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Norsk Medisinaldepot – Alf Bjerckes vei 28
Av 

Niels Torp arkitekter

www.vedal.no

Nytt hovedkontor for Norsk Medisinaldepot er
utført i totalentreprise i samarbeid med

Aspelin Ramm Eiendom AS og Rom Eiendom AS

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

Rådgivende ingeniør
byggeteknikk

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

Industribygg av denne stør-
relsen er som regel formet 
som utflytende paddeaktige 
kasser og bokser. Her er hel-
digvis både beliggenhet og 
utbygger utfordrende. Vi gir 
den 180 meter lange bygnin-
gen en fast, klar og spenstig 
form med avrundede hjør-
ner der den møter omgivende 
veier. Tekniske oppbygg og 
vertikale kommunikasjons-
veier bryter opp lengden i en 
fast rytme. Bygningen er gitt 
en «lett og svevende» karak-
ter, slik de øvre etasjer krager 
ut over sokkelbygningen.

Fasadene er bygget over en 
2-sjikts løsning der yttersjik-
tet endrer karakter og farge 
når du kjører forbi. Vi arbei-
der med klare tydelige farger.

Bygningen er stinn av tek-
nikk som skal kunne garan-
tere for omsorgsfull behand-
ling av NMD’s verdifulle 
beholdning av varer. Byg-
ningen har derfor preg av 
høyteknologi i sitt uttrykk, 
en slags «maskin» der du i 
fremtiden skal kunne arbei-
de, produsere og lagre, effek-
tivt og fleksibelt.

Deler av bygningen blir inn-
redet til kontorformål uten 
at bygningens geometri og 
grammatikk endres.

Bygningen ligger inn i det 
stigende terrenget mellom 
Alf Bjerckes vei og Østre 
Aker vei. Høydeforskjellen 
gjør det mulig å få tilgang til 
to fullverdige industrietasjer 
fra bakken.

Hver hovedetasje kan deles 
i to plan slik at høydene kan 
tilpasses funksjonene.
NMD sine krav til bygnin-

gen er utviklet parallelt med 
oppføringen og deres behov 
er innpasset under veis i pro-
sjekteringsprosessen. Det-
te har vært mulig fordi pro-
sjektet fra starten av har vært 
bygget på generelle, fleksible 
prinsipper både når det gjel-
der konstruktive bygnings-
messige og tekniske løsnin-
ger. Ventilasjon, trapper og 
heiser, teknisk sentral, er lagt 
på utsiden av bruksareale-
ne for å beholde størst mulig 
frihet der.

Parkering er i hovedsak lagt 
inn på åpne dekker mellom 
bygningen og det stigende 
terrenget.

Bygget har strenge krav til 
klimakontroll og lavt ener-
giforbruk. Dette har gitt en 
utfordring når det gjelder 
vindusarealer og dagslys. Fa-
saden er bygget opp slik at 
det har vært mulig å plassere 
vinduer etter behov og tilpas-
set leietakers innredning.

Bygningsstruktur
Stålsøyler og dragere. 15 x 6 
m grunnmodul. Hulldekkele-
menter. Tak av hulldekkele-
menter for å ha fleksibilitet i 
forhold til utstyr på taket. 15 
x 24 m grunnmodul.
Fasade

Tekniske oppbygg og vertikale kommunikasjonsveier bryter opp lengden i en fast rytme.

Foto: Byggenytt

Lager, kontor: 60.000 m²
Arkitekt og interiørarkitekt: 
Niels Torp arkitekter
Prosjektansvarlig: 
Niels A. Torp
Prosjektleder:  
Kjell Høy-Petersen
Medarbeidere: 
Halvor Eliassen
Graeme Sivell
Per Schjeldsøe
Praktikant: Johan Navjord
Interiør: Martha Langset
Teknisk tegner: 
Marija Maric
Modeller: Lasse Henning

Bygningen er gitt en «lett og svevende» karakter, slik de 
øvre etasjer krager ut over sokkelbygningen.

Foto: Byggenytt

NMD sett fra Siemens-komplekset på oversiden av Østre Aker vei. Den 180 meter 
lange bygningen har en fast, klar og spenstig form med avrundede hjørner der 
den møter omgivende veier.

Foto: Byggenytt
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Byggherre for Norsk Medisinaldepot
Alf Bjerckes vei 28

www.aspelinramm.no www.romeiendom.no

NEAS Consulting, avdeling 
Brann og Sikkerhet, har vært 
ansvarlig for brannteknisk 
prosjektering ved
Norsk Medisinaldepot AS.

Telefon 06 700 • www.neas.no

De som sørger for at alt bare fungerer

Det er etablert et kontor- og møteromsareal med 250 arbeidsplasser for NMD på mezzaninplan 2 b Kontorene er for-
met som en liten by med gaterom og utvendige hager som definerer bygninger inne på planet.

Foto: Byggenytt

 
Prosjektfakta

Byggherre: Alna Nord Utvikling AS
 (Aspelin Ramm Eiendom AS
 Rom Eiendom AS –50% hver)
Byggherreombud: OEC Consulting AS
Prosjektledelse:  EH Consult AS
Totalentreprenør: Vedal Entreprenør AS
Arkitekt: Niels Torp arkitekter AS
LARK: Bjørbekk & Lindheim AS
RIB: Finseth AS
RIBr: NEAS Brannconsult AS
RIG/RIV/RIE:  Norconsult AS

Tekniske Fag
Ventilasjon, kulde- og
kjøleanlegg, automatikk
og SD-anlegg: GK Norge AS
Rør: Mercur AS
Elektro: Lys & Varme AS

Sikkerhetsrådgivning 
og vakthold: Securitas AS 

De to øverste planene er ut-
kraget i forhold til planene 
under. Ytterveggene i øvre 
plan er utført med letttaks-
elementer som er beskyttet 
med korrugerte stålplater i 
en kraftig grønn farge. Lett-
taks elementene har gjort det 
mulig å få lukket huset fort, 
samtidig som de lange spen-
nene på en industriell måte 

har gjort det mulig å reduse-
re behovet for sekundærstål.

For å gi bygningen en fasa-
de som lever med skiftnin-
gene i lyset gjennom døgnet 
og årstidene, er det montert 
utlektede, perforerte plater 
med utknekking som gir ty-
delig horisontal linjeføring. 
Grønnfargen skinner igjen-

nom perforeringen og mel-
lomplatene, men fargen en-
drer seg etter sol og skygge.
Bygningens hjørner er avrun-
det for å gjøre formen sluttet.
De to nederste planene har 
fått en nøytral metallkled-
ning. Disse veggene er skilt 
fra den utkragende bygnings-
kroppen over med glass.

Varemottakshus er felt inn i 
hovedformen for at de ikke 
skal forstyrre bygningens ho-
vedform.

I løpet av prosjekteringen 
ble det bestemt at det i hu-
set etableres kontor med 250 
arbeidsplasser for NMD på 
mezzaninplan 2 b. Arealet er 
ca. 70 x 75 m og represente-
rer en utfordring når det gjel-
der kontorets behov for dags-
lys og utsyn. Kontorene er 
formet som en liten by med 
gaterom og utvendige ha-

ger som definerer bygninger 
inne på planet. Gatene i mel-
lom bygningene gir siktlinjer 
ut i landskapet og hagen gir 
en mulighet til å komme ut i 
friluft. 

Hovedinngang og møteroms-
avdeling ligger på plan 1 b 
(mezzanin) og er knyttet til 
de overliggende kontorene 
gjennom to etasjer høye åpne 
rom. Disse inneholder hei-
ser og trapper. Prosjektet har 
nytt godt av et konstruktivt 
samarbeide mellom byggher-
rer, leietaker, konsulenter og 
entreprenører.

Resultatet er et prosjekt som 
forsvarer plassen sin på en 
krevende, flott tomt i Gro-
ruddalen. Dalen som ellers 
har blitt stemoderlig behand-
let alt for lenge.

For å gi bygningen en fasade som lever med skift-
ningene i lyset gjennom døgnet og årstidene, er det 
montert utlektede, perforerte plater med utknek-
king som gir tydelig horisontal linjeføring. Grønn-
fargen skinner igjennom perforeringen og mellom-
platene, men fargen endrer seg etter sol og skygge.

Foto: Byggenytt

Gatene i mellom bygningene gir siktlinjer ut i 
landskapet og hagen gir en mulighet til å komme 
ut i friluft. 

Foto: Byggenytt
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Grunn- og
utomhusarbeider

er utført av

Lahaugmoen bygg 9, 2013 Skjetten
Telefon/faks 63 90 91 42

www.romerikemaskin.no

Fundamenter og plasstøpte 
betongkonstruksjoner

er utført av

Brynsveien 5, 0667 Oslo
Telefon 22 72 37 50

www.snbygg.no

Levering og montering av 
sandwichpaneler og beslag

Pb. 1274, 3702 Skien
Telefon 35 50 93 88 • post@ferrobygg.no

www.ferrobygg.no

Byggeteknikk
Av 

faglig leder Kåre Solberg,
Finseth AS

Finseth rådgivende ingeniø-
rer AS har vært prosjekte-
rende for plasstøpt betong og 
stålkonstruksjoner. 

Bygget er fundamentert di-
rekte på grunn. I tillegg til 
fundamenter i plasstøpt be-
tong er det også støpt en bu-
et støttemur for å gi plass til 
garasjedekker mellom intern 
vei og selve bygget.

Bygget over fundamenter er 
et kombinert stål- og betong-
bygg.

Etasjeskillere er i hulldekker 
og det er også benyttet HD i 
taket.

I lagerdelen er det stålgit-
terdragere som spenner over 

hele byggets bredde. Disse 
er opplagret på søyler i midt-
en og i hver ende. Fritt areal 
mellom søyler er 15 x 24 m.

Trappe- og heissjakter  er i 
prefabrikert betong. Bygget 
er skilt midt på lengden med 
en brannvegg i prefabrikert 
betong.

Stabilitet av bygget er ivar-
etatt ved hjelp av vindkryss 
i stål.

Søyler i bygget er betongfylte 
stålsøyler for å ivareta brann-
kravet.

Stålet for øvrig er brannbe-
skyttet for å ivareta brann-
kravet i de deler av bygget 
der dette er nødvendig.

3D-illustrasjon av ferdig råbygg i stål og betong.                                                                            Illustrasjon: Finseth AS 

I lagerdelen er det stålgitterdragere som spenner over hele byggets bredde. Disse er opplagret på søyler i midten og i 
hver ende. Fritt areal mellom søyler er 15 x 24 m.

Foto: Byggenytt

Bygget er funda-
mentert direkte 
på grunn. I tillegg 
til fundamenter i 
plasstøpt betong 
er det også støpt 
en buet støtte-
mur for å gi plass 
til garasjedekker 
mellom intern vei 
og selve bygget.

Foto:
Byggenytt Et par eksempler på husets mang-

foldige og spennende formutt rykk.

Foto: Byggenytt
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Vet du hvordan man stjeler utstyr fra 
deres byggeplass? Det gjør vi.
 Trygghet handler om kunnskap. Kunnskap om hvilke sikkerhetsløsninger som forhindrer tyveri  

og innbrudd på byggeplassen i byggets ulike faser. Og hvordan du dermed unngår unødige 
produksjonsstopp og andre økonomiske tap.

På de byggeplassene der vi i dag har ansvaret for sikkerheten har svinnet minsket med mer enn 50 %. 
Gjennom en fleksibel og tilpasset sikkerhetsløsning sørger vi for å sikre viktige verdier fra første spadetak 
til det siste malingsstrøket har tørket. 

Vil du vite mer om byggevakthold og hvordan vi følger opp HMS på byggeplassen, kontakt oss på telefon 
02452 eller mail: marked@securitas.no
 

securitas.no
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SLS Montasje AS har levert 
og montert innvendige gips- 
og innredningsarbeider på 

Norsk Medisinaldepot

www.slsmontasje.no

Vi har utført malerarbeid 
på Norsk Medisinaldepot

Celander AS
Sandstuvn. 60 A, 1184 Oslo

Telefon 95 81 47 88

Metos har levert storkjøkken og 
kantineutstyret. Vi gratulerer 

med et flott nytt bygg.

METOS AS • Telefon 92 42 88 60

www.metos.com

Krevende og spennende byggeoppgave

Totalentreprenørens prosjektleder på riggen med bygge-
oppgaven i bakgrunnen – vel blåst!

Foto: Byggenytt

I en samtale med Byggenytt 
oppsummerer totalentrepre-
nørens prosjektleder Kjersti 
R. Haagaas, Vedal Entrepre-
nør AS, byggeoppgavens tre 
hovedutfordringer: byggets 
størrelse, byggets kompleksi-
tet og den korte byggetiden. 

Huset har en størrelse på ca. 
45.000 m2 med 4 etasjer og et 

fotavtrykk på 217 x 70 meter. 
Det var derfor litt overvel-
dende å ta fatt på oppgaven 
med å reise et så stort bygg 
på den relativt korte tiden vi 
hadde til rådighet, forteller 
Haagaas. 

I byggeprosessen ble vi tid-
lig stilt overfor leietakerens 
utfordringer med å definere 

sine ønsker og behov. Dette 
medførte at vi måtte innar-
beide fleksibilitet i vår frem-
drift og selektere hvilke av-
gjørelser som var viktige, 
forteller Haagaas. Dette gikk 
bra fordi det hele tiden har 
vært et konstruktivt samar-
beid mellom alle parter. Vi 
har hatt en profesjonell bygg-
herre som har vist oss tillit 
og en kreativ arkitekt som 
hadde mange idèer. Sammen 
brukte vi mye tid for å sette 
oss inn i leietakers behov og 
anleggets funksjoner. Til sist 
peker Haagaas på de teknis-
ke utfordringene når det gjel-
der stabil temperatur i de uli-
ke lagerdelene. Dette krevde 
gode og gjennomtenkte løs-
ninger. Byggherre hadde i 
tillegg høye krav til estetikk 
og kvalitet i alle ledd, noe 
som har fått alle aktører til å 
yte sitt beste, og som har bi-
dratt til at Alf Bjerckes vei 
28 i dag fremstår som et flott 
hovedkontor for NMD, av-
slutter Haagaas.

Dette kaller 
vi en lett og 
luftig, og 
meget elegant
inngang.

Vi er på fjerde 
planet på vei 
inn til  NMD’s  
kontorareal.

Foto:
Byggenytt

Den levende 
veggen i kan-
tinen her sett 
fra storkjøk-
kenet.    

Foto:
Byggenytt

Kontor- og møteromsavdelingen er formet som en liten 
by med gaterom hvor overlys generøst flommer inn.

