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Spalten mellom bygning og terreng dekkes av glass og 
skaper et dynamisk underjordisk rom.

Ankomst den nye høyskolen, vel plassert på dynamiske 
Vulkan. Bildet under: A room with a view!

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt

Det åpne planet på gatenivå sørger for kontakt mellom 
nordre torg på Vulkan i vest og Akerselva i øst, og ut-
nytter terrengfallet med flotte detaljer.

Back of House 
ved Akerselva 
i øst. Utgang 
fra kantinen 
med mulig 
uteservering.

Bildet under:
Et frapperende 
samspill mel-
lom eksponert 
betong og 
grafisk design.

Byggherre for nybygg

Westerdals School of Communication 

www.abne.no
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Veidekke Entreprenør AS
Distrikt Oslo
Postboks 506, Skøyen
0214 Oslo
Telefon 21 05 50 00 • www.veidekke.no

Totalentreprenør
Rådgiver elektroteknikk

Sweco Norge AS
Jernbaneveien 5-7, 1400 Ski • Telefon 64 91 45 59 • Faks 64 91 45 51

www.sweco.no

Westerdals School of Communication
Av 

sivilarkitekt Francis Brekke,
Kristin Jarmund Arkitekter AS

Lokalisert på Vulkan, et gam-
melt industriområde i Oslo, 
ved den pittoreske Akersel-
va og det populære offentlige 
rommet Kuba, ligger den nye 
kommunikasjonshøyskolen 
Westerdals.

Bygningen er et resultat av en 
konkurranse i 2007, utfordret 
av finanskrisen, og formgitt 
med tanke på skaperkraften 
som bor i Westerdals og mu-
lighetene som ligger i regule-
ringsplanen. 

Skolens bygningsvolum ligger 
i et hull i bakken som er større 
enn seg selv. Spalten mellom 
bygning og terreng dekkes av 
glass og skaper et dynamisk 
underjordisk rom. På dagtid 
strømmer lys ned i rommet 
ovenfra, mens på kveldstid 
belyses spalten underfra. På 
denne måten skapes et objekt 
som står og vib rerer i sitt eget 
kraftfelt.

Åpenhet og synlighet er vik-
tig for Westerdals. Rause inn-

gangsparti og et åpent plan på 
gatenivå sørger for kontakt 
mellom Nordre Torg på Vul-
kan i vest og Akerselva i øst. 
Planet rommer en publikums-
åpen kantine med uteserve-
ring mot elven, resepsjon, 
mediatek og et raust vrimle-
område til kombinert bruk for 
utstillinger og arbeidsplasser. 

Glasspalten rundt bygningen 
gjør at det er mulig å bru-
ke underetasjen til undervis-
ningsformål. Publikum kan 
gå langs huset og titte ned 
på studenter som jobber med 
prosjekter og få en følelse av 
hva som foregår på innsiden. 

Skolen har 6 forskjellige stu-
dieretninger; Art Direction, 
Eksponeringsdesign, Grafisk 
Design, Film & TV, Tekst 
& skribent og Experience & 
event, som alle har forskjelli-
ge krav til romlighet og areal. 
I underetasjen ligger de plass-
krevende funksjonene knyt-
tet til 1:1 arbeid som verksted, 
malerrom, monteringsareal 

og område for bygde miljøer, 
samt et auditorium med kino-
standard som rommer ca. 170 
personer, hvor skolen har mu-
lighet til å samle et helt års-
trinn.

3. og 4. etasje består av ar-
beidsplasser til studente-
ne i form av 7 klasserom og 
åpne landskap. Hver linje har 
ett klasserom hver til dispo-
sisjon for den tradisjonelle 
forelesningen. Resten av un-
dervisningen foregår som 
prosjektarbeid og temporære 
undervisningssituasjoner som 
skapes i det åpne landskapet.

Administrasjonen og lærer ne 
ligger sentralt plassert i 2. eta-
sje. Sekundærinngang en på 
dette nivået er en del av amfi-
et, en ny kobling mellom Ku-
ba og Vulkan som også inklu-
derer trapp og rampe. Amfiet 
kan fungere som et utvendig 
klasserom på sommerhalvår-
et og kan romme hele skolen.

Fasadene er et luftet pussys-
tem i en mørk, nesten svart 
farge, for å tydeliggjøre lys ets 
viktige rolle i fasadeuttrykket. 
Underetasjen har gulmalte be-
tongyttervegger og et gulmalt 
betonggulv for å forsterke 
kontrasten til det mørke volu-

met som ligger og flyter over. 

I selve bygningsvolumet er det 
brukt lite farger. Sort, hvitt og 
lysegrått er fargene som skal 
danne bakgrunnen for stu-
dentenes utfoldelse. Med en 
slik produksjon og grafisk ut-
foldelse som Westerdals har, 
trengs det en nøytral bak-
grunn, et blankt ark. 

Den rå betongen i trapperom-
mene står eksponert mot de 
forfinede overflatene på gulv 
og vegg. Det er brukt noen 
farger for å symbolisere vik-
tige funksjoner. Rosa dører 
leder til trapperom og grøn-
ne dører fører til toalett, som 
også er monokromt grønne på 
innsiden.

Det tekniske anlegget er lagt 
åpent, og det er brukt mye tid 
på å strukturere anlegget på 
en slik måte at det fremstår 
så rent og ryddig som mulig. 
Det synlige anlegget gir rom-
mene større takhøyde samti-
dig som det sammen med de 
rå betongoverflatene, knytter 
bygget til industrikulturen på 
Vulkan.

Skolen er på 4.300 m² og rom-
mer ca. 50 lærere og 500 stu-
denter.

Resepsjonsarealet ved hovedinngangen i vest. Det tekniske anlegget er lagt åpent, og det 
er brukt mye tid på å strukturere anlegget på en slik måte at det fremstår så rent og 
ryddig som mulig. 

Hver linje har ett klasserom hver til disposisjon for den tradisjonelle forelesningen. Resten 
av undervisningen foregår som prosjektarbeid og temporære undervisningssituasjoner 
som skapes i det åpne landskapet.

Publikum kan gå langs huset og titte ned på studenter som job-
ber med prosjekter og få en følelse av hva som foregår på innsiden.
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Fasadepuss er levert av

Sto Norge AS

Thorvald Meyers gate 9, 0555 Oslo (Inngang fra Mølleparken)
Telefon 66 81 35 00 • Faks 66 81 35 01

www.stonorge.no

Alle utomhusarbeidene er utført av

Tronslien AS
Verkseier Furulunds vei 12, 0668 Oslo
Telefon 64 91 19 60

TRONSLIEN AS

TRONSLIEN AS

By night. Spalten mellom bygning og terreng dekkes av 
glass og skaper et dynamisk underjordisk rom. På kvelds-
tid belyses spalten underfra. 

Elektroteknikk
Av 

senioringeniør Bjørn Ole Langslet,
Sweco Norge AS

KRAFTTEKNISKE
ANLEGG

Bæresystemer
Det er montert føringsveier 
for elkraft - tele- og automa-
tiseringsanleggene.

Byggenes bæresystemer kan 
i prinsippet deles i følgende 
hovedkategorier:

• Kabelbaner i hovedførings
veier er basert på tett kabel-
bane for elkraft og tele/au-
tomatiseringsanlegg med 
fysisk skille. Tette baner på 
grunn av at det er lite him-
linger i bygget.
• Armaturskinner er montert 
som vertikale føringsveier, 
for kabelfremføring og opp-
hengsskinne for lysarmatu-
rer. 
• Veggkanaler montert langs 
noen vindusfasader i konto-
rarealer og på vegg i gene-
relle møterom/grupperom, 
klasserom, samt som verti-
kal nedføringer ved dører til 
trapp og til horisontale vegg-
kanaler. 
• Veggkanalene er oppdelt 
med skille mellom elkraft og 
de teletekniske installasjon-
er, eller separate kammer. 
• Kabelbroer er montert i al-
le vertikale fordelingssjakter. 

Kanaler ved dører til hoved-
trapp er utført i aluminium. 
Type MC125, farge Eloksert 

aluminium.

Kanaler i andre arealer er ut-
ført i plast, farge Polarhvit.

Jording
Jordingsanlegget er utført 
som ringjord, forlagt i bak-
ken rundt bygget, samt at det 
er lagt forbindelser som ru-
tenett under byggets bunn-
plate. Byggets ringjord er i 
tillegg forbundet med arme-
ringen ved Caldwell-sveiser.  
Lederne fra byggets ringjord 
er lagt til hovedutjevnings-
skinne i hovedtavlerom på 
plan U. 

Nettstasjon
Det er på plan U i Nye Bro-
verkstedet benyttet eksister-
ende transformatorrom som 
nettstasjon for dette bygget. 
Det er imidlertid installert 
ny transformator fra Hafs-
lund Nett AS. 
 
Transformatorene er montert 
på vibrasjonsdempende un-
derlag og tilpasset transfor-
matorenes frekvensområde.

Hafslund Nett AS har stått 
ansvarlig for utskifting av 
transformator, og fører frem 
400V 3fas TNS spenning 
via kabler. Kablene er lagt 
inn direkte på inntaksside av 
hovedbryter plassert i hoved-
fordeling på plan U i bygget. 

Stigeledninger,
inntaksledninger
Installasjoner i forbindelse 
med nettstasjon er utført av 
Hafslund Nett AS. Nettsta-
sjonen til Hafslund Nett er 
plassert i plan U i Nye Bro-
verkstedet. 

Det er forlagt 3 stk. kabler på 
240 mm2 AL, fra transfor-
mator til byggets hovedfor-
deling. Kablene er tilkoplet 
på inntakssiden av byggets 
hovedbryter. 

Stigeledninger
Spenningssystemet er 400V 
TN-C

Fra hovedfordelingen er det 
forlagt følgende:

• Stigekabler til alle under-
fordelinger, dimensjoner 
framgår av hovedfordelings-
kjema. 
• Stigekabel til VVSforde-
ling, dimensjoner framgår 
av kursfortegnelse for hoved-
tavle. 
• Stigekabel til heiser, dimen-
sjoner framgår av kursforteg-
nelse for hovedtavle. 

Fra hovedfordelingene er sti-
geledningene fremlagt til de 
respektive underfordelinger 
via kabelbroer og rør forlagt 
i dekke som føringsveier. 
Det er etablert kabelskjakter 
gjennom underfordelinger på 
2 steder i bygget. Kabelsjak-
tene ligger i bakkant av for-
delingene. 

Hovedfordelinger
Det er installert 1 stk. hoved-
fordeling i prosjektet plasse-
ring på plan U i rom U14. 

•Hovedfordelingen forsyner 

alle underfordelinger, VVS 
fordelinger og heiser.  

Merkespenning er 400V TN
S.

Hovedfordelingen er ut-
ført som en frittstående mo-
dultavle. 

Hovedfordelingene har sik-
ringsløse vern som effekt-
bryter for vern mot overbe-
lastning og kortslutning. 

Det er montert overspen-
ningsvern på inntak.

Underfordelinger
Underfordelingen er levert 
for energiforsyning til avdel-
te felt for:

• Hovedbryter og vern til 
kursavganger for lys og ge-

nerelle stikk. 
• Underfordelingene er levert 
i berøringssikker utførelse, 
oppbygget og tilpasset de re-
spektive driftsforhold, og er 
oppbygget i moduler. 

Fordelingene er utstyrt med 
hovedbrytere for å gjøre hele 
fordelingen spenningsløs.

Det er benyttet sikringsløse 
vern som for eksempel ef-
fektbryter og automatsikrin-
ger i fordelingene.

Kursopplegg for lys
Kursopplegget er utført som 
både skjult og åpent anlegg.

Nødlys har kursopplegg til-
knyttet egen sentral fra plan 
U. Sentralen er montert i ho-
vedfordelings rom på plan U. 

Kursopplegget er utført for 
systemspenning 400/230V 
TNS.

Belysningsutstyr
Anlegget er generelt utført 
med: 

• Nedhengte lysrørsarmatu-
rer i kontorer / grupperom.
• Lysrørsarmaturer hengt i 
armaturskinner i korridor-
soner, klasserom, undervis-
ningsarealer og fellesarealer. 
• Nedhengte lysrørarmaturer 
møterom.  
• Innfelte downlight for kom-
paktlysrør i toalettkjerner, 
garderober og auditorium. 
• Utenpåliggende lysrørsar-
matur i verksted, tekniske 
rom og lager. 
• Innfelte lysrørarmaturer i 
skjørt på plan U. 

Hovedtavle på plan U, bygget som frittstående modultavle.

Uterommet utnytter til fulle tomtens muligheter og inkluderer 
også trapp og rampe. Amfiet kan fungere som et utvendig klas-
serom på sommerhalvåret og kan romme hele skolen.
 

Auditorium med kinostandard som rommer ca. 170 perso-
ner, hvor skolen har mulighet til å samle et helt årstrinn. 
Innfelte downlight for kompaktlysrør.
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Tavler og underfordelinger
er levert av

Telefon 32 21 90 10

www.dea.no

De elektrotekniske installasjonene er utført av
Lefdal Installasjon AS • Bærumsveien 375, 1346 Gjettum • Telefon 67 80 58 00 • www.lefdal.no

Lysstyringen er levert av

www.vanpee.no

Kanaler og grenstaver
er levert av

Belysningen er levert av

Stokkan Lys Øst AS • Telefon 95 85 88 03

www.stokkanlys.no

Maxeta AS • Telefon 35 91 40 00

www.maxeta.no

 
Prosjektfakta

Byggherre: Anton B. Nilsen Eiendom 
Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS
LARK turstien/
  Vulkan utomhus: LPO Arkitekter S
VD ri teknisk
  VVS/EL: Itech AS
RIE: Sweco Norge AS
RIV: Asplan Viak AS
RIA: Brekke & Strand Akustikk AS
RIB: Siv.ing. Munthe-Kaas Udnes AS
Ribr: Multiconsult AS
Ribr 
 uavhengig kontroll: Egil Berge AS
RI overlys: Sintef Byggforsk

• Utenpåliggende lysrørar-
maturer for belysning av co-
urt på plan U. 
• Strømskinner hengt i wire 
i undervisningsarealer plan 
U, samt i vrimleområder på 
plan 1. 

Alle lysrørsarmaturer er le-
vert med elektronisk forkob-
lingsutstyr.

