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Universitetet i Oslo’s nye 
informatikkbygg  samlokaliserer 
studenter, forskere og 
undervisningspesonell fra hele 
informatikkfaget under ett insti-
tutt. Bygget rommer inntil 2400 
studenter og har 350 kontor-
plasser for de ansatte.

Institutt for informatikk er et 
av de sterkeste IT-miljøene i 
Europa. Informatikerne er nå 
flyttet inn i landets mest mod-
erne universitetsbygning.

Foto: Byggenytt

IFI2 –
Ole-Johan Dahls hus
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og 300 personer er tette volu-
mer, klasserom og seminar-
rom er semiåpne volumer, og 
kantine, vestibyle og biblio-
tek er helt transparente area-
ler – åpne over to plan. 

Det nye bygget er i hovedsak 
todelt: en formgitt/spesial-
tilpasset struktur på 1. og 2. 
plan (hvor alle fellesfunksjo-
nene er plassert) og en gene-
rell/fleksibel bygningsstruk-
tur på 3. til 10. plan (hvor 
kontorer, laboriatorier, semi-
narrom og terminalstuer er 
innplassert på ulike måter).

Alle avdelingsgruppene er 
samlet rundt egne laboria-
torier/birom og med felles-
rom knyttet til åpne atrier – 
takhager – med utsyn mot 
Gaustadbekkdalen.  Disse 
takhagene gir lys og rom-
lighet til ellers kompakte og 
økonomiske kontoretasjer.  
Gangarealene blir oppbrutt 
med ulike lysinnfall og man 
får gjennomsyn på tvers av 
dobbelkorridorsystemet.

Materialer og overflater
Nybyggets karakter skal 
oppta noe av Blindernplatå-
ets fargeholdning (teglrødt 

Ole-Johan Dahls hus – nytt informatikkbygg
Av 

Tom Erik Aschehoug,
Lund Hagem Arkitekter AS 

L U N D  H A G E M  A R K I T E K T E R

Filipstadveien 5, 0250 Oslo
www.lundhagem.no

t.(+47) 23 33 31 50
mail@lundhagem.no f.(+47) 22 01 69 01

Rådgivende ingeniører
Bygge-, elektro- og VVS-teknikk

Tlf. 22 57 48 00 - www.hjellnesconsult.no

Plogveien 1, Postboks 91 Manglerud 0612 Oslo

Vi har utført 
byggeledelse

Erstad & Lekven Oslo AS
Møllergata 6, 0179 Oslo

Telefon 22 47 98 50 • resepsjon@elo.no
www.erstad-lekven.no

Intensjon og hovedgrep
Ved utforming av nytt infor-
matikkbygg i Gaustadbekk-
dalen har prosjekterings-
gruppen lagt vekt på å:

Lage et fleksibelt universi-
tetsbygg med klar egeniden-
titet. Bygget skal tilpasse seg 
byggehøyden til eksisterende 
naboer, samtidig som tårnet i 
nord gir informatikkvartalet 
en klar identitet, i dialog med 
Blindernplatåets eksisteren-
de tårnbygg (illustrasjon 1).

Etablere et informatikkvar-

tal med god kontakt mellom 
IFI1 og IFI2. Ved å organi-
sere bygget nært opp til IFI 1, 
oppstår funksjonell kontakt 
mellom de ulike fellesrom og 
avdelinger (illustrasjon 2).

Forsterke grøntaksen til 
Blindernplatået. Ved å frem-
heve forbindelsen på tvers av 
Gaustadbekkdalen oppstår 
større samhørighet mellom 
Blindernplatået og byggene 
i Gaustadbekkdalen samt in-
stituttene i Forskningsveien 
(illustrasjon 3).

Aktivt integrere Gaustad-
bekkdalen i prosjektet.  Ved 
å la nybyggets fellesfunksjo-
ner henvende seg mot park-
området, oppstår tverrfor-
bindelser også mellom indre 
campus og dalsiden med nytt 
opparbeidet terreng for den-
ne del av Gaustadbekkda-
len med gang- og sykkelvei 
og etter hvert en gjenåpnet 
Gaustadbekk (illustrasjon 4).

Adkomst og parkering
Offentlig kommunikasjon 
har holdeplasser i Problem-
veien og gående får enkel ad-
komst til campus fra nord. 
Øvrig gang- og sykkeltrafikk 
fra Blindernplatået kommer 
enten i det tverrgående grønt-
drag eller i friområdet langs 
Gaustadbekkdalen i nord-syd 
retning med adkomst IFI2 i 
syd.  Hovedvestibylen til IFI 
2 er lagt med inngang vis a 
vis hovedinngang/glassga-
te IFI1 for å ivareta en god 
kommunikasjon mellom de 
to byggene som i fremtiden 
skal fungere sammen.

Parkering er plassert under 
campus mellom IFI1 og IFI 
2. Parkeringen nåes med ad-
komst fra Gaustadalléen.

Bygningsutforming/
plankonsept
Det langsgående nye ho-
vedbygget til IFI2 er «løftet 
opp» fra terreng slik at cam-
pus får tverrgående kontakt 
– via fellesfunksjonene kan-
tine, vesti byle og bibliotek – 
direkte til Gaustadbekkdalen 
og Blindernplatået.  På den-
ne måten trekkes grøntdraget 
visuelt helt inn til fasaden på 
eksisterende bygg IFI1. 

Fellesfunksjonene fordeler 
seg på 1. og 2. plan i en vek-
selsvis tett/åpen og semiåpen 
struktur.  Auditorier for 100 

Illustrasjon 4.

Illustrasjon 1.

Illustrasjon 2. Illustrasjon 3.

Det nye informatikkbygget sett fra Problemveien. Til høyre sees Sintef MRL.                                         Foto: Byggenytt

Det store 
auditoriet 
har plass til 
300 personer. 
I audito-
riene er det 
utstrakt bruk 
av sortpig-
mentert eik i 
gulv, vegger, 
himling og 
dører.

Foto:
Byggenytt
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Prosjektfakta

Byggherre: Statsbygg
Prosjektledelse: Statsbygg
Byggeledelse: Erstad & Lekven Oslo AS
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS
RIB, RIE, RIV: Hjellnes Consult AS
RIG: NGI
RI akustikk: Brekke & Strand AS
LARK: Gullik Gulliksen AS
Interiørarkitekt: Zinc AS
Hovedentreprenør
Tett bygg: Reinertsen AS
Innredningsarbeider: Reinertsen AS 
Grunnarbeider: Dokken AS 
Røranlegg: Mercur AS
Ventilasjonsanlegg: Gupex AS
Kjølemaskiner: Ca-Nor Kjøleindustri AS
Automatisk slokkeanlegg: Safer AS
Elektroniske installasjoner: Leithe & Christiansen AS
Reservekraft: Satema AS
Audiovisuelt utstyr: FotoPhono AS
Automatiseringsanlegg: GK Norge AS
Elektronisk sikringsanlegg: G4S
Heiser, interntransport: Elevator AS
Utomhusarbeider: Agro AS 

Statsbygg takker alle som har vært 
med å bygge UiOs nye informatikkbygg (IFI2), 

Ole-Johan Dahls hus.
  

Les mer på www.statsbygg.no 

Lund Hagem Arkitekter AS, foto: Trond Isaksen 

 

Foto: Lund Hagem Arkitekter AS 

www.reinertsen.no

Hos oss møter du SOLIDE og 
HANDLEKRAFTIGE mennesker
med høy KOMPETANSE

 Teknologi som gir 
verdiskapning

– GJENNOM HELE VERDIKJEDEN

og sort) – samtidig som det 
skal tilpasse seg de eksiste-
rende nabobygg i Gaustad-
bekkdalen.  Arbeidsplassene 
i IFI2 er «innadvendte», da-
taorienterte og ønsker minst 
mulig direkte sollys samti-
dig som utsyn skal ivaretas.  
Viktige fellesrom og sosia-
le møtesteder i bygget skal 
eksponeres maksimalt mot 
lys og grøntdrag.  Undervis-
ningsrom og lesesaler tenkes 
semitransparente.  

Dette gir følgende fasadema-
teriale/uttrykk:

– Heltransparente glassfasa-
der med sølvfargede sprosser 
i kantine, resepsjon og bibli-
otek (1. og 2. etasje) og det 
samme i tilbaketrukne tak-
hager ved sosiale fellesrom 
og møterom (4. – 10. etasje).

– Tette tredimensjonale mur-
volumer rundt auditoriene (1. 
etasje). 

– Lette, vedlikeholdsfrie me-
tallfasader i matt, sort antra-
zink kombinert med smale 
vertikale vindusslisser i kon-
toretasjer (3. – 10. etasje).

– Semitransparente glassfa-
sader med dype, vertikale 
sprosser i klasserom (2. eta-
sje).

Det er tilstrebet bruk av ma-
terialer som har egne farger 
og overflatekvaliteter. Det er 
således benyttet rød tegl bå-
de ute og inne rundt de to au-
ditoriene. Slipt betong i alle 
gulv på bakkeplan for å kor-
respondere med betongdek-
kene ute på campus og i am-
fiene ned mot vannspeil og 
Gaustadbekken. 

I trappesjakter er det benyt-
tet eksponert betong i vegger 
og i trappeelementer. Alt inn-
vendig stål er enkelt detaljert 
og matt sort. I auditoriene er 
det utstrakt bruk av sortpig-
mentert eik i gulv, vegger, 
himling og dører. Den sam-
me sortpigmenterte eiken er 
også benyttet i alle innven-
dige bruksdører. Alle gene-
relle himlinger er åpne og 
gjennomført ensfarget i hen-
holdsvis sort, sølv eller hvitt 
avhengig av etasjens funk-
sjon. 

Gulvene over bakkeplan er 
hovedsakelig i hvit, spettet 
gummi. 

➞

I trappesjakter er det benyt
tet eksponert betong i veg
ger og i trappeelementer.

Foto: Byggenytt

Bildet over viser ett av 
mange sosiale møte
steder som er ekspo
nert maksimalt mot 
lys og grøntdrag.

Bildet til høyre sett 
mot tårnbygget ved 
gangbru over grøn
tområdet i øst.

Formuttrykket her 
er lette vedlikeholds
frie metallfasader i 
matt, sort antrazink 
kombinert med smale 
vertikale vindusslisser 
i kontoretasjer fra 3. 
til 10. etasje.

Foto:
Byggenytt 
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RADfloor CONTOUR
slipte betonggulv er levert av

Betongforsegling AS

Boks 198, 1364 Fornebu
Telefon 22 13 43 20

post@rad.no

Metall-, smedarbeider,
trapper og rekkverk

er levert og montert av

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

Byggeteknikk

Gaustadbekkdalen er en 
erosjonsdal med en bekk i 
dalbunnen. Bekken er lagt 
i kulvert, samtidig som 
det ble foretatt en oppfyl-
ling med tørrskorpeleire, 
sand og sprengstein etc.  
De naturlige avsetninge-
ne består under fyllingen 
av leiravsetninger over et 
lag med leire. Derunder 
er det kvikkleire ned mot 
fjell. IFI2 ligger hovedsa-
kelig langs bunnen av da-
len, men noe inn mot østre 
dalside. Bygget er 176 me-
ter langt. Bredden varierer 
noe, men er i hovedsak ca. 
20 meter.

Dybden til fjell varierte 
fra ca. 45 meter i sørenden 
av bygget til ca. 30 meter i 
nordenden. 

I forbindelse med bygging 
av IFI 2, ble det stilt stren-
ge krav med hensyn til na-
bobebyggelse. De viktigste 
forhold som måtte ivaretas 
under anleggsaktiviteten 
med hensyn til nabobygge-
ne var setningskontroll som 
følge av utgraving samt vi-
brasjonskontroll som følge 
av pele- og spuntarbeidene. 
Følgende nabobygg ble be-
rørt:

• IFI1 og SINTEF MRL i 
vest.
• Problemveien, trikkelin-
jen i nord.• 
• Sognsvannsbanen, T-ba-
nen i øst.
• Eneboliger på nord-øst si-
den av Problemveien.
• Forskningsparken i syd.

Fordi grunnforholdene var 
dårlige på tomten, ble he-
le bygningen fundamentert 
på peler rammet til fjell. I 
hovedsak ble benyttet be-
tongpeler supplert med 
stålkjernepeler med hen-
syn til vibrasjoner og rys-
telser mot nabobebyggel-
sen.  

På grunn av setningsfare er 
alle gulv mot grunnen støpt 
som frittbærende dekker 
opplagt på peler. Bærekon-
struksjonen i underetasjen 
er i hovedsak utført i plas-
støpt betong. Fra 1. etasje. 
er bæresystemet utført i 
prefabrikkerte stål- og be-

tongelementer og hulldek-
keelementer. 

Avstivende vertikale skiver 
og sjakter er utført i plass-
støpt betong.  De avstiven-
de elementene i lavblokka 
starter helt nederst på den 
plasstøpte bunnplaten som 
er understøttet av peler. 
Skivene er innspent på det-
te nivået. I høyblokka be-
står avstivningssystemet av 
heis og trappesjakter i plas-
støpt betong.

Arealet under adkomsttor-
get har tilkommet et vare-
leverings -og  søppelhånd-
teringssystem for store 
lastebiler. Dette krever sto-
re søylefrie arealer. Hele 
torget er utført med plas-
støpte enveisdekker på be-
tongbjelker. På grunn av 
store spennvidder og store 
høydekrav i arealet under 
er bjelkene spennarmert 
med etterspenning. 

Bruforbindelse mellom IFI 
2 mot eksisterende IFI1 i 
plan 2 er utført som en ut-
omhus stålbru. Brua lig-
ger horisontalt 4,5  m over 
campus da det er krav til 
kjørehøyde for brannbil 
under. Mot grøntdraget i 
øst ligger en utomhus bru 
på plan 2 i fortsettelsen 
av gjennomgangen i IFI 2 
fra øvre Campus og ut på 
gangveien. Denne er utført 
som stålbru i stil med brua 
mellom IFI og IFI2.
  

Bruforbindelsen mel-
lom IFI2 og IFI1 sees i 
bakgrunnen like under 
den opplyste møteroms-
boksen.

Av   Ivar Bull,  Hjellnes Consult AS

Heisene i prosjektet er 
levert av Elevator AS. 

Leverandør av alle typer 
heiser på hele Østlandet.

Postboks 4399, 2308 Hamar
Midtstranda, 2321 Hamar

Telefon 62 55 50 10 • www.elevator.as

Rom med veggfelt dekket med bakromsprojeksjon-TVer for visning av store eller delte bilder. Det er audiovisulet ut-
styr i over 100 rom i IFI2.

Foto: Byggenytt

Det er slipt betong i alle gulv på bakkeplan for å korre-
spondere med betongdekkene ute på campus. Veggkun-
sten er av Tone Myskja.

Foto: Byggenytt

Et gjennomgående og svært sympatisk trekk ved det nye 
informatikkbygget er lokalenes åpenhet og det generøse 
innfall av dagslys.

Foto: Byggenytt
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Foto: Byggenytt

Audiovisuelt utstyr
til Ole-Johan Dahls
hus er levert av
FotoPhono AS

Vogts gate 66, 0402 Oslo
Telefon 22 09 35 82
www.fotophono.no

Foto: Byggenytt

Prosjektledelsen
Byggenytt treffer prosjekt-
lederne for det nye informa-
tikkbygget for en samtale i 
det storslåtte kantinerom-
met. Statsbyggs prosjekt-
sjef Kjell Arne Grøttheim 
og Statsbyggs prosjektleder 
bygg, Tone Westby, er ikke 
uenig med Byggenytts ut-
sendte at et finere rom å mø-
tes i, finnes knapt. Og på 
spørsmål om ikke Ole Johan 
Dahls Hus (IFI2) er det mest 
interessante og flotteste byg-
geprosjektet de har vært med 
på å ha ledelsen for, er også 
svaret et klart ja. 

