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•  Arcus Gjelleråsen – 
 nybygg hovedkontor, lager og
 produksjonsanlegg.
 Sidene 2  – 14.

• Engene Kvartalet, Drammen.
 Sidene 15 – 19:

• ASKO nord.
 Sidene 20 – 23:

• Park Inn Trysil Mountain Resort.
 Sidene 24 – 27:

• Pilestredet 28, Oslo.
 Sidene 28 – 30: 

• Flere prosjektbilder sidene 31 – 32

God jul og godt nyttår ønskes alle 
våre lesere og forretningsforbindelser!Foto: Byggenytt

Arcus sitt nye anlegg på Gjelleråsen – 
med fotavtrykk stort som 6 fotballbaner –
her sett som et Soria Moria slott fra
broen over Nitelva i dalen nedenfor. 
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Postboks 56, 0216 Oslo
Telefon 22 13 28 80 • Fax 22 13 28 81

www.vedal.no

Foto: Byggenytt

Nytt hovedanlegg for
Arcus-Gruppen er utført i total-

entreprise i nært samarbeid med Arcus.
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rådgivende ingeniør  
i byggeteknikk og 
vann og avløp for 
arcus gjelleråsen

www.ramboll.no

Tekniske anlegg er prosjektert av 

Hjellnes Consult, i samarbeid med de 

tekniske underentreprenørene.

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

www.hjellnesconsult.no

Arkitekt

Foto: Byggenytt

Vi takker for oppdraget!

Rådgivende ingeniører
elektroteknikk

www.ect.no

Arcus-Gruppen AS:
 nytt produksjons-, lager- 
og distribusjonsanlegg 

på Gjelleråsen

Av 
Lars Thoen,

Arkitektene Astrup og Hellern AS

De stedlige steinmassene som ble tatt ut i bakkant ble lagt i fremkant av skråningen for 
å bygge tomta opp til et plan. 

Foto: Byggenytt

Tomt
Tomta til Arcus-anlegget er 
kanskje Østlandets flotteste 
næringstomt, høyt over Ro-
meriksåsene, med en fantast-
isk utsikt over Nittedal og 
ned mot  Hvam. 

Før utbyggingen startet var 
området en skogbevokst, 
bratt, nordvendt åsside langs 
Rv 22. Høydeforskjellen over 
tomta er på det meste 90 me-
ter. 

Denne skråning med skog 
og fjell måtte planeres til et 
horisontalt nivå. De stedlige 
steinmassene som ble tatt ut 
i bakkant ble lagt i fremkant 
av skråningen for å bygge 
tomta opp til et plan. 

Det ble flyttet ca 1 million m3 
stein og jordmasser innenfor 
tomteområdet.

Plandisposisjon
Arcus-anlegget har klare 
funksjonskrav til logistikk, 
trafikk og tilgjengelighet.  I 
bakkant av anlegget har fjell-
skjæringen høyder på opptil 
25-30 meter. Plankonseptet 
har utnyttet dette ved å legge 
trafikkområdene og gårds-
plassene mellom bygget og 
fjellskjæringen for å skjerme 
transport aktivitetene både 
visuelt og støymessig. 

Bygget er planlagt med 2 og 
3 hovedplan. Løsningen til-
passer funksjonene og byg-
ningen best mulig til terren-
get. 

Det er lagt vekt på å dempe 
fjernvirkningen av anlegget 
sett fra nord og øst. Derfor 
har det vært viktig å etable-
re ny vegetasjon i forkant av 
bygget og ta god vare på den 
gamle granskogen som er 

bevart helt inntil fyllingsfo-
ten. Sammen med god vege-
tasjonsetablering i vekstjord 
på steinfyllingen vil terreng-
inngrepet og bygningsvolu-
met dempes. Allerede nå om-
kranser skogen anlegget på 3 
sider og opprettholder silhu-
etten og skogspreget sett på 
avstand. 

Arkitektur
Det har vært en målsetning 
å oppføre et miljøvennlig 
byggverk med god standard, 
og med fokus på energibruk, 
ressursutnyttelse og estetikk. 

Bygningsvolumene er brutt 
opp i funksjonelle enheter 
slik at de lange fasadene og 
store volumene har fått en 
variasjon med vertikal og 
horisontale linjer, skygge-
virkninger og litt ulik mate-
rial- og fargebruk. Høydene 
tilpasses terrenget og funk-
sjonskrav.  Generell høyde 
for hovedvolumene er ca. 13-
14 meter mens automatlager-
et er 30 meter høyt.  Hele 
produksjonsanlegget er i un-
derkant av 400 meter  langt. 

Kontorbygget med hoved-
inngang, kantine, kontor-
landskaper, garderober er 
lagt på nordsiden av lager- og 
produksjonsbygget. Kontor-
bygget består av to lameller 
hvor den ene glir inn i lager 
og produksjonsvolumet og et 
mindre 3 etasjer selvstendig 
bygg er plassert lengst frem 
mot utsikten og naturen. De 
to kontorvolumene er bun-
det sammen av atrium med 
tak og gavlveggene er utført 
i glass for å skape et åpent 
og lyst hovedinngangspar-
ti. Kantinen og innrednin-
gene for  «Arcus opplevel-
se»  åpner seg mot nord med 
høye vindu som danner en 
omramning rundt den flotte 
utsikten mot grønne åser og 
jordbruksland.

Kontorlandskapene i  1. og 2. 
etasje har også høye vinduer 
slik at de ansatte i disse loka-
lene kan nyte  den flotte ut-
sikten. 

Også store deler av ytterveg-
gene i tapperiet og plukkla-
geret er oppløst i glass slik at 
utsikten og de omkringlig-
gende områdene føles som 
en del av rommene samtidig 
som bygget med dets funk-
sjoner åpner seg mot omgi-
velsene.

Høytlageret er plassert sen-
tralt i anlegget bak fellesbyg-
get og mellom lager og pro-
duksjonsbygg, slik at den 

ekstra høyden i dette bygget 
ikke fremtrer så dominerende. 
I byggets hovedetasje er alle 
produksjons- og lagerarea-
ler på samme nivå.  Alle la-
ger- og produksjonsfunksjo-
ner har direkte kontakt med 
gårdsplassen som vender mot 
fjellskjæringen i syd.

I produksjonsanleggets plan 
2 foregår produksjonsproses-
sen. Her finnes lagertanker 
og driftskontorer. Hele an-
legget har gangbroer slik at 
ansatte og besøkende kan få 
en oversikt over prosessene 
og aktiviteten i anlegget.

Ytterveggenes utforming og 
konstruksjon er basert på 
funksjonelle, estetiske og 

miljømessige krav. Veggene 
i produksjons og lagerbygget 
er oppført i sandwich-ele-
menter og glass. Høytlage-
ret er også kledd med sand-
wichelementer, men her er 
elementene montert direkte 
på lagerreolene som dermed 
blir en bærende og avstiven-
de struktur. 

Fellesbygget med resepsjon, 
kontorer, kantine og utstil-
linger, har fasadekledning av 
fasadeplater i skjermtegl og 
glass. 

Den arkitektoniske intensjo-
nen har vært å oppnå enkel-
het i form av få materialer og 
en lavmælt fargeskala.
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Vi har levert og montert alle
fasader i sandwichelementer,

samt innvendige kjølerom.

Vi takker for oppdraget.

Huurre Norway AS • Telefon 66 77 50 00 • www.huurre.no

Foto: Byggenytt

Safe Exit AS har 
levert og montert 
spiraltrappene og
rettløpstrappene.

Se våre hjemmesider:
www.safeexit.no

Arcus-Gruppen satser stort

Prosjektdirektør Erik Bern i Arcus foran høytlageret som nå (august 2011) kles inn. 

Foto: Knut Ingar Hjertaas  

Høytlageret med 
sine reoler i 12 
etasjer på til 
sammen 30 me-
ters høyde har 
plass til 33.000 
paller med vin og 
brennevin. Her 
vil ventilasjons-
anlegget holde 
det tempererte 
lageret med rik-
tig og stabil tem-
peratur. 

Bern kaller høyt-
lageret spøkefullt 
for Norges stør-
ste barskap.  

Det kjempemes-
sige lageret har 
8 helautomatiske 
heisekraner som 
sørger for sam-
handling med 
plukklageret 
med sine auto-
matikksystemer 
for utbringing av 
varer ned på de-
taljnivå.

Foto:
Byggenytt

At Arcus-Gruppen AS har 
tro på fremtiden og sine pro-
dukter, vises i gigantfabrik-
ken som er i ferd med å fer-
digstilles på Gjelleråsen i 
Nittedal kommune, like nord 
for Oslo. Det nye anlegget 
for produksjon og distribu-
sjon av vin og brennevin vil, 
når alt er på skinner i løpet 
av første halvår i 2012, være 
et av Europas mest moderne 
i sitt slag. 

Leder for utbyggingen pro-
sjektdirektør Erik Bern, opp-
lyser til Byggenytt at slutt-
prislappen vil komme på ca. 
1,15 milliarder kroner som 
er den største investeringen 
innen næringsmiddelindus-
trien i Norge noensinne. 

Arcus-Gruppen AS ble eta-
blert 1. januar 1996. Vinmo-
nopolets enerett på produk-
sjon, import og distribusjon 
av vin og brennevin opphør-
te fra samme dato, og Ar-
cus-Gruppen AS tok over 
disse delene av Vinmonopo-
lets virksomhet. Selskapet 
var de første årene statseid, 
men gjennom delprivatise-
ring i 2000 og videre nedsalg 
i 2003, kom Arcus-Gruppen 
på private hender. 

Arcus-Gruppen AS er i dag 
Norges største aktør innen 
produksjon, salg og distri-
busjon av vin og brennevin.  
Hovedeier er det svenske in-
vesteringsselskapet Ratos. 
Arcus-Gruppen er represen-
tert i alle de nordiske lande-
ne, og driver sin virksomhet 

innen de tre forretningsom-
rådene Brennevin, Vin og 
Distribusjon.

Det gamle Hasle-anlegget 
som ble innviet i 1934 og 
fikk nye tilbygg i 1979 og 
1994, ble etter hvert for umo-
derne. I 2007 ble det derfor 
besluttet å selge eiendom-
men på Hasle.  Etter en run-
de med evaluering av muli-
ge lokasjoner, bestemte man 
seg for å kjøpe nabotomten 
til Ringnes Bryggeri på Gjel-
leråsen for å bygge et nytt og 
topp moderne industrianlegg 
der. Bakteppet for dette var 
også Arcus-Gruppens posi-
tive markedsutvikling gene-
relt og store vekstambisjoner 
internasjonalt for sine mer-
kevarer Linie aquavit, Vi-
kingfjord vodka og Braastad 
cognac. Selskapet trengte en 
lokalisering som ville gi op-
timale løsninger for infra-
struktur og videre ekspan-
sjon.

Gjelleråsen er nær den perfek-
te lokasjon for Arcus, opply-
ser Erik Bern. Den store tom-
ten på hele 112 dekar er idéell 
for selskapets virksomhet som 
krever rikelig med plass, spe-
sielt når det gjelder lagring, og 
varetransport til og fra anleg-
get. Nærhet til Oslo, samt be-
liggenhet sammen med Ring-
nes Bryggeri, Würth Norge og 
Bladsentralen, alle distribu-
sjonstunge selskaper, i aksen 
opp til Gardermoen, passer 
også svært godt for Arcus-
Gruppens markedsstrategi, til-
føyer Bern.

Bern tar Byggenytt med på 
en liten runde i det enorme 
anlegget som ultimo novem-
ber ennå på langt nær ikke er 
ferdig. Men det er ikke van-
skelig å se at alt i huset er 
enormt stort og tekniske in-
stallasjoner ser ut til å være 
av det mest moderne og ef-
fektive slaget som tenkes 
kan. Høytlageret med sine 
reoler i 12 etasjer på til sam-
men 30 meters høyde, for ek-
sempel, har plass til 33.000 
paller med vin og brennevin. 
Her vil ventilasjonsanlegget 
holde det tempererte lageret 
med riktig og stabil tempe-
ratur. Bern kaller høytlageret 
spøkefullt for Norges største 
barskap.  Det kjempemessige 
lageret har 8 helautomatiske 
heisekraner som sørger for 
samhandling med plukkla-
geret med sine automatikk-
systemer for utbringing av 
varer ned på detaljnivå. 

I det hele tatt så er det mes-
te av teknisk utstyr knyttet til 
prosessdelen enten det gjel-
der produksjon, tapping eller 
lagring, innkjøpt fra øverste 
hylle. Her passer betegnelsen 
state of the art, i følge Bern. I 
denne sammenhengen er det 
verdt å merke seg at distribu-
sjons- og prosessutstyret ut-
gjør neste halvparten av ny-
anleggets totalpris. 

Selv om nyanlegget på Gjell-
råsen er tegnet og planlagt, 
var det i utgangspunktet ikke 
helt prosjektert på detaljnivå, 

➞
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Din sikkerhet. Vår løsning.