Alle lysrørsarmaturer er be-
stykket med T5 øko-rør med 
Ø=16mm

Downlightene er bestyk-
ket med lavenergilamper og 
med elektronisk forkoblings-
utstyr.

I alle etasjene er lysarmatu-
rene generelt styrt ved hjelp 
av sentralt plasserte bevegel-
sesdetektorer. Disse styrer lys 
i korridorer og fellesarealer. 
Klasserom, auditoriet og un-
dervisningsarealene er styrt 
ved hjelp av DALI-bryterpa-
neler, samt bevegelsesdetekto-
rer. Kontorer og grupperom er 
styrt med DALI-bevegelsesde-
tektorer.

Generelt er det montert kon-
vensjonelle bevegelsesdetek-
torer i toaletter, lager/bøt-
tekott og underforliggende 
rom. Alle møterom har egne 
DALI-brytere med scenario-
funksjon. 

Utstyr for nødlys
Det er montert 1 stk nødlys-
sentral som strømforsyning 
til ledelys og markeringslys 
i bygget. 

Nødlyssentralen er utstyrt 
med en mini PLS som iverk-
setter automatisk funksjons-
test av anlegget i henhold 
til EN 50172. Sentral over-
våking.

Ledelysarmaturer er koplet 
til lastovervåkere for de lo-
kale lyskurser de er plassert 
ved. 

Ved spenningsbortfall på de 
lokale lyskursene vil ledelys-
armaturene tenne. 

fortsettelse neste side

Det åpne rommet på gateplanet sett mot hovedinngengen 
i vest. Mediateket til høyre og nedgangen til underetasjen 
med sine plasskrevende undervisningsarealer. 

By night. Sett fra nordsidens uteamfi mot sekundær
inngangen til plan 2. Lyssjakten som omkranser bygnin
gen, gir en effektfull virkning. 

Utsnitt av uterommet i øst ved Akerselva. Det rause 
inngangspartiet leder inn til skolens kantine som også 
vil kunne brukes som publikumskafé om kvelden.
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Lås og beslag er levert av

Sinsenveien 4, 0572 Oslo
Telefon 22 04 07 50 • Faks 22 04 07 97

www.nnokkel.no

Byggevarer er levert av

Nordahl Bruns gate 10, 2004 Lillestrøm
Telefon 04030

www.byggmakker.no

Storkjøkkenet
er levert av oss

Mimes veg 3, 2817 Gjøvik
Telefon 61 18 90 30 • Faks 61 18 90 50

www.maestro-storkjokken.no

Rekkverk og trapper utvendig 
er produsert og montert av

Rosmek AS
Postboks 114, N-1483 Skytta
Telefon 67 07 09 93
www.rosmek.no

fortsettelse fra 
forrige side

Varmluftporter
Det er montert 2 stk. var-
meluftporter i inngangspar-
ti plan 1. Disse er tilkoplet 
vannbåren vannvarme. 

Varmekabler for gulvvarme
Det er montert varmekabler 
i hovedinngangspartier i 1. 
etasje. Det er montert var-
mekabler i alle dusjavlukker. 
Det er montert varmekabel 
ute i ramper og trinn foran 
bi-innganger. Det er mon-
tert varmekabel ute i ram-
pe, trapp og plass mot Kuba.  
Det er montert varmekabel i 
utvendige slissrenner. 

Varmekabler
Varmekabler utvendig og i 
inngangspartier er styrt via 
byggets felles snøostat som 
ligger inne på SD-anlegget.  
Varmekabel i dusjer er lokalt 
styrt med egne termostater. 

TELETEKNISKE 
ANLEGG

Telefordelinger
De fleste telefordelinger er 
stativer og plassert i sjaktene.
• Sjakt AE fra plan K = til 
plan 9 = 10 stk. 
• Sjakt BE fra plan K2 til 
plan 10 = 13 stk. 
• Sjakt CE fra plan K2 til 
plan 9 = 12 stk. 
• Sjakt DE fra plan K2 til 
plan 10 = 13 stk. 

Da det ikke er stativer i sjak-
ter, er telefordelingen bygd 
inn i Eldon-skap. Teleforde-

lingene er tilgjengelige for 
sakkyndig personell.

Kursopplegg for tele og data
Det er i bygget installert ett 
tradisjonelt kabelnettverk for 
tele og data basert på fiber og 
kobber i stigenettet og kate-
gori 5e i spredenettet.

Det er levert et passivt struk-
turert spredenett kategori 5e, 
iht. EN 50173 og EN 50174, 
samt fiber og kobber stam-
kabling.

Utstyr for tele og data
Datarack er montert i HF-
rom og EF’er egne kott. 

Spredenettet er forlagt i 
stjernestruktur fra respek-
tive UF’er og HF2 avhengig 
av hvilken som er nærmest. 
Kablene er avsluttet på RJ45 
UTP kategori 5e patchepa-
nel i fordelingene og dobble 
RJ45 UTP kat 5e kontakter 
ved arbeidsplassene.
Kursopplegg for tele og data
Det er i bygget installert ett 
tradisjonelt kabelnettverk for 
tele og data basert på fiber og 
kobber i stigenettet og kat 5e 
i spredenettet.

Det er levert et passivt struk-
turert spredenett kategori 5e, 
iht. EN 50173 og EN 50174, 
samt fiber og kobber stam-
kabling.

Utstyr for porttelefon 
Det er installert et portte-
lefonsystem i bygget. Dette 
systemet har innbygd kodelås 
med 4 koder, hvor av 2 kan 
tidsstyres. Dette gjør det en-

kelt å slippe inn personell og 
stenge uvedkommende ute. 
  
Det er levert 5 stk. porttelefo-
ner og de står i følgende rom: 
• Garasje.
• Personal inngang i 1. etasje
• Hovedinngang.
• 5. etasje. 
• Vareleveranse i kjeller

Kursopplegg for alarm og 
signal
Kursopplegget er utført for 
både skjult og åpent anlegg.

Brannalarmanlegg
Forutsetninger
For brannalarmanlegget med 
talevarslingsfunksjon ligger 
veiledning til TEK-melding 
HO-2/98 til grunn som for-
skrift for brannalarmanlegget.
Sentralutstyr
Det er montert 1 stk. sentral 
brann og 1 stk betjeningstablå 
brann, disse er plassert som 
følger:

• Hovedsentral montert i rom 
U14 Hovedfordelingsrom, 
plan U. 
• Betjeningstablå er montert i 
rom 110 Mediatek på plan 1.  

Nøkkelboks
Det er etablert nøkkelboks til 
bruk for brannvesenet i brann-
vesenets hovedangrepspunkt 
(Hovedinngang vest 1. etasje). 

Telealarmsender
Brannalarm overføres til Oslo 
brannvesen via telealarmsen-
der (Altel). Telealarmsender er 
plassert i rom U14 Hovedfor-
delingsrom plan U. 

Kantineområdet med kjøkkenavdelingen til venstre. Helt i bakgrunnen hovedinngangen i  vest.

Skolens nord-østre hjørne hvor glassslise og trapp stiger i det bratte terrenget.

Utstyr for innbruddsalarm
Det er installert et innbruddsa-
larmanlegg for alle arealer.
Anlegget består av alarmsen-
tral som er koblet opp mot PC 
med egen programvare.Utløst 
alarm overføres til alarmsel-
skap.   

Utstyr for adgangskontroll
Det er montert berøringsfritt 
adgangskontrollanlegg på alle 
dører i fasade og rom med ut-
styr viktige funksjoner og ut-
styr. 

Heiser
Det er 2 stk. heiser (maskin-
romsløse) i bygget for utstyr 
og ansatte/elever.



BYGGENYTT NR. 6–2011 – 7

kristian augusts gate 13, 0164 oslo
tlf 22 36 40 44 www.allark.no

Peab AS er svært stolte over 
å ha fått muligheten til å

levere et flott signalbygg til 
Norwegian Property ASA

og Oslo. Det har vært
spennende hele veien.

Peab AS • Pb. 2909 Solli, 0230 Oslo
Besøksadresse: Sørkedalsveien 148
Telefon 23 30 30 00 • www.peab.no

Foto: Byggenytt

Prosjektutvikling/prosjektledelse

Onda på Aker Brygge
Av Allianse Arkitekter AS

Restauranthuset ’Onda by 
Pal & Ness’ er et resultat av 
en åpen, internasjonal arki-
tektkonkurranse om et re-
staurantbygg på Tingvallaut-
stikkeren på Aker Brygge. 
Norwegian Property ASA ut-
lyste konkurransen i 2008 og 
inviterte unge arkitekter til å 
komme med forslag. 

Samarbeidet mellom Allian-
ce arkitekter og det danske 
arkitektkontoret MAPT, før-
te til seier for bygningen som 
er startskuddet for en plan-

lagt modernisering og om-
bygging av Aker Brygge.

Vi ønsket at bygget skulle 
utstråle bærekraft og ha en 
høy ikonverdi. Intensjonen 
vår var å legge til rette for et 
bygg med høy grad av fleksi-
bilitet, innenfor rammene av 
et moderne bygg og med en 
høyverdig arkitektonisk ut-
forming uten konkrete for- 
eller baksider.

Det var et viktig premiss for 
oss at Tingvallautstikkeren 

fortsatt skulle oppleves som 
et offentlig rom, og være en 
fleksibel aktivitetsflate ved 
vannet som kan benyttes til 
kulturelle og rekreative for-
mål.

Bygningen karakteriseres av 
et bånd i tre som tar utgangs-
punkt i det maritime miljøet 
på brygga. Båndet er gitt en 
organisk form som gir en ty-
delig identitet til bygningen, 
samtidig som den grånede 
trefasaden demper byggets 
tilstedeværelse, og skaper en 
estetisk forbindelse med tre-
bryggen.

Hovedadkomsten er lagt til 
solsiden og mot bryggen mot 
syd. Gjennom dens transpa-
rens i grunnplanet og opphe-
velsen av hjørner, forsterkes 
knytningen mellom bygnin-
gen og bryggepromenaden, 
og til publikums  vandring 
langs bryggen. 

Med inspirasjon fra det ma-
ritime miljøet og norsk tre-
byggertradisjon, skapte vi et 
markert flerbruksrom som 
opptar båtenes organiske 
form estetikk, uten å bli for-
malistisk.

Trevirke er en fornybar res-
surs og et miljøvennlig ma-

terial, og var vår hovedtil-
nærming til bærekraft. Det 
bølgende trebåndet er kledd 
med Kebony, og svarte opp-
rinnelig til en innvendig tre-
kostruksjon. Kebony er også 
brukt i bryggearealet uten-
for restauranten for å  binde 
sammen bygning og brygge i 
en homogen og arkitektonisk 
helhet. 

Hovedkonstruksjonen ble 
skiftet ut med stålrammer i 
prosessen. Dette muliggjor-
de et enda mer åpent innven-
dig rom, og at byggeproses-
sen kunne gå hurtigere.

Superkokkene bak restaurantkonseptet Onda by Pal & 
Ness, Rune Pal og Terje Ness, satser stort på Aker Brygge.

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt

Onda er etablert ytterst på Tingvallautstikkeren.

fortsettelse neste side

Trebåndet ergitt en organisk 
form som gir identitet til bygnin-
gen, samtidig som den grånende 
trefasaden demper byggets tilst-
edeværelse, og skaper en estetisk 
forbindelse med trebryggen.

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

Rådgivende ingeniør
byggeteknikk -

stålkonstruksjoner

Uavhengig kontroll av 
arkitekturprosjektering
er utført av
4B Arkitekter

4B Arkitekter AS
Oscarsgt. 20, 0352 Oslo
Telefon 22 96 02 00

www.4b.no

Rådgivende ingeniør
Dimensjonering av betong-

konstruksjoner og
overordnet statikk

B-Consult AS • Hovfaret 17 B, 0275 Oslo
www.b-consult.no

fortsettelse fra 
forrige side

Trebåndet nærmest svever 
over den ubrutte glassveggen 
og bryggeflaten, og rammer 
inn et horisontalt blikk mot 
fjorden og båtlivet. Kontak-
ten til byen og fjorden er til-
stede overalt. 

Muligheten til å kunne veks-
le fritt mellom å være ute el-
ler inne i forhold til årstid, 
er ivaretatt på flere sider av 
bygningen.

Bygningens funksjoner er 
inndratt i en enkel form med 
en klar identitet, og hvor for-
men blir en naturlig del av 
omgivelsene. Alle husets 
servicefunksjoner er samlet i 
en kjerne. Den huser fasilite-
ter som kjøkken, lager, kon-
tor, toaletter osv. Kjernens 
grunnplan opptar en liten del 
av bryggen og tillater resten 
av bygget å være fleksibelt 
med større rom.

Interiørene er i stor grad pre-
get av bygningsmessige ele-
menter. Trebåndet er gjen-
nomgående, og fremstår 

innvendig med askespiler. 
Gulvet er i slipt betong, og 
ytterveggen er i glass, mon-
tert med minimale fuger. 

Trappene til messaninen er 
også utført i ask, forøvrig det 
samme materialet en finner i 
stolben i restauranten. Mesa-
ninen er hengt opp i takkon-
struksjonen, og rekkverket i 
glass opptar hovedformens 
estetikk i grunnplanet.

Restauranthuset er et resul-
tat av en prosess der mange 
aktører har bidratt til at ho-
vedutformingen og de fleste 
idéene fra konkurransepro-
sjektet, er ivaretatt. 

Bygningen skal nå leve for 
seg selv, og i samspill med 
restauratøren, gjestene og 
omgivelsene. 

Vårt håp er at Onda kan føye 
seg inn i rekken av de mange 
flotte og selvstendige restau-
rantbyggene som har bidratt 
til de bygde omgivelsene ved 
Oslofjorden, og at formen 
kan få stå som et uttrykk for 
vår tid, med et positivt blikk 
på maritime tradisjoner. 

Trebåndet nærmest svever over den ubrutte glassveggen og bryggeflaten, og rammer inn et horisontalt blikk mot fjor
den og båtlivet. Kontakten til byen og fjorden er tilstede overalt. 

Bildene over:

Byggenytts utsendte har 
ennå ikke fått oppleve 
Ondas kulinariske 
gleder, men restaurant
ens utsikt får terning
kast 6.

Bildet til venstre:

Ved hovedinngangen 
og de samme bølgende 
og krumme former 
innvend ig som ute. 