Og det er virkelig mange si-
der ved nybygget det er god 
grunn til å glede seg over. 
Kunsten, for eksempel, som 
kraftig og energisk setter sitt 
preg på bygget. I kantinerom-
met, hvor vi sitter, pryder 2 
store innvendige veggskiver 
(pluss en utvendig) beståen-
de av akustisk puss med på-
malte symboler utført av den 
svenske billedkunstneren Pa-
trik Entian. Veggskivene har 
en vitaliserende virkning og 
slår an tonen i informatikk-
bygget, og tilfører en atmos-
fære av læring og kunnskap 
på høyt nivå. Westby som 
selv har sittet i kunstutvalget 
for IFI2, forteller entusias-
tisk om kunsten både utven-
dig og inne i bygget, det være 
seg Bård Breiviks 4 veggski-
ver mot utecampus, eller Vi-
beke Jensens The Cube, en 
installasjon med styreenhet, 
der man ved bevegelse i be-
stemte soner forandrer farge-
ne på verket lagt i kuben i og 
over inngangspartiet.

Kjell Arne Grøttheim er også 
entusiastisk på vegne av byg-
geprosjektet. Det har vært 
en lang prosess, fra starten 
med krevende grunnfold, lo-
gistikkutfordringer i et alle-
rede etablert miljø, prosjek-
tering underveis og fram til 
det bygget som presenterer 
seg så flott i dag. IFI2 stik-

ker seg ikke ut, det har en so-
lid, men enkel materialbruk. 
Allikevel finnes her kvalite-
ter det er verdt å snakke om. 
To iøynefallende karakteris-
tika ved fasadeutformingen 
er antrazink-elementene som 
i samspill med vindusfeltene 
danner fine vertikale linje i 
bygget, og de to laveste eta-
sjene har store glasspartier i 
fasaden som får det 176 me-
ter lange bygget til å sveve. 
Inne i bygget er det som kan-
skje først slår en besøkende, 
eksponert betong og tak uten 
himlingsplater som viser 
synlig byggeteknikk, enten i 
form av tekniske installasjo-
ner eller akustiske treullse-
mentplater. 

Et interessant element er den 
prinsipielle fargesettingen 
i bygget med sorte flater i 
nord-/sydretningen, det vil si 
på langs, og hvit farge i alle 
åpninger på tvers av bygget. 
Disse åpningene i øst-vest-
retningen bringer også dags-
lys effektivt inn i bygget ved 
sine store glassfelt i fasade-
ne og overlyskonstruksjoner 
i tak. 

Både Tone Westby og Kjell 
Arne Grøttheim ønsker også 
å fremheve informatikkbyg-
gets mange allmenningsso-
ner som er tilknyttet takha-
ger hvor det er mulig å trekke 
frisk luft uten å forlate byg-
get. Allmenningene er åpne 
fellesarealer med forskjellig 
bruk som bidrar til godt og 
stimulerende miljø for bru-
kerne av bygget. 

Utomhusanlegget er også 
en markant miljøfaktor med 
særegne «grønne» kvaliteter. 
Foran bygningen vil det eta-
bleres et grøntområde med 
gang- og sykkelvei og de-
ler av Gaustadbekken skal 
på sikt bli permanent vann-
vei gjennom det flotte dam-
anlegget som er bygget langs 
byggets østside. Et pumpe-

anlegg skal sirkulere og ren-
se om lag 1000 m3 vann i et 
lukket system inntil Gaustad-
bekken legges om.

Den offisielle åpningen av 
informatikkbygget er lagt 
til 2. september, som er 
markeringsdagen for UiO’s 
200-årsjubileum. 

Det storslåtte kantinerommet med Patrik Entians symbolrike veggkunst.                                                Foto: Byggenytt

Kjell Arne Grøttheim og Tone Westby, prosjektsjef og 
prosjektleder bygg, Statsbygg.

Foto: Byggenytt

Vibeke Jensens The Cube, en installasjon med sty-
reenhet, der man ved bevegelse i bestemte soner for-
andrer fargene på verket lagt i kuben i og over inn-
gangspartiet.

Foto: Byggenytt

Ved biblioteket. Åpen himling, betonggulv, glass – 
barskt og elegant. 

Foto: Byggenytt

En av 
Bård 
Breiviks 4 
veggskiv er 
mot 
campus i 
vest.

Foto:
Bygge nytt
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Hovedentreprise K203 og K204
Universitetet i Oslos nye in-
formatikkbygg i Gaustad-
bekkdalen har en lang utvi-
klingshistorie før Reinertsen 
AS kom inn i bildet i 2006. 
Et eksempel kan være at 
Lund Hagem Arkitekter AS 
vant arkitektkonkurransen så 
tidlig som i 2003. Grunnar-
beidet kom endelig i gang i 
januar 2006 med tilretteleg-
gingsarbeider på tomten og 
kalk- og sementstabilisering 
i grunnen utført av Kristian 
Olimb AS, før entreprisen for 
grunn- og sikringsarbeider 
kunne iverksettes av hove-
dentreprenør Dokken AS og 
underentreprenør for peler og 
spunt, Kynningsrud AS.    

Reinertsen AS sin oppgave 
med å realisere det nye infor-
matikkbygget, har vært for-
delt på to kontrakter, K203 
bygningsmessige arbeider – 
tett bygg og K204 bygnings-
messige innvendige arbeider. 

Reinertsens prosjektleder 
Erling Nymark forteller til 
Byggenytt at Reinertsen ga 
sitt første tilbud til Statsbygg 
i august 2006. Nymark som 
kom inn i byggeprosessen 
som entreprenørens prosjekt-
leder i mai 2008, og var der-
med ikke med på den første 
viktige delen som Reinertsen 
har bidratt med i byggepro-
sjektet, som han selv uttryk-
ker det, nemlig en rekke kost-
nadsreduserende endringer 

som ble foretatt i et samspill 
mellom entreprenør, arki-
tekter, tekniske rådgivere og 
Statsbygg. K203-kontrakten 
ble fremforhandlet  gjennom 
en samspillmodell, etter at 
Reinertsen først hadde levert 
et tilbud basert på beskrivel-
se fra byggherren. Gjennom 
denne prosessen ble det gjort 
forenklinger og funnet rime-
ligere løsninger som medfør-
te en besparelse på ca. 15%. 
Av viktige endringer her kan 
nevnes at sinkfasaden for 
plan 3–10 ble endret og for-
enklet. Antall vindusfelt ble 
redusert til kun ett vindu pr. 
kontor. Type vindusprofiler 
ble endret fra aluminium fa-
sadeprofiler til aluminiums-
mantlede trevinduer. Vin-
dusutformingen ble forenklet 
ved at omfanget av profiler 
innenfor ett vindusfelt ble re-
dusert og antall glass innen-
for ett vindu ble redusert. 
Den tette delen av fasaden 
ble endret i oppbygning slik 
at den kunne prefabrikke-
res som elementer og heises 
på plass. Videre ble er rekke 
andre konstruksjonsforenk-
linger foretatt, opplyser Ny-
mark.

For K204 ble det levert 2 til-
bud på utførelse av jobben. 
Statsbygg valgte å jobbe vi-
dere med Reinertsen som po-
tensiell leverandør. Fra tidli-
gere var det inngått kontrakt 
om tetthusarbeidene, K203, 

mellom Statsbygg og Rei-
nertsen. Kostnadsnivået var 
imidlertid over Statsbyggs 
sine budsjetter. Det ble der-
for besluttet å iverksette en 
samspillfase hvor Statsbygg 
og Reinertsen i fellesskap 
skulle finne fram til kost-
nadsbesparende løsninger 
samtidig som arkitekt- og 
brukerønsker ble ivaretatt. 
Denne fasen ble gjennom-
ført ved at Reinertsen stilte 
en full rådgivergruppe sam-
men med nøkkelpersonell 
med entreprenørerfaring til 
rådighet. 

Med utgangspunkt  i opprin-
nelige tegninger og beskri-
velser ble prosjektet gjen-
nomgått med henblikk på å 
finne enklere byggbare og 
rimeligere løsninger. Proses-
sen avdekket flere store kost-
nadsbærere, blant annet inn-
redningsløsninger, himlinger 
og kontorfronter. Det ble ut-
arbeidet ny beskrivelse som 
innebar en rekke betydeli-
ge forenklinger, og resulta-
tet ble en reduksjon av byg-
gekostnadene på entreprise 
K204 på mellom på ca. 20 
til 25%. På  bakgrunn av de 
nye løsningene ble det inn-
gått kontrakt med Reinertsen 
for gjennomføring av arbei-
dene. Den opprinnelige byg-
gekostnad på i underkant av 
400 millioner kroner for kon-
traktene K203 og K204 ble 
altså gjennom en konstruktiv 
samhandlingsprosess mel-
lom byggherre, arkitekt, råd-
givere og entreprenør redu-
sert med mellom 15 og 20%, 
uttaler Nymark. 

Samarbeidet mellom Rei-
nertsen og Statsbygg omfat-
tet også innkjøp i prosjektet. 
Dette for å sikre de best muli-
ge tilbudene til byggeoppga-
ven, samtidig som arkitekto-
niske og praktiske krav ble 
ivaretatt. På denne måten ble 
man i denne fasen før ende-
lig kontrakt var lukket, enig 
om ytelser og pris i felles-
skap. Fra Reinertsens syns-
punkt var denne prosessen 
preget av åpenhet og et felles 
ønske om å oppnå et riktig 
kvalitetsnivå og funksjonelle 

Prosjektleder Erling Nymark, Reinertsen AS, her på gangbru over Gaustadbekkdalen 
med det synlige resultat av hovedentrepriser for bygningsmessige arbeider i bakgrun-
nen, Ole-Johan Dahls Hus.

Foto: Byggenytt

løsninger. Statsbygg har vært 
en aktiv byggherre, ikke bare 
i den innledende kontraktsfa-
sen, men også i selve bygge-
arbeidene, tilføyer Nymark.
Etter at kontraktene ble sig-
nerte, K203 i januar 2007 og 
K204 i november 2007, kun-
ne så Reinertsen gå i gang 
med det en entreprenør også 
kan, selve byggearbeidene. 
Sakte, men sikkert begynte 
det 170 meter lange   bygget 
på 29.000 m2 å reise seg over 
bakken. Sydblokken på 5 eta-
sjer sto ferdig tett bygg i mai 
2008, midtblokken på 4 eta-
sjer nådde samme status i ju-
ni, og høyblokken i nord på 
10 etasjer ble tett bygg i sep-
tember 2008. Innredningsar-
beidene hadde oppstart i mai 
2008, og godt over 2 år se-
nere, i oktober 2010, kunne 
Reinertsen overlevere bygget 
til Statsbygg.

In for mat ik kbygget  ha r 
egentlig vært et normalt hus 
å bygge, sier Nymark. Det er 

riktignok stort og ligger noe 
trangt til med hensyn til inn- 
og uttransport. Det er imid-
lertid et bygg med klart de-
finerte volumer med rette 
vegger og rette vinkler. Men 
som i de fleste byggepro-
sjekter har også IFI2 bydd 
på utfordringer, fremholder 
Nymark. Både arkitekt og 
byggherre ønsket seg et flott 
bygg med kvalitet og strenge 
krav til utførelse på alle ni-
våer. Flere løsninger har ik-
ke vært standardløsninger. 
Det har krevd omgjøring 
av tegninger underveis, og 
at vi ikke har kunnet utnyt-
te normale byggetoleranser. 
Ett eksempel har vært at vi 
ikke har kunnet benytte be-
listning, men bruke fuging i 
overganger mellom element-
typer som gips, tegl og eike-
finérkledning. Vi har altså 
måttet bygge veldig nøyak-
tig. Et annet eksempel kan 
være ønsket fra arkitekten 
om ekstra slanke kontorskil-
levegger. Dette krevde ek-

stra løsninger med hensyn til 
stivhet og lydisolering. Kar-
mene måtte også forsterkes 
med ekstra stenderløsninger.  

Prosjektet er gjennomført i 
byggherrestyrte entrepriser 
hvor vår koordinering sær-
lig mot de tekniske entrepri-
sene har vært en utfordring, 
fortsetter Nymark.  Et en-
kelt eksempel her kan være: 
En brannskillevegg er ferdig 
tettet og malt, men så må det 
tas hull for en ny gjennomfø-
ring, og veggen må males på 
nytt. Og slik kan det være at 
det må gås ekstra runder til 
slutt.

Nymark oppsummerer det-
te spesielle byggeoppdraget 
som både interessant og lære-
rikt, særlig på grunn av kra-
vene til kvalitet. Samspill-
modellen hvor det både må 
gis og tas, er også en positiv 
erfaring i dette prosjektet.   

Arbeider ultimo januar 2008 med montasje av prefabrikkerte ytterveggselementer.

Foto: Reinertsen 

Avstivende vertikale skiver og sjakter er utført i plasstøpt 
betong. Bildet er fra februar 2008.

Foto: Reinertsen

Krav til kvalitets-
messig utførelse 
av arbeid på alle 
nivåer har vært 
ledetråden  i IFI2-
prosjektet.

Her et godt 
eksemp el: utsnitt 
fra det flotte store 
auditoriet med 
sortpigmentert eik 
i gulv, vegger og 
himling.

Foto:
Byggyggenytt 
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Grøntanlegget

Intensjoner for 
grøntanlegget
Hensikten er å fremheve an-
leggets særegne grønne kva-
liteter dette anlegget har i 
forhold til andre grøntanlegg 
på universitetsområdet.

Det er inngått en kontrakt 
med anleggsgartnerfirma 
Agro som skal skjøte anleg-
get i de første 3 årene frem til 
2013. Fra 2013 vil UiO over-
ta skjøtselen av parken.

Gjennom å beskrive inten-
sjonene for parken og vik-
tige landskapselementer, vil 
det sammen med skjøtsels-
beskrivelsen for de tre første
årene (2010-2013) dannes et 
tydelig informasjonsgrunn-
lag. Med denne plattformen 
vil en kunne gi anlegget ty-
delige retningslinjer for den 
rette skjøtsel slik at parkens 
karakter vokser frem over 
tid.

Kort presentasjon
Parkområdet er på 23.000 m2 
og strekker seg fra Problem-
veien i nord-øst og ned til 
Forskningsparken i syd-vest. 
IFI2 grenser til SINTEF i 
nord-vest og bekkedraget går 
parallelt med T-banen i øst.

Grøntanlegget på IFI2 består 
av tre hoveddeler, Gaustad-
bekkdalen, arealene rundt 
Campus og takhagene.

Gjenåpningen av Gaustad-
bekken vil øke de lands-

kapsmessige kvalitetene i 
Gaustadbekkdalen og i til-
grensende områder. Dal-
draget med sin varierte ve-
getasjonsbruk skal være en 
berikelse for både beboere 
i området, turgåere og for 
brukere av universitetsom-
rådene.

Bekkedraget med sin vege-
tasjon vil være et positivt bi-
drag til økologien og arts-
mangfoldet i området. Her 
gis muligheter til opplevelser
hele året med skøyting på 
isen om vinteren og bading 
om sommeren.

