. I forhold til et rullebelgg 
med sveisede skjøter er disse 
gulvene mer solide. De har 
ikke skjøter som kan sprekke 
opp, de tåler langt bedre be-
lastning fra for eksempel te-
leskoptribuner, samt at de er 
rimeligere å rehabilitere.

Verkets håndballhall kan deles i 3 baner ved hjelp av nedsenkbare vegger. Dette gir stor fleksibilitet til bruken særlig 
i forbindelse med store turneringer.

Foto:  Jon Høsøien

Vår underkonstruksjon skil-
ler seg fra våre konkurrenter, 
da den er basert på en opp-
bygget tilfarerkonstruksjon. 
Den er bygget opp av en la-
minert tilfarer med støtdem-
pende gummilister, en for-
sterkende mellomtilfarer, 
samt 18 mm finner festet 
mekanisk med skruer. Dette 
gir en konstruksjon som tå-
ler tilnærmet ubegrenset be-
lastning, samt har svært gode 
idrettslige egenskaper. 

Det gir også en luftet kon-
struksjon som fungerer i 
praksis. Klimaet over og un-
der gulvet blir tilnærmet likt, 
noe som er svært gunstig for 
gulvet på lang sikt. Det er 
også langt større sjanse for å 
redde gulvet ved eventuelle 
massive vannlekkasjer, noe 
vi har erfart ved flere anled-
ninger.

Tilbakemeldinger fra bru-
kerne er så langt entydig vel-
dig positive. Vi takker Verket 
Røros AS, Røros kommune 
og Lønnheim Entreprenør 
AS for oppdraget og føler oss 
sikre på at de har et topp gulv 
i mange år fremover. 

Hallgulvet skal tåle 
«tyngre» bruk i forbind
else med messer og ut
stillinger.

Foto:
Jon Høsøien

s

Messanin og trapp opp til denne.    Foto: Jon Høsøien
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Rekkverk på tribune samt 
utvendige ståltrapper

er levert av
Luftfiltrering Sikkerhet AS

Os i Østerdalen, 2550 Hedmark
Telefon 62 49 76 60 • Faks 62 49 74 86

www.luftfiltrering.no

Luftbehandlingsanlegg og 
SD-anlegg er prosjektert 

og levert av

Industriveien 39 A, 7080 Heimdal
Telefon 72 59 40 00 • www.tv-as.no

Vi har levert sandwich-
elementer på Verket Røros

PAROC AS Panel System
Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo, Norge
Telefon 99 53 02 70 • www.paroc.no

Utsikt fra tribune mot rekkverk i glass.

Foto: Jon Høsøien

Stort teknisk rom på plan 3 i sidebygget. 

Foto: Jon Høsøien

Frontbygg og inngang. Til venstre betongvegg mot eksisterende hall, 
til høyre gangbygning mot den videregående skolen.

Foto: Jon Høsøien

Hallen har flott innfall 
av dagslys ved hjelp av 
store hjørnevinduer.

Til høyre: Verket har 
selvsagt også trimrom.

Bildet under viser 
utsnitt fra vestibylen.

Foto:
Jon Høsøien
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Holmenkollen Park Hotel Rica – ny hotellfløy

Rådgivende ingeniør elektroteknikk

Støperigata 7 G, 3040 Drammen • Telefon 97 70 18 68

HEIBERG & TVETER
RÅDGIVENDE ING. ELEKTRO AS

uavhengig 
kontroll av 
brann teknisk 
prosjektering 
for holmenkollen 
park hotell

www.ramboll.no

Byggherreombud elektro

Foyn Consult AS
rådgivende ingeniører i elektroteknikk

Nils Lauritssøns vei 39, 0870 Oslo
Telefon 23 00 69 90 • Faks 23 00 69 99

post@foynconsult.no • www.foynconsult.no

Av 
Morten Hosen, master arkitekt,

Narud Stokke Wiig AS

To av nyfløyens tre volumer sett fra eksisterende hotell. 
Bygningsvolumene er kledd i liggende mørkbeiset tre
panel, med tre og ståldetaljering. 

Foto: Byggenytt

Hotellutvidelsen er utfor-
met med tanke på minst mu-
lig forstyrrelse av den over-
ordnede geografiske og 
topologiske rammen for ho-
telletanlegget, den igangvæ-
rende hotelldriften, det grøn-
ne åslandskapet i bakkant 
mot nord og den flotte ut-
sikten mot byen og fjorden i 
forkant, mot øst, syd og vest. 
Det tilførte bygningsvolumet 
tar opp i seg retningen fra ek-
sisterende vestfløy ved at vo-
lumet plasseres parallelt med 
den i bakkant mot nord. Til-
bygget er delt opp i tre hoved-
volumer for å dempe nær- og 
fjernvirkningen av bygnings-
volumet, samt for å gi en smi-

dig tilpasning til den overor-
dende landskapstopologien.
 
 
Med tanke på å sikre opp-
levelsen av det fredede fest-
ningsverket ved Holmen-
kollen leir, samt  sikre 
lesbarheten av den lands-
kapssituasjonen den er en del 
av, plasseres hotellutvidelsen 
nordvest på tomteområdet. 
På denne måten ivaretas ut-
siktsforholdene fra festnings-
murene og den historiske ad-
komsten til bunkersanlegget. 
 
Den nye hotellfløyen plasse-
res i terrenget på en slik måte 
at hotellrommene får så go-

de sol- og utsiktsforhold som 
mulig, uten radikale terreng-
inngrep og visuell og romlig 
konflikt med tilstøtende be-
byggelse. Det legges opp til 
et transparent tilknytnings-
volum i overgangen mellom 
eksisterende hotell og ny ho-
tellfløy. I dette volumet vil 
spiret til den verneverdige 
delen av hotellet, vegetasjo-
nen i området samt den ver-
nede muren ved Holmenkol-
len leir utgjøre spektakulære 
utsiktselementer. Kontak-
ten som oppstår er med på å 
fremheve og iscenesette dis-
se elementene.
 