Trespiler, glass, hvitmalt stål, slipt betong og vinskap – 
vær så god ta plass.
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www.iplan.no

Interiørarkitekt

Presentations Data AS
Karenslyst Allé 5, 0278 Oslo 

Telefon 22 77 19 00 www.pdata.no

Vi takker for AV-leveransen til 
Høgskolen i Vestfold

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

Tusen takk for leveransen av den 
audiovisuelle løsningen til Onda!
Vi er stolte og glade over å ha levert og installert 
profesjonell lyd i alle de tre restaurantene hos Onda 
by Pal&Ness på Aker Brygge.
I tillegg har vi levert storskjermsløsning!

Vi gleder oss til å nyte behagelig lyd, gode bilder og 
nydelig mat!

Karin Bøhmer

Telefon 22 77 19 00
www.pdata.no

Presentations Data AS
Karenslyst Allé 5, 0278 Oslo 

Telefon 22 77 19 00 www.pdata.no

Vi takker for AV-leveransen til 
Høgskolen i Vestfold

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

Totalentreprisen
Onda med hatten på snei. 

fortsettelse neste side

Messaninen 
er hengt opp i 
takkonstruk
sjonen.

Trappen opp 
til messanin
en er utført i 
ask, som også 
trebåndets 
inn vendige 
trespiler.

Under:
Utsikt til en 
kjent og kjær 
silhuett.

Totalentreprenørens prosjekteringsleder Rolf Aase, måtte 
ty til konstruksjonstegninger for å forklare fasadeskjer
mens kompliserte geometri.

Arkitekt har gitt 
alle fasadekled
ningsbordene 
egne koordinater 
som de er blitt 
montert etter.

Det er en strålende fornøyd 
representant for totalentre-
prenøren Peab AS som viser 
Byggenytts utsendte rundt på 
den nye restauranten på Aker 
Brygge. Og det er lett å forstå 
prosjekteringsleder Rolf Aa-
ses gode humør. Onda som 
nybygget heter, er nemlig litt 
av et skue der det nå viser seg 
fram på en av hovedstadens 
fineste og best profilerte 
tomter. Onda som betyr bøl-
ge eller glidende på spansk, 
bærer navnet sitt med rette. 
Den karakteristiske og iøy-
nefallende formen med sitt 
bølgende tretak eller fasa-
de signaliserer at her er jeg, 
på rett sted, ytterst på tradi-
sjonsrike Tingvallautstikke-
ren midt i det maritime mil-
jøet på Aker Brygge.

Og da Peab erobret totalen-
treprisen og startet bygge-
prosjektet, lot de ikke sjan-
sen gå fra seg. Her skulle 
entreprenøren vise seg fram. 
På Aker Brygge er det både 
et tallmessig stort og i al-
le henseende et viktig pu-
blikum. Det gjaldt å gjøre 
prosjekarbeidet synlig. Da 
arbeidene tok til i novem-
ber 2009, var entreprenø-
ren tidlig ute med å tenke 
profilering. Store, oransje 

Peab-bannere ble hengt på 
byggegjerdene rundt bygge-
tomta. I denne sammenhen-
gen hører det med at Onda-
prosjektet ble kåret til det 
best profilerte i Peabs in-
terne profileringskonkurran-
se. Her klipper vi fra Peab-
nytt hvor Rolf Aase uttaler at 
Peab har lykkes med å gjø-
re prosjektet synlig fra første 
stund, helt opp til kontorene 
i Rådhuset. De oransje ban-
nerne har vært lette å få øye 
på, har entrprenøren fått hø-
re. Det tar vi som et kompli-
ment, sier Aase.

Byggenytt er enig med Aa-
se i at Onda har blitt et 
spektakulært bygg med en 
betydelig visuell profil, ka-
rakterisert av hovedmate-
rialene, tre, glass og stål. 
Byggets arkitektoniske høy-
depunkt er fasadens bølgen-
de skråtak kledd med tre 
som snor seg rundt bygnin-
gen som en skjerm med for-
skjellig høyde fra det fla-
te takets gesims og til den 
transparente glassfasaden 
på bakkeplanet, eller rettere 
sagt kaidekket. Fasadeskjer-
men er plassbygget med ut-
gangspunkt i CNC utskårede 

Lekkert sanitærrom. 
Alle husets servicefunk
sjoner er samlet i en 
kjerne.
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Trapper og konstruktivt
stål er levert av

Øvre Torggate 6, 3050 Mjøndalen
Telefon 32 27 30 60

www.gbsprodukter.no

B&M
Bygg & Mal AS
Grenseveien 82,
0663 Oslo
Telefon 23 37 27 10
Faks 23 37 27 11
Org.nr: 994 841 432

Malerarbeidene
er utført av

Ventilasjonsaggregatene
er levert av

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

www.covent.no

fortsettelse fra 
forrige side

stendere og topp- og bunns-
vill i Kertofinér. Hver eneste 
av delene har unike mål. Fa-
sadeflaten består av deler av 
ulike kjegleflater. Selve fasa-
deskjermen er bygget opp av 
4 kjegler med et tenkt top-
punkt høyt over bygget. Mel-
lom de ulike kjegleflatene er 
delene knyttet sammen med 
overgangsflater. Brettes fa-
sadeskjermens flate ut, er 
det en helt flat fasade. Dette 
er et viktig poeng for fasade-
kledningen følger kjeglefla-
tenes geometri og er dermed 
montert helt uten spenninger 
i treverket. Arkitekt har gitt 
alle fasadekledningsbordene 
egne koordinater som de har 
blitt montert etter. Følger vi 
bare geometrien så går dette 
bra sa arkitekten på forhånd 
noe som også stemte bra un-
der montasjen. I fasadekled-
ningen er det benyttet vedli-
keholdsfri Kebony furu. Det 
samme materialet går også 
igjen i den nye kaidekket 

Den helt unike skjermkon-
struksjonen har vært den sto-
re utfordringen i prosjektet, 
forteller Aase og bemerker 
også at det har gått med mye 

tid for oppmåling og utstik-
king.

Byggets bæresystem består 
av store stålrammer med ak-
seavstand på 6,2 meter. Dette 
ga den mest økonomiske løs-
ningen sammen med at det 
ga et stort søylefritt restau-
rantareal med god fleksibi-
litet. Stålrammene er kledd 
inn av fasadeskjermen og ba-
re synlige i den delen som er 
under fasadeskjermen og ned 
mot dekket.

Innvendig er fasadeskjermen 
kledd med trespiler i ask med 
samme helling som den ut-
vendige kledningen. Bak dis-
se er det montert en akustisk 
duk. Trespilene og den per-
forerte gipsplatehimlingen 
bidrar til å gi gode akustis-
ke forhold på tross av at gul-
vet består av en hard flate av 
slipt betong. 

Før Onda kunne bygges måtte 
restauranten Herbern rives og 
asfalten som lå oppå kaidekket 
fjernes. Det nye bygget er fun-
damentert på pæler med opp-
til 38 meters lengde helt ned 
til fjell. Stålpælene er omslut-
tet med en armert betongkap-
pe og et utvendig stålrør med 
diameter på 60 cm. 

Byggets servicekjerne består 
av kjøkken, toalett og teknisk 
rom er utført i stål og gips og 
går over to etasjer. Dekket i 
andre etasje er utstøpt i be-
tong på samvirkeplater og 
kan betraktes som en mezza-
nin og har gitt navn til denne 
restaurant delen, Onda Mez-
zanine. 

Bærekonstruksjonen sam-
men med fasadeskjermen og 
dens form og geometri utgjør 
byggets viktigste arkitekto-
niske hovedgrep. Å få den 
bølgende fasadeskjermen til 
å slutte om stålbærekonstruk-
sjonen så den ble fullstendig 
skjult av fasadeskjermen har 
ikke vært lett og det har med-
gått mye innsats for å få til 
dette på beste måte. I det he-
le har dette byggeprosjektet 
i følge Aase, vært et kreven-
de oppdrag hvor lite har vært 
«rett fram». Det har vært stilt 
strenge krav til mål, etasje-
høyder og arealutnyttelse og 
ikke helt enkelt å få plass til 
alle funksjonene som restau-
rantdriveren ønsket. 

Men det har vært svært gi-
vende å være med på å byg-
ge et så synlig og innovativt 
bygg som Onda, uttaler Aa-
se.

Stålrammene er kledd inn av fasadeskjermen og bare 
synlige i den delen som er under fasadeskjermen og ned 
mot dekket.

Innvendig er fasadeskjermen kledd med trespiler i ask 
med samme helling som den utvendige kledningen. Bak 
disse er det montert en akustisk duk.

s

Bærekonstruksjonen 
sammen med fasade
skjermen og dens form 
og geometri utgjør byg
gets viktigste arkitekto
niske hovedgrep.

Bildet til venstre 
viser en smart 
måte å integrere 
luftinntak for 
ventilasjon i fasa
deskjermen.

Bildet under viser  
et velorganisert 
teknisk rom med 
liten flate og 
volum til rådig
het.
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Bøler kirke
Av 

Ellen Soma,
Hansen/Bjørndal Arkitekter AS
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Rådgivende ingeniør
byggeteknikk Prosjektering og levering av 

låssystem og dør beslag er 
utført av DORMA Norge.

www.dorma.no

Kirkerommet sett fra prekestolen.

Når menigheten på Bøler går 
den nye Bøler kirke i møte, 
vil  de bli tatt godt imot av 
landskapet omkring og gitt 
en omfavnende velkomst. 
Utformingen av kirkeanleg-
get har fokusert på det å øn-
ske velkommen og det å ska-
pe en inkluderende ramme 
rundt et aktivt menighetsliv.

Utfordringer
Prosjektet har søkt å gi svar 
på noen viktige utfordringer. 
Hvordan skape et kirkean-
legg som uttrykker seg med 
et fremtidsrettet formspråk 
samtidig som det formidler 
et sakralt høgtidspreg?

På hvilken måte kan det ska-
pes en inkluderende ramme 
som skjermer mot støy og 
trafikk men samtidig makter 
å invitere?

Hvordan gi de ulike rom nød-
vendig visuell presisering og 
god lokalisering i forhold til 
de ulike funksjonene?

På hvilken måte kan man 
nyttiggjøre seg av den fro-
dige vegetasjonen og flotte 
landskapssituasjonen i et kir-
keanlegg?

Idé
Vårt svar er blitt et kirke-
anlegg som strekker seg på 
tvers av kotene og som plas-
serer de viktigste funksjone-
ne enten på et opphøyd platå 
(kirkesalen), på eksisterende 
terreng (konfirmantsalen) el-
ler delvis nedgravd i terren-
get (gravkapellet).

Inngangen henvender seg 
mot kirkebakken, men an-
legget skjermes av den lange 
sidefløyen mot øst slik at støy 
fra vei og bane reduseres.

De store og viktige romme-
ne gis frie rammer vertikalt. 
Rommene  er sammenbundet 
med en prosesjonsakse som 
også gir visuelt en forståelig 
sammenbinding. Sidefløye-
ne rammer inn og binder an-
legget sammen.  Den flotte 
landskapssituasjonen og den 
rike vegetasjonen brukes ak-
tivt i rom og uterom.

Organisering av programmet
Anlegget er oppdelt i tre de-
ler som defineres av hver 
sin form som ligger mellom 
de to sidefløyene. På platå-

Bøler kirkes forplass på åpningsdagen 28. august.

fortsettelse neste side

Kirken sett fra 
øverst i tomte
området.

Kirkeanlegget 
strekker seg på 
tvers av kotene, 
og tilpasser seg 
terrengfallet og 
legger seg vel til 
rette i den frodige 
naturtomten.

Alle bilder i 
reportasjen: 

Byggenytt
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Støp og sliping av gulv
er utført av

Pb. 70, Smemyrveien, 3476 Sætre
Telefon 32 24 37 37
www.stenseth-rs.no

Stillas er levert av

Nedre Kaldbakkv. 80, 1081 Oslo
Telefon 22 68 40 85 • Faks 22 30 20 53

www.brenden.no

fortsettelse fra 
forrige side

et mot sør-vest er kirkesalen 
plassert. Menighetens festsal 
og administrasjon ligger sen-
tralt i anlegget. Og det lille 
kapellet med et lukket sam-
lingssted/helligsted er skåret 
inn i terrenget.  Disse tre ho-
veddelene sammenbindes i 
2. etasje. Sidefløyene utgjør 
innvendige forbindelseslinjer 
og støttefunksjoner til de tre 
hoveddelene. På inngangs-
planet er det vist adkomst til 
uterommene mellom hoved-
delene. I u-etasje under kir-
kerommet er terrenget utnyt-
tet til å romme barnehage og 
ungdomsklubb. 

Alle hovedfunksjoner er lagt 
til inngangsplanet med trinn-
frie og rimelige stigningsfor-
hold fra kirketorget, kirke-
bakken og parkering. 

I 2. etasje er det galleri og 
andre støttefunksjoner rundt 
kirkesalen. Kirkens admini-
strasjon har  kontorer og mø-
terom med god visuell kon-
takt til adkomstplassen og 
med visuell kontakt til beg-
ge uterommene. Administra-
sjonen har innvendig forbin-
delse til kirkesalen i 2. etasje.

Kirkens sakrosankte rom, 
kirkesalen
Man ankommer kirkesalen 
via fordelingshallen som for-
midler adkomst til alle kir-
kens sakrosankte rom- og 
fellesrom. Himlingen i kir-
kesalen løfter seg mot den 
skrå endeveggen og gir sa-
len retning. Sideveggene er 
utført i glass der rommet ik-
ke begrenses av teglvegg. 
På innvendig side i kirkesa-
len er det montert lameller i 

tre. Disse skal hindre blen-
ding fra sollys, regulere dag-
lys samt sikre gode akustiske 
forhold.   

Vegetasjonen skimtes og blir 
et bakteppe hvor de ulike 
årstidene skaper variasjon. 

I enden av midtgangen er 
det tilrettelagt med opp-
høyd podium for alterbord 
og lesepult. Det skrå gul-
vet som fremkommer av ho-
vedformen danner en natur-
lig stigning for kor. Thomas 
Hestvold er kunstner for 
glassmaleriet som er plas-
sert som et horisontalt bånd 
framme i den skrå veggen. 
Dåpsstedet er anrettet på 
kirkegulvet med kunstne-
risk installasjon av Barbro 
Raen Thomassen. Hun har 
også dekorert dåpssakristi-
et. Sidealter og barnekapell 
er kunstnerisk utsmykket av 
Benedikte Wedseth.

