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Aulaen tilbake i all sin prakt

Selve salen er blitt vakrere og freshere enn noen har sett i manns minne. Ikke minst på grunn av de nyrensete male-
riene.

Foto: Byggenytt

Universitetets aula er rehabi-
litert etter alle kunstens re-
gler, og framstår nå i all sin 
prakt, etter tre års restaure-
ringsarbeid. All teknisk in-
frastruktur er ny. Heldigvis 
helt usynlig.

Alle de 5 fredete universitets-
bygningene på Karl Johans 
gate 47 blir tatt i tur og or-
den i regi av Statsbygg. Opp-
dragsgiver er Kunnskaps-
depsdepartementet.  Eier er 
Universitetet i Oslo.

Bruk er det beste vern, og 
bruken blir  som før, et un-
dervisnings- og kulturbygg.

Bevar ingen av Edvard 
Muchs dekorasjoner har vært 

viktig premissleverendør for 
prosjektet. Aldri har bilde-
ne hatt det bedre enn nå, si-
er prosjektleder i Statsbygg, 
Lars Prestegård.

Universitetsbygningene er 
fra 1852, arkitekt var Chris-
tian Heinrich Grosch. Au-
laen er et påbygg fra 1911.
Arkitekt for den var Holger 
Sinding Larsen og Harald 
Bødker. Universitetsaulaen i 
Domus Media sto ferdig for 
innvielse 16. juni 2011 til 
200-årsjubileet for beslutnin-
gen om å bygge eget universi-
tet i Norge.

– En milepæl for Norge å 
kunne utdanne sine egne em-
betsmenn, forteller en entusi-

astisk og kunnskapsrik  Jens 
Treider, engasjert som Stats-
byggs kulturminnerådgiver. 
– Ambisjonen er å sikre ett 
av våre fremste symboler 
for Norges statsdannelse for 
kommende generasjoner.

Byggenytts medarbeidere 
får en omvisning i de nyop-
pussete lokalene. Målet er en 
tilbakeføring til opprinne-
lig stil, sette bygget i god og 
varig stand og slippe å gjøre 
store inngrep i fremtiden.

Den store utfordringen har 
vært på den ene siden en an-
tikvarisk forsvarlig rehabi-
litering, og på den annen, 
fornye og tilpasse alle de 
tekniske utbedringer som er 

nødvendige for å tilfredsstil-
le dagens krav, og for at byg-
get skal kunne fungere etter 
sin hensikt. Mange hoder har 
vært lagt i bløtt for å finne 
konstruktive og ofte meget 
kreative løsninger, forstår vi. 
I alt er ca. 600 medarbeidere 
engasjert, mange med spesi-
alkompetanse for et slikt kre-
vende oppdrag.

Kulturminnerådgiveren fun-
gerer som et bindeledd til 
Riksatikvaren og er nyttig 
å ha, tilgjengelige med go-
de råd. Det kan trengs i et så 
komplekst og betydningsfullt 
oppdrag. Og det virker som 
han trives med jobben. Star-
ten besto i å søke etter gamle 
tegninger. Siden er det utført 

bygningsarkeologiske under-
søkelser i flere etapper.

Allerede i inngangspartiet 
blir vi slått av de friske far-
gene i den festlige dekora-
sjonsmalingen. Her har dyk-
tige antikvariske malere vært 
på ferde. Bare ca. 10% av 
takdekoren er nymalt, resten 
er bare renset. Fargebruken 
er enten original eller tidsty-
pisk. Veggmalingen er såkalt 
emulsjonsmaling (linoljefor-
sterket limfarge). På dører er 
brukt linoljemaling.  Et flott 
restaurert gullspeil tar seg 
strålende ut mot rød vegg.

I en trappegang er det valgt 
en oker vegg og grå dører. 
En bak re inngang har turkise 
vegger. Gode farger.

Aulasalen
Selve salen er blitt vakrere og 
freshere enn noen har sett i 
manns minne. Ikke minst på 
grunn av de nyrensete ma-
leriene. Tenk hvilket modig 
valg det var i sin tid, da Ed-
vard Munchs malerkunst var 
adskillig mer kontroversiell 

enn nå. Vi kan vel konstate-
re at alle er glade for det val-
get i dag.

Selve restaureringen av ma-
leriene er et kapittel for seg. 
Under krigen ble de nemlig 
demontert for å frakte dem 
til et trygt sted. De ble skå-
ret ut av rammene, det må 
ha gått litt fort for seg!  Et-
ter krigen ble de så limt opp 
på huntonittplater. Konser-
vatorene av i dag konstaterte 
at det ikke var mulig å løsne 
dem fra disse, i det hele tatt 
var bildene i en slik forfat-
ning at de måtte uttranspor-
teres for restaurering  i full 
størrelse. For store for dø-
rene. Løsningen ble en 5,50 
m x 60 cm. slisse i nordveg-
gen, laget som en flydør. Nå 
befinner den seg usynlig un-
der Solen. Såvidt synlig uten-
dørs. En kreativ løsning og et 
imponerende stykke ingeni-
ørkunst! – Og dyktige hånd-
verkere til å utføre arbeidet, 
påpeker Jens Treider. Alt 
selvsagt godkjent av Riksan-
tikvaren.



BYGGENYTT NR. 4–2011 - 3

Statsbygg er byggherre for restaureringen 
av UiOs anlegg i sentrum.

  
Les mer på www.statsbygg.no 

Universitetets aula, foto: Ivan Brody

Bakerst i salen er kommet nytt gulgrønt silketapet. Lampene er de originale, nå ny
restaurerte. Salen har fått ny eikeparkett etter originalt mønster, nye stoler med bedret 
komfort. Hverken gulv eller stoler var originale.

Foto: Byggenytt

Selve restaureringen av ma
leriene er utført av eier: UiO 
ved Institutt for arkeologi og 
kunsthistorie.

Salen har fått ny eikeparkett 
etter originalt mønster, nye 
stoler med bedret komfort. 
Hverken gulv eller stoler var 
originale. Løvesofaene langs 
veggene stråler i sitt nylag
te gull (slagmetall). Trekk i 
fiolett ullstoff, litt forsterket 
for slitasjens skyld. Harmo
niske farger i denne kontek
sten. Marmoren er renset, ja 
alle overflater er behandlet. 
Ny scene med akustisk vegg, 
løftebord for instrumen
ter. Bakerst i salen er kom
met nytt gulgrønt silketapet. 
Lampene er de originale, nå 
nyrestaurert. Grønn terasso
flis er lagt i musikergardero

bene. Glasset i overlysvindu
ene var ikke brannglass, nå 
har de fått frostet laminert 
glass.

Det vi ikke ser
I dette prosjektet ligger kan
skje det meste arbeidet i det 
vi ikke ser. Og igjen er hen
synet til bildene av stør
ste viktighet. Tidligere ble 
varmluft ved gulvet trukket 
opp til kaldloft. Ugunstig for 
bildene, da luften førte med 
seg støv og urenheter. Nå er 
det lagt vannbåren varme i 
gulvet. Og ventilasjon er kun 
ventilasjon. Egentlig er det 
best for bildene med så liten 
luftutskiftning som mulig. 
Og aulasalen benyttes bare 
i korte perioder. Men et pu
blikum på kanskje 500 per
soner avgir fuktighet. Følere 

fanger opp dette, og viftene 
settes igang. Slike små vari
asjoner i luftfuktighet tåler 
bildene. Det aller viktigste 
er stabile klimaforhold over 
tid. Man får også drahjelp i 
at murbygg er bra i så måte. 
også den store takhøyden har 
betydning.

Over glassvinduene som vi 
ser i salen er et kryploft hvor 
glass i yttertak, lagt som tak
sten, sørget for naturlig dags
lys. Der var det lekkasjer som 
hadde ført til store skader. 
Loftet var fullstendig uiso
lert. – Det fungerte nærmest 
som en presenning, sier Lars 
Prestegård. En antikvarisk 
restaurering krever reversi
ble metoder. Yttertaket ble 
derfor bygget inn, med nye 
takplater over, loftet isolert 
og klimatisert. Stålstenderne 
som bar taket ble forsterket 
med kopier, annenhver bort
etter. Eneste forskjell: i dag 
festet med bolt og mutter, 
mot tidligere klinking. Stål
lemmer ble lagt over innen
dørs glasstak med lysstoffrør 
som illuderer dagslys. Det
te letter også lysteknikernes 
jobb.

Brannsikring
Lemmene fungerer også som 
røykluker i tilfelle brann. 
Dører på loftet vil også åpnes 
automatisk. En røykvifte su
ger ut 127.000 m3 luft pr. 
time. Så blir ikke bildene 
røykskadet. Og publikum 

kan komme seg ut uten pa
nikk, og brannmennene kan 
se hva de gjør. – I det he
le tatt er personsikkerheten 
overoppfylt. Igjen etter Lars 
Preste gård.

L of t e t  ha r  va n nt å ke 
sprinkling, hele bygget er 
fullsprinklet. Bak løveso
faene er til og med mon
tert sprinkelhoder som kas
ter vannet ut i rommet, vekk 
fra maleriene. Nok en kreativ 
løsning. Det er dessuten dob
bel branndeteksjon.

Akustikken
Universitetets Aula er vi
den kjent for sin gode akus
tikk. Hvorfor? Selve rom
mets form med galleriet kan 
være et svar. Stolene, sofae
ne og tapetene fungerer som 
dempere. Spørsmålet blir om 
lyden blir like god nå etter 
alle arbeidene som er gjort. 
Eksempelvis er det montert 
komposittplater bak maleri
ene. Kan det ha betydning? 
Statsbyggs eksperter har 
gjort målinger både før og et
ter. Musikkelskere kan puste 
lettet ut. Mye tyder på at vår 
kjære aula blir minst like god 
som før. 

Ved dette 200årsjubileet 
er det fristende å tenke seg 
100 år fram, til et eventuelt 
300årsjubileum. Vi håper at 
da vil Domus Media og Au
laen fremdeles bestå, vel be
vart.

Byggenytts utsendte i munter samtale med Statsbyggs 
prosjektleder Lars Prestegård (t. v.) og kulturminneråd
giver Jens Treider.

Foto: Byggenytt

Løvesofaene langs veggene stråler i sitt nylagte gull (slag
metall). Trekk i fiolett ullstoff, litt forsterket for slitasjens 
skyld. Bak løvesofaene er det montert sprinkelhoder som 
kaster vannet ut i rommet, vekk fra maleriene. 

Foto: Byggenytt

Allerede i inngangspartiet blir vi slått 
av de friske fargene i den festlige dekor
asjonsmalingen. Her har dyktige anti
kvariske malere vært på ferde. Bare ca. 
10% av takdekoren er nymalt, resten er 
bare renset. Et flott restaurert gullspeil 
tar seg strålende ut mot rød vegg.

Foto: Byggenytt
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Automatikksystemer og
integrasjonstjenester er levert av

Tilbyder av energieffektive og
innovative automatiseringsløsninger

www.sro.as • Telefon 982 15 370 • post@sro.as

Oras AS
Haslevangen 14, 0579 Oslo • Telefon 22 02 43 00

www.oras.no

Vi har levert sanitær-, varme- og 
brannslokkingsanlegg.

Sideentreprise rørlegger (K203).

Akustikk i forbindelse med rehabiliteringen av Aulaen
Av 

Rune Harbak, Norconsult AS

Aulaen ved Universitet i Os-
lo har vært flittig brukt som 
konsertlokale både for uni-
versitetets egne aktiviteter og 
som en nasjonal konsertsce-
ne. En av grunnene til salens 
popularitet som konsertloka-
le er at den var kjent for sin 
gode akustikk. Da arbeidene 
med skisseprosjektet for re-
habilitering av aulaen startet 
opp i 2007 uttalte Statbyggs 
sjefsakustikker Tor Halm-
rast at akustikken i Aulaen 
var verneverdig. Med dette 
som utgangspunkt har pro-
sjektet, med Norconsult som 
akustikkrådgiver under hele 
prosjekterings- og utførelses-
fasen hatt fokus på at de løs-
ninger som ble valgt i størst 
mulig grad hadde de samme 
akustiske egenskapene som 
de opprinnelige delene.

Rehabiliteringen har medført 
endringer til mange av salens 
overflater, herunder gulv i 
salen, scenegulv, ullfilten 
på baksiden av tekstiltape-
tene, glasstak, bakplate til 
Munch maleriene og stolene. 
De fleste av salens bygnings-
messige elementer har der-
for vært vurdert med tanke 
på de akustiske forholdene. 
Det viktigste enkeltelemen-
tet med tanke på lydabsorp-
sjonen i salen er stolene. Da 
det ble bestemt at de eksiste-
rende stolene skulle skiftes 
ut ble det gjennomført må-
linger ved SINTEF Bygg-
forsk for å bestemme de ab-
sorpsjonsegenskapene til de 
gamle stolene. Ut fra det-
te, med noe justering for litt 
færre stoler etter rehabilite-
ringen, ble det deretter stilt 

lydabsorpsjonskrav i anbuds-
grunnlaget for de nye stolene. 
Den finske stolleverandøren 
som ble valgt har testet uli-
ke prototyper i lydlaboratori-
et for å finne frem til en stol 
som lydmessig var mest mu-
lig likt de gamle stolene.

Det ble også gjennomført 
lydmålinger av blant annet 
Munchs malerier for å kun-
ne bestemme disses lydab-
sorberende egenskaper. Må-
lingene ble gjennomført før 
maleriene ble tatt ut av salen. 
Målingene av maleriene vis-
te at disse i et forholdsvis be-
grenset frekvensområde gir 
noe lydabsorpsjon. Selv om 
absorpsjonen ikke er spesielt 
høy gjør det samlede arealet 
på ca. 220 m2 at det samle-
de bidraget har en viss inn-
virkning på rommet samlede 
egenskaper. Selv om man ik-
ke kan si at maleriene er no-
en spesielt effektiv lydabsor-
bent, så er de kanskje blant 

de dyreste. Ut fra måleresul-
tatene ble det gitt anbefalin-
ger om hvordan det nye opp-
henget med nye bakplater 
skulle utformes.

De første tilbakemeldinger 
etter ferdigstillelse, blant an-
net fra Arve Tellefsen som 
har prøvespilt i salen, er at 
den har beholdt sine gode 
akustiske egenskaper. De 
akustiske kontrollmålingene 
viser også at etterklangstiden 
ikke er blitt redusert som føl-
ge av at stolene har fått mer 
polstring for å bedre komfor-
ten. Kort oppsummert kan 
det se ut til at Universitetets 
Aula også i fremtiden vil 
fremstå som et ypperlig kon-
sertlokale til glede for både 
universitetets studenter og 
resten av oss som setter pris 
på god musikk i flotte omgi-
velser.

På Statsbyggs pressetur 8. juni kunne Byggenytts ut-
sendte med egne ører konstatere at akustikken var god. 
Arve Tellefsen var da også full av ros. og utalte at lyden 
var minst like god som før.

Foto: Byggenytt 

De akustiske kontrollmålingene viser også at etterklangstiden ikke er blitt redusert som følge av at stolene har fått 
mer polstring for å bedre komforten.

Foto: Norconsult

Slokkeanlegg montert-
bak sofaene skjermer bil-
der for flammer. Ved ut-
løst samtidigalarm fra 
flammer og røyk spretter 
hoder opp (pop-up dyser) 
og gir en skjermende dusj 
under bildene.

Foto:
Byggenytt

Aulaens stoler har stor betydning for sa-
lens akustiske egenskaper. Til venstre sett 
fra galleriet. Over sett fra luke i lampeloftet.

Foto: Byggenytt 
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Vi har levert
åpningssystemer for 
brann- og røyk-
ventilasjon til
Domus Medias aula

Bramo Glass og Klima AS
Gml. Drammensvei 94
NO-3421 Lierskogen
Telefon 32 24 05 60 • Faks 32 24 05 61

www.bramo.no Foto: Byggenytt

Statsbyggs prosjektleder Lars Prestegård orienterer 
om det teknisk avanserte lampeloftet over aulasalen.

Alle bilde i boksen: Byggenytt

Spesialarmaturer 
erstatter tidligere 
naturlig overlys. 
Kulturminneråd-
giver Jens Treider 
på bildet.

Teknisk rom er klemt inn mellom eksisterende kon-
struksjoner, men ivaretar likevel krav til god ad-
komst for service og vedlikehold.

Fraluftsanlegg 
for Aulaen er et 
lavtrykksanlegg 
med svært lavt 
lydnivå.

Brannslokkingsanleg-
get består av konvens-
jonelle sprinkler, 
delugeanlegg og 
vanntåke. På bildet 
vanntåkeanlegg på 
loftet for å fjerne 
oksygen fra rommet og 
dermed kvele ild.

En av de store presta-
sjonenene i Domus 
Media-prosjektet er fly-
døren, en slisse i nord-
veggen med høyde 5,5 
meter og bredde 60 cm. 
Her ble Munchbildene 
fraktet i full størrelse 
ut  og inn. Som man på 
bildet til høyre er slissen 
såvidt synlig. 