Boon Edam takker for et meget godt samarbeid og er stolt leverandør av både 

Karuselldører og Adgangssperrer for prosjektet Arcus Gjelleråsen.

I dagens samfunn stilles det stadig høyere krav til både sikkerhet og tilgjengelighet – to motsetninger 

det er en utfordring å kombinere. Med vårt brede sortiment av sikkerhetsprodukter har Boon Edam 

løsningene som på best mulig måte dekker disse krav.

En Karuselldør er den mest optimale entréløsningen for klimakontroll og energibesparelse.

 Med over 100 års erfaring er Boon Edam den ledende aktør og kan tilby den beste løsningen 

og det bredeste sortimentet på markedet.   

67 10 33 40
www.boonedam.no
info@boonedam.no

Winglock 900TourniketSpeedlane 900

Vi gratulerer Arcus med 
nye produksjonslokaler 
på Gjelleråsen!    

Hilsen en stolt 
leverandør av  
lås og beslag.

Luftfotoet sett fra nord-øst. Würth Norge over til venstre og Ringnes Bryggeri til høyre.            Foto: Jon Ivar Søhus

➞
forteller Bern. Overordnet 
plan og teknisk dimensjo-
nering for de ulike avdelin-
gers plassering og produk-
sjonsgangen var riktignok 
på plass i starten, men un-
derveis i byggeprosjektet har 
utfordringen vært å skred-
dersy bygget innvendig etter 
bedriftens behov for de mest 
effektive løsningene, tilføy-
er Bern. Det gjaldt å etable-
re den best mulige design av 
produksjonflyten fra a til å. 

Det har innebåret prosjekte-
ring hele tiden underveis. Og 
det viste seg fort i prosjektets 
fremdrift at den kontrakts-
modellen som ble valgt, en 
totalentrprise utformet som 
en samarbeidsentreprise ba-
sert på målpris og åpen bok-
prinsippet , har vært den rik-
tige. Det har gitt byggherren 
mulighet til å sitte i førerse-
tet hele tiden i tett samarbeid 
med Vedal Entreprenør som 
Bern gir ros til for svært god 
oppfølging underveis.

Bern som har lang fartstid i 
næringsmiddelindustrien – 
han har blant annet hatt fle-
re toppstillinger i Ringnes 
Bryggeri, og er i dag medlem 
av Innovasjonsutvalget NHO 
Mat&Drikke – ser flere store 
fordeler ved å flytte til Gjel-
leråsen. Selv om arealet er 
halvvert i forhold til Hasle-
anlegget (fra ca. 92.000 til 
ca. 48.000 m2) vil det bli mu-
lig å ekspandere i volum og 
økt driftstid ved økt effekti-
vitet. 

For de to selskapene som 
tar nyanlegget i bruk, vil det 
for Vectura sin del være tale 
om en 23% økning av antall 
plukkede varelinjer pr. pluk-
ker, ved overgang fra manu-
elt flaskeplukk til autoplukk. 
Arcus vil kunne øke produk-
sjon fra 80 til 130 liter produ-
sert pr. time pr. ansatt. Vide-
re vil omløpshastighet kunne 
øke fra 4 til 6 for Norge og 
fra 6 til 12 for eksport. Nye 
moderne lokaler og fasilite-
ter vil også kunne øke Ar-
cus-Gruppens rekrutterings-
muligheter ved å presentere 
en åpen bedriftsorganisasjon 

som satser på  medarbeider-
utvikling. Bern tilføyer i den-
ne sammenheng at selskapets 
produkter, tjenester og pro-
sesser vil få bedre vilkår på 
Gjelleråsen når det gjelder 
innovasjon forankret i stolte 
tradisjoner. Nyanlegget vil 
kunne sette en ny standard 
for bransjen.

Til Gjelleråsen vil også de 
gode tradisjonene fra Hasle 
med Arcus Opplevelse væ-
re med på flyttelasset og bli 
forsterket og utviklet videre, 
forteller Bern. Arcus-Grup-
pen har i sitt produksjonsan-

legg på Haslevangen hatt et 
årlig besøk på 5000 personer. 
Konseptet Arcus Opplevelse 
er uttrykk for selskapets øn-
ske om å vise samfunnsan-
svar og fortelle sin historie. 

Arcus Opplevelse er delt 
inn i hovedtemaene vin og 
brennevin og gir besøkende 
et innblikk i produksjons-
prosessen. Det er ikke bare 
snakk om teknikk, men og-
så om håndverk. Bern opply-
ser at på Gjelleråsen vil be-
søksvirksomheten være enda 
bedre tilrettelagt.

Avslutningsvis forteller Bern 
om akevitt på flyttefot. Fra 6. 
desember til mars 2012 skal 
det flyttes 8500 akevittfat 
med den berømte norskpro-
duserte akevitten fra Hasle-
vangen til Gjelleråsen. Hvert 
fat rommer ca. 500 liter, og i 
3 måneder skal det altså flyt-
tes 4 millioner liter akevitt, 
80 fat om dagen. Litt av et 
flyttelass!

Fra kommunikasjonsbro i felletsbyggets lysgård sett 
mot hovedadkomst i vest. Bildet under viser hoved-
inngangen sett ved plukklagerets generøse vindus-
rad i vest.

Foto: Byggenytt

Byggenytt vil komme 
tilbake med ny 

fotoreportasje når  Arcus-
anlegget er ferdigstilt.
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Brønnparken er boret
og montert av BB AS

Telefon 32 14 78 20
nils@basum.no • www.basum.no

Grunnarbeidene er utført av:

Besøksadresse: Lahaugmoen Bygning 9, N-2013 Skjetten
Postadresse: Drognestoppen 2, N-2150 Årnes

www.romerikemaskin.no

Båsum Boring har gjennom
ført boring av 91 brønner i 
energibrønnparken til Arcus 
på Gjelleråsen. Det har gått 
med ca. 7000 meter med 
isolerte rør fra brønner ned 
til 300 meters dybde, og inn 
i teknisk rom. Energibrøn
nparken er spesiell ved at 
den er bygget i prismeform. 
Brønnene har en avstand på 
2,1 meter fra hverandre og 
en avstand med 5 meter oppå 
hverandre utover. Dette skal 
gi en bedre utnyttelse  av la
gringseffekten i fjellet. Bildet 
over er fra juni i år. 

Bildene til høyre og under er 
fra energisentralen (tatt 2. 
desember). Man er nå i gang 
med å etablere rørinstalla
sjonene for energidistribu
sjonen.  

s

Da prosjektleder Chris
tian Olsvik ankom Gjel
leråsen med sitt mann
skap for å gå i gang med 
oppgaven å bygge nytt 
hovedkontor, lager og 
produksjonsanlegg for 
Arcus, var det som å 
komme til en ødemark. 
Alle ressurser innled
ningsvis gikk til å reise 
rigg og etablere avløp og 
strøm. 

Foto:
Vedal Entreprenør

Totalentreprisen
i samarbeidskontrakt

Vedal Entreprenør AS had-
de oppstart av sin totalen-
treprise vinteren 2010. Da 
prosjektleder Christian Ols-
vik ankom Gjelleråsen med 
sitt mannskap for å gå i gang 
med oppgaven å bygge nytt 
hovedkontor, lager og pro-
duksjonsanlegg for Arcus, 
var det som å komme til en 
ødemark. Alle ressurser inn-
ledningsvis gikk til å rei-
se rigg og etablere avløp og 
strøm. Byggenytt får opplyst 
at dette arbeidet var en utfor-
dring på mange måter. Vin-
teren var kald og snørik og 
man måtte bore seg gjennom 
fjell til pumpehus for å eta-
blere avløpet. Vedal Entre-
prenør kom til ferdig planert 
tomt utført tidligere av tidli-
gere entreprenører. 

Etter at riggen var klargjort, 
kunne Vedal starte opp med 
betongarbeidene for å etable-
re fundamentet for fellesbyg-
get på den store steinfyllin-
gen som utgjør hele tomten. 
Det ble støpt en ringmur og 
en stor støttemur for plan 0 
til 1. etasje. Betongarbeide-
ne gikk så slag i slag med 
råbyggentreprenøren Conti-
ga hakk i hel. Taktekkingen 
startet opp høsten 2010 og 
samme år ble den siste store 
takflaten ferdigstilt slik at til 
jul 2010 var den viktige mi-
lepelen tett bygg vel i havn. 

De tekniske entreprenørene 
var nå godt i gang med sine 
omfattende arbeider. 

Utfordringen i prosjektet pre-
senterte seg tidlig med full 
styrke. Prosjektet har hele ti-
den vært i en utviklingsfase 
hvor prosjektering og plan-
legging har måttet skje un-
derveis. Byggeprosjektet er 
komplisert.  Huset utvendig 
er for så vidt greit nok selv 
om det er meget stort. Det 
er det som skal bygges inn-
vendig som er den store ut-
fordringen, sier Olsvik. Det 
er snakk om avansert teknisk 
utstyr som skal utruste kom-
pliserte prosess- og produk-
sjonssystemer. Disse måtte 
designes underveis og vår 
utfordring har blitt i sin tur: 
hva er det vi skal bygge, si-
er Olsvik. Det har vært fort-
løpende samarbeidsmøter 
med byggherren hvor proble-
mer som hele tiden har duk-
ket opp, har krevd sine løs-

ninger raskt. Dette har vært 
en jagende stressfaktor gjen-
nom hele prosjektet, både for 
Vedal, og også for byggher-
ren, ifølge Olsvik. Konkret 
for oss har det betydd at vi 
har tilpasset oss byggherrens 
behov hele veien, uttaler Ols-
vik. Og i denne sammenhen-
gen berømmer han sin pro-
duksjonsleder Ola Marvik 
som har vært en dyktig ko-
ordinator og tilrettelegger 
for de ulike entreprenørene. 
Oppgaven har vært å lage en 
plan i forhold til realistiske 
mål, og sørge for gjennom-
føring. Deadlines er helli-
ge. Fremdrift og produksjon 
med minst mulig heft er mot-
toet. Det sies at Marvik be-
skriver sin rolle i prosjektet 
med skøyteidrettens metafor: 
lage glatt is for alle.

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt

Foto: Båsum Boring

Vedal Entreprenørs prosjektleder Christian Olsvik.

Foto: Byggenytt
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Isolering og taktekking
er utført av

Takservice avd. Oslo
Lurudveien 3, 2020 Skedsmokorset

Telefon 63 87 78 75 • post@takservice.no • www.takservice.no

Foto: Jon Ivar Søhus

Vi har bemannet prosjektet 
med betongarbeidere

og ledelse

www.jobbteam.no

Foto: Byggenytt

I skrivende stund har Vedal 
gjennomført 80-90% av opp-
draget, og er med andre ord i 
sluttfasen. Det er gjort 13 de-
loverleveringer til byggher-
ren, og til jul vil noen av de 
siste skje. Olsvik fremholder 
imidlertid at kontrakt med 
byggherren har en sluttdato 
tidlig i mai 2012. Det skal vi 
klare med god margin. I ti-
den fram til endelig ferdig-
stillelse er Vedals oppgave 
å stille opp for byggherren i 
forhold til tilleggsbestillin-
ger, og sluttkoordinere de 
forskjellige grensesnitt for 
tekniske fag.

Avslutningsvis forteller Ols-
vik om et svært godt samar-
beidsklima i prosjektet. Det 
preges av god kjemi, noe 
som Byggenytt har erfart 
gjennom flere fotorunder og 
besøk på Gjelleråsen. Olsvik 
er videre full av ros til sine 
UE. De er svært gode entre-
prenører. 

Og helt til slutt beretter han at 
hele Vedal-gjengen opplev er 
engasjementet for Arcus som 
svært givende, for mange en 
engangsopplevelse å få være 
med på et så stort prosjekt.

Et motiv som 
godt beskriver 
byggets og 
tomtens fine 
kvaliteter. 

Til høyre: pro
sjektets primus 
motor, totalen
treprenørens 
produksjonsled
er Ola Marvik, 
som sørger for 
glatt is for alle 
dem som bygger 
huset.

Foto:
Byggenytt

Fra Arcus sin historie
Fra 1850-tallet ble det mulig å 
fremstille helt rent brennevin 
gjennom såkalt «rektifisering».  
Fortsatt lå potetbrenneriene i 
landdistriktene der tilgang på 
råstoff var viktig, men mange 
brennerier gikk etter hvert sam-
men om å etablere destillasjoner 
eller videreforedlingsbedrifter 
som kunne foredle potetspriten 
og lage ferdige produkter for 
salg – hovedsakelig akevitt, bit-
ter, likører og punsj. 

Denne sentraliseringen skjedde 
også på bakgrunn av en ny lov 
som kom i 1847, og som dra-
matisk begrenset lønnsomheten 
i mindre brennerier og førte til 
en rask konsentrasjon i brenne-
ribransjen.

Flere produkter fra de gam-
le destillasjoner lever fortsatt i 
dag, og fremstilles fortsatt på 
basis av gamle originalresep-
ter.  Noen av disse har eksistert 
helt fra siste halvdel av 1800-tal-
let.