Lars Hole har i samarbeid 
med arkitekten designet all 
spesialdesignet møblement 
i kirkesal og øvrige deler av 
anlegget.

Store slette dører i ask for-
midler inngang til kirkesa-
len. Gulvet består av slipt be-
tong. Kirkebenker i massiv 
oljebehandlet ask.  Takflaten 
er utført i  spilepanel som lø-
per tvers på rommet. Taket 
holdes oppe av kraftige be-
tongsøyler.

Spillepult er plassert fram-
me i kirkesalen med nærhet 
til podiet.

Gallerier
I 2. etasje er det adkomst til 
galleri. Høyttaler for det di-
gitale orgelet er montert over 
galleriet.

Vestre sideskipsgang
Med skjermet adkomst via 
vestre sideskipsgang lig-
ger sakristansk rom, skifte-
rom for prest og samtalerom, 
dåpssakristi og barnekapell. 
Rommene har store vindus-
flater mot skogen.

Kirkens fellesrom
Kafeteria nås enkelt fra for-
delingshallen. Den knytter 
seg naturlig med visuell kon-
takt til kirketorget. Våpen-
huset er plassert med grei ad-
komst fra fordelingshall. 

Over spisestedet og med god 
visuell kontakt mot kirke-
atriet ligger kapitelrommet. 
Dette rommet vil fungere 
som kirkeadministrasjonens 
viktigste møterom. Korri-
dorbroen over inngangen vil 
binde denne sammen med 
administrasjonen. 
 
Kirkens administrasjon
Konfirmantsal, resepsjon og 
funksjoner er i 1. etasje. Med 
god henvendelse til kirketor-
get vil kirkeanleggets stor-
stue ha gode adkomstforhold. 
Store dørpartier åpner rommet 
mot kirketorget. Det er lagt til 
rette for utleie med enkel avlå-
sing av øvrig administrasjon i 
2. etasje.  Over inngangsdelen 
er det innpasset et galleri som 
er åpent ned mot festsalen. Det 
er visuell kontakt fra galleriet 
til kirketorget.

Kontorer og 
administrasjon i 2 etasje
Kontorene er plassert med vi-
suell kontakt til adkomstplas-
sen. Fra korridoren og felles 
møterom er det god kontakt til 
kirketorget. 

Ungdomsklubben er plassert 
under dåpssakristi med egen 
inngang mot øst.

Barnehagen er etablert mot 
sør-vest i underetasjen. Plas-
seringen gir god kontakt til 
terreng. Det er adkomst fra 
P-plass langs kirkens østfa-
sade. Barnehagen får gode 
solforhold og er godt skjer-
met fra kirkens øvrige funk-
sjoner.

Kapellet
Dette ligger med skjermet 
adkomst fra helligsted og er 
delvis nedgravd i terrenget. 
Det utvendige helligstedet 
nås fra kirkebakken via en 
portal som kan avstenges. 

Konstruksjon og 
materialbruk
Anlegget består av en base 
som løfter kirkerommet og 
som skjærer seg inn i ter-
reng. Sidefløyene er utført i 
bærende teglverk. Teglstein-
en er håndlagd i Danmark og 
er lengre og smalere enn van-
lig murstein. 

Sidefløyen mot sør øst dan-
ner kirkens hovedfasade mot 
General Ruges vei.  De sto-
re glassflatene er satt inn i 
veggen uten synlige rammer. 
Glasset ligger i flukt med 
teglveggen. Teglen bærer be-
tongdekket i sideføyene. De 
flate takpartier over side-
fløyer er dekket med  sedum 
mose. 

Hovedfunksjonene som ut-
trykker seg friere mellom si-
defløyene er utført i stålkon-
struksjoner i selve takflaten.
Konstruksjonen er skjult 
over en slett himling av pa-
neler. På utsiden er det kledd 
med kobber.

Prosjektfakta

Byggherre: Kirkelig fellesråd i Oslo
Byggeledelse:  A.L. Høyer AS
Arkitekt: Hansen/Bjørndal Arkitekter AS
LARK: Trifolia Landskapsarkitekter DA
Hovedentreprenør: Hent AS
RIB: Seim & Hultgren AS
Rie/RIBr: ÅF-Consult AS
RIV: Ingenia AS
RIAkustikk: AF Brekke og Strand Akustikk AS

Sidefløyen mot sør-øst danner kirkens hoved-
fasade mot General Ruges vei.  De store glass-
flatene er satt inn i veggen uten synlige ram-
mer. Glasset ligger i flukt med teglveggen.

Bøler kirkes kapell ligger med skjermet adkomst fra hel-
ligsted og er delvis nedgravd i terrenget. Det utvendige 
helligstedet nås fra kirkebakken via en portal som kan 
avstenges.

Kirkerom-
met sett fra 
galleriet 
mot den 
skrå ende-
veggen og 
sideveggen 
mot øst.
Bildet til 
venstre 
viser det 
opp høyde 
podiet 
for dåp, 
altergang og 
prekestol.     
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Trapper og stålarbeider
er utført av

Øvre Torggate 6, 3050 Mjøndalen
Telefon 32 27 30 60

www.gbsprodukter.no

Ventilasjonsaggregatene
er levert av

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

www.covent.no

Klokketårn og 
fasade sett fra 
barnehagens 
uteområde.

Hele Bøler 
var til  ste
de på den 
offisielle 
åpningen 
28. august.

Dette kaller vi teknisk rom, ikke et støvkorn å se! Venti
lasjonsrommet ligger i underetasje og her behandles to
talt  luftmengder på 25.500 m3/h. Ventilasjonstavlen sees 
på bakveggen. Alle anlegg styres av et sentralt SDanlegg.

En kraftfull stålplate beriker fasaden 
og markerer inngangsportalen til 
kirkerommet.

Til venstre:
Utsikt til 
uteområdet for 
barnehagen.

Bildet til høyre:
Sidealteret.

Til venstre:
Naturen er 
aktivt tilstede, 
inne som ute.

Til høyre:
Barnehagen og 
kirken.

Til venstre:
Arkitekt
designet 
møbler til 
Bøler kirke.

Til høyre:
Ankomst.
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Bondi skole
Av 

Unni Haugland, interiørarkitekt MNIL,
SG Arkitektur AS

SG arkitektur

Arkitekt

SG Arkitektur AS
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

Telefon 32 17 06 20

www.sgark.no

Rådgivende ingeniør
brannteknikk

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

Telefon 23 27 80 00 • Faks 23 27 80 01

www.alhoyer.no

Vi takker for oppdraget!

Rådgivende ingeniører
elektroteknikk

www.ect.no

Bondi skole i Asker kommune, her sett fra sør-vest.                                                    Alle bilder i reportasjen: Byggenytt

Organisering av skolens bygningsvolumer gir en naturlig sørvendt og solfylt skolegård mellom en vestvendt fløy (til 
venstre) og en i øst. Fløyene har hver sin inngang fra skolegården hvor det er adkomst for elevene. 

Landskapsarkitekt

Trondheimsveien 2,
Pb. 4306 Sofienberg, 0506 Oslo

Telefon 22 98 98 70
www.st-landskap.no

Prosjektering og 
byggeprosessen
Det gamle skolebygget på 
Bondi var fra 1968 og til-
standen var ekstremt dårlig. 
Funksjonsmessig fungerte 
det heller ikke med hensyn 
til dagens undervisningsfor-
mer. Det ble besluttet å rive 
bygget og prosjektering av 
det nye bygget startet i 2008. 

Gjennom hele prosessen har 
det vært god kommunika-
sjon mellom prosjekterings-
gruppen, Asker Kommune 
ved prosjektleder Rolf Lan-
gum og brukerne ved rek-
tor Tove Lund Nilsen. Etter 
byggestart har det vært stor 
fokus på å drive prosjektet 
fremover med løsningsori-
enterte parter blant byggher-
re, bruker, prosjekterende og 
entreprenører. Dette har ført 
til et godt gjennomtenkt og 
funksjonelt bygg ned til de-
taljnivå. 

Tomten og 
byggets plassering 
Selve tomten hvor bygget er 
plassert er relativt flat, med 
noe helling mot øst. Når det 
gjelder bruksarealet ute, had-
de brukerne ønske om å be-
vare det naturlige terrenget 
og vegetasjonen så langt det 
lot seg gjøre. I sør-vest er det 
en kolle med noen trær, og 
mot øst, mellom Risenenga 
svømmehall og Bondi sko-
le, er det et større kupert ter-
reng med et skogholt. Dette 
er tatt vare på og blir brukt 
som en del av lekeområdet 
til elevene. I tillegg er det an-
lagt arealer med lekeappara-
ter mot sør og sør-vest. Ter-
renget rundt bygget er hevet 
med en meter for å bedre ad-
komstveien til skolen. 

Bygget ble plassert slik at 
hoved adkomst skjer fra vest. 
Mot nord ligger en bygnings-
del, nordfløyen, og ut fra den-

ne springer to bygningsdeler, 
den ene med orientering mot 
sør-vest, vestfløyen, og den 
andre med orientering mot 
sør-øst, østfløyen. Dette gir 
en naturlig, sørvendt og sol-
fylt skolegård mellom de to 

fløyene. Fløyene har hver sin 
inngang fra skolegården hvor 
det er adkomst for elevene. 
Parkeringsplasser for kort-
tidsparkering er mot vest og 
plasser for langtidsparkering 
er mot nord. Terrenget faller 

mye mot nord og nordøst, og 
her er det lagt inn en undere-
tasje under deler av bygning-
kroppen. Mot nord er det en 
inngang som gir adkomst til 
gymsal og garderobeanlegg, 
samt andre flerbruksarealer. 
I 1. etasje er det inngang med 
adkomst til administrasjons- 
og personaldelen på skolen. 

Byggets organisering og 
planløsning
Det nye skolebygget er på 
6200 m2 og går over 2,5 eta-
sjer. Nordfløyen inneholder 
fellesareal, spesialrom og ad-
ministrasjon. Fra fellesarea-
let er det direkte kontakt til 
alle skolens funksjoner, ad-

ministrasjon, spesialromme-
ne og undervisningsfløyene i 
begge plan, skolegården mot 
sør og gymsal og garderober 
i underetasje.  

Undervisningsfløyene går 
over 1. og 2. etasje og de yng-
ste elevene er blitt plassert i 
1. etasje, mens 5. – 7. trinn 
er i 2. etasje med nær til-
knytning til mediateket som 
ligger ved siden av lærerar-
beidsplassene i vestfløyen. 
Organiseringen av hvert un-
dervisningsareal er likt for 
alle trinn. 3 klasserom og 3 
grupperom er plassert rundt 
et felles torg. I tilknytning til 
hvert trinn, like ved hver av 



BYGGENYTT NR. 6–2011 – 15

Vi gratulerer Asker kommune 
med ny Bondi skole. 

REINERTSEN AS utførte byggeledelse.
www.reinertsen.no - Tlf. 815 52 100

Et uteamfi er etablert i en lun krok mellom øst- og nordfløyen. Det er mange fine kvaliteter ved Bondi skole, utean-
legget er ett av dem. 

 
Prosjektfakta

Byggherre: Asker kommune

Byggeledelse Bygg: Reinertsen AS

Byggeledelse elektro og VVS:  Opak AS

Arkitekt og 
   prosjekteringsledelse: SG Arkitektur AS

LARK: Sundt & Thomassen AS

Hovedentreprise: Tronrud Bygg AS

RIB: Frydenlund og Høyer AS
RIE: ECT AS
RIV: Dagfinn Jørgensen AS
RIBr: A.L. Høyer AS
RI VA og vei: Siv.ing. Stener Sørensen AS/
 VA-consult AS/Ect AS
 

de 2 elevinngangene, er det 
garderobe for elevene. 

Kommunikasjonsveiene i 
bygget er tenkt horisontalt 
og vertikalt. For å unngå lan-
ge korridorer, er det gjort et 
forsøk på å skape naturlige 
overganger mellom sonene. I 
undervisningsfløyene er ad-
komsten lagt sentralt og det 
gjør at hvert trinn kan kom-
me inn til arealet sitt direkte. 
For å komme til nordfløyen 
internt må man gå igjennom 
deler av undervisningsarea-
let. 

I nordfløyen er trafikkvei-
en i 1. etasje blitt en del av 
vrimle- og fellesarealer til 
SFO, mens i 2. etasje der det 
er åpent ned til fellesareal i 
etasjen under er trafikkveien 
lagt på en innglasset mesanin 
utenfor spesialrommene. 

Trappene er lagt ved inn-
gangen i hver av undervis-
ningsfløyene og i hver ende 
av nordfløyen. I nordfløyen 
er det også 2 heiser som skal 
brukes av rullestolbrukere og 
til vareleveringer. 

Funksjonelle løsninger
Gjennom en aktiv deltakelse 
i prosjektet har brukergrup-
pen vært med på å definere 
og synliggjøre funksjonel-
le behov. Brukerne har vært 
rundt på befaringer for å se 
hva som fungerer og ikke 
fungerer. Der har det vært 
løsninger som har inspirert 
dem, og som ble tatt med vi-
dere i prosjekteringen. Det 
har ført til at de har hatt øn-
sker om løsninger som har 
utfordret prosjekteringsgrup-
pen. 

Bondi skole ville at alt søppel 
skulle sorteres i system, bå-
de av elevene og av de voks-
ne. Inne var det behov for å  
utarbeide en løsning med en 
miljøstasjon som ikke skulle 
ta for mye plass og som var 
hensiktsmessig plassert og 
ha riktig volum. Løsningen 
ble en spesialtegnet miljø-
stasjon som er plassert under 
vaskerennen i alle klasse-
rommene og spesialromme-
ne. Rommene er i henhold til 
arealkravet til antall elever, 
men det er likevel trangt om 

fortsettelse neste side

Nordfasaden sett fra vest. Terrenget faller mye mot nord og nordøst, og her er det lagt inn en underetasje under de-
ler av bygningkroppen. Mot nord er det en inngang som gir adkomst til gymsal og garderobeanlegg, samt andre fler-
bruksarealer. 

Til venstre:
Ved hoved-
inngang fra sko-
legården, sett 
mot grønn vegg 
med kunstner-
isk utsmykning 
og kommunika-
s jonsbro mellom 
vestfløy og 
østfløy.  

Til høyre:
Elevutgang i
vesyfløyen til 
skolegården.