Foto: Byggenytt
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Telefon 22 900 300 • info@gunnebo.no

www.gunnebo.no

Gunnebo Nordic er stolt
leverandør av adgangskontroll til 

Norsk Medisinaldepot
sitt nye bygg

Kontakt oss for trygge løsninger til 
din inngang/resepsjon

Foto: Byggenytt

For å sitere arkitekten: Resultatet er et prosjekt som forsvarer plassen sin på en krevende, flott tomt i Groruddalen. 
Dalen som ellers har blitt stemoderlig behandlet alt for lenge. 

Foto: Byggenytt

Grønn estetikk
Det er både en entusiastisk og stolt Rolf Hammerseth, 
prosjektdirektør i Aspelin Ramm Eiendom som kan vise 
fram en såkalt Green Wall i det flotte kantinerommet i 
NMD’s nybygg. Den grønne veggen består faktisk av hele 
1812 levende planter og er den første i sitt slag her i lan-
det. Planteveggen har ikke bare av åpenbar estetisk verdi, 
den bidrar også til å rense luften og har lyddempende ef-
fekt. Denne levende veggen er på en måte kvintessens en 
for de mange gode miljø- og energimessige kvaliteter i 
dette bygget, tilføyer Hammerseth. Han oppsummerer ny-
bygget med at det skal være godt å jobbe i for de ansatte, 
bygget skal være bra for miljøet, det har høy arealeffek-
tivitet, korte avstander, effektiv vareflyt og førsteklasses 
energi og miljøløsninger. Og det skal se flott ut, skynder 
han seg og legger til. Målet fra første stund i planleggings-
prosessen har vært å skape et lager- og kontorbygg med 
høy arkitektonisk kvalitet, som visuelt sett, både utvendig 
og innvendig, skal skille seg ut fra tradisjonelle lagerbygg 
av denne type og størrelse, fortsetter Hammerseth. Med 
nybygget i Alf Bjerckes vei med sin sterke profilering mot 
Østre Aker vei, har vi ønsket å forskjønne denne delen av 
det industrielle miljøet i Groruddalen. Hammerseth har 
tro på at NMD’s nye hovedkvarter vil sette en ny standard 
for slike bygg.

Byggenytt legger til for egen del at det kanskje ikke er en 
tilfeldighet at det nettopp er Niels Torp som har tegnet 
bygget. Kombinasjonen Aspelin Ramm og denne arkitek-
ten har vi støtt på en rekke ganger tidligere.

Rolf Hammerseth opplyser at bygget er planlagt og reist 
i en samhandlingsprosess hvor alle impliserte har bidratt 
med sin kompetanse. Og en annen suksessfaktor som har 
gjennomsyret dette byggeprosjektet ifølge Hammerseth, 
har vært det det gode og konstruktive samarbeidet som 
har bidratt til å løse de utfordringer som har oppstått un-
derveis. Det er rett og slett utført en god jobb her i Alf 
Bjerckes vei 28, uttaler Hammerseth. Og da har han ikke 
minst totalentreprenøren Vedal Entreprenør i tankene. De 
har overlevert et førsteklasses kvalitetsbygg i god tid, ja, 
til og med en måned før planlagt.

Foto: Byggenytt

Bildet over viser 
hovedtrapp.
Til venstre den skulp-
turelt utførte glass-
veggen i kontorarealet 
på plan 4. Til høyre 
utsnitt fra fra møte-
romsavdeling på plan 
2. Bildet under viser 
inngangsparti til denne.

Foto:
Byggenytt

På taket er det 8 oppbygg 
for tekniske installasjoner. 
Disse rommer blant annet 
27 stk. ventilasjonsaggre-
gater med totalt installert 
luftmengde på 216.500 m3/h. 
Taket er for øvrig tekket 
med et luftrensende Noxite-
belegg som ved hjelp av 
dagslyset omdanner NOx-
gasser til harmløse nitrater 
som skylles vekk med reg-
net.  NMD er er første bygg 
i Norge som har fått dette 
miljøtaket fra Icopal.

Foto: Byggenytt
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Erichsen & Horgen AS
Rådgivende ingeniører

VVS - Klima - Kulde - Energi - Miljø - MNIF - MRIF
Nydalsveien 36, 0484 Oslo
Telefon 22 02 63 00 • Faks 22 02 63 90
Epost: oslo@erichsen-horgen.no
www.erichsen-horgen.no

Rådgivende ingeniører
VVS-teknikkRådgivende ingeniør

i elektroteknikk

Drammen - Hønefoss - Lysaker

www.ect.no

NVE-bygget – Middelthuns gate 29 i ny skrud
Av 

Hege Thorvaldsen,
Dark Arkitekter AS

Bygningen er langstrakt og buet med tverrstilt bakfløy i modernistisk stil. Den buede formen gir bygget et monumen-
talt preg, og skiller seg klart fra lignende bygg fra perioden. Bygget har høy arkitektonisk kvalitet, eksklusive detal-
jer og solide materialer.

Foto: Byggenytt

Middelthunsgate 29 ble opp-
ført 1962-64 som admi-
nistrasjonsbygg for Norges 
vassdrags- og energidirekto-
rat, NVE.

Byggets størrelse er ca. 
21.000 m2, tomtestørrelse ca. 
9900 m2. 

Beliggenhet på Majorstuen i 
Oslo med utsikt til Frogner-
parken. Tegnet av Brødre-
ne Fr. Lykke-Enger og Knut 
Eng er, med kunstneristisk ut-
smykning av Odd Tandberg 
og Nic Schiøll. 

Bygningen er langstrakt og 
buet med tverrstilt bakfløy i 
modernistisk stil. Den buede 
formen gir bygget et monu-
mentalt preg, og skiller seg 
klart fra lignende bygg fra 
perioden. Bygget har høy ar-
kitektonisk kvalitet, eksklu-
sive detaljer og solide ma-
terialer. Deler av bygget er 
fredet, blant annet kantinen, 
hovedinngangen, det sentrale 

trapperommet, to kontorfløy-
er som bevarer «den lille by-
råkrats kontor» og møterom 
i 7. etasjes sydfløy. Fasadene 
er fredet både innvendig og 
utvendig. 

Eiendommen etter 
ombygging
Total rehabilitering opp til 
moderne kontorlokaler
• Energiklasse B.
• Fredede arealer er rehabili-
tert og tilbakeført.
• Det er etablert kontorland-
skap plan 1–7
 • Påbygg, teknisk rom over 
østfløy, plan 7.
• Bruksendring nordfløy, 
plan 7.
• Solavskjerming alle 
fasader.
• Oppgradert varemottak
• Ny resepsjon.
• Ombygging heiser, ny heis, 
løfteplattform.
• Hele bygget tilgjengelig for 
alle, universelt utformet. 
• Avkast- / inntakstårn i 
fredet hage.

s

Middelthuns gate 29 ble 
oppført 1962-64 som ad-
ministrasjonsbygg for 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat, NVE. 
Tegnet av Brødrene Fr. 
Lykke-Enger og Knut 
Eng er, med kunstneris-
tisk utsmykning av Odd 
Tandberg og Nic Schiøll.

Foto:
Byggenytt

Arkitektur og design
Våre målsettinger har vært å 
ivareta byggets opprinnelige 
kvaliteter og verdier både ar-
kitektonisk og konstruktivt, 
og å ta vare på en fredet sen-
tral bygning som er interes-
sant historisk både for NVE 
og ikke minst for byen. For-
sterke bygningens identitet 
gjennom å tilføre ny arki-
tektur i samspill med opp-
rinnelig karakter, samt utvi-
kle bygget til en funksjonell 
arbeidsplass for NVE ved å 
skape fleksible arbeidsplas-
ser. 

Den bærende idéen har vært 
å studere bygningene både 
arkitektonisk og konstruktivt 
for deretter å gjenskape dis-
se kvalitetene med utgangs-
punkt i kravet til dagens og 
morgendagens arbeidsplass. 

Ved å «rense» planene for 
ikkebærende elementer, vil-
le vi understreke bygningens 

form, forsterke muligheten 
for å orientere seg i rommet, 
øke romfølelsen og dagslys-
inntaket, og dermed trivse-
len.

De nye kvalitetene som er 
blitt tilført samspiller med 
bygningens opprinnelige 
egenart og helhetsplan.

For å etablere et funksjonelt 

kontorbygg og imøtekomme 
NVE’s behov er det etablert 
hensiktsmessige kontorarea-
ler med god fleksibilitet og 
generalitet. I tillegg er det 
etablert sentrale områder 
som skaper felles møteplas-
ser og gir uttrykk for akti-
vitet og ”puls”.  For å oppnå 
dette i prosjektet er det lagt 
vekt på å skape god sam-
menheng mellom:

Sivilingeniørene Haug og Blom-Bakke AS
Rådgivende ingeniører i byggeteknikk – MRIF
Tlf.: 22 98 90 10  •  www.hbb-bygg.no

Sivilingeniørene Haug og Blom-Bakke AS
Rådgivende ingeniører i byggeteknikk – MRIF
Tlf.: 22 98 90 10  •  www.hbb-bygg.no

   
       

4917-Annonser-def.indd   2 18.03.11   15.05

BYGGETEKNISK
PROSJEKTERING
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Byggherrens prosjektleder

Optimo Prosjekt AS
Akersgata 32, 0180 Oslo

Telefon 23 05 37 00
www.optimoprosjekt.no

 
Prosjektfakta

Byggherre: Entra Eiendom AS
Bruker: NVE

Brukers 
  prosjektleder: OPAK AS

Byggherres
   prosjektleder: Optimo Prosjekt AS

Totalentreprenør: Skanska Norge AS

Arkitekt:  Dark Arkitekter AS

RIB: Siv.ing. Haug og Blom-Bakke AS
RIBr: Multiconsult AS
RIV: Erichsen & Horgen AS
RIE: ECT AS
RIA: ÅF Brekke & Strand akustikk AS
RI  bygningsfysikk: Multiconsult AS
Miljørådgiver: Hambra 

Det flotte vannbassenget langs hovedfasaden ble tømt, slik at hver stein kunne bokstave-
lig talt skures og vaskes ren før vannet kunne pumpes tilbake.

Foto: Byggenytt

Ventilasjonstårn i fredet hage i cortenstål, designet av 
Dark Arkitekter AS.

Foto: Byggenytt

• Kontorarealene
• Møteplasser, møterom og 
stillerom
• Sosiale soner
• Trimrom
• Kantine
• Møteromssenter

Strukturell endring
Alle de fredede arealene er 
blitt rehabilitert og oppgra-
dert med nye tekniske førin-
ger for El, vannbåren varme, 
luft og sprinkling.  Arealene 
er i stor grad tilbakeført med 
originale farger og materia-
ler. Hele prosjektet er utført i 
en tett dialog og med et godt 
samarbeid med Riksantikva-
ren.

Kjelleretasje 
Kjelleretasjen består av tek-
niske rom, lager og parke-
rings areal.

Underetasje 
Underetasjen er sentral i for-
hold til byggets logistikk 
med varemottak og avfalls-
håndtering. Det er etablert 
et trimrom med tilhøren-

de garderober, tørkerom, wc 
og dusj anlegg i østfløyen. 
Nordfløyen består av NVE’s 
laboratorier og lager, samt 
husets service senter.  Hu-
sets biinngang i nordfløyens 
gavl benyttes i stor grad av de 
ansatte, og er tilrettelagt for 
rullestolbrukere. Sydfløyen 
er i sin helhet NVE’s arkiv.

1 etasje 
1. etasje inneholder hoved-
inngang og fellesarealer som 
vestibyle med resepsjon, mø-
tesenter, kantine og kantine-
kjøkken. I nord fløyen er det 
etablert kontorlandskap og 
bibliotek for NVE.  

Som del av fellesarealene i 1. 
etasjes sydfløy er det bygget 
et møtesenter med fire møte-
rom i størrelse fra 10-12 per-
soner og ett møterom med 
opp til 60 personer.  I tillegg 
til tekjøkken, sosial sone og 
toalettanlegg.

2-6 etasje 
Etasjene rommer generelle 
kontorarealer og faste møte-

rom. I alle arbeidsarealer er 
det etablert blant annet stil-
lerom, prosjektrom og mø-
terom, som vil avhjelpe be-
lastningen på møtesenteret i 
1. etasje.  

Arbeidsarealene er i stor grad 
åpne. Det er etablert et grid 
for teknisk infrastruktur for 
hver 2,2 m langs med fasade-
ne for plassering av rom. De 
lukkede kjernene i byggets 
midtparti inneholder sjakter 
og tekniske føringer, samt 
toalettanlegg. Åpne arealer i 
byggets midtparti er tilpasset 
med et fleksibelt grid for al-
ternative plasseringer av stil-
lerom og kopirom.            Det 
er lagt stor vekt på utformin-
gen av arbeidsområdene med 
bevisste grep om farge og 
lyssetting, gruppering av ar-
beidsplasser, gangsoner, stil-
lesoner osv. 

I tilknytning til adkomstso-
nen i hvert enkelt arbeidsa-
real er fellesfunksjoner som 
kopirom, tekjøkken, sosia-
le soner og større felles mø-
terom sentralt plassert rundt 
rotunden. Dette er funksjo-
ner som genererer trafikk og 
er lokalisert i et område der 
det er positivt. 

7. etasje
Et nytt påbygg er etablert 
over østfløyen, dette er i sin 
helhet et teknisk rom. I syd-
fløyen er det et fredet møte-
rom. Nordfløyen er endret i 
forhold til bruk, fra tekniske 
rom til åpne arbeidsplasser, 
samt et lounge område. Det 
er tilgang til takterrasser fra 
hele plan 7.

Vertikalkommunikasjonen i 
nordfløyen og rotunden via 
trapp og heis opprettholdes 
og sikrer en jevn fordeling av 
mennesker i bygget fra kjel-
ler til og med 7.etasje.

Rotunden med Odd Tand-
bergs utsmykning og over-
lyskuppelen over plan 7 er 
det mest karakteristiske ved 

fortsettelse neste side
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Konstruktivt stål, utvendig 
ventilasjonstårn i corten stål, 

trapper og rekkverk
 er levert av

Ekornveien 11, 2240 Magnor
Telefon 62 83 70 11 • Faks 62 83 72 40

www.eidskogmek.no

Innvendige tømrerarbeider 
er utført av

Røykenveien 68, 3400 Lier
Telefon 32 22 95 00 • Faks 32 22 95 01

www.noveta.no

Tømrerarbeid og
glassarbeid
er utført av

Edvardsson Entreprenør Bygg AS
Hoff Terrasse 12, 0275 Oslo

Telefon 40 00 70 05 • www.eeas.no

Finn Clausen Arkivsystemer har
levert og montert ca. 2800 løpe-
meter med Fossafe manuelle og

elektriske mobile reoler i
NVE-bygget i Middelthuns gt.