Kilde:
www.arcus.no

Et knippe bilder fra plukk og automatlager som viser 
at også industrilokaler også kan uttrykke skjønnhet.

Foto: Byggenytt 
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          Vi gratulerer 
         med valg av vinduer, 

og takker for oppdraget!

www.nordan.no

NESTE GENERASJON VINDUER

Vi har levert
foldeveggene

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

Byggeteknikk
Av Asbjørn Christiansen,

Sivilingeniør MRIF Avdeling Bygg
Rambøll Norge AS

Fundamentering
Hele bygningsmassen er fun-
damentert direkte på oppfyl-
te steinmasser med varieren-
de fyllingshøyder fra ca. 2 til 
20 m. Utsprengning og opp-
fylling ble utført i en egen 
grunnentreprise som var av-
sluttet da detaljprosjekte-
ring av bygget tok til. Det 
er benyttet punktfundamen-
ter under byggets innvendige 
søyler og kombinerte stripe- 
og støttemursfundamenter 
langs byggets fasader. For 
å redusere problemet med 
mulige differansesetninger 
på grunn av den store fyl-
lingshøyden ble det foreslått 
å benytte relativt moderate 
dimensjonerende laster på 
steinfyllingen. 

Generelt om 
detaljprosjekteringen
Byggearbeidene var planlagt 
med oppstart ultimo 2009 et-
ter et godkjent forprosjektet 

tidlig samme år. Dette tilsa 
at detaljprosjekteringen av 
fundamenteringsarbeidene 
måtte utføres like forut for 
utførelsen på byggeplass. 
 
Prosjekteringen av de plas-
støpte konstruksjonene ble 
utført i nært samarbeid med 
arkitekt når det gjaldt gene-
relle planer og  tilhørende 
detaljer. Videre med prefab.
leverandør Contiga når det 
gjaldt dimensjonerende las-
ter fra overbygg og konstruk-
sjoner i grensesnitt mellom 
plasstøpt og prefab. Vedal 
entreprenør styrte det hele 
i henhold til planlagt frem-
drift på byggeplassen

Fellesbygget
Bygget er i hovedsak utført 
med prefabrikkerte kon-
struksjoner. I tillegg til inn-
vendige søylefundamenter 
og stripefundamenter langs 
 fasadene ble det støpt en 5 m 

høy bakvegg mot automatla-
geret. Veggen skulle motstå 
tilbakefylte steinmasser og 
store horisontallaster fra det 
bakenforliggende automatla-
geret.

Tapperi, fatlager og 
importmottak
Innvendig nivå var gene-
relt planlagt å ligge 1,3 m 
over utvendig terreng på ho-
vedplanet. Dette resulterte i 
bruk av en støttemurskon-
struksjon som også skulle 
oppta lastene fra prefab. søy-
ler med senteravstand på 7,2 
m.  Støttemurens vegghøy-
de ble ca.1,6 m, tilpasset det 
generelle utomhusnivået og 
med en økning til ca. 4,5 
m høyde ned mot fellesbyg-
get    De største enkeltfun-
damentene var her på 4,6 x 
4,6 m med 1,3 m høyde, for å 
kunne ta opp strekkrefter fra 
overliggende prefab. bygg. 

Prosess
Etter at prefab.bygget var 
montert ble det støpt et 550 
mm dekke for innvendige 
tanker, med en dimensjone-
rende belastning på 33 kN/
m2. Betongsøylene ble her 
støpt omkring de prefabrik-
kerte stålsøylene som bar 
yttertaket. Enkelte prefab. 
søyler måtte av planmessige 

Oversikt over plasstøpte konstruksjoner på Arcus.                  Figur: Rambøll Norge AS

hensyn kuttes under prosess-
dekket etter at dette var støpt 
og herdet og deretter kunne 
overta søylelasten.    

Kulvert/energibygg/bulk-
mottak/tankfarm
Plasstøpt kulvert med bredde 
4,5 m, høyde 3,6 m og lengde 
ca. 85 m ble bygget fra ener-
gibygg via tankfarm og fram 
til prosess. Kulverttaket som 
lå ca. 400 mm under ferdig 
planum og kulvertvegger ble 
dimensjonert for akseltrykk 
fra de Kalmartrucker som 
benyttes av Arcus. 

Energibygget ble plasstøpt 
under plan 1 for å romme 
tekniske installasjoner i var-
mesentral. Bulkmottaket ble 
bygget med et stort plasstøpt 
basseng for oppsamling av 

evt. lekkasje fra innkomne 
tankbiler. I tillegg ble det 
bygget en vanntett traukon-
struksjon for plassering ut-
vendige vertikale tanker med 
enkeltlaster på inntil 1500 
kN. 

Destruksjonsbygg og 
vaktsentral
Destruksjonsbygg ble opp-
ført som et åpent bygg bestå-
ende av en plasstøpt plate på 
mark med overliggende stål-
platetak, mens vaktsentra-
len ble bygget som et prefab. 
bygg med plasstøpte ring-
mursfundamenter og gulv på 
grunn. 

Automatlager
Automatlageret beliggende 
mellom fellesbygg og energi-
bygg har en grunnflate på ca. 

5000 m2 med lengde 106m 
og bredde 50 mm. Bunnpla-
ten med varierende tykkelse 
fra 300 mm til 650 mm ble 
støpt med til sammen 3 fuger 
på tvers av lengderetningen. 
Bunnplaten ble dimensjonert 
som plate på mark beliggen-
de på elastiske fjærer. 

Multiconsult var geoteknisk 
rådgiver og bisto i prosessen 
med å finne korrekte fjær-
konstanter. 

I bunnplaten ble det innstøpt 
festebolter for senere mon-
tasje av overliggende reol-
system, som i tillegg til sin 
funksjon virket som bæring 
av tak og vegger samt side-
veis avstiving av bygget.  

Fra venstre og 
med klokken:
Ved fellesbyggets 
store vindusflater 
og plukklageret i 
bakgrunnen. Over 
ses utsnitt fra kan-
tinearealet med 
storslått utsikt og 
foldevegg i vakker 
farge. Til høyre 
sosial sone med 
kjøkken.

Foto:
ByggenyttHele bygningsmassen er fundamentert direkte på oppfyl-

te steinmasser med varierende fyllingshøyder fra ca. 2 til 
20 m.

Foto: Byggenytt

Studio Sigdal Lørenskog
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Brannbeskyttelse av stål,  
branntetting, lydtetting,  

fuging og ståldører  
er levert/utført av 

Firesafe avd.Hamar

Brannbeskyttelse av stål,  
branntetting og fuging
er utført av

Firesafe avd. Oslo

Rådgivende ingeniør
brannteknikk

www.roarjorgensen.no

Stuarts Scandinavia - Flooring Specialists
ISO 9001 registrert firma
Kontakt:
Michael B. Frederiksen
International Manager
Mobil: 00 45 303 61 814
Kontor: 00 45 707 02 868
www.stuarts-scandinavia.com

Stuarts Flooring Scandinavia
– For Arcus AS er det montert
totalkonsept i gulvsystemer

Foto: Byggenytt

Brannteknisk
prosjektering
Arcus’s store nye produk-
tions- og distribusjonsanlæg 
for vin og brennevin er ba-
seret på avancerede lager- og 
procesløsninger med fokus 
på effektiv drift. I kombina-
tion med meget store mæng-
der brennevin og sprit har det 
gjort brandprojekteringen til 
en både udfordrende og in-
teressant proces.       

Arcus’s nye produktions- og 
distribusjonsanlæg er forsy-
net med sprinkleranlæg for 
at tilgodese ønsket om sto-
re brandsektioner og vær-
disikring. Der er installe-
ret et brannalarmanlegg så 
en brand hurtigt detekteres 
og brannvesnet kan få præ-
cise oplysninger om bran-
dens placering og udbredel-
se ved en indsats i det store 
bygningskompleks. Arcus 
har også prioriteret brand-
sikkerheden for personer og 
værdier højt, og bygningen 
er derfor også forsynet med 
varslingsanlæg og flugtvejs-
skiltning i alle områder. 
     
Høj brandbelastning 
Produktionen og lagringen 
af alkoholiske drikkeva-
rer og sprit medfører en høj 
brandbelastning flere steder i 
bygningen. Dette er illustre-
ret med farver på tagflader-
ne på 3D tegningen. Det er 
primært i produktionsdelen 
at brandbelastningen er høj, 
samtidig med at opbevarin-
gen sker i tanke og fate. Ren 
sprit findes hovedsageligt i 
den selvstændige bygning 
bulkmottak, og det er også 

her, de største tanke er place-
ret. Som eksempel er brand-
belastningen i høytlageret ca. 
2.500 MJ/m2 overflade og 
i fatlagrene er det ca. 7.000 
MJ/m2. Til sammenligning 
er højeste tabelværdi i vej-
ledningen 800 MJ/m2.
 
30 m højt clad-racking lager  
Automatlageret er 30 m højt 
og udført med reolerne i ube-
skyttet stål som bærende sys-
tem, såkaldt clad-racking. Da 
automatlageret tilføres pro-
dukter fra både distribution 
og produktion, er det place-
ret midt i bygningskomplek-
set. Vejledningen tillader 
ubeskyttet stål i 1 etages la-
gerbygning, men det er vur-
deret, at det ikke er en 30 m 
høj etage, man har tænkt på. 
Der har derfor været foku-
seret på høj sikkerhed mod 
brandspredning til andre de-
le af bygningen. Mod distri-
busjonsområdet er der en 240 
min væg og et 14 m bredt 240 
min bælte i taget, og mod 
procesområdet er der et 17 m 
bredt friareal.      

Sprinkling i procesområder
Sprinkling i procesområder-
ne har været en udfordring 
med ståltanke og eikeliggere 
i træ og brennevin med høj 
spritkoncentration. Valget af 
slukningsanlæg stod mellem 
sprinkleranlæg og letskums-
anlæg. Et letskumsanlæg fyl-
der hele rummet med skum 
på meget kort tid og for sto-
re rum er der tale om store 
mængder skumvæske, der ef-
terfølgende skal genanskaf-

fes ved en eventuel fejlud-
løsning. Muligheden for en 
sprinklerløsning blev derfor 
undersøgt nærmere. Norske 
og europæiske standarder an-
gav ikke nogen løsningsprin-
cipper bortset fra fatlageret 
med træfate på 500 liter. Val-
get faldt på et koncept for dis-
tillerier udviklet af FM Glo-
bal fra USA. Konceptet tager 
udgangspunkt i, at sprit har 
gunstige egenskaber i for-
hold til brand, da det bræn-
der med et relativt lavt strå-
lingsniveau og kan slukkes 
ved fortynding med vand. 
Samtidig er det vha. kanter, 
bomme og drenering hindret, 
at udslip kan flyde ud og for-
årsage brandspredning til an-
dre områder. 

De store tanke i bulkmottak 
er beskyttet med et skum-
slukningsanlæg, der kan 
dække bassinet, og ved hjælp 
af mobil skumkanon kan sel-
ve tankene også dækkes.  

Som følge af de høje krav til 
sprinkleranlæggenes vand-
ydelse er der etableret et 
sprinklerreservoir på 836 m3 
samt efterfyldning på 50 liter 
i sekundet til brannhydrant-
er. 

Varsling og rømning
Der gennemføres kun del-
rømning ved varsling, såle-
des at kun den berørte brand-
sektion varsles. Et særligt 
forhold er «Arcus oplevel-
ser» hvor grupper af gæster, 
der ikke kender rømnings-
forholdene, bliver vist rundt 
i bygningen. Sikker rømning 
er sikret ved at uddanne gui-
derne om at hjælpe de besø-
gende i en nødsituation.   

I enkelte områder af distri-
busjonsområdet er automati-
seringen med transportbånd 
mm så kompakt, at rømning-
sveie går over transportbånd 
via gangbroer. 

Brandteknisk rådgivning 
er gennemført i samarbej-
de med Roar Jørgensen AS, 
der også har været uavhen-
gig kontrollør. Desuden har 
der været et tæt samarbejde 
med bygherre, arkitekt, øv-
rige projekterende og entre-
prenører i hele forløbet for 
at implementere brandstrate-
gien og sikre et højt sikker-
hedsniveau for både personer 
og værdier.  

Av Esben Hove, Alectia A/S, Danmark

3D-tegning: Alectia A/S

Som følge af de høye krav til sprinkleranleggenes vannytelse, er det etablert 
et sprinklerreservoar på 836 m3 samt etterfyldning på 50 liter i sekundet til 
brannhydrant er.