Fargeinnslag-
ene har tosidig 
funksjon, en 
estetisk og en 
som kontrast 
i forbindelse 
med universell 
utforming.
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fortsettelse fra 
forrige side

Multiwal halvautomatiske
elementvegger er levert av

Telefon 38 01 55 90 • Faks 38 01 56 40

www.ghv.no

Bekkelund Wold Haglund

Byggevarer er levert av

Skui
Ringeriksveien 256, 1340 Skui

Telefon 0 40 20 • www.byggmakker.no

plassen og det hjelper mye at 
de slipper å ha søppelstativer 
rundt omkring i klasserom
mene. Plassen under vaske
rennen er uansett bare innby
dende til rot. I tillegg ble det 
tegnet inn et skap over vaske
rennen hvor det er tørkeplass 
for avskylte melkekartonger. 

Utenfor inngangen til admi
nistrasjonen har landskaps
arkitekten funnet en løsning 
med nedfelte søppelcontai
nere til sortert avfall. Dette 
er en estetisk fin løsning i til
legg til at den er enkel å bru

ke for skolen og de som skal 
tømme containerne. 

I elevgarderobene er det all
tid mye som skal oppbeva
res til hver elev, og det er lett 
for at det blir rot. Garderobe
innredningen er tegnet ut fra 
skolens behov, med integrert 
boks for oppbevaring av skit
tent tøy, rikelig med knagger 
og skohylle under sittebenk
en. Både elevgarderobene og 
miljøstasjonen ble spesialla
get av en av underentrepre
nørene til hovedentreprenø
ren Tronrud Bygg.

Auditoriumet ligger i nord
fløyen, sentralt i skolebyg

get. Det var ønske om et 
samlingsrom for flest mulig 
elever, og man gikk derfor 
for en trinnløsning med puter 
i stedet for faste stoler. Pute
ne kan vippes opp på setet 
når de er i bruk og ned foran 
setet slik at de ikke blir tråk
ket på når de ikke er i bruk. 
Putene øker sittekomforten, 
og i tillegg hjelper de litt på 
akustikken når rommet ikke 
er fullt.

Materialbruk og miljø
Det var tidlig klart at As
ker kommune hadde et øn
ske om å bruke materialer 
som er skånsom mot miljø
et, både det fysiske miljøet 

på skolen, i form av blant an
net avgasser, lukt, vedlike
hold og rengjøring, og livslø
pet til materialet,  i form av 
produksjonen, levetid og av
fallshåndtering. 

Det ble derfor valgt Kebony 
furupanel, tegl og Steniplater 
til fasadene. Kebony og tegl 
gir en rolig og naturlig farge
palett, mens spesialfargede 
Steniplater skaper kontraster 
og liv i bygningskroppen. 

I interiøret er det i hoved
sak valgt linoleumsbelegg på 
gulvene på grunn av at det er 

Smart og velorganisert 
avfallbehandling på 
Bondi skole.

Fleksibel løsning for undervisningsrom. Bildet er fra østfløyens 2. etasje hvor elever fra 5. – 7. trinn holder til.

➞

Auditoriet er et 
samlingsrom for 
flest mulig elever 
og har fått en 
trinnløsning med 
løse puter. Disse 
kan vippes opp på 
setet når de er i 
bruk og ned foran 
setet slik at de 
ikke blir tråkket 
på når de ikke er 
i bruk. 

Møterom 
for admini
st rasjonen  
på plan to i 
det nord
vestlige 
hjørnet.
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➞
et produkt som er lav emitte
rende og har en mer skånsom 
produksjon. På noen arealer 
er det valgt vinylbelegg ut 
ifra bruken av rommet. På 
veggene er det valgt malte 
flater. Valget falt på maling 
som var dokumentert lett å 
holde ren, dette på bekost
ning av maling som ikke av
gir gasser. Dette er et eksem
pel på motstridende ønsker, 
hvor man må gjøre avveinin
ger mellom de aktuelle valg
mulighetene.

Kunstnerisk utsmykning
Når det gjelder den kunst
neriske utsmykningen, kom 
man tidlig nok igang med 
planleggingen slik at det var 
mulig å få kunsten integrert 
i bygningskroppen. Det ble 
engasjert en kunstner bos
att i Asker  og ønsket til den 
kunstneriske referansegrup
pen var at kunstverket skul
le ha nytte for skolen så vel 
som nærområdet. Kunstner 
Dyveke Sanne har designet 
et stort ur som henger på fa
saden. Det starter å snurre 
rundt når den får signaler fra 
vindmøllen på taket. Vind
møllen måler hvor mye ener

gi som genereres, og dette vi
ses på en skjerm på veggen i 
fellesarealet.

Universell utforming
Tidligere prosjekter i As
ker kommune har hatt vari
erende resultat når det gjel
der planlegging av UU. Det 
var derfor viktig at dette pro
sjektet skulle løses på en god 
måte slik at man, så langt 
som mulig, unngår utbedrin
ger i ettertid. Dette resulter
te i møter med representan
ter fra handikapforbundet og 
befaringer på andre skole
prosjekter for å se på hvilke 
utfordringer det er viktig å 
ta hensyn til. På Bondi sko
le er det blant annet brukt le
delinjer i flis og linoleums
belegget, markeringsriller 
(oppmerksomhet) i flis fo
ran trappene nede, og mar
keringsknotter (fare) i flis 
foran trappene oppe, kon
trastfarger for markering av 
dører og glassmarkering. 

I den nye skolen er venti
lasjon, belysning og akus
tiske anbefalinger løst opti
malt slik at arbeidsmiljøet 
skal være svært godt for bå
de elever og lærere.

Bondi skole sett fra nord-vest.

Fasadeutsnitt med hovedinngang.

Kebony og tegl gir en rolig og naturlig fargepalett, mens spesialfargede Steniplater 
skap er kontraster og liv i bygningskroppen. 

Stort sett hele tomteområdet rundt skoleanlegget er meget flott parkmessig opparbeid-
et. Det kan nesten sees på som et turområde.

Skolen har en stor flerbrukshall med tilhørende service-
fasiliteter som er beregnet for bruk også etter skoletid. 

Skolens rektor Tove Lund Nilsen er svært stolt over den 
nye skolen.

Skolens sykkel-
brukere har selv-
sagt fått rikelig med 
sykkelparkering. 
Helt i enden av 
skole gården har 
kunstner Dyveke 
Sanne designet et 
stort ur som henger 
på fasaden. Det 
starter å snurre 
rundt når den får 
signaler fra vind-
møllen på taket. 
Vindmøllen måler 
hvor mye energi 
som genereres, og 
dette vises på en 
skjerm på veggen i 
fellesarealet.
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R6 – antikvarisk del, Keysers gate 8

Vi har prosjektert
VVS-anleggene for R6

Og takker Statsbygg for
et utfordrende oppdrag

Telefon 91 91 61 11
www.unionconsult.no www.beckers.no

Leverandør av
malingsprodukter

Rådgivende konsulenter innen 
biologiske bygningsskader

Telefon 469 75 500
www.mycoteam.no

Av 
prosjektsjef Sofie Galåen Bentzen

Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter AS

BA Arkitekter ble engasjert 
av Statsbygg som prosjek-
tets arkitekter med oppstart 
av skisseprosjekt og har hatt 
ansvaret for utvikling av ho-
vedgrep for blant annet plan-
løsning, fasader og grunnlag 
for detaljering. Etter kon-
kurranse utlyst av Statsbygg 
i 2010, ble Narud Stokke Wi-
ig AS valgt til arkitekter for 
ferdigstillelsesfasen.

Keysers gate 8 er tegnet av 
arkitekt Harald W. Bødtker 
for Enkekassen i 1898 og 
stod ferdig to år senere. Byg-
ningen ble oppført i Floren-
tinerstil, med referanser til 
Firenzes renessansepalasser. 
Enkekassen, senere Statens 
Pensjonskasse, holdt til i 1. 
etasje, mens resten av byg-
ningen var utleid.

Den opprinnelige bygningen 
ble oppført i tre etasjer, med 
fasadene mot gaten i granitt 
og rødbrun Tønsbergitt, i til-
legg til utsmykninger i kle-
berstein. I perioden 1954-56 
ble det bygget på tre etasjer, 
tegnet av arkitektene Klin-
genberg og Klingenberg, og 
i perioden 1999-2001 ble 
en sidefløy som bestod av 
leiligheter i gårdsrommet re-
vet. Dette ble gjort for å gi 
plass til et nytt kontorbygg, 
Keysers gate 6, som nå byg-
ges sammen med nr 8. Re-
gjeringsbygg 6 komplette-
res ved at også et 13 etasjers 
nybygg, Teatergata 9, oppfø-
res mot syd; tre svært ulike 

bygg som nå bygges sammen 
til ett kompleks med ca. 440 
departementsarbeidsplasser. 

Keysers gate 8 skal benyttes 
til tidsmessige arbeidsplas-
ser i Regjeringsbygg 6. Dette 
representerer en stor utford-
ring da Riksantikvaren har 
varslet fredning av 1., 2. og 
3.etasje, trapperommene og 
fasadene ved ferdigstillelse 
av prosjektet. 

Historiens lesbarhet har vært 
en ledestjerne gjennom he-
le prosjekterings- og bygge-
prosessen. I arbeidet med re-
staureringen av Keysers gate 
8 har derfor utgangspunktet 
vært å tilbakeføre og beva-
re den opprinnelige rominn-
delingen i størst mulig grad, 
samtidig som interiøret til-
bakeføres til originale detal-

jer og farger. Disse faktore-
ne har dannet grunnlaget for 
den overordnede planløsnin-
gen.

Den fredede del av bygnin-
gen skal også fremstå som en 
funksjonell del av prosjektet. 
Samtidig som det har vært 
nødvendig med både nye in-
stallasjoner og underdeling 
av rommene for å oppnå et 
tilstrekkelig antall kontorer. 
I designprosessen har rom-
menes karakter og de anti-
kvariske elementene vært 
viktige å hensynta, og alle 
nye elementer har vært utfor-
met slik at de står i en tydelig 
kontrast til det gamle. 

Alle taklister, og noen ste-
der også dekorelementer i 
himling, følger fortsatt opp-
rinnelig struktur og vil der-
med være gjennomgående i 
flere kontorer. Alle opprin-
nelige vegger er bevart som 
tette vegger, og en ytterli-
gere underdeling til mindre 
kontorer og møterom er ut-
ført med lette glassvegger, 
slik at sporbarheten mellom 
gammelt og nytt blir tydelig. 
Manglende deler av listver-
ket blir nå supplert med nye 
kopier, og med disse taklis-
tene vil det være lett å lese 
hvordan rominndelingen en 
gang har vært. 

Nytt ventilasjonssystem 
går i vertikale kasser som 
er frigjort fra veggene for å 
synliggjøre dette som nye 
elementer og for å unngå til-
dekking av listverk. Opprin-
nelige vinduer og dører be-
holdes, men nye varevinduer 
settes inn i tillegg hvor det er 
nødvendig for å tilfredsstille 
lyd-, varme- og sikkerhets-

Keysers gate 8 sett fra krysset Munchs gate/Keysers gate. Keysers gate 6 sees til venstre 
(grå bygning) og nybygget til høyre. Disse utgjør til sammen Regjeringsbygg 6 (R6).

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt

krav. Nye branndører er satt 
inn der de opprinnelige ikke 
var tilfredsstilllende. Noen 
dører er beholdt selv om de 
ikke lenger vil ha noen funk-
sjon. De stedene hvor det har 
vært nødt å fjerne dører el-
ler andre elementer, blir det-
te markert med et avtrykk 
eller omramning i veggene. 
Adkomstetasjen og trappe-

rommene er de arealene som 
har vært mest forseggjort fra 
starten av.

Selve Ekspedisjonshallen var 
bygningens viktigste rom, 
hvor kassereren tok i mot si-
ne kunder, og hallen har en 
rikere detaljering enn andre 

rom, med søyler av redwood 
og dekor i himlingen. Her er 
det nedlagt et betydelig ar-
beid i avdekking og ny opp-
maling av dekor som på et 
tidspunkt har vært overmalt. 
Brystningspanelene og søy-
lene får ny overflatebehand-
ling og asfaltbelegg på gulvet 

Her studeres en fargeun
dersøkelse gjort av NIKU.

Robert Sidlo, antikvarisk maler, Edvardsson Entrepre
nør, beretter om prosjektet for Byggenytts medarbeidere.

Avdekking av takdekor i Enkesalen. Taket skal oppmales 
med opprinnelig dekor. Ingen lett oppgave.



BYGGENYTT NR. 6–2011 – 19

Vi utfører antikvariske
maler- og tømrerarbeider

i Keysers gate 8 – R6

Edvardsson Entreprenør AS • Telefon 40 00 70 05
www.eeas.no

 
Prosjektfakta

Byggherre: Statsbygg
Oppdragsgiver: Forsynings-, administrasjons-,
 kirkedepartementet (FAD)
Leietakere: Fornyings-
 administrasjonsdepartementet
 Helse- og 
 omsorgsdepartementet
 Landbruks- og matdepartementet
Energirådgiver: Erichsen & Horgen AS
RI miljø og materiavalg: Hambra
Arkitekt forprosjekt: BA Arkitekter AS
Arkitekt 
ferdigstillingsfasen: Narud Stokke Wiig AS
RIB: Haug og Blom-Bakke AS
RIG: Multiconsult AS
RIE: SWECO Norge AS
RIV: UnionConsult 
 BORO VVS og Miljø AS
RIBr: COWI AS
RIM: Hjellnes Consult AS
RIAku: Brekke & Strand AS
LARK: Gullik Gulliksen AS
Entreprenør bygging: Veidekke Entreprenør AS
 

er blitt fjernet for å avdekke 
de gamle, vakre og nesten 
uskadde flisene under. Enke-
salen vil på nytt fremstå som 
et representativt rom som vil 
kunne benyttes til arrange-
menter og mindre konferan-
ser og bli et flott supplement 
til kontorfunksjonene i Re-
gjeringsbygg 6.