Finn Clausen Arkivsystemer AS
Tlf. 23 30 47 00, fcarkiv@finnclausen.no

www.fcarkiv.no

Heiser og løftebord
er levert av

Kongshavnveien 28, 0193 Oslo
Telefon 23 03 60 40

www.mhe.no

fortsettelse fra 
forrige side

bygget. Rommet vil være 
den viktigste koblingen mel-
lom kontorarealene, møte-
rom, kantinen og fellesarea-
lene med tekjøkken og åpne 
møteplasser som stimulerer 
til formell og uformell in-
teraksjon.

Eksisterende heiser er byg-
get om og forlenget for å til-
fredsstile dagens krav til uni-
versell utforming.

De rehabiliterte lokalene 
fremstår som et foregangs-
bygg når det gjelder miljø 
og energi, det er lagt vekt 
på miljø- og ressursvennlige 
løsninger. Tross byggets ut-
forming og alder, samt utfor-
dringer rundt vernemyndig-
hetenes fredning med sine 
begrensninger har den totale 
rehabiliteringen ført frem til 
et hypermoderne lavenergi-
bygg. 

Byggets tilførte energi er 120 
kWh/m2 (Klasse B). 

De viktigste tiltakene som er 
utført 
• Elektriske panelovner er er-
stattet med radiatorer med 
vann fra fjernvarme som 
energikilde.
• 2000 m2 glassflater er skif-
tet ut med kryptonglass for 
å øke u-verdien på vinduer 
(verdi 0,9)
• Fuging og tetting av ytter-
vegger.
• Yttervegger i 7. etasje er 
skiftet til nye klimavegger.
• Isolering og etterisolering 
av takflater, løs leca på tak-
flatene er erstattet med 30cm 
isolasjon.
• Oppnådd optimal varme-
gjenvinning på ventilasjons-
anlegg.

Arkitekt
Dark Arkitekter AS er et 
ungt kontor med lang histo-
rie. Vi er for tiden 43 med-
arbeidere med faglig bred-
de som gir oss mulighet til å 
løse alle oppgaver gjennom 
tverrfaglig prosjektarbeid.  

Besøksadresse Drammens-
veien 130, Oslo. www.dark-
arkitekter.no

Vi ønsker å gi våre oppdrags-
givere effektive boliger og 
rasjonelle kontorer, og har 
ambisjoner om at prosjektene 
tilfører byen og prosjektenes 
omgivelser romlige, funksjo-
nelle og arkitektoniske kva-
liteter.

Dark Arkitekter har som mål 
å utvikle fysiske omgivel-
ser som favner alle aspekter 
av bærekraft. Bærekraft er 
for oss integrert i prosjektets 
funksjon og arkitektur, til-
passet omgivelsene og ivare-
tatt fra idefasen til bygget er 
i bruk

Vårt miljøengasjement har 
blant annet medført:
første kontoret som anvendte 
NAL Ecoboxs Startpakke, 
Miljøfyrtårn-sertifisert, 
arbeidet med valg og tilpass-
ning av miljøsertifiserings-
verktøy BREEAM for nor-
ske forhold, 
en av grunderbedriftene i 
NGBC (Norwegian Green 
Building Council), 
utdanner landets første 
BREEAM-NOR AP 
(Akkreditert Profesjonell), 
autorisert av NGBC, 
deltar i FutureBuilt, enga-
sjert av ENOVA til deltagel-
se i IEA (International Ener-
gy Agency).

Fredete heiser i rotunden er oppgradert fra triplex til du
plexgruppe. Dette i forhold til dimensjoner på heiskabinene 
og krav til universell utforming. Heisfrontene er nye med 
gjenbruk av original teak fra husets mange dører. Heiskabi
nene er bygd opp så nær opp til de originale som mulig med 
gjenbruk av teakbelistning og håndløpere. Plater og lister fra 
de gamle heisene er sirlig demontert, sendt til snekkerverk
sted hvor materialene er benyttet til de nye heisene.

Foto: Byggenytt

Eksisterende hovedtrapp i rotunden. Originale 
håndløpere av polert rustfritt stål er skjøtt i hvert 
plan for å etablere en gjennomgående håndløper. 
Dette i forhold til universell utforming. Original inn
felt lysrenne i himling er reetablert med opalflater.

Foto: Byggenytt

Nytt møbel på 
plan 1 i rotunden
designet av Dark 
Arkitekter AS.

Foto:
Byggenytt 
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Vi er stolte av å ha levert 
storkjøkkenutstyr til kantinen. 

Vi gratulerer med et flott
ny-rehabilitert bygg!

METOS AS • Telefon 92 42 88 60

www.metos.com

Telenor Arena

Vi har levert og
montert modulvegger

og himlinger

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

www.modulvegger.no

Vi har levert Modul og Himlinger 90x60  22-12-09  13:35  Side 1

Alle elektroinstallasjons-
arbeidene er utført av

Moelven Elektro AS
Ensjøveien 3, 0655 Oslo

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

Byggenytts fotograf hadde den utsøkte glede å ha Skans-
kas driftsleder Arne Erik Kangas som følgesvenn på vår 
fotorunde. Han tok seg tid til å vise oss rundt i det store og 
mangfoldige huset, fra kjeller til tak. Kangas er ikke bare 
en hyggelig og hjelpsom mann, han er også kunnskapsrik 
og har lang fartstid i byggebransjen. Det skinte igjennom 
da han fortalte om bra prestasjoner og mye godt hånd-
verk som er lagt ned i dette rehabiliterings prosjektet.

Foto: Byggenytt     

Innvendig fredet yttervegg mot fasade . Ytterveggen er åpnet for gjenbruk av eksisterende føringsveier bak originalt 
teakpanel. el-, tele- og datainstallasjoner. Nye radiatorer  gir vannbåren varme.

Foto: Byggenytt

Typisk kontorfløy med åpne landskap.

Alle bilder i boksen: Byggenytt

Fredet kantine oppgradert med ny himling og ned-
hengte pendelarmaturer.

Nye tekjøkken i forbindelse med sosial sone i typisk 
kontoretasje. Spesialbygget bakmalt glass på vegg.

De hvite kjøkkenveggene spiller fint sammen med kan-
tinens gylne teakpaneler. Ny resepsjon.   Foto: Byggenytt
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Alle rørarbeidene
er utført av

Aug. Larsen AS
Haslevangen 45 B, 0579 Oslo • Telefon 23 05 31 90 • www.aug-larsen.no

Isolering av røranlegg

Grønlandsleiret 25, 0190 Oslo • Telefon 22 17 24 07 • Faks 22 17 44 11

Rørsystem type Mapress og Mepla, Duofix 
innbygningssytemer er levert av

Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog • Telefon 67 97 82 00 • www.geberit.no

Vi har levert rør i rør-systemet

Roth Nordic AS • Jongsåsveien 4, 1338 Sandvika
Telefon 67 15 44 90 • Faks 67 15 44 99 • www.roth-nordic.no

VVS-tekniske anlegg
Av  Erik Erichsen

Erichsen & Horgen AS

Middelthuns gate 29 er re-
habilitert med et komplett 
nytt VVS-anlegg. Eksis-
terende anlegg med rør og 
ventilasjonsaggregater var 
fra byggets opprinnelse 
(1963). Det er utarbeidet 
løsninger  i nært samarbeid 
med Riksantikvaren, NVE 
og Entra.

Sanitæranlegg 
Anleggene er i vernede 
områder prosjektert og ut-
ført med tanke på å gjen-
skape løsningen slik det 
var da bygget ble bygget. 
Noe utstyr er satt tilbake og 
nye rørføringer for vann og 
avløp er lagt åpent. Alle s-
rør er nye over kjellergulv. 
Eksisterende bunnledning 
er delvis utskiftet. Det er 
etablert nytt utstyr i kanti-
nekjøkken.

Varmeanlegg
Eksisterende elektriske pa-
nelovner er erstattet med 
radiatorer. Bygget er til-
knyttet områdets fjernvar-
meanlegg.

Sprinkleranlegg
Bygget er fullsprinklet og 
det er lagt stor vekt på es-
tetiske løsninger i vernede 
områder.

Luftbehandlingsanlegg
Bygget består av 12 ag-

gregater med samlet maks 
kapasitet 177.000 m3/h. 
Bortsett fra kantine/kjøk-
kenaggregat er alle utstyrt 
med roterende gjenvinner. 
Luftbehandlingssystemene 
er basert på VAV-regule-
ring. I noen vernede områ-
der har en valgt å gjenbru-
ke tilluftsventiler fra 1963, 
anemostatventiler.

I underetasje er det verkste-
der og laboratorier utstyrt 
med spesialavtrekk og be-
hovstyrt fraluftsmengde på 
generell avtrekk.

Luftkjøleanlegg
Alle aggregater er tilknyt-
tet byggets nye kjølean-
legg. Møterom har lokal 
kjøling mens kontorer har 
kun VAV-regulering.

Energi
Bygget har gjennomgått 
store forbedringer vedrø-
rende tiltak for å reduse-
re energiforbruk. Her kan 
nevnes utskifting av vin-
dusglass glass, tilleggsi-
solering av ytter- og gara-
sjetak. Lavt energibruk fra 
tekniske anlegg. 

Bygget tilfredsstiller ener-
gimerking klasse B.

Fredet fasade, tilført solavskjerming, det vil si utvendige persienner/persiennekasser.                             Foto Byggenytt

Fredet kontorareal. Yt-
terveggen er åpnet for 
gjenbruk av eksisteren-
de føringsveier bak ori-
ginalt teakpanel. Nye ra-
diatorer med vannbåren  
varme.

Foto:
Byggenytt

Teknisk rom i kjeller med pumpeanlegg for isvannskurs.                          Foto: Byggenytt

Til venstre pumpeanlegg for bas-
sengvannet. Over detalj fra teknisk 
rom kjeller syd, tørrkjølerkurs.

Foto: Byggenytt
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Totalleverandør av kjøleanlegg

Espens vei 8, 1440 Drøbak • Telefon 64 90 72 00 • www.vkp.no 

Ventilasjonsaggregatene er levert av

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

SD-anlegget samt automasjonen er 
levert av

Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo • Telefon 90 14 04 00 • www.bsteknikk.no

Ventilasjonssystemene, SD-, sentralstøvsuger-
og kjøleanleggene er levert og utført av

Rosenholmveien 40, 1411 Kolbotn • Telefon 66 81 79 79 • www.kbygg.no

Back of House. Bildet illustrerer husets langstrakte og buete form med en tverrstilt 
bakfløy i modernistisk stil.

Foto: Byggenytt

Det er tilgang til takterrasser på hele plan 7. Her med flott utsikt mot Frognerparken.

Foto: Byggenytt

Rotunden med Odd Tandbergs utsmykning og overlyskuppelen over plan 7 er det mest 
karakteristiske ved bygget.

Foto: Byggenytt

Ventilasjonsaggregat i 
teknisk rom i kjeller. 

Bygget består av 12 
aggregater med samlet 
maks kapasitet 177.000 
m3/h.

Foto:
Byggenytt

Kjølesentral i teknisk rom syd og hovedpumper for isvannsanlegg.        Foto: Byggenytt

Teknisk rom på 
tak, østfløy.

Foto:
byggenytt
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Totalentreprenør

Ø.M. Fjeld AS
Industrivegen 23, 2051 Jessheim

Telefon 63 94 05 00 • Faks 63 94 05 01

www.omfjeld.no

Arkitekt

LILLESTRØM^ARKITEKTKONTOR AS
Tærudgata 3, 2004 Lillestrøm • Telefon 63 89 26 10 • www.lilleark.no

Multianlegg 3 på Hvam, Skedsmo kommune
Av 

Karin Ingebrigtsen,
Lillestrøm Arkitektkontor AS

Perspektiv Multianlegg 3                                                                                 

Multianlegg 1 (t. v.) og Multianlegg 2. Oppstart av Multianlegg-byggene var i 2005. Det 
var fra start planer om flere bygg som omkranset terrengryggen. Multianlegg 1 ble 
utformet med Bilen som inspirasjon, ettersom bilsalg og verksted skulle være hoved-
innhold.

Foto: Byggenytt 

Historikk
Oppstart av Multianlegg-
byggene var i 2005. Det var 
fra start planer om flere bygg 
som omkranset terrengryg-
gen. Multianlegg 1 ble ut-
formet med Bilen som inspi-
rasjon, ettersom bilsalg og 
verksted skulle være hoved-
innhold. Dette ble styrende 
for de to etterfølgende bygge-
ne, ikke minst fordi det skul-
le mye bilrelatert virksomhet 
inn her også. 

Ettersom salgsvirksomheten 
har glede av store, inviteren-
de glassflater, ble det satset 
på vannbåren varme og pel-
letsfyring som kompenseren-
de tiltak.

Multianlegg 2, som ligger 
langs Jogstadveien, ble fer-
digstilt i slutten av 2009. 
Samtidig ble det bygget en 
hall under bakken, en erstat-
ning for terrengryggen, som 
huser bilsalg, kortidslagring 
av biler for salg og repara-
sjon, og alminnelig parke-
ring.

Multianlegg 3-prosjektering-
en foregikk parallelt med 
bygging av Multianlegg 2 
og skulle danne siste veggen 
i «bilborgen». Det ble full 
stopp i forbindelse med de 
dårlige tidene i 2008/2009, 
og forutsetningene endret 
seg, og bygget med dem.

Multianlegg 3 
Planløsningen
Bygningen skulle kunne hu-
se mange ulike virksomhets-
typer med stor usikkerhet i 
hvor store arealer de enkel-
te hadde behov for. Gode 
etasjehøyder, hovedtrapp og 
heis sentralt plassert, også 
med hensyn på adgang til bil-
hallen, med rømningstrapper 
på hver side, sikret nødven-
dig fleksibilitet for mange og 
ulike leietakere.

Toppetasjen har store overlys 
mot midten av etasjen, slik at 
kontorer og landskap får lys 
og luftighet.

Overgangen fra bil som 
hjørne sten til fiskeforedling 
og lager fikk liten innflytelse 
på hovedgrepet, da prosjektet 
var godkjent politisk.

Nedre plan er større enn de 
øvrige for å gi etasjen over et 
tiltrengt areal til parkerings-
formål. At plassen er utkra-
get er med på å gjøre nedre 
plan til en visuell sokkeleta-
sje, og bygningen blir mindre 
fremtredende i landskapet.

Hensynet til universell utfor-
ming har vært med i løsnin-
gene.