Bildet over:
statsbygg.no

Bildet til høyre:
Byggenytt

 
Prosjektfakta Aulaen

Byggherre: Statsbygg på oppdrag av
 Kunnskapsdepartementet

Prosjekteringsleder: Hjellnes Consult AS

Hoveentreprenør bygg: Skanska Norge AS

Arkitekt: Erik Møller Arkitekter

RIB: A.L. Høyer AS

RIV: Ingeniørkontoret Ingenia AS

RIE, RIG, RIBr: Sweco Norge AS

RIaku: Norconsult AS

Kulturminnerådgiver: Jens Treider

Avtrekk for komfortventilasjon (rektangulær) og røyk-
ventilasjon (sirkulær) fra lampeloftet over aulasalen. 
Anlegget for røykventilasjon fjerner 127.000 m3 luft i 
timen fra aulasalen for å holde temperaturen i salen 
under kritisk nivå for skade på bildene.

Foto: Byggenytt
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Enestående brannventilasjon i Aulaen
I Statsbyggs store rehabili-
teringsprosjekt av Aulaen er 
det meste av arbeidet styrt av 
at Munchs bilder skal beskyt-
tes på best mulig vis. De ha 
fått egen utgangsdør, slisse-
åpningen i nordveggen hvor 
de allerede har blitt fraktet 
ut og inn en gang. Bildene 
måtte fjernes på grunn av de 
omfattende arbeidene i sel-
ve aulasalen, men også fordi 
bildene måtte renses og ram-
meverket forsterkes. At bil-
dene må ut av huset enda en 
gang, er nesten utenkelig. At 
brann kan oppstå, er mindre 
usannsynlig. Skulle det skje, 
er bildene og Aulaen beskyt-
tet på en imponerende måte. 
Aulaloftet ligger over glass-
himlingen i salen. Loftet er et 
teknisk rom som blant annet 
inneholder automatiske lu-
ker for brannventilasjon som 
slipper ut røyk hvis brann 
skulle oppstå i Aulaen.

Byggenytt har sammen med 
Pål-Aksel Sletteng i Bramo 
Glass og Klima AS og Lars 
Otto Grindheim i Statsbygg, 
fått være med på en demon-
strasjon av hvordan brann-
ventilasjonen virker. Det er 
installert 24 brannluker i au-
lataket. Det er to nivåer, ett 
i glasstaket, den originale 
glasshimlingen som er anti-
kvarisk beskyttet, og ett i det 
øverste nivået som er et servi-
cedekke av stållemmer. For å 
få til luker i den doble kon-
struksjonen, var oppgaven å 
lage et system med to luker 
som interaktivt kunne virke 
sammen. Sletteng forteller 
til Byggenytt at utfordringen 
her var helt spesiell. Bra-
mo har solid kompetanse fra 
lang erfaring med åpnings-
automatikk for røykventila-
sjon basert på elektromotorer 
med innebygde kjeder. Even-
tuelle luker i glasshimlingen 
måtte ikke synes, endre ut-
seendet, og et lukesystem i 
glasshimlingen måtte også 
være risikofri med hensyn til 
skader. Det var Riksantikva-
rens krav. Et åpningssystem 
ville med andre ord være tek-
nisk krevende. Oppgavens 
åpenbare kompleksitet og 
krav til kompetanse resulter-
te i at det kun var Bramo som 

våget å gå løs på oppgaven.
Bramo fikk da også skryt fra 
hovedentreprenøren for det, 
tilføyer Sletteng. Før vi be-
gynte å se på utfordringen, 
forelå det et forslag på åpning 
av glassluken ved hjelp av en 
stagløsning. Dette syntes ik-
ke brukbart og vi begynte 
med å utarbeide en egen løs-
ning for et wiresystem som 
kunne trekke opp glassluken 
skånsomt og med tilstrek-
kelig åpning for ventilasjon. 
Det måtte mye tankearbeid 
til og en god del testing av 
løsninger. Nye stålrammer 
måtte utarbeides for rute-
ne i glasshimlingen. Her får 
det mekaniske verkstedet ros 
fra Sletteng. Det var også en 
temperaturproblematikk ved 
brann. Hvor mye varme vil-
le kablene til lysstoffrørene 
tåle, var ett eksempel. Slik 
de automatiske lukene for 
brannventilasjon nå frem-
står, i følge Sletteng, er det 
enighet om at systemet bå-
de er elegant og robust, tuftet 
på god planlegging og dyktig 
utførelse av alle impliserte. 
Byggenytt som med selvsyn 
har fått være med på demon-
strasjon av hvordan lukesys-
temet virker, lot seg impo-
nere. 

Men brannventilasjonen er 
mer enn bare lukene i Au-
lataket. I et virkelig tilfelle 
med brann når alarmen går 
og hele anlegget utløses, vil 
dører inn til ventilasjonsrom-
met automatisk åpnes. Her 
vil store vifter suge ut all luft 
med enorm kraft. Med an-
dre ord må det straks bringes 
inn tilluft i aulasalen under. 
Og det er i denne sammen-
hengen at Sletteng ønsker å 
fortelle om den virkelig store 
utfordringen i Bramos brann-
ventilasjonsprosjekt. Vi er nå 
nede i Aulaens storslåtte gar-
deroberom. Her er det vin-
dusrekker ut mot det fri på 
begge langsider, altså mulig-
heter til å lage åpninger som 
raskt kan tillføre tilstrekkelig 
mengder luft. Det var ikke 
tillatt med fasadeendringer 
som ellers i den verneverdi-
ge bygningsmassen, og det 
skulle vise seg at oppgaven 
med å lage et åpningssystem 

skulle bli mer omfattende og 
vanskeligere enn i aulataket, 
forteller Sletteng. Løsningen 
måtte bli å lage et nytt åp-
ningsbart vindusfelt i hver av 
de originale vinduene som 
hadde bare ett glass. I tillegg 
måtte det lages et nytt stort 
innvendig varevindu som 
kunne åpnes innadslående, 
noe som også måtte gjelde 
for det lille ytre vinduet.  I 
motsetning til taklukene vil-
le det for vinduslukene måtte 
være to kjedemotorer, en for 
hvert vindu, det indre og det 
ytre. Utfordringen var å få til 
denne doble åpningen. Det 
ble laget en modell på bygge-
plassen, og det ble gått man-
ge runder for å få systemert 
funksjonelt og pent nok. En 
viktig faktor i løsningspro-
sessen har vært at systemet 
må være lett tilgjengelig for 
service og renhold. Gjen-
nom tilpasningsarbeidet ble 
det klart at det indre vindu-
et måtte åpnes fullt ut før det 
mekaniske styringsprogram-
met kunne starte åpning av 
det ytre, og motsatt den an-
dre veien. I det hele tatt kan 
uttrykket Petter Smart-løs-
ninger være på sin plass i det-
te prosjektet, uttaler Sletteng 

En pussighet i denne jobben 
har vært, i følge Sletteng, at 
«lille» Bramo måtte foreta 
en smule opplæring for bygg-
herre, arkitekt og rådgivere 
om kjedemotorenes funk-
sjon. En prøvemotor måtte 
også sendes til den svenske 
produsenten av de nye vare-
vinduene i prosjektet. En an-
nen pussighet som Sletteng 
nesten ikke tør nevne er at 
det er to fasader, en høyre- 
og en venstreside som krever 
speilvendte brakettsystemer. 
Det ble oversett innlednings-
vis og måtte læres på den 
harde måten.

Summa summarum har dette 
vært en interessant og lære-
rik jobb for oss, og en fin re-
feranse for Bramo. Vi vet nå 
at vi kan gå løs på vanskelige 
jobber, men ikke lik den vi 
nå har utført i Domus Medi-
as aula – den er helt unik, av-
slutter Sletteng.

Pål-Aksel Sletteng i Bramo Glass og Klima AS viser hvordan en egen løsning for et 
wiresystem som kunne trekke opp glassluken skånsomt og med tilstrekkelig åpning 
for ventilasjon. I tillegg kan wiren hektes av slik at rengjøring forenkles og forbedres.

Foto: Byggenytt

Bildene viser hvordan én kjedemotor 
først åpner de innvendige vinduene 
og en annen kjedemoter som deretter 
åpner de ytre vinduene. Motsatt når 
de lukkes igjen.

Foto: Byggenytt

Det er installert 24 brannluker i aulataket. For inspeksjon, service vedrørende skifte av 
lysarmaturer eller rengjøring, kan man åpne hver tredje (8 luker) for bedre å komme 
til. Ved brannalarm åpnes selvsagt alle.

Foto: Byggenytt

Men brannventi-
lasjonen er mer 
enn bare lukene 
i aulataket. I et 
virkelig tilfelle 
med brann når 
alarmen går og 
hele anlegget ut-
løses, vil dører 
inn til ventila-
sjonsrommet au-
tomatisk åpnes. 
Her vil store vift-
er suge ut all 
luft med enorm 
kraft. 

Foto:
Byggenytt

Sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo på Karl Johans gate skal skifte farge. 
Fra gul til hvit. Og det er helt riktig, historisk sett. Universitetsbygningene var 
faktisk hvite til utpå 1960-tallet.

Foto/montasje: Byggenytt
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Utførte antikvariske
maler- og tømrerarbeider

på Domus Media

Edvardsson Entreprenør AS
Telefon 40 00 70 05

www.eeas.no

Det kongelige Fredriks Universitet i Oslo
Domus Media-prosjektet

Av 
sivilarkitekt Jens Treider,

kulturminnerådgiver for Statsbygg

Det kongelige Fredriks Univer-
sitet ble opprettet i 1811.  Ef-
ter mange viderverdigheter 
stod nasjonens nye stolthet og 
prestisjetunge bygningsanlegg 
ferdig til innvielse i 1852. Ef-
ter 150 år var det, ikke over-
raskende, et stort behov for en 
grundig oppgradering av byg-
ningene.

Siden februar 2007 har ar-
beidets siste del pågått,  plan-
legging og utførelse av den 
innvendige rehabilitering og 
restaurering av Domus Medias 
Vestfløy og Midtfløy inkludert 
Aulaen, de to mindre husene 
Professorboligen og Gymnas-
tikkbygget og samtlige hus ut-
vendig.  

Arbeidene nu har vært delt 
opp i flere etapper.  Midtfløy-
en med Aulaen ble utført først,  
bl.a. for å kunne stå ferdig til 
Universitetets store 200-årsju-
bileum i år. Den ble åpnet som 
planlagt 16.juni iår.  I skriven-
de stund er Aulaen den verdi-
ge rammen om folkets hilsener 
i kondolanseprotokollene efter 
anslagene den 22. juli.  Samti-
dig med arbeidene i Aulaen ble 
refundamenteringen av Biblio-
teksbygget utført.  

I sommer har de innvendige ar-
beidene med Vestfløyen samt 
alle fasadearbeidene startet 
opp.  Arbeidene med Profes-
sorboligen starter umiddelbart 
over sommerferien.  Arbeidene 
vil ventelig pågå frem til 2014.

Hele universitetsanlegget og 
parken utenfor er idag fre-
det.  Det setter store krav vil 
hvilke inngrep og forandrin-
ger som kan tillates;  En stiller 
ikke på noen måte med «blan-
ke ark» i en slik byggeoppga-
ve.  Alle inngrep og endringer 
skal omsøkes og dispensasjon 
gis fra Riksantikvaren.  Det er 
en selvfølge at huset må kunne 
tåle de tiltakene som planleg-
ges og utføres. Den eneste må-
ten dette kan fastslåes på,  er å 
gjøre så grundige bygningsun-
dersøkelser i huset som mu-
lig.  Undersøkelsene har pågått 
mer eller mindre kontinuerlig 
gjennom alle faser i prosjektet,  
som del av prosjekteringen så 

vel som under utførelsen.  Det 
har vist seg at bygget er utrolig 
spennende og oppviser noen 
steder svært avanserte tekniske 
løsninger. Bygningsundersø-
kelsene har ofte gitt avgjøren-
de retningslinjer for tiltakene. 

Vestfløyen i Domus Media
Det er planlagt store innvendi-
ge arbeider i Vestfløyen.  Hu-
set var opprinnelig bygget som 
undervisningsbygg og muse-
um, det het rett og slett Muse-
um Naturale,  da det stod ferdig 
i 1852.  Det inneholdt flere au-
ditorier som gikk over to eta-
sjer, store utstillingsrom med 
gallerier og ellers laboratorier 
og arbeidsrom. Kontorer fantes 
egentlig ikke.  Universitetets 
virksomhet vokste imidlertid 
jevnt og trutt, og det ble stadig 
behov for mer gulvplass. Store 
ombygninger ble derfor gjort,  
med gjenlukning av gallerie-
tasjene til å bli fullverdige og 
separate rom, alle auditorier i 
Vestfløyen ble revet ut og nye 
dekker lagt inn som gav nye 
rom for ulike andre aktiviteter. 
Nye, separate kontorer ble ef-
terhvert avdelt, og i tillegg bl.a. 
flere lesesaler for studentene.  

Selv i dag kan vi mange ste-
der lese sporene efter de første 
årenes bruk. De naturhistoris-
ke samlinger ble flyttet til de 
nybygde museene på Tøyen for 
omkring hundre år siden, men 
ved avdekningen av gulvene 
nu, kan vi fortsatt se hvor mon-
trene stod og den store slitasjen 
i gulvbordene efter publikums 
gang rundt i lokalene. De har 
tråkket «stier» i gulvene, og 
hullene i gulvene efter stolpe-
ne som bar galleriene er vel in-
takt.  Større og mindre endrin-
ger har rett og slett pågått i alle 
år nesten helt frem til våre da-
ger, og fløyen inneholdt tilslutt 
kun kontorer for det juridiske 
fakultet, lesesaler og student-
kantinen.  

Vestfløyens interiør skal ikke 
tilbakeføres helt til sin opp-
rinnelige skikkelse.  Dertil er 
det gjort for mange avgjørende 
endringer med trapper og nye 
dekker o.a. For bedre å kun-
ne undersøke huset, ble det ut-
ført en riveentreprise som et 

innledende arbeid.  Efter den-
ne fremstår Vestfløyen langt 
mer «opprinnelig» enn den 
har vært på lang tid, i og med 
at de mange av de store rom-
mene nu står som før alle om-
bygningene ble gjort.  For be-
dre å ta vare på dette preget, 
vil alle nye innredningsvegger 
utføres som «moderne» glass-
vegger og de opprinnelige veg-
gene males i sine første farver, 
for å kunne synliggjøre den 
gamle romstruktur og farve-
historikk.  Det er beskrevet at 
malermester Wergmann hadde 
gjort så flott og vellykket jobb 
i den Gamle festsalen i Domus 
Academica, Urbygget, at han 
fikk slå seg løs med sine farver 
i Domus Medias interiører ef-
ter egen smak! Farveholdnin-
gen blir gjenstand for en større 
farvearkeologisk undersøkelse 
utover høsten. Gjennom farve-
settingen skal det være mulig å 
oppfatte den gamle romstruk-
turen fra huset var nytt i store 
deler av fløyen.

Av store nye arbeider,  er det 
viktig å nevne at huset skal få 
komplett nye tekniske anlegg. 
Slikt innebærer ofte både store 
og synlige inngrep i et gammelt 
hus.  Det er derfor lagt meget 
stor omtanke i utformningen 
av disse.  Som et eksempel på 
dette kan jeg nevne at et nytt 
teknisk rom for ventilasjon o.a. 
nu bygges som et underjordisk 
kjellerrom i lysgården mel-
lom Midtfløyen og Vestfløyen. 
Grundig kartlegging av pipe-
løp og gamle sjakter har gjort 
elektro- og ventilasjonskonsu-
lentene i stand til å finne førin-
ger som blir helt usynlige eller 
kamuflert som pipeløp, så inte-
riørene ikke forringes.  For å nå 
frem til de vertikale sjaktene,  
blir kjellergulvet åpnet og ho-
vedføringer lagt under gulvene 
som ikke er opprinnelige. Det-
te medfører et stort anleggsar-
beid som krever mye omtanke 
og oppmerksomhet, for at ikke 
skader oppstår eller for å re-
gistrere og vurdere eventuelle 
nye og ukjente forhold som av-
dekkes. Husets bjelkelag er til 
dels meget kraftige og dekkene 
tykke,  så det meste av de hori-
sontale føringer kan gjemmes 
her. Mange opprinnelige gulv-
bord blir demontert og senere 
remontert efter at føringene er 
lagt,  alt efter godkjennelse fra 
Riksantikvaren.