Arealene rundt Campus (inn-
gangsområdet) ligger oppå 
parkeringsdekket. Grøntan-
legget står i plantekasser og 
plantebasseng og har auto-
matisk vanning. 

Betongdekkene er det gjen-
nomgående elementet. Her 
råder et strengt, linjert preg 
av tøylet natur.

Takhagene består av 8 inn-
felte balkonger i det 28.000 
m2 store universitetsbygget. 
Med tiden vil vegetasjonen 
slippe til og vil fortone seg 
som grønne frodige punkt i 
fasaden. Studenter og ansatte 
vil få muligheten til å kom-
me ut og trekke luft i grønne 
omgivelser uten å måtte gå 
ned på bakkeplan.

Grøntanlegget blir ferdigstilt 
våren 2011.

Av 
landskapsarkitekt Kjetil Espedal,

Gullik Gulliksen AS,
Landskapsarkitekter mnal

Planillustrasjon grøntanlegg for IFI2.                                                                                   Tegning: Gullik Gulliksen AS

Gjenåpningen av Gaustadbekken vil øke de land-
skapsmessige kvalitetene i Gaustadbekkdalen og i 
tilgrensende områder. Bekkedraget med sin vegeta-
sjon vil være et positivt bidrag til økologien og arts-
mangfoldet i området. Bildet under: gangbru over 
dalbunnen.

Foto: Gullik Gulliksen AS

Takhagene består av 8 innfelte balkonger i det 28.000 m2 
store universitetsbygget. Med tiden vil vegetasjonen slip-
pe til og vil fortone seg som grønne frodige punkt i fasa-
den.

Foto: Byggenytt

Det trange uterommet mellom IFI1 og IFI2 vil forskjønnes når trærne er på plass som ennå ikke er plantet langs IFI1.

Foto: Byggenytt
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Elektroteknikk
Av  

Geir Bull Larsen, 
Hjellnes Consult AS

Bygget er et universitets-
bygg med mye undervis-
nings-/datarom,  laborato-
rier, stort/lite auditorium 
m.m. I tillegg inneholder 
bygget en egen avdeling 
med 6 maskinrom + kom-
munikasjonsrom, backup-
rom m.m (totalt areal: ca. 
830 m²). 

Tekniske anlegg
Elektrotekniske anlegg 
inkl. belysning. Mye åpne/
nedhengte installasjoner, 
da bygget  stort sett er uten 
himlinger. Stort omfang 
spredenett og stamkab-
ling for data. Redundant 
installasjon for maskin-
romsavdeling med 2 tra-
foer, 2 hovedfordelinger, 
2 UPS-fordelingsanlegg 
m/redundante fordelinger 
i alle maskinrom. Instal-
lasjoner for generell ven-
tilasjon/kjøling og omfat-
tende redundant kjøling 
i maskinrommene. Uten-
dørs belysningsanlegg med 
lysmaster langs kjøre- og 
gangveger, fiberoptisk be-
lysning i basseng og over-
løp. LED-lys under «skrå 
sitteplater på gelender» 
m.m. 

Reservekraftanlegg bestå-
ende av 2 stk. redundante 
1500kVA dieselaggrega-

ter med hvert tilhørende 
UPS-anlegg, hver på 2 x 
200kVA, utvidbare til 4 x 
200kVA. 

Audiovisuelt utstyr i over 
100 rom, med projektor, 
lyd og integrert lys/persi-
ennestyring m.m. En del 
rom med videokonferan-
se m.m. 3 rom med vegge-
felter dekket med bakpro-
sjeksjons-TVer for vising 
av store eller delte bilder. 
Største felt er: H x B=ca. 
3,5 x 8,2 m. 

Automatiseringsanlegg in-
klusive alle EIB-leveranser 
(bevegelsesstyrt lys, kjø-
ling, varme, ventilasjon, 
persienner m.m.). Kon-
traktssum: ca. 12 millioner 
froner.

Elektronisk sikkerhetsan-
legg med adgangskontroll 
(ca. 200 dører), innbrudds-
alarm, TV-overvåking 
m.m. 

7 stk. heiser, 3 i høyblokk 
11 etasjer (en brannheis) 
samt løftebord. 

Glenn Selvik i El-
evator AS har levert og 
montert 7 heiser og et 
løftebord til det nye in-
formatikkbygget. Selvik 
opplyser til Byggenytt at 
heisene er produsert av 

Orona, den største heislev-
erandøren i Spania, som 
også er en av de 10 største 
heisprodusentene i verden.  

Heisene på bildet er en tri-
plex gruppe som betjener 

11 etasjer. Triplex betyr at 
de er koblet sammen slik 
at de fordeler alle heis-
turene seg i mellom for å 
rasjonalisere bruken, og 
gjøre ventetiden for pas-
sasjerer kortere.

Alle heisene har en 
hastighet på 1,6m/s.
 
Heisen til venstre på 
bildet er en såkalt 
brannheis som det 
foreløpig ikke finnes 
mange av i Norge. 
Den er fullt ut levert 
og godkjent ihht NS-
EN 81-72 standarden. 

Selvik forteller at 
heisen er til daglig 
i bruk som en helt 
vanlig passasjerheis, 
men i det øyeblik-
ket brannalarmen 
på bygget løser ut, 
vil heisen gå over i 
modus «brannheis». 
det vil si at den er til 
bruk for brannvesenet 
i deres arbeid med 
slukking av brann, 
evakuering og trans-
portering av utstyr og 
brannmannskap.

Foto:
Byggenytt
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Din leverandør av foldevegger og datagulv

Satema representerer

Cummins Power Generation,
en av verdens største produsenter av 

dieselaggregater i størrelse fra
10 - 3300kVA.

Ved UiO – Institutt for Informatikk har vi 
hatt gleden av å levere 2 X 1675kVA
nødstrømaggregater til byggherre 

Statsbygg

www.satema.no

Foto: Byggenytt

Bildet til høyre viser 
detalj av datagulv.

Bildet under viser kor-
ridor med lav etasje-
høyde og mye teknikk, 
gir liten fri høyde.

Foto:
Byggenytt

Reservekraftaggrega-
ter. 2 stk. reduntante, 
hver på 1500 kVA konti-
nuerlig effekt.

Foto:
Byggenytt

s
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Elektrotekniske installasjoner

Underleverandører

www.stork.no

KNX-utstyr

www.elmoko.no

Fordelinger

www.scanelec.no

Strømskinner

www.onninen.no

Grossist

Ole Deviks vei 2, 0666 Oslo • Telefon 23 05 14 70 • www.lc.no

Julekort fra Gaustadbekkdalen. T-banetog til Storo kjører opp til stasjon Forskningsparken. Ole-Johan Dahls hus ly-
ser opp i vintermørket.

Foto: Byggenytt

Sentraler for brannslukkeanlegg.

UPS-rom med romkjølere og fordeling primærside 
(forsynt fra strømskinne). Ett av to redundante an-
legg, hver på 400 kVA, utvidbare til 800 kVA (4 x 
200kVA).

Batterirom UPS.            Alle bilder i boksen: Byggenytt
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Universitetet i Oslos byggkoordinator for IFI2 Terje Knudsen, gir Byggenytts utsendte 
Anne-Marie Skartum, en grundig innføring i det nye informatikkbyggets mange inter-
essante aspekter. Få, om noen, kjenner IFI2 bedre enn Terje Knudsen. Han er prosjek-
tets primus motor. Men så har han vært engasjert i mange år i realiseringen av nytt 
informatikkbygg. Som han selv sier: Dette bygget er en milepæl for meg. Jeg har holdt
på med dette i 11 år. Det er snakk om en drøm som nå er gått i oppfyllelse. Terje Knud-
sen er for øvrig redaktør for en utmerket nettside om IFI2.

Foto: Byggenytt

Lyst og luftig interiør i tårnbygget.                                                              Foto: Byggenytt

Til venstre bibliotekets 
resepsjonsdisk med ge-
ometriske figurer basert 
på Pytagoras’ berømte 
læresetning.

Bildet under: det store 
auditoriet med sin 
avanserte AV-teknologi.

Foto:
Byggenytt

Vi har levert takhatter

Kro Produksjon AS
Postboks 3414, Bjølsen • 0406 Oslo

Telefon 930 85 866

Utsikt fra 
tårnbygget 
mot midt-
blokken og 
vestblokken. 
Forsknings-
parken i 
bakgrunnen.

Foto:
Byggenytt

Bygget er 176 meter langt.       Foto: Byggenytt

Utsikt ved tak-
balkong mot 
Problemveien og 
Blindernplatået.

Foto: Byggenytt
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VVS-anlegg
Av  Leif Inge Dalen, Hjellnes Consult AS

Åpne løsninger 
Bygget er stort sett uten 
nedhengte himlinger. Det-
te har gitt utfordringer med 
prosjektering av tekniske 
installasjoner slik at de kan 
fremstå ryddig og i et plan-
lagt system.  Prosjektering 
av alle tekniske anlegg har 
hatt fokus på enkel ad-
komst for vedlikehold etc., 
både i etasjene og i verti-
kale sjakter.

Røranlegg 
Omfattende røranlegg for 
sanitær, varme, sprinkler 
og kjøling. Konvektorer/
radiatorer for oppvarming, 
kjølebafler og fan-coils  
for lokal kjøling. Oppvar-
ming/kjøling i sekvens via 
romkontrollsystemer. Var-
meanlegget er tilknyttet 
fjernvarme, både for opp-
varming og for varmt tap-
pevann.

Luftbehandlingsanlegg 
Det er benyttet omrørings-
ventilasjon, unntatt for au-
ditorier og noen rom med 
stor etasjehøyde hvor det 
benyttes fortrengnings-
prinsippet. Totalt 14 stk. 
ventilasjonsaggregater som 
er plassert i tekniske rom i 
plan 0 samt i øverste eta-
sje i høyblokken. VAV-re-
gulering i undervisnings-
rom etc.

Slokkeanlegg 
Generelt er bygget full-

sprinklet, unntatt i mas-
kinromsavdelingen med 
tilhørende rom, hvor det er 
installert gasslokkeanlegg. 
Det er valgt inergen som 
gasstype for slokking. Tid-
ligdeteksjon med aspira-
sjonsanlegg er montert.  

Maskinromsavdeling 
I bygget er det en stør-
re maskinromsavdeling 
med datahaller.  Det er 
lagt stor vekt på sikker-
het med 100% redundans 
på kjølesystemer samt på 
elektrosiden.  For de vik-
tigste maskinrommene er 
dataromskjølerne plas-
sert i annet rom for å unn-
gå risikoen ved eventuelle 
vannlekkasjer.

Utvendige 
VVS/VA-anlegg 
Bygget er plassert på en 
tomt av delvis fyllmas-
ser og med mange utford-
ringer med grunnarbei-
der. Bygget ligger over en 
større offentlig VA-kulvert 
og det har vært nødvendig 
med større omlegginger av 
deler av eksisterende VA-
anlegg.  Snøsmelteanlegg 
er montert i stort omfang 
på Campus foran bygget, 
i trapper, HC-ramper, ad-
komstveier og fortau. Sam-
let areal snøsmelteanlegg 
ca. 3200 m2. 
  

Vi takker for leveransen av
ventilasjonsaggregater til 

IFI2.

Fläkt Woods AS • Telefon 22 07 45 50 • www.flaktwoods.no

Ole Deviksvei 4, 0666 Oslo

Vi har beskyttet viktige 
arealer med Inergen 
gasslokkeanlegg

• Inergen er blant de mest
anvendte slukkegasser i Europa.

• Inergenanlegget styres og over-
våkes av et adresserbart
brannalarmsystem.

• Inergenanlegg brukes i alle typer 
rom. Datarom, tekniske, arkiver, la-
ger, verneverdige bygg.

• Inergen er miljøvennlig, markedets 
mest personsikre slukkegass.

www.safer.no

Utsnitt fra ventilasjonrom på taket på tårnbygget.

Foto: Byggenytt

Inergen gasslokkeanlegg i skjermet rom (Faradays bur).

Foto: Byggenytt

Kjølesentral 
med 5 stk. 
isvanns-
maskiner, 
hver på 710 
kW kjøleef-
fekt.

Foto:
Byggenytt

s

Kjølesentral.

Utsnitt med pumper og 
frikjølingsvekslere for 
dataromskurser.

Foto:
Byggenytt
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Rådgivende ingeniør i
byggeteknikk

Dimensjon Rådgivning AS
Jakob Askelandsvei 4, 4313 Sandnes

Telefon 51 96 36 90 • Faks 51 63 01 35
www.dimensjon.no

Arkitekt

LINK arkitektur AS
Havnegaten 15, 4303 Sandnes

Telefon 51 60 16 70
www.linkarkitektur.no

Multiconsult har vært  
rådgivende ingeniør innen:

•	 Brannteknikk
•	 Akustikk
•	 Landskapsarkitektur

www.mult iconsult .no

Nybygg/ombygging OD – nybygg PTIL
Av 

Erik Thesen,
LINK Signatur AS avd. Sandnes AS

Oljedirektoratets nybygg med sin karakteristiske buete form. Eksisterende bygg er murt med mørk teglstein. Til ven-
stre det eldre hovedbygget med rødbrun tegl. Nybygg Petroleumstilsynet vises ikke på bildet.

Foto: Byggenytt

Idégrunnlag/utforming
Utgangspunktet er eksiste-
rende bygningsmasse på i alt 
22.5537 m2 med Entra Eien-
dom som eier og Oljedirekto-
ratet, Petroleumstilsynet og 
Petrad som leietakere. Byg-
get ble reist da OD og Ptil var 
en enhet, noe som gjenspeil-
es i byggets struktur.

Oljedirektoratet og Petro-
leumstilsynet er nå delt i to 
virksomheter. Det var øns-
kelig at dette ble gjenspeilt 
g jennom omdisponering 
og utvidelse av deres felles 
bygg. Målet var i sterkere 
grad å fremheve deres iden-
titet gjennom separate bygg, 
samtidig som det ble lagt til 
rette for Petradog nye leieta-
kere. Bygningsmassen er ut-
videt totalt til 36.835 m2.

Det ble naturlig å plassere 
Oljedirektoratets nybygg tett 
opp mot eksisterende stein-
lager. Tomtas avgrensninger 
forårsaket nybyggets plasse-
ring og dets form. Den sla-
ke buete tomteformen langs 
eksisterende steinlager ska-
per  en spennende samt ele-
gant form på det lange fasa-

destrekket sør-øst på tomta. 
Oljedirektoratets nybygg hu-
ser alle arbeidsplasser, møte-
rom, garderober og spesial-
rom fordelt over fire etasjer. 
Eksisterende bygg er kun to 
etasjer og inneholder hoved-
sakelig steinlager og ekster-
ne møterom.

Petroleumstilsynets areal er 
fordelt mellom eksisterern-
de bygg og nybygg. Eksiste-
rende arel er forutsatt rehabi-
litert teknisk og funksjonelt 
opp på samme nivå som ny-
bygg. Målet har vært å skape 
et moderne kontorbygg hvor 
gammelt og nytt spiller sam-
men og løser opp eksisteren-
de, lukkede og stramme cel-
lekontorstrukturer. Nybygget 
er gitt en L-form som kobler 
seg til det eksisterende gjen-
nom to nye trapperom som 
formidler høydeforskjellen 
mellom byggene. Dette ska-
per en karréstruktur med et 
internt åpent, attraktivt atri-
um mellom det gamle og det 
nye. Petroleumstilsynets lo-
kaler ligger over tre etasjer.