Materialvalg og farger
Glass og metall, som en for-
lengelse av det bildet vi har 

av Bilen, var et naturlig valg 
som fasadematerialer for hele 
dette anlegget. Et gjennom-
gående tema er også glass-

Fotavtrykk Multianleggene på Kjellerholen.                                                       Illustrasjon: Romerike Prosjektering AS                                                                               

fortsettelse side 16
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Totalentreprisen

Vi har utført
brannteknisk prosjektering

Storgata 11, 2050 Jessheim
Telefon 63 97 00 35 • Faks 63 97 49 94

www.brannsafe.no

Vi har utført sanitær-, 
varme- og sprinkleranlegg

A Halvorsen og Sønn AS
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Telefon 63 81 19 81

Den blanke, metalliske overflaten gjør at utseendet endrer seg med været, og retningen 
man betrakter bygget fra.

Foto: Byggenytt

I forgrunnen til høyre energisentralen som forsyner hele næringsparken med vann-
båren varme. I bakgrunnen til venstre Olavsgaards valmete tak.

Foto: Byggenytt 

Multianlegg 3 er tredje byg-
getrinn og siste brikke på 
plass i de såkalte Multianleg-
gene i Kjeller Næringspark i 
Skedsmo kommune, ca. 300 
meter fra Olavsgaard Hotell. 
Det første byggetrinnet ble 
ferdigstilt høsten 2007, byg-
getrinn 2 i desember 2008 
og i juni 2011 vil byggetrinn 
3’s siste deloverlevering til 
byggherren  Multianlegg 3 
ANS finne sted.

Byggenytt har besøkt bygge-
plassen og tatt en prat med 
anleggsleder Erik Jacobsen 
hos totalentreprenøren Ø.M. 
Fjeld AS.  

Jacobsen beretter om et byg-
geprosjekt hvor en ekstrem 
kort byggetid har vært den 
store utfordringen for dette 
relativt store prosjektet på ca. 
10.500 m2 i bruksareal.  

Totalentreprisen for Ø. M. 
Fjeld hadde oppstart i febru-
ar 2010. Prosjektet startet 
med utgraving av ca. 15.000 
m3 leire som for det meste ble 
bortkjørt til deponi. Gravear-
beidene ble utført av grunn-
entreprenøren J.Rognerud 
AS som også står for de øv-
rige utomhusarbeidene på 
anlegget. Deretter fulgte en 
grunnentreprise av Skanska 

hvor kalkcementstablisering 
av leiren i byggetomta ble 
utført ved bruk av nærmere 
4000 KC-pæler.  

Ø.M. Fjeld kunne så gå i gang 
med etablering av stripefun-
damentene og etter hvert bæ-
relaget som var kritisk for å 
gjøre tomten tilgjengelig for 
kraner og den påfølgende rå-
byggsfasen. 

Byggegropen ligger i skrå-
nende terreng med «ryggen» 
mot tidligere byggetrinn og 
mot Multianleggenes store 
felles garasjeanlegg som ble 
bygget samtidig med bygge-
trinn 2. Jacobsen forteller at 
man på grunn av begrenset 
tilgjengelighet var nødt til å 
angripe byggoppgaven fra en 

side, og bygget ble følgelig 
reist i full høyde skrittvis fra 
nord til sør langs det eksiste-
rende P-huset. 

Takket være utstrakt bruk 
av prefabrikkerte elemen-
ter i stål og betong fra Con-
tiga og ved bruk av Lettak 
takelementer  ble det eta-
blert en effektiv logistikk og 
god fremdrift for den kritis-
ke råbyggsfasen. Utvendige 
dekkestøper, taktekking og 
fasadearbeider ble koordi-
nert inn i samme takt som rå-
bygget reiste seg fra én kant 
og man fikk på denne måten 
deler av bygget tettet relativt 
tidlig i byggefasen. 

Deretter fulgte mere tradi-
sjonelle innredningsarbeider 
med systemhimlinger, glass-
fronter, systemvegger samti-
dig med tekniske fag slik at 
første deloverlevering kunne 
foretas 20. januar som avtalt. 
Første deloverlevering inne-
bar blant annet kontorloka-
ler for leietaker GK Norge 
AS (som for øvrig også had-
de ventilasjonsentreprisen 
for bygget) og kontorer for 
leietak er Naustvik og Eng-
hav AS. Sistnevntes produk-
sjonslokaler i samme bygg 
for fiskeforedling med frys-, 
kjøl- og tørrlager er bygget 
i egen entreprise utført av 
Contexo AS. Grensesnittet 
mellom to entreprenører har 
vært en utfordring, men har 
forløpt på en utmerket måte. 

Multianlegg 3 består av tre 
etasjer. 1. etasje, som også 
kan regnes som en undereta-
sje, har en takhøyde på 7 me-
ter inklusive en hemsetasje i 
deler av arealet. 

Leietaker bilverkstedet Snap 
Drive AS kunne starte inn-
flytting og ta i bruk sine lo-
kaler 15. mars med verksted 
i første, samt kontorer i andre 
etasje. Leietaker Lubeco AS 
kunne begynne innflytting 
29 april, og 9. mai var offi-
siell åpning for bedriftens 
nye lokaler som huser ad-
ministrasjon og hovedlager. 
Lubeco er et salgs- og ser-
vicefirma som har spesiali-
sert seg på hygiene for hotel-
ler, restauranter og catering i 
Norge.

Jacobsen opplyser at forelø-
pig siste delovelevering vil 
finne sted 22. juni når Eik-
maskin AS etablerer sitt nye 
hovedkontor med flotte ut-
stillings- og kontorlokaler i 
Multianlegg 3. 

Totalentreprisen for Ø.M. Fjeld 
AS har en kontrakts sum på kr. 
78 millioner kroner eks. mva. 

Totalt har prosjektet hatt en 
toppbemanning på rundt 100 
personer, hvor 20 personer 
har vært fra egen stall.

Totalentreprenørens anleggsleder Erik Jacobsen.

Foto: Byggenytt

Utsnitt av Multianlegg 3’s 
sokkeletasje med en høyde 
på 7 meter.

Foto: Byggenytt 

Snart klart for siste deloverlevering 22. juni når Eik-maskin AS flytter inn.

Foto: Byggenytt
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Alle elektrotekniske
installasjoner er utført av

Trondheimsv. 70, 2040 Kløfta
Telefon 63 94 75 20 • Faks 63 98 09 86

www.romerike-elektro.no

Vi har levert alt av
lysutstyr

Glamox Luxo Lightning AS
Pb. 163 Skøyen, 0212 Oslo

Telefon 22 02 11 00 • Faks 22 02 11 02

www.glamoxluxo.com

Elektrogrossist

Høgslundveien 49, 2020 Skedsmokorset
Telefon 06 706 • Faks 64 83 00 45

www.onninen.no

Vi har levert eltavler

Industriveien 53, 2212 Kongsvinger
Telefon 62 88 83 90 • Faks 62 88 83 91

www.elmoko.no

Telenor Arena

Vi har levert og
montert modulvegger

og himlinger

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

www.modulvegger.no

Vi har levert Modul og Himlinger 90x60  22-12-09  13:35  Side 1

Arkitektens artikkel
fortsettelse fra side 14

fasade over flere plan i en 
del av fasaden, tette felter 
med store åpninger i de to 
nedre etasjene, tradisjo-
nelle vindusåpninger som 
perler på en snor i deler av 
toppetasjen.

Hovedfargen er mørk grå. 
Denne nøytrale fargen gir 
rom for friske innslag av 
andre farger uten at det 
virker urolig. Den blanke, 
metalliske overflaten gjør 
at utseendet endrer seg 
med været, og retningen 
du betrakter bygget fra. 

De tre Multianlegg-byg-
gene har hver sin signa-
turfarge; rødt, gult og 
blått. Multianlegg 3 har 
også med seg grønt i sok-
keletasjen for ytterligere å 
understreke at etasjen til-
hører bakken.  

Videre utvikling
Det er planlagt grøntbel-
ter mot øvrig bebyggelse 
og elva. Når det vokser 
til her, vil byggene visu-
elt finne sin riktige plass 
i terrenget. 

Multianlegg 3 har lagt seg vel til rette i det skrånende terrenget.                                                                Foto: Byggenytt

Toppetasjen har store overlys mot midten av etasjen, slik at kontorer og landskap får lys og luftighet.  Som her i GK 
Norge AS sine lokaler.                                                                

Foto: Byggenytt

Resepsjon og møterom hos GK Norge AS.

Foto: Byggenytt
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Totalentreprenør Contexo AS har levert
nøkkelferdige lokaler i det nye bygget til
Multianlegg III ANS på Kjeller. Lokalene ligger i 
nederste etasje på det nye bygget.
Dette innebærer nye lokaler for kontor,
produksjonsrom til foredling av fisk og
kjøttprodukter, lager for frys- og  kjølevarer,
mezzanin til emballasje. Dette fordelt på en
grunnflate på 3200 m² og 2 etasjer.
Lokalene skal benyttes av Naustvik & Enghav AS 
som er Norges ledende distributør av sjømat.

Contexo AS • Telefon 906 88 000 • www.contexo.no

Foto: Byggenytt

Snap Drive åpnet sitt verksted nr. 20 5. mai i Multianlegg 3.                   Foto: Byggenytt

Nytt produksjonsanlegg for
NaustvikEnghav

I Mars 2010 ble det signert en kontrakt 
mellom Contexo AS og Multianlegg III 
ANS. Denne innebar for Contexo å leve-
re et nøkkelferdig bygg til Multianlegg III 
sin nye leietaker Naustvik & Enghav AS 
som er distributør av sjømat. Behovet til 
den nye leietakeren var i hovedsak ny kjøl, 
frys, produksjon, samt kontor fordelt på 
3200 m2. De skulle omorganisere tre av-
delinger inn til kun en avdeling. Vi satte 
sammen en prosjektgruppe våren 2010 for 
å planlegge hvordan dette skulle bygges og 
innen slutten av sommeren var prosjektert 
løsning bestemt.
 
Underveis i byggeperioden
I slutten av Oktober var arbeidene i gang 
og 21 Januar 2011 var fristen for å ferdig-
stille arbeidene. Da skulle fryserommet 
være nedfryst og klart til å ta imot varer. 
Dette innebar en noe krevende byggeperi-
ode, både med hensyn av at 90% av byg-
gingen ble utført på den kaldeste tiden av 

året og at byggetiden var knapp. Dette var 
et komplekst bygg med forskjellige tempe-
ratursoner fra 2-4 grader på kjøl/produk-
sjon og ned til -22– 26 grader på frys. Det 
var også krav fra mattilsynet på det byg-
ningsmessige i forhold til håndtering av 
kjøtt og fisk. Bygget ble delt inn i en ren 
sone for håndtering av mat og en uren so-
ne for inn-, ut transport av varer. Alle gulv 
og veggflater er bygd i henhold til slakteri-
forskriften.
 
Brukertilpasning
Ved innflytting av varer og idriftsettelse 
av anlegget var det satt stort krav til funk-
sjonalitet. Dette grunnet under prosjekte-
ringen ble det lagt vekt på løsninger som 
skulle være tilpasset bedriftens behov. Ma-
terialvalg og tekniske løsninger ble valgt 
utifra kundens behov og planløsning ble 
valgt utifra tidligere erfaringer. Noe som 
krevde at alt skulle fungere 100% i fra dag 
en.

Av Roger Brusletto, daglig leder, Contexo AS

Nytt fryserom 
innredet med 
pallreoler.

Foto:
Contexo

Teknisk rom i underetasje har hemsetasje 
for ventilasjonsaggregat. Multianlegg er 
oppført som egen brannseksjon og er sprin-
klet. Multianleggene har brannalarmanlegg 
med direkte varsling til brannvesenet.

Foto:
Byggenytt

Leddporter, 
produksjons-
lokale for 
behandling av 
fisk og CO2 
kuldeaggregat.

Foto:
Byggenytt
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Nøkkeland skole
Av 

Jan Heggelund og Christian Cleve Broch,
Heggelund & Koxvold  AS
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www.multiconsult.no
Byggeledelse • HMS

Rådgiver i byggeteknikk, VVS-teknikk, 
elektroteknikk og brannteknikk

Plogveien 1, 0679 Oslo
Telefon 22 57 48 00 • Faks 22 19 05 38

www.hjellnesconsult.no

Arkitekt

Hovedadkomst til Nøkkeland skole med skolefløy mot syd-vest i forgrunnen. I venstre bildekant øverst sees høyspent-
ledningene som i neste byggetrinn må fjernes.

 Foto: Byggenytt

Moss kommune v/Moss 
kommunale eiendomssel-
skap KF engasjerte prosjek-
teringsgruppen, sammensatt 
av arkitektfirma Heggelund 
& Koxvold AS Arkitekter 
MNAL, rådgivende ing. fir-
ma Hjellnes Consult AS og 
landskapsarkitekt MNLA 
Sundt & Thomassen as, i 
oppdrag å planlegge ny ung-
domskole med 6 baser og til-
hørende idrettsanlegg (fler-
brukshall og svømmehall) 
ved Kambo, Moss.

Planlegging og prosjekte-
ring skal tilfredsstille en hel-
hetsløsning som innebærer at 
ungdomskolen sammen med 
idrettshallen oppfattes som 
et samlet lære og aktivitets-
anlegg, og gi tilfredsstillende 
løsninger for elever, ansatte 
og andre brukere av prosjek-
tet. Stor grad av sambruk 
med nærmiljø skal gjøre an-
legget til mer enn et skole-

bygg og bli en viktig miljø-
skaper for bydelen.

Proaktiv BIM-utvikling
I forbindelse med at Stats-
bygg fra 2010 krever BIM-
prosjektering i alle sine pro-
sjekter, forventer mange at 
BIM-utviklingen for alvor 
vil «ta av». Heggelund & 
Koxvold AS har derfor prøvd 
å være føre var i denne utvi-
klingen.
 
Kontoret har tegnet 3D i en 
årrekke og forsøker å utnyt-
te 3D så langt det er mulig. 
Vi har derfor et sterkt fokus 
på BIM, sier arkitekt og part-
ner Christian Cleve Broch. 
Da sjansen bød seg og vi 
vant anbudet med Nøkkeland 
ungdomskole og idrettsan-
legg, var det naturlig for oss å 
bruke BIM, i samarbeid med 
Hjellnes Consult AS som er 
rådgivende ingeniører i pro-
sjekteringen.

Vi har derfor brukt 3D-mo-
dellen i ArchiCAD vel-
dig aktivt fra dag en, i mø-
ter med Moss Kommune og 
brukernes referansegrup-
per. Alle interessenter har på 
den måten fått frem sine inn-
spill og ønsker. Ved å betrak-
te modellen fra ulike vinkler 
og endre på ting der og da, 
er det mye lettere å få kon-
sensus. Et fabelaktig beslut-
ningsstøtteverktøy, berøm-
mer han. 3D-modellen vært 
uvurderlig i denne korte pro-
sessen. Uten den hadde pro-
sjekteringen ikke kommet i 
mål til riktig tid.