Bygningsvolumene er kledd 
i liggende mørkbeiset tre-
panel, med tre og ståldetal-
jering. Det moderne treut-
rykket skaper en historisk 
forbindelse/relasjon til de 
eldste delene av Holmenkol-
len hotell (sanatorium) som 
er utført i laftet tømmer.
 
Utomhusplanen tar sikte på 
å bevare eksisterende vegeta-
sjon i den grad det er mulig, 
samt tilbakeføre vegetasjo-
nen til den opprinnelige eller 
stedstypiske der det blir nød-
vendig etter terrenginngrep.

 
Prosjektfakta
Byggherre: Holmenkollen Park Hotel ANS
Bruker: Rica Hotels
Ass. prosjektlede,
byggherreombud bygg: CoNova AS
Byggherreombud elektro: Foyn Consult AS
Byggherreombud VVS: Ingeniør Petter Nome AS 
Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS 
Arkitekt: Narud Stokke Wiig AS
LARK: Gullik Gulliksen AS
RIB: PentaCon AS
RIV: Union Consult,
 Boro VVS og Miljø AS
RIE: Heiberg & Tveter AS
RIBr prosjekterende: Neas Brannconsult AS
RIBr kontroll: Rambøll Norge AS
RI geoteknikk: Multiconsult AS
RI akustrikk: Brekke & Strand akustikk AS

Ny fløy like bak eksist
erende fløyer.

Ill.: NSW

Trapperom i syd som leder ned til forbindelseskulvert til eksisterende hotell. Gam
melhotellets klokketårn speiler seg i det nye glass.

Foto: Byggenytt
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Veidekke Entreprenør AS
Distrikt Oslo
Postboks 506, Skøyen
Telefon 21 05 50 00
www.veidekke.no

Totalentreprenør

Totalentreprisen

Holmenkollen Park Hotel Rica har virkelig det som trengs: beliggenhet. Hotellanlegget er her sett fra Veidekkes 
brakkerigg.

Foto: Byggenytt

Veidekke Entreprenørs prosjektleder Jørn Aaltvedt, 
trives i solveggen.

Foto: Byggenytt

Utsikt fra forbindelsesgangen mellom eksisterende hotell 
og ny fløy. På bildet til høyre ser vi hvordan nybyggets 
krumning er tilpasset eksisterende bygningsvolumer. 
Bild et under viser hotellrom i toppetasjen lengst vest i 
anlegget.

Foto: Byggenytt.

Veidekke Entreprenør AS 
vant anbudskonkurransen 
om å bygge Holmenkollen 
Park Hotel Ricas nye hotell-
fløy som skal stå ferdig til å 
ta i mot gjester når VM i ski 
starter i februar. I en samta-
le med entreprenørens pro-
sjektleder Jørn Aaltvedt, fant 
konkurransen sted i den har-
deste finanskrisen høsten 
2009, slik at marginene var 
ikke av det romslige slaget. I 
tillegg var byggetiden knapp. 
Det gjaldt å planlegge og for-
berede byggestart med det 
for øye.

Hotellets nybygg på 5 eta-
sjer har et bruttoareal på 
ca. 4800 m2 fordelt på 115 
hotellrom. Grunnarbeide-
ne hadde oppstart i oktober 
2009. Byggetomten ligger i 
en bergskråning like ovenfor 
for eksisterende hotell. Ut-
sprengning av tomten måt-
te derfor skje på en forsiktig 
måte.  En god del sprengte 
fjellmasser ble uttranspor-

teres til deponi, og sammen 
med den resterende ut- og 
inntransport i forbindelse 
med byggingen, har det-
te representert en stor logis-
tikkutfordring på det trange 
tomteområdet, forteller Aalt-
vedt. I denne sammenhengen 
er det verdt å nevne at eksis-
terende hotell har i byggepe-
rioden vært i full drift. Ut-
bygger har derfor gjort tiltak 
for å ta hensyn til hotellets 
gjester og ansatte.   

Som nevnt var budsjettet 
trangt og tiden knapp, og føl-
gelig ble det valgt systemer 
for å korte inn byggetiden 
med prefab-elementer. På 
betongsiden er det benyttet 
Con-Form plattendekker og 
veggelementer i betong. Yt-
tervegger i fasader og taket er 
levert og heist inn på bygget 
som prefab treelementer. Rå-
bygget sto ferdig våren 2010 
og tett bygg ble etablert som-
meren 2010. Prefab kan væ-
re rasjonelt og effektivt, men 

Aaltvedt tilføyer at i et annet 
prosjekt med andre betingel-
ser, kunne mer plasstøping 
og skreddersøm like gjerne 
blitt valgt som byggemåte.

Veidekke Entreprenør har 
hatt en organisasjon på 4 - 5 
funksjonærer, og på mann-
skapssiden er det nå i sluttfa-
sen ca. 70 fagarbeidere som 
er i sving. Overlevering av 
nybygget skjer 14. desember, 
og i skrivende stund (9. de-
sember) er det lange dager og 
mye overtid som må til for å 
komme i mål for Aaltvedt og 
alle impliserte i byggepro-
sjektet.

Byggenytt spør Aaltvedt av-
slutningsvis om nybygget på 
Holmenkollen har vært et 
heller «kjedelig» prosjekt si-

den det består bare av hotell-
rom, altså uten flott resep-
sjon, glassgård og lignende.
Til dette svarer han et kon-
tant nei. Alle prosjekter har 
sin egen sjarm. Riktignok er 
det stort sett de samme pro-
sessene fra gang til gang. 
Men man begynner på nytt 
hver gang. Det er nye bygg-
herrer, nye samarbeids-
partnere og alltid nye utfor-
dringer. Det gjelder å være 
fokusert, være konsentrert 
om arbeidsoppgavene, som 
det lyder i intervjuene med 
Bjørndalen et co.  Viktig er 
også å ha en stolthet til job-
ben, og vite at man leverer 
så godt som man har kunnet, 
avslutter Aaltvedt. 