Foto: Byggenytt. 
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Glamox Luxo Lighting
Vi leverer energieffektive, individuelle og fleksible 
belysningsløsninger innen områdene kontor, helse, 
skole og industri. www.glamoxluxo.no

Alle elektrotekniske
installasjoner er utført av

Grenseveien 63, 0663 Oslo

Totaltek AS

Telefon 62 24 20 00
www.totaltek.no
post@totaltek.no

Sinsenveien 47 B
0585 Oslo
Telefon: 40 00 43 43
Telefax: 22 30 44 84
www.saasprosjekt.no

Byggautomatiseringen
er utført av

• Undersentraler for VVS-systemer
• Temperaturregulering - radiator og kjølebaffler
• Behovsstyrt/mengderegulert VAV
• Lysstyring
• Persiennestyring
• Etablering av LON-nettverk
• Web-grensesnitt
• Komplett SD-anlegg på PC

AUTOMATISERING-
INTEGRASJON

3 bilder fra fellesbyg-
gets glassgård med flott 
lys og elegant trappean-
legg (ennå tildekket 
med beskyttelsepapir).

Foto:
Byggenytt

Stor elektroteknisk  
entreprise

Byggenytt presser inn som 
snarest en prat med Total-
tek AS sin prosjektleder Egil 
Hagen. Hagen er en travelt 
opptatt mann. Han har an-
svaret for de elektrotekniske 
installasjonene på det enor-
me byggeprosjektet. Det er 
snakk om en komplett elek-
troinstallasjon som omfat-
ter alt innen sterk- og svak-
strøm. Det som er spesielt i 
denne jobben, er at installa-
sjonene er utført i 9-12 me-
ters høyde. Det medfører at 
hver montør har sin egen lift 

Spesielt for Arcus-anlegget 
er at alkoholproduksjon er 
eksplosjonsfarlig og krever 
høy grad av sikkerhet. Det 
innbærer installering av Ex-
utstyr i en rekke områder.

Hagen opplyser at oppdraget 
har en verdi på ca. 40 milli-
oner kroner. Totaltek startet 
sitt oppdrag i oktober 2010 
og vil stort sett være i mål nå 
til jul. Totaltek har i snitt hatt
30 personer i arbeid, de aller 
fleste fra egen stall.

Hagen regner med at det på 
tampen vil komme tilleggs-
arbeider, blant annet instal-
lasjon av sikkerhetspakken 
for anlegget. Det vil bli ut-
ført endrings- og tilleggsar-
beider gjennom Vedal, men 
også direkte for byggherren. 

Ja, i realiteten så vil nok To-
taltek være med helt til opp-
start av produksjon i mars 
2012

for å kunne utføre montasje 
på en rask og effektiv måte. 
En annen stor utfordring har 
vært koordineringen mel-
lom de ulike fagene. Her gir 
Hagen stor ros til Vedal En-
treprenør, som gjennom sin 
prosjektledelse har lagt for-
holde godt til rette for de uli-
ke fags fremdrift. Kabling og 
montering er også utført for 
automatikk- entreprenøren 
SAAS Prosjekt AS. Videre 
inngår all ute- og veibelys-
ning i Totalteks entreprise.

Totalteks prosjektleder Egil Hagen. Her ved siden av ka-
belbroen som strekker seg gjennom anleggets kulvert.

Foto: Byggenytt

Over til venstre: fra utsnitt av hovedfordelingsanlegg i 
energisentralen. Til høyre: Kabelfringer over himling. En 
av de store utfordringer i Totalteks entreprise er at instal-
lasjonene er utført i 9-12 meters høyde. Det medfører at 
hver montør har sin egen lift for å kunne utføre montasje 
på en rask og effektiv måte.

Foto: Byggenytt
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Vi gratulerer Arcus med 
Norges mest energi-
sparende datarom!

Kjøledører - ny energisparende løsning

De nye kjøledørene fra Datelco bruker helt 
ned til 10% av energien i forhold til tradisjonell 
luftkjøling av varme serverskap. Og når du vet 
at kjøling i snitt står for over 50% av data-
rommenes energikostnader, er det virkelig 
penger å spare!

Kontakt oss for mer informasjon om
miljøgunstig kjøling av datarom.

Datelco kan planlegge, bygge og igangsette datarom - 
spør Det norske Veritas, Oslo Børs, Arctic Securities, Nor-
man, Telenor, VPS, Tele- og Datatilsynet og nettopp Arcus
– bare for å nevne noen.

Telefon 22 67 20 62 • www.datelco.no

Risør Sveis og Montering - RSM AS
SIVA Moland - N-4994 Akland

Tlf. 99 22 55 00 • Epost rsm@rsm.no
www.rsm.no

Vi har levert propangassanlegget

Foto: Byggenytt

Fra Arcusanleggets datarom med serverskap på bil-
det over. Bildet under viser Inergen slokkeanlegg.

Foto: Byggenytt

Over ved Arcus-anleggets nord-østre hjørne sett mot tapperiet. Fellesbygget til høyre i bakgrunnen. Til å være et 
industrianlegg må man kunne si at bruk av glass i fasaden er meget sjenerøs. Bildet under: sett fra hjørnet syd-øst 
mot energisentralen og automatlageret, samt plukklageret i bakgrunnen.  

Foto: Byggenytt. 

Fra den lange kulvert-
en med elektro- og 
rørtekniske førings-
veier.

Foto: Byggenytt 
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Sprinkleranlegg 
Arcus Gjelleråsen 

er utført av  
Askim & Mysen Rør

- VI KAN - 
SPRINKLER
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Moreneveien 1, 1859 Slitu 
Tlf: 69 84 60 10 | www.amror.no

Moreneveien 1, 1859 Slitu 
Tlf: 69 84 60 10 | www.amror.no

Vi har utført alt innenfor varme, kjøling, 
prosesskjøling, hettvann, damp, gass, 

trykkluft, snøsmelteanlegg, og sanitær.

NVS Prosjekt Oslo
Postboks 354 Økern, 0513 Oslo

Telefon 22 91 74 00 • www.nvs.no

Teknisk rådgivning RIE og VVS
Av Roar Smelhus, Hjellnes Consult AS

Hjellnes Consult AS har i 
forbindelse med Arcus nye 
bygg på Gjelleråsen, vært 
kontrahert som RIE og RIV 
for de tekniske underentre-
prenørene Totaltek AS, GK 
Norge AS og NVS AS for 
henholdsvis elektro, ventila-
sjon og rør. Prosjektet er stort 
og omfattende, og det er der-
for kapasitetsmessige store 
behov for tekniske installa-
sjoner. Totalt er det installert 
ventilasjonsaggregater med 
ca.  450.000 m3/h behandlet 
luft, varmeanlegg med kapa-
sitet på ca. 3,7 MW og et kjø-
leanlegg med kapasitet på ca. 
1,7 MW.

Prosjektet har blitt gjennom-
ført som totalentreprise i re-
gi av Vedal Entreprenør AS, 
og det har gjennom hele pro-
sjektet vært godt samarbeid 

mellom arkitekt, rådgivere, 
entreprenører og byggherre. 
Spesielt har samspillet mel-
lom Hjellnes og underentre-
prenørene fungert godt, og 
medført mer rasjonell drift 
for alle parter enn hva vi som 
rådgivere er vant til i en del 
andre totalentrepriser. En 
viktig forutsetning her har 
helt klart vært at Hjellnes 
har hatt ansvaret både for 
prosjektering av elektro og 
VVS-tekniske anlegg, sam-
tidig som det har vært enig-
het om løsningene som ble 
utarbeidet i forkant av pro-
sjekteringen. Partene har he-
le veien hatt en proaktiv til-
nærming til samarbeid og 
løsninger.

Gjennom prosjekteringspro-
sessen har det fra dag én blitt 
gjennomført særmøter mel-

lom RIV, GK og NVS og til-
svarende mellom RIE og To-
taltek. I disse særmøtene har 
løsninger blitt diskutert og en 
har blitt enige om omforente 
løsninger mellom entrepre-
nører og rådgivere. Å lande 
på en felles løsning før noe 
ble materialisert, har vært 
svært kostnads- og tidsef-
fektivt for alle parter, i mot-
setning til en del andre pro-
sjekter hvor rådgiverne først 
utarbeider sine løsninger 
som deretter blir tilpasset en-
treprenørens firmastandard 
og egne løsninger i etterkant. 

Etter samhandling med en-
treprenør  har RIV og RIE 
fortløpende koordinert detal-
jene seg i mellom. Prosjektet 
er modellert i 3D, og det har 
hele veien blitt gjennomført 
kollisjonstester. I de tilfeller 

Datelco AS lanserer kjøledører i 
norske datarom; verdens mest energi-
effektive og fleksible kjølemetode.
Behovet for kjøling av server-
skap er økende. Luftkjøling 
er dyrt, både å installere og å 
bruke. Datelco AS lanserer nå 
verdens mest energieffektive 
og fleksible kjølemetode, kjø-
ledører fra Eaton-Williams, i 
Norge. 

Kjøledørene kan tilpasses al-
le kjente serverskap og kjø-
ler opptil 5 ganger så stor da-
takraft som luftkjøling, uten 
kondensproblemer. Kjølekost-
nadene reduseres med 90% 
eller mer, plasskravene redu-
seres med 80% eller mer, og 
løsningen kan skaleres opp 
etter som kravene til kjøling 
øker. For å gi et enkelt bilde 
på energieffektiviteten i løs-
ningen: 2,6 kW energi gir 150 
kW kjøleeffekt.

Kjøledører er allerede instal-
lert flere steder i utlandet, og 
baseres på at temperaturre-
gulert vann ledes til et antall 
«bakdører» i serverskapene. 
Viftene i server-rackene blåser 
varmen fra serverne gjennom 
et tynt, vannfylt «radiator-
nett» i bakdøren. Slik kjøles 
luften ned til ønsket tempe-
ratur. Overskuddsvarmen fø-
res tilbake til en ekstern kjø-
leenhet. Etter å ha kjølt ned 
varmtvannet, ledes kaldt vann 

tilbake til datarrommet – og 
kretsløpet er komplett. 

En CDU-enhet (CDU = Coo-
ling Distribution Unit) er et 
nødvendig mellomledd for å 
rense kjølevannet, for å gi det 
en kondenseringsfri tempera-
tur, samt for å kontrollere lav-
trykks distribusjon av vann til 
den enkelte enhet. CDU-en-
heten fra Eaton-Williams ble 
i sin tid utviklet for å funge-
re sammen med IBMs Cool 
Blue® og iDataplex® kjøle-
dører.

For mer informasjon om kjø-
ledører, kontakt Datelco AS, 
ved Tom Johnsen på telefon 22 
67 20 62, mobil: 928 44 540.

Datelco AS er medlem i elek-
trikerkjeden El-proffen, og 
har de senere årene utvidet 
sortimentet bl.a. ved å spesi-
alisere seg på å planlegge og 
bygge datarom. Blant kunde-
ne i dette segmentet de siste 
årene finnes Det norske Ve-
ritas, Oslo Børs, Arctic Secu-
rities, Norman, Telenor, VPS, 
Tele- og Datatilsynet og Ar-
cus. Bedriften holder til i Ry-
ensvingen 2 - 4, rett ved Ry-
en-krysset, har 30 ansatte og 
regner med en omsetning i 
2011 på noe over 50 millioner 

Datelco kan nå 
inkludere Arcus-
Gruppen i sin 
referanseliste.

Foto:
Byggenytt

For flere 
bilder 

fra 
Arcus 

Gjelleråsen
se våre 

bildeserier
på vår 

hjemmeside
byggenytt.no
(se side 14)

Utsnitt fra pumpehuset 
med sprinkleranlegg.

Foto:Byggenytt

Rørinstallasjoner i stor høyde. Hver montør, sin lift.

Foto: Byggenytt

Strevsom sveising av hettvannsrør i kulvert.

Foto: Byggenytt
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Ventilasjonsaggregatene
er levert av

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

www.covent.no

www.gk.noJogstadveien 25, 2007 Kjeller • Tlf. 67 06 94 60
GK NORGE AS, avd. Romerike

GK har levert ventilasjonsanleggeneGK har levert ventilasjonsanleggene
fellesbyggetFellesbygget

kollisjoner har blitt oppda-
get, har det vært en stor for-
del at RIV og RIE har vært 
lokalisert i samme bygg og 
tilhørende samme firma 
slik at konfliktene kan lø-
ses umiddelbart – ansikt til 
ansikt over en tegning eller 
skjerm. Koordinering med 
øvrige fag i prosjektet som 
sprinkler, prosessanlegg og 
automatikk har også vært 
problemfritt siden det fortlø-
pende har vært diskutert løs-
ninger, modellert anleggene 
i 3D og kjørt kollisjonstester. 

VVS- teknisk er prosjektet 
svært spennende, med om-
fattende installasjoner både 
i forbindelse med prosessan-
leggene og i forbindelse med 
nødvendige grunninstalla-
sjoner. Prosjektet inneholder 
en egen energisentral som 
leverer  varme og kjøling 
til byggene. Energisentra-
len er basert på varmepum-
per og gjenvinning/energi-
forflytning, og sørger for at 
overskuddsvarme hele tiden 
gjenvinnes. I tillegg er det 
installert flere kjeler som tar 
spisslasten. 