Jeg kan nevne at vi i disse dager 
spent leter efter selve grunnste-

nen,  som ligger i et av område-
ne vi skal åpne kjellergulvet. I 
Riksarkivet har vi funnet Wel-
havens store dikt skrevet egen-
hendig til den meget høytide-
lige grunnstensnedleggelsen 2. 
september 1841. Og noen fine, 
gamle fundamentmurer kom 
for en dag under kantinegulvet 
og stoppet arbeidene.  De er nu 
undersøkt og dokumentert og 
kan fastslåes å være for å un-
derstøtte auditoriets store amfi.  
Vi vil demontere sten akkurat 
nok til at ventilasjonssjakten 
kan føres forbi og lar så re-
sten ligge urørt. Slik går arbei-
det frem,  i tett samarbeid mel-
lom konsulenter, entreprenører 
og undertegnede som kultur-
minnerådgiver, og efter avta-
ler med byggherre og eventuelt 
Riksantikvaren.

Vestfløyen hadde ingen heis. 
Dette skal nu innmonteres.  Til-
fellet ville at det i 1934 ble byg-

get en ny hovedtrapp fra kjeller 
til 3. etasje.  I dette rommet er 
det plass til både en rommelig 
trapp efter dagens krav, og til 
en forskriftsmessing heis gjen-
nom alle etasjeplan.  Betong-
trappen fra 1934 er allerede 
revet, den var utført nærmest i 
funkisstil,  men viker plassen 
for en langt bedre løsning hvor 
både trapp og heis når alle eta-
sjeplanene i fløyen. Det er i det 
hele lagt stort arbeid å få til løs-
ninger som også skal tilfreds-
stille kravene til universell ut-
formning,  noe som tidvis kan 
være svært problematisk i fre-
dede bygg. 

Ellers pågår arbeider nu med å 
fjerne løs puss og skadede byg-
ningsdeler, ta de åpninger som 
behøves, slik at reetableringen 
av huset kan påbegynnes.
 
Utvendige arbeider
Alle fasader på alle bygg skal 
grundig repareres og males,  
takene legges om og alle ut-
vendige bygningselementer 
istandsettes.  Om det indre av 
Vestfløyen ikke helt settes til-
bake til hva det var i 1852,  så 
vil fasadene så langt som mu-
lig bli det.  Den utvendige pus-
sen er i dag temmelig dårlig. 
Den er gjentatte ganger repa-
rert og har efterhvert blitt tem-
melig ujevn og unøyaktig,  det 
er store områder med «bom», 

avflakninger og andre skader.  
Det er flere ulike typer puss og 
mørtler.  Det er derfor bestemt 
at i skadede områder vil mye 
av den dårlige puss hugges ned 
og ny kalkpuss påføres.  Deref-
ter skal pussen kalkmales i sin 
opprinnelige gråhvite farve.  
Sammen med den flotte granit-
ten, de «bronsegrønne» dører 
og vinduer, de grå sandstens-
detaljene og de nytekkede, sor-
te takflatene,  er det all grunn 
til å se frem til at hele anlegget 
står ferdig malt om få år! Da-
gens gulfarve er ikke eldre enn 
fra midten av 1980-årene. 

Historien om Domus Media-
prosjektet er allerede lang og 
spennende,  og den er på langt 
nær fortalt. Det er store arbei-
der og utfordringer som lig-
ger foran oss som prosjekte-
rer og bygger, overraskende 
nye funn,  og nitid og tålmo-
dig håndverksarbeid.  Dette 
som en smakebit på et uvanlig 
omfattende og spennende pro-
sjekt,  som vi med glede skal 
komme tilbake til med jevne 
mellomrom.

Jens Treider viser rundt i Vestfløyen hvor det er planlagt 
store arbeider. På veggen bak ham eksempler på «bom», 
hvor ny kalkpuss må påføres.

Foto: Byggenytt

Grundig kartlegging av pipeløp og gamle sjakter har gjort 
elektro- og ventilasjonskonsulentene i stand til å finne førin-
ger som blir helt usynlige eller kamuflert som pipeløp, så in-
teriørene ikke forringes.

Foto: Byggenytt

Etter innledende rivingsarbeider fremstår Vestfløyen 
langt mer «opprinnelig» enn den har vært på lang tid, i 
og med at de mange av de store rommene nå står som før 
alle ombygningene ble gjort.

Foto: Byggenytt

Et nytt teknisk rom for venti-
lasjon bygges nå som et under-
jordisk kjellerrom i lysgården 
mellom Midtfløyen og Vest-
fløyen.

Foto: Byggenytt

Ved avdekningen av gulvene, 
kan man fortsatt se hvor mon-
trene stod og den store slita-
sjen i gulvbordene etter publi-
kums gang rundt i lokalene. 
De har tråkket «stier» i gulve-
ne, og hullene i gulvene etter 
stolpene som bar galleriene er 
vel intakt.

Foto: Byggenytt
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Landskapsarkitekt

Telefon 22 20 00 10

www.arkitekturverkstedet.no

Rådgivende ingeniør
VVS-teknikk

Aalerud AS
Telefon 62 54 07 30

www.aalerud.no

Prosjektleder og
byggeleder

Sohlberg & Toftenes AS
Telefon 67 10 33 10

www.sohltoft.no

Rådgivende ingeniør
byggeteknikk

Dr. Techn. Kristoffer Apeland
Telefon 22 06 61 50

www.kapeland.no

Rådgivende ingeniør
elektroteknikk

Pb. 465 Torggt. 52, 2304 Hamar
Telefon 94 17 50 00

www.ibr.no

Brannteknisk
prosjektering

NEAS Consulting, avd. brann og sikkerhet
NEAS ASA • Telefon 06 700

www.neas.no

Prosjektering og rådgivning

Hovedentreprenør

EIDE
ENTREPRENØR as
Pb. 104, Sparebankgården, 2151 Årnes
Telefon 63 91 01 23 • Faks 63 91 00 53

www.eide-entr.no

Tallhall
Av 

Haavard Skarstein,
Pir II Arkitektkontor AS

Tallhall sett fra «gammelbyggets» 5. etasje. Bygningsvolumet i forgrunnen er øverste plan med kantine og møterom 
og beredskapssenter for meteorologene. Noe av datasenteret på det nedre planet sees i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt

Slik støter man på Tallhall, Meteorologisk institutts vi-
tale og spennende nybygg, når man kjører Problemveien 
østfra.

Foto: Byggenytt

Nybygget for Meteorologisk 
institutt er et resultat av en 
god og dialogpreget prosess. 
Byggherrens ambisiøse mil-
jømål, aktive deltakelse og 
åpenhet for den faglige dia-
logen mot de ulike prosjekte-
ringsfag og aktører, har spilt 
en vesentlig rolle for resulta-
tet.

Prosjektets tilknytning til 
forbildeprogrammet Future-
Built, har bidratt til en kon-
kret kvalitetskravsetting, for 
klimagassutslipp knyttet til 
både energibruk og material-
bruk i et livssyklusperspek-
tiv, og har gitt den nødven-
dige «motstand» som slike 
prosjektutviklingsfaser ofte 
trenger for å gi gode resul-
tater. Som del av kvalitets-
kravene til FutureBuilt, har 
andre etasje i anlegget blitt 
definert som et passivhus.

Byggets innhold er todelt, og 
relativt kontrastfylt, og det-
te har på mange måter pre-
get arkitekturen. På den ene 
siden skal bygget huse svært 
tekniske arealer, med krav 
til lukkethet, sikkerhet og 
en svært begrenset tilgang, 
mens på den andre siden skal 
bygget også huse publikums, 
og besøksrettede funksjoner 
som spise- og møterom, med 
nærmest motsatte krav som 
åpenhet og tilgjengelighet. 
Svaret på disse utfordringene 
er det arkitektoniske grepet, 
og arkitektens situasjonsfor-
ståelse som må gi. 

På overordnet nivå, utnyttes 
tosidigheten i programforut-
setningene ved at publikums- 
og ansattefunksjoner er lagt 
til øverste plan, med tilkomst 
direkte fra adkomstsonen for 
hele instituttet, mens de tek-

niske arealer er lagt til nedre 
plan, med tilkomst og hen-
vendelse mot den mer drifts-
pregede siden av bygningen. 
Det lokale terrenget hjelper 
til med denne naturlige de-
lingen, da det gir direkte og 

universelt utformet adkomst 
til riktig nivå på begge sider.

Formmessig har den samme 
tosidigheten bidratt til «sva-
ret», ved at bygget er mer 
formmessig ekspressivt for 

de utadvendte funksjonene, 
mens regulært og kompakt 
for de tekniske funksjonene. 
Bygningsvolumet for øvre 
plan, som bøyer av, og ut fra 
sitt bakkefaste fotavtrykk, 
muliggjør nærhet  mellom de 

tekniske rom i plan 1, og tek-
niske installasjoner på denne 
sonens eget tak. Som en slags 
«bonus», danner denne vrid-
ningen et definert uterom 
mellom de to publikumsret-
tede inngangene, i sol og le, 
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Fasade- og blikkenslagerarbeider
er utført av

NES KOBBER - BLIKKENSLAGERVERKSTED

Blikkenslagermester Jan Aleksandersen

2150 Årnes
Tlf. 63 90 13 13 • Mobil 97 04 78 82

samt en lettende støyskjerm 
mot de tekniske installasjo-
nene.

Til slutt har de kontrasteren-
de krav om både lukkethet 
og åpenhet lagt føringer også 
for materialbruken utvendig, 
da de perforerte aluminiums-
platene skifter karakter fra 
lukket og sikkert, til «luftig 
men sikkert» der det trengs. 
Dette gjelder blant annet der 
fasadematerialet også er vi-
suell og sikkerhetsmessig 
skjerm rundt kjølemaskiner 
på taket. Det hele er sydd 
sammen som et skymønster 
som representerer institut-
tets kjernevirksomhet og rol-
le knyttet til været.

Uttrykket som vindusforma-
ter og vindusplassering gir, 
er begrunnet ut fra ønsket om 
en visuell lekenhet utvendig, 
men også det faktum at are-
alene innenfor tillater denne 
lekenheten, når de brukes til 
større spiserom og møterom, 
og ikke repetitive kontorer. 
Effekten av denne vilkårlig-
heten i formater og plasse-
ring av lysåpninger, er også 
at rommene innenfor virker 
åpne og luftige, selv om pas-
sivhuskravet fordrer relativt 
lav %-andel med glass i for-
hold til oppvarmet overflate 
innvendig.

Materialbruk innvendig har 
blitt bestemt i stor grad ut 
fra et fokus på lavt klima-
gassutslipp. Det er valgt å 
bruke trematerialer overalt 
hvor dette er naturlig og mu-
lig, i stedet for gips som gjer-

Vi har levert all panel i osp, ask og 
all malt panel, samt ferdige moduler 

i spilehimling av osp.

Vi takker for oppdraget og gratulerer 
med et flott og spennende bygg!

En naturlig samarbeidspartner på norsk løvtre!

Fange, 1798 Aremark
Telefon 916 88 064

www.fangesag.no

ne ville blitt valgt. Alle inn-
vendige overflater på vegger 
og himlinger er av tresorten 
osp, som er et av de lyseste 
treslagene en kan forvente le-
veres fra lokale skoger. Noe 
kledninger er også av malt 
granpanel, og av mattlakkert 
askpanel. Golvbelegg er av 
linoleum.

I byggets nedre etasje, der 
datahallene med serven-
de funksjoner ligger, er al-
le vegger og dekker bygd 
av plass-støpt lavkarbon be-
tong. Redusert CO

2
 innhold i 

denne typen betong har gjort 
betydelige bidrag til den to-
tale reduksjonen av klima-
gassutslipp knyttet til dette 
prosjektet sett i forhold til 
normal byggestandard pr. i 
dag.

Sett fra arkitektens ståsted, 
har det vært en målsetning 
for prosjektet å vise at høye 
miljøambisjoner, og høye ar-
kitektoniske ambisjoner lar 
seg kombinere. Stadig stren-
gere krav til klimagassut-
slipp og energibruk kan ofte 
oppfattes som begrensinger 
av de muligheter de pro-
sjekterende har til å utvikle 
«god» arkitektur. Snarere 
tvert i mot, bør det være slik 
at disse kravene, og spesielt 
et fokus på de klimatiske ut-
fordringene som ligger bak 
de konkrete kravene, trek-
kes inn som likeverdige pro-
blemstillinger som de funk-
sjonelle og estetiske, og at en 
ikke kan definere arkitektu-
ren som «god», før alt dette 
er løst. 

Glade gutter på 
åpnings dagen, med 
og uten slips. Foran 
fra venstre: Ola Eide, 
daglig leder i Eide 
Entreprenør AS, Ståle 
Skramstad, prosjekt-
koordinator og sik-
kerhetsansvarlig for IT 
i met.no, Kjetil Dahl, 
seksjonssjef for bygg-
drift i met.no, og Rune 
Åslund,  Eide Entre-
prenørs pro sjektleder. 
Fra venstre i bakre 
rekke: Trond Røe, Eide 
Entreprenørs tømmer-
formann og meteorolog 
Per-Ove Kjensli, met.
no.

Foto:
Byggenytt

Meterologisk institutt bygger miljøriktig
I en samtale med byggherrens 
(met.no) prosjektkoordinator og 
sikkerhetsansvarlig for IT, Stå-
le Skramstad, seksjonssjef for 
byggdrift Kjetil Dahl, får Byg-
genytt opplyst at da man bygyn-
te å planlegge et nytt datasenter, 
var målet fra første stund å reise 
et miljøriktig bygg. 

– Vi forsker på klima, våre kli-
madata lå til grunn for Kyoto-
avtalen og våre forskere var bi-
dragsytere til FN’s klimapanel. 
Det var helt naturlig at miljøkrav 
var avgjørende fra dag én i plan-
leggingen, forteller Skramstad 
og Dahl.  

Intensjonene om å realisere et 
klimaeffektivt bygg var der-
for på plass da met.no utlyste 
en anbudskonkurranse våren 
2008 med forhandling er om ar-
kitekttjenester for prosjektering 
av det nye bygget. Utvelgelse av 
arkitektfirma hadde fokus rundt 
dette med miljøriktig prosjek-
tering  og Pir II Arkitektkontor 
som kunne vise til en viss miljø-
profil fra tidligere prosjekter, ble 
foretrukket. 

– Etter som det ble tegnet og 
prosjektert og det begynte å bli 
kjent at met.no hadde et nytt 
bygg underveis, og at vi ble til-
delt 40 millioner fra regjerin-
gens motkonjunkturpakke, kom 
FutureBuilt med en forespørsel 
om vi ville være med og la Tall-
hall være et forbildeprosjekt. 
På bakrunn av det engasjement 
vi allerede hadde, og de ressur-
ser vi hadde brukt på miljørik-
tig og klimaeffektiv arkitektur, 
var det naturlig for oss å slutte 
oss til FutureBuilts utviklings-
program. Tallhall er for øvrig 

ett av de første byggene som er 
ferdig bygget innen FutureBuilts 
program som skal være en mo-
tor for utvikling av klimanøytra-
le byområder og arkitektur, opp-
lyser Skramstad.   

Med Futurebuilt om bord ble 
miljøkravene tydligere og bedre 
definert. Ennå fantes det ikke en 
standard for passivhus i Norge 
for kontorbygg, men Futurebuilt 
med sine rådgivere kom med go-
de innspill med hensyn til pro-
blematikken rundt klimagasser, 
opplyser Skramstad.

Da byggearbeidene så startet 
opp i august 2009 var prosjek-
tet godt tuftet på miljøriktig 
«Grønn IT» og passivhus som 
bærende elementer. For Dahl 
har hovedoppgaven i prosjektet 
vært å sikre stabil drift av da-
tasenteret med et romprogram 
som gir gode arbeidsforhold. 
Han forteller også at all teknisk 

Men det nybrottsarbeidet som 
alle impliserte parter har utført 
i Tallhall-prosjektet vil mange 
senere nyte godt av. Rådgivere 
og utførende entreprenører har 
skaffet seg verdifull kunnskap 
om problematikk og utfordrin-
ger når det gjelder passivhus. 
Det er Skramstad og Dahl eni-
ge om. Og et sprekt hus har det 
blitt. Det strutter av high tech.

Utomhusarbeidene
er utført av

Åsvegen 309, 2039 Åsgreina
Telefon 63 93 00 40

www.nordbymaskin.no

Foto: Byggenytt

infrastruktur som behøver det, 
har backup-systemer.   

Begge byggherrerepresentanter 
oppsummerer byggeprosjektet 
som både spennende og lære-
rikt. Nybyggets sluttsum er en-
nå ikke helt klar, noe over 60 
millioner kroner som er i tråd 
med budsjettet. Prosjekterings-
kostnadene har nok vært en del 
større enn i et ordinært bygg. 

«Back of House». Bygningsvolumet for øvre plan, som bøyer av, og ut fra sitt bakkefaste 
fotavtrykk, muliggjør nærhet  mellom de tekniske rom i plan 1, og tekniske installasjon-
er på denne sonens eget tak.