20 - BYGGENYTT NR. 8–2010

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

NVS AS
Teglverksveien 1, 3400 Lier

Telefon 32 27 60 60 • www.nvs.no

TF produkter
FRECH MEK.

SVEISEVERKSTED A.s
Firmaadr.: Isebakkeveien 45, Halden

Postadr.: Postboks 1063, 1787 Berg i Østfold
Tlf: 69 19 59 40 • Faks: 69 19 56 35 • Mobil: 905 49 830

Epost: frech@c2i.net

Fendere er levert
og utført av

Vi har utført boring av 
energibrønner

Brødrene Myhre AS
Postboks 1106, Flattum, 3503 Hønefoss
Telefon 32 11 44 80 • www.brdmyhre.no

Elektroarbeid er utført av

Moelven Elektro AS
Ensjøveien 3, 0655 Oslo

Telefon 23 03 78 00 • Faks 23 03 78 01
www.moelven.no

VVS-tekniske anlegg

Holmenkollen Park Hotel Ricas nye fløy med 115 rom. Den nye fløyen er plassert i ter-
renget på en slik måte at hotellrommene får så gode sol- og utsiktsforhold som mulig. 
Nybygget skal være helt ferdig til VM på ski i februar 2011.

Foto: Byggenytt

Av 
Erik Young,

UnionConsult BORO VVS og Miljø AS

Varme- og kjøleanlegget 
er basert på energibrønner 
i fjell. Det er 15 stk. 200 m 
energibrønner som er boret 
ned under de 3 fløyene.  Det 
sirkulerer en kjølevæske i 
rørslynger i disse brønnene. 
Denne kjølevæsken benyttes 
som varmekilde til 2 stk. 60 
kW varmepumper. Varme-
pumpene dekker både var-
me til oppvarming og venti-
lasjon og også til forvarming 
av tappevann. Kjølevæsken 
benyttes videre til å dekke 
kjølebehovet om sommeren. 
Kjølevæsken passerer en var-
meveksler og leverer kjøling 
inn på isvannsanlegget. Den-
ne kjølingen medfører også 
at man får ladet energibrøn-
nene med varme i sommer-
halvåret.

Varmeanlegget har en elek-
trokjel som spisslast i de pe-
riodene varmepumpene ikke 
har kapasitet til å dekke hele 
varmebehovet.

Varmeanlegget er basert på 
at hotellrommene varmes 
opp med fan-coiler som er 
montert over himling utenfor 
baderommet. Det er montert 
radiatorer under balkongdør i 
de rom som har hems. Det er 
også montert radiatorer i fel-
lesrom som trapper og korri-
dorer. Varmeanlegget leverer 
også varme til de 2 ventila-
sjonsanleggene. 

Kjøleanlegget består av en 
kjølemaskin på 350 kW i til-
legg til varmeveksleren fra 
energibrønnene. Det er lagt 
opp et isvannsanlegg som 
sirkulerer vann til de 2 venti-
lasjonsanleggene og også til 
fancoiler i rom med sydfasa-
de. Dette er alle rom mot syd, 
samt rom i øverste etasje med 
hems. Det er montert en tørr-
kjøler på tak over trapperom.

Det er montert 8 stk. 1000 li-
ter-bereder. Disse er serieko-
blet og 6 stk. forvarmes med 

varmepumpen og 2 stk er et-
tervarme med innebygde ele-
menter. Det er lagt opp ho-
vedledninger for varmt- og 
kaldtvann i kulvert plan 2 og 
det går opplegg opp i VVS-
sjakt bak baderommene. Det 
er sirkulasjoslednig for tap-
pevann i hver sjakt. Disse er 
sammenkoblet og går tilbake 
til berederanlegget via en sir-
kulasjonspumpe.

Avløp fra hvert bad går ned 
i VVS-sjakt  bak bad og ned 
til bunnledning. Denne går 
ned til eksisterende hotell og 
er tilknyttet hoveduttrekk fra 
hotellet.

Overvann ledes fra takren-
ner og nedløp ut på terreng. 
Flate tak og balkonger uten-
for hemser er utstyrt med 
tak sluk og dette vannet ledes 
ned i VVS-sjakt og via en 
bunnledning til et fordrøy-
ningsmagasin.  Fra fordrøy-
ningsmagasin ledes vannet ut 
til nedside av bygget og spres 
for infiltrasjon til grunnen.

Ventilasjonsanleggene er ba-
sert på 1 aggregat som betje-
ner rommene mot nord og 1 
aggregat som betjener rom-
mene mot syd. Korridorer og 
fellesarealer dekkes fra beg-
ge aggregater. Aggregatene 
har luftinntak på vegg ved si-
den av  trapperom og avkast 
via jethette på tak over trap-
perom. Aggregatene har ro-
terende varmegjenvinner og 
både varme- og kjølebatteri. 
Viftene er trinnløst variable 
kammervifter.  Det er lagt 
opp hovedkanaler i kulvert 
på plan 2 og med fordelings-
kanaler opp gjennom VVS-
sjakt bak baderom. 

Luften tilføres hotellrom-
mene via ventil i himlings-
skjørt og trekkes av via bad. 
Suiter og rom med hems har 
i tillegg ekstra tilluftventil og 
ekstra fraluftventil. Anlegget 
er et VAV-system. Fan-coile-
ne går alltid på laveste has-
tighet for å ha lavt støynivå.. 
Fan-coiler uten kjøling sty-
res av/på via SD-anlegg og 
styres etter dato. Fan-coiler 
med kjøling er alltid i drift. 
Romregulator styrer pådrag 
av varme og evt kjøling. 
Fan-coiler tilfører luften via 
ventil i himlingsskjørt og 
trekker av via rist i himling 
utenfor badromsdør. 