På sekundærsiden av både 
varme- og kjøleanlegg er løs-
ningen utradisjonell. NVS og 
Hjellnes har sammen kom-
met frem til en løsning som 
er gunstig med hensyn til in-

stallasjons- og driftskostna-
der. Anleggene benytter kun 
frekvensstyrte hovedpumper 
og differansetrykk-ventiler. 
Det finnes ingen kurspum-
per i hverken kjøle- eller var-
meanlegg, kun nødvendige 
sirkulasjonspumper i forbin-
delse med varmebatterier og 
glykolkurser. I tillegg er det 
et sammenhengende anlegg 
som betjener hele prosjektet 
og samtlige bygg. 

Fra energisentralen går det 
romslige hovedledninger i 
gangbare kulverter, som for-
deler seg videre til de ulike 
byggene. Røranleggene er 
dimensjonert med lavt trykk-
fall, noe som er nødvendig 
for at teknisk infrastruktur 
skal fungere på anlegg av 
denne størrelsen.  Hvert bygg 
inneholder ett eller flere tek-
niske rom, hvor ventilasjons-
aggregater og undersentraler 
for varme- og kjøleanlegg er 
plassert. Undersentralene er i 
hovedsak kun en samlestokk 
som fordeler seg til de aktu-
elle kursene i bygget. 

Vi setter pris på vår delta-
gelse i dette prosjektet, som 
både har vært utfordrende og 
svært så lærerikt. Vi samar-
beider gjerne med prosjek-
tets deltagere i nye prosjek-
ter. 

Totalt er det installert ventilasjonsaggregater med ca. 450.000 m3/h behandlet luft, varmeanlegg med kapasitet på ca. 
3,7 MW og et kjøleanlegg med kapasitet på ca. 1,7 MW.

Foto: Byggenytt

Utsikt fra kontorareal. Seriekoblede radiatorer under vindusrekken.

Foto: Byggenytt. 
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Arcus
Gjelleråsen i 
all sin velde 
og i vakkert 
landskap.

Foto:
Jon Ivar 

Søhus

Det er blitt mye rør for NVS og installatørens prosjekt
leder Ståle Thuv i dette store og kompliserte bygget. 
Her er han i prosessdelens 1. plan med prosessrør og 
sanitærnlegg i bakgrunnen. På bildet under hans kol
lega Fredrik Fjellstad som tar seg en liten pause i svei
searbeidet på nøytraliseringsanlegget.

Alle bilder i boksen: Byggenytt 

Byggenytts fotograf har funnet mange motiver på 
 Arcus å glede seg over. Ikke minst alt det gode hånd
verk som presenterer seg.
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Arkitekt

Arkitektgruppen Drammen AS
v/Siv.arkitektene MNAL

Torhild Aakvåg og Bjørn Vidar Eriksen

Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen
Telefon 32 26 55 80

Strøm Gundersen AS
Papyrusveien 33, 3050 Mjøndalen

Telefon 32 27 43 50 • www.stroemgundersen.no

Hovedentreprenør

Foto: Byggenytt

Engene Kvartalet i Drammen
Av 

Bjørn Vidar Eriksen,
Arkitektgruppen Drammen AS

De nye bygningsvolume
ne er bevisst trappet ned 
mot Bøhmgården, og 
det er lagt stor vekt på 
å få til en ledig overgang 
mellom nytt og gammelt. 
En av anleggets 3 hoved
innganger er plassert 
her i Nedre Torggate 15, 
og det er anlagt takter
rasser i de nedtrappede 
partier.

Foto:
Byggenytt

 
Prosjektfakta

Byggherre: Sparebanken Øst Eiendom AS
Totalentreprenør: Strøm Gundersen AS
Arkitekt: Arkitektgruppen Drammen AS
RIB: Rambøll Norge AS 
RIBY: Rambøll Norge AS
RIAKU: Rambøll Norge AS
RIE: ECT AS
RIV: EM Teknikk AS
RIBR: Egil Berge AS
RIG: Multiconsult AS

Kvartalet er et hjørnekvartal 
i den indre kjernen av Bra-
gernes sentrum i Drammen.

Det var en politisk avklaring 
i 2007 angående hvilke bygg 
i kvartalet som skulle beva-
res.

Vi har på vegne av Spareban-
ken Øst Eiendom AS regulert 
hele kvartalet. Den småskår-
ne eldre bebyggelsen mot 
vest/nærmest sentrum beva-
res, blant annet et av de be-
ste eksemplene på de såkalte 
Drammenshusene i tre som 
ble bygget etter bybrannen. 
Reguleringsplanen tilrette-
legger for en samlet utbyg-
ging i den østre del av kvar-
talet, som nå er ferdigstilt.

I prosjektet vi har utviklet for 
Sparebanken Øst Eiendom 
AS inngår den bevaringsver-
dige Bøhmgården som var 
bybolig, bakeri/mellager og 
bakeriutsalg for byens kjente 
bakermester.

Her er nå hovedbygning og 
bakbygning rehabilitert og 
bygget sanmmen med nytt 
dekke og glasstak, som blant 
annet rommer felles kantine 
med kjøkken for hele anleg-
get og felles undervisnings-
rom på det gamle loftet.

De nye bygningsvolumene 
er bevisst trappet ned mot 
Bøhmgården, og det er lagt 
stor vekt på å få til en ledig 
overgang mellom nytt og 

gammelt. En av anleggets 3 
hovedinnganger er plassert 
her, og det er anlagt takter-
rasser i de nedtrappede par-
tier.

Den gamle bygningen har 
høy sokkel og derved helt an-
dre etasjenivåer enn nybyg-
get. De ulike nivåene er tatt 
opp med trapper og en tosi-
dig glassheis plassert i over-
gangen melom gammelt og 
nytt.

Kontorbygget følger langga-
tene Nedre Torggate og En-
gene som ikke er helt pa-
rallelle. Det er én etasjes 
høydeforskjell mellom gate-
rommene, men disse skråner 
også, slik at det blir behov 
for oppdeling av gateplanet  
på flere ulike nivåer for å få 
trinnfrie innganger.

Innkjøring til parkering fra 
Nedre Torgggate til parke-
ring i bakkant under bakke-

plan mot Engene, og i tillegg 
nedkjøring til en full parke-
ringskjeller under. Det er 102 
innvendige p-plasser.

Nybygget er et rent nærings-
bygg med kontorarealer til-
passet ulike brukere. De to 
store er revisjonsfirmaet 
Ernst & Young AS som har 
hele toppetasjen, og konsu-
lentfirmaet Rambøll Norge 
AS som har hele 2 1/2 etasje 
i bygget.

Ernst & Young AS har sin 
hovedinngang fra Engene, 
Rambøll fra Erik Børresens 
alle. Det er i tilknytning til 
begge disse inngangene egne 
hovedtrappeløp og heis til al-
le plan. fortsettelse side 17

I kantinen 
ser man godt 
hvordan 
nybygget er 
bygget sam
men med den 
rehabiliterte 
Bøhmgårdens 
bakvegg i 
tegl.

Foto:
Byggenytt

Det er også anlagt en  sam-
menhengende tverrforbin-
delse mellom gaterommene 
i overgangen mot Bøhm-
gården og tilknytningen til 
glassheisen. 

Dette gir en ledig forbindelse 
for alle til kantine og utgang 
til gårdsrommet. I tillegg er 

det innarbeidet interntrapp 
mellom Rambølls etasjer.

Sparebanken Øst Eiendom 
flytter også selv inn i bygget, 
i tillegg blir det 2-3 andre, 
mindre  kontorbrukere.
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www.multiconsult.no

Rådgivende ingeniør

· Geoteknikk

Vi har prosjektert
de VVS-tekniske

anleggene

Rådgivende ingeniører VVS
Danvikgata 24, 3045 Drammen
Telefon 32 24 60 40

www.emteknikk.no

Hotvetalléen 11, 3018 Drammen
Tlf.: 32 26 71 00
www.ect.no

rådgivende 
ingeniør i bygge-
teknikk, akustikk 
og bygnings-
fysikk for engene 
kvartalet

www.ramboll.no

Byggeteknikk
Av siv.ing. Sandra Lein. Rambøll Norge AS

Avdeling bygg/konstruksjonsteknikk

Et stort areal på Bragernes 
i Drammen er klassifisert 
som faresone 5 på kvikk-
leirekartet til NGU. Dis-
se grunnforholdene med 
kvikkleire fra gatenivå til 
den møter fjell i en dybde 
på ca. 20 til 40m har gitt 
føringer for stabilitets- og 
fundamentberegninger i 
prosjektet. Prosjekteringen 
ble utført etter NS (ikke eu-
rokode).

Jordtrykket har en verdi 
tilnærmet væsketrykket for 
jord og tas opp av dekke-
skivene over første og an-
dre kjellernivå. En ikke 
permanent spunt avstivet 
gropen i byggetilstanden 
og er samtidig forskaling 
for kjellerveggene. Kraf-
tig armerte kjellervegger 
fordeler det ekstraordinært 
store jordtrykket til dek-
keskivene. Dekkeskive-
ne består av hulldekkele-
menter som har en påstøp 
der dette er nødvendig på 
grunn av sprang i etasje-
nivået. Dekkeskivene fører 
så jordtrykket ned via side-
veggene.

Seismisk analyse i 
kvikkleire
Stabilitetsanalysen for byg-
get ble utført ved hjelp av 
3D-analyse i FEM-Design. 
Selve modellen ble laget i 
Revit Structure. Det var en 
stor fordel at også arkitek-
ten bruker Revit. 

Avstivende elementer er 
betongskiver, 2 sjakter og 

de plasstøpte kjellerveg-
gene.

Siden forhold med kvikk-
leire gir de maksimale for-
sterkningen [ks] for egen-
svingeformene rundt 1,0 
[s] var det spesielt viktig å 
lage bygget mykt for å lig-
ge utenfor de ugunstige fre-
kvensene.  

Klassifiseringen i Klasse D 
(S1 eller S2 etter NS-EN) 
krevde også et tett samar-
beid mellom RIG (Multi-
consult) og RIB for sjekk 
av setninger og bestem-
melse av kompatible fjær-
stivheter til beregningen 
av både bunnplaten og for-
skyvninger i stabilitetsana-
lysen.

Prefableverandøren (Loe 
Betongelementer) har hånd-
tert overføring av kreftene 
fra dekker til sjakt og de in-
dre kreftene i avstivnings-
systemet. 

Bunnplaten fordeler laste-
ne til kalksementstabiliser-
te peler. Pelene har en leng-
de på ca 20 m.

Bøhmgården
Nybygget er knyttet til ek-
sisterende Bøhmgården. 
Fundamentene og bæresys-
temet ble forsterket der det 
var nødvendig.  En fordel 
var byggets tidligere funk-
sjon som mellager. Allike-
vel måtte en søylerad med 
stålsøyler etableres for å 
oppfylle dagens krav.

Langfasade mot Engene. I henhold til sentrumsplanens krav er det forretningsarealer mot gateplan. Her er det inn-
redet lokaler for treningssenterkjeden Evo og nye lokaler for kopibyrået CopyCat. Det er ytterligere 2 ledige, mindre 
butikklokaler hvor det arbeides med utleie.

Foto: Byggenytt

Til venstre: Bøhmgården og Engene 
Kvartalet sett fra Nedre Torggate mot 
Erik Børresens allé. Over: Det er krav 
om tilbaketrukket toppetasje,- som er 
gitt en lettere, platekledd utforming.

Foto: Byggenytt 

Til venstre: 
Tilbaketruk-
ket/inntrukket 
hjørneparti som 
betoner byg-
gets volumopp-
bygging og 
material itet.

Til høyre: mø-
terom har fond-
motiver fra 
Drammen. Her 
byens «dia-
mant» Ypsilon-
broen.

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

www.oras.no

Ventilasjonsarbeidene
er utført av

Alle rørtekniske installasjoner
er utført av

Prosjekt Drammen
Teglverksveien 1, 3400 Lier

Telefon 32 27 60 60

www.nvs.no

Totalleverandør av sterk og svakstrøms-
installasjoner

Moelven Elektro AS
Schwartz gate 2 Marienlyst, 3043 Drammen

Telefon 32 20 45 10 • Faks 32 20 45 11
www.moelven.no

fortsettelse fra 
side 15

I henhold til sentrumspla-
nens krav er det forretnings-
arealer mot gateplan. Her er 
det innredet lokaler for tre-
ningssenterkjeden Evo og 
nye lokaler for kopibyrået 
CopyCat. Det er ytterligere 2 
ledige, mindre butikklokaler 
hvor det arbeides med utleie.

Bygget har utforming med 
åpne glassfasader mot lang-
gatene med eksponerte, 
mantlede betongsøyler, mot 
Nedre Torggate over 2 eta-
sjer. 

Det er krav om tilbaketruk-
ket toppetasje, som er gitt en 
lettere, platekledd utforming.
Ventilasjonsrommet på taket 
blir delvis kledd med hori-
sontale svarte trespiler for å 
henge sammen med det inn-
trukne midtpartiet mot Erik 
Børresens alle. Her er byg-
ningsmassen spilttet for å gi 
utsyn, lette orienteringen i 
anlegget og gi plass til større 
luftebalkonger.