Oljedirektoratet, Petrole-
umstilsynet og Petrad har 

ennå noen arealer som er fel-
les for virksomhetene. Dette 
inkluderer kantine, kjøkken, 
varemottak, trimrom og no-
en møte-/grupperom. Disse 
er plassert i forbindelse med 
dagens hovedbygg og nås 
via en gangbro som knytter 
virksomhetene sammen.

Materialbruk/
fasadeuttrykk
Eksisterende bygningsmas-
se  er blitt murt med mørk 
teglstein for å bevare byg-
gets tunge karakter. Sam-
tidig gir den mørke fargen 
et representativt og tidsrik-
tig uttrykk. Nybyggene har 
fått en tidstypisk glassfasa-
de i spennende kontrast til de 
tunge teglfasadene. Ved å en-
dre på posisjonen av vindu-
ene i forhold til kontorinnde-
ling forsøker vi å skape spill 
og variasjon langs fasadene i 
nybyggene.

Interiør
Det har vært inngående, kon-
struktiv diskusjon med ut-
bygger og brukere om valg 
av kontorløsning, arbeids-
form, fleksibilitet, rombe-
hov, avskjerming, farger og 
kunstnerisk utsmykking. Det 
har blitt arbeidet bevisst med 
å finne balanse mellom fel-
lesskap og elementer som 
skaper og definerer virksom-
hetenes egenidentitett. 

Petroleumstilsynets ny-
bygg er gitt en L-form som 
kobler seg til det eksis-
terende gjennom to nye 
trapperom som formidler 
høydeforskjellen mellom 
byggene. Dette skaper 
en karréstruktur med et 
internt åpent, attraktivt 
atrium mellom det gamle 
og det nye.

Foto:
Byggenytt

StikningSarbeid 
og geometriSk 
kontroll Samt 
planlegging av 
utomhuSområder 
for petroleumS-
tilSynet 

www.ramboll.no
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www.interiorfaghuset.no

Interiørfaghuset
T. Lund a.s

Thorstein Lund a.s
Gulvleggerfirma og Fargehandel

Lund & Vaaland a.s
Malerfirma

Sammen – eller hver for oss – kan vi hjelpe deg med store og små prosjekt!

Fargehandel: 51 95 12 30
8-19 (9-14)

Sentralbord: 51 95 12 00

Bjødnabeen 16, Forus - ved p-plass Forus Travbane

Aadnesen glass AS
Strandgt. 41, 4107 Sandnes

Telefon 51 68 48 50 • Faks 51 68 48 51
www.aadnesenglass.no

Trapper og rekkverk
er levert av oss

Protan Bygg & Tak AS
har utført

taktekkingsarbeidet

Randabergveien 333, 4070 Randaberg
Telefon 51 73 35 50

www.protan.no

Byggeteknikk
Av Jon Halvar Eiane, Dimensjon Rådgivning AS

Bæresystemet for Ptil ny-
bygg består hovedsake-
lig av prefabrikkerte be-
tongelementer og stål, med 
hulldekker som etasjeskil-
lere. Teknisk rom i undere-
tasjen har stedstøpte veg-
ger med stedstøpt dekke 
over.

I midtsonen i bygget er det 
brukt betongsøyler og lavt-
byggende betongbjelker 
med hyller for opplegg av 
hulldekkeelementene. I yt-
terveggene er det brukt bæ-
ring i stål. Her er det valgt 
å bruke Deltabjelker for å 
spare høyde, slik at himlin-
gen kan skrå oppover mot 
ytterveggene, og gi størst 
mulig høyde til vinduene.

Nybygget henger sammen 
med det eksisterende kon-
torbygget ved hjelp av to 
mellomliggende trappe-
rom.

Bæresystemet for OD ny-
bygg består også av prefa-
brikkerte betongelementer, 
stål og hulldekker. I midt-
sonen er det brukt rektan-
gulære betongsøyler og 
Deltadragere. Langs den 
buede fasaden er det brukt 
stålsøyler og ståldragere 
inni veggen i underetasjen 
(steinlageret), og runde be-
tongsøyler og ståldrage-

re videre opp. Her er fa-
saden trukket noe ut, slik 
at betongsøylene blir del-
vis synlige i skilleveggene 
mellom kontorene. Også 
her skrår himlingen oppo-
ver mot ytterveggene, slik 
at vinduene kan gå helt opp 
til underkanten av dekket.
Nybygget er bygget sam-
men med det eksisterende 
steinlageret med en mel-
lomliggende korridor med 
takoverbygg i glass. 

Stabiliteten av byggene er 
ivaretatt ved hjelp av be-
tongskiver. 

Det har vært stor fokus på 
energiberegninger for beg-
ge prosjektene, og spesi-
elt på krav til tetthet. Kra-
vet i teknisk forskrift 07 er 
at luftlekkasjen ikke skal 
overskride 1,5 luftveks-
linger pr. time ved 50 Pa 
trykkforskjell. Målet for 
OD nybygg var maksimum 
0,8 luftvekslinger pr. time. 
Dette skulle oppnås ved 
tverrfaglig og håndverks-
messig gjennomgang av 
alle detaljer som gjelder 
klimaskallet, samt ekstra 
oppfølging på byggeplass 
med kontroll av utført ar-
beid.  Etter ferdigstillelse 
av klimaskallet ble det for-
etatt målinger som viste 
0,6 luftvekslinger pr. time. 

Se flere bilder på:
byggenytt.no

Interiørutsnitt Oljedirektoratets nybygg                                                                                                       Foto: Byggenytt

Oljedirektoratets 
nybyggs kontorar-
ealer ligger over fire 
etasjer, hver med sin 
fargekode. Grønn 
signaliserer tredje 
etasje, blå andre 
etasje.

Bildet til høyre viser 
møterom med utsikt 
mot nabo på andre 
siden av Professor 
Hanssens vei på 
Ullandhaug, Ullrigg 
Bore- og Brønnsent-
er.

Foto:
Byggenytt
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Solskjermingssystemet er levert av

Espenes AS
Postveien 610, 4352 Kleppe

Telefon 51 78 88 00 • Faks 51 78 88 01 • www.espenes.no

Branntetting samt
brannisolering er utført av

Lilleland AS
Postboks 123, 4358 Kleppe

Telefon 51 78 53 00 • www.lilleland.no

Systemvegger og himlinger
er levert og montert av

Breidablikkveien 3 A, 4017 Stavanger
Telefon 06050 • Faks 51 58 30 95
www.moelven.noOD’s nybygg som huser alle arbeidsplasser, møteom, garderober og spesialrom fordelt over fire etasjer, har fått en 

tidstypisk glassfasade i spennende kontrast til de tunge teglfasadene.                
Foto: Byggenytt

Det er Skanska Norge AS-
ved sitt Regionskontor Sør-
vest som ombygger og byg-
ger nytt for Entra Eiendom 
AS på universitetsområdet 
på Ullandhaug i Stavanger.

Bildet viser en Skanska-
kvartett i godt humør. Fra 
venstre: prosjektleder Ru-
ne Kommedal, prosjekte-
ringsleder Kristin Jensen 
Alle, prosjektstøtte Eva 
Larholt og prosjekterings-
leder Ketil Heggheim.

Når Skanska snart er fer-
dig med gjennomføring-
en av nåværende kontrakt 
med Entra Eiendom fra 
2007 om rehabilitering av 
23.600 m2 og nybygg på 
12.900 m2, tar entreprenø-
ren snart fatt på det siste 
store opdraget på Ulland-
haug. I 2010 signerte nem-
lig Skanska en kontrakt 
med Entra Eiendom om re-
habilitering av det store ho-
vedbygget som ble bygget 
tidlig på 1980-tallet. 

Kontrakten er den tredje, 
siste og største entreprisen 
i det store utviklingspro-
sjektet som Entra Eiendom 
gjennomfører på Ulland-
haug Total kontraktssum 
med Skanska på Ulland-
haug er hele 530 millioner 
kroner, eksklusive mva.
Byggearbeidene skal på-
gå samtidig som rundt 400 
ansatte hos leietakerne er 
til sted i bygget. Prosjektet 
skal være ferdig 31. desem-
ber 2012.

Møterom i tredje etasje 
hvor fargekoden er grønn.  
Solskjermingen er aktivi-
sert.

Foto: Byggenytt

I desember 2008 inngikk Entra Eiendom AS ny leieav-
tale med Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Petrad i 
Professor Olav Hanssens vei 10 i Stavanger. Fornyelse av 
leiekontraktene på 20 år innebærer rehabilitering av ek-
sisterende bygg samt nybygg, og representerer totalt sett 
en investering på nærmere en milliard kroner.

Prosjektet innebærer betydelig aktivitet i byggebran-
sjen, moderne og fleksible lokaler for leietakerne og ikke 
minst et bygg med en tydelig miljøprofil.

Miljøprofilen er særlig høy på tre områder:

• Under byggeperioden er det krav om at 90% av bygge-
avfall sorteres.

• Når prosjektet står ferdig vil bygningsmassen klassifi-
seres innenfor energiklasse B, dvs minimum 25 prosent 
lavere energibehov enn dagens byggeforskrifter. Målt i 
dagens forbruk forventes det en energibesparing på 1500 
000 kwh/år – tilsvarende 60 eneboliger, eller et kontor-
bygg på 9000 m2.

• Det benyttes i dag strøm til oppvarming av den eksis-
terende bygningsmassen. Det er vedtatt en investering på 
50 millioner kroner i energiselskapet Ullandhaug ener-
gi, hvor Entra er deleier. Selskapets energisentral vil ho-
vedsaklig basere seg på geovarme fra energibrønner og 
varmegjenvinning, blant annet spillvarme fra datarom. 
Anlegget skal levere vannbåren varme og kjøling til En-
tra, Ipark og IRIS – totalt ca. 100.000 m2.

Investering vil sysselsette ca. 150 personer i byggeperio-
den på 3,5 år, anslagsvis 500 årsverk.

www.entraeiendom.no
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Alle rørtekniske installasjoner er prosjektert og 
utført av Sig. Halvorsen AS

Bedriftsveien 14, 4391 Sandnes
Telefon 51 68 23 00 • Faks 51 68 23 60 • www.sig-halvorsen.no

Alle elektrotekniske installasjoner er prosjektert 
og utført av Rønning Elektro AS

Zelitzveien 2, 4017 Stavanger
Telefon 51 82 80 00 • Faks 51 82 80 01 • www.ronning-el.no

Ventilasjonsanleggene er prosjektert og
utført av Energi & Miljø AS

Bedriftsveien 14, 4391 Sandnes
Telefon 51 97 20 40 • Faks 51 97 20 41 • www.emiljo.no

Ventilasjonsaggregatene
er levert av

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

Teknisk totalentreprise
Av 

Terje Madsen, prosjektleder energi og utvikling,
Energi & Miljø ASAS

Entra Eiendom AS har siden 
høsten 2006 prosjektert en 
større utbygging og oppgra-
dering av eksisterende byg-
ningsmasse på Ullandhaug 
som huser blant annet Oljedi-
rektoratet og Petroleumstil-
synet. Et komplekst prosjekt 
med strenge krav til miljø, 
fleksibilitet og høy bruker-
tilpassing .  Skanska har to-
talentreprisen på de to første 
byggetrinnene.  Sig Halv-
orsen, Rønning Elektro og 
Energi & Miljø (TTE-grup-
pen) har hatt kontrakten på 
Teknisk totalentreprise.

Lang prosess fra planleg-
ging til ferdig
Bygget og rehabiliteringen 
har vært under planlegging 
siden høsten 2006, og TTE-
gruppen har hatt egen kon-
trakt på prosjekteringsfasen 
før de kom i gang med den 
endelige kontrakten. Pro-
sjektet er inndelt i tre faser. 
Utbyggingen vil omfatte to-
talt ca 35.000 kvm, og vil på-
gå til 2013. 

Brukertilpasning på høyt 
nivå
En av grunnene til omfatten-

de planlegging av prosjektet, 
har vært klare målsetninger 
både med hensyn til energi, 
miljø, brukertilpasning, flek-
sibilitet i bygningsmassen, 
samt høye visjoner om gjen-
bruk. - Dette har ført til at 
Skanska som har totalentre-
prisen har vært nødt å ha et 
sterkt samarbeid med utbyg-
ger, kunde, leietaker og ik-
ke minst underentreprenører 
for å få dette til. Det har vært 
høy grad av involvering fra 
alle parter, og fleksibiliteten 
og åpenheten rundt de ulike 
mulighetene underveis i pro-
sjektet har vært av avgjøren-
de betydning for å komme 
fram til de beste løsningene.

Åpenhet, kommunikasjon 
og samarbeid
TTE gruppen har et svært 

godt samarbeid seg i mellom, 
og de har møtt de utfordrin-
ger og krav som har blitt stilt 
underveis med stor åpenhet 
og engasjement. Det har ek-
sempelvis blitt stilt krav til 
dokumentasjon på ulike løs-
ninger underveis i byggepro-
sessen, mens dette er noe en 
tradisjonelt leverer som en to-
talpakke med all dokumenta-
sjon samlet til slutt. Det har 
også vært stilt krav til et ve-
sentlig lavere energiforbruk 
enn det som er vanlig for til-
svarende bygninger. Kravet 
for dette ligger 20-25 % un-
der myndighetenes krav til 
energibruk. Energirammen 
for dette bygget er beregnet 
til 119 kwh/ m2 pr år. Vide-
re har det også vært gjort en 
del presiseringer av kravene 
underveis. Dette har medført 
at dokumentasjon og løsnin-
ger har måttet korrigeres for 

fortsettelse neste side

Det var driftskoordinator Tom Øyvind Mauland i 
Entra Eiendom som viste Byggenytts utsendte rundt 
på en hyggelig og interessant omvisning i OD-kom-
plekset på Ullandhaug. Bildet viser fra kjernelageret 
hvor prøver fra alle letebrønnene som er blitt boret 
på norsk sokkel er lagret. Kjernelageret utvides i ny-
bygget.

Alle bilder i boksen: Byggenytt 

Kontorkorridor med 
sin elegante krumn-
ing.

Bildet til venstre: Ett 
av totalt 5 tekniske 
rom som fordeler 
fjernvarme-/kjøling 
og ventilasjon til 
bygget.
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Vi har levert
avfuktere og befuktere for riktig fuktighet!

Bergen tlf.: 41 49 27 00 - info@f-tech.no - Oslo tlf.:  64 85 07 70 - oslo@f-tech.no

www.f-tech.no

Vi har levert utstyret for 
luftregulering

Trox Auranor Norge AS
Grimsdal
2760 Brandbu
Telefon 61 31 35 00 • www.auranor.no

fortsettelse fra 
forrige side

å komme fram til de beste 
løsninger. Her har Skanska 
sammen med TTE gruppen 
klart å opprettholde et bren-
nende engasjement for de be-
ste løsninger, og det er alltid 
folk som drar hverandre vi-
dere og kommer med gode 
forslag på hvordan utfordrin-
ger kan løses.

Stort fokus på miljø
Miljøet i utbyggingen er til-
stede i alle ledd. Ikke bare 
skal bygget forbruke vesent-
lig lavere energi enn tilsva-
rende bygninger, men det er 
også tilkoplet en lokal ener-
gisentral, med fjernvarme 
og fjernkjøling; Ullandhaug 
Energisentral. Under byggin-
gen er det videre stilt høye 
krav til kildesortering. Hittil 
er 96,6% av alt som er over-
flødig på byggeplassen sor-
tert. Dette gjelder alt fra av-
kapp til kaffekopper. Det står 
5-6 ulike gjenvinningsstasjo-
ner utplassert, slik at det skal 
være mulig å overholde sor-
teringskravet. 