Romregulator har en grunn-
verdi hvor temperaturen får 
variere mellom 18 og 27 °C 
når rommet ikke er i bruk. 
Når rommet er booket eller 
aktivert med nøkkelkort skal 
temperaturen kunne variere 
mellom 20 og 24 °C. Romre-
gulatorer kan  kommunisere 
med SD-anlegg og booking-
system

Luftmengden går fra grunn-
ventilasjon til full ventila-
sjon når rommet er booket 
eller aktivert med nøkkel-
kort. Temperatur reguleres 
via VAV-spjeld og evt regu-
leringsventil for kjølebatteri 
ved kjølebehov  og regule-
ringsventil for varmebatteri 
ved varmebehov

Til venstre: Samlestokker for kollektorkurs 
for energibrønner samt hovedpumpe for dette. 
Over: Ett av ventilasjonsaggregatene på drøyt 
12.000 m3/h. 

Foto: Byggenytt

Over: 8 stk. 1000 liter varmtvannsberedere som 
er seriekoblet og 6 stk. forvarmes med varme-
pumpen og 2 stk. er ettervarme med innebygde 
elementer. Til høyre: 90 kW veksler mellom 
energibrønner og kjøleanlegget.
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pressemeldinger:

2011 – Arkitektursens År
Norske arkitekters lands-
forbund (NAL) skal i 2011 
markere at det er gått hun-
dre år siden forbundet ble 
dannet. I stedet for et tradi-
sjonelt jubileum, inviterer 
vi til et landsomfattende 
prosjekt, kalt Arkitektu-
rens År. Programmet lan-
seres 6. januar.
 
Året vil belyse hvordan ar-
kitekturens rolle har en-
dret seg gjennom de siste 
100 årene og hvordan arki-
tekturen i dag er med på å 
gi løsninger på morgenda-
gens utfordringer.
 
Historien til NAL har 
fulgt historien til det uav-
hengige Norge fra bonde-
samfunn til ett av verdens 
rikeste land. Arkitektur-
produksjonen har hele ti-
den vært med på å ska-
pe fysiske rammer for det 
norske samfunnet. Fra 
nasjonsbyggingen tidlig 
på 19-hundretallet, gjen-
reisningen etter krigen og 
til samtidens forbruker-
samfunn med miljøutfor-
dringer og demografiske 
endringer.
 
Et landsomfattende 
maraton-prosjekt
Arkitekturens År vil inne-
holde en mengde aktivi-
teter rettet mot et bredt 
publikum. Prosjektene 
spenner fra TV-program, 
bygging av samfunnshus i 
slummen av Bangkok, de-
battserie på Litteraturhu-

set, publikasjoner, utstil-
linger, arkitekturfestival i 
Oslo, «Norges åpne hus» 
og mye mer. Målet er å øke 
interessen og kunnskapen 
om våre bygde omgivelser.
 
Bak prosjektene står uli-
ke aktører som ulike fag-
miljøer og lokale arki-
tektforeninger og store 
institusjoner som NRK, 
Nasjonalmuseet, Posten, 
Fritt ord og Norsk Form.
 
Lansering 6. januar 2011
Programmet lanseres tors-
dag 6. januar, men Arki-
tekturens År tyvstarter 
med NRK-serien Håkon 
og Haffners byggeklos-
ser  3. januar. De unge og 
prisvinnende arkitekte-
ne i Fantastic Norway ser 
med skrått blikk på hvor-
for bygninger og byer ser ut 
som de gjør i Norge.
 
 
Kontaktpersoner: 
Kommunikasjonssjef i 
NAL Karenina Kriszat, 
mobil: +47 41 44 16 05
Prosjektleder i 0047, 
Espen Røyseland, 
mobil: +47 97 50 85 88
Prosjektleder i 0047, 
Øystein Rø, 
mobil: +47 41 16 16 23                    
 
Arrangør for Arkitektu-
rens År er Norske arkitek-
ters landsforbund.

Prosjektledere er arkitek-
tur- og kunstgalleriet 0047.

VERKTØYKASSE PÅ RULL
Relekta lanserer nå en 
selvvulkaniserende sili-
kontape for reparasjon og 
beskyttelse - 101 Repair 
Tape. 

– I motsetning til elektri-
kertape eller gaffertape 
har ikke 101 Repair Tape 
noe lim som blir klebrig og 
tiltrekker seg smuss. Den 
reagerer i stedet på strekk 
og smelter sammen lag 
for lag, forteller produkt-
sjef Hans Erik Lian. Man 
påfører den ganske enkelt 
ved å strekke den opptil 
tre ganger sin egen lengde 
og surre rundt gjenstanden 
eller kabelen som skal be-
skyttes eller repareres. Da 
får man en tetting som tå-
ler UV stråler, veisalt, kje-
mikalier, sjøvann, olje og 
bensin. 101 Repair Tape 
er velegnet til reparasjon 
i tøffe miljøer da den tåler 
inntil 6 bars trykk, er sta-
bil fra -60°C til +260°C og 
isolerer opp til 8000 volt. 
Overflaten trenger verken 

være renset eller tørr.

– Bruksområdene er man-
ge, det er bare fantasien 
som setter begrensninger, 
fortsetter Lian. Man kan 
reparere og isolere slan-
ger, rør og kabler, og den 
beskytter elektriske kom-
ponenter mot vann og fuk-
tighet. På båter kan man 
samle tauender og inn-
kapsle skarpe gjenstander 
som kan rive opp seil. 101 
Repair Tape er også ypper-
lig til å fargemerke verk-
tøy etc. Overflaten er glatt, 
smussavvisende og behag-
lig å ta på. 101 Repair Tape 
leveres i 3 forskjellige far-
ger - sort, rød og transpa-
rent.

101 Repair Tape markeds-
føres av Relekta AS, avde-
ling Novatech, og selges i 
farge-, bygg- og jernvare-
handlere over hele landet. 
Se www.101.as for mer in-
formasjon om 101 Repair 
Tape.