IFC «ingeniørdata»
Det samme gjelder i forhold 
til rådgivende ingeniører som 
basert på arkitektmodellen 
til Heggelund & Koxvold AS 
(i dwg-format) har utarbeidet 
sine RIB-, RIE- og RIV-mo-
deller. Disse, som for øvrig 
er laget i Revit og MagiCAD, 
har så Cleve Broch & Co fått 
i IFC-format fra ingeniørene 
og integrert dem i en samlet, 
komplett ArchiCAD BIM-
modell.

Skolebygget
Ungdomskolen inneholder 3 
trinn med 4 klasserekker og 
en spesialbase. Planlagt elev-
antall er 360 med 36 lære-
re.  Idrettshallen innholder 
en standard flerbrukshall, 

svømmehall og eget trim-
rom. Idrettshallen er planlagt 
å bli brukt både av skolen og 
andre lokale idrettsforening-
er og mulighet for privat ut-
leiebruk av hallene. 

Det tidligere klubbhus for 
Kambo IL ble revet for å gi 
plass til skolen, og fjerning 
av eksisterende høyspent 
ledninger som går igjen-
nom tomten var planlagt for 
å kunne ferdigstille svømme-
hallen. Grunnet svært kost-

nadskrevende omlegging av 
høyspentledninger er den-
ne utsatt og svømmehall må 
bygges i et senere bygge-
trinn.

Prosjektet ble derfor delt inn 
i 2 byggetrinn:
Byggetrinn 1: oppføring av 
skolen og flerbrukshallen 
med tilhørende støttefunk-
sjoner. Byggetrinn 2: oppfø-
ring av svømmehallen etter 
at høyspentledningen er fjer-
net.

Det er også bygget nytt kunst-
gressanlegg på tomten som 
skal erstatte eksisterende fot-
ball bane for Kambo IL. 

Tomten er åpen, solrik og 
noe kupert. En del grønt ve-
getasjon i randsonen. Områ-
det er på Kambo-Nøkkelands 

eksisterende idrettssenter i 
Moss kommune. Kambo bar-
neskole ligger i vest for tom-
ten. Den eksisterende parke-
rings plassen for barneskolen 
ble flyttet for å frigjøre leke-
areal for skolene.

Skolens og idrettshallens 
program er nært knyttet sam-
men. Med en «gangbro» som 
inneholder skolens bibliotek/
mediatek, knyttes bygnings-
volumene sammen fysisk. På 
denne måten kan begge an-
leggene bli brukt hele skole-
dagen under samme tak. Det 
er planlagt muligheter for at 
biblioteket og deler av skolen 
kan bli brukt av andre enn 
skolens elever og ansatte.

Underetasje:
I tillegg til trinnene er det 
planlagt en spesialbase i un-

Arkitektens perspektivtegning. Hvit bygning er svømmehallen som vil bli bygd senere.
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Rådgiver i byggfukthåndtering

Skiveien 200 C, 1415 Oppegård
Telefon 66 81 01 20 • Faks 66 81 01 21

www.dry-it.no

 
Prosjektfakta

Byggherre: Moss kommunale
 Eiendomsselskap KF (MK Eiendom)
Hovedentreprenør: AF Bygg Østfold
Byggeledelse/rådgivere
Byggeledelse: Multiconsult AS
Arkitekt: Heggelund & Koxvold AS
RIB, RVV, RIE: Hjellnes Consult AS
LARK: Sundt & Thomassen AS
Sideentreprenører:
Rørarbeider: Mercur AS
Ventilasjon: GK Norge AS
Elektro: Bravida AS
Automasjon: Schneider Electric AS
Heis: Elevator AS
Byggfukthåndtering: Dry-IT AS

Ny kunstgressbane i øst. Denne skal erstatte eksisterende fotballbane for Kambo IL.                             Foto: Byggenytt

deretasjen. I denne etasjen 
finnes også administrasjon/
ansattes garderober, kunst og 
håndverk med mulighet for 
direkte utgang til det fri, la-
ger, teknisk og andre støtte-
funksjoner.

1.etasje:
Her er finner man hovedinn-
gangen til skolen i nord. Man 
blir møtt av en åpen vesti-
byle som går over 2 plan og 
en stor trapp som forbinder 
første etasje med andre eta-

sje. Dette er en del av sko-
lens sentrale kjerne i byg-
get. Trappen er tenkt som en 
del av felles vrimle- og opp-
holdsområde. Det er en min-
dre trapp som forbinder før-
ste etasje med underetasjen. 
Heis er plassert ved trappen. 
Trinn 1 ligger sydvest i eta-
sjen med god kontakt til na-
turlig lys og uteområdene. 
Samtidig som elevrommene 
er skjermet for direkte inn-
syn fra bakkenivået rundt på 
grunn av at denne delen av 
bygget ligger en etasje høyere 
enn bakkeplanet ute. Innde-
ling av rommene på trinnet er 

planlagt mest mulig fleksible 
for å kunne gi skolen mulig-
heter for et rikt variert bruk 
av rom for læring. Adminis-
trasjonen, kantinen og spise-
området er lett tilgjengelig 
fra hovedinngangen. Kanti-
nen er også plassert slik at 
det lett kan brukes for serve-
ring utenfor skolen i forbind-
else med ved f.eks. større 
arrangementer utenfor sko-
len. Kantinen er også tenkt å 
kunne brukes etter at skolen 
er stengt når det foregår uten-
dørs aktiviteter. Samlings-
hallen og musikkrommene 
er plassert sammen i sydøst. 

Disse rommene kan brukes 
sammen eller deles opp for 
å kunne gi mest mulig flek-
sibilitet for brukerne.  Det er 
også tenkt at samlingshal-
len kan bli en del av spise-
området. Felles funksjoner 
som garderober, toaletter og 
tekniske føringer er plassert 
sentralt i etasjen. I første eta-
sje er det planlagt varierte 
utganger til landskapet rundt 
skolebygget, bl.a. utgang til 
en uteplass som ligger delvis 
inntrukket i skolen. 

2.etasje:
På dette planet finnes trinn 2. 

og trinn 3. De er plassert på 
hver sin side av skolens kjer-
neområde. Rommene får ri-
kelig med naturlig lys og god 
visuell kontakt med uteområ-
dene rundt skolen. Trinnene 
blir også skjermet for direkte 
innsyn på grunn av at skolen 
ligger delvis en og to etasjer 
over bakkeplanet. Inndeling 
og plassering av de forskjel-
lige rommene på trinnene er 
også planlagt med tanke på 
mest mulig fleksibilitet ved-
rørende bruk og størrelse på 
undervisningsform.

fortsettelse neste side

Fra hovedinngang blir man møtt av en åpen vestibyle og 
hovedtrapp som går over 2 plan.

Foto: Byggenytt

Opparbeidelse av område med gangsti syd for skolen  Foto: Byggenytt

Nøkkeland skole

AF Bygg Østfold • Sarpsborgveien 25, 1640 Råde • Telefon 69 28 35 00 • Faks 69 28 35 01

Hovedentreprenør

Foto: Byggenytt
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fortsettelse fra 
forrige side

Hvert «baseområde» har sitt 
eget «miniauditorie» med 
faste seter. Naturfag er plas
sert sydvest i etasjen,  og 
kjerneområdet har god vi
suell kontakt med uteplas
sen i syd. Fra denne etasjen 
forbindes skolen med idretts
hallens andre etasje gjennom 
anleggets «gangbro» som 
inneholder biblioteket og 
mediateket. Gangbroen blir 
også visuelt en del av sko
len/idrettshallens hovedinn
gangsmotiv.

3. etasje:
Inneholder tekniske installa
sjoner. 

Idrettshallen
Idrettshallen er delt inn i tre 
bygningsvolumer: flerbruks
hall, støttefunksjoner og 
svømmehall. Idrettshallen er 
plassert nord på tomten, og 
forbindes med skolen gjen
nom gangbroen. Hovedinn
gangen er plassert i syd rett 

ovenfor hovedinngangen til 
skolen.

Underetasje:
Trimrom, garderobefunksjo
ner for bruk av idrettshallen, 
men også for sambruk med 
utendørsaktiviteter som fot
balltrening og kamper. Man 
kan enten gå direkte ned til 
etasjen utenfra via en trapp, 
eller gå gjennom hoved
inngangen til idrettshallen. 
I denne etasjen finnes og
så tekniske funksjoner til 
svømmehallen som rensean
legg m.m.

1. etasje:
Ved hovedinngangen fin
ner man i vestibylen en sit
tegruppe, svømmevakt kon
tor, toaletter, skohyller for 
oppbevaring av utesko, heis 
og åpen trapp til andre etasje 
og en lukket trapp til unde
retasjen. Fra en «skofri» so
ne kommer man til garderob
ene som er delt inn i fire. To 
for hvert kjønn som igjen er 
delt i to for flerbrukshallen 
og svømmehallen (som byg

Ferdigbetongen
er levert av oss

AS Lettbetong avd. Vestby, 1859 Slitu
Telefon 64 98 31 00 • Faks 64 98 97 20

www.lettbetong.no

Vi har utført betongsaging 
samt betongboring

Beto-kapp Østfold AS
Klevers Vei 8 B, 1739 Borgenhaugen

Telefon 40 61 64 96

Vi har utført alle
blikkenslagerarbeidene

Skredderveien 3, 1537 Moss
Telefon 40 23 84 72 • Faks 69 26 73 04

www.tynnplate.as

ges senere). Det er også til
gang til svømmehallen ved 
vaktrommet. To lærerrom og 
førstehjelpsrom er også plas
sert i nærheten av hovedinn
gangen. Fra svømmehallen 
blir det tilgang til lager og 
toalettsoner.

2. etasje:
På dette planet er tribunene 
plassert på hver sin langside 
og sentrert for begge hallene.
Sentralt i etasjen og som en 
del av fellesområdet ligger 
kantinen, møterom, helse
rom for skolen og idrettshal
len og kontorer/klubblokaler 
for idrettsforeningene.

3. etasje
Inneholder tekniske installa
sjoner.

På østfasaden av flerbruks
hallen ligger garderobefasi
liteter for bruk i forbindelse 
med kunstgressbanen og la
gerfunksjoner til flerbruks
hallen og kunstgressbanen.

Stikkingsarbeid er utført av

Telefon 92 48 43 05

www.rg-o.no

Trapper og rekkverk
er levert av Hansen 

sveis & montering AS

Strandveien 1-3, 1661 Rolvsøy
Telefon 69 94 99 20

Vi har levert
belistninger og utforinger

Sarpsborgveien 19, 1640 Råde
Telefon 94 85 00 01 • Faks 69 28 50 77

www.treprodukter.com

Materialbruk
Utvendige fasader er i ho
vedsak kledd med trepanel 
som er jernvitriolbehand
let. I kontrast til dette er de
ler av fasaden trukket ut med 
utkragede deler kledd med 
hvite laminatplater. Vinduer 
og glassvegger er mørklak
kert aluminium og med deler 
av glassfeltene laminert med 
farget folie.

Innvendig er det i skolen be
nyttet kombinasjon av tette 
gipsvegger og glassvegger 
samt foldevegger for fleksi
bel rominndeling. Gulv i fel
lesarealer er belagt med ski
ferfliser og samlingssal med 
parkett.  I undervisningsare
aler er det i hovedsak benyt
tet linoleumsbelegg samt vi
nyl i våtromssoner.

I idrettsbygget er det benyt
tet skiferfliser i fellesom
råder og fliser i garderober.
Flerbrukshallen har synte
tisk sportsgulv med kombi
elastisk belegg

Byggeteknikk
Av 

Steinar Krogsrud, Hjellnes Consult AS

Tomt, topografi
Tomten var forholdsvis flat 
med gangveier og plas
ser samt en kolle med syn
lig fjell i dagen, sydvest på 
tomta. Løsmassene på flat 
del av tomten besto gene
relt av 23 m fast tørrskor
peleire over bløt og sensitiv 
leire/kvikkleire. 

Fundamentering
Bygningene er fundamen
tert direkte på fjell med 
veggfundamenter, plas
støpte pilarer og stålkjer
nepeler. 

Gulv mot setningsømfint
lig leiregrunn er av fritt
bærende hulldekker. El
lers vanlig gulv på grunn 
i utsprengte deler og i fler
brukshall der grunn under 
gulvet er forsterket med 
kalksementpeler.

Bæresystem 
Det er lagt vekt på valg av 
bæresystemer som gir mest 
mulig prefabrikasjon, kort 
byggetid, raskt tett bygg, 
og fleksibilitet med hen
syn til innredninger, skille

vegger og tekniske førings
veier.

Skolebygning, 
garderobeanlegg
Bæresystemet består i ho
vedsak av stålsøyler/bjel
ker med avstivende skiver 
i prefabrikert betong som 
opplegg for hulldekker. I 
skolebygningens fasader er 
bæresystemet prefabrikerte 
betongbjelker/søyler. Søy
lene i skolebygningen er 
trukket inn fra fasaden.

Flerbrukshallen har bære
system av stålsøyler som 
bæring for fagverksdragere 
i takkonstruksjonen.

Alle yttervegger mot ter
reng er utført i plasstøpt be
tong mens innvendige be
tongvegger er prefabrikert.

Dekker/etasjeskillere/tak 
er utført med hulldekker 
bortsett fra over ventila
sjonsrom, flerbrukshall og 
mediabro der det er benyt
tet både letttaks elemen
ter og korrugerte stålplater 
med utvendig isolasjon.

Tomten var for-
holdsvis flat med 
gangveier og plas-
ser samt en kolle 
med synlig fjell i 
dagen, sydvest på 
tomta.

Foto:
Byggenytt

Til venstre: 
baseområde skole. 
Bildet over: basekjøkken.

Foto:
Byggenytt
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ProffPartner er stolt bidragsyter til Nøkkeland skole.

Vi leverer blant annet personlig 
verneustyr, verktøy og festemateriell.

Ta kontakt med din lokale ProffPartner forhandler, 
se proffpartner.no

Pb. 613, 1411 Kolbotn • Telefon 46 40 70 00

Gulvavrettingen er utført av

Ringvegen 8 B, 2815 Gjøvik • Telefon 47 84 97 58 • Faks 61 17 75 10

www.bwhgulvavretting.no

Hovedentreprisen

Hovedentreprenørens prosjektleder Reidar Larsen 
på brakkeriggen, med skolebygget i bagrunnen og 
høyspent ledninger i luften.

Foto: Byggenytt

Det var AF Gruppens entre-
prenøravdeling i Østfold som 
dro i land den prestisjefylte 
kontrakten med Moss kom-
mune om å bygge Nøkkeland 
skole på Kambo, et område i 
den nordlige delen av Moss. 
Oppdraget, en hovedentre-
prise, har en verdi på 97 mil-
lioner kroner.  