Det er satset på høyteknolo-
giske løsninger internt i byg-
get, med behovsstyring av 
alle kontorer både på varme, 
kjøling, lys og ventilasjon. 
Dette er ikke minst utfor-
drende når en del av kravet 
på bygget også er fleksibilitet 
mht å kunne flytte lettvegger  
og utvide eller endre kontor-
løsningene.  TTE-gruppens 
egen kjølehimling er benyt-
tet i prosjektet, et system som 
kjøler luften over himlingen, 
og oppnår opptil 50%  høye-
re effektivitet en tradisjonel-
le anlegg, samtidig som det 
hindrer trekk og lyd fra ven-
tilasjonsanlegget. Kjølehim-
lingen er også vaskbar, og 
dermed mer hygienisk enn 
tradisjonelle anlegg. 

Et godt TTE-prosjekt
Prosjektet på Ullandhaug er 
et godt eksempel på et pro-
sjekt som passer godt for 
TTE-gruppen. Gruppen be-
står av Sig. Halvorsen, Ener-
gi & Miljø og Rønning Elek-
tro. TTE-samarbeidet har 
utviklet seg over de siste 10 
årene, og selskapene kjenner 
hverandre godt. 

Energi & Miljø AS, som le-
des av Fridtjov Holm, har si-
den oppstarten i 2006 vokst 
til rundt 40 årsverk inkl. 
8-10 innleide. Selskapet har 
som mål å være en attraktiv 
arbeidsplass, og lokker med 
et spennende ingeniørmil-
jø. De holder til i 3. etasje i 
Sig. Halvorsen-bygget på Vi-
bemyr.

Rønning Elektro AS er blant 
Norges største privateide 
elektrokonsern. Selskapet 
har 150 ansatte, og leverer 
tjenester innen alle elektro-
fagene. Selskapet har også 
flere store driftsavtaler på en 
rekke bygg i regionen. Røn-
ning har eget tavleverksted 
og har hovedkontor i Zetlitz-
veien i Stavanger, men er og-
så representert på Bryne (Jæ-
ren Elektro) og på Sørlandet 
(Avitell i Kristiansand).

Sig. Halvorsen AS er en av 
landets største rørentrepenø-
rer lokalisert på 8 forskjellige 
steder i Rogaland og Agder 
fylkene. Selskapet har 320 
ansatte og har hovedkontor 
i Sandnes. Selskapet har stor 
fokus på fornybar energi og 
har egen prosjekteringsavde-
ling som ivaretar denne utvi-
klingen, sammen med øvrige 
prosjekter som gjennomføres 
i totalentrepriser.

Fakta om TTE
Rørarbeider:
Fjernvarme, Fjernkjøling, 
Radiatorer, Sprinkler, Sa-
nitær, Kjøkkenløsninger og 
Slukkeanordninger.

Elektro, Sterk og Svakstrøm: 
Nedhengt belysning med 
opplysning over arbeidsplass 
med demping, Myklysarma-
turer  med demping i mø-
terom og kantine, Stikkon-
takter for kontorer basert på 
flatkabelsystem, Heldekk-
ende brannvarslingsanlegg, 
Datakabling kat. 6, Ad-
gangskontrollanlegg OC 
styrt, alarmanlegg og kame-
raovervåking, SD-anlegg.

Luftbehandling:
Kjølehimling, VAV, Etasje-
soner, Frekvensregulering, 
Trykkoptimalisering, Var-
megjenvinning: >80%.

Ved å endre på posisjo-
nen av vinduene i for-
hold til kontorinndeling, 
er det skapt spill og va-
riasjon langs fasadene i 
nybyggene.

Foto:
Byggenytt

OD’s nybygg er utstyrt med 2 stk. datarom (datarom/
speilingsrom) med cubeløsning og UPS-anlegg.                                  

Alle bilder i boksen: Byggenytt

Valg av løsning og 
god planlegging 
bidrar til gode og 
ryddige tavlerom.

Bildet under:
Fjernvarme fra ener-
gisentralen veksles til 
kjøling av datarom 
og ventilasjonsluft.

Eksempler på ny-
byggets elegante 
interiør.

Bildet under:
Ved inngang til 
ombygget 
steinlagerbygn-
ing,
murt med mørk 
tegl.

Foto:
Byggenytt
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Totalentreprenør
for Bellonahuset

Bellonahuset i Oslo –
Norges mest energieffektive
kontorbygg, langt under 
kravet til energiklasse A.

Veidekke Entreprenør AS
www.veidekke.no

Foto: Byggenytt

Grunnarbeidet
er utført av
Dokken AS

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

Bellonahuset
Av 

Marius Wormdahl, sivilarkitekt MNAL,
LPO arkitekter AS

 
Prosjektfakta

Tiltakshaver: Vulkan Utvikling AS
 c/o Aspelin Ramm

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Arkitekt: LPO arkitekter AS

RI tekniske anlegg: Itech AS

RIB: Kjell Ludvigsen AS

RIV: Ingeniør Petter Nome AS

RIE: ÅF-Consulting AS

RIA: Brekke & Strand akustikk AS

Bellonahuset sett fra trapp som går fra Maridalsveien og ned langs kulturhuset Fabrikken. Vulkan ved Nedre Foss 
er det siste store postindustrielle transformasjonsområdet langs Akerselva i indre by – om man ser bort fra Bjørvika.
Tverrforbindelse utgjør det viktigste nye planelementet innenfor Vulkan.  Denne forbindelsen, det nye trappeanlegget 
mot Maridals veien og den nye brua over Akerselva åpner nye kommunikasjonslinjer i et område som har vært svært 
lukket og anonymt.

Foto: Byggenytt

Vulkan ved Nedre Foss er 
det siste store postindustri-
elle transformasjonsområdet 
langs Akerselva i indre by – 
om man ser bort fra Bjørvi-
ka.  Allerede i middelalde-
ren var det mølledrift innefor 
området, og Vulkan broverk-
sted har holdt hus her siden 
1908. De tre verkstedsbyg-
ningene, alle fra ulike perio-
der, utgjør sammen med elva 
og Maridalsveien de viktig-
ste primærelementene i pla-
nen.  

LPO arkitekter vant arki-
tektkonkurransen om utvik-
lingen av området i 1997, og 
igjen i 2004 etter eierskifte 
og endrete planforutsetnin-
ger. Planen rommer en in-
teressant blanding av ulike 
kultur-, nærings- og bolig-
funksjoner, verneverdig byg-
ningsmasse og variert, ny ar-
kitektur.  

Området ventes å stå ferdig 
medio 2013. Byggeaktivite-
ten preger området, til tross 
for at flere funksjoner er 
på plass; Det ombygde Nye 
Broverksted, med kunstsko-
le, verksteder og idrettshal-
ler har i sin nåværende form 
vært i bruk i 6 år, Dansens 
Hus har 2 års fartstid, kul-
turhuset Fabrikken åpnet 
høsten 2010.  

Bellonahuset ble delvis  tatt 
i bruk i november 2010, 
men er ennå ikke ferdigstilt.  
Foreløpig er kun 2 leietakere  
inne;  En butikk for male- og 
tegnesaker og kontorleieta-
ker Bellona. Byggearbeide-
ne vil pågå langt inn i det-
te året. Restaurantlokalet på 
bakkeplan ventes å åpne i 
mai,  dette vil utgjøre et vik-
tig tilskudd til det offentlige 
Vulkan.    

Den tilstøtende Mathallen 
som er planlagt i det gamle 
Broverkstedet, ventes å åpne 
i 2012.  Bellonahuset er byg-
get innefor denne verksted-
hallens opprinnelige utstrek-
ning, muliggjort gjennom 
riving av 25 meter.  

Rivningstomten rommer, i 
tillegg til Bellonahuset, det 
nye «Bruddet», en tverr-
forbindelse som utgjør det 
viktigste nye planelement-
et innenfor Vulkan.  Denne 
forbindelsen, det nye trappe-
anlegget mot Maridals veien 
og den nye brua over Akers-
elva åpner nye kommunika-
sjonslinjer i et område som 
har vært svært lukket og 
anonymt. Bruddet mellom 
Bellonahuset og Mathallen 

fortsettelse neste side
B

 

Plantegningen 
viser Vulkan ferdig 
utviklet. Bellona-
huset merket med 
rød B. Vulkan 
Mathall som nå 
er under bygging, 
ligger like til høyre 
for Bellonahuset.
Mardalsveien i 
forgrunnen.

Illustrasjon:
LPO arkitekter
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Retura Wilhelmsen & Sønner AS • Økernveien 94, 0579 Oslo
Telefon 22 01 76 00 • Faks 22 01 76 01

www.retura.no

Avfallshåndteringen
er utført av

Tømrerarbeid er utført av

Edvardsson Entreprenør Bygg AS
Hoff Terrasse 12, 0275 Oslo

Telefon 40 00 70 05 • www.eeas.no

Den energieffektive belysningen er levert av

Aslakv. 14A, 0753 Oslo.             Tlf.:22065500

fortsettelse fra 
forrige side

er altså Bellonhusets viktig-
ste rom, og det viktigste pre-
misset for den arkitektoniske 
løsningen.  Bellonahuset og 
Mathallen skal utgjøre en ar-
kitektonisk helhet som i dag 
ikke kan oppleves – så len-
ge mathallen er byggeplass 
og omgitt av stillas og pre-
senninger.   Samspillet mel-
lom de ulike byggene og den 
samlende utomhusplanen 
som forbinder disse kan hel-
ler ikke oppleves i dag.   

Bellonahuset er et tradisjo-
nelt kontor og forretnings-
bygg med svært kompakte og 
arealeffektive rom-  og kom-
munikasjonsløsninger.   Byg-

gets enkle bygningstekno-
logi,  konstruktive struktur 
og relativt komplekse plan-
geomtri har vist seg svært 
tilpasningsdyktig ved plan-
legging av ulike funksjo-
ner og programmer.  Hver 
etasje rommer ulike løsnin-
ger.   Bygningens sammen-
satte klimaskjerm reflekterer 
en lokal og kontekstuell til-
nærming.  Bakkeplanet rundt 
bygget består av 4 ulikt ska-
lerte brukssoner, og  de uli-
ke bygningsdelene knytter 
an til naboskapet gjennom 
ulike arkitektoniske strate-
gier. Dette har også vist seg 
å gi «fleksibilitet» ved tilpas-
sing til de ulike energieffek-
tiviseringstiltak som er gjen-
nomført.

Om dette lover godt for byg-
get varighet, livssyklus, 
bruksverdi og totale «fotav-
trykk» er for tidlig å si.  Bel-
lonahuset bærer som helhet 
preg av å være et første gene-
rasjons kontorbygg med am-
bisjoner om å oppnå energi-
klasse A med løsninger som 
både er basert på bærekraftig 
materialbruk, enkle og kom-
plekse arkitektoniske løsnin-
ger, lav og høy teknologi, og 
ikke minst svært avanserte 
styringssystemer.    

Systematisk forskning og ut-
vikling knyttet til bærekraft 
og energiøkonomisering har 
pågått innenfor byggebran-
sjen i over 30 år.  Først i de 
senere årene har dette blitt 
synliggjort gjennom lov-og 

forskriftsverket.  Utviklin-
gen av dette i retning av pas-
sivhusstandard  må innebære 
en kritisk evaluering av uli-
ke utførte løsninger basert 
på et udogmatisk og bredt 
anlagt teorigrunnlag. Det er 
håp om at Bellonahuset kan 
bidra til forståelsen av dette 
problemkomplekset. 

s

Bellonahuset ble delvis  
tatt i bruk i november 
2010, men er ennå ikke 
ferdigstilt.  Foreløpig er 
kun 2 leietakere  inne;  
En butikk for male- og 
tegnesaker (på bakke-
planet i forgrunnen) og 
kontorleietaker Bello-
na. Byggearbeidene vil 
pågå langt inn i dette 
året. Restaurantlokalet 
på bakkeplan (ved elva 
i bakgrunnen) ventes å 
åpne i mai,  dette vil ut-
gjøre et viktig tilskudd 
til det offentlige Vulkan.

 
Foto:

Byggenytt

s

Lokalet på bakkeplan-
et i forgrunnen blir re-
staurant i mai. 

Foto:
Byggenytt

Møterom hos Bellona.                                Foto: Byggenytt
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Fasadepussen er utført av

Leverandør av pussystem
Sto Norge AS

Telefon 66 81 35 00 • www.stonorge.no

ABC - PUSSTEKNIKK AS
Murmester

Murmesterfirmaet ABC-Pussteknikk AS
Møllesvingen 2, 0854 Oslo

Telefon 95 02 71 12 • Faks 23 19 85 08 • www.abcpussteknikk.com

Lidenskap i bøtter og spann

Scanox AS
 

Postboks 904 Brakerøya  •  3002 Drammen   •  Telefon: +47 32 24 43 00  •  www.scanox.no

Miljøvennlig maling 
til miljøvennlige prosjekter

Postboks 85, 1790 Tistedal
Telefon: 69 21 73 50 • Telefax: 69 21 73 51

www.jotne.com/ankers • ankers@jotne.com

Lang erfaring, faglig dyktighet, rask levering

Alle innvendige og utvendige
rekkverk, innvendige trapper og

utvendige vedlikeholds-gangbaner 
er levert  og montert av

Energirekord til Bellonahuset

Kontorlandskap hos Bellona med synlige anlegg for oppvarming og ventilering. Sydfasaden er delt mellom innover-
vendte vinduer og utovervendte mellomstykker hvor solfangerne er montert.

Foto: Byggenytt

Veidekke Entreprenørs prosjektleder Heine Skogseid på Bellonahusets takterrasse. Ak-
ersbakken og Gamle Aker kirke i bakgrunnen til venstre.

Foto: Byggenytt

Morsom trapp 
som forbinder 
kontor etasjer 
hos Bellona.

Foto:
Byggenytt

Det er Veidekke Entreprenør 
AS som har bygget Bello-
nahuset i en totalentreprise. 
Entreprenørens prosjektle-
der Heine Skogseid, fortel-
ler til Byggenytt at bygget er 
oppført i en samhandlings-
modell med Aspelin-Ramm 
Gruppen. 

Prosjektets clou  er byggher-
rens krav til energiklasse A 
på byggets kontordel i hen-
hold til Energimerkeordnin-
gen. Det vil si et energibehov 
pr. m2 pr. årpå 84 kWh eller 
mindre.

Og med fasit i hånd kan det 
fastslås at det har vi klart 
med god margin. sier Skogs-
eid. Slik det i dag ligger an er 
det for kontordelen beregnet 
levert energi på 67 kW/m2 og 
for forretningsdelen bereg-
net levert energi tilsvarende 
klasse A. Med andre ord kan 
Bellonahuset karakteriseres 
som det mest energieffektive 
forretningsbygget til nå.

For å oppnå et lavest mulig 

energibehov, har vi i prosjek-
tet jobbet spesielt med å få 
tette vegger, fortsetter Skogs-
eid. Bygningskroppen er ut-
ført med 400 mm isolasjon i 
tak, 270 mm i yttervegger og 
300 mm igulv.. Vinduene har 
i snitt en U-verdi på 0,8. Det 
har hele tiden vært fokus på 
kvalitet på den håndversks-
messige utførelsen av arbei-
dene. Det er viderer brukt 
dobbelt tetting av fasadene, 
med både GU-plater og Ty-
vek. Vanligvis bruker vi ba-
re GU-plater på denne type 
bygg. tilføyer Skogseid.