Et bilde som 
sikkert vil 
glede alle som 
har lekke 
vannslanger.

Slik unngår du frost- og vannskader 
Det totale skadetallet for 
vann- og frostskader i årets 
ni første måneder er på re-
kordhøye 2,1 milliarder kro-
ner, melder Finansnæringens 
Fellesorganisasjon. Sjekk 
hvordan du unngår vann- og 
frostskader, og hva du bør 
gjøre dersom skaden allere-
de har skjedd.

Gode råd for å unngå frost- 
og vannskader i hus og hyt-
ter:
• Steng hovedkranen og tapp 
vannet fra rørene når du skal 
være borte lenge fra hus el-
ler hytte. 
• Husk å ha varme på i de 
rommene rørene går, og spe-
sielt der rørene går i ytterveg-
ger. Om mulig bør man ikke 
senke temperaturen i hytta 
lavere enn til ca 10 ºC.
• Husk å lukke alle venti-
ler og vinduer. Før du for-
later hytta er det lurt å åpne 
en kran etter at du har stengt 
av hovedkranen. Da tømmes 
systemet for vann, samtidig 
som trykket i nettet avlastes 
hvis frosten kommer.
• Hell frostvæske i vann-
lås og toalettskål, slå av og 

tøm eventuell vannpumpe og 
vannbereder.
 
Råd om tining av frosne rør:
• Ved tining av frosne vann-
rør bør hovedkranen stenges 
først, fordi vannet vil fosse 
når isproppen tiner i et frost-
sprengt rør. Etter opptining 
åpnes hovedkrana forsiktig 
mens rørene kontrolleres mot 
lekkasjer. Sørg først for opp-
varming av rommet.
• Ved bruk av hårføner eller 
vifteovn på det frosne røret, 
må det holdes kontinuerlig 
tilsyn under tiningen.
• Bruk av åpen varme, ski-
brenner, primus og lignende 
er ikke bare livsfarlig, men 
også strengt forbudt.
• Ved alvorligere frostskader 
må fagpersonell kontaktes 
for tining med tinetransfor-
mator eller damp.

Kilde: Finansnæringens Fel-
lesorganisasjon (FNO) og 
SINTEF Byggforsk
 
Vannskader
Kulda trekker inn når vi har 
streng kulde over et lengre 
tidsrom. I rom hvor det ikke 

vanligvis er påsatt like mye 
varme som i oppholdsrom, 
forårsaker dette fort frostska-
der på vannledninger. Å væ-
re gnien på strømmen i slike 
rom kan vise seg å bli dyrt.
-Ved vannskade som skyl-
des mangelfull påsetting av 
varme, skal det vurderes av-
kortning på grunn av brudd 
på sikkerhetsforskrifter. Det 
kan derfor medføre en øko-
nomisk konsekvens for kun-
den om han eller hun ikke 
sørger for tilstrekkelig opp-
varming av boligen, sier Lars 
Wiig, avdelingsleder i Opp-
gjørsavdelingen i KLP Ska-
deforsikring.

– Det er derfor svært viktig 
at det står på nok varme i alle 
rom med ledninger! I fritids-
boliger som står tomme, og 
bygninger som er fraflyttet, 
må rørene tømmes og stop-
pekranen være avstengt før 
vinteren, sier han.

Frostskader
Streng kulde over lang tid 
medfører også at telen går 
dypt, og det forårsaker man-
ge frostskader på utvendige 

ledninger. Et tykt snølag vil 
vanligvis isolere nok til at te-
len ikke når ned til de dybder 
som vannledninger ligger på, 
men sist vinter skjedde det li-
kevel. Slike frostskader vil vi 
normalt erstatte fullt ut, un-
derstreker Wiig.

Snø og is
– Huseier har ansvar for å 
sørge for at måking av tak 
blir iverksatt før snøbelast-
ningen blir for høy. Det er 
også viktig å sørge for at 
takrenner og avløp ikke blir 
blokkert av snø og is. Det kan 
føre til uheldig oppmagasine-
ring av vann, ofte med vann-
skader som konsekvens, av-
slutter Wiig.

Skanska fornyer Lundbergsjakta i Narvik
Skanska har inngått kontrakt 
med LKAB om fornying av 
Lundbergsjakta i Narvik. 
Kontrakten har en verdi på 
190 mill. kroner.

Arbeidene består av rehabili-
tering og fornying av Lund-
bergsjakta, som er et lukket 
lager for jernmalmpellets. 
Kontrakten inkluderer beton-
grehabilitering, utskifting av 
takkonstruksjoner og trans-
portanlegg, nytt ventilasjons-
anlegg, samt elektroarbei-
der. Etter ombyggingen vil 
Lundbergsjakta fremstå som 
et moderne, tett og støvfritt 
malmlager.

- Skanska er svært tilfreds 
med å få ansvaret for gjen-
nomføringen av dette pro-
sjektet. Vår kompetanse og 
det interne samspillet mel-
lom Skanskas nasjonale an-
leggsvirksomhet, vår loka-
le byggvirksomhet, samt 
Skanska Tekniske Entrepri-

ser, gjør at vi er godt rustet 
til å løse kompleksiteten i 
prosjektet. Vi ser frem til et 
godt og utviklende samar-
beid med LKAB, sier region-
direktør Ståle Rød.

LKAB er en strategisk viktig 
samarbeidspartner for Skan-
ska med de betydelige inves-
teringsplaner som foreligger 
både i Narvik og Kiruna. 

Arbeidene starter umiddel-
bart og prosjektet vil stå fer-
dig i februar 2012.

Leieavtale vedrørende Postens Brevsenter 
KLP Eiendom har inngått 
leieavtale med Nordea om 
leie av 22.000 kvadratmeter 
i Biskop Gunnerus gt. 14 B.