Fasadene er kledd med 3cm 
svart glatt granitt, og med 
granittsokler i ru utførelse. 
Fasadene er komponert over 
to etasjer med vindusbånd, 

og oppdelt med inntrukne 
luftebalkonger og markante 
røde glassrekkverk.

Det er i området en svært 
uensartet bebyggelse. Vi har 
således valgt å gi bygget et 
eget, litt annerledes preg enn 
nabolaget.

Kravet om avskrådde hjørner 
er istedet løst ved tilbake-
trukne/inntrukne hjørne-
partier som betoner byggets 
volumoppbygging og mate-
rialitet.

Sett ut mot det indre gårdsrommet og ventilasjonsrommet på taket. Kontorbygget følg
er langgatene Nedre Torggate og Engene som ikke er helt parallelle.

Foto: Byggenytt

Bildet viser 2 ventilasjonsaggregater i 5. etasje Bygget er utstyrtmed 6 stk luftbe
handlingsaggregater med til sammen ca. 95.000 m3/h.

Bildene over og til venstre viser fra varme
sentral/teknisk rom. Som man ser av bildene 
så er det liten plass til tekniske installasjoenr 
så her har rørlegger gjort mye planlegging i 
forkant før de kan begynne å plassere utstyr 
og tilkobling av dette.

Mye plasskrevende utstyr og store rørdim
mensjoner gjør sitt til at det stilles store krav 
til utførelsen så byggherren får et funksjonellt 
og oversiktlig anlegg. Resultatet er blitt vel
dig bra, og eksterne VVSkonsulenter som 
har kontrollert dette er godt fornøyd med ut
førelsen.

Alle bilder i boksen:
Byggenytt
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Trapper og rekkverk
er levert og montert av

Brødrene Midthaug AS Avd. Oslo - Akershus
Brynsveien 88 A, 1346 Gjettum

Telefon 67 54 13 40
www.midthaug.no

Grunnarbeidene og
utomhusarbeidene

er utført av

Teglverksveien 100, 3057 Solbergselva
Telefon 32 23 24 00
www.isachsenas.no

Innkjøring til parkering fra Nedre Torggate til parkering i bakkant under bakkeplan 
mot Engene, og i tillegg nedkjøring til en full parkeringskjeller under. Det er 102 inn-
vendige P-plasser.

Foto: Byggenytt

Fra hovedinnganger i Erik Børresens allé og Engene er det tilknytning til egne hovedtrappeløp og heis til alle plan. Ernst & Young AS har sin hovedinngang fra Engene; 
Rambøll Norge AS fra Erik Børresens allé.

Foto: Byggenytt

Kortfasade mot og hovedinngang fra Erik Børresens 
allé.

Foto: Byggenytt
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pressemelding:

Det er én etasjes høydeforskjell mellom gaterommene, men disse skråner også, slik at 
det blir behov for oppdeling av gateplanet  på flere ulike nivåer for å få trinnfrie inn-
ganger.
Her fra Engene.

Skjelbred Holding AS (Jos-
tein Jensen) og Covent Hol-
ding AS (familien Ivar Hov-
land) har solgt sine aksjer i 
Covent AS til det familieba-
serte selskapet Soler & Palau 
i Barcelona, Spania.
 
Covent har vært gjennom en 
solid vekst de siste 8 år, og 
ser for seg en internasjona-
lisering i sin videre strategi. 
Som et ledd i denne veksten, 
var det en fordel å få med 
nye eiere som har tilsvaren-
de strategi og internasjonal 
erfaring.
 
Det var derfor naturlig å la 
Soler & Palau være den nye 
eieren. Selskapet ble etablert 
av to grundere i 1951, Soler 
og Palau, og er fortsatt et fa-
milieselskap styrt av famili-
en Palau. Historien til S&P 
er som for Covent, hvor to 
gründere startet opp og hvor 
den ene familien fortsatt sit-
ter som eier av selskapet.

 
Soler & Palau har fabrikker 
i Spania, Frankrike og Eng-
land i Europa, samt USA, 
Mexico, Singapore, Kina, 
Thailand og Malaysia. Dat-
terselskaper er etablert i Por-
tugal, Holland, Belgia, Tysk-
land, Italia, Østerrike, Latvia 
i Europa. I tillegg er de i sta-
dig vekst, med nye oppkjøp 
hvert år. Selskapet hadde en 
omsetning på 360 mill i fjor, 
med nesten 3.000 ansatte, og 
har en solid selvfinansieren-
de stilling.
 
Covent blir den første eta-
bleringen for Soler & Palau 
i Skandinavia sier Hillario 
Tome, konsernsjef i S&P. 
Vi har stor tro på den kom-
petanse som ligger i Covent, 
samt videre satsing for å ut-
vikle ventilasjonsaggregater 
med roterende energigjen-
vinnere i hele vårt marked. 
Her vil Covent spille en stor 
rolle. Vi har ikke denne type 
produkter i dag, slik at dette 

blir et helt nytt markedsom-
råde for oss, men også med 
gode synergieffekter for beg-
ge selskapene, fortsetter Hil-
lario.
 
Skulle vi først selge, så var 
dette en riktig partner for 
oss, sier Ivar Hovland. En 
solid langsiktig industriell 
eier som vil styrke vår pro-
duksjon og markedsadgang 
i Europa, helt i tråd med vår 
egen strategi.
 
Det blir ikke noen praktiske 
endringer i Covent på grunn 
av salget. Både Jostein og 
jeg fortsetter som tidligere, 
men nå med et utvidet sty-
re og drahjelp til videre sat-
sing internasjonalt, sier Ivar 
Hovland, daglig leder i Co-
vent AS.
 
 
For ytterligere 
kommentarer kontakt 
Ivar Hovland på 
51 45 96 11 eller
92 89 81 86

Covent får nye eiere

Eliaden forsterker besøksmarkedsføringen
Markedsføringen mot de besø-
kende blir betydelig styrket for 
Eliaden 2012. En av suksess-
faktorene på neste års viktig-
ste møteplass er at utstillerne 
møter interessante besøkende. 
Flere faktorer er bestemmende 
for hvem som besøker Eliaden. 
At man  når frem til riktig mål-
gruppe med riktig budskap er 
avgjørende. Det er også viktig 

at utstillerne selv aktivt invite-
rer sine kunder. Eliaden tilret-
telegger ulikt markedsmateriell 
for å støtte utstillerne i dette.

Eliaden har en omfattende be-
søksdatabase. Nytt av året er 
at vi har innledet et samarbeid 
med PAR AB, et av Skandina-
vias ledende foretak innen be-
driftsinformasjon og direkte-

markedsføring, for ytterligere å 
heve kvaliteten på utstillingens 
besøksmarkedsføring. 

Dette samarbeidet betyr at Eli-
adens database blir kvalitetssi-
kret og komplettert slik at vi når 
ut med riktig budskap til riktig 
målgruppe
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Brick AS
Grålumveien 125
1712 Grålum

Telefon 69 12 79 80
Faks 69 12 79 89

www.brick.no

Byggherreombud

Arkitekt

Oloveien 48, S-452 35 Strømstad
Telefon  +46 526 68 280

info@bright-arkitekter.se

Rådgiver i byggeteknikk

Tamburveien 9, 1718 Greåker
Telefon  69 13 69 00

www.bright.no

ASKO Nord
Av  David Gulbrandsen for

Bright Arkitekter AB
Meter Arkitektur AS

Når et logistikkbygg skal rei-
ses, er det sjelden det arki-
tektoniske uttrykket blir det 
styrende fokus for prosjekte-
ringen. De rasjonelle aspek-
tene ved nettopp logistikken 
er det som må styre utfor-
mingen av et slikt bygg, og 
dette ble også tilfellet med 
ASKO’s nye sentrallager 
utenfor Tromsø. 

I fantastiske omgivelser 
på Lauksletta ved Leir-
bakkvatnet på nordsiden 
av Ramfjord en, ble det gitt 
grønt lys for et industrifelt. 
Man kan spørre seg om et 
slikt inngrep i et slikt land-
skap kan forsvares, men når 
man som her oppe i nord ik-
ke har annet enn fantastiske 
omgivelser blir det samme 
spørsmålet gyldig hvor enn 
man planlegger denne vari-
anten av samfunnsutvikling. 

For å imøtegå landskapet, ble 
det valgt beskjedne lysegrå 
fargetoner på terminalbygget 
fremfor hvitfargen man fin-
ner på de fleste andre byg-
gene til ASKO. Kontorbyg-
get ble viet mer arkitektonisk 
oppmerksomhet enn normalt 
for slike bygg, med kledning 
av malmfuru og en brystning 
av tørrstablet skifer. 

Terminalbygget består av to 
inngående torg, ett for kjølte/
frosne varer og ett for tørr-

varer. Ved siden av finner vi 
driftskontorer og to miljøsta-
sjoner, ett klimatisert og ett 
uoppvarmet. Innenfor disse 
funksjonene kommer selve 
lagerdelene med ett frysela-
ger, ett kjølelager og to tørr-
varelagre. Disse funksjonene 
er planlagt for en eventuell 
omdisponering av arealene 
for kjøl og frys. Bygget er 
organisert med en gjennom-
gående varestrøm, og utgå-
ende torg på den andre siden 
av inngående torg som også 
er kjølt. Her finner man også 
tekniske rom, med trafosta-
sjon, kjølemaskiner og var-
mesentral i den ene enden, 
og truck-laderom med støtte-
funksjoner i den andre. I den-
ne enden av utgående torg 
finner vi også kontorbygget, 
som foruten kontorfunksjo-
ner også inneholder felles-
rom som trimrom, kantine, 
prøvekjøkken og garderober. 

Interiørarkitekt Christel Bo-
quist har gjort en fantastisk 
jobb innvendig i kontorbyg-
get, og ASKO Nord har fått 
et sprekt og moderne ar-
beidsmiljø. Frisk bruk av far-
ge- og formsterke møbler, 
fototapet og glasspartier har 
gitt et åpent og trivelig kon-
torbygg. 

Vi ønsker ASKO Nord var-
me gratulasjoner og til lykke 
med sitt nye sentrallager!

For å imøtegå landskapet, ble det valgt beskjedne lysegrå fargetoner på terminalbygget fremfor hvitfargen man fin-
ner på de fleste andre byggene til ASKO.

Alle bilder i reportasjen: Lars Åke Andersen frifoto.no

Bildene over viser 
kjølevarelager til vens-
tre og tørrvarelager til 
høyre.

Bildet til høyre viser 
kontorbygget, som er 
viet mer arkitektonisk 
oppmerksomhet enn 
normalt for slike bygg, 
med kledning av malm-
furu og en brystning av 
tørrstablet skifer. 
 

Interiørdetalj av heis 
som er ett eksempel på 
at ASKO Nord har fått 
et sprekt og moderne 
kontorbygg. 
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Totalentreprenør

Consto AS • Sjølundveien 4, 9291 Tromsø
Telefon 77 75 27 00

www.consto.no

 
Prosjektfakta

Byggherre: ASKO Nord AS
Prosjektleder: Brick AS
Byggherreombud: Brick AS
Byggherrens
 HMS-koordinator: Brick AS
Totalentreprenør: Consto AS
Arkitekt: Bright Arkitekter AB
 Meter Arkitektur AS
RIB: Bright Rådgivende Ing. AS
RiBr: Brann og Sikkerhetsrådgivning AS
RIE: Norconsult AS
RIV: Norconsult AS
RIKulde: Thermoconsult AS 
Sprinkler: Aqua Tech AS
Kulde: Johnsons Controls Norway AS
SD-anlegg: Schneider Electric
Heis: Kone AS

Totalentreprisen
Av 

Tore Uthaug
Consto AS

ASKO Nord’s nye regionla-
ger og hovedkontor stod fer-
dig til innflytting i oktober, 
etter et drøyt års byggetid. Et 
praktbygg i industriell sam-
menheng, plassert på Min-
ken industriområde i Ram-
fjordbotn ca. to mil sør for 
Tromsø. ASKO er engros-
leddet til Norgesgruppen, 
og skal fra dette lagret betje-
ne sine butikker fra Narvik/
Vesterålen og nordover.

For de ansatte i ASKO betyr 
dette en helt ny hverdag. Fra 
et kummerlig bygg inne i by-
en, som man for lengst hadde 
vokst ut av, er man nå kom-
met til et bygg med god plass 
og effektive arealer og løs-
ninger.

Bygget inneholder kontorer 
på nærmere 4000 m2, samt 
fryselager, kjølelager, tørr-
varelager og logistikkarealer 
for inn- og uttransport, totalt 
ca. 24 000 m2.

ASKO Nord’s regionlager er 
den første etableringen på 
Minken Industriområde. To-
talt er dette industriområdet 
på ca. 185 dekar, hvor ASKO 
Nord legger beslag på 71 de-
kar. Grunneier og utvikler av 
området er Barlindhaug Ei-
endom.