Foto: Byggenytt 

Lyst, luftig og lekent møterom i «tårnet».   Foto: Byggenytt
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Hovedentreprisen for Tallhall
Byggenytt besøker Eide En-
treprenør på hjemmebane, 
i Sparebankgården på År-
nes. Her treffer vi Nes-en-
treprenørens daglig leder 
Ola Eide og prosjektleder 
Rune Åslund for å høre mer 
om byggeprosjektet Tallhall. 
Byggenytt deltok på den offi-
sielle åpningen 14. juni hvor 
både Eide og Åslund  hadde 
innlegg om sin hovedentre-
prise som var interessante og 
rett på sak. 

Eide opplyser at tildelingen 
av byggeoppdraget var svært 
viktig for firmaet. Det kom 
på et tidspunkt hvor det var 
stor kamp om byggeoppdra-
gene. Eide Entreprenør har 
ikke de store ressursene når 
det gjelder anbudsregning, 
men i dette tilfellet la Eide 
seg ekstra i selene for å pres-
se tilbudsprisen i konkurran-
sen som talte 10 anbydere. 
Og han gjentar det han utal-
te på den offisielle åpningen, 
at gleden var stor da han ble 
oppringt og bedt om å møte 
til kontraktssignering. Det 
hører med til historien at det 
var ingen marginer til neste 
tilbyder i anbudskonkurran-
sen. 

Både Eide og Åslund uttryk-
ker stolthet over å ha fått væ-
re med på å reise Tallhall, og 
for Nes-entreprenøren er ny-
bygget et betydelig prestisje-
prosjekt. Oppgaven har vært 
utfordrende, men lærerik og 
artig å utføre. Det gis ros til 
byggherren Meteorologisk 

institutt (met.no). Åslund 
forteller at kjemien har vært 
meget god fra første dag. 
Byggherren fikk på plass et 
kjemperyddig grunnlag for 
byggeprosjektet hvor det et-
ter hvert ble etablert en for-
ståelse for at kvalitet var vik-
tigere enn tidsfaktoren. Det 
har gjennomsyret Tallhall-
prosjektet som slett ikke har 
vært et enkelt byggeoppdrag 
for Eide Entreprenør. Tall-
hall er et forbildeprosjekt i 
tråd med FutureBuilts pro-
gram hvor miljø- og klima-
effektive krav er meget stren-
ge. 

Tallhalls første etasje er en 
datahall der vanlig betong er 
byttet ut med lavkarbonbe-
tong. Andre etasje rommer 
kantine og møterom, og den-
ne etasjen er bygd med pas-
sivhusstandard og utstrakt 
bruk av tre. Åslund opply-
ser at for Eide Entreprenør 
var dette med passivhus noe 
helt nytt. I tillegg er Tallhall 
et ambisiøst bygg, ikke bare 
teknisk , men også formmes-
sig. Fasadene heller både ut 
og inn. Vinkel og vater var 
to verktøy det ble heller lite 
bruk for, tilføyer Åslund spø-
kefullt. I tilknytning til dette 
nevnes entreprenørens tøm-
merformann Trond Røe og 
hans betydning i byggeopp-
draget. Han skal ha mye av 
æren for at byggearbeidene er 
utført med et kvalitetsmessig 
godt resultat. Det har kom-
met godt med at Røe har bak-
grunn som møbelsnekker. 

Byggets spesielle arkitektur 
har også bydd på en rekke 
andre utfordringer teknisk 
sett. Alle føringer med elek-
triske kabler og rør er skjult 
inni konstruksjonene. Vi-
dere har vindusinnsettinger, 
spesiell isolering og strenge 
tetthetskrav vært en utfor-
dring. I denne sammenheng 
opplyser Eide at det ble kur-
set i passivhusstandard for 
kontorbygg i regi av Ram-
bøll Norge og Glava, dette 
som eksempel på det høye 
fokuset i byggeprosjektet på 
å realisere et klimaeffektivt 
bygg. Eide Entreprenør har 
koordinert de tekniske un-
derentreprenørene. Et viktig 
fundament i prosjektet har 
vært fremdriftsmøtene hver 
14. dag. 

En spesiell sak i Tallhall-pro-
sjektet er bruk av lavkarbon-
betong. I gulv på grunn, veg-
ger og dekker i datahallen er 
det gått med ca. 1000 m3 av 
denne relativt nye betongty-
pen, opplyser Åslund. Det er 
første gang entreprenørens 
betongfolk jobber med lav-
karbonbetong og det var litt 
uvant til å begynne med da 
denne betongen herder forte-
re. Vi ble forespeilet det mot-
satte av cementleverandøren, 
tilføyer Åslund.
 
Som ansvarlig for byggentre-
prisen på Tallhall, hadde Ei-
de Entreprenør også ansvaret 
for å hente inn malermester 
og blikkenslager. Her ble det 
satset på lokale krefter, noe 

som Eide Entreprenør er be-
visst på å bruke i sine bygge-
oppdrag når det er mulig.

Både på åpningsdagen og i 
løpet av samtalen med Byg-
genytt uttrykker Eide en viss 
forsiktighet med hensyn til 
lovprisingen av passivhus 
med sitt høye fokus på luft-
tette og høyisolerte ytterkon-
struksjoner i vårt kalde og 
fuktige klima. Noe fuktig-
het kan bli innestengt i kon-
struksjonene. Hvor det så 
blir av denne fuktigheten og 
hvilke følger det kan få for 
inneklimaet, kan bare len-
gre tids bruk av et bygg gi et 
godt svar på.  Til denne pro-
blematkken tilføyer Åslund 
at om kvelden når ventilasjo-
nen ikke går, føles Tallhall 
veldig lufttett, ja nesten som 
å være i en blikkboks.    

På slutten av Byggenytts 
samtale med Eide Entrepre-
nør blir det uro i lokalene. 
Pressen, det vil si Årnesavi-
sen Raumnes, er kommet på 
besøk. Ola Eide tar på seg yt-
terjakke og blir med ut. Rune 
Åslund informerer Byggenytt 
om hva som er på gang.  Det 
gjelder intervju og fotogra-
fering. Eide Entreprenør har 
nettopp sikret seg bedriftens 
største avtale noen sinne. En-
treprenøren skal bygge ut Lo-
visenberg Diakonale Syke-
hus for 250 millioner kroner. 
Det hører med at Eide En-
treprenør tidligere har utført 
byggeoppdrag for samme sy-
kehus i størrelsesorden 160 
millioner kroner. Vi avslutter 
med Nes-entreprenøren mot-
to, lite firma som kan gjøre 
store jobber.

VVS-teknikk
Av Kristian Lang Ree,

Aalerud AS - rådgivende ingeniører

Byggherrens ønske om at 
byggets plan 2 skulle byg-
ges som passivhus, ble tid-
lig implementert i prosjek-
tet. Dette kom før det var 
utarbeidet standarder, slik 
at vi fikk foreløpige tall fra 
ENOVA/SINTEF på hvil-
ke krav som ville bli stilt 
til passivhus. Målet ble satt 
til 95 kWh/m2/år.

De tekniske anleggene 
er prosjektert for å opp-
nå passivhuskravet. Dette 
innebærer at ventilasjons-
aggregater og kanaltverr-
snitt er større enn normalt, 
for å imøtekomme krave-
ne til varmegjenvinning 
(85 %) og SFP faktor (1,5 
kW/m3s). Behovstyrt ven-
tilasjon og varme er også 
et tiltak benyttet for å nå 
energikravene.

Bygget er isolert, og har 
lufttetthet etter passivhus 
krav. Dette gjør at varme-
behovet i bygget er svært 
lite. Den tilleggsvarmen 
det er behov for produ-

seres med varmepumpe, 
som utnytter varmen fra 
dataanlegget i plan 1. Var-
mepumpen arbeider under 
betingelser med 20°C var-
mekilde, og varmeavgivel-
se til lavtemperaturanlegg 
med 50/40°C.

Selv om det er plan 2 som 
ble planlagt som passiv-
hus, er det også gjort til-
tak på teknisk utstyr i plan 
1 for å være mest mulig 
energieffektiv. Plan 1 er 
utelukkende datateknis-
ke rom, og rom med tek-
niske støttefunksjoner for 
disse (trafo, hovedtav-
le, UPS, og kjøletekniske 
rom). Serverrackene som 
er plassert i datahallen er 
utstyrt med integrert is-
vannskjøling. Dette gjør 
at isvannstemperaturen er 
høyere enn normalt, slik at 
mindre energi trengs for å 
kjøle servere. I tillegg blir 
frikjølingspotensialet mye 
større, da utnyttelse av fri-
kjøling starter allerede ved 
15°C.

Ventilasjonsaggregater og kanaltverrsnitt er større 
enn normalt, for å imøtekomme kravene til varme-
gjenvinning (85 %) og SFP faktor (1,5 kW/m3s).

Foto: Byggenytt

Datasenterets serverrack er direkte 
tilkoblet isvann og fungerer nesten 
som et kjøleskap med en kald og en 
varm side. Temperatur inn i rackene 
er ca. 14°C med en returtemperatur 
på ca. 20°C. For å utnytte de 20°C 
sendes deler av returvannet gjennom 
en varmepumpe som hever tempera-
turen til oppvarmingsbehovet for 2. 
etasje. Før returvannet sendes opp 
til kjølemaskinen igjen, sendes van-
net ut i en sløyfe under gangveien 
foran bygningen. Så lenge bakke-
temperaturen er under 14-15°C vil 
kjølemaskinene som er plassert på 
taket gå på frikjøling. Det vil si at 
det bare brukes pumper  og vifter og 
ikke kompressor til kjølimg.

Foto:
Byggenytt 

Alle innvendige overflater på vegger og himlinger er av 
tresorten osp, som er et av de lyseste treslagene en kan 
forvente leveres fra lokale skoger. Noe kledninger er og-
så av malt granpanel, og av mattlakkert askpanel. Golv-
belegg er av linoleum.

Alle bilder i boksen: Byggenytt

Tallhall er et 
ambisiøst bygg, 
ikke bare tek-
nisk , men og-
så formmessig. 
Fasadene heller 
både ut og inn. 
Vinkel og vater 
var to verktøy 
det ble heller li-
te bruk for.

«Tårnet» sett fra datasenterets tak.
I bakgrunnen universitetsbygning på Blindern.
Til venstre: gammelt og nytt formspråk i samspill.
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Norconsult AS
Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Telefon 67 57 10 00

www.norconsult.no

Barcode – Vismabygget
Av 

sivilarkitekt Håkon Hilland,
Dark Arkitekter AS

Bygg nummer tre i 
Operakvarteret står 
nå ferdig. Bygget ligger 
umiddelbart øst for den 
nye Stasjonsallmennin-
gen, og er et kontorbygg 
som vil taes i bruk som 
et flerbrukerbygg med 
mange ulike bransjer re-
presentert blant leieta-
kerne.

Foto: Byggenytt

Bygg nummer tre i Opera
kvarteret står nå ferdig. Byg
get ligger umiddelbart øst 
for den nye Stasjonsallmen
ningen, og er et kontorbygg 
som vil taes i bruk som et 
f lerbrukerbygg med man
ge ulike bransjer represen
tert blant leietakerne. 1. og 
2. etasje inneholder foruten 
hovedinngang, auditorium, 
møteavdeling, et felles resep
sjonsområde, også et antall 
utleiearealer for forretning 
og bevertning.

Bygget varierer fra 13–17 
etasjer og er ca. 21.800 m2 
over bakkeplan., samt ca. 
2100 m2 mørke arealer for
delt på 2 kjellerplan med 
parkering, sykkelparkering, 
garderobeanlegg, lager og 
diverse tekniske funksjoner.

Totalt vil ca. 900 personer 
ha sin arbeidsplass i bygget 
og av disse er et par hundre 
allerede innflyttet eller er i 
ferd med å flytte inn. Blant 
leietakerne i bygget er Visma 
Sirius, Ving Norge, Embriq, 
House of Business, Logitech 
og Finansforbundet. 

På gateplanet vil det bli 
utvik let utadrettede funk
sjoner som restauranter, for

retninger, gallerier osv. En 
offentlig tilgjengelig fotgjen
gerforbindelse går gjennom 
bygget i øst/vestretning og 
skal etter hvert som bygge
ne ferdigstilles lede gjennom 
hele Operakvarteret. Første 
leietaker med publikumsad
komst fra byggets åpne gang
passasje er reiseoperatøren 
Ving . 

Byggets vitale mål er 86 x 
18,8 x 64 meter (lengde x 
bredde x høyde). Bebygd are
al utgjør 1345 m2. 

Reguleringsbestemmelsene 
setter krav til at hver tom
testripe med eller uten be
byggelse skal ha sin egen 
identitet, form, material
bruk og design ulik nabo
stripene. Bygningene skal 
ha en hovedform sammen
satt av rektangulære volumer 
med bredde lik tomtestripens 
bredde.

Bygning i felt B11b har en 
skulpturell hovedform (slan
geform/liggende S) som i ut
gangspunktet er definert av 2 
stk. trapp og heiskjerner og 
3 stk. soner for arbeidsare
al. I hele bygningens høyde 
og rundt de tre arbeidssone
ne, settes det opp en curtain 

wallfasade med et homogent 
uttrykk. De to kjernenes po
sisjon synliggjøres i fasaden 
med et kontrasterende og til
baketrukket fasadeliv. Mot 
øst og vest frilegger det til
baketrukne fasadelivet store 
frittstående stålavstivnings
kryss og mot øst er også selve 
heis og trappekjernen direkte 
eksponert ut i fasaden. 

Bygningen er formet som en 
«skulptur», et volum ved å 
sammenkoble curtain wall
fasadene på tvers av kjerne
ne i de 4 nederste og 4 øver
ste etasjer.  Dette gir lokalt et 
større flateareal noe som er 
en fordel for å kunne ivare
ta arealkrevende funksjoner 
(hovedinngang, møteavde
ling, undervisning, kantine) 
og  for å kunne imøtekomme 
en naturlig etterspørsel for 
arealer i de attraktive øverste 
etasjene.

Det er søkt å oppnå variasjon 
i gesimshøyde, bryte opp lan
ge fasader, men likevel sam
le til én hovedform.  Bygget 
skal fremstå med en kraft og 
eleganse i tråd med Barcode
konseptet. Det er etterstrebet 
en bygning der man ikke ty
delig leser antall etasjer, og 
fasaden er derfor søkt utfor
met som en fasadevev, eller  
«pixelfasade».

Hovedfasade
Intensjonen har vært å kom
binere de utfordringer MOP 
har gitt med hensyn til be

fortsettelse neste side

Vismabygget sett fra syd-øst. Til venstre KLP-bygget og PricewaterhouseCoopers-byg-
get. For Vismabygget er det søkt å oppnå variasjon i gesimshøyde, bryte opp lange fasa-
der, men likevel samle til én hovedform. Bygget skal fremstå med en kraft og eleganse i 
tråd med Barcode-konseptet. Det er etterstrebet en bygning der man ikke tydelig leser 
antall etasjer, og fasaden er derfor søkt utformet som en fasadevev, eller  «pixel-fasade».

Foto: Byggenytt

grensninger av glassareal og 
de ønsker tiltakshaver har til 
godt utsyn, dagslys og et ek
spressivt fasadeuttrykk.

Det har hele tiden vært et ut
gangspunkt at hovedfasadens 
utforming ikke skal være en 
«normal» kontorfasade med 
standard brystning og vin
dusbånd. Det omsøkte byg
gets fasade har likevel et 
glassareal som ca. tilsvarer 
et standard vindusbånd, men 
glassarealet er fordelt utover 
i mindre felt og flere posisjo
ner.

Byggets generelle etasjehøy
de er 3,65 meter og modulen 
i byggets hovedfasader er 3 x 
3,65 meter (lengde x høyde). 
Èn fasademodul er delt i 7 
felt (pixel) på 3 x 0,52 meter. 
Et slikt felt kan være åpent 
med glass eller tett med fa

sadeplate. Det er alltid tette 
plater i dekkeposisjon og all
tid åpent med glass i arbeids 
og sittehøyde. Forøvrig vari
erer posisjonene til åpent og 
tett fasadefelt slik at dagslys 
og utsikt vekselvis ligger opp 
mot himling eller ned mot 
gulv. 

Fasaden er utført av Flex Fa
sader som prefabrikkerte 
elementer noe som har gjort 
arbeidet med montasjen en
klere, sikrere, rimeligere og 
bedre. Rammen (bunn, sider 
og topp) til ett slikt modul
element utgjør halvparten 
til et aluminiumsprofil. To 
rammer er montert side om 
side og utgjør en hel profil. 
Innenfor rammen monteres 6 
horisontale aluminiumspro
filer og mellom disse settes 
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fortsettelse fra 
forrige side

vindusglass eller tett felt med 
isolasjon. 