Fargebruk på overflater, re-
konstruering av brystnings-

Nytt ventilasjonssystem 
går i vertikale kasser som 
er frigjort fra veggene for 
å synliggjøre dette som 
nye elementer og for å 
unngå tildekking av list
verk.

paneler og valg av type gulv 
etc. er blitt utført med ut-
gangspunkt i fargeundersø-
kelser gjort av NIKU, byg-
ningsregistrering gjort av 
arkitekt Geir Helland og 
tett samarbeid med Riksan-
tikvaren og Statsbyggs kul-
turminneavdeling. Entrepre-
nører med spesialekspertise 
innenfor antikvarisk rehabi-
litering står for gjennomfø-
ringen.

Papiret som 
Sidlo løfter fra 
veggen, er et 
spesielt beskyt
telsespapir som 
Edvardsson 
har mye glede 
av. Det er lett  
å feste på, 
og fjerne fra 
vegg og gulv. 
Det beskytter 
ferdige utførte 
overflater uten 
å skade når 
papiret fjernes.

Ekspedisjonshallen eller Enkesalen som den populært kalles, er det viktigste rommet antikvarisk sett . Til venstre vi
ser Sidlo en renseprøve på det avdekkete flisgulvet. Til høyre rehabiltering av søylene. 

Til venstre 
utsnitt av det 
vakkert dekor
erte taket ved 
Keysers gate 8 
hovedinngang.
Til høyre 
utsnitt av 
fasade hoved
inngang, ennå 
dessverre 
skjult av 
byggegjerde.

Til venstre:
Ekspedisjonshal
lens kasserer 
tok godt vare på 
enkenes penger. 
Her bankvelvet 
«Staalkammer».
Til høyre:
Christina 
Forsström (i rødt)
 og Carl Johan 
Kinnbo er 
Edvardssons 
malere med ans
var for 
Enkesalen.
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Froland Idrettsanlegg

 www.asplanviak.no

FROLAND IDRETTSPARK
Asplan Viak har vært:
•	 Arkitekt for detaljprosjekt og byggfase
•	 Rådgiver byggeteknikk, badeanlegg
•	 Badefaglig rådgiver

Vi har kompetanse innenfor: 
Arkitektur // By- og arealplanlegging // Bygg og anlegg  
Energi og miljø // Geoinformasjon og visualisering  
Landskapsarkitektur // Samferdsel // Samfunnsanalyse 
Samfunnsplanlegging // Tekniske installasjoner   
Vann og miljøteknikk

Rådgivende ingeniør 
VVS-teknikk

Rådhusgt. 14, 4836 Arendal
Telefon 37 00 01 80 • post@berntsen.no

www.berntsen.no

SIV. ING.  MRIF 

ØIVIND B. BERNTSEN AS 

RÅDGIVENDE INGENIØR VVS TEKNIKK 

Vi gratulerer med nybygget
VI HAR UTFØRT KONSTRUKSJONS-
TEKNISK PROSJEKTERING

Vi gratulerer med nybygget
VI HAR UTFØRT KONSTRUKSJONS-
TEKNISK PROSJEKTERING

VI HAR UTFØRT KONSTRUKSJONS-
TEKNISK- OG BRANNTEKNISK
PROSJEKTERING

LEVERANDØR AV
HELAUTOMATISKE 
RENSEANLEGG FOR 
SVØMMEBASSENG.

PROCESSING AS
Postboks 213,

1851 Mysen 
Tlf: +47 40 00 68 41
www.processing.no
info@processing.no

Telefon 37 08 68 00 • www.skanska.no

Totalentreprenør

Flerbrukshall og svømme-
hall er siste brikker på plass 
i Froland kommunes idretts-
anlegg som nå er ikke lite 
imponerende for kommu-
nens størrelse tatt i betrakt-
ning..

Flerbrukshallen stod ferdig 
ved årsskiftet 2010/2011 og 
svømmehallen ble tatt i bruk 
nå i sommer. Det hører med 
til historien at det er kjempet 
hardt og lenge – i mange år 
– for å få svømmehallen på 
plass. 

Det er Skanska Norge AS 
som i totalentreprise har byg-
get Froland Idrettsanlegg. 
Anlegget består av turnhall, 
flebrukshall, svømmehall og 
mellombygg som fungerer 
som inngangsparti og knyt-
ter sammen flerbrukshall og 
svømmehall. 

Prosjektet er en utvidelse av 
det eksisterende skole- og fri-
tidstilbudet på Mjølhusmoen, 
like i nærheten av komune-
senteret Osedalen. Her ligger 
foruten barne- og ungdoms-
skolen Kringla stadion og 
kunstgressbane. Banene om-
fatter idrettsaktiviteter som 
fotball, friidrett, tennisbaner 
og fasiliteter for en rekke an-
dre idretter og fritidsaktivi-
teter. Anlegget omfatter også 
et skiskytterstadion. Her fin-
nes også hoppbakker og ski-
anlegg like i nærheten. 

I de siste 4 1/2 årene har Fro-
land kommune investert 250 
millioner kroner i anleggetpå 
Mjølhusmoen. 

Skanska-prosjektet som ble 
påbegynt i januar 2010 og 
ferdigstilt i sommer 2011, er 
utført i nær kontakt med bar-
ne- og ungdomsskolen på den 
ene siden og selve idrettsan-
legg på den andre siden.

Flerbrukshallen og svømme-
hallen har et samlet areal på 
ca. 5500 m2 og ligger flott 
plassert på  et høydedrag 
mellom stadionanleggene i 
vest og de to skolene i øst. 

Skanskas prosjektleder Atle 
Haugenes beskriver bygge-
prosessen som stort sett grei. 
Men vinteren bød på mye 
streng kulde som var en ut-
fordring. Grunnforholdene 
med mye sand medførte og-
så til en forsterking av fun-
damenteringen enn det som 
vanligvis er tilstrekkelig, 
ifølge Haugenes.

Flerbrukshallen er tilpasset 
flere ulike idretter som hånd-
ball, basketball, vollyball og 
bandy, både for voksne og 
barn. Det er to tribuner som 
kan rommer sitteplasser for 
opp til et 300 stort publikum.
I kjelleretasjen er det etablert 
en turnhall.

Svømmehallen, selve rosinen 
i pølsa, har siden åpning en i 
midten av juli hatt stort be-
søk. Nå kan endelig ikke 
minst de minste barna få god 
anledning til både lek og mu-
lighet til å lære seg å svømme 
da badet også har et eget spe-
sialutviklet barnebasseng.

Svømmehallen med sin sto-
re takhøyde og sin enorme 

glassfasade i vest gir en for-
midabel romfølelse. Glass-
veggen bæres konstruktivt 
av prefabrikkerte betongsøy-
ler mellom vindusflatene, og 
lett-taket bæres av store stål-
dragere.

Det nye idrettsanlegget opp-
varmes i sin helhet gjennom 
vannbåren fjernvarme fra 
kommunens nybygde flisvar-
meanlegg. Både flerbruks-
hallen og svømmehallen sy-
res teknisk via SD-anlegg. 

Prosjektet har også holdt 
fanen høyt med hensyn til 
universell utforming. Alle 
fasiliteter er for eksempel til-
gjengelig for bevegelseshem-
mede.

Froland Idrettsanlegg sett fra Kringla stadion. Fra venstre: Flisvarmeanlegg, Frolandshallen, Flerbrukshallen og 
selve prikken over i’n, svømmehallen Frolandia.

Foto: John Tveitdal

Sett fra stadion i vest. Midt på bildet Flerbrukshallen som er sammenbundet med eksist
erende Frolandshallen til venstre, og sammenbundet med siste nybygg i idrettsanlegget 
til høyre, svømmehallen.

Foto: John Tveitdal.
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www.sorlaminering.no

Vi har levert limtre til
Froland idrettspark

Vi har utført mur-, puss-
og flisarbeidene

 
Prosjektfakta

Byggherre: Froland kommune
Totalentreprenør
  prosekteringsledelse: Skanska Norge AS
Arkitekt, RIB: Asplan Viak AS
RIV: Siv.ing. Øyvind B. Berntsen AS 
AS
RIE: Nedig AS
RIBr og
  statik: Stærk & Co. AS

Trapper og rekkverk til
stupebrett og sklie

er levert av

Midthaug Agder AS
Telefon 38 12 07 30 • www.midthaug.no

• Garderober • Entresystem • HC-heis •
• Stupebrett • Bassengrister •

• Mobilt bassenggulv  • Garderobeutstyr •
KLUBBEN AS

Negardssvingen 3, 2270 Flisa, Telefon: 62 95 06 10,
E-post :  k lubben@klubben.no

Annonse 86x50  19-09-11  10:26  Side 1

Frolandia –
et av de første badeanlegg i 
Norge med adgangskontroll
Frolandia har nå åpnet dø
rene og tar i bruk som en 
av de første i Norge, det 
mest moderne utstyr til 
bruk av adgangskontroll.

Får og komme inn til ba
deanlegget må alle innom 
adgangskontrollen ved 
Frolandia. Her vil du som 
besøkende få tildelt eget 
armbånd, enten du kjø
per dagsbillett, halvår el
ler helårskort. Dette er et 
armbånd du bruker hele 
tiden mens du er i anleg
get, og dette er også knyt
tet opp omkring ditt gar
derobeskap. Om du skulle 
være så uheldig å glemme 
ditt nummer på gardero
beskapet ditt i tiden du er i 
vannet, kan du oppsøke en 
terminal som forteller deg 
hvilket nummer du har på 
skapet når du fører arm
båndet over denne. Når du 
kommer til ekspedisjone
ne kan du også legge inn 
penger på armbåndet slik 
at du kan bruke dette som 
betaling underveis. Her er 
det enten bankkort eller 
kontanter som kan bru
kes som betaling. Beløpet 
du legger inn kan du selv 
bestemme, og penger du 

ikke bruker fra armbån
det får du tilbake når du 
reiser.

Et av de første i Norge
Utstyret til adgangskon
trollen som tas i bruk er et 
av de første i Norge, og er 
et anlegg som gir full kon
troll og oversikt om hvor 
mange som til enhver tid 
er i anlegget. 

Dette blir også benyttes 
som et registrerings og 
tellesystem. For de som 
kjøper halvår eller helårs
kort vil det bli tatt bilde 
av som legges inn på da
taskjermen. Når du kom
mer og viser ditt armbånd 
mot en skjerm, så vil de 
bak disken få opp bilde 
av deg. Dette for å ha kon
troll på at ikke det er an
dre enn eieren av armbån
det som kommer på besøk 
og misbruker armbåndet.

Den moderne adgangs
kontrollen vil forhåpent
ligvis gjøre hverdagen en
kel og oversiktlig når det 
gjelder betaling og adgang 
til det nye flotte anlegget 
som nå er tatt i bruk.

Idrettsanleggets svømmehall med nytt navn og logo.                                                                            Foto: John Tveitdal

Svømmehallen 
med stupebrett 
i tre høyd er og 
publikumstrib
une. I for
grunnen en løs 
bassengbunn 
med vanndybde 
tilpasset mindre 
barn. 

Bildene under 
viser Norges 
lengste vannsklie 
på hele 66,5 me
ter. For å få plass 
til denne, må 
den gjøre et par 
svinger utenpå 
hallveggen.

Foto:
John Tveitdal
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Froland Idrettsanlegg

Øverst close up-
bilde av fasade 
med logo. 

I midten  utsnitt 
fra svømmehallen 
med stupetårn 
med 1 m svikt, 3 
m tårn og svikt og 
5 m tårn.

Nederst jordset-
tingsarbeider av 
skråning ned mot 
stadionanlegget.

 Alle bilder i 
boksen:

Nils P. Vigerstøl

pressemelding:

Byggeskikkpris til Campus Hamar
Hamar kommunes bygge-
skikkpris for 2011 er tildelt 
uteområdet ved Høgskolen i 
Hedmark, Campus Hamar. 
Statsbygg ferdigstilte dette 
arbeidet i 2010. Prisen deles 
ut 24. september. 

Temaet for årets byggeskikk 
var «Samspill», og valget 
falt altså på det nylig oppar-
beidede uteområdet på Høg-
skolen i Hedmark, Campus 
Hamar, inkludert tilstøtende 
uteareal fra et tidligere byg-
getrinn.

Juryen sier i sin uttalelse 
blant annet: “Byggeprosjek-
tet peker seg ut gjennom 
høy kvalitet på materialer, 
gjennomtenkte detaljer og 
god funksjonalitet. Arealet 
er åpent for allmennheten, 
samtidig som det fungerer 
som transportåre og pause-
rom for studenter og ansatte. 
Det er laget en velfungeren-
de løsning for mange ulike 
brukere.”

– Dette er gledelig.  Ekstra 
morsomt er det at et uteområ-
de vinner en byggeskikkpris. 
Statsbygg ønsket å bygge et 
høgskoletorg som skulle gjø-
re det mulig å skape samspill 
mellom studenter, lærere og 
omgivelsene, og denne pri-
sen er et bevis på at man har 
lykkes, sier eiendomsforval-
ter Odd Edvard Lund i Stats-
bygg.

Statsbygg ferdigstilte i 2002 
Alf Prøysens hus ved Høg-
skolen i Hamar. I 2010 ble 

det foretatt en renovering av 
A-bygget ved skolen og en 
opprusting av uteområdet.  
Det er sistnevnte arbeid som 
er omfattet av prisen.

Statsbygg har vært byggher-
re for arbeidet. Landskapsar-
kitekt har vært Anne Helene 
Midtveit i  Norconsult AS, 
og entreprenør var Schjøl-
berg & Tombre AS ved Filip 
Tombre.

Juriens begrunnelse
Begrunnelse for valg av ute-
området ved Høyskolen i 
Hedmark, Campus Hamar
Temaet for årets byggeskikk 
ble «Samspill», og valget falt 
på det nylig opparbeidede 
uteområdet på Høyskolen i 
Hedmark, Campus Hamar, 
inkludert tilstøtende uteare-
al fra et tidligere byggetrinn. 
Området strekker seg fra 
den gamle gymnastikksa-
len til Midtbyen skole i vest 
til P. Sandviksgate i øst og 
omfatter brolegging, parke-
ringsplasser, fonteneanlegg, 
sittegrupper, beplantning og 
tilrettelegging for sykkelpar-
kering.