Utfordrende byggeprosess
Consto AS har vært totalen-
treprenør for prosjektet, og 
hadde ansvaret for både opp-
arbeidelse av tomteområdet 
og selve byggeprosessen. Ar-
beidet med tomteopparbei-
delsen ble påbegynt i jom-
fruelig terreng i juni 2010. 
Grunnarbeidet på selve byg-
get startet i september. For et 
bygg med et så stort grunn-
areal, gir dette ekstra utfor-
dringer knyttet til tele og snø. 
Løsningen ble å prioritere 
«tett bygg», og avvente gulv-
støp til tela hadde sluppet ta-
ket sommeren 2011. 

– Dette var eneste realistiske 
løsningen, uttaler anleggsle-
der Runar Kiil. Oppvarming 
og tining av så store area-

ler er både praktisk nærmest 
umulig, og økonomisk slø-
sing. Vi vil i denne sammen-
heng fremheve våre teknis-
ke underentreprenører som 
gjennomførte det meste av 
montasjearbeid inne bygget i 
minusgrader uten støpt gulv, 
uttaler Kiil. 

– De utviste stor smidighet 
og samarbeidsevne, og holdt 
fokus på en effektiv frem-
drift i den grad det var mulig 
under slike forhold.

Bygget har plass-støpt såle, 
med bæring i stål og fasader 
på lagerdelen i sandwich-ele-
menter. Både fryse- og kjøle-
rom er bygget som egne rom 
inne i bygget. Det vil si eget 
bære-system og vegger 10-
15 cm innenfor byggets or-
dinære vegger. Kontordelen 
har også stål bæresystem og 
hulldekker som etasjeskiller. 
Fasaden er påhengte vegg-
elementer i tre.  

Prosjektet er gjennomført 
som en samspillsentreprise. 
Kontraktsum er ca. 200 mil-
lioner kroner.

Miljøfokus
Lokalisering, i landlige om-
givelser med majestetiske 
fjell rundt seg og en fantas-
tisk utsikt over Ramfjorden, 
er forsøkt gjenspeilt i mate-
rialvalg både innvendig og 
utvendig i den grad det er 
mulig på denne type bygg. 
Kontordelen var opprinne-
lig tegnet med en glassfa-
sade, men på bakgrunn av 
byggets plassering, ble den-
ne endret til kledning med 
malmfuru over en kraftig 
stablesteinsmur i skifer. Far-
gevalg på lagerdelen avviker 
fra øvrige ASKO-lager, nett-
opp med begrunnelse i sin 
lokalisering. Man ønsket en 
mest mulig nøytral farge for 
å dempe det visuelle uttryk-
ket mot omliggende natur, og 
valgte en gråfarge fremfor 
standardfargen som er hvit.

fortsettelse neste side

Sett fra terrasse. ASKO Nord’s regionlager er den første etableringen på Minken Industriområde. Totalt er dette in-
dustriområdet på ca. 185 dekar, hvor ASKO Nord legger beslag på 71 dekar. Grunneier og utvikler av området er 
Barlindhaug Eiendom.

Interiør fellesareale.
Frisk bruk av far-
ge- og formsterke 
møbler, fototapet og 
glasspartier har gitt 
et åpent og trivelig 
kontorbygg. 

Kontorbygget, som 
foruten kontorfunk-
sjoner inneholder 
også fellesrom som 
trimrom, kantine, 
prøvekjøkken og gar-
derober. 
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Rørleggerarbeidene
er utført av

Ringveien 9, 9018 Tromsø
Telefon 77 75 98 00
www.agenilsen.no

Klima og ventilasjons-
arbeidene er utført av

Evjenveien 144, 9024 Tomasjord
Telefon 77 75 73 00
www.nord-klima.no

Elektrotekniske installasjoner 
er utført av

Eidkjosen, 9100 Kvaløysletta
Telefon 77 66 70 10

www.installatoren.no

Leveranse og montasje av 
veggelementer, vinduer og 
dører, samt beslagsarbeid

Bakkedamsveien 32, 6230 Sykkylven
Telefon 400 28 970

www.brenneentreprenor.no

fortsettelse fra 
forrige side

Innvendig er det lagt stor vekt 
på energi- og miljøvennlige 
løsninger. Overskuddsvarme 
fra fryse- og kjøleanlegg er 
gjenvunnet i så stor grad at 
behovet for energi til oppvar-
ming i bygget er minimalt.  
Dette oppvarmingsbehovet 
er igjen løst ved bruk av en 
oljekjele for bio-olje 

Kuldeanlegget er et såkalt 
CO2-anlegg. Dette er den 
mest energieffektive og mil-
jøvennlige løsning som er 
mulig i denne sammenheng, 
og benytter CO2 i stedet for 
andre klimagasser. Videre så 
er det benyttet LED-lys i al-
le kjølte arealer for derved 
å minimere produksjonen 
av varme i disse områdene, 
samtidig som energiforbru-
ket ved belysning er mini-
mert. Hele bygget er utstyrt 
med dynamisk lysstyring 
med bevegelsessensorer. 

Totalt er det brukt mellom 
fem og seks millioner kro-
ner i miljøvennlige løsninger. 
Av dette er det gitt støtte fra 
Enova på knapt en million.

Minken Industriområde
Det nyetablerte industriom-
rådet er en sårt tiltrengt til-
vekst for arealkrevende 
industri- og handel i Trom-
sø-området. Interessen for 
etablering i området har vært 
stor, opplyses det fra Bar-
lindhaug Eiendom. En di-
rekte følge av ASKO Nord’s 
etablering, er at Kraemer 
Maritime nå er i gang med å 
bygge nytt kontor og lager for 
sin virksomhet her ute. Krae-
mer Maritime henter mye av 
sine varer fra ASKO for vi-
dere pakking og distribusjon 
til den maritime virksomhe-
ten i landsdelen. På den bak-
grunn var det helt naturlig å 
etablere seg her ute, når det 
først var behov for et nybygg. 
Consto er også her totalen-
treprenør for byggingen.

Byggherreombud
Av Thomas Korneliussen

ASKO Nord tok i bruk sitt 
nye moderne lager man-
dag 17. oktober. De flyttet 
fra to lager i nærheten av 
sentrum i Tromsø, til Leir-
bakken i Ramfjorden 20 
minutter biltur sørover, til 
Minken Næringspark.

Bygget er på totalt 24.000 
m2, inneholdende fryse-
lager, kjølelager, tørrva-
relager, inngående- og ut-
gående torg, miljøstasjon 
i tillegg til kontorloka-
ler. Det er også etablert en 
frittstående vaske- og ser-
vicehall. 

Consto AS har utført opp-
draget som en totalentre-
prise, og i samspill med 
Brick AS funnet fram til 
de mest kvalitets- og øko-
nomiske løsningene for 
bygget.

Arkitekten, Bright Arki-
tekter AB, har tegnet et 
bygg mest mulig tilpasset 
det naturskjønne området 
lageret er etablert på. Det 
er brukt tørrstablet natur-
stein med ubehandlet tre-

verk som fasademateriale 
på kontorbygget, og farge-
valg på lagerbygget tilpas-
set omgivelsene.

Bygget er fundamentert 
på såle- punktfundamen-
ter på komprimert fylling. 
Bæresystemet er av pre-
fab betong og stål. Ytter-
veggselementene er sand-
wichpaneler og taket er 
isolerte korrugerte stålpla-
ter.

Betonggulvet er utformet 
som et fugefritt gulv, som 
er viktig for en mest mulig 
smidig drift av bygget. 

ASKO har hele tiden vært 
opptatt av at bygget skal 
bygges mest mulig ener-
giøkonomisk. Det er der-
for installert LED- lys i al-
le kjølte arealer, i tillegg til 
dynamisk lysstyring i alle 
arealer.

(Artikkel fra Thermocon-
sult tar for seg enøktiltak 
vedr utnyttelse av over-
skuddsvarme fra kjøl og 
frysanlegget).

Miljøstasjon innedel.

Gastronomisk teaterrom. Oversikt fellesområde

Utsikt mot Ramfjorden.

Hovedtrappen mellom etasjene og ned til vestibyleområdet. Bygget inneholder kontorer 
på nærmere 4000 m2. Fra et kummerlig bygg inne i byen, som man for lengst hadde 
vokst ut av, er ASKO Nord nå kommet til et bygg med god plass og effektive arealer og 
løsninger.
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Miljø og energivennlig kuldeanlegg
Per Erik Abrahamsen, Thermoconsult AS

ASKO Nord har strenge krav 
til lagringsforhold for de uli-
ke varesorter og vektlegger 
prinsippet om den ubrutte 
kuldekjede helt frem til bru-
ker.

I fryselageret er det benyt-
tet en kuldeprosess basert på 
CO2-kompressorer. Denne 
type løsning og størrelse er til 
nå begrenset benyttet i norsk 
sammenheng. Ammoniakk 
er benyttet i topptrinnet. Bå-
de CO2 og ammoniakk er 
naturlige kuldemedium som 
ved utslipp ikke bidrar til 
drivhuseffekt og er uten på-
virkning av ozonlaget. De 
valgte mediene er billige og 
energieffektive, og vil såle-
des unngå fremtidig utfasing 
og miljøavgifter.

For kjølerommene og torgene 
blir kulden distribuert med 
nedkjølt isvann blandet med 
propylenglycol.

Energimengden som avgis 
fra kuldeanlegg er stort sett 
summen av den varme som 
fjernes fra kjøle- og fryse-
rommene og driften av an-
leggene. Denne energi er ut-

nyttet maksimalt, både til 
oppvarming og avriming.

I tillegg har en utviklet en 
unik løsning, når ikke det av-
gis nok varme fra kuldean-
leggene ved ordinær drift for 
å dekke behovet til oppvar-
ming, at de bestående kom-
pressorene tvangskjøres for å 
supplere med varme fra ute-
luften, Tilleggsvarmen blir 
da produsert som en luft/
vann varmepumpe, og være i 
drift helt ned mot en utempe-
ratur på ca – 8 °C. For Trom-
sø ville dette normalt være 
dekkende for byggets årlige 
energiforbruk.

Det er også installert en egen 
varmepumpe som kjøler sel-
ve maskinrommet, og vide-
re prosjektert til også å hen-
te varme fra traforommet. 
Imidlertid viste kraftselska-
pet liten vilje å bidra med go-
de energitiltak(lite vilje mel-
lom teori og praksis), slik at 
det å hente varmen fra trafo-
forommet er for øyeblikket 
lagt på is.

Summen av alle energitiltak 
resulterer i et energiforbruk 

ved bruk av primærenergi 
til oppvarming på 86 kWh/
m², som burde ha kvalifisert 
bygget med energimerke A. 
Dessverre tar ikke reglene 
for merking av bygg hensyn 
til slike driftsforhold. 

Kuldeanleggene er bygget 
opp med stor grad av drifts-
sikkerhet. 

Anlegget styres og regule-
res av et SD-anlegg hvor man 
på dataskjerm kan lese ut til-
standen på kuldeanleggene, 
varmepumpefunksjonene og 
oversikt i alle kjøle- og fry-
serom. Kuldeentreprenøren 
kan for eksempel lett følge 
opp anleggene og optimali-
sere driftsforholdene. 

Den valgte løsning gir rik 
fleksibilitet og stabile lag-
ringstemperaturer, slik at va-
rene kan leveres ut til kunde-
ne med riktig temperatur og 
dermed maksimal holdbar-
het, samt videre oppnå høy 
grad av varmegjenvinning til 
oppvarmingsformål.

Fryselager.

Maskinrom med ammoniakk- og CO2-anlegg. Teknisk rom for ventilasjonsaggregater. Varmepumpefordamper.

Anlegget styr-
es og reguleres 
av et SD-an-
legg hvor man 
på dataskjerm 
kan lese ut til-
standen på kul-
deanleggene, 
varmepumpe-
funksjonene og 
oversikt i alle 
kjøle- og fryse-
rom.
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Totalentreprenør
for Park Inn Trysil
Mountain Resort

www.peab.no

Vi har vært
arkitekter for 
Park Inn Trysil

Mountain Resort

Postboks 9407 Landfalløya, 3023 Drammen
Telefon 32 215 290 • www.heras.no

Rådgivende ingeniør
byggeteknikk for boliger

Park Inn Trysil Mountain Resort

Av  Aina Lian, Halvorsen & Reine AS

Foto: Ola A. Thorseth

Tomten heller svakt mot øst, 
med en fantastisk utsikt til 
Trysilfjellet og Fageråsen 
Høyfjellsenter. Anlegget lig-
ger tett inntil skianlegget, og 
det er lagt til rette for ski-in 
og ski-out, med tilhørende 
aktiviteter. 

Ønsket var å skape et moder-
ne og spektakulært hotell-
bygg der naturen og fjellet 
integreres  i hotellanlegget. 
Det er fokusert på å gi en 
opplevelse av naturen også 
fra innsiden av bygningene, 
og det er derfor tilstrebet at 

både fellesarealer og hotell-
rom skal vinkles mot utsikt 
og natur. Det er også lagt 
vekt på at hotellanlegget skal 
ha et interiør som gjenspeiler 
omgivelsene, ved å vektleg-
ge bruk av solide materialer 
med blant annet tre og natur-
stein. 