KLP Eiendom kjøpte i januar 
2007 tidligere Postens Brev-
senter i Biskop Gunnerus gt. 
14 B. Posten flyttet somme-
ren 2010 denne virksomhe-
ten til Lørenskog. KLP Eien-
dom er i dialog med Plan og 
bygningsetaten om utvikling 
av et prosjekt.

– KLP Eiendom er svært 
fornøyd med å få inn en så 
stor og langsiktig leietaker 
som Nordea i dette nye by-
utviklingsprosjektet ved Os-
lo S. Området rundt Bjørvika 

og Oslo S vil bli byens nye 
finanssentrum. I 2015 vil fi-
nanskonsernene DnB NOR, 
Nordea, KLP og Gjensidige 
alle være samlet i dette om-
rådet, sier Steinar Manen-
gen, administrerende direk-
tør i KLP Eiendom.

Gjenskape byrom
I løpet av vinteren 2008/2009 
er det gjennomført et paral-
lelloppdrag med seks aner-
kjente norske arkitektkonto-
rer. 

Etter en nøye vurdering, 
hvor vi også har benyttet 
oss av ekstern arkitektfaglig 
kompetanse, ble bidraget fra 
Kristin Jarmund Arkitekter/

Arkitektfirmaet C.F. Møller 
vurdert som det beste svaret 
på oppgaven.

– Det er lagt vekt på at den 
nye bebyggelsen skal bidra 
til en dramatisk forbedring 
av nærmiljøet på Vaterland 
gjennom å åpne opp, brin-
ge lys og luft ned i gaten, og 
skape et helt nytt gatemiljø, 
sier Manengen.

Kommunal Landspensjons-
kasse (KLP) er et av Nor-
ges største livsforsikrings-
selskap. Selskapet leverer 
pensjons-, finans- og forsi-
kringstjenester til kommuner 
og fylkeskommuner, helse-
foretak og til bedrifter både i 
offentlig og privat sektor, og 
til deres ansatte. KLP-kon-
sernet har en forvaltningska-
pital på 267,3 milliarder kro-
ner.

For mer informasjon, kontakt:

Steinar Manengen, 
adm.dir KLP Eiendom
Tlf 900 22 733 eller 
e-post: steinar.manengen@klpeiendom.no
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Statens havarikommisjon for transport – byggetrinn III nybygg
BYGGESAKENS GANG
29. august 2008 sendte Sta-
tens havarikommisjon for 
transport (SHT) brev til 
Statsbygg der de bekreftet 
oppstart av planleggingsar-
beid for utbygging av byg-
getrinn III, med en kost-
nadsramme på 33 millioner 
kroner. Bygningen var øn-
sket planlagt i tråd med skis-
sen som ble utarbeidet i for-
bindelse med byggetrinn II.

Statsbygg gjennomførte, 
i samarbeid med SHT, en 
gjennomgang av skissens 
romprogram for å kontrol-
lere at den fortsatt var dekk-
ende for brukers nåværende 
og framtidige behov. Dette 
arbeidet ble bearbeidet vi-
dere inn i et rom- og funk-
sjonsprogram som var ferdig 
i februar 2009. Longva ar-
kitekter AS med Grindaker 
landskapsarkitekter AS som 
underleverandør, ble kontra-
hert til å utarbeide et forpro-
sjekt. Statsbygg stod selv for 
forprosjektering av alle RI- 
fag.

I mars 2009 ble det avholdt 
oppdragsmøte med SHT, der 
resultatmål ble drøftet og det 
ble bestemt at kvalitet skal 
være det styrende resultat-
målet i forprosjektet. Vide-
re ønsket SHT at byggetrinn 
III skulle fundamenteres for 
to etasjer, slik at bygningen 
med letthet kunne utvides 
med et byggetrinn IV som 

en andre etasje. I tillegg ble 
man enige om fremdriftsplan 
og at byggeprosjektet skulle 
gjennomføres som totalen-
treprise med de avgrensnin-
gene dette medførte i forpro-
sjektet. All prosjektering ble
foretatt i dRofus, fordi det i 
prosjektet var besluttet å be-
nytte BIM.

I mai 2009 ble det avholdt et 
nytt oppdragsmøte der for-
prosjektet ble godkjent med 
unntak av atriumshagen. Det 
var enighet om å ta atriums-
hagen ut av totalentreprisen 
for å utvikle denne videre.
Resten av prosjektet gikk i 
henhold til tidsplan. Ramme-
søknad for tiltaket ble sendt 
Skedsmo kommune i slutten 
av juni.

6. juli 2009 ble prekvalifise-
ring til totalentreprise med 
forhandling publisert på Dof-
fin-databasen. 
Statsbygg mottok svar fra fi-
re tilbydere, hvorav tre kva-
lifiserte til å gå videre i kon-
kurransen.

Statsbygg mottok tre tota-
lentreprenørtilbud 17. august 
2009. Ved vurdering av til-
bydernes kvalifikasjoner og 
erfaring oppnådde alle de tre 
entreprenørene høye kvali-
tetspoeng, hvor det ble regis-
trert marginale forskjeller i 
totalkvalitet. Tronrud Entre-
prenr AS oppnådde høyest 
score. Ved vurdering av pris, 

hadde Tronrud Entreprenør 
AS et tilbud som var vesent-
lig lavere enn de øvrige tilby-
derne. Tronrud Entreprenør 
AS ble derfor valgt som to-
talentreprenør for dette pro-
sjektet. Tronrud Entreprenør 
AS tok med seg Longva ar-
kitekter og Grindaker lands-
kapsarkitekter videre i pro-
sjektet.

18. september 2009 ble det 
avholdt oppdragsmøte for 
byggefasen, hvor fremdrifts-
plan og resultatmål ble fast-
satt. Også i byggefasen var 
det kvalitet som var det øv-
erste resultatmålet. Det ble 
besluttet igangsetting av byg-
geprosjektet. Parallelt med 
dette, arbeidet Grindaker 
landskapsarkitekter videre 
med atriumshagen med det 
formål å få ferdig underlaget 
slik at arbeidet kunne settes 
i gang og ferdigstilles samti-
dig med bygningen.