Byggeprosjektet peker seg ut 
gjennom høy kvalitet på ma-
terialer, gjennomtenkte de-
taljer og god funksjonalitet. 
Det er lagt til rette for et godt 
samspill mellom bygninger, 
vegetasjon, utsmykning og 
ulike typer brukere av are-
alet. Juryen finner det også 
riktig å fokusere på verdien 
av forbilledlig byggeskikk i 
offentlig tilgjengelige rom 

mellom bygninger i Hamar, 
og gi et signal fra Hamar 
kommune til aktører i fram-
tidige byggeprosjekter i rgi-
onen om å vektlegge uteare-
al i større grad. Området er 
viktig for oss, siden et stort 
antall studenter kommer fra 
områder utenfor kommunen 
og bringer videre sine inn-
trykk av Hamar.

Utearealet ble ferdig i 2010.

• Det er et godt samspill mel-
lom skolens bygninger fra 
ulike perioder. 
• Arealet er blitt et rolig pau-
serom, midt i byen, med lyd 
av rennende vann og vind-
sus i høyt gress. Samtidig er 
det tydelige og velfungeren-
de transporttraseer gjennom 
området. 
• Det er foretatt en universell 
utforming. 
• Syklister er godt ivaretatt, 
med romslig sykkelparke-
ring, bl.a. under tak, samt 
trykkluftanlegg for påfyl-
ling av luft. 
• Solid materialbruk og gjen-
nomtenkt beplantning. Dek-
ket er variert og gir tydelige 
signaler om funksjon. Faglig 
kvalitet påvirker også stu-
dentene i holdninger til kva-
litet i uterom. 
• Arealet er åpent for all-
mennheten, samtidig som 
det fungerer som transportå-
rer og pauserom for studen-
ter og ansatte. Det er laget 
en velfungerende løsning for 
mange ulike brukere.
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Byggenytt
75mm høyde x 86 mm bredde
L f f il i B dLuftfartstilsynet i Bodø

PMS-kode grønnfargen i logo: 340

Rådgivende ingeniører 
Byggeteknikk

 Tlf 77 62 26 00 
 www.bc.multiconsult.no

rådgivende 
ingeniør 
i geoteknikk 
for luftfarts
tilsynet bodø

www.ramboll.no

Totalentreprenør

Consto AS • Telefon 77 75 27 00
www.consto.no

Arkitektens artikkel
Bakgrunn 
Prosjektet er et resultat av 
arkitektkonkurranse avholdt 
i 2008 som følge av Storting
ets beslutning om å flytte 
Luftfartstilsynet til Bodø. I 
desember 2008 ga Samferd
selsdepartementet Luftfarts
tilsynet økonomisk fullmakt 
til å gå videre med prosjek
tet. Det er planlagt at Luft
fartstilsynet skal flytte inn 
i sine nye lokaler i Sjøgata, 
Bodø i 2011.

Skisseprosjektet er utviklet i 
samarbeid med Ole Ertsvik 
Eiendom AS og Luftfartstil
synet. Samarbeidet mellom 
Space Group og Luftfartstil
synet har foregått gjennom 
møter med prosjektgrupper 
fra ulike faggrupper i LFT. 
På denne måten er det sikret 
at planene tilfredsstiller bru
kernes behov i tillegg til de 
overordnete krav som defi
nert i kravspesifikasjonene.  

Design 
Det nye hovedkontoret frem
står som et særegent bygg 
som er Luftfartstilsynet na
sjonalt verdig og det er et ve
sentlig tilskudd til bybild et. 
Bygningens form terrasseres 
fra en større base som fyller 
tomten, mot en smalere top
petasje. Byggets form reflek
terer det alltid skiftende per
spektiv i fjellandskapet og 
gir assosiasjoner til den ele
gante og gjennomførte de
sign og konstruksjon utviklet 
gjennom luftfartens historie. 
Videre ivaretar den nye byg
ningen viktige siktlinjer fra 
byen ut mot sjøen og land
skapet bak, og sikrer lysinn
slipp mot Sjøgata.

Siden bygningens hoved
volum ligger ut mot sjøen 
er adkomstpartiet trukket 
ut mot Sjøgata for å få kon

fortsettelse neste side

Bygningens hovedvolum ligger ut mot sjøen.                                              Alle bilder i reportasjen: Anders Vanderloock

Bygningens form terrasseres fra en større base som 
fyller tomten, mot en smalere toppetasje. Byggets 
form reflekterer det alltid skiftende perspektiv i fjell-
landskapet og gir assosiasjoner til den elegante og 
gjennomførte design og konstruksjon utviklet gjen-
nom luftfartens historie. 
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Vi ønsker byggherre til 
lykke med nytt bygg.

Grunnarbeidene er utført av

Notveien 11 B, Pb. 4063, 8089 Bodø
Telefon 75 56 58 80 • Faks 75 56 58 89

www.hobmaskin.no

Vi har levert byggevarer Vi har levert
betongtrappene

Postboks 1444 Skinsnes,
4505 Mandal
www.norelement.no 
Telefon 38 27 26 20

fortsettelse fra 
forrige side

takt med byen, forenkle ad-
komst og for å synliggjøre 
Luftfarts tilsynet i bybildet. 
Mellom Luftfartstilsynet og 
NAV er det derfor lagt inn et 
lavt bygg som knytter de to 
bygningene sammen. 

Det er en målsetning for pro-
sjektet å være foregående på 
miljø. Dette med hensyn til 
materialbruk, arealeffektivi-
tet, og energi – både kilde og 
forbruk. 

Situasjon 
Eiendommen har adresse 
i Sjøgata 45–47 med inn-
gangsparti i Sjøgata 41. Den 
avgrenses av NRK-bygget 
mot øst NAV-bygget mot sør. 

Det er med sitt inngangspar-
ti gjennom denne bygningen 
LFT har fått sin sin henven-
delse mot Sjøgata.

Beliggenheten midt i Bo-
dø sentrum med kort vei til 
torget og en fantastisk utsikt 
over havna og Burøya gir 
unike kvaliteter for et kon-
torbygg. Bygningen er lett 
tilgjengelig for ansatte og 
besøkende. Den ligger langs 
en av hovedinnfartsårene til 
sentrum, kun 150 m fra jern-
banestasjonen med buss- og 
taxiholdeplass, og med gang-
avstand til hurtigrutekaia.

Kaikanten er regulert til of-
fentlig ferdsel, og det er gitt 
rammetillatelse til uteserve-
ring og plassering av bord/
stoler på kaikanten. Det er 

opprettet dialog med Havne-
vesenet for å anlegge gjeste-
plasser for båt, noe som vil 
berike havnepromenaden og 
området generelt.

Plan og Snitt 
Bygningen bygges på par-
keringskjeller med delt ad-
komst med parkering for 
NAV-bygningen. Kjelleren 
har plass til 40 biler, i tillegg 
til sykkelparkering. 

Plan 1 inneholder arealer til 
arkiv, varelevering, teknisk 
rom og drift. Plan 2 er byg-
ningens adkomstplan, med 
resepsjon, møterom og kan-
tine med kjøkken. 

Plan 3–8 inneholder 
kontor-arealer. 
Planene er bygd opp et-

Prosjektfakta

Byggherre: Breeze Eiendom AS

Bruker:  Luftfartstilsynet

Totalentreprenør: Consto AS

Arkitekt: Space Group  

RIB: Barlindhaug Consult AS

RIV: SWECO Norge AS

RIBr: NEAS Brannconsult AS

RIAku: Kilde Akustikk AS

Areal: Totalt 72000 m2

 Kontordel 5900 m2

 Parkeringskjeller 1300 m2

ter et gjennomgående prin-
sipp: Kontor-rommene ligger 
langs fasaden, og service-
funksjonene og de sosiale 
rommene ligger i bygnin-
gens indre sone. Dette ska-
per gjenkjennelighet mellom 
etasjene, og forenkler orien-
tering i bygningen.

Bygningens utforming gir 
planene ulik geometri opp-
over i bygningen. Denne va-
riasjonen er utnyttet til å gi 
de sosiale rommene ulike 
kvaliteter i hver etasje, og bi-
drar til å skape særpreg og 
individuell tilhørighet.

Plan 8. inneholder i tillegg 
til kontorarealer, direktørens 
kontor, og de mer formelle 
møterommene. 

Kantine og resepsjon, luftige og lyse lokaler.
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Moelven Nordia AS, Bodø
Tlf.: 06050, Fax: 75 51 66 60
www.moelven.no

Vi har levert systeminnredning,
og takker for oppdraget.

Together we can do it.

Teknisk totalentreprise
til Luftfartstilsynet i Bodø

www.yit.no

YIT AS
Avd. Bodø • Telefon 75 55 11 00 • bodo@yit.no

Luftfartstilsynet i Bodø –
Norges første 

LEED-sertifiserte bygg

Hva er LEED-
sertifisering? 

Bygg blir LEED-sertifisert 
etter blant annet disse kri-
teriene:

• Energieffektivisering
• Vannforbruk
• Avfallshåndtering
• Innendørsklima
• Byggets plassering
• Ressursbruk og material  
  valg
• Design og innovasjon

LEED-sertifisering er en 
anerkjennelse av at et byg-
geprosjekt eller bygning 
kan oppnå ved å benytte 
miljøvennlige bygg praksis 
under bygging eller ombyg-
ging. LEED er en forkor-
telse som står for Ledelse 
i Energy and Environmen-
tal Design, og er den Green 
Building Rating System 
utviklet av US Green Bu-
ilding Council. Modellen 
ble utviklet i 1998 for å sti-
mulere miljøbevisstheten 
blant offentlige etater, arki-
tekter, ingeniører, utviklere 
og utbyggere.

LEED-sertifisering kan 
oppnås på fire ulike ni-
våer, noe som bestem-
mes av en kreditt, eller 
punkt, system. Nivåene av 
LEED-sertifisering er ser-
tifisert, sølv, gull og plati-
na. Et bygg eller prosjekt 
kan få LEED-sertifisering 
ved å sende inn en søknad 
som dokumenterer sam-
svar med kravene satt for 
i LEED rating-systemet. 
The Green Building Co-
uncil saker LEED-ser-
tifisering på tilfredsstil-
lende søknad, vurdere og 
overholdelse verifikasjon. 
Det er avgifter knyttet til 
LEED-sertifisering.

Selv om design og bygging 
av bygninger har brukt mil-
jøvennlig praksis i det siste, 
ble LEED utviklet for å gi 
en strømlinjeformet sett av 
bygningen standarder. Re-
gjeringen har arbeidet for 

å skape bærekraftig grønn 
bygning ved å oppnå serti-
fisering på mange av sine 
eksisterende og nye statlige 
bygninger. For å øke antall 
bygninger kvalifisert for 
LEED-sertifisering, har 
regjeringen også mange in-
sentiver innen byggebran-
sjen, herunder gi støtte og 
skattelettelser basert på ni-
vået på LEED-sertifisering 
oppnådd.

LEED profesjonell akkre-
ditering er også oppnåe-
lig av enkeltpersoner, en-
treprenører, prosjektledere 
og andre fagfolk. Profesjo-
nell akkreditering viser at 
en person eller bedrift er 
godt bevandret i LEED-
systemet og kan arbeide 
med andre enkeltpersoner 
og utviklere å kontrollere 
byggeprosessen og følge 
retningslinjer for å oppnå 
LEED-sertifisering.

Noen av det som er utnyttet 
eller observert for LEED-
sertifisering, omfatter bruk 
av resirkulert materiale, 
eliminere eller redusere 
mengden avfall, gjenbruk 
av eksisterende materiale, 
bruk av bærekraftig grøn-
ne byggematerialer, samt 
bruk av lavemitterende ma-
terialer.

LEED-sertifisering kan 
oppnås både både når det 
gjelder nybygg, samt op-
pussing. The Green Bu-
ilding Council har gitt 
LEED sertifisering til en 
rekke nye byggeprosjekter 
i staten California, inklu-
dert ved Institutt for mot-
orvogn i San Ysidro og 
Institutt for Utdanning i 
Sacramento, som begge er 
sertifiserte Gold. Mange 
andre stater kan også be-
rette om LEED-sertifiserte 
offentlige bygninger. Serti-
fisering er også blitt opp-
nådd innen privat sektor.

Kilde:
www.juliusjakhelln.no

Teknisk totalentreprise
Av Avdelingssjef Bodø, Remi A. Wågan, YIT AS

YIT har levert teknisk tota-
lentreprise til nytt Kontor-
bygg for Luftfartstilsynet 
i Bodø. (elektro, sterk- og 
svakstrøm, ventilasjon, kjø-
ling, røranlegg, automasjon, 
sikkerhet og AV-anlegg.)

Det er benyttet YIT’s klima-
takløsning, vannbåren opp-
varming med radiatorer og 
energiforsyningen er basert 
på varmepumpe med luft 
som energikilde i tillegg til 
el.kjel.

Bygget inneholder kontor-
lokaler, kantine /kjøkken 
og parkeringskjeller med et 
samlet areal på 6755 m2. 

Prosjektet har fått støtte fra 
Enova for installasjon av 
energibesparende tekniske 
anlegg og styringssystemer.

Det er benyttet siste versjon 
av klimatakløsningen med 
individuell romstyring av 
varme, lys og ventilasjon til 
alle rom. Temperaturen kan 
justeres i «tryllestaven» som 
henger fra hvert armatur på 
kontorene. Denne fungerer 
også som temperatursensor, 
noe som sikrer korrekt må-
lepunkt i hvert kontor. Be-
vegelsessensor er integrert 
i armaturene, dette sikrer at 
bare kontorer som er i bruk 
får komforttemperatur, ven-
tilasjon og lys.

Det er benyttet siste versjon av klimatakløsningen med 
individuell romstyring av varme, lys og ventilasjon til al-
le rom.

Bildet til venstre 
viser ventilasjons-
rom med et stort 
aggregat på hver 
side. Aggrega-
tene forsyner 1–8 
etasje.

Bildet til høyre 
viser utsnitt fra 
energisentral med 
elkjelen til venstre 
i bildet.

Bildene til 
venstre og 
til høyre 
illustrerer 
godt hvilken 
flott utsikt 
det er fra 
Luftfarstil-
synets nye 
hoved kontor, 
enten det 
er fra et 
kontorvindu 
eller fra ter-
rasse.

Til vesnstre:
Fra trap-
perom med 
klar og fin 
blåfarge som 
det søm-
mer seg på 
kaikanten.
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Foto: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg takker alle som 
har vært med å bygge

sammenbindingen
Mauken/Blåtind. 

www.forsvarsbygg.no

Sammenbindingen av skytefeltene Mauken og Blåtind i Troms 
Utbygging av en sammen-
bindingstrasé mellom skyte- 
og øvingsfeltene (SØF) Mau-
ken 75.000 daa og Blåtind 
ca. 141.000 daa ble lansert 
allerede på 1950/60-tal-
let, da med langt større om-
fang enn dagens løsning. På 
1970-tallet ble behovet for 
skyte- og øvingsfelt sterkere 
aktualisert, blant annet med 
utgangspunkt i den kalde kri-
gen og avdelingenes lokali-
sering.