I en samtale med entrepre-
nørens prosjektleder Reidar 
Larsen, får Byggenytt opp-
lyst at da arbeidet hadde opp-
start i oktober 2009, ble det 
avdekket at grunnarbeidene 
skulle bli en tøff oppgave. 
Det kom til å handle om alt 
fra KC-pæling, stålkjerne-
pæling til en god del spreng-
ningsarbeider. Med andre 
ord vanskelige grunnforhold 
med både ustabil leire og 
fjell.

Etter at fundamenteringen 
var vel etablert, kunne entre-
prenøren fortsette med pre-
fabmontasje i mai 2010. Det 
handlet om stålsøyler, pre-
fab vegger og hulldekker. En 
god del plasstøping ble også 
utført.

Prosjektet består av to bygg 
sammenbundet med en 
glassbro. Skolebygget i vest 
ble først ferdigstilt som tett 
bygg i begynnelsen av okto-
ber 2010, Idrettsbygget nåd-
de tett bygg status to måne-

der senere. Med takene på 
plass fortsatte så entreprenø-
ren med innredningsarbeider 
parallelt med at sideentrepre-
nørene var godt i gang med 
arbeid på sine fagområder. 
Larsen forteller at AF Bygg 
har hatt fremdriftsansvaret 
for de ulike arbeidsoppgave-
ne med rapportrutiner over-
for byggherren, Moss kom-
mune. 

I denne sammenheng opply-
ser Larsen at det har vært god 
flyt i fremdriften og med et 
godt samarbeidsklima gjen-
nom hele byggeprosessen.

Byggeprosjektet ble som 
planlagt overlevert bygg-
herren 19. mai. I skrivende 
stund er det utomhusarbeid 
som pågår, og alt skal være 
klappet og klart til skolestart 
i august. 

Larsen forteller videre at i alt 
445 personer har vært regis-
trert som involverte i bygge-
prosjektet. Fra egen stall har 
AF Bygg hatt 35 håndverke-
re i sving, samt 6 funksjonæ-
rer på plass i løpet av bygge-
tiden.

www.prolink.no

Rømningsmarkeringen
er levert av

Rømningsmarkeringen er 
integrert i både skifer og 
gulvbelegg.

Foto:
Byggenytt

Utvendige fasader er i hovedsak kledd med trepanel som er jernvitriolbehandlet. I kon-
trast til dette er deler av fasaden trukket ut med utkragede deler kledd med hvite lami-
natplater. Bildet under: flerbrukshallen.

Foto: Byggenytt

Abet Laminati er en av verdens ledende og 
Europas største produsent av høytrykkslaminat. 
Abet Laminati produserer et bredt sortiment av 
laminatprodukter deriblant MEG fasadeplater. 
Vi takker AF Gruppen for at de valgte
fasadeplater fra Abet Laminati - ca. 1600 m².

Busundveien 221, 3519 • Telefon 32 14 42 60 • www.abet.dk
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Foldevegger er 
levert og montert av

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

Vi har levert alt av idretts-
utstyr samt heiseskillevegg.

Titanvegger siden 1975.

Titanprodukt AS • Pb. 2431, 3003 Drammen
Telefon 32 89 50 70 • Faks 32 89 55 44

www.titanprodukt.no

Kjøkken, garderober samt 
fast innredning er levert av 

Hundskinnveien 96, 1706 Sarpsborg
Telefon 69 13 99 50 • Faks 69 13 99 59

www.sorliepro.no

Friske hus, simpelthen et spørsmål om god helse for det enkelte individet

Artikkelforfatteren
Lars-Inge Hallstenson, Dry-IT, 

har vært engasjert  av 
Moss kommune

 i forbindelse med 
byggfuk t håndtering i 

Nøkkeland skole-prosjektet. 

Fukt i bygninger kan lede til 
biologisk vekst, og utslipp av 
skadelige stoffer fra materi-
aler. Dette kan igjen føre til 
ulemper og fare for mennes-
kers helse.

I Norge har ca. 10% av år-
lig netto byggproduksjon be-

hov for forbedringer i følge 
undersøkelser gjort av SIN-
TEF. Av dette er 75% fukt-
skader. Sammenhengen mel-
lom fuktskader, inneklima 
og helse er velkjent.

Bare i våtrom beregnes kost-
nadene til ti milliarder årlig, 

hvis en tar med kostnadene 
knyttet til helseproblemer.

I Sverige forekommer selv-
følgelig de samme proble-
mene. Der har svensk Bygg 
og Planleggingsetat på opp-
drag fra regjeringen utarbei-
det en oversikt over standen 
på svenske bygninger. Arbei-
det som rapporten baseres på 
gir svar på spørsmål om fukt-
skaders innvirkning på inne-
miljøet, omfanget av fukt og 
mugg, samt i hvilke struktu-
rer disse skadene forekom-
mer.

Resultatet viser at det finnes 
fukt og mugg som kan ha ne-
gativ innvirkning på innekli-
maet til rundt 751 000 byg-
ninger. Det utgjør om lag 

36% av alle bygninger. Re-
sultatene viser dog ikke hvor 
alvorlig skadene er for inne-
miljøet. Fuktskader finnes i 
konstruksjoner og uoppvar-
mede områder som loft. Ca. 
19% av kryperommene og 
3% av ytterveggene har en 
fuktskade. Fuktskadene har 
stort sett skjedd i uregelmes-
sig formede strukturer byg-
get i stor skala. Kostnaden for 
å behandle alle hus med fukt-
skader er 101,3 milliarder 
kroner. Tiltakene som i ho-
vedsak foreslås for og på sikt 
minske fukt- og muggskader 
er et forbedret tilsyn med ny-
bygginger. For eksisterende 
bygg foreslås hovedsaklig of-
fentlig informasjon om fukt- 
og muggproblemer.

På grunn av, eller takket væ-
re, det som nevnes i innled-
ningen, har den nye plan og 
bygningsloven blitt endret 
for å forsikre at det fra og 
med 1. Juli 2012 bygges sun-
ne hus. Loven om uavhengig 
kontroll som får virkning fra 
1. Juli 2013 innebærer, bort-
sett fra at entreprenøren må 
få inn en tredjepartskontroll 
som kontrollerer fukt, også 
at kommunen kan oppnevne 
en tredjeparts kontroll når de 
tror at behovet eksisterer for 
å undersøke fuktsikringsar-
beidet, og verdiene i bygg-
prosjektet.

Den nye «Veiledningen til 
PBA» ligger på Bygnings-
etatens nettsted www.be.no.

Fukt er lumskt og kan føre 
til betydelige helse-, tids- og 

kostnadsmessige problemer  
hvis det ikke håndteres på 
et tidlig stadie. Derfor er det 
viktig å handle på fuktspørs-
målene allerede i planleg-
gingsstadiet for en eiendom.

Dry-IT er et selskap som 
ble grunnlagt i Stockholm 
i 1999 nettopp på grunn av 
arbeid med fukt- og lufttett-
hetsproblemer med forebyg-
gende omfang. De har med 
en svært vellykket deltakel-

se i tusenvis av prosjekter og 
deres kompetanse bidratt til 
arbeidet i sunne hus. I Nor-
ge har Dry-IT eksistert siden 
2006. Spørsmålet om å arbei-
de med fuktproblemer på et 
tidlig stadium er personrela-
tert, sier Lars-Inge Hallsten-
son, markedsansvarlig og en 
av grunnleggerene av selska-
pet. Det er gledelig at vi ser 
at flere forstår betydningen 
og viktigheten av fuktproble-
matikken, og velger å arbei-

Utsnitt fra gangbroen med fasade mot idrettsplassen.

Foto: Byggenytt

Ved å bruke foldevegger får man en fleksibel og variert 
bruk av rom for læring. I undervisningsarealer er det i 
hovedsk benyttet linoleumsbelegg. I våtromssoner er 
gulv belegget vinyl.

Foto: Byggenytt

Som alle fellesarealer er også garderober belagt med skifer.                     Foto: Byggenytt

Gulvbelegget,
samt alle malerarbeidene

er utført av

Malermester Buer AS avd. Østfold
Høydaveien 17, 1523 Moss • Telefon 69 25 01 70 • Faks 69 25 76 54

www.malermester-buer.no
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Vi leverte auditorier, og vi leverer 
over hele østlandsområdet.

Raskt og effektivt.

Kontor & Interiør AS
Tuneveien 2, 1710 Sarpsborg

Telefon 69 10 22 70 • Faks 69 10 22 71

www.kinterior.no
www.hella.info

Solskjerming er levert av

Hella SolCom AS
Hvamsvingen 9-11, 2013 Skjetten

Telefon 64 83 43 10 • info@solcom.no

Foto: Byggenytt

Systemhimlingene er
levert og montert av

Glomboveien 22, 1678 Kråkerøy
Telefon 99 55 35 51 • Faks 69 35 35 51

www.byggmontoren.no

de proaktivt for å skape sun-
ne bygninger. Det gir oss en 
mye bedre posisjon enn før, 
i våre diskusjoner med kun-
dene.

For eksempel jobber vi nå 
sammen med Moss Kom-
munale Eiendom MKE, med 
å fuktsikre f lere prosjek-
ter der vi har utarbeidet en 
strukturert plan med et gedi-
gent fuktbeskyttelsesarbeid. 
Sammen med vår kunde 
har vi laget fuktsikringsbe-
skrivelse allerede i prosjek-
teringsfasen for å sikre at 
ingen feil eller svakheter fin-
nes. Deretter fortsetter vårt 
felles arbeid på det sunne hu-
set med fuktplan, fuktrunder 
og selvfølgelig målinger i be-
tong og trevirke, for å sikre 

produksjonsfasen. Sistnevnte 
er også i samarbeid med en-
treprenøren.

Risløkka kompetansesen-
ter er et annet eksempel hvor 
byggherren, Undervisnings-
bygg Oslo, engasjerte Dry-
IT for å sikre et fuktsikkert 
bygg.

Arbeidet med sunne hus 
inneholder ikke en magisk 
formel, men helt enkelt bare 
at man etablerer en tydelig 
prosess over arbeidet, samt 
involverer samtlige delakti-
ve i prosjektet. Ved å arbei-
de med kontroller og klar do-
kumentasjon over alle tiltak 
og resultat øker selvfølgelig 
kvaliteten.

Prosessen for fuktsikkert ar-
beid:

Prosjekteringsfasen
Byggherren er ansvarlig for å 
etablere retningslinjer, krav, 
pålegg, konstruksjonsteg-
ninger, budsjett og tidplan-
legging. På dette stadiet kon-
trakteres en fuktsakkyndig 
for å inspisere arbeidet og bi-
dra med sine synspunkter fra 
fuktsikkerhetsperspektivet. 
En fuktsikkerhetsbeskrivelse 
etableres på dette stadiet som 
et strategisk dokument for 
hvordan produksjonen skal 
tas videre. Fuktsikkerhetsbe-
skrivelsen omfatter elemen-
ter som: Byggebeskrivelsen, 
prosjektplan, prosjektfor-
hold, beskrivelse av fuktsik-
kerheten under prosjekterin-
gen, og hvordan selvkontroll 
under produksjonen skal gjø-
res. Flere velger i tillegg nå 
å produsere tetthetsplaner på 
tidlig stadie for å oppfylle på-
lagte energi- og miljøkrav.

Produksjonsfasen
På dette stadiet starter en-
treprenøren utbyggingen. 
Forholdene er nå justerte og 
klare, og selve byggingen 
er startet. Dette handler om 
kontinuitet og kontroll. En 
fuktplan etableres som det 
operative dokumentet ar-
beidsgruppen arbeider med 
som handlingsplan. Dette de-
finerer hvem som er ansvar-
lig for hvilken handling, og 
når det skal utføres. En ut-
fører fuktrunder for å sikre 

bygget og finne evt. mangler 
eller svakheter som kan føre 
til fuktproblemer ved ferdig-
stillelse. I denne fasen gjør 
man målinger av ulike slag 
for å sikre at produksjonen 
går videre uten noen hindrin-
ger. Du kan for eksempel må-
le fuktigheten under produk-
sjonen for å se om den er for 
høy, og dermed forlenge tør-
ketiden på bunnplate, bjelker 
etc. En måler i betongen for å 
sikre at det er tørt før en fort-
setter med å legge gulv etc. 
Alle målinger og tiltak som 
er iverksatte dokumenteres 
skikkelig, og samles i en av-
sluttende fuktperm som ved 
ferdig produksjon overleve-
res til byggherren.

Forvaltningsfasen
Her handler det om å sikre en 
investering i eiendommen. 
Så fort en forlater byggin-
gen begynner eiendommen 
å eldres. Det er mange tiltak 
som bør iverksettes for at et 
sunt hus skal opprettholdes. 
Men fremfor alt, handler det 
om kontrollinnsyn og at man 
arbeider forebyggende med 
fuktsikkerhetsarbeid. Opp-
læring i fukt for eiendoms-
forvaltere og –ingeniører er 
en god investering for dem 
som har omsorg for en eien-
dom, og vil unngå de største 
fallgruvene, som igjen kan 
føre til store fuktproblemer.

Dry-IT jobber for tiden med 
de ledende aktørene innen 
bygg- og eiendomsbransjen, 
og bidrar med sin spisskom-
petanse innen fukt og luft-
tetthet til sunne hus på det 
nordiske markedet.

For fremtiden ønsker Dry-
IT at regjeringens beslut-
ning om å kreve uavhen-
gig kontroll oppnår suksess. 
Det bør være i alles interes-
se at vi sammen bygger sun-
ne hus, som både store og 
små kan leve i uten risiko for 
egen helse. Den enkelte byg-
ningsjef kan ikke avgjøre om 
fukt skal kontrolleres, hvor-
dan den skal kontrolleres, når 
den skal kontrolleres, men at 
den skal alltid kontrolleres, 
og det av en person med rett 
kompetanse og utstyr for job-
ben. Jeg er sikker på at det-
te er regjeringens syn, da de 
gjorde beslutningen om uav-
hengig kontroll.

Vinduskunst mot skolens ankomstplass i vest.

Foto: Byggenytt

Idrettshallen som er plassert nord på tomten, er også 
utrustet med en klatrevegg.

Foto: Byggenytt

Hvert baseområde har sitt eget auditorium med faste seter.                     Foto: Byggenytt

Hovedtrappen er en del av 
skolens sentrale kjerne i 
bygget. Trappen er tenkt 
som en del av felles vrimle- 
og oppholdsomrde. Flott 
material- og fagevalg.

Foto: Byggenytt
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Oslo 2222 2000
Bergen 5554 9460
Drammen 3226 0120
Gjøvik 6114 6200
Trondheim 7399 1150
Stavanger 9340 0618

Vi har levert det tekniske utstyret 
til Nøkkeland Skole i samarbeid 
med Bravida AS, og takker for 
oppdraget og samarbeidet.