Statsbygg inngikk kontrakt 
med Tronrud Entreprenør 
AS og detaljprosjekteringen 
startet opp i slutten av okto-
ber 2009.

Skedsmo kommune ga 9. no-
vember igangsettingstilla-
telse for bunnledninger med 
mer, og pelearbeidene kom 
i gang. Resten av prosjek-
tet fikk igangsettingstillatel-
se 17. desember, og betong-
platen ble støpt i desember 
2009. Det var klart for mon-
tering av betongelementer i 
januar 2010, og bygningen 
var tett og varm i slutten av 
februar 2010. Bygningen 
stod klar til ferdigbefaring 
23. juni 2010. Arbeider med 
pergola og atriumshagen på-
gikk til 20. oktober 2010.

Hele byggeprosjektet kom 
inn godt under kostnadsram-
men gitt av oppdragsgiver.

BYGNINGSMESSIG
BESKRIVELSE
Statens havarikomisjon for 

Statens havarikommisjon for transport i fugleperspektiv. Byggetrinn 1 i forgrunnenen, byggetrinn 2 bakerst og byg-
getrinn 3 til høyre.

Alle bilder i reportasjen: Jaro Hollan

Ankomst Statens havarikommisjon for transport – byggetrinn III fra nord-øst.

Utsnitt atriumshagen.

Overlyskonstruksjon slipper dagslyset inn.
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Statsbygg takker alle som har vært med å 
bygge Statens havarikommisjon for transport, 

byggetrinn 3. Lykke til med bygget!
  

Les mer på www.statsbygg.no 

Arkitekt: Longva arkitekter AS. Foto: Hollan Studio
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transport ligger i Lillestrøm. 
Tomten ligger  inntil rulleba
nen  ved Kjeller militære fly
plass

Byggetrinn I og II
Byggtrinn I ble ferdigstilt 
i 2001, og dette første byg
getrinnet ble senere utvidet 
med et byggetrinn II i 2005 
som er utført som et frittså
ende bygningsvolum, for
bundet til byggetrinn I med 
englassgang.

Programmet er samlet innen
for enkle geometriske hoved
former. Mens byggetrinn I er 
utført som en «skoeske» hvor 
de ulike funksjonene ligger 
samlet innenfor et ytre skall, 
er cellekontorene i bygge
trinn II organisert som trans
parente staver rundt en mas
siv kjerne. Organiseringen 
er arealeffektiv, og gir mak
simalt med fasade til konto
rer og fellesarealer. Teknisk 
rom plassert i kjernen, gir 
korte og effektive førings
veier. Det kunne derfor be
nyttes minimale tverrsnitt på 
ventilasjonskanalene, og det
te gjorde det mulig å oppnå 
gode innvendige høyder i he
le bygningen.

Fasadenes hovedmateria
le i byggetrinn I er tegl med 
innslag av prefabrikker
te betongelementer, metall
kassetter og glassfelt. Materi
alovergangene er gjort slik at 
de ulike materialene overlap
per og griper inn i hverandre. 
Fragmenteringen av over
flatene står i et spennings
forhold til den enkle hoved
formen. Teglkledningen går 
fortløpende over store åpnin

ger, og fremstår tydelig som 
en ikke konstruktiv fasade
kledning.

I byggetrinn II spenner sys
temfasaden av glassfelt og 
metallkassetter mellom en 
gjennomgående sokkel og 
gesims av betongelementer. 
Det tunge materialet betong 
«svever» over en lett metall
fasade. Betongen er lys og 
metallet mørkt. Dette gir en 
uventet betrakting og snur 
opp ned på vante forestillin
ger. Prosjektet ble tildelt Be
tongelementprisen for 2006.

Byggetrinn III
Med et sterkt behov for flere 
kontorarbeidsplasser startet 
Statsbygg og SHT planleg
gingsarbeidet for et bygge
trinn III i 2008. Programmet 
i byggetrinn III er, med unn
tak av felles kantine, langt på 
vei identisk med byggetrinn 
II. I utgangspunktet var det 
derfor nærliggende å tenke 
seg et nytt byggetrinn som 
var likt det forrige, men det 
var imidlertid noen nye for
utsetninger som gjorde dette 
umulig.

I likhet med byggetrinn II, er 
byggetrinn III utført som en 
frittliggende paviljong, for
bundet til opprinnelige byg
ninger med en gang. Det
te var det allerede forberedt 
for i byggetrinn II, men på 
grunn av nye og strengere 
energikrav, måtte imidlertid 
glass arealet reduseres (til 20 
% av gulvareal). Videre ble 
man enige om at det måtte 
forberedes for et framtidig 
byggetrinn IV i 2. etasje over 
byggetrinn III. Disse nye for

utsetningene gjorde at fasa
dene og bæresystemet måtte 
løses på nytt.

Helt overordnet har det vaert 
en intensjon at anlegget skal 
oppleves som en helhet, men 
hvor de ulike byggetrinnene 
likevel er lesbare. Helheten 
er skapt ved at materialer og 
planprinsipper fra opprinne
lige bygninger er gjentatt i 
byggetrinn III. Fasademate
rialet av betong er brukt på 
en helt annen måte. Mens be
tongelementene i byggetrinn 
II var sokkel og en «sve
vende» gesims, er betong
elementene i byggetrinn III 
bærende sandwichelemen
ter. Fasadeelementene er for
beredt slik at nye betongele
menter vil kunne plasseres 
direkte oppå elementene i 1. 
etasje, og slik at opprinnelig
gesims vil kunne bli en vin
dusbrystning i en framtidig 
2. etasje for byggetrinn IV.