Fostervollutvalget la i 1979 
fram en rapport som konklu-
derte meed at det måtte eta-

bleres 3 hovedfelt i landet for-
delt på ett på Østlandet, ett 
i Midt-Norge og ett i Nord-
Norge med lokalisering Mau-
ken. 1 april 1977 vedtok 
Stortinget, etter langvarig ut-
redningsprosess,at det skulle 
etableres en manøverakse 
mellom skyte- og øvingsfel-
tene Mauken og Blåtind i in-
dre Troms. Forutsetningene 
for gjennomføringen var at 
årstidsflyttingen for rein i 
området skulle sikres.  

Dette igangsatte det som 
skulle vise seg å bli en nes-
ten 10 år lang forhandlings-

prosess mellom de lokale 
reindriftssamene i Mauken 
reinbeitedistrikt og Forsvars-
bygg/Forsvaret.

Prosessen som utspant seg fra 
Stortingets vedtak i 1977 og 
fram til partene i september 
2006 ble enige om en avtale, 
ble i media fremstilt som en 
til dels fastlåst konflikt mel-
lom partene. Forsvaret hadde 
siden midten av 1950-tallet 
levd side om side med de loka-
le reindriftssamene som bruk-
te området til vinterbeite. Det-
te gjaldt for flere av Forsvarets 
skyte- og øvingsfelt som om-
handlet andre reinbeitedistrikt 
i andre deler av landet.

I følge planen skulle det 
etableres en manøverkorri-
dor med muligheter for tre-
ning i terreng mellom de to 
gjeldene skytefeltene. For-
svarsbygg ble tildelt ansva-
ret med å skaffe de nødven-
dige rettigheter i forhold til 
å realisere prosjektet. I for-
hold til det videre arbeidet 
viste forholdet til reindrifta å 
by på en rekke utfordringer. 
Reindriftsaktørene var ikke 
grunneiere, men på grunn 
av sin urfolksstatus hadde 
de spesielle bruksrettighe-
ter i forhold til Mauken-dis-
triktet. 

Reindrifta gikk i mot Stor-
tingets vedtak med en argu-

mentasjon der de hevdet at en 
gjennomføring av Mauken-
Blåtind ville bety kroken på 
døra for videre reindrift, for 
dermed å være et brudd på de 
særskilte rettighetene samis-
ke reindriftsamer hadde. 

Konsekvensen av dette ble 
at Forsvarsbygg og Mau-
ken reinbeitedistrikt de neste 
årene over flere runder for-
søkte å komme fram til en 
forhandlingsløsning. Flere 
ganger underveis opplevdes 
prosessen så fastlåst at For-
svarsbygg valgte å avslutte 
forhandlingene for i stedet å 
anbefale gjennomføring av 
ekspropriasjon. Likevel ble 
det gjort nye forhandlings-

forsøk mellom partene, men 
det hele stagnert våren 2005.

Resultatet ble at Forsvars-
bygg avsluttet forhandlings-
prosessen med reindrifta 
med sikre på å fullføre en 
ekspropriasjonssøknad på 
vegne av Forsvarsdeparte-
mentet. Sommeren 2006 ble 
det likevel tatt initiativ til 
nye samtaler mellom parte-
ne, denne gangen på et mer 
uformelt nivå. Resultatet av 
4-5 møter og noen befaringer 
i terrenget de neste ukene re-
sulterte i en avtale offentlig-
gjort 19. september samme 
høst.

Fugleperspektiv. Takvatnet ligger i grensen mellom Målselv og Balsfjord kommuner. Bildet er tatt nordover i vatnets 
vestlige ende, like øst for E6 på Heia.

Foto: Byggenytt

Luftfotoet viser det mektige landskapet øst for tunnelen gjennom Akselfjellet, mellom tunnelen og Mauken skyte- og 
øvingsfelt.

Foto: Byggenytt

Nyveien til Blåtind svinger seg fram gjennom den mek-
tige Målselvnaturen. Den nye skogsbilveien skal kunne 
bære de aller tyngste stridsvognene til Forsvaret.

Foto: Terje Bartholsen fortsettelse neste side
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Underentreprenører

Totalentreprenør

Veibygging Betongleverandør

Avd. Målselv   77 83 00 60
Avd. Balsfjord 77 72 28 20
Avd. Finnsnes 77 84 30 22

www.storegga.as

Betongarbeider

Telefon 77 83 28 80 • www.mmt-as.no

Produksjon
av ferdigbetong

betong

Avd. Balsfjord tlf. 77 72 28 20
Avd. Målselv tlf. 77 83 00 60
Avd. Finnsnes tlf. 77 84 30 22

Produktsertifisert
NS-EN 206-1

KONTROLLRÅDET

www.storegga.as
betong@storeggagruppen.no

Telefon 77 83 00 50
www.storegga.as

Telefon 97 02 08 40
www.br-karlsen.no

Tlf.: 77 83 34 80  Mobil: 90 03 34 80
Andslimoen, 9325 Bardufoss

Vi har som underentreprenør/samarbeidspartner
til Målselv Maskin utført ca. 4 km. veg, med start
fra Akkasæter mot Heia.

Telefon 77 83 34 80
www.brkiil.no

Veibygging

Tunnel

Telefon 76 11 57 00
www.lns.no

Sprengningsarbeider

Telefon 33 39 62 66
www.kjellfoss.no

Foto: Byggenytt
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fortsettelse fra 
forrige side

Prosjektet hadde en kost-
nadsramme på 179 millio-
ner kroner og ble vedtatt av 
Regjeringen den 1. desember 
2006. Kostnadsrammen er i 
dag på 452 millioner kroner. 
Traséen er bygd som Skogs-
bilveg klasse II = 100 tonn 
og 5,5 m bred. Det er etablert 
mange av- og påkjøringer til 
terrenget,de mes utsatte med 
betongdekke. 

Fase 1: Blåtind –E6 19 km.
Fase II: E6–Mauken 12 km.
Tunnel ca. 800 m, lys, porter, 
gangdelt.
Bru 99 m.
Planfrie av- og påkjøringer 
til E6.

Følgende utredninger er gjort 
i forbindelse med prosjektet:
• Reindrift (Myrefjell)
• Fisk
• Biologisk mangfold.
• Friluftsliv
• Jordbruk
• Historiske fornminner
• Masteroppgave

Foto: Forsvarsbygg

Fakta om sammenbindingen 
Mauken/Blåtind

•  Vedtatt i Stortinget i 1997.
•  Til sammen ca. 30 km ny vei.
•  Veien bygd som skogsbilvei klasse 2 tilpasset
 Forsvarets tyngste kjøretøyer.
• Kartlegging og sikring av vannkilder mot akutt   
 forurensing fra anleggsaktiviteter og militær
 øvingsaktivitet.
• Bratteste stigning 10%.
• 780 meter tunnel gjennom Aksefjellet med lys.   
 radio- og mobildekning.
• 99 meter lang bru over E6 med brøytetett rekkverk.
• 399.000 m3 stein sprengt ut.
• 540.000 m3 stein, grus og jord brukt i anlegget.
• Ca. 400.000 m2 skråninger.
• Ca. 4500 meter veirekkverk.
• Ca. 200 stikkrenner.
• 5 mindre betongbruer langs veien.
• Etablert vernesoner rundt viktige tilførselsveier til
 Takvatnet.
• Utførelse og valgte løsninger forelagt reindrifts -  
 næringen som har gitt viktige innspill.
• Planfritt kryss med E6 i henhold til krav fra 
 Statens vegvesen.
• Stengt for allmen motorferdsel.

• Totalentreprenør vei:
 Målselv Maskin & Transport AS
• Underentreprenører:
 Tunnel:
 - Leonard Nilsen og sønner AS
 Veibygging:
 - Brødr. Kiil AS
 - Brødr. Karlsen Anleggsdrift AS
 Betongleverandør:
 - Storegga Betong AS
 Betongarbeider:
 - Storegga Entreprenør AS
 Sprengningsarbeider:
 - Kjell Foss AS
• Generalentreprenør bru: Skanska Norge AS
• Kostnadsramme vel 450 millioner kroner.
• Fullført august 2011

Veiarbeider Blåtind–E6. I sammenbindingsprosjektet er det til sammen bygd ca. 30 km 
ny vei, og det er total sprengt ut 399.000 m3 stein.

Foto: Forsvarsbygg

Bildet over: Fra arbei
det med en av ca. 200 
stikkrenner i prosjektet. 
Til høyre forskjæring 
inn til tunnel i Akselfjel
let. Takvatnet i bak
grunnen.

Foto:
Målselv Maskin

En fantastisk dag for hæren

Foran 300 inviterte gjester 
og publikum åpnet statsse-
kretær Roger Ingebrigtsen i 
Forsvarsdepartementet sam-
menbindingen av skytefelte-
ne Mauken/Blåtind., 

– Det handler om neste gene-
rasjon Norge. De har samme 
krav på trygghet som våre
foreldre og besteforeldre, sa 
Ingebrigtsen. Den 22. sep-
tember 2011 vil stå som en 
merkedag for Forsvaret og 
Forsvarsbygg. 

Statssek retæren påpek-
te i sin tale til de fremmøt-
te at Hæren i Norge har høy 
kvalitet, og at de må ha go-
de undervisningsforhold for 
å utvikles og styrkes. Sam-
menbindingen av Mauken/
Blåtind gir Hæren og de al-
lierte styrkene et fremtidsret-
tet øvingsfelt.

– Regjeringen skal fortsette 
sitt arbeid med å styrke Hæ-
ren, lovet Ingebrigtsen.

For fremtiden
– Dette er en fantastisk dag 
for Hæren. Skytefeltene i 
Mauken/Blåtind, sammen 
med skyte- og øvingsfeltet 
på Setermoen, gir nå Hæren 
bortimot perfekte forhold 
for trening. Et øvingsfelt for 
fremtiden. Vi er også takk-
nemlig for den sivile tålmo-
digheten gjennom 30 år for å 
få rette realisert. Her er det 
inngått mange kompromis-
ser fra begge sider, sa gene-
ralinspektør i Hæren, gene-
ralmajor Per Sverre Opedal.

30 år med utvikling
Direktør i forsvarsbygg, Olaf 
Dobloug, la også vekt på 
samarbeidet og tålmodighe-

ten fra det sivile samfunnet.
– Forsvarsbygg har i sitt pro-
sjekt lagt stor vekt på miljø-
kravene fra myndighetene, og 
dette har vi fått sett på omvis-
ningen i Mauken og Blåtind 
i dag. Det er områder som er 
beskyttet for øving fordi det er 
kartlagt både kulturminner og 
biologisk mangfold.
– Det er en merkedag for For-
svaret i dag med at skytefeltet 
er regulert og klar til bruk, sa 
Dobloug.

– Mange mente at prosjektet 
var umulig, nå er det full-
ført, minnet regionsjef Hå-
rek Elvenes i Forsvarsbygg 
de fremmøtte.

Over 70 avtaler er inngått 
mellom grunneiere og ret-
tighetshavere, og samfunnet 
har lagt ned 450 millioner 
kroner i prosjektet.

Sikkerhet for soldater
– Det er viktig med gode 
skytefelt som gir bedre sik-
kerhet for soldatene. Fylkes-

mannen er også fornøyd med 
at det er inngått minnelige 
ordninger med både reinbei-
tedistriktet og grunneiere, sa 
fylkesberedskapssjef Per El-
vestad på vegne av Fylkes-
mannen.

Olaf Doblaug holdt tale på den offisielle åpningen 22. sep
tember.

Foto: Byggenytt

– Dette er en fantastisk 
dag for Hæren. Skytefel
tene i Mauken/Blåtind, 
sammen med skyte og 
øvingsfeltet på Setermo
en, gir nå Hæren bort
imot perfekte forhold 
for trening, uttalte Per 
Sverre Opedal, genral
inspektør for Hæren.

Foto: Byggenytt
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Fra venstre: Viggo Fossum, ordfører i Målselv, Jan Eirik Finseth, viseadmiral i 
Forsvarsstaben og Roger Ingebrigtsen, statssekretær i Forsvarsdepartementet. I 
bakgrunnen noen av de 300 inviterte til å delta på den store åpningsdagen 22. sep-
tember.

Foto: Terje Bartholsen, Forsvarsbygg

Siste salve åpnet Akselfjellet mot Mauken. Gjennomslaget ble markert på tradis-
jonelt vis  av entreprenørene. Målselv Maskin & Transport som er Forsvarsbyggs 
kontraktspartner på parsellen E6 til Mauken, og Leonard Nilsen & Sønner som er 
underentreprenør på tunnelen, stilte mannsterke opp for fotografering. Den siste 
salven sprengte gjennom de siste tre meterne av tunnelen. fem måneders tunnel-
driving var fullført.

Foto: Leonard Nilsen & Sønner

Til sammen ca. 30 
km ny vei er bygd 
i sammenbinding-
sprosjektet.

Foto: Forsvarsbygg

Under: 
Fra arbeidene med 
brua over E6

Foto:
Storegga Betong

Støpearbeider på mindre betongbru. Det er i alt 5 slike i prosjektet totalt. Bildet 
under viser fra støpearbeider i tunnelåpningen i Akselfjellet.

Foto: Storegga Betong

Foto: Byggenytt
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Bildeserier av prosjekter fra

denne utgaven finner du på:

www.byggenytt.no

Gå til www.byggenytt.no og klikk “Bildeserier” for alle våre bildeserier.
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Alle bildeserier på www.byggenytt.no
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www.nordan.no

Luftfartstil-
synets nye 
hovedkontor i 
Bodø.

Omtale 
sidene 23-25.

Foto:
Anders 

Vanderloock

Omtale sidene 20-22.    Foto: Nils PetterVigerstøl

Bøler kirke. Omtale sidene 11-13.                     Foto: Byggenytt 

Bondi skole.

Omtale sidene 
14-17.

Foto:
Byggenytt

Restaurant 
Onda,
Aker Brygge.

Omtale sidene 
6-10.

Foto:
Byggenytt
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