Det er etablert en egen ener-
gisentral som forsyner bå-
de Bellonahuset og andre 
bygg på Vulkanområdet med 
energi. Bellonahuset bidrar 
til energisentralen med vann 
som er varmet opp av solfan-
gere som dekker store de-
ler av takkefasaden mot syd. 
For øvrig hentes energien fra 
vann-til-vann varmepumper 
og fjernvarmeanlegg.

For å gjøre energibruken i 

nybygget mest mulig effektiv 
er det lagt inn styringssyste-
mer for både lys, varme og 
luftkvalitet. På den måten vil  
alle lys være av når det ikke 
er folk i bygget, og samtidig 
senkes også temperaturen i 
rommene.

Bellonahuset ligger inne-
klemt i kileform mellom to 
renoverte fabrikkbygg. Før 
byggeprosessen kom i gang 
ble det revet ca. 25 meter av 
det ene fabrikkbygget for å 
gi plass. Bellonahuset er på 
3120 m2 i fem etasjer med 
næringslokaler i førsteeta-
sje. To og en halv etasje er 
leid ut til Bellona, derav pro-
sjektnavnet.

Råbygget er tradisjonelt ut-
ført, uten kjeller., fundamen-
tert på stålkjernepeler, med 
Plattendekker med påstøp, 
prefabrikkerte veggelemen-
ter og søyler. Fasadene er ut-
ført i tradisjonelt bindings-
verk i tre med kledning av 
fasadeglassplater og puss. 
Taket er tekket med dobbelt 

lag med papp og rommer en 
stor takterrasse.

Entreprisen er en totalentre-
prise på 62,5 millioner kro-
ner. Overlevering var 31. ok-
tober 2010.
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Ventilasjonsaggregatene
er levert av

Novema Aggregater AS
Industriveien 25, 2021 Skedsmokorset
Telefon 63 87 07 70 • Faks 63 87 07 71

www.novema.no

Oras AS
Haslevangen 14, 0579 Oslo

Telefon 22 02 43 00 • www.oras.no

VVS-arbeidene er utført av

Villeroy & Boch Norge AS
Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog

Telefon 67 97 82 50 • www.gustavsberg.no

Sanitærporselen og
miljøvennlig/energisparende

armatur er levert av

Første energiklasse A-bygg i Oslo

Av 
Jan Arne Granlund, 

Oras Klima AS

Bellonahuset i ettermiddagsol en vinterdag. I sydfasaden 
er det i fire utovervendte mellomstykker montert 240 sol-
fangere.

Foto: Byggenytt

Ventilasjonsrom i etasjen med desentraliserte aggregater.

Foto: Byggenytt

Oras-selskaper fikk Bellonahuset

Kontoretasje med VAV-styrt ventilasjon, og radiatoranlegg styrt i sekvens.

Foto: Byggenytt

«Annerledes tanker kre-
ver annerledes rom» – Ei-
endomsutviklerne Aspelin 
Ramm og Anthon B. Nilsen 
har store visjoner om sitt nye 
prosjekt, Vulkan i Oslo sen-
trum. En av leietakerne i den 
nye bygningsmassen er mil-
jøstiftelsen Bellona som na-
turlig nok stiller store krav 
til energibruken i lokalene. 
Og at Oras AS og Oras Kli-
ma AS ble valgt til å utføre 
VVS-arbeidene, er et synlig 
bevis på selskapets tverrfag-
lige kompetanse og evne til å 
utføre fremtidens energiløs-
ninger.  

Vulkanområdet ved Akers-
elva, bare noen minutter fra 
sentrum og noen meter fra 
Grünerløkka, blir et nytt og 
spennende område i Oslo når 
det står ferdig utbygd i 2012. 
Bygningsmassen vil innehol-
de næringslokaler, leilighe-
ter, konserthus, høgskole, re-
stauranter og et omfangsrikt 
matmarked. Foreløpig har 
Oras sikret seg VVS-kon-
trakter på to bygninger i Vul-
kanprosjektet, Bellonahuset 
og Søndre Kvartal Scene. 

Denne artikkelen vil i første 
rekke omhandle det tverr-
faglige prosjektet i Bello-
nabygget, som er klassifi-

sert som et energiklasse A 
bygg (se faktaboks). Bygget 
har en grunnflate på 2600 
m2 og var innflyttingsklart 
høsten 2010. I tillegg til kon-
torlokaler for Bellona, inne-
holder bygget forretninger, 
showrom og kafé/servering. 
Arkitektene bak dette bygget 
og den resterende bygnings-
masse er LPO Arkitekter. 

Optimal utnyttelse av 
energi
Foruten legging av rør har 
Oras sørget for at det ven-
tilasjonstekniske fungerer i 
tråd med Bellonas store krav 
til nye energiløsninger. Oras 
AS og Oras Klima AS har 
samarbeidet med rådgiven-
de Ingeniør Petter Nome AS 
i planleggingsfasen av byg-
ningens tekniske installasjo-
ner. Ingeniør Marius Rusdal 
Grove forteller at det stilles 
store krav til de tekniske an-
leggene.

– Det er installert desentra-
liserte ventilasjonsanlegg, 
det vil si at det er ett anlegg 
pr. sone. I dette tilfellet er 
det snakk om ett anlegg pr. 
etasje. For et bygg av den-
ne størrelsen kunne det med 
konvensjonell planlegging 
være snakk om ett til to an-
legg for å dekke bygget. 

Disse anleggene behovstyres 
etasjevis med lokale VAV-
enheter som tildeler luften 
dit det er belastning. Dette 
sikrer optimal utnyttelse av 
energien og bygget skal hele 

tiden ventileres og klimatise-
res i tråd med belastningen. 

Oppvarming av bygget be-
står av gulvvarme i første 
etasje, med konvektorer opp-
over i etasjene. Bygget har 
som mål å komme innenfor 
klasse A i det nye energimer-
kingsdirektivet, som forven-
tes å være under 84 kWh/m2 
per. år. 

Dette stiller krav til et tett 
bygg, gode byggematerialer 
med lav emisjonsgrad og rik-
tig bruk av tekniske løsnin-
ger som er installert i bygget. 
Derfor er det lagt opp solfan-
gersystemer på fasaden, som 
fanger opp solenergien. Med 
dette kan vi lagre varmt tap-
pevann og energi til gulvvar-
me. Tappevann skal videre 
søkes solgt til hotellet som 
ligger inne på Vulkanområ-
det. Solenergi krever et jevnt 

forbruk av vann for å kunne 
være effektivt og således væ-
re avhengig av for eksempel 
hotell eller svømmebasseng. 
Her er det mulighet til å ut-

nytte energien fra ett bygg og 
bruke det i et sekundærbygg. 
Solenergi er spesielt interes-
sant da dette er nytenking i 
Norge, sier ingeniør Grove. 

Inspirere andre 
Og at byggets energiforbruk 
blir ekstremt lavt, er søt mu-
sikk i ørene til miljøstiftelsen 
Bellona. 
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Alle elektrotekniske
installasjoner er utført av

Grenseveien 69, 0609 Oslo

Totaltek AS
Telefon 22 64 20 00
www.totaltek.no
post@totaltek.no

Automatikk og SD-anlegget 
er levert av

Unireg AS
Slependveien 48, 1341 Slependen

Telefon 67 55 48 30

Teknisk rom med solfangersystemet.                                                                                                            Foto: Byggenytt

– Vi kommer til å bruke halv-
parten av energien i forhold 
til dagens standard for kon-
torbygg, sier Ane Brunvoll, 
leder for Bellonas klima- og 
energiavdeling.

– Det at vi til og med på go-
de soldager vil kunne levere 
overskuddsvarme til fjern-
varmenettet, er helt i tråd 
med våre ønsker. Dette burde 

inspirere andre til å sette til-
svarende miljøkrav. Med det 
nye Bellonahuset håper vi at 
flere vil se at det er mulig å 
bygge energieffektivt og mil-
jøvennlig. Ekstrakostnade-
ne spares raskt inn på lavere 
strømregninger. Og det be-
ste er at bygget er fullt mulig 
gjennomførbart for alle som 
skal bygge nytt, både kontor-
bygg og privatbygg, presise-
rer Brunvoll. 

Faktaboks
Det ble påbudt med energi-
merking av bygninger fra 1. 
januar 2010. Nye bygg kan 
ha et maksimalt forbruk på 
165 kWh/m2. Bellonahuset 
vil bruke 80 kWh/m2. Ener-
gimerke A vil kreve at byg-
get bruker maks 84 kWh/m2, 
mens gjennomsnitt for da-
gens kontorbygg er 271 kWh/
m2. Nye boliger/bygg som 
tilfredsstiller dagens bygge-
forskrifter, vil normalt få en 
C eller D, mens karakteren A 
og B er forbeholdt passivhus 
(kan produsere overskudds-
energi til strømnettet) og lav-
energihus (bruker veldig lite 
energi).

Automatikktavle for styring av varme- og kjølesystemet 
i bygget.

Foto: Byggenytt

Vulkantomten er i 
stor utvikling. Her 
sett fra Bellonahusets 
takterrasse mot 
Fabrikken og Søndre 
Kvartal med hotell, 
næring og boliger.

Foto:
Byggenytt

Arbeidsplass ved vindu 
med utsikt mot Dansens 
Hus.

Foto: Byggenytt

Vi tilbyr komplette solvarmeløsninger

SGP Varmeteknikk AS har i samarbeid med 
Oras levert og installert solvarmeanlegget til 
Bellonabygget.

Anlegget består av 280 m² solfangere, 3 
solstasjoner og markedets best preisolerte 
akkumulatortank.

Kontakt oss for informasjon og tilbud.

Tlf:67 52 21 21
www.sgp.no
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Kamfjordhjemmet

Bravida avd.
Sandefjord har
utført elektro-

installasjonene på
Kamfjordhjemmet

ÅF har levert  
elektrotekniske tjenester

www.afconsult.com/no

Vi har ivaretatt
byggeledelsen ved
Kamfjordhjemmet

Viken Prosjektstyring AS • Klinestadmoen 5,
3241 Sandefjord • www.vikenpro.no

Kamfjordhjemmet er reist på 
tomten «Graaten» som ek-
teparet Gunvor og Carsten 
Fredriksen testamenterte til 
Sandfjord kommune med 
den forutsetning at det skul-
le reises aldersboliger eller 
sykhjem her. Ekteparet var 
barnløse. Murmester Carsten 
Fredriksen var en av entre-
prenørene som i sin tid bygde 
Sandefjord rådhus.

Sandefjords nye sykehjem 
har fått navnet Kamfjord-
hjemmet og er i gavnet et bo- 
og behandlingssenter. Huset 
rommer et dagsenter og har 
64 boenheter.

Det er anleggsleder Jostein 
Ekeberg i Veidekke Entre-
prenør som viser Byggenytts 
utsendte rundt på nybygget. 
Ekeberg forteller at dette har 
vært et ekstra utfordrende 
prosjekt hvor det er produsert  
en og en halv gang på sam-
me byggetid. Det ble foretatt 

sprengning av ca. 10.000 m3 i 
tettbygd område under stren-
ge rystelseskrav. Det ble ut-
ført tilstandsregistrering og 
satt ut rystelsesmålere. Dette 
fungerte greit, men tok mye 
lengre tid enn forventet grun-
net små salver og dobling av 
mengder i forhold til beskri-
velse. 

Bygget er oppført med plas-
støpte betongdekker på bære-
system av stål. Huset er fun-
damentert på kumringer til 
fjell og sprengsteinsfylling. 
Yttervegger er innspente og 
teglforblendet. Bygget har 
sperretak med valm, og er 
tekket med sink. Vinduene 
er alu-kledde med utvendig 
solskjerming. 

Innvendig har veggene mal-
te flater. Takene er utført 
med nedsenket letthimling 
og gulv er utført med belegg 
og flis.

Jostein Ekeberg forteller vi-
dere at det er levert mye tek-
nisk utstyr for kjøkken, av-
delingskjøkken, vaskerom, 
skyllerom og traversheiser 
på rommene. Dagsenteret er 
utrustet med frisør, fotpleie 
og fysioterapi.Prosjektet har 
også innebåret omfattende 
utomhusarbeider.

Ekeberg opplyser at alle byg-
ningsmessige arbeider og al-
le utomhusarbeidene er ut-
ført av Veidekke Entreprenør 
i hovedentreprisen. Elektro-, 
rør- og ventilasjonsarbeidet, 
heis, arkitekt og rådgivere er 
i direkte kontakt med bygg-
herren. 

Som bildet indikerer ligger Kamfjordhjemmet fritt og åpen til på et berg. Utsikten til indre havn i  Sandefjord er praktfull.  
                                    

Foto: Byggenytt        

I nærheten til hovedinngangen er det planlagt et min-
nerom for Gunvor og Carsten Fredriksen som takk for 
ekteparets generøse gave til kommunen. Relieffet hang i 
hjemmet til Fredriksens.

Foto: Byggenytt

Veidekke Entreprenørs an-
leggsleder Jostein Ekeberg.

Foto:
Byggenytt

Standsmessig ankomst 
via Vardeveien til 
Kamfjordhjemmet 
med undertittel Bo- og 
behandlingssenter.

Foto:
Byggenytt

Fasade med bro ut i det fri.                        Foto: Byggenytt De første beboerne flytter inn 1. mars.    Foto: Byggenytt
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Veidekke Entreprenør AS
Distrikt Vestfold
Kornmagasingata 1
3160 Stokke
Telefon 33 30 79 79
www.veidekke.no

Vi har vært
hovedentreprenør

for Kamfjordhjemmet

Båndtekking på sinktaket 
er utført av oss

Pindsleveien 5 B, 3221 Sandefjord
Telefon 33 42 04 80 • Faks 33 42 04 90

post@vkb.no
www.vkb.no

Telefon 45 00 16 60 • sr.jakob@online.no

Vi har levert og utført alt av 
bærende stålkonstruksjoner.

Vi har utført all
betongsaging og 
kjerneboring på

prosjektet

Catos Betongsaging
Hans Nysoms vei 1 B
3080 Holmestrand
Telefon 900 50 281

www.catosbetongsaging.no

 
Prosjektfakta

Byggherre: Sandefjord kommune
 Bygg- og vedlikeholds-
 seksjonen
Bruker: Sandefjord kommune
 Helse- og sosialetaten
Byggeleder: Viken Prosjektstyring AS
Hovedentreprenø: Veidekke Entreprenør AS
PGL, ARK, RIB, Brann, RIV: COWI AS
RIE: ÅF Norge AS
LARK: Bar Bakke AS
Oppmåling: Geoingeniørene AS

Flere av rommene, enkelte småstuer og andre rom har utsikt over byen og indre havn. Enkelte terrasser og uteplas-
ser er også sydvendt mot fjorden.                                    

Foto: Byggenytt        

Det er billedkunstner Harald Fenn som fikk oppdraget 
med å utsmykke den nesten 100 m2 store trappehus-
veggen i hjertet av Kamfjordhjemmet.