Anlegget, som består av en 
hotellbygning og syv leilig-
hetsbygg, er rettet mot kon-
feransemarkedet og ferie-fri-
tidsmarkedet. Hotellbygget 
er bundet sammen med de 
øvrige bygningene via en 
50 meter lang glassbro. Det-
te gjør at man kan gå tørr-
skodd gjennom hele anleg-

get, og det er med på å knytte 
fellesarealene sammen med 
utleieenhetene. Det er totalt 
166 utleieenheter, fordelt på 
125 leiligheter på 70 m2 og 
41 leiligheter på 35 m2. 

Det er lagt vekt på at man 
skal få et behagelig opphold 
med mulighet for varierte 
opplevelser både inne og ute. 
Konferansesenteret åpner seg 
ut mot utsikt og natur, og det 
er anlagt et større spa-anlegg 
som man kan benytte seg av 
etter en dag i skianlegget.  

Utvendig materialbruk er i 
hovedsak kebonybehandlet 
furu i kombinasjon med sted-
segne materialer som Trysil-
stein. Den duse fargeskalaen 
går i ett med fjellet, og det-
te er med på å dempe frem-
toningen av det forholdsvis 
store anlegget. 

Anlegget gjenspeiler norsk 
byggeskikk i en moderne 
tolkning.Hotellet ses til venstre, med den 50 meter lange glassbroen 

over til de sju leilighetsbyggene slik at man kan gå tørrskodd 
gjennom hele anlegget.

 Foto: Ola A. Thorseth
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Vi har utført
malerarbeidene
på Park Inn Trysil
 Mountain Resort

Edvardsson Entreprenør AS
Telefon 40 00 70 05

www.eeas.no

Vi har prosjektert og utført alle
sterk- og svakstrømsinstallasjoner

Telefon 62 34 70 00
www.elektro.moelven.no - post.elektro@moelven.no

Moelven Elektro AS

Illustrasjonen viser hotellet nærmest og de sju leilig
hetsbyggene ovenfor.

Parkering
Parkering for 418 biler hvorav 200 er innendørs.

Leiligheter
Skiskap med plass til2 par ski og 2 par sko.
2 lekerom for ca. 6-10 år og for ca. 10-17 år.

Spisemuligheter
• Buffetrestaurant 170 sitteplasser
• A la carte 103 sitteplasser
• Lobbybar
• Afterski med stor uteservering

Konferansemuligheter
Stormyra  møterom kan deles i 3 mindre deler.
Kapasitet for 300 personer i bankett og 280 i klasserom. 
3 mindre møterom for konferanser for opp til 
56 personer, hvorav 2 kan deles i 2.

Spa
4 ulike badstuer:
• steambadstu
• tørrbadstu
• caldarium
• sanarium

Basseng på 15 x 15 meter, 1.40 meter dyp - starter
innendørs og ender utendørs.
3 varme boblebad (1 inne og 2 ute).
Juicebar, 11 behandlingsrom, gym, spashop.

Suiter
• 7 suiter med utsikt mot Trysilfjellet. 
  alle har peis og kjøkken.
• 5 av suitene er på 65 m2 og 4 har terrasse på ca. 20 m2. 
• 2 suiter er på ca. 80 m2, uten terrasse.

Standard hotellrom
57 standard hotellrom + 125 rom på ca. 20 m2 som kan 
slås sammen med Bedroom Suite. Noen er med terrasse.
Hotellrommene har ikke kjøkken.

Junior suiter
Hotellet har 14 Junior suiter uten kjøkken, hvorav 7 kan 
brukes som HC-rom. Rommene er på 32 m2 og ligger i 
hotellbygget. Noen av rommene  har terrasse.

Bedroom suiter
125 Bedroom suiter på ca. 48 m2 som har 2 separate 
sove rom , kjøkken og stue. Suiten kan slås sammen med 
et standard rom på ca. 20 m2. Tilsammen har lelighetene 
en størrelse på ca. 70 m2.

Family Room
41 rom på 35 m2, 2 sparate soverom og kjøkken.

kilde: www.moutainresorttrysil.no

Faktaboks

Hotellrommene har god utsikt til vinterlandskapet.

Foto: Ola A. Thorseth

I svømmebassenget kan svømmeturen starte innendørs og ende utendørs.                                    Foto: Ola A. Thorseth

Stormyra møterom kan deles i 3 mindre deler                                   Foto: Ola A. Thorseth
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Stålarbeider
er utført av

Byggstål
Peter Sødergren

Pelletsgatan 1, 65 221 Karlstad, Sverige
Telefon +46 54 850070

Tidsriktige,
varige og
miljøriktige
treprodukter
fra

KEBONY ASA
Havneveien 35

3739 Skien
Telefon 06125

www.kebony.com

Alt utvendig rekkverk
er levert og montert av

Midthaug Hed-Opp AS
Postboks 15, 2857 Skreia

Telefon 61 16 25 00 • www.midthaug.no

Trapper • Rekkverk • Balkonger

Leilighetsbygg. Det er totalt 166 utleieenheter fordelt på 125 leiligheter på 70 m2 og 41 
leiligheter på 35 m2.

Foto: Ola A. Thorseth

Utvendig materialbruk er i hovedsak kebonybehandlet furu i kombinasjon med steds
egne materialer som Trysilstein.

Foto: Ola A. Thorseth 

Det er høy standard på utleieleilighetene, som her, med stor stue og topp moderne kjøkken.     Foto: Ola A. Thorseth

Kommunikasjonsbro og Spaanlegg. Norsk fjellvint
er barsk, men har sin sjarm.

Foto: Ola A. Thorseth

Etter å ha vært 
på tur ute (se 
bildene under) 
er det nok her
lig  med badstu, 
og av slapning 
og godt stell i 
Spaanlegget.

Foto:
Ola. A. 

Thorseth 
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pressemelding:

Hotellets svømmebasseng hvor man starter inne og svømmer ut i vinterkulden. 
Bildet under: hotellets staselige velkomst.

Foto: Ola A. Thorseth

Bruk lekkasjestopper – unngå vannskader
Rundt 30 prosent av alle 
vannskader kunne vært unn-
gått dersom lekkasjestopper 
var montert i alle kjøkken, 
bad og vaskerom uten sluk, 
ifølge SINTEF Byggforsk.

Årlig registreres 70-80 000 
vannskader i Norge, til en 
kostnad av drøyt tre milliar-
der kroner. Sannsynligheten 
for å komme hjem til vann-
skadet hus er dermed høye-
re enn å bli rammet av inn-
brudd.
 
Forskriftskrav
Bygg t ek n i sk  fo r sk r i f t 
(TEK10) stiller krav til bruk 
av lekkasjestopper for å sikre 
vanninstallasjoner i rom hvor 
det ikke er sluk. Det nye for-
skriftskravet bifalles av SIN-
TEF Byggforsk.
 
– Vi anbefaler at det i alle 
rom med vanninstallasjoner 
monteres lekkasjestopper og 
at alle vanninstallasjoner er 
sikret mot utilsiktet vannut-
strømming. Kun bruk av in-
stallasjon med overløp er i seg 
selv ikke god nok sikring mot 
vannskader, sier forsknings-
leder Lars-Erik Fiskum ved 
SINTEF Byggforsk.

 
Hva er en lekkasjestopper?
Lekkasjestoppere er utstyr 
som monteres i eller omkring 
vannførende installasjoner, 
med det formål å stoppe uøn-
sket vannutstrømming. Lek-
kasjestoppere registrerer lek-
kasje, og stenger automatisk 
vanntilførselen til skadeste-
det. Noen typer varsler med 
lyd- eller lyssignal samtidig 
som vanntilførselen stenges. 
Det finnes lekkasjestoppe-
re som overvåker hele eller 
deler av sanitærinstallasjo-
nen, eller kun én vanninstal-
lasjon.

 – For at lekkasjestoppere 
skal fungere optimalt, er det 
viktig at de blir montert på 
riktig sted. For å få et sik-
kert system kreves det der-
for kunnskap om hvor og 
hvordan vannlekkasjene kan 
oppstå, og hvor de gjør størst 
skade. Deretter gjelder det 
å velge riktig type lekkasje-
stopper, som dekker ønsket 
område, opplyser Fiskum.
 
Produktdokumentasjon
Forskrift om tekniske krav 
til byggverk krever at pro-
duktegenskaper som er av 
betydning for de grunnleg-
gende kravene til byggverk 
skal dokumenteres før pro-
duktet omsettes og brukes.

Som nøytralt kontrollorgan ut-
arbeider SINTEF Byggforsk 
slik dokumentasjon i form av 
SINTEF Teknisk Godkjen-
ning for lekkasjestoppere. En 
liste over godkjente produk-
ter ligger fritt tilgjengelig på 
www.sintefcertification.no.
 
Les mer om lekkasjestoppere 
i rapporten Sanitærinstallasjo-
ner og vannskadesikkerhet - 
Bruk av lekkasjestoppere

Lars-Erik Fiskum,
SINTEF Byggforsk.
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Pilestredet 28

Arkitekt

Dalsbergstien 22 D, 0170 Oslo
www.logg.no

Prosjektutvikling 
og -ledelse ved  
Stor Oslo Eiendom

– din utviklingspartner

Telefon 21 60 52 20  |  post@sogruppen.no  |  www.soeiendom.no

Sanitæranlegg, varme, kjøling og sprinkler er
prosjektert og utført av GK Rør Oslo AS.

Besøksadresse
Uelandsgt. 85, 0462 Oslo

Telefon 23 37 96 40
www.gk.no/ror

Pilestredet 28 må kunne sies å ha en av Oslos mest profilerte beliggenhet, i krysset St. 
Olavs gate og Pilestredet på Ring 1.           

Foto: Byggenytt

Utsnitt kontorinteriør 
7. etasje. Store vindus-
flater gir god utsikt mot 
byen som bildet under 
viser (sett fra takterras-
se).

Foto:
Byggenytt

Det ble tidlig klart i bygge-
prosessen at AS Ing. Gun-
nar M. Backe kom til å tape 
penger på byggeprosjektet 
Pilestredet 28 i Oslo. Men i 
stedet for å dyrke selvmed-
lidenheten, bestemte med-
arbeiderne seg for at øko-
nomien ikke skulle påvirke 
moralen, arbeidsmiljøet el-
ler kvaliteten på det ende-
lige resultatet. Som sagt, så 
gjort.

De fleste aktører næringsli-
vet smykker seg med flotte 
og beundringsverdige ver-
dier. Det er imidlertid først 
i motgang at man ser hvem 
som har ryggrad nok til å 
leve opp til disse. Bygge-
prosjektet Pilestredet 28 ble 
en økonomisk nedtur for 
AS Ing. Gunnar M. Backe 
(GMB), men alle som deltok 
på prosjektet brettet opp er-
mene, skapte en arbeidsplass 
der både interne og eksterne 
trivdes, og leverte et slutt-
resultat som byggherren er 
fornøyd med. 

Viktig lærdom
Prosjektsjef Lars Bø forteller 
at GMB leverte anbud på Pi-
lestredet 28 høsten 2009, da 
alle piler i bransjen fortsatt 
pekte ned. Det tøffe marke-
det bidro til at kostnadene i 
anbudet var skåret forbi bei-
net, og helt inn til margen.

– Prosjektet gikk med tap, 
og det er veldig beklagelig. 
Jeg tror likevel at det er lett 
å være i overkant etterpåklok 
når man sitter med fasiten 

to år seinere. En skal huske 
at fremtidsutsiktene i bygg-
bransjen var langt mer usi-
kre i 2009 enn i dag. I GMB 
har vi alltid vært offensive i 
tankegangen vår, og det er vi 
nødt til å være. Vi må tilpasse 
oss et hvert marked, også det 
dårlige. Denne gangen vur-
derte vi blant annet at marke-
det for UE-er ville falle ytter-
ligere, men det skjedde ikke. 
Vi må også innse at vi i for 
liten grad vektla prosjektets 
kompleksitet, sier Bø, som 
mener at det er mye lærdom 
å hente i forhåndsanalysene, 
slik at man unngår å repetere 
dem på en framtidig prosjekt.

– Den økonomiske lærdom-
men er viktig, men det er og-
så måten som alle medarbei-
dere har taklet rammene for 
prosjektet.

Alle visste om det negative 
økonomiske sluttresultatet 
allerede på oppstartmøtet. 
Men ingen i GMB var inter-
essert i å henge med hodet i 
det halvannet året som pro-
sjektet skulle vare. Ei heller 
falt folk på noe tidspunkt for 
fristelsen for å ta snarveier 
med hensyn på kvalitet.

– GMB er kjent for å ha re-
derlige og skvære medarbei-
dere. Det viste både fagar-
beidere og funksjonærer til 
fulle på dette prosjektet. Folk 
gikk på med krum nakke og 
det har hele tiden vært en god 
tone mellom alle aktørene på 
byggeplassen. Blant annet 
kan jeg vise til skussmålet 

vi fikk av lederen for under-