Byggetrinn III er i tillegg 
forbundet til hangaren i byg
getrinn I med en overdek
ket gangvei, en pergola. Slik 
oppstår et definert kvadra
tisk uterom. Dette er oppar
beidet som pauseareal for de
ansatte. Denne indre atri
umshagen står i kontrast til 
uteområdet ellers på eien
dommen, som i hovedsak er 
behandlet som blomstereng.

Planløsning
Byggetrinn III innholder 20 
cellekontorer, to møterom 
og et felles pauseareal. I til
legg er det bygget lager for 
utrykningsmateriell, kopi
rom, garderober med dusjer, 
toaletter, datarom og et stort 
teknisk rom.

Kontorene og møteromme
ne er i likhet med byggetrinn 
II, organisert rundt en luk
ket kjerne med birom. I knu
tepunktet mot gangen og inn 
til opprinnelige bygninger, er 
det plassert et felles pause
areal. Dette er henvendt inn 
mot den nye atriumshagen, 
og har direkte utgang dit.

Hovedadkomst er via byg
getrinn I og II, men det er i 
tillegg bygget en biinngang 
fra kjørearealet mot nord slik 
at varelevering og utrykning 
kan skje på en effektiv måte.

Det er etablert et overlysvin
du langs kjernen i pausearea

let. Dette er samtidig planlagt 
som åpning for en framtidig 
trapp til 2. etasje ved et even
tuelt byggetrinn IV. Et lager
rom er likeledes forberedt for 
lett å kunne bli en heissjakt 
opp til samme etasje.

Materialer
Fasadene er utført av isolerte 
«sandwich» betongelemen
ter. Betongelementene er i 
lys grå farge, lik elementene i 
foregående byggetrinn ved at 
det er benyttet normalsement 
med lyst tilslag. Elementene 
er syrevasket. Det er en mar
kert fas i fugene mellom ele

Fasadene er utført av isolerte «sandwich»- betongelementer. Betongelementene er i lys 
grå farge, lik elementene i foregående byggetrinn ved at det er benyttet normalsement 
med lyst tilslag.

Materialer og farger skaper vakkert interiør.

mentene. Fasene er asymme
triske og vinkelen er ulik i 
sidekantene, slik at det opp
står et eget spill med lys og 
skygge.

Vinduer og gang til bygge
trinn II er av aluminium fa
sadesystem, pulverlakkert 
med glimmerlakk. Glasset 
er 3lags energiabsorberende 
og fargenøytralt. Det er mon
tert utvendig solavskjerming
med screens, hvor rullen lig
ger skjult i overkant av vin
duene.

Pergolaen er utført i stål, med 

fasadeplater av perforerte, 
galvaniserte stålplater tilsva
rende som i eksisterende car
port og glassgang i bygge
trinn II.

Innvendig er det benyt
tet samme materialer som i 
foregående byggetrinn. Kon
torfronter er utført som sys
temvegger av bjørk og glass. 
Kontorskillevegger er malt 
gips. Kjernen er forblendet 
med tegl og bjørkefiner i de 
inntrukne partiene. Gulv i 
kontorer og møterom er bjørk 

fortsettelse neste side

Møteplass ved glassvegg mot atriumshagen.
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stavparkett, og i fellesareale-
ne er det lagt slipt terrassobe-
legg. I garderober og dusjer 
er det lagt keramiske fliser.

Byggeteknikk
Grunnen består av varieren-
de masser med leire, silt og 
sand, og har et høyt innhold 
av organisk materiale. Di-
mensjonering for en fremti-
dig 2. etasje gjorde at direkte 
fundamentering på betong-
såler ikke var mulig. Funda-
mentering er derfor løst med 
friksjonspeler, i likhet med 
byggetrinn I.

Bæresystemet består av bæ-
rende «sandwich»- betong-
elementer i fasaden, og en 
bærende og avstivende kjer-
ne utført av betongelementer.
Yttertaket er utført som be-

tong huldekkelementer, og 
dette er forberedt som gulv i 
en fremtidig 2. etasje.

Atriumshagen
Atriumshagen er på ca. 1000 
m² og har en sentral vrimle-
plass med dekke av plasstøpt 
betong og med fastmonter-
te sittebenker på plassbygde 
betongmurer. Betongmurene 
har effektbelysning (LED-
tuber) montert under nedre 
fremkant. I et hull i betong-
dekket er det plantet en na-
verlønn som tuntre. Omkring 
sitteplassen er det plantefel-
ter med formklippet barlind-
hekk, syrinbusker og felter 
med stauder og blomsterløk. 
Det er montert effektbelys-
ning (up-lights) under syri-
nene i plantefeltene. Ferdig-
plen er lagt på gressarealene 
rundt vrimleområdet, og en 
sti av betongheller i ytterkant 
av gressplenen gir området 

en fin innramming, samtidig
som stier med dekke av plas-
støpt betong går fra to ut-
gangsdører og fram til 
vrimleområdet. Gressple-
nen rammes i tillegg inn av 
plantefelter med oppstam-
mede japanske kirsebær-
trær og med et bunndekke 
av stauder. Langs pergolaen 
er det plantet pipeholurt som 
skal klatre i stålwirere. Det 
er montert dryppvannings-
anleg i alle plantefelter, og 
inn mot veggene er det an-
lagt et felt med elvestein. 
Kanter av corténstål avgren-
ser plantefeltene mot gress 
og elvestein. Gresset klip-
pes effektivt med automatisk 
gressklipperrobot som klarer 
seg nesten uten tilsyn. Det er 
lagt en styringssløyfe langs 
ytterkantene av gressplenen 
for å styre gressklipperen. I 
tillegg er det montert et eget 
dreneringssystem i atriums-
hagen med fire store drene-
ringskummer som er forbun-
det til hverandre og har et 
felles overløp ut i overvanns-
systemet. Atriumshagen,  litt av byggetrinn 2 til venstre, nybygget i bakgrunnen.

Statens havarikommi
sjon for transport ligger 
like ved Kjeller militære 
flyplass.

Begge bilder:
Jaro Hollan
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