Foto: Byggenytt

Elektrotekniske anlegg
Av Roy H. Andersen ÅFNorge AS

Elkraftanlegg
Bygget forsynes fra en fritt-
liggende trafo, og spennings-
systemet er 400V TN-S. I 
forbindelse med forsyningen 
er det installert et reserve-
kraftanlegg dimensjonert for 
tilnærmet normal drift ved 
eventuelt nettutfall. Driv-
stofftank har kapasitet for 
drift i 24 timer.

Hovedfordelingen er bygget 
i form 4a med et fleksibelt 
typetestet tavlesystem med 
normert hullmønster som se-
nere enkelt lar seg bygge om 
og utvide, og alle avganger til 
og med 630A er pluggbare. 
Dette øker fleksibiliteten og 

gjør det mulig å senere utvi-
de hovedfordelingen med yt-
terligere kurser uten å måtte 
gjøre hovedfordelingen eller 
deler av den spenningsløs.

Det er etablert 11 stk. un-
derfordelinger hovedsakelig 
i bygningsmessige tavlekott 
og alle er utstyrt med over-
spenningsvern. Det er benyt-
tet et pluggbart system som 
gjør det mulig å bytte kom-
ponenter uten å legge andre 
kurser eller deler av fordelin-
gen spenningsløs.

fortsettelse neste side Hovedinngangen.                                        Foto: Byggenytt
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Vi har levert
trapper og rekkverk

Madsgård, 5590 Etne
Telefon: 53 77 11 80 • Telefax: 53 77 11 85

Foldevegger er
levert og montert av

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

Elektroverktøy og
festemateriell er levert av

Lerkelundveien 1, 3262 Larvik
Telefon 33 14 10 70

www.montasjemateriell.no

Tak skal du ha

ALFA TRE AS

Bærende konstruksjoner i tre

www.jatakalfatre.no
Hegdalringen 19, 3261 Larvik

Telefon 33 16 55 90 • Faks 33 16 55 91

Takstoler - limtre - precut
beregning - konstruksjon - tegning

fortsettelse fra 
forrige side

Del av vestibylerommet med utgang til hage.                                                                                               Foto: Byggenytt        

Det er benyttet KNX for sty-
ring av lys i beboerrom og 
fellesarealer, utvendig solav-
skjerming og styring av radi-
atorer og varmekabler.

I korridorer dempes lyset au-
tomatisk i nattmodus med 
mulighet for tidsforsinket lo-
kal overstyring. I beboerrom 
er det montert bus-baserte 
armaturer med mulighet for 
dimming. I hvert beboerrom 
er det lagt inn mulighet for 
å kunne styres i nattmodus 
som gjør at lyset i taket slås 
på ved at f.eks en sengevakt 
aktiviseres. Samtidig skal 
det gå et signal til trådløse 
telefoner via sykesignalsen-
tral. Det er også mulighet for 
å legge inn en funksjon om 
beboeren går ut av døren om 
natten. Systemet vil da ak-
tiviseres via KNX-anlegget 
og gi fullt lys i korridor, og 
det skal samtidig gå signal til 
trådløse telefoner via syke-
signalsentral.

Det er medtatt adresserbart 
desentralisert nødlysanlegg 
med sentralisert overvåkning 
av armaturer. Sentralisert 
overvåkningen skal gi mel-
ding om lampefeil for hver 
enkelt armatur og lage fort-
løpende og forskriftsmessig 
protokollering med nøyaktig 
informasjon om armatur-/ 

sentralstatus. Armaturene er 
basert på både LED og kon-
vensjonelle armaturer.

For styring av varmekabel 
på bad benyttes det KNX-
termostat med gulvføler og 
separat 2-polet bryter. Ter-
mostatene har mulighet for 
sentral og lokal betjening. 
Vannbårne radiatorer styres 
med KNX-termostater og se-
parate temperaturfølere.

Utvendig solavskjerming er 
KNX-basert med sentral en-
het som styrer avskjermin-
gen etter årstider og solinn-
fall. Det er montert lokale 
brytere for individuell sty-
ring på alle rom.

Teletekniske anlegg
Det er lagt opp et både coax 
og U/FTP kombinert sprede-
nett for IKT til alle beboer-
rom. Hovedfordelingen for 
IKT er sentralt plassert slik 
at det ikke er behov for un-
derfordelinger. Anlegget er 
også forberedt for tilkopling 
av trådløs tilgangspunkter 
(WLAN).
 
Brannalarmanlegget er ba-
sert på detektorer med inte-
grerte alarmorganer og ta-
lefunksjon. Det er installert 
et omfattende adgangskon-
trollsystem basert på berø-
ringsfrie kortlesere. Sykesig-
nalanlegget er tett integrert 
med et trådløst IP-DECT te-

lefonsystem og som gjør at 
pleierne har god oversikt i al-
le deler av bygget, og kan so-
nestyres med inntil 4 soner i 
forhold til dag og kveldsvakt.

I alle beboerrom er det instal-
lert sykesignal i betjenings-
panel for personalet. Panelet 
har funksjonalitet for tilste-
demarkering og avstilling. 
Ved seng er det montert an-
ropspanel med normalt an-
rop, med tilstedemarkerings-
knapp/avstilling/nødanrop, 
samt assistanseanrop. I pane-
let er det et eget uttak for til-
kobling av minihåndsett for 
anrop, sengevakt eller motta-
ker for smykkesender. 

Det er levert porttelefonan-
legg med toveis tale og video. 
Hovedpanel ved inngangsdør 
er levert i rustfri vandalsik-
ker utførelse. Sentralen er 
levert med interface mot te-
lefonsentral med TCP/IP 
grensesnitt slik at samtaler 
kan overføres til vanlig tele-
fon. Det er også mulig å åpne 
dør fra vanlig telefonapparat.
Sentralen er også levert med 
interface mot sykesignalan-
legget, slik at anrop fra port-
telefonanlegget presenteres 
med et unikt nummer i den 
enkelte avdeling.

Det er installert komplett 
ITV-anlegg for overvåkning 
av utvendige inngangspar-
tier.

Anlegget er basert på TCP/
IP og består av lagringsenhet 
med programvare for admi-
nistrasjon, UPS for kontrol-
lert nedkjøring og oppstart 
ved strømbrudd, mulighet 
for forskjellige brukernivåer/ 
autorisasjoner, automatisk 
oppstart ved «feilsituasjo-
ner» (watch dog), brannmur 
ved bruk utenfor et lukket 
nettverk og multi screening.
 
Det er medtatt teleslynger i 
fellesstuer, opphold, trenings 
sal og grupperom.

De elektrotekniske anlegge-
ne skal tilknyttes et sentralt 
toppsystem/SD-anlegg. På 
dette anlegget skal informa-
sjon fra byggets elektrotek-
niske anlegg presenteres i 
form av dynamiske skjerm-
bilder. Viktige alarmer skal 
også videresendes som SMS-
melding i henhold til en pro-
grammerbar liste over tele-
fonnummer. I toppsystemet 
er det medtatt et energiopp-
følgingssystem EOS, og ba-
seres på data fra nettanalysa-
tor plassert i hovedtavle.

Det er installert 2 stk. mas-
kinromløse sengeheiser med 
talegenerator i heisstol.

Personer med demens og heldøgns pleiebehov vil bebo 
Kamfjodhjemmet. Trapper og terrasser er derfor sikret 
med solide rekkverk.

Foto: Byggenytt  

Kamfjordhjemmet har lagt seg vel til rette på bergkollen. 

Foto: Byggenytt
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Andre etasje med inngang til de fire boavdelingene. Andre etasje rommer også frisør, 
fotpleie, legekontor, behandlingsrom og kontorer.

Foto: Byggenytt

Over ses hovedkjøk-
ken for dagsenteret. Til 
høyre avdelingskjøkken  
i tilknytning til stue.

Bildet under: detalj av 
Kamfjordhjemmets 
varierte bygningsform.

Foto:
Byggenytt

Rådgiverselskapet Sweco 
Norge fortsetter å vokse. 
Sweco hadde en omsetning 
på 1.090 millioner kroner 
i 2010 mot 1.061 millioner 
kroner i 2009. Dette tilsva-
rer en vekst på ca 2,7 pro-
sent. Administrerende di-
rektør, Vibecke Hverven, 
mener de største mulighe-
tene for Sweco i 2011 lig-
ger innenfor kraftsektoren, 
samferdsel og utvikling av 
nye boligområder.

Driftsresultatet for 2010 ut-
gjør 110,2 millioner kro-
ner som er en reduksjon fra 
118,1 millioner kroner for 
2009. Dette utgjør en brut-
to resultatgrad på 10,1 pro-
sent for 2010.

Administrerende direktør i 
Sweco, Vibecke Hverven, 
mener prioritering av in-
tern kompetanseheving og 
fokus på bærekraftige og 
fremtidsrettede løsninger er 
blant årsakene til det gode 
resultatet.

– Økonomisk vekst i et kon-
sulentselskap henger nøye 
sammen med hvordan vi 
legger til rette for trivsel 
internt. Også i år har vå-
re medarbeidere vært vårt 
største satsningsfokus. Vå-
re ansatte er vårt viktigste 
konkurransefortrinn og i 
2011 passerer vi 1000 an-
satte i Sweco, fordelt over 
hele Norge. Vi har etablert 
et engasjerende miljø av 
lagspillere som evner å ko-
ble fagområder sammen. På 
denne måten har vi klart å 
tiltrekke oss noen av de be-
ste hodene i bransjen, sier 
Hverven.

Årsresultatet for konser-
net som ble rapportert på 
børsen i Stockholm denne 
uken. Netto omsetning for 

Sweco konsern var i 2010 
på 5,3 milliarder svenske 
kroner. Driftsresultatet ut-
gjorde 433 millioner sven-
ske kroner.

– Vår vekststrategi er uen-
dret. Swecos sterke finan-
sielle stilling, ledende mar-
kedsposisjon og vårt brede 
spekter av tjenester gir oss 
muligheten til å skape lønn-
som vekst både organisk og 
gjennom ytterligere opp-
kjøp i både eksisterende 
og nye markeder i Euro-
pa, sier konsernsjef Mats 
Wäppling.

Økt etterspørsel etter 
bærekraftige løsninger
Fokus på bærekraftige løs-
ninger er et viktig sats-
ningsområde for Sweco. 
Selskapet tenker miljø og 
bærekraftighet i alle pro-
sjekter.

– Vår oppgave er å gjøre 
det mulig for våre kunder 
å gjennomføre prosjekter 
som møter krav til kvalitet 
og lønnsomhet, samtidig 
som de bidrar til en bære-
kraftig samfunnsutvikling, 
sier Hverven. Hun regis-
trerer også at leveranser av 
bærekraftige løsninger i en-
da større grad øker i mar-
kedet.

– Vi har definert og stilt 
krav til oss selv om hvordan 
vi vil jobbe på tvers av fag 
for best mulig å møte frem-
tidens utfordringer og de 
mange muligheter som lig-
ger der, forteller Hverven,

Ser store muligheter 
innen kraft og samferdsel
Noen av mulighetene Hver-
ven viser til ligger blant an-
net innenfor kraftsektoren, 
samferdsel og utvikling av 
gode boområder.  

– Kraftsektoren har høye 
investeringsprognoser i 
2011 sett opp mot foregå-
ende år. Nå er det under ett 
år igjen til det svensk-nor-
ske el-sertifikatmarkedet 
skal være på plass. Det vil 
forhåpentlig føre til at det 
igjen blir fart i utbygging av 
vindprosjekter. Det vil og-
så føre til flere vannkraft-
prosjekter. Investeringene i 
kraft ligger dermed an til å 
bli høyere enn de samlede 
investeringene i industrien i 
2011, mener Hverven.

Hverven ser også et stort 
forbedringspotensial i sam-
ferdselssektoren. I tillegg 
vil det være store mulig-
heter innenfor boligutbyg-
ging, og flere nye boligpro-
sjekter vil igangsettes da 
det er stor etterspørsel etter 
spesielt nybygde boliger i 
gode velplanlagte boområ-
der, mener Hverven. 

For ytterligere informasjon 
kontakt:
Vibecke Hverven, 
adm. direktør i 
Sweco Norge AS
Mob 975 30 372, 
E-post: vibecke.hverven@
sweco.no

Om Sweco
Sweco er et av Norges le-
dende rådgiverselskap som 
tilbyr tverrfaglige rådgiv-
ningstjenester innen tek-
nikk og miljø. Sweco i Nor-
ge har nærmere 900 ansatte 
og 25 kontorsteder spredt 
over hele landet. Sweco-
konsernet har en sterk posi-
sjon i Norden og har en om-
setning på ca. 5,3 mrd. SEK 
(2010) og har 5400 ansatte i 
11 land. For tiden gjennom-
fører Sweco oppdrag i ca. 
80 land rundt om i verden.

Vokser på bærekraftige ingeniørløsninger: 
Sterkt årsresultat fra Sweco

pressemeldinger:

Det er foreløpig ikke fast-
satt noen kostnadsrammer 
og skisseprosjektet er for-
ventet å være ferdig i januar 
2012.  Videre skal et forpro-
sjekt gjennomføres og fer-
digstilles sommeren 2012 
før detaljprosjekteringen 
starter opp i januar 2014. 

Forventet byggestart er satt 
til oktober 2014. Med den-
ne tidshorisonten forventes 
Bergen museum å stå ferdig 
rehabilitert våren 2017. Det 
jobbes med tiltak for om 
mulig å kunne ferdigstille 
deler av prosjektet tidligere.

– Vi er i en tidlig fase i pro-
sjektet og mye er fortsatt 
uklart, men det er veldig 
gledelig at vi har fått klar-
signal til å få starte opp ar-

beidet med å tilbakeføre 
bygget til sin opprinnelige 
stand, sier avdelingsdirek-
tør Geir Hagehaugen Stats-
byggs byggherreavdeling.

Bygningen, med interiør og 
utomhusanlegg er i Kunn-
skapsdepartementets for-
slag til Landsverneplan 
foreslått fredet, og skal der-
for behandles som fredet. 

Første del av bygget ble teg-
net av arkitekt Johan Hen-
rik Nebelong og sto ferdig i 
1865. I 1896 ble det gjort en 
påbygging med to sidefløy-
er tegnet av arkitekt Hans 
Jakob Sparre. Totalt er byg-
get på 10 050 kvadratmeter.

– Målet er å rehabilitere 
bygningen med tanke på å 

bedre forholdene for muse-
ets formidlings- og publi-
kumsrettede virksomhet og 
for møte- og seremonielle 
funksjoner for Universitetet 
i Bergen, sier Hagehaugen.

Kontakpersoner i 
Statsbygg:
Kommunikasjonsrådgiver 
Pål Weiby – 922 33 395
Prosjektleder Arne 
Christian Blix – 414 35 439

Foto: Wikimedia commons

Statsbygg skal på oppdrag fra Kunnskaps-
departementet planlegge og gjennomføre 
en rehabilitering av Bergen museum. Et 
skisseprosjekt er nå etablert
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Vestgrensa II – Vestgrensa studentby komplett
Vestgrensa II ligger i Vest
grensa studentby i Trimvei
en på Ullevål og rommer 200 
studenter fordelt på 162 bo
enheter. Bygget er tegnet av 
Petter Bogen Arkitektkontor 
AS og ført opp i totalentre
prise av Skanska Norge AS. 
Det har seks etasjer over bak
ken og én delvis under. Sam
let areal (BRA) er 5.200 m2. 
Tiltakshaver er Studentsam
skipnaden i Oslo. Byggestart 
var 1. september 2009 og 
bygget stod ferdig 23. de
sember 2010, innen tidsplan 
og budsjett.