< møterom
< konferanserom
< auditorier

< undervisningsrom
< resepsjoner
< samhandlingsrom

FotoPhono tilbyr teknisk utstyr og installasjon  
av alle typer møteplasser.

www.fotophono.no

Alle elektrotekniske installasjoner
er utført av

Bravida Norge AS • Oskars gate 68, 1706 Sarpsborg
Telefon 69 14 83 00 • Faks 69 14 83 01

www.bravida.no

El-kraft
Av  Geir Syversen, 

Hjellnes Consult AS

Nøkkeland skole er en fler-
bruksarena der skole og 
undervisning er kun én av 
bruksområdene for de nye 
byggene. Tanken bak byg-
gingen av Nøkkeland skole 
er først og fremst å legge til 
rette for gode og langsiktige 
undervisningsforhold, men 
også invitere lokale grup-
per til å bruke skolen ute-
nom undervisningstid. Dette 
har på mange måter formet 
de elektrotekniske installa-
sjonene.

Skolen kan tilby komplekse 
og gjennomtenkte løsninger 
innenfor de elektrotekniske 
installasjonene. Alle area-
ler for allmenn bruk har be-
hovsstyrt lysstyring i form 
av bevegelsesdeteksjon. Et 
komplett DALI system som 
kommuniserer uavhengig av 
øvrig tekniske installasjoner 
sikrer optimal drift og en op-
timal fleksibilitet, og sikrer 
MKE et høyst energieffek-
tivt system. Arealer som au-
ditorium og samlingssal kan 
brukeren selv sette det lys-
scenario som er ønsket ut i 
fra sitt bruk av lokalet. Hver 
enkelt lysarmatur overvåkes 
av et topprogram (PC gren-
sesnitt) som varsler ved feil 
på armatur eller lysskilde 
som ikke virker. Lysanleg-
get er justert i henhold til 
verdier satt i pub likasjon fra 
Lyskyltur.

Nøkkeland skole er ustyrt 
med etterlysende lede- og 
rømningsskilt gjennom hele 
bygget. Denne installasjons-
metoden er på full fart inn i 
offentlig bygg og gir bygg-
herren store fordeler med 
tanke på økonomi og drift. 
Etterlysende systemer med 
ledelinjer i gulv gir en mer 
sikker rømningsmarkering 
ved røykutvikling og det 
er minimale driftskostna-
der sett i sammenheng med 
elektriske lede- og røm-
ningsanlegg. 

For å møte den varierte bru-
kergruppen som vil benytte 
seg av Nøkkeland skole så er 
det installert et adgangskon-
trollanlegg med soneoppde-

ling av bygget. På den måten 
vil BH kunne gi adgang til 
et avgrenset området til de 
ulike brukerne. Disse sone-
ne er forhåndsprogrammert, 
men kan enkelt endres av 
MKE selv. Alle ansatte vil 
benytte adgangskort til alle 
rom i stedet for nøkler. An-
legget fungerer slik at deler 
av bygget kan være i bruk, 
mens øvrig bygningsmasse 
fremdeles er alarmsatt. Bru-
kere med adgang til en de-
finert bygningsdel har ikke 
mulighet til å avstille andre 
alarmsoner.

Skolen er bestykket med et 
heldekkende trådløst nett-
verk, men er i tillegg godt 
supplert med faste uttaks-
punkter. Det er levert egne 
AV-anlegg til auditorium, 
samlingssal og idrettsanlegg 
som skal kunne distribuere 
lyd og bilde for de aller fles-
te brukstilfellene. Idrettshal-
len har eget sekretariat med 
moderne resultatservice.

Skolens utvendige instal-
lasjoner består i nøkternt 
effektbelysning ved inn-
gangsparti til skolen, samt 
en parkbelysning for forseg-
gjorte master. Parkeringsa-
realer for biler og sykler er 
belyst av egne master i sam-
me stil som gatebelysningen 
inn til tomten.

Bravida Øst er engasjert av 
MKE for alle elektroteknis-
ke installasjoner.

Eksempel på etter lys
ende ledelinje i 
Nøkkeland skole.

Foto: Byggenytt
Det er levert egne AVanlegg til auditorium, samlingssal og idrettsanlegg som skal kunne distribuere lyd og bilde for de al
ler fleste brukstilfellene.

Foto: Byggenytt

I arealer som samlingssal og auditorium kan brukeren selv sette det lysscenario som er ønsket ut i fra sin bruk av lokalet.

Foto: Byggenytt
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www.gk.noAnolitvegen 5, 1400 Ski • Telefon 69 36 20 80
GK NORGE AS, avd. Ski

Vi har vært ventilasjonsentreprenørVi har vært ventilasjonsentreprenør

Ventilasjonsaggregatene
er levert av

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

VVS-anlegg
Av Lars Sigurd Sandvik, 

Hjellnes Consult AS

Røranlegget omfatter kom-
plett sanitær-, varme- og 
sprinkleranlegg.

Varmeanlegget dekker det 
totale varmebehov for for-
varming av tappevann, 
varmetapet i bygningen og 
ettervarme på ventilasjo-
nen.  Det er også tilrettelagt 
for at kunstgressbanen ved 
skolen skal ha undervarme 
på vinterstid.  

Det er bygget komplett  var-
mesentral i underetasjen av 
skolebygget.  Varmeanleg-
get er basert på vann til 
vann varmepumpe.  Det 
er lagt egne kurser til ra-
diatoranlegg, ventilasjons-
batterier, kunstgressbane 
og det er tilrettelagt egen 
kurs for VVX til fremtidig 
utbygging av svømmebas-
seng.  For oppvarming av 
bygget er det levert radia-
torer, konvektorer og tak-
paneler i flerbrukshallen.  
Varmeanlegget er mengde-
regulert.  Alle rom er styrt 
med romføler og aktuator 
tilkoblet SD-anlegg for op-
timal styring av temperatur 
og energiforbruk.  

Nøkkeland skole er full-
sprinklet.

Det er ikke installert eget 
kjøleanlegg på skolen.  
Men det er installert egne 
kjølebatterier på ventila-
sjonsaggregatene på sko-
len som henter kaldt vann 
fra borrehullene om som-
meren.   Dette er tilnærmet 
gratis kjøling, det er kun 
pumpedriften som koster 
energi.  

Luftbehandlingsanlegget 
omfatter komplett meka-
nisk ventilasjon av skolen.  
Det er lagt vekt på fornuft-
ig oppdeling av aggregater 
i soner og funksjon samt 
energiøkonomiske løsnin-
ger.  Gode tekniske rom og 
sjakter tilrettelegger for la-
ve trykkfall i kanalsyste-
met.  Alle rom som ikke er 
i bruk reduserer luftmeng-
den med optimal styring 
av VAV – spjeld.  Ventila-
sjonsanleggene styres etter 
CO

2
 og temperaturfølere.

Prosjektet er gjennomført 
etter oppdrag fra MKE.  

Ventilasjonsentreprenør 
har vært GK AS og røren-
treprenør har vært Mercur.

Det er også tilrettelagt for at kunstgressbanen ved skolen skal ha undervarme på vinterstid.                  Foto: Byggenytt

Nøkkeland skole er full-
sprinklet.

Foto:
Byggenytt

Isolerte rør til utvendige borehull.

Foto: Byggenytt

s

Ventilasjonsaggregater 
fra teknisk rom i fler-
brukshall. 

Luftbehandlingsanleg-
get omfatter komplett 
mekanisk ventilasjon 
av skolen.  Det er lagt 
vekt på fornuft ig opp-
deling av aggregater i 
soner og funksjon samt 
energiøkonomiske løs-
ninger.

Foto:
Byggenytt

Energisentral i skolebygg med varmepumpe, og fordeling av kurser til radiatorer og ventilasjon.                   Foto: Byggenytt
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Statens byggeskikkpris 2011 I konkurransen om årets byggeskikkpris 
ble over 90 kandidater påmeldt. Det står 
nå 7 finalister tilbake. En fagjury opp-
nevnt av Kommunal- og regionaldeparte-
mente skal avgjøre hvilket bygg som skal 
kåres til vinner i landets mest betydnings-
fulle arkitektkonkurranse. 

Vinneren kåres den 7. juni.

Byggenytt presenterer de 7 finalistene med 
hovedvekt på bildedokumentasjon, og for-
slagsstillernes begrunnelse, samt juryens 
uttalelse.

De 7 finalistene er:

Hamsunsenteret
Rockheim
Korsgata 5 i Oslo
Studentboligene på Fantoft
Fyrstikkalléen skole
Rommen skole og kultursenter
Alfaset krematorium

Presentasjonene er i samme rekkefølge
som ovenfor.

Hamsunsenteret på Hamarøy i Nordland på åpningsdagen 4. august 2009, Dagen var også 150-årsdagen for forfatte-
rens fødsel. Rundt 5000 mennesker deltok i markeringene.

Foto: www.fotonordfra.no  

Hamsunsenteret

All trelast i furu, cedertre,
eik og bjørk er produsert

og levert av

Svennebyveien 162, 1820 Spydeberg
Tlf 91 70 56 74 / 90 09 74 01 • Faks 69 83 78 50

www.svenneby.no

RADfloor CONTOUR
slipte betonggulv er
levert av

Pb. 198, 1330 Fornebu
Telefon 22 13 43 20

post@rad.no

BETONGFORSEGLING AS

Hamsunsenteret består av to 
bygninger; et tårnbygg i seks 
etasjer og en kultursal i én 
etasje.  Disse to bygningene 
er forbundet med hverandre 
via en underjordisk passasje, 
og har en gulvflate på hen-
holdsvis 837 m2 og 524 m2. 
Bygningene danner til sam-
men et inngangstun som kan 
benyttes til utendørs arran-
gementer. Tårnet rommer ut-
stilling, resepsjon, kafé, bi-
bliotek, butikk, garderober/
wc og administrasjon. Au-
ditoriet rommer en fleksibel 
scene med teleskopamfi med 
219 sitteplasser som kan bru-
kes til skoleformidling, tea-
ter, kino, konserter, foredrag 
og konferanser med mer.

Juryens uttalelse: 
Hamsunsenteret står som 
et stykke ekstraordinær 
arkitektur som har landet 
i Nord-Norge.

Hamsunsenteret på Hamarøy i Nordland åpnet i 2009.

Arkitekt er Steven Holl Architects og LY Arkitekter AS
Landskapsarkitekt er Landskapsfabrikken
Byggherre er  Nordland fylkeskommune

Utsikt mot Glimma.                  Foto: www.fotonordfra.no   

s

Tårnbygget med hoved-
inngang er i 6 etasjer 
Og har en gulvflate på 
837 m2. 

Tårnet rommer utstil-
ling, resepsjon, kafé, 
bibliotek, butikk, gar-
derober/wc og adminis-
trasjon.

Foto:
www.fotonordfra.no  

Utsikt mot sør..                  

Foto: www.fotonordfra.no   
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Hamsunsenteret med 
Prestegårdshagen un-
der den nordlandske 
himmel. Under sees 
det naturlige lyset som 
trekkes inn i bygning-
en i dramatiske «lys-
søyler» som treffer vik-
tige steder i bygget på 
spesielle dager i året.

Foto:
www.fotonordfra.no  

Hovedbygget er organisert rundt en sentral heiskjerne. Fra 2. etasje til 5. etasje ligger  
utstillingsarealene som er variert for å gi en fleksibel utstilling.

Foto: www.fotonordfra.no  

Hamsunsenteret på Hamarøy ligger på Presteid like ved ruinene til gården der Hamsun 
tilbrakte flere av sine barneår.

Foto: www.fotonordfra.no  

Til venstre auditoriet som er plassert i senterets sam-
funnsdel (den lave bygningen på bildet over). Salen har 
et nettoareal på 435 m2 og består av et stort scenerom 
delt inn i et publikumsamfi og et scenegulv. 

Bildet over viser utsnitt fra det karakteristiske og 
spesielle tårntaket.

Foto: www.fotonordfra.no  



28 - BYGGENYTT NR. 3–2011

Tømrerarbeidene 
er utført av

Vestre Rosten 85, 7075 Tiller
Telefon 72 89 36 10

www.aasenbygg.no

Rockheim, Det nasjonale senteret for pop og rock i 
Trondheim er bygget i 1920 og ferdig oppusset i 2009

Arkitekt er Pir 2 arkitekter
Landskapsarkitekt er Agraff
Byggherre er Brattørkaia AS

Forslagsstillers begrunnelse: 
Bygget gjør meg glad hver 
eneste dag når jeg ankom
mer Trondheim etter reise 
med hurtigbåt fra Fosen for 
å komme til jobb. Hver dag 
er det nye farger og grafiske 
uttrykk på klossen på toppen 
av bygget og jeg speider et
ter denne så snart jeg kan få 
øye på den. 

Det gamle mellageret på kaia 
har fått nytt liv ved omform
ing og påbygg og det fylles 
av rock presentert gjennom 
alle nymotens teknologiske 
finurligheter som er gøy for 
både store og små som kom
mer på besøk. Du kan til og 
med få mat servert i restau
ranten på toppen av bygget og 

nyte den på terrassen med en 
fantastisk utsikt over Trond
heimsfjorden, Fosenalpene 
og byområdene mot Lade og 
sentrum. På uteplassen kan 
du skate på det fine bølgen
de betongdekket eller du kan 
sitte på de knallrøde benkene 
og se på unge som sveiver seg 
gjennom landskapet, eller du 
kan trygt følge de røde linje
ne mellom betongbølgene på 
din vei over plassen. Bygget 
ligger dessuten i et område 
som vil oppleve rivende by
utvikling innenfor få år

Juryens uttalelse: 
Rockheim er en visuell 
spektakulær bygning som 
bidrar til å vitalisere stedet 
på en positiv måte.

Rockheim

Rockheim er det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock. Rockheim skal samle inn, ta vare på og viderefor-
midle norsk populærmusikk fra 1950-tallet og frem til i dag. Rockheim ligger på Brattørkaia i Trondheim.

Rockheim er norsk populærmusikks kollektive hukommelse – en systematisk kunnskapsbank som danner grunn-
laget for opplevelser og fortellinger som gir folk økt innsikt i musikken, menneskene og samfunnet for øvrig. Bak 
museumskulissene foregår det både arkivering, forskning og forvaltning av norsk musikkhistorisk materiale.

Foto: Geir Mogen

Om dagen trer de 200 trykte platecoverne som pryder 
glassfasden fram.

Foto: Jens Petter Søraa/adressa.no 

Fargespillet varierer takket være 14.000 LED-lys 
som ligger bak glassfasaden.            

Foto: Geir Mogen
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K5 Leilighetsbygg i Oslo stod ferdig i 2010.

Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Byggherre: Korsgata 5 AS

Forslagsstillers begrunnelse: 
Korsgata 5 benytter både til-
pasning og kontrast i det ar-
kitektoniske uttrykket. Hu-
set har 12 boenheter, fordelt 
på seks plan, med varierte 
leiligheter på 31,5 til 85,5 
m² BRA. Det finnes både ett 
plans og toplans leiligheter i 
komplekset. Alle leilighete-
ne har sydvendte balkonger 
på seks kvadratmeter eller 
mer. De øverste leilighete-
ne har i tillegg private tak-
terrasser. Prosjektet er løst 
knapt og «minimalistisk», 
med svært arealeffektiv ut-
nyttelse. Jo mindre boligen 

er, jo viktigere er det at arki-
tekter har et bevisst forhold 
til det som foregår inne i bo-
ligen. Vi mener K5 er plan-
lagt for fleksible løsninger. I 
dag har vi et større mangfold 
av husholdninger; både sosi-
alt, kulturelt og med hensyn 
til livsvalg. Det gjør oss mer 
tolerante overfor flere typer 
boformer. En god boligmas-
se bør ha samme mangfold.

Juryens uttalelse: 
K5 er et infill-boligprosjekt 
som på en nyskapende må-
te forholder seg til en tett og 
kompleks urban situasjon.

Korsgata 5

Som bildene indikerer er dette et prosjekt som virkelig forsvarer benevnelsen Urban Fill-in. Byantikvaren har stilt 
høye krav til at huset er tilpasset nabohusene, og arkitekten har lykkes med å gi bygningen et selvstendig uttrykk 
samtidig som den glir inni husrekken.

Alle bilder i reportasjen bortsett fra nederst til høyre: Thomas Bjørnflaten

Korsgata 5 ligger idyllisk til ved Akerselva på Grüner-
løkka.. Boligrosjektet må kunne karakteriseres som 
både innovativt og nyskapende med hensyn til hvordan 
arkitekten har øst oppgaven på de trange tomten. Her er 
både tilpasning og kontrast idet arktektoniske uttrykket.

Til høyre 
trapp opp til 
toppleilig het.

Bildet under 
interiør topplei-
lighet.

Inngangsparti.

Trapperom.

Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter
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Studentboligene på Fantoft

www.3RW.no Øvre Korskirkesmauet 2B, 5018 Bergen
Telefon 55 210 470 • smedsvig-landskap.no

Landskapsarkitekt

Heisene er levert
og montert av

Fagernes 4, 5043 Bergen
Telefon 55 19 10 20

www.heis-knutsen.no

Vi har utført alt 
av tømrerarbeider

Salhusvegen 55, 5130 Nyborg
Telefon 55 53 98 60

www.byggaadnekvam.no

Studentboligene på Fantoft i Bergen ble oppført i 2010.

Arkitekt er 3RW arkitekter
Landskapsarkitekt er Smedsvig landskapsarkitekter AS
Byggherre: SIB- Studentsamskipnaden i Bergen

Forslagsstillers begrunnelse: 
Bergen trenger gode eksem-
pler på fortetting langs byba-
nen. Studentboligene er et ek-
sempel på at arkitektur med 
svært stramme økonomiske 
rammer også kan være med 
å skape gode bygningsmiljø. 
Et jordnært og morsomt pro-
sjekt oppå bybanetunellen og 
delvis over banesporet. 

Juryens uttalelse: 

K5 er et infill-boligprosjekt 
som på en nyskapende må-
te forholder seg til en tett og 
kompleks urban situasjon.

Byggeprosjektet og Bybanen her sett fra Fantoft
stasjon i skjønn forening. 

Fantoft studentby består av to bygg med en samlet 
gulvflate på ca. 6.000 m2, og har fire etasjer over 
bakken og en under. Det er til sammen 77 boenhet-
er. Lelighetene er fra 45 m2 til 65 m2 og har to eller 
tre rom.

Foto: Ronny Bertelsen 

Det er mange fine 
detaljer å glede seg 
over, som her gavl-
vegg med spenstig 
rømingstrapp.

Foto:
Ronny Bertelsen 

Den nye be-
byggelsen utnyt-
ter og tilpasser 
seg topografien 
på en utmerket 
måte.

Foto:
Ronny Bertelsen

Ennå er det ikke blitt grønt, men her vil nok barna trives

Foto: Ronny Bertelsen
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Maler- og gulvlegger-
arbeidene er utført av

Trollhaugmyra 8, 5353 Straume

www.laksevaag-malerforretning.no

Vi har utført gulvstøp og                          

Leirvikflaten 11, 51 79 Godvik
Telefon 55 50 02 44

www.industrigulvspesialisten.no

trinnlydgulv

Den gamle studentbyen på Fantoft minner om en drabantby i sammenligningen med 
den nye bebyggelsen.

Foto: Ronny Bertelsen
I forbindelse med åpningen av Bybanen ble bybaneplassen på Fantoft prosjektert og 
bygd i løpet av forsommeren 2010.Plassen har senere fått navnet Kristian Ottesens 
plass. Plassen er et stilisert landskap av hvite betongøyer i et dekke av lys grus. I øyene 
er det plantet firelerketrær som stå i kontrast til det stiliserte område med sine uregelm-
essige former.På kveldstid lyser trærne opp underifra.

Kilde: www.3rw.no og www.smedsvig-landskap.no

Sett ned mot bybanestasjonen og Kristian Ottesens plass.                                                             Foto: Ronny Beretelsen

Kveldsstemning i 
studentbyen.

Foto:
3RW Akitekter

Den største utfordring-
en i prosjektet har nok 
vært at den nye student-
byen ble bygget samti-
dig som Bybanen.

Bildene under viser 
prosjektets tiltalende 
konvekse og konkave 
former.

Foto:
Ronny Bertelsen
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Fyrstikkalléen skole i Oslo var ferdigstilt i 2010. 

Arkitekt er Gasa arkitekter AS
Landskapsarkitekt er Link arkitektur, landskap
Byggherre er Undervisningsbygg Oslo KF

Forslagsstillers begrunnel-
se: Fyrstikkalléen skole er 
et prosjekt som på en inspi-
rerende måte tar i bruk gam-
mel industribebyggelse i et 
nytt moderne skoleanlegg. 
F21 er et samlingspunkt i by-
delen og et tilskudd til lokal-
miljøet. Det er et anlegg der 
samspillet mellom historis-
ke bygninger og moderne ar-
kitektur gir elevene en unik 
læringsarena og kan være en 
katalysator i et område som 
er under utvikling

Juryens begrunnelse: 
Med Fyrstikkalléen sko
le har man skapt en dyna
mikk mellom det nye og en 
transformert og oppgra
dert eldre fabrikkbebyg
gelse.

www.multiconsult.no

Vi utvikler Norge
Multiconsult er et komplett rådgivnings-  
og prosjekteringsfirma som skaper  
verdier for kundene og samfunnet.  
Vi søker utfordringer og løser  
krevende oppgaver gjennom  
engasjement, lagspill og ansvar 

Vi tror det er årsaken til at  
Multiconsult fikk ansvaret for alle 
rådgivende ingeniørfag ved 
prosjektering av Fyrstikkalléen 21

Landskapsarkitekt

LINK arkitektur AS, Landskap
Løvenskioldsgt. 26, 0260 Oslo

Telefon 21 52 22 00
www.linklandskap.no

Vi har utført 
byggeledelse

Erstad & Lekven Oslo AS
Møllergata 6, 0179 Oslo

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

Fyrstikkalléen skole

F21 er et flott eksemp
el på hvordan et gam
melt industrianlegg 
med verneverdige 
bygninger er videre
utviklet til et moderne 
skoleanlegg.

Alle bilder i 
reportasjen:

Byggenytt
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Skolens sentrale rom er virkelig et skue verdt, med overlys som lar dagslyset flomme ned over over den storslåtte trap-
pen over tre plan. Sentralrommet er gitt en form som måtte snus og vris for å få til den spesielle konstruksjonen, og 
resultatet ble en plekterform.

Skolen sett fra Malerhaugveien.For en skoleplass!

Ny skolekorridor i gammelt industribygg. De tradisjonelle undervisningsarealene ligger i nybygget.
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Rommen skole og kulturskole i Oslo ble oppført i 2010.

Arkitekt er L2 Arkitekter
Landskapsarkitekt er 
Østengen og Bergo Landskapsarkitekter
Byggherre er Undervisningsbygg Oslo KF

Forslagsstillers begrunnel-
se: Rommen skole og kul-
tursenter er en av de første 
realiserte prosjektene i Gro-
ruddalssatsingen. Det er lagt 
stor vekt på gode møteplasser 
og tanken om at god arkitek-
tur er attraktivt for brukerne 
og styrker samholdet i nær-
miljøet. Man kan komme til 
anlegget fra alle kanter. Det 
er lagt til rette for aktivite-
ter som gjenspeiler skolen og 
lokalbefolkningens interes-

ser og behov. Dette kommer 
til særlig uttrykk gjennom 
en sjenerøs og lys flerbruks-
hall, en svært innholdsrik 
Kultursal, og plassering av 
folkebib liotek i anlegget. 

Juryens uttalelse: 
Rommen skole og kultur-
senter ses på som et sjene-
røst tilskudd til bydelen, 
som et møtested med flere 
tilbud både ute og inne.

Byggeledelse er utført av

– Tverrfaglig byggeledelse
i ethvert byggeprosjekt!

Kontorer i Bærum, Lørenskog, Drammen 
og Moss • Telefon 67 17 75 50

www.sivingtt.no

All utvendig kledning er i 
100% malmfuru levert av

Sagmoen, 2542 Vingelen
Telefon 62 49 43 68

www.materialbanken.no

Flis- og murarbeider
er utført av

Grenseveien 82, 0663 Oslo
Telefon 23 37 27 10

www.byggogmal.com

Over inngang fra syd 
og skolefløyer, samt det 
store uteområdet mot 
øst.

Til høyre utsnitt fra 
den lange vestibyle-
gaten som strekker seg 
fra inngang i syd til 
inngang i nord. Sosiale 
områder åpner seg mot 
uteområdet i øst.

Under ett av to meget 
flotte auditorier med det 
siste innen AV-utstyr. 
Fasade med inngang fra 
nord.

Alle bilder i reportasjen:
Byggenytt
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Alfaset krematorium i Oslo ble bygget 2009

Arkitekt er Arkitektene AS og Dyrvik arkitekter AS
Landskapsarkitekt er Grindaker Landskapsarkitekter AS
Byggherre er Oslo kommune, gravferdsetaten

Forslagsstillers begrunnelse: 
Et krematorium er i sitt ut-
gangspunkt et prosessanlegg 
med sine særlige krav til tek-
nikk, rom og logistikk. Men 
anlegget må samtidig iva-
reta de ansattes, pårørendes 
og omgivelsenes ikke-mate-
rielle behov i de forskjelli-
ge stadier av prosessen. Al-
faset krematorium ble åpnet 
sommeren 2009. Anlegget 
er med sine fire ovner ett av 
nordens største og mest mo-
derne krematorier. Bygnin-
gen er åpen og utadvendt. 
Åpenheten er uvanlig, men 
vesentlig både for de ansat-

tes opplevelse av sitt arbeid 
og for samfunnets holdning 
til kremasjon som begravel-
sesform.Det nye krematoriet 
ligger på Alfaset gravlund på 
Furuset, nær det eksisterende 
gravkapellet. Anlegget er lett 
tilgjengelig fra hovedveinet-
tet, men skjermes mot trafik-
ken av voller og vegetasjon.

Juryens begrunnelse: 
På en verdig og respektfull 
måte skaper krematoriets 
langstrakte bygning et fint 
samspill som organiserer 
indre funksjoner og ytre.

Byggeledelse

Telefon 46 80 55 55
www.hrprosjekt.nowww.cowi.no

Vi hadde prosjektledelsen for 
Krematoriet på Alfaset Gravlund.

COWI AS er et av Norges ledende
flerfaglige rådgivende ingeniørselskap 
med ca. 800 medarbeidere i inn- og utland. 
COWI-gruppen totalt teller ca. 6 000.

Flerfaglig rådgiverkompetanse
Betongarbeidene

er utført av

Østlandske Byggpartner AS

Rypelia 7, 2032 Maura

www.obpas.no

Alfaset krematorium

Byggenytts fotograf ble begeistret over hvor flott det nye krematoriet har lagt seg til i landskapet som omfatter Alfaset gravlund på Furuset. Vi anbefaler alle som setter pris på 
god arkitektur å kjenne sin besøkelsestid.

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt 
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EMV Construction AS, Magnor søker:

Medarbeidere
Samarbeidspartnere

For informasjon besøk 
vår hjemmeside
www.emvc.no

Spørsmål?
Kontakt Malin

på telefon 62 83 70 11

www.nordan.no

Spiraltrapp til Norges høyeste bygning

Nexans-fabrikken i Halden har nå påbygd sitt ruvende 
tårn som med er utvidelsen Norges høyeste landfaste byg-
ning.

Kilde: www.nexans.no

I forbindelse med utvidelse 
av produksjonen og etable-
ring av en ny produksjonlinje 
har Nexan-fabrikken påbygd 
sitt tårn med 20,5 meter. Med 
dette blir tårnet den høyeste 
bygningen i Norge og vil ru-
ge 128,5 meter over sjøen, og 
slår Oslo Plaza, også om man 
regner høyden fra bakkenivå, 
som blir 123,5 meter.

Tårnet har også fått en røm-

ningstrapp på utsiden som 
er nesten like høy, og det 
er Magnorbedriften EMV 
Construction som fikk den 
utfordrende oppgaven med å 
bygge og montere spiraltrap-
pen. 

For montasjen måtte det me-
kaniske verkstedet produsere 
og få godkjent av Arbeids-
tilsynet en egen arbeids-
plattform for å kunne utføre 

montasjen, opplyser Verner 
Fagerli, daglig leder i EMV 
Construction, til Byggenytt. 

– Den høyeste spiraltrapp vi 
har laget før dette oppdra-
get var 24 meter. Nå er det 
tale om ei trapp som er nes-
ten 100 meter høyere. En so-
lid utfordring og spennende 

jobb med andre ord, forteller 
Fagerli.

To montører f ra EMV 
Construction er i skrivende 
stund i ferd med å ferdigstil-
le montasjen av spiraltrappa. 
Arbeidet utføres fra arbeids-
plattformen hvor sikkeheten 
har vist seg å fungere per-

fekt. Fagerli synes at dette 
totalprosjektet med å selv stå 
for prosjektledelse og mon-
tasje har vært en av de mest 
prestisjefylte oppdrag be-

driften har hatt. I denne 
sammenheng hører det med 
at bedriften var delaktig i ar-
beidet med lyskronen i Ope-
raen i Oslo.

Se bilder fra våre prosjektomtaler på

byggenytt.no/bilder
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