Tette plater er utført som 
lakkerte aluminiumsplater, 
svarte med matt overflate, 
uten glans. Tilsvarende ut-
førelse også på aluminiums-
profilenes utvendige dekk-
lokk/ klemlister. Klemlistene 
er splittet, kappet og gjæ-
ret slik at hvert enkelt vin-
dusglass og tett-felt blir inn-
rammet og fremstår som en 
«pixe». Fasadeplater og glass 
er lagt i samme liv og med 
dekklister som bygger kun 
10 mm ut fra dette.

Det er intensjonen at en matt, 
svartlakkert aluminiumsfa-
sade vil kunne fremstå som 
eksklusiv, bestandig og med 
god stoff lighet/materiali-
tet. Med den rette solvin-
kel vil glasset reflektere og 
kontrast ere. 

I interiøret er den innven-
dige fasaden lakkert hvit. 
Innvend ig solavskjerming er 
integrert/innfelt i alumini-
umsprofilene.

Tilbaketrukket glassfasade 

ved kjerner og ved 
møteavdeling
Fasaden er utført som en 
glassfasade(3-lags isoler-
glass) fra gulv til tak med 
vertikale aluminiumsprofiler 
c/c 137 5mm. For å ivareta 
krav til lyd og brannisolasjon 
er det ved dekkeforkant inn-
ført to stk. horisontale profi-
ler. Feltet i mellom disse har 
et såkalt emalittglass. Beg-
ge profiler er med utvendig 
dekklokk, men med minimal 
dybde.

Selve hovedvolumets fasa-
deliv på plan 4–17 ligger i 
formålsgrensen mens fasa-
delivet på plan 1–3 er noe  
tilbaketrukket fra formåls-
grensen mot Dronning Eufe-
mias gate.  Den tilbaketruk-
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ne fasaden i de tre nederste 
etasjene er viktig for leselig-
heten av bygget og er en na-
turlig konsekvens av byggets 
hovedform og det regulerte 
innhakket mot Stasjonsall-
menningen. Byggets hoved-
form avsluttes mot Dronning 
Eufemias gate med utvendig 
svart fasadehimling på  nivå 
med 4. etasje. UK himling 
korresponderer da med regu-
lert innhakk mot Stasjonsall-
menningen. For å oppnå en 
tydelig kontrast er bygnings-
volumet i 1–3 etasje inntruk-
ket fra hovedformens fasade-
liv mot vest, sør og øst slik 
at søylene som understøtter 
hovedformen er fristilte og 
synlige. 

Fasaden mot øst foran trapp- 
og heiskjerner er utført som 
utlektet metallkassetter, na-
tureloksert aluminium, stå-
ende format. Selve trap-
perommet er planlagt med 
glass i fasaden fra vegg til 
vegg. Stående etasjehøye for-
mat, bredde ca. 1,5 m. 

Grønne tak
Det er i reguleringsbestem-
melsene et krav om mini-
mum 50% grønne tak på alle 
bebygde tomtestriper. Byg-
get har 2 takflater som beg-
ge er grønne. Takflater på 
14. og 18. etasje er utført med 
sedum-mose. I tillegg kom-
mer eventuelle plantekasser 
på takterrasser på 5. og 13. 
etasje. 

Typisk kontoretasje
Det er lagt stor vekt på at 
planløsninger skal funge-
re optimalt for arbeidsplas-
ser i åpne landskap. En ty-
pisk kontoretasje på plan 
5-12 er organisert i tre soner 
med arbeidsarealer. Area-
lene er definert av to fristil-
te kjerner. Kjernene utgjør 
byggets hovedavstivning og 

På vei inn til stort og ele
gant møterom med navnet 
Beethoven. Andre møterom 
bærer også store kompo
nisters navn.

Foto:
Byggenytt

Sett fra stasjonsområdet i nordøst. Bygget varierer fra 
13 (nærmest) til 17 etasjer og er ca. 21.800 m2 over bak
keplan. Totalt vil ca. 900 personer ha sin arbeidsplass i 
bygget.

Foto: Byggenytt

ivaretar plassering til trapp, 
heis, våtrom og alle vertika-
le tekniske føringer. Dette 
gir stor fleksibilitet i oppde-
ling av leieareal. Det gir og-
så en mulighet til å møblere 
de tre arbeidssonene som re-
ne kontorlandskap uten for-
styrrende vertikale elemen-
ter.  Én arbeidssone vil kunne 
fungere for ca. 30 personer 
og én hel etasje det vil si 3 
soner for ca. 90 personer. I 
tilknytning til de to mellom-
sonene ved tilbaketrukket fa-
sade er det planlagt uformel-
le møtesteder.

2–4 etasje har den samme 
3-deling som en typisk kon-
toretasje, men er uten det til-
baketrukne fasadelivet ved 
kjerneposisjoner og har der-
for større grunnplan. Are-
alkrevende funksjoner som 
møteromsavdeling, under-
visningsrom og kantine kan 
plasseres her. En felles kanti-
ne for alle leietakere er plas-
sert i 4. etasje. Mellom kanti-
ne og møteromsavdeling i 2. 
og 3. etasje er det direkte for-
bindelse via interne trapper.
Kontoretasjer på plan 13–17 
er organisert i to soner med 
arbeidsarealer. Arealene er 
da delt av én kjerne som iva-
retar plassering til hoved-
trapp, heis, våtrom og alle 
vertikale føringer. Tilsvaren-
de som på plan 2–4 er plan 
13–17 uten tilbaketrukket 
hovedfasade ved kjerneposi-
sjon. 

Takterrasser
Husets 3 takterrasser som 
ligger på plan 5., 13. og 17. 
etasje. Takterrasser på plan 
13. og 17. ligger innenfor fa-
sadelivet til hovedfasaden, 
men med åpent opp. De er 
slik skjermet mot vind og 
vær, men likevel gitt maksi-
male utsiktsforhold. 

Prosjektet er utformet med 
en målsetning om å finne go-
de arkitektoniske og funk-
sjonelle løsninger i samsvar 
med Barcode-konseptet, mil-
jøoppfølgingsprogrammet og 
det høye ambisjonsnivå til til-
takshaver og de aktuelle leie-
takere. 

Bygget er maksimal i sitt ut-
trykk, men minimalistisk i 
sin detaljutforming.

Felles kantine er plassert i 4. etasje.          Foto: Byggenytt

Bildene viser resep
sjons/vestibyle
området ved hoved
inngangen fra 
Stasjonsallmenningen 
i vest.

Foto:
Byggenytt
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Lang erfaring, faglig dyktighet, rask levering

Alle trapper og rekkverk
inn- og utvendig er

levert  og montert av

Nastagaten 9, S-702 27 Örebro, Sverige • Telefon +46 19 20 59 40
www.flexfasader.se

Glass- og aluminiumsarbeidene
er utført av

Utsikt til grønt tak og takterrasse for 13. etasje mot 
stasjonsområdet.

Alle bilder i boksen: Byggenytt  

Trapperom mot øst med glass i fasaden fra vegg til 
vegg.

Utsikt fra trap-
perom mot vest 
sett mot KLP-
bygget, trafikklokk 
og Operaen. I 
fasadelivet stort 
stålavstivnings-
kryss.

Barcode sett fra sjøsiden. Vismabygget i midten. Til høyre reises det nye hovedkontoret for DnB NOR. Bildet under: 
Stasjonsallmenningen. Her ligger hovedinngangen til Vismabygget.

Foto: Byggenytt
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Kjøkken
er levert og montert av

Rosenkrantz gate 16 –18

Byggets nordre tårn er 
utformet  med glass
karnapp i møteromme
ne mot gaten. Dette gir 
siktlinjer til havnebas
senget ved Rådhusplas
sen i syd og Ibsenkvar
talet via Karl Johans 
gate i nord. Karnap
pet danner fondmotiv i 
Kjell Stubs gate og tår
nets avslutning er synlig 
i hele Rosenkrantz gates 
utstrekning.

Foto:
Byggenytt

Byggets adresse indikerer at 
det på tomten tidligere stod to 
bygårder. Gårdene fra 1860 
og 1875 bestod av frontbyg
ning og bakbygninger rundt 
hvert sitt gårdsrom. Som del 
av en gammel regulering lå 
gårdene 3,5 meter utenfor fa
sadelivet til øvrig bebyggelse 
i gateløpet.

Frontbygningene hadde store 
setningsskader på grunn av 
vanskelige fundamenterings
forhold og lente seg ut i ga
terommet med opptil en halv 
meter loddavvik ved gesims. 
Med fare for sammenrasing 
ble byggene gitt rivningstil
latelse i 2008.

Tilpasning 
Reguleringsbestemmelser og 
vernemyndigheter talte for at 
ny bebyggelse fortsatt skulle 
fremstå som to bygg. Gjen
nom en nitid prosess og i dia
log med myndigheten har det 
lykkes å artikulere nybyggets 
fasade slik at den tar opp i 
seg dimensjoner fra tidlige

re og tilstøtende bebyggelse 
samt tårnmotivene nedover 
i gaten. Artikuleringen tar 
utgangspunkt i planens opp
bygning med kjernefunksjo
ner mot gavlveggene og et 
mellomliggende åpent konto
rareal. Frontfasadens uttrykk 
søker å tilpasse seg gatefor
løpets rytme på en stillferdig 
måte, samtidig som bygget 
skal fremstå som et stramt, 
selvstendig og moderne ele
ment i bygningsrekken.

Byggets nordre tårn er utfor
met  med glasskarnapp i mø
terommene mot gaten. Dette 
gir siktlinjer til havnebassen
get ved Rådhusplassen i syd 
og Ibsenkvartalet via Karl 
Johans gate i nord. Karnap
pet danner fondmotiv i Kjell 
Stubs gate og tårnets avslut
ning er synlig i hele Rosen
krantz gates utstrekning.

For å tilpasse seg indre kvar
talsstruktur og bakgårdsrom 
er bygget terrassert mot ter
reng og nabobebyggelse i 

bakkant. Dette bidrar til mo
dellering av denne fasaden 
og skaper interessante sikt
linjer i kvartalets rustikke 
bakgårdsmiljø.

Kunstnerisk utsmykning
Tomtens spesielle situasjon 
med tett bakvegg mot ter
renget og bebyggelsen i Øvre 
Volls gate over 7 etasjer har 
også avfødt behovet for et in
dre atrium som lysgiver til 
kontorarealet.

Den avtrappede bakveg
gen strekker seg fra under
etasje/kantine og møtepool 
i bunnen av atriet til øverste 
etasje på plan 7. For å forster
ke den sammenhengen mel
lom etasjene er veggen be
traktet som «et stort lerret» 
og gitt en kunstnerisk be
arbeiding som en helhetlig 
komposisjon av kunstneren 
Sidsel Westbø. Kunstnerens 
fargepalett er også benyttet 
ved fargesetting av møterom 
og fellesarealer i kjerneom
rådene.

Til venstre:
Atriet som 
strekker seg 
fra under  
etasje/ kantine 
og møtepool 
i bunnen av 
atriet til øver
ste etasje på 
plan 7.
Til høyre:
Fin kontrast 
dannes av 
minikjøk
kenets sorte 
og røde flater 
og ubehandlet 
betong.

Foto:
Byggenytt

Søndre tårn og inngang 18 nærmest. Helt 
i bakgrunnen Karl Johans gate.

Foto: Byggenytt 

Torgeir Myrvold i Boro Rie AS orienterer 
om bebyggelsen i Øvre Volls gate fra ter
rasse «Back of House». Myrvold og Bygge
nytts utsendte speiles i atriets glassfasade.
 Bildet under: Resepsjon/vestibyle.

Foto: Byggenytt 
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Materialer
Bygget er konstruert i en 
kombinasjon av plasstøpt og 
prefabrikert betong. Avsti-
vende kjerneområder, søyler 
og dekker er støpt på stedet i 
lys betong mens yttervegge-
ne av prefabrikerte elementer 
har tilslag av Kragerøkvarts 
og bidrar til fasadens innpas-
sing i gateløpet. I betongens 
uttrykk rommes spor av en-
treprenørens forskalingssys-
temer og håndverkets dags-
form. 

Interiøret 
Artikuleringen av kjerneso-
ner og kontorarealer under-
strekes av henholdsvis mørke 
og lyse gulv av fliser og tep-
per. Himling er standard T-
profilhimling med jevn tak-
høyde 270 cm.

Belysning er en kombinasjon 
av innfelte rekkearmaturer, 
downlights og nedhengte 
combipendler i rekke.

Kontorene er gjennomgåen-
de møblert som kontorland-
skap med plass til ca. 400 ar-
beidsplasser hvorav 300 til 
Adecco. Kontormøblene er 
holdt i grått, sort og krom, 
mens uformelle sittegrupper, 
møteplasser og kantine har 
tilskudd av friske farger til-
passet den kunstneriske pa-
lett.

Arkitekt og 
interiørarkitekt:
ØKAW AS
Prosjektansvarlig:
Tom Wike
Prosjektledere:
Torstein Ødegård
Hanne Sørbø
Medarbeidere: 
Nicca Gade Christensen
Line Hellum Fumenco
Modeller:
Pablo Basterrica Lamar
Kunstnerisk 
utsmykning:
Sidsel Westbø

Utsikt fra nordre tårns 
møterom i 7. etasje ned-
over Rosenkrantz gate 
mot Rådhusplassen og 
fjorden.

Foto: Byggenytt

Atriet er prosjektets pre.                        Foto: Byggenytt

Etasjer i forskjellige fargekoder.       Foto: Byggenytt

Takterrasse 
i huset bak-
kant.

Foto:
Byggenytt
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Bygningens plassering i 
landskapet
Bygningen som rommer 
Maxbos nye byggvarehus i 
Skedsmo kommune, er plas-
sert ved Hvamkrysset, som 
nabo til det eksisterende ha-
gesenteret til Plantasjen.  

Tomten ligger på den store 
sletten syd-vest for krysset og 
bygningen er synlig fra stor 
avstand når man nærmer seg 
på E6 fra syd.  Når man nær-
mer seg på E6 fra nord, vil 
den ytre delen mot nord og 
øst av bygningen være synlig 
idet man passerer under bro-
en i krysset.  Innkjøringen til 
bygningen er fra vest, i sam-
me trasé som eksisterende 
adkomst til Plantasjen.  Ho-

vedinngang til bygningen vil 
være fra nordøst, synlig bå-
de fra adkomsten, fra E6 og 
fra broen med riksvei 22. Al-
le bygningens sider presente-
rer seg derved utad, og skal 
møte publikum med en høy 
arkitektonisk kvalitet, enten 
fasaden rommer varehusinn-
gang, utstilling, lager, konto-
rer eller varelevering.

Adkomst
Når man nærmer seg bygnin-
gen på E6 fra Oslo, vil den 
være synlig i en lang periode 
mens man kjører fra Djupda-
len nedover mot Hvamkrys-
set.  Derfor er det lagt stor 
vekt på at bygningkroppen er 
gitt en så ren utforming som 
mulig, det er tilstrebet å unn-

gå tekniske oppbygg på tak 
og ved gesims.  Dersom man 
kjører på E6 nordfra, vil byg-
ningen bli synlig idet man 
passerer broen med riksvei 
22, der vil man se inn mot 
hovedinngangen og trerek-
ken som fører frem til den. 

Adkomstveien til bygningen 
fra riksvei 22 opparbeides i 
samme trasé som eksisteren-
de innkjørsel til hagesenteret 
Plantasjen, og det etableres 
en ny rundkjøring med av-
kjørsler til både Maxbo og 
Plantasjen.

Langs adkomstveien er det 
plantet en trerekke, som er 
videreført langs adkomstvei-
en frem mot hovedinngangen 
og til bygningens forplass 
mot E6.

Trerekken sammen den bu-
ete baldakinen gir anleg-
get en kontinuerlig, ledende 
linje fra adkomstveien fram 
til fasaden mot E6 og der-
ved skaper en gjenkjennelig-
het fra begge sider.  Den bu-
ede baldakinen og trerekken 
tilfører anlegget linjer, som 
er replikk til den buede ad-
komstveien med sin markan-
te trerekke.  

Byggvarehusets trelastav-
deling har en egen adkomst 
og kjøregate for kunder som 
skal laste varer direkte på bil 
eller tilhenger, dette marke-
res med et tak over kjørega-
ten som er synlig fra innkjør-
selen.

Forholdet til eksisterende 
nabobygning
Byggvarehuset er lagt med 
sin hovedinngangsfasade 
vis-a-vis inngangsfasaden 

Maxbo Stormarked
Prosjektfakta
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RI Lyd: Multiconsult ASBygningen som rommer Maxbos nye byggvarehus i Skedsmo kommune, er plassert ved Hvamkrysset, som nabo til det 
eksisterende hagesenteret til Plantasjen.

Alle bilder: Byggenytt

Stormarkedet er synlig fra stor avstand når man nærmer seg på E6 fra syd. Bildet un-
der: Sett fra nord-øst med trafikken inn til Oslo.

Bildet er tatt ved innkjøringen til markedet for byggevarer og trelast som ligger i mel-
lom selve varehuset og kontordelen for betjening av proffmarkedet.
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til Plantasjen og parallelt 
med denne.  Derved dannes 
et felles rektangulært plass-
rom mellom de to bygnin-
gene, dette rommer parke-
ringplass, som er oppdelt ved 
planting av trerekken.  

Tilgjengelighet
Det er etablert minst 5% HC-
parkeringsplasser, som er gitt 
bredde 3,8 m.  Disse plasse-
ne er lagt nærmest fortauet 
langs bygningen, hvor arealet 
med varmekabler er utvidet 
til å omfatte disse plassene.  
Derved får rullestolbrukere 
en snøfri vei inn til butikken.  

Alt uteareal er tilnærmet ho-
risontalt, og innganger er lagt 
på nivå med fortau ute.  Bu-
tikkarealet er lagt på ett plan, 
og det er heis til mezzaninen.  
Til administrasjonsavdeling 
med kantine og garderober er 
det heis i tilknytning til ad-
komsten, med intern forbin-
delse til butikkarealet.  Der 
det kreves røktette dører, ut-
føres disse med lav terskel 
tilpasset rullestolsbrukere.

Bygningens utforming,
material- og fargebruk
Det er lagt vekt på at bygnin-
gen fremtrer som en enkel, 
ren form i det  store landska-
pet.  Byggvarehusets fasader 
gis en sammensetning av de 
grunnleggende byggemate-
ralene:  Tre, tegl, metall og 
glass.
  
Bygningens hovedinngangs-
fasade er en sammenhengen-
de glassfasade, som er lagt 
tilnærmet parallelt med Plan-
tasjen.  Den avsluttes med et 
buet fasadeparti som vender 
seg ut mot E6 i nord-øst.  Mot 
glassfasaden foran byggva-
rebutikken er det bygget en 
baldakin med søyler og tak-
konstruksjon av tre.

Trerekken som følger ad-
komstveien, det buede inn-
gangspartiet og baldakinen 
av tre er synlig fra både ad-
komsten, fra E6 og fra broen 
med riksvei 22 og gir derved 
en gjenkjennelighet.  

Publikum presenteres for bå-
de hagesenterdelen og bygg-
varedelen gjennom de sto-
re glassfeltene, og innenfor 
denne inngangsfasaden er 
det en vandregate med kafé.

Det frittliggende bygget på 
vestre del av tomten er å be-
trakte som en overbygd av-
skjerming av arealer for 
impregnert treverk og mur-
produkter, den vil være åpen 
mot kjøregaten og kledd med 
en trespilevegg med åpne 
spalter mot vest.  Tremateri-
alet vil derved bli eksponert 
mot ankomstsiden.  I en del 
av bygningen er det innpasset 
kontor for betjening av såkal-
te proffkunder.

Fasader til innendørs trelast-
lager og økonomigård, både 
mot kjøregate og mot syd-
vest, utføres med metall-
kledning.  Sydfasaden, fra 
trappehuset i øst til kanti-
nen, er utført med sort, slem-
met tegl.  Det legges stor 
vekt på høy kvalitet.  Fasa-
den mot syd/syd-vest presen-
terer bygningen for publikum 
som nærmer seg på E6.  Va-
remottaksiden skal derfor ik-
ke fremtre som noen bakside.  

For å gi den store, horisonta-
le bygningen et vertikalt ele-
ment, oppføres et tårn med 
høyde 11 meter over gesims-
høyden.  Tårnet har grunn-
flate ca. 9 x 15 meter, og er 
kledd med glassplater i lik-
het med det tilsvarende tår-
net i byggvarehuset til Max-
bo på Vækerø i Oslo.

Beskrevet av:
Niels Torp Arkitekter 

Publikum presenteres 
for både hagesenterde-
len og byggvaredelen 
gjennom de store glass-
feltene, og innenfor den-
ne inngangsfasaden er 
det en vandregate med 
kafé.

Fasaden mot syd/syd-vest presenterer bygningen for publikum som nær-
mer seg på E6.  Varemottaksiden skal derfor ikke fremtre som noen bak-
side.  

Den avsluttes med et buet fasadeparti som vender 
seg ut mot E6 i nord-øst.  Mot glassfasaden foran 
byggvarebutikken er det bygget en baldakin med 
søyler og takkonstruksjon av tre.

Det er lagt vekt på at 
bygningen fremtrer som 
en enkel, ren form i det  
store landskapet.  Bygg-
varehusets fasader gis 
en sammensetning av 
de grunnleggende byg-
gemateralene:  Tre, tegl, 
metall og glass.

For å gi den store, hori-
sontale bygningen (bta 
20.000 m2) et vertikalt 
element, oppføres et tårn 
med høyde 11 meter over 
gesimshøyden.  Tårnet 
har grunnflate ca. 9 x 15 
meter, og er kledd med 
glassplater i likhet med 
det tilsvarende tårnet i 
byggvarehuset til Max-
bo på Vækerø i Oslo.
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Vi har levert
innvendige tredører.
Takk for samarbeidet!

Kvavik, 4580 Lyngdal • Telefon 38 33 05 00

Vi har levert 
spesialinventar 
til Lørenskog Hus

www.jonsson-invent.dk
Kontakt Senior Project Manager Lars Nielson
Tlf.: +45 2787 3683
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Vi har utført hovedbyggeledelse 
og prosjekteringsledelse i 

byggetiden.

Brøtergata 3, 2000 Lillestrøm
Telefon 63 89 22 20 • www.tekka.no

Lørenskog Hus
Byggenytt omtalte Lørenskogs storstue  i Byggenytt 
nr. 2 2011 på et tidspunkt da huset ennå ikke var 
helt ferdigstilt. Vi har imidlertid lagt ut en bilde
serie på vår hjemmeside byggenytt.no med 61 bilder 
fra da Lørenskog Hus var ferdigstilt.

Foto: Byggenytt

Festplassen

Festplassen ligger mellom 
Metro Senter og Lørenskog 
Hus, og åpnet sommer 2011. 
Festplassen er utformet som 
et komfortabelt og trive-
lig samlingssted for kom-
munens innbyggere. Plassen 
rommer sitteplasser, fontene, 
beplantning og er vakkert 
lyssatt om kvelden.  Dekket 
og trinn er hovedsakelig ut-
ført i lys grå gradhugget gra-
nitt, med innslag av mørk 
stein og råhugde partier som 
forsiktige nyanser. Helledek-
ket og trinnenes detaljering 
understreker husets bueform, 
noe som har medført at mye 
av steinen er hogd i varieren-
de buer.  

Plassen er fullt tilrettelagt 
med universell utforming. 
Ledelinjer inngår i helhetlig 
designidé som tydelige form-
elementer.  

Fontenen består av 18 stk. 
lyssatte fontenedyser som 
kommer opp av dekket. I se-
songen vil de gi plassen et 
forfriskende og lekent preg 
med sitt vannspill i stadig 
forandring. På plassen hvi-
ler også en kjempeurne, ca.  
5 m  i diameter, som rommer 
bunndekkebeplantning av 
hasselurt  og et  vakkert si-
birlønnetre. Plassen er utstyrt 
med spesialdesignede sitte-
stoler og -trapper, samt noen 

Foto: Byggenytt

Fontenen består av 18 stk. lyssatte fontenedyser som kom
mer opp av dekket.

Foto: L2 Arkitekter
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ØBP AS har 25 års erfaring innen betong og armering. 
Vi tar på oss jobber for private og for næringslivet.

Generalentreprenør for 
Festplassen Lørenskog

har vært

Håndverkskompaniet AS
Brobekkveien 115 B, 0582 Oslo

Telefon 23373700

www.handverkskompaniet.no

Foto: Byggenytt

Stenarbeider er utført av

Lerpeveien 25, 3036 Drammen
Telefon 32 88 21 00 • Faks 32 88 21 01

www.steen-lund.no

frittstående stoler fra Vestre. 
Plassen er ca. 1700 m2 stor, 
og  ligger over deler av P-hu-
set til Lørenskog Hus og Me-
tro Senter. Plassen er bygget 
opp med membran og isola-
sjon. I mellomsjiktet er det 
lagt opp til vannbåren var-
me og tekniske installasjoner 
som alle er nedfelt inn under 
granitten.

Byggherre er Metro Sen-
ter ANS. Plassen er tegnet i 
samarbeid mellom L2 Arki-
tekter AS  og  Østengen & 
Bergo AS Landskapsarki-
tekter. NSW arkitekter AS 
har tegnet utearealene foran 
Metrosenteret i syd. Norcon-
sult har prosjektert elektro og 
Ing. Petter Nome AS har pro-
sjektert  VVS. Rådgivende 
bygg er prosjektert av  Kjell 
Ludvigsen AS.

Oppdraget er blitt gjennom-
ført som generalentreprise, 
med Håndverkskompaniet 
AS som generalentreprenør, 
og Steen & Lund AS som 
underleverandør for stein- og 
gartnerarbeider. 

Øvrige entreprenører er Fol-
lo Tak og Vedlikehold AS 
(membran),  Østlandske 
Byggepartner AS (påstøp),  
OEC AS (elektro) og  Aug. 
Larsen A/S (vvs). 

Helledekket og 
trinnenes de-
taljering un-
derstreker hu-
sets bueform, 
noe som har 
medført at mye 
av steinen er 
hogd i varie-
rende buer. 

Foto:
Byggenytt 

Plassen er fullt tilrette-
lagt med universell ut-
forming. Ledelinjer inn-
går i helhetlig designidé 
som tydelige formele-
menter. Til høyre: Fon-
tenen gir plassen et for-
friskende og lekent preg 
med sitt vannspill i sta-
dig forandring.

Foto:
Byggenytt

På plassen hviler også en kjempeurne, ca.  5 m  i dia-
meter, som rommer bunndekkebeplantning av hasse-
lurt  og et  vakkert sibirlønnetre.

Foto: Byggenytt

Plassen rommer sitteplasser, fontene, beplantning og 
er vakkert lyssatt om kvelden.

Foto: L2 Arkitekter

Plassen leder 
mot sykkel- 
og gangbroen 
over til Mai-
land vgs og 
Kjennhallen.

Foto:
Byggenytt

Festplssen om-
kranses av husets 
elegante krumning. 
I bakgrunnen til 
høyre skimtes litt av 
Metro-senteret.

Foto:
Byggenytt
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Vi har levert bærende,
ferdige tilpassede

forskalingselementer

Krokstad Industriområde 25, 3054 Krokstadelva
Telefon 32 87 48 04

www.treteknikk.no

Dykkerarbeidene er utført av

Vindalveien 41, 3219 Sandefjord

Telefon 90 69 49 70

Øvre Sund bru

Øvre Sund bru strekker seg 151 meter over Drammenselva fra landkonstruksjonen på Grønland 
(til venstre) og til landkonstruksjonen på Hamborgstrøm, fra Strømsø i syd til Bragernes i nord.

Alle bilder i omtalen: Byggenytt 

Gate- og veianlegg
Gate- og veianlegget består 
av følgende hovedelementer:
• Fv 283 med rundkjøringer 
og tilslutninger
• Plasser, G/S-veier (gang-/
sykkelvei) og grøntanlegg:
Plass og grøntanlegg på 
Grønland
Plass, G/S-vei og grøntan-
legg på Hamborgstrøm
G/S-vei over Bragernestun-
nelen
• VA-anlegg
• EL-anlegg

Fv 283 med rundkjøringer 
og tilslutninger
De største veiarbeidene er ut-
ført på Hamborgstrømsiden 
hvor det er bygd ny rundkjø-
ring med tilslutninger. Rund-
kjøringen er 5-armet med to 
kjørefiler og en ytre diame-
ter på 45 meter. Ny rundkjø-
ring er hevet med ca 0,7 m i 
forhold til eksisterende rund-
kjøring. På Grønlandsiden 
tilslutter Fv 283 seg til eksis-
terende rundkjøring (ferdig-
stilt i 2006) mot Kreftings 
gate. Bru- og veiprosjektet 
mellom disse 2 rundkjørin-
gene er på omtrent 320 meter.

Plasser, G/S-veier og 
grøntanlegg
Plass og grøntanlegg på 
Grønland
Plassen på Grønlandsiden 
omfatter området mot elva 
på begge sider av landkar-
konstruksjonen, samt gata 
Grønland under Fv 283. Plas-
sen får karakter av et byrom 
med granittbelegning, bros-
tein og belysningselementer 

med blandet trafikk av gåen-
de, syklende og varelevering. 
Ved landingsområdet for 
brua etableres også nye el-
vefronter i betong og granitt. 
Kaifronten får frontskjørt av 
betong med glatt overflate. 
Området på begge sider av 
Fv 283 mellom gata Grøn-
land og eksisterende veian-
legg opparbeides som grønt-
område med trær og benker. 
I dette prosjektet har det og-
så inngått opparbeidelse av 
Sundstedet som er det gam-
le ferjeleiet ca. 150 meter på 
oppstrøms side av Øvre Sund 
bru. Stedet markerer den 
eldste overgangen over el-
va i Drammen og inkluderer 
Fergemannens brygge med 
klokketårn.

Plass, G/S-vei og grøntan-
legg på Hamborgstrøm
Plassen på Hamborgstrøm-
siden omfatter området mot 
elva på begge sider av land-
karkonstruksjonen. Områ-
det på nedstrøms side av Fv 
283 opparbeides som grønt-
område med gjennomgående 
G/S-veier. Plassen får gra-
nitt- og brosteinsoverflater 
og vil være en del av det sen-
trale G/S-veinettet for områ-
det. Sentraløy med ytterkant 
av rundkjøring opparbeides 
som grøntanlegg med mar-
kert trebeplantning. Ved lan-
dingsområdet for brua eta-
bleres også nye elvefronter i 
betong og granitt. Kaifronten 
får en granittfasade mot elva.

G/S-vei over 
Bragernestunnelen

Det er også opparbeidet en 
G/S-vei som del av dette pro-
sjektet. G/S-veien går fra 
Konggata, over Bragerne-
stunnelen til Strømsgaten og 
er på ca. 280 meter.

VA-anlegg
VA-anleggene har bl.a. om-
fattet:
•  omlegging av over-
vannskulvert (Kongbekkul-
verten) på Hamborgstrøm,
• midlertidig heving av pum-
peledning i elva,
• nye kummer og sluk m/til-
behør, og
• drenasjesystem for bru og 
plasser.

EL-anlegg
El-anleggene har blant annet 

På Grønlandsiden tilslutter Fv 283 seg til eksisterende rundkjøring (ferdigstilt i 2006) 
mot Kreftings gate. Bru- og veiprosjektet mellom disse 2 rundkjøringene er på omtrent 
320 meter. Denne rundkjøringen har sedum-mose som belegning.

omfattet:
• nye trekkerørstraséer på 
Grønland og Hamborgstrøm,
• belysning m/tilførsel (og 
spesielt stor andel LED-be-
lysning),
• fjerning av eksisterende 
sjøkabel, og etablering av ny 
sjøkabel.
• omlegging av deler av ek-
sisterende kabelanlegg,
• varmekabelanlegg i trapp 
på Hamborgstrøm, og
• inntransportert LED-belys-
ning på brua.

Øvre Sund bru
Den totale lengden av bru-
konstruksjonen Øvre Sund 
bru er på 251 meter fra før-
ste til siste konstruksjonsak-
se. Dette inkluderer landkar-
konstruksjonen på Grønland 
(ca. 65 meter), brukonstruk-
sjon over Drammenselva (ca. 
151 meter) og landkarkon-
struksjon på Hamborgstrøm 
(ca. 35 meter).

Øvre Sund bru består av føl-
gende konstruksjonselemen-
ter:

• Brukonstruksjon over 
Drammenselva
• Landkarkonstruksjoner på 
Grønland og Hamborgstrøm
• Kaikonstruksjoner og elve-
fronter på Grønland og Ham-
borgstrøm

Brukonstruksjon over 
Drammenselva
Brukonstruksjonen har føl-
gende overordnete geome-
triske mål:
Total lengde mellom landkar 
(opplegg): 
L = 147,6 meter

Av Morten Skogsfjord
Multiconsult AS

s

De største veiarbeide-
ne er utført på Ham-
borgstrømsiden hvor 
det er bygd ny rundkjø-
ring med tilslutninger. 
Rundkjøringen er 5-ar-
met med to kjørefiler og 
en ytre diameter på 45 
meter. Ny rundkjøring 
er hevet med ca 0,7 m i 
forhold til eksisterende 
rundkjøring. I motset-
ning til rundkjøringen 
på Grønlandsiden er det 
her benyttet grassdekke.
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Multiconsults forretningsområder :                     www.multiconsult.no
BYGG OG EIENDOM   ·  INDUSTRI    ·    SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR    ·  ENERGI    ·    OLJE OG GASS    ·    MILJØ OG NATURRESSURSER

 
Multiconsult har vært hovedkonsulent for anlegget 
Øvre Sund bru med landområder, og har utført 
prosjektering og rådgivning innenfor fagområdene : 

 Veg og trafikk 
 Konstruksjoner 
 Geoteknikk og fundamentering 
 Vann, avløp og drenering 
 Landskap 
 Hydrologi og vassdrag 

Multiconsult har deltatt i alle prosjektets planfaser, fra 
arkitektkonkurranse og skisseprosjekt i 2000, via 
forprosjekt og byggeplan, fram til ferdigstillelse av 
anlegget i 2011. 

Vi gratulerer Statens vegvesen og Buskerud 
Fylkeskommune med et flott anlegg!  

Strøm Gundersen AS
Papyrusveien 33, 3050 Mjøndalen

Telefon 32 27 43 50 • www.stroemgundersen.no

Hovedentreprenør

Spennvidder: 
Lsp= 25,8 + 32,0 + 32,0 + 
32,0 + 25,8 meter
Total bredde (inkl. G/S-ba-
ne): 
B = ca. 23 meter
Vertikalkurvatur (ved top-
punkt): 
RV= 1500 meter
Horisontalkurvatur: 
RH= 1200 meter
Maks. lengdefall /-stig-
ning: 
fL= 4,0 %

Brua har 4 kjørefelt med 
bredde på 3,0 m i tillegg til en 
G/S-bane med bredde på 5,5 
m på nedstrøms side av brua. 
Fri seilingshøyde på brua er 6 
meter som også tilsvarer ty-
pisk seilingshøyde for de øv-
rige bruer nedstrøms for Øv-
re Sund bru.

Mudring og 
erosjonssikring
Øvre Sund bru ligger der 
hvor Drammenselva er sma-
lest og i samarbeid med NVE 
og Statens vegvesen er det 
derfor stilt krav til innsnev-
ring av elveløpet. For å unngå 
vannoppstuving ble et større 
område av elvebunnen ved 
brua utdypet ved mudring i 
tillegg til at søylene fikk en 
spesiell form. Stabiliteten 
av elvebredden var svært lav 
som gjorde at utgraving og 
gjenfylling måtte foregå kon-
trollert og seksjonsvis.

Fundamentering
Søylene er fundamentert på 
et 2,5 m tykt betongfunda-

Det er noe med bruer, eleganse, kraft og spenst på samme tid. Her er brua foreviget nedstøms fra Bragernessiden.

Bruas 4-felts kjørebaner og G/S-sykkelbanen til høyre ennå ikke asfaltert.

ment på ca. 12 meters dyb-
de på rammede utstøpte stål-
rørspeler ned i morene under 
et overliggende leirlag. Det 
ble benyttes 8 stålrørspeler 
i hvert fundament. I aksene 
2, 3 og 4 ble det rammet pe-
ler med spiss, mens i akse 5 
(Hamborgstrøm) ble det be-
nyttet åpne stålrørspeler som 
senere ble grabbet ut. Funda-
mentene ble utført som un-
dervannsstøp, mens søylene 
ble bygget tørt innenfor en 
spuntet byggegrop.

Asymmetriske søyler
Søylene består av en skrå-
stilt betongssøyle som sentral 
understøttelse av betongt-
verrsnittet samt en skråstilt 
stålsøyle som understøtter 
betongtverrsnittet ved den 
langsgående forsterknings-
bjelken mot påhengt G/S-ba-
ne. Stålsøylen møter betong-
skiven i en høyde på ca. 1,5 
meter over normal vannstan-
den for elva. Ned mot fun-
damentet har betongsøylen 
et båtformet tverrsnitt for å 
oppnå minimal strømnings-
motstand i elva. Stålsøyla 
er sirkulær i tverrsnittet og 
konet i lengderetning for å få 
en mer elegant og statisk op-
timal form, og er utført med 
kuleformet ledd (halvkule-
formet) i begge ender for å gi 
ideelt ledd i alle retninger. 

Bruoverbygning i betong
For den primære bæringen 
av brua mellom oppleggene 
fungerer brua som en bjel-
ke-/platebru i betong hvor 

Detalj med G/S-bane i utkraget sål. Her sett oppstrøms 
fra Strømsøsiden.

tverrsnittshøyden maksimalt 
er 1,6 meter. Betongtverr-
snittet har en jevn og buet un-
derside som avsluttes med en 
plasstøpt kantbjelke på opp-
strøms side av brua. Mot den 
utkragede G/S-banen er br-
utverrsnittet forsterket med 
en langsgående overliggende 
bjelke som understøttes av 
en underliggende stålsøyle. 

Tverrsnittet bygges opp med 
normal betong, spennarme-
ring og innvendige sparerør 
for å redusere vekta av bru-
kroppen. 

Utkraget G/S-bane i stål
Den ensidige G/S-banen er 
en ren stålkonstruksjon som 
er utkraget fra betongtverr-
snittet. Hovedbæringen be-
står av oppsveisede I-profiler 
som er innspent i betongt-
verrsnittet via innstøpte bol-
ter og hylser. Dekket består 
av en stålplate forsterket med 
lukkede ribber som er sveist 
til stålplaten. På yttersiden 
og innersiden er stålplata 
forsterket med langsgående 
spesialformede bjelkepro-
filer.  Synlige elementer av 
stålkonstruksjonen har fått 
en hvit overflate og dekket 
har fått membran og slitelag 
av asfalt.

Utstyr på brua
Brua ligger på 2 stk. lager på 
begge landkarkonstruksjo-
ner som gjør at brua kan be-
vege seg fritt i lengderetnin-
gen. Ett av lagrene på hvert 
landkar er sidestyrt og fast-
holder brua i tverretning. Det 
anordnes dilatasjonfuger ved 

fortsettelse neste side
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Karakteristisk for brua er den buete undersiden på bruplaten, de 4 assymetriske betonggsøylene med skråstilte stål
søyler som understøtter betongtverrsnittet ved den langsgående forsterkningsbjelken mot gangbanen. På motsatte el
vebredd til venstre sees Papirbredden og de gamle industribygningene som i dag er Union Scene.

På forsterkningsbjelken er det montert en ca. 2 meter høy leskjerm mellom kjørebane 
og G/Sbane. Leskjermen vil også fungere som støyskjerm. Leskjermen utføres med 
varmgalvaniserte stolper av stål med utfyllingselementer i Lexanglass. De hvite flek
kene er måseskit. Se bilder  over til høyre.

Landkarkonstruksjonen på Grønland er bygget opp av følgende elementer: 
• kulvert for gata Grønland,
• platebru for kjørebaner, og
• rampekonstruksjon for G/S-vei og universelt utformet rampe.

begge landkarkonstruksjone-
ne i både kjørbane og G/S-
bane. 

Rekkverk på oppstrøms side 
av brua er utført i stål med 
stendere forankret med bol-
ter til den støpte kantbjelken. 
Rekkverksstolpen er et T-for-
met oppsveist profil for å til-
passe seg bruas formspråk. 
Rekkverket skal i tillegg ha 
en støyskjermende funk-
sjon og utfyllingselemente-
ne mellom rekkverksstolpe-
ne er derfor tette og utføres 
med Lexan-glass som hove-
delement. Rekkverk på ned-
strøms side av kjørebane er 
utført med rekkverksskinner 
som er montert på braketter 
til forsterkningsbjelken. På 
forsterkningsbjelken er det 
montert en ca. 2 meter høy 
leskjerm mellom kjørebane 
og G/S-bane. Leskjermen 
vil også fungere som støy-
skjerm. Leskjermen utføres 

med varmgalvaniserte stol-
per av stål med utfyllingse-
lementer i Lexan-glass. Yt-
terekkverk for G/S-bane på 
nedstrøms side av brua er 
utført med stendere i varm-
galvanisert stål festet med 
bolter til underliggende stål-
bjelke. Paneler mellom sten-
dere er utført med stålgitter, 
og håndløper er utført i tre-
verk av løvtre (ask). 

Belysning av kjørebane og 
G/S-bane er utført med bruk 
av LED-belysning montert i 
egne aluminiumsarmaturer 
festet til rekkverksstolpene 
under øverste føringsskin-
ne. For G/S-banen er LED-
belysningen montert under 
håndløperen.

Landkarkonstruksjoner på 
Grønland og 
Hamborgstrøm
Landkarkonstruksjonen på 
Grønlandsiden er bygget opp 
av følgende elementer: 
• kulvert for gata Grønland,
• platebru for kjørebaner, og
• rampekonstruksjon for 

G/S-vei og universelt utfor-
met rampe. Universell rampe 
har stigning 1:1
og har vannbåren fra fjerne-
varmeanlegg. Bredde på HC-
rampa er 2 meter.

Landkarkonstruksjonen på 
Hamborgstrømsiden er byg-
get opp av følgende elemen-
ter: 
• platebru for kjørebaner og 
G/S-bane, og
• trapp ned til terreng.

Kulvert for gata Grønland 
og platebru for kjørebane på 
Grønlandsiden er monolittisk 
forbundet og danner til sam-
men en platebru på omtrent 
65 meter fordelt over 5 spenn 
(14,5+14,0+14,0+12,0+10 
m). Bredde av kjørebaner 
på landkarkonstruksjonen er 
omtrent 16 meter.

Platebrua for kjørebane og 
G/S-bane på Hamborg-
strømsiden danner til sam-
men en platebru på omtrent 
35 meter fordelt over 3 spenn 
(10,6+14,0+10,6 m). Bredde 

av kjørebaner og G/S-bane 
utgjør omtrent 23 meter. Al-
le konstruksjonsdeler er slak-
karmert og utført i plasstøpt 
betong. Bruplatene bæres av 
massive betongvegger funda-
mentert på 1,0 m tykt betong-
fundament på rammede be-
tongpeler til fast morene. Det 
er svært dårlige grunnforhold 
langs elvebreddene og kon-
struksjonene skal ikke påføre 
grunnen tilleggsbelastning. 
Foran fugene ved bruopp-
legg for hovedbrua over Øvre 
Sund, har landkarkonstruk-
sjonene fått en betongkappe 
i form av en betongvegg med 
dobbeltkrumme flater i “fri 
form”. For denne betongkap-
pen ble det stilt svært strenge 
krav til overflatefinish. Kul-
vert for gata Grønland skal 
være undergang for G/S-tra-
fikken og har en spesiell ar-
kitektonisk utforming. Vegg 
og bruplate på sørsiden av 
kulverten er utformet som en 
ellipse og det ble stilt strenge 
krav til utførelse av forska-
lingsflater og betongstøp.
Med unntak av kulvert for 
gata Grønland og betongkap-
pe foran landkarkonstruksjo-

nene, er alle synlige flater 
forblendet med eller bygget 
opp av rosa (kinesiske) gra-
nittelementer. (farge som 
Drammensgranitt)

Landkarkonstruksjonene har 
langsgående vegger på beg-
ge sider; fra kantbjelkene og 
ned til under terreng. Innven-
dig i landkarkonstruksjonene 
er det hulrom. Disse romme-
ne skal være tilgjengelig for 
inspeksjon og vedlikehold. 
På Hamborgstrømsiden er 
det også bygget nytt traforom 
innvendig i landkarkonstruk-
sjonen, mens på Grønlandsi-
den inneholder landkarkon-
struksjonen teknisk rom for 
fjernvarmeanlegg.

På Grønlandsiden er det 
bygd rampekonstruksjon for 
G/S-trafikk og en egen ram-
pe som er universelt utfor-
met for gangtrafikk, barne-
vogner, rullestolbrukere etc. 
Sistnevnte rampe ledes ned 
mot elven og har en helning 
på 1:18 og bredde på ca. 2,0 
meter. Rampekonstruksjon 
for G/S-trafikk er 5,5 me-
ter bred,  har en helning på 

fortsettelse fra 
forrige side

En helt spesiell sak i 
dette prosjektet er at 
den  staselige håndløp
eren på G/Sbanen  har 
måttet beskyttes med 
plast fordi måsene i 
stort omfang har tatt i 
bruk brua til oppholds
sted og toalett. En 
mekanisk ugle med 
naturtro ugleskrik og 
utseende har bare delvis 
vært vellykket.
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1:12 og ledes direkte ned til 
gata Grønland. Det skal be-
nyttes fjernvarme som snø-
smelteanlegg for rampene 
på Grønlandsiden. På Ham-
borgstrømsiden går G/S-ba-
ne i samme nivå som kjøre-
baner. Fra G/S-banen er det 
bygd en trapp ned til terreng 
og mot elvefront. I trappa vil 
det være elektrisk snøsmelte-
anlegg.

Elvefronter og 
kaikonstruksjoner
På begge elvebredder skal 
det bygges nye elvefronter 
som en del av det nye gang- 
og sykkelveinettet. På grunn 
av de svært dårlige grunnfor-
holdene i området kan ikke 
grunnen belastes med vekt 
av oppfylling og konstruk-
sjoner. Det er derfor bygd 
kaikonstruksjoner på elve-
breddene med peler som fø-
rer all last til fast morene. El-
vefrontene er prosjektert som 
tradisjonelle kaikonstruksjo-
ner med et underliggende 
system av peler og betong-
bjelker, og med et kaidekke 
av slakkarmert betong. På 
Grønlandsiden ble peler og 
bæresystem tilpasset mellom 
eksisterende bygningsrester 
fra revet bygning. Kaidekket 
er bygd opp av prefabrikker-
te dekkeelementer og armert 
påstøp som toppdekke. Oppå 
betongdekket er det bygd opp 
0,5 meter tykt lag av bærela-
gsmasser og belegningsstein. 
Mot elva bygges det betongs-
kjørt slik at elvefronten får et 
vannspeil med ca 0,5 meter 
dybde langs konstruksjonen. 

På Grønlandsiden er kaifron-
ten utført med frontskjørt av 
betong med glatt overflate, 
mens på Hamborgstrømsiden 
har kaifronten fått en granitt-
fasade mot elva. Lengde av 
kaifronter er ca. 70 meter og 
ca. 50 meter på henholdsvis 
Grønland og Hamborgstrøm.

Hellene på plass Grønland og 
Hamborgstrøm er 10 cm tyk-
ke på kaifront og 15cm tyk-
ke på areal utsatt for biltran-

sport. Det er lagt ledelinjer 
for svaksynte i hellebelegget.

Entreprise A – riving. 
Riving er utført av Buskerud 
Gjenvinning (Utført pris: 6,6 
mill kr).
Riving av 9 bygninger – alt 
fra skur til industribygg.

Entreprise B – mudring og 
erosjonssikring
Mudring av halve elveløpet 
utført av  Sjøentreprenøren 
(Utført pris: 7,4 mill kr).

Entreprise C – 
bruentreprise
Utføres av Strøm Gundersen. 
Kontraktspris: 212 mill kr.
Mudring og erosjonssikring.
Fundamentering på stålrør-
speler/betongpeler.
Bruarbeider. 
Landkar, kai og rundkjøring 
Hamborgstrøm.

Entreprise D – landkar og 
elvefront Grønland 
Utført av Betonmast. (Utført 
pris: 36,1 mill kr. eks mva). 
Landkar Grønland er 65 m 
langt, samt elvefront og 37 m 
bredt inkludert ramper.
220 betongpeler for landkar 
og elvefront.
Kjøredelen i betong har fire 
felt og midtdeler, ca 14,9 m 
bredde uten betongkanter.
Landkaret er hult og har 6 
innvendige vegger. Senterav-
stand mellom veggaksene er 
9,9 – 14,4 m.

Entreprise E – granitt, 
grønt og elektro
Utføres av Eiker Grøntmiljø 
(kontraktspris: 20,1 mill kr.).
Forblending av landkar med 
granitt.
Belegningsstein og belysning 
på plasser.
Skilt og styringssystemer.

Byggeplan F – 
Stålgangbane 
Rekkverk og levegg kon-
traktsinngåelse skjedde i 
oktober 2010 med Bladt in-
dustries. Firmaet er danskt, 
men verkstedarbeidene skjer 
i Polen.

Til venstre: På Ham-
borgstrømsiden går 
G/S-bane i samme ni-
vå som kjørebaner. Fra 
G/S-banen er det bygd 
en trapp ned til terreng 
og mot elvefront. I trap-
pa vil det være elektrisk 
snøsmelteanlegg.

Til høyre: Den vakre 
strandpromenaden på 
Bragernessiden får sin 
flotte avslutning ved 
landkonstruksjonen på 
Hamborgstrøm. Prome-
naden som starter ved 
Bybrua ved Bragernes 
torg,  løper midtveis for-
bi Ypsilon (hvor bild-
et er tatt) og ender alså 
ved Øvre Sund bru.
 

På strandpromenaden ved Drammenelvas nordre bredd. Mot elva bygges det betongskjørt slik at elvefronten får et 
vannspeil med ca 0,5 meter dybde langs konstruksjonen. På Grønlandsiden er kaifronten utført med frontskjørt av 
betong med glatt overflate, mens på Hamborgstrømsiden har kaifronten fått en granittfasade mot elva. Lengde av 
kaifronter er ca. 70 meter og ca. 50 meter på henholdsvis Grønland og Hamborgstrøm.

Illustrasjonen av bruas tverrsnitt er fra arkitektens 
hjemmeside nunoarkitektur.no. Bruas arkitekt-
konkurranse ble vunnet av Bovim-Fuglu-Svingen 
i 2000. Senere skiftet arkitekfirmaet navn til Nuno 
Arkitektur AS.

Drammenselvas bredder og alt det spennende av by-
rom og arkitektur som finnes her er et besøk verdt. 
Over: tvillingkloden ved Union Scene med Øvre 
Sund bru i bakgrunnen. Under speiler den vakre 
gang- og sykkelbrua Ypsilon seg i kloden. 

For flere bilder se: byggenytt.no i Bildeserier.  

Se Statens hjemmeside vegvesen.no hvor du kan finne en 
meget innholdsrik og informativ nettside om 

Øvre Sund bru.
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Rådgivende ingeniør
Brannteknikk
Prosjektering

Telefon 02694 • www.cowi.no

Arkitekt

Frakkagjerdveien 100, 5563 Førresfjorden

www.omega.no

Leveranse av dør, vindu, 
glassfasader og

persienner

KraftGlass & Aluminium AS
Årabrotsvei 21 D, 5515 Haugesund

www.kgalu.no

Nybygg Jakob Hatteland Development AS 
Prosjektfakta

Byggherre: Jakob Hatteland Development AS

Totalentreprenører: Kruse Smith AS

Teknisk 
  totalentreprenør: Apply TB AS

Arkitekt: Omega 
 Ingeniør & Arkitekt Tjenester AS

RIB: Siv.ing. Petter J. Rasmussen AS

RIBr: COWI AS

Av 
Jan Stødle,

Omega Interiør & Arkitekt Tjenester AS

Det nye kontorbygget på Raglamyr industriområde i Haugesund, samlokaliserer nå Vats-baserte Hatteland-gruppens 
3 Karmøyfirmaer: Hatteland Solutions, Hattelco og Hatteland Computer.

Foto: Byggenytt  

Å plassere et rent kontorbygg 
med bestemt størrelse inn 
i mellom verkstedbygg og 
andre lagerbygg på en liten 
tomt gjorde oppgaven svært 
krevende for arkitekten i det-
te tilfellet.

Tiltakshaver var opptatt av at 
bygget skulle se fint ut, det 
vil si det skulle være kvalitet 
over bygget både sett utenfra 
og innenfra. Han var opptatt 
av at bygget skulle fremstå 
med gode kvaliteter for alle 

og ikke minst de som skulle 
ha sitt daglige arbeide i byg-
get. 

Dette var «god musikk» i ar-
kitektens ører da det ikke er 
så ofte vi hører slike uttalel-
ser fra en oppdragsgiver på 
disse kanter av landet. Der-
med ble løsningen å forme 
bygget så godt som mulig et-
ter tomten med det for øye å 
oppnå best mulig utnyttelse 
med hensyn til antall kon-
torplasser og nødvendig ute-
nomhusareal som parkering/
grøntanlegg osv. Ser en byg-
get ovenfra gjenspeiler om-
risset av bygget i stor grad 
omrisset av tomten. 

Vi ble nødt til å gå flere run-
der med kommunen vedrø-
rende godkjenning av fem-
teetasjen på bygget. Vi slet 

med gamle reguleringsbe-
stemmelser og hadde liten 
tid til å omregulere da tanken 
med 5.etasjen var å opprette 
små overnattingsmulighe-
ter for de ansatte og eventu-
elt tilreisende forretningsfor-
bindelser. Det ble godkjent 
kontorer med et stort flott 
kjøkken og møterom med en 
utsikt som kan ta pusten fra 
noen og enhver. 

En ting var klart for tiltaks-
haver. Dette skulle være et 
så godt som mulig vedlike-
holdsfritt bygg. Det skulle 
brukes sorte slipte betong-
elementer i ytterfasaden, 
vinduer av høy kvalitet med 
hensyn til varmetap og lyd. 
Den nye T-forbindelsen mel-
lom Karmøy og Tysvær samt 
E134 mot Haugesund vil gå 
like forbi bygget så dette med 

Fotavtrykk av tomt og hus.                 Illustrasjon: Omega

Hovedinngangen er godt synliggjort med stor glassfasade 
og tydelige skilt som viser hvem som holder til i bygget.

Foto: Byggenytt

Hver etasje represen-
terer 3 forskjellige fir-
maer. Disse tre har også 
hver sin farge i logoen 
og dette gjenspeiler seg 
videre i fargevalget på 
møbler og interiøret el-
lers i de tre hovedetasje-
ne. Dette går også igjen 
i parkeringsplassene 
utenfor som har fått 
markert en h i tre for-
skjellige farger.

Foto:
Byggenytt

Representetiv ankomst med flagg ved portinnkjøringen. 
Da bildet ble tatt, manglet Hattelcos flagg med blå logo.

Foto: Byggenytt
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Bygg · Anlegg · Bolig og Eiendomsutvikling · Byggfornyelse

Fra idé til virkelighet

Grunnarbeid og utvendig 
rørarbeid er utført av

Risa AS
Postboks 14, Bjorhaugsletta

4365 Nærbø
www.risa.no

lyd er spesielt ivaretatt med 
godt resultat.

Sorte elementer i yttervegger 
er i seg selv et tungt materiale 
og vi ble nødt til å brekke opp 
fasaden med vertikale «søy-
ler» av slipte grå elementer. 
De sorte elementene er ellers 
oppdelte i et rutenett med fal-
ske «fuger». Dette også gjort 
for å lette uttrykket på en el-
lers tung fasade.

Det ble valgt flatt tak med 
stort horisontalt utspring. 
Dette er også et ledd i å be-
skytte fasaden mest mulig 
for vær og vind samt at hatte-
profilen på taket passet godt 
til utbygger, Hatteland De-
velopment AS. Under takut-
springet er det montert fort-
løpende LED-lys som gir en 
flott effekt på kvelds- og nat-
testid. Det er montert utven-
dige persiener på samtlige 
vinduer/alle fasader. Disse er 
automatstyrt på sol og vind, 
men kan også overstyres ma-
nuelt/individuelt for hvert 
kontor.

Hovedinngangen er godt 
synliggjort med stor glassfa-
sade og tydelige skilt som vi-
ser hvem som holder til i byg-
get. Dette ser en også godt på 
østfasaden der hver etasje re-
presenterer 3 forskjellige fir-
maer. Disse tre har også hver 
sin farge i logoen og dette 
gjenspeiler seg videre i far-
gevalget på møbler og inte-
riøret ellers i de tre hovede-
tasjene. Dette går også igjen 
i parkeringsplassene utenfor 
som har fått markert en H i 
tre forskjellige farger.

Innvendig ellers var det og-
så klare føringer fra tiltaks-
haver sin side med hensyn 
til valg av kontorløsninger 
som celleinndeling og kon-
torlandskaper samt material-
valg og farger.

En legger spesiellt merke til 
den røde veggen i resepsjo-
nen som er en spesiell slipt 
betongvegg med rødt glass i 
yttersjiktet

Dermed var mange av oppga-
vene til arkitekten allerede 
klarlagt og det ble et arbeid 
med å sy dette sammen best 
mulig i samarbeid med til-
takshaver. Vi må få lov til å 
gratulere Ellen Hatteland på 
dette området som har stått 
for mye av de interiørmessi-
ge valgene i bygget med flott 
resultat.

Bygget er meget teknisk av-
ansert med største teknisk 

rom i underetasjen. Dette 
inneholder ventilasjonsan-
legg med varmegjenvinning. 
Det er separat tilluft og kjø-
ling med kjøleelementer i ta-
ket på samtlige kontorer og 
møterom.

Oppvarmingen skjer med 
vannbåren varme via rør i 
gulv + radiatorer på vegg. 
Systemet er lagt opp slik at 
det skal være stor fleksibilitet 
om hvordan hver enkelt vil ha 
det på sin arbeidplass. Begge 
systemene er basert på gass-
kjel for naturgass med elkjel 
som reserveløsning. Bygget 
har også et nødstrømsaggre-
gat basert på diesel. Videre er 
det teknisk rom i hver etasje 
der disse i stor grad innehol-
der datateknikk.

Bygget inneholder kantine 
med 120 sitteplasser og eget 
trimrom med tilhørende du-
sjanlegg.

Utenomhus er det også lagt 
vekt på kvalitet og lite ved-
likehold. Selv på «baksiden» 
av bygget er det spandert na-
tursteinstrapp og skifer for 
å heve kvaliteten på arealet 
som vender mot en heller så 
trist nabobygning. 

I plantesonene er det omhyg-
gelig valgt planter av god 
kvalitet og lite ettersyn. I 
deler av planteområdene og 
mot naboer er det støpt ned  
rullestein som viser at ingen 
kvadratcentimeter ute er til-
lagt tilfeldighetene. Plante-
områder og uteområde er 
ellers godt belyst med belys-
ning tilpasset området.

Området er gjæret inn med 
flettverksgjerde i aluminium 
og som inngangsport er valgt 
pullerter nedfelt i grunnen. 
Dett gir et åpent og tiltalen-
de inngangsparti uten store 
skjemmende porter og som 
fremhever inngangsfasaden 
til alle døgnets tider.

Totalt sett fremstår bygget 
med sine kvaliteter og stør-
relse som et bygg det vil bli 
lagt merke til i området. Det 
vil etter vår mening være 
med å forskjønne denne de-
len av industriområdet med 
sin utforming og valg av ma-
terialer som står i kontrast til 
mindre påkostede bygg i na-
bolaget.

Se flere bilder på
byggenytt.no

i
Bildeserier

Bildet over er tatt fra 
nabotomten og viser en 
5. etasje (se også bildet 
til høyre). Under det ho-
risontale takutsprin-
get over 4 etasje vil det 
bli montert fortløpende 
LED-lys som gir en flott 
effekt på  kvelds- og 
nattestid. Østfasaden til 
høyre har godt profiler-
te logoer mot nabolaget 
som er under opprust-
ning.

Foto:
Byggenytt 

Over til venstre: resepsjon med spesiell slipt betongvegg 
med rødt glass i ytterskiktet. Til høyre: Fra 5. etasje som 
er blitt til kontorer med stort flott kjøkken og møterom 
med strålende utsikt

Foto: Byggenytt

Utenomhus er det også lagt vekt på kvalitet og lite vedlike-
hold. Selv på «baksiden» av bygget er det spandert naturste-
instrapp og skifer for å heve kvaliteten på arealet som vender 
mot en heller så trist nabobygning. 

Foto: Byggenytt
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Stillas er levert av

Stongvegen, 4270 Åkrahamn
Telefon 94 80 33 81

Maler- og gulvbelegg
er utført av

www.risanger-sonn.no

Flis- og skiferarbeider
er utført av

Jomfruveien 97, 5542 Karmsund
Telefon 98 29 15 93

www.rbjas.no

Hatteland-konsernets nybygg
Tekst av Kjell Øren

1. juni flyttet Hatteland-kon-
sernets avdelinger i Hauge-
sund og Karmøy inn i nytt 
kontorbygg til rundt 70 mil-
lioner kroner på  næringsom-
rådet Raglamyr i Haugesund. 
Det gjelder virksomhetene 
Hatteland Solutions, Hattel-
co og Hatteland Computers. 

– Et fint og forseggjort bygg, 
med mange flotte detaljer, si-
er prosjektleder Stanly Brek-
ke hos totalentreprenør Kru-
se Smith. 

Bygg i fem etasjer 
Bygget i fem etasjer er opp-
ført på en cirka tre mål stor 
tomt. Grunnflaten er på 1004  
m2 og totalt bruksareal rundt 
4000 m2. Det er fire fulle eta-
sjer mens femte etasje er inn-
trukket. Bygget har to heiser 
og to trappeløp.   

I 1. etasje er det parkerings-
anlegg til 13 biler. Det er yt-
terligere 44 bilparkerings-
plasser  ute, fem av dem 
under tak. I tillegg er det stor 
sykkelparkering under tak. 
Det er også flere tekniske 
rom og trimrom. 

I hver av de andre etasjene er 
de cirka 40 lukkede kontorer 
– noe færre i tredje etasje der 
det er kantine med kjøkken, 

åpne kontorlandskap og tre-
fire møterom. 

Betong, stål og glass 
Materialene i bygget er be-
tongelementer, stål og glass.  
Innvendig er det systemhim-
linger  i fire etasjer, mens 
himlingen er laget av gips-
plater i femte etasje. På veg-
gener er det malt strie, og 
gulvene er i akseparkett. 

Nybygget til IT-bedriftene i 
Hatteland-gruppen har avan-
serte lednings- og alle muli-
ge teletilkoblinger. Dermed 
et vell av kabler og ledninger. 

Vannbåren varme 
– Oppvarmingen består av 
vannbåren varme i alle gulv 
samt radiatorer i alle rom, og 
varmen kan styres uavhengig 
for og fra hvert enkelt kontor. 
Varmekilden er strøm, men 
det er også lagt inn gasskjele, 
sier Brekke. 

Han forteller at bygget har 
felles solavskjerming som 
styres av lyset utvendig, og 
eget nødstrømaggregat. Det 
er også klargjort for egen ut-
vendig varmepumpe. 

Området er utvendig inngjer-
det og det er adgangskontroll. 
I stedet for port, har innkjør-

selen tre pullerter som heves 
og senkes. 

Byggeprosessen som startet i 
mars 2010, har ifølge Brekke 
gått greit. Til tross for noen 
problemer i forhold til grunn-
arbeidene. – Fundamentet på 
den ferdig opparbeide tomta 
var mer krevende enn antatt. 
Det måtte mer pæling til, si-
er han.   

Brannteknisk interessant
– Brannteknisk er Hatteland-
konsernets  nybygg på Ra-
glamyr veldig interessant. 
Oppdragsgiveren har nemlig 
kommet med en veldig spesi-
fisert bestilling for alle rom, 
sier prosjektansvarlig for det 
branntekniske i nybygget, 
Ronald Andreassen i Cowi.   
Han sier spesifikasjonene tar 
for seg rom etter rom. 

– Det stilles store sikker-
hetskrav fra oppdragsgiver. 
Blant annet krav om full 
sprinkling, sikre dører og di-
rekte tilkoblet alarmselskap, 
sier Andreassen. 

Kravene ligger godt over de 
minimale branntekniske kra-
vene, og Andreassen sier at 
det er første gang han har 
sett et så spesifisert opplegg 
fra oppdragsgiver. 

– Det hører til sjeldenhetene 
at kravene til brannsikring er 
så spesifiserte. Internt i Hat-
teland-konsernet er man ty-
delig  opptatt av at sikkerhet 
lønner seg. Et annet moment 
som kan telle med, er om-
dømme, sier han. 

Prosjektleder i Kruse Smith Stanly Brekke, og Ronald 
Andreassen i Cowi, prosjektansvarlig for det branntekni
ske i bygget, synes begge at nybegget er fint og forseg gjort.

Foto: Kjell Øren  

Bygget er for
seggjort og det er 
mange detaljer å 
glede seg over. Til 
venstre flott trap
peanlegg.

Til høyre: Om
rådet er utvendig 
inngjerdet og det 
er adgangskon
troll. I stedet for 
port, har innkjør
selen tre pullerter 
som heves og 
senkes. 

Foto:
Byggenytt

4 andre bilder som 
gir gode eksempler på 
kvalitet i utførelse og 
materialbruk, både 
utomhus og i interi
ørene. Friske farge
innslag er også benyttet.

Foto:
Byggenytt



BYGGENYTT NR. 4–2011 - 27

Ventilasjonsaggregatene
er levert av

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

Fra teknisk rom: kjølesystem med sirkulasjonspump-
er/shunt og ventilasjonsaggregat. Kontorer og møter-
om har montert fancoil/ventil som tilfører kjøling 
gjennom ventilasjonsanlegget.

Bygget har selvs-
agt backup/re-
servekraft. Bildet 
over: Batterirom og 
UPS med kapasitet 
100 kva. 

Til venstre gen-
erator med kapasiet 
500 kva.

Bilder i boksen:
Byggenytt

Nybygget grenser mot et stort anleggsområde for den 
nye T-forbindelsen mellom Karmøy og Tysvær, samt 
ny E134 mot Haugesund. Å skjerme mot lyd er godt 
ivaretatt i bygget. Bonus er god profilering mot trafik-
ken.

Foto: Byggenytt

Eksempler på elegant interiør i Hattelands-konsernets nybygg.

Foto: Byggenytt

A room with a view!                         Foto: Byggenytt

Over: Fin fasadedetalj 
med sykkelparkering. Un-
der: eksempler på interiør-
er av høy standard.

Foto:
Byggenytt 
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