Utforming
Bygget som er det siste til
skuddet til Vestgrensa stu
dentby ferdigstiller adkom
stplassen til de forskjellige 
byggene rundt.

Bygget består av 2 lamel
ler med midtkorridor samt 
et mellomliggende bygg med 
heis, trappekjerner og hoved
adkomst. Øverste etasje er 
tilbaketrukket mot syd og gir 
plass til 2 takterrasser felles 
for beboerne. 

Fasadene har teglforblend
ing og innslag av båndtek
ket sink med inntrukne vin
duer. Innvendig er det gips og 
stålstender, belegg på gulv, 
systemhimlinger i fellesa
real og faste himlinger i hy
blene. Badene er levert som 
baderomskabiner.  Bærende 
konstruksjon består av plat
tendekker, plasstøpte vegg
skiver og noe stål i gavlfasa
der. 

Standard
Alle hyblene, som er fra 15 til 
20 m2 har egne bad med vas
kemaskin, kabelTV og bred
bånd. Fire studenter deler fel
leskjøkken. Seks av hyblene 
i Vestgrensa II har universell 
utforming og er primært be
regnet for bevegelseshemme
de studenter.

Hyblene har oppvarming 
med radiatorer basert på 
fjernvarme. På badene er det 
elektrisk gulvvarme. Byg
get har balansert ventila
sjon med varmegjenvinning. 
Brannsikring er ivaretatt ved 
seksjonering. 

Vestgrensa studentby er nå  med sitt andre byggetrinn (til venstre) komplett. Første byggetrinn ble ferdigstilt i 1999.

Foto: Byggenytt

Utsikt fra felles takterrasse mot Blinderns tårnsbygg og det nye informatikkbygget til 
høyre. 

Foto: Byggenytt

Alle hyblene, som er fra 15 til 20 m2 har egne bad med vaskemaskin, kabel-TV og bred-
bånd. Fire studenter deler felleskjøkken.

Foto: Byggenytt

Fargeinnslag i trapper og ganger liver opp miljøet.

Foto: Byggenytt

Byggherre for 
Vestgrensa studentby er
Studentsamskipnaden 
i Oslo.

Foto:
Byggenytt
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pressemeldinger:

Veidekkes omsetning i 2010 
var 16 296 MNOK (15 558 
MNOK i 2009). Resultatet 
før skatt ble 590 MNOK (523 
MNOK). Resultatet pr aksje 
ble kr 2,60 (kr 3,00), og sty-
ret foreslår et utbytte på kr 
2,50 pr aksje (kr 2,50 også 
i 2009). Ordrereserven for 
konsernets entreprenørvirks-
omhet var ved årsskiftet 12,2 
mrd. NOK (12,3 mrd. NOK).

 – Vi driver en sterk og god 
virksomhet, og har hånd-
tert nedgangskonjunkture-
ne godt. Vår gode finansi-
elle stilling og ordrereserve 
gjør at vi er godt posisjonert 
og rustet for den forventede 
markedsveksten vi forventer 
i 2011, tross angrepet på vårt 
omdømme de siste dagene, 
konstaterer Venold.

 Entreprenørvirksomheten 
Den positive utviklingen i 
det skandinaviske bygg- og 
anleggsmarkedet fortsatte i 
fjerde kvartal. Dette resul-
terte i økt aktivitet og gode 
resultatmarginer, tross sterk 
konkurranse. Utviklingen 
var spesielt positiv for yr-
kesbygg og bolig i Norge og 
Sverige.

Omsetningen i den samlede 
entreprenørvirksomheten ble 

i fjerde kvartal 3 481 MNOK 
(3 225 MNOK) og resultatet 
186 MNOK (223 MNOK). 
For året 2010 ble omsetnin-
gen 12 749 MNOK (12 095 
MNOK) og resultat ble 568 
MNOK (606 MNOK).

Eiendomsutvikling 
Markedet har det siste året 
vist en positiv utvikling med 
økende boligsalg. Antall bo-
liger i produksjon ved år-
ets utgang var 901, mot 310 
boliger året før. Til sammen 
solgte Veidekke Eiendom 
628 boliger i 2010 (430). I 
Danmark, der det ikke er ak-
tivitet innenfor eiendom, er 
resultat i kvartalet belastet 
med nedskrivning på tomte-
banken med 45 MNOK på 
grunn av usikkerhet i mar-
kedet.

 Omsetningen for Veidek-
kes eiendomsvirksomhet i 
fjerde kvartal endte på 303 
MNOK (227 MNOK) og re-
sultatet endte på - 8,6 MNOK 
(-26 MNOK). For hele 2010 
endte omsetningen på 1 066 
MNOK (711 MNOK) og re-
sultatet på 14 MNOK (- 74 
MNOK).

Industri 
Industrivirksomheten var 
preget av sesongmessig lav 

aktivitet i fjerde kvartal. Fo-
kus i 2010 har vært på økt 
lønnsomhet, og marginene 
har særlig bedret seg på as-
faltområdet og på gjenvin-
ning. Asfalt produk sjonen 
økte med 7 % i 2010 tross 
streng vinter med sen opp-
start og avslutning i novem-
ber.

 Samlet omsetning for Vei-
dekke Industris fjerde kvar-
tal ble 897 MNOK (755 
MNOK), og resultatet ble 
7,1 MNOK (8,6 MNOK). 
For året 2010 ble omsetnin-
gen 3 076 MNOK (2 968 
MNOK), mens resultatet ble 
64 MNOK (7 MNOK).

 HMS 
Sykefraværet for alle ans-
atte i fjerde kvartal i Norge 
var 5,4 % (5,7 %), mens det i 
Sverige var 2,8 % (3,1) og 2,2 
% (2,4 %) i Danmark. H-ver-
dien i hele konsernet (antall 
fraværsskader pr million ar-
beidstimer) endte på 4,8 (5,7) 
i fjerde kvartal.

Bildet over viser an-
komst hovedinngang 
til Vestgrensa II med  
adresse Trimveien 8.

Til høyre detalj med 
glasurmalt teglsteins-
felt av multikunst-
neren Guttorm Gut-
tormsgaard. Lignende  
teglsteinskunst pryd-
er også Vestgrensa 1 
og ikke minst Domus 
Athletica (se bildene 
under). 

Utsikt fra student-
bolig i 6. etasje ned 
mot idrettsenteret 
Domus Athletica, 
som ble bygget i 
1996.

Foto:
Byggenytt

God standard på sani-
tærrom, + vaskemaskin.

Foto: Byggenytt

Veidekke posisjonert for vekst

Tiedemannsbyen: Gravearbeidene godt i gang
Tidlig i januar gikk en grave-
maskin løs på et av de stør-
re byggene, kjent som Lager 
4/5, i den tidligere tobakks-
fabrikken på Ensjø i Oslo. 
Dermed var prosessen med å 
virkeliggjøre den nye Tiede-
mannsbyen startet.

Nå er lagerbygget borte, og 
gravemaskinene godt i vei 
med byggegropene for før-
ste byggetrinn i det første av 
totalt seks delfelter i den nye 
bydelen.

Arbeidet med grunnmur og 
råbygg skal etter planen på-
begynnes i april, og de før-
ste beboerne vil kunne flytte 
inn et års tid senere, fortel-
ler prosjektsjef Knut M. Tolo 
i Ferd Eiendom.

Stor interesse
Det første av de i alt tre byg-
getrinnene i første delfelt 
omfatter 67 leiligheter og syv 

rekkehus. Salget startet i mai 
i fjor, og har vært så godt at 
Ferd Eiendom besluttet seg 
for byggestart, samtidig som 
salget av byggetrinn to – med 
37 leiligheter og 11 rekkehus 
– er godt i gang.

Det har vært bra besøk i det 
flotte visningssenteret som 
er innredet i det ærverdi-
ge og bevaringsverdige Pe-
tersborghuset, som forøv-
rig vil få en sentral plass i 
Tiedemannsbyen, sier Tolo 
– som er tilfreds med salget 
så langt, særlig når man tar 
i betraktning at mange nye 
prosjekter kom på markedet 
i fjor. Han mener realistis-
ke priser i kombinasjon med 
god beliggenhet, hagebypreg 
og blandingen av urbane og 
grønne kvaliteter har vært ut-
slagsgivende.

Ønskene kartlagt
Tomten har en av de beste 

plasseringene i den nye byde-
len som vokser frem på En-
sjø, med flott utsikt og kort 
vei til både sentrum, grønt-
områder og nye parkdrag 
som skal etableres. Og før 
arkitektene begynte arbeidet 
gjorde vi en større undersø-
kelse av hvordan Oslos inn-
byggere ønsker å bo i frem-
tiden. Resultatene har hatt 
mye å si for utformingen, 
noe interesserte kjøpere har 
satt pris på, sier Tolo.

Tiedemannsbyens seks del-
felter får totalt rundt 1400 
boenheter. De tre første fel-
tene med 650 boliger rea-
liseres av et utbyggingssel-
skap som Ferd Eiendom og 
Skanska Bolig eier sammen, 
mens Ferd Eiendom eier den 
resterende delen av prosjek-
tet. Totalt vil utbyggingen av 
Tiedemannsbyen strekke seg 
over en periode på ti til fem-
ten år.

Strømsparing i regjeringskvartalet
«Slå av før du går» 

Det er oppfordringen fra 
Statsbygg og Departemente-
nes servicesenter (DSS) til 
alle ansatte i regjeringskvar-
talet i energisparingskam-
panjen som starter i dag. 

Fornyings-, administrasjons- 
og kirkeminister Rigmor 
Aasrud markerer åpningen 
av kampanjen, som skal vare 
til midten mars.

Målet med kampanjen er å få 
alle som jobber i regjerings-
kvartalet til å bli mer bevisst 

på sitt strømforbruk. Med 
enkle grep, som å slå av lys 
og pc når man går fra konto-
ret eller å bruke trapp i ste-
det for heis, satser Statsbygg 
på å få ned strømregningen 
og samtidig være mer klima-
vennlig.

Selv om byggene i regje-
ringskvartalet, med unntak 
av Høyblokken, har langt la-
vere energiforbruk enn andre 
kontorbygg, kan man spa-
re enda mer. Hvis alle 4000 
ansatte i regjeringskvarta-
let slår av pc-en og lyset på 
kontoret når de går hjem, vil 

man kunne spare 800 000 
kwh per år, noe som tilsvarer 
forbruket til om lag 40 eneb-
oliger eller 100 ganger rundt 
jorden i elbil.

Kontaktpersoner i 
Statsbygg:

Kommunikasjonsrådgiver 
Eva Wik, tlf. 908 80 698

Kommunikasjonsrådgiver 
Eva Kvandal, tlf. 901 73 330
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Savner du flere bilder fra våre prosjektomtaler?

Vi legger nå ut større bildedokumentasjoner på

byggenytt.no/bilder
Fem store oppdrag til Alliero
Alliero-gruppen, en leden-
de totalleverandør innen re-
habilitering, har på kort tid 
igangsatt fem prosjekter med 
en totalverdi på 115 millio-
ner kroner. – Dette viderefø-
rer en positiv utvikling fra i 
fjor, og lover svært godt for 
det nye året, sier daglig leder 
Terje Eknes.
 
Håndverksgruppen Allie-
ro har etablert seg som en 
av Norges ledende aktører 
innen rehabilitering av ei-
endom, ved å tilby entrepri-
ser og så godt som alle typer 
håndverkstjenester fra eget 
hus. Kompetansebredden 
gjenspeiles i de nye oppdra-
gene, som omfatter rehabi-
literingsarbeider ved Grand 
Hotel, Østbanehallen, Fri-

murerlogen, Mathallen på 
industriområdet Vulkan og 
Fredensborgveien 11 i Oslo.
 
Grand Hotel
Alliero er godt i gang med 
rehabiliteringen av 124 bad 
på ærverdige Grand Hotel. 
Prosjektet, som omfatter ute-
lukkende bygningsmessige 
arbeider, startet i uke 2 og lø-
per til første kvartal neste år. 
Prosjektet skal leveres i bol-
ker på ca. 20 bad om gangen, 
og 14 bad skal være klare al-
lerede til ski-VM i slutten av 
februar.
 
Mathallen
Som følge av en avtale med 
Aspelin Ramm, startet Al-
liero nylig arbeidet med å re-
habilitere den såkalte Mat-

hallen på industriområdet 
Vulkan i Oslo. Oppdraget 
omfatter utvendig og inn-
vendig rehabilitering av den 
gamle teglsteinsbygningen 
som tidligere huset et gam-
melt broverksted og nå skal 
bli en av byens første mat-
haller. Teglfasader og gamle 
smijernsvinduer skal rehabi-
literes og hele taket skal skif-
tes. Murere, glassarbeidere 
sandblåsere, blikkenslagere, 
tømrere, taktekkere og male-
re er blant fagdisiplinene på 
storprosjektet, som skal fer-
digstilles til sommeren.
 
Østbanehallen
Alliero har også signert av-
tale med Rom Eiendom om 
rehabilitering av gamle Øst-
banehallen ved sentralstasjo-
nen. Arbeidene, som omfat-
ter total fasaderehabilitering, 
historisk vindusrehabilite-
ring, innvendige malerar-
beider og utskifting av tak, 
starter i februar og skal fer-
digstilles i løpet av året. Al-
liero vil på det meste ha opp-
til 60 arbeidere, fra et bredt 
spekter fagområder, på pro-
sjektet.
 
Frimurerlogen
Alliero-selskapet M. Brat-
foss har fått i oppdrag å re-
staurere nok en trappeopp-
gang i Gamle Frimurerlogen 
i Oslo. Oppdraget er siste del 
av et større prosjekt med re-

staurering av bygningens 
festsal og trappeganger. 10 
malere fra Alliero har jobbet 
på prosjektet, som skal fer-
digstilles i løpet av våren.
 
Fredensborgveien 11
Alliero har også inngått av-
tale med Naturbetong om 
ombygging og rehabilitering 
av Fredensborgveien 11. De 
eksisterende kontorlokalene 
skal gjøres om til 59 leilighe-
ter på mellom 50 og 70 kvm. 
I tillegg skal vinduer skif-
tes og fasaden males. Allie-
ro skal levere tjenester innen 
mur, puss og maling, så vel 
som vvs-, elektro- og blik-

kenslagertjenester. Planlagt 
prosjektstart er i mai, med 
en prosjektperiode på ca. 12 
måneder.
 
Daglig leder Terje Eknes er 
svært fornøyd med tilfanget 
av nye oppdrag.

– Vi opplevde en gradvis for-
bedring gjennom fjoråret, 
og har gjennom de nye opp-
dragene fått en virkelig god 
start på 2011. Samtidig er vi 
storfornøyd med den faglige 
bredden i prosjektene, der 
håndverkere fra mange av 
våre fagområder arbeider si-
de om side, sier han.

For ytterligere informasjon, 
vennligst kontakt:

Daglig leder Terje Eknes
Telefon: 97 55 63 35/ 
23 26 54 00
E-post: 
terje.eknes@alliero.no  
Web: www.alliero.no  
 
Styreleder Nigel Wilson
Telefon: 92 03 63 63/ 
23 26 54 00
E-post: 
Nigel.Wilson@altaria.no  
Web: www.alliero.no  

Mathallen på Vulkan i Oslo åpner ikke før i 2012, men selve bygget vil stå klart i 2011.
I tiden etter ferdigstillelse vil lokalet derfor midlertidig benyttes som eventhall.

Kilde: www.vulkanoslo.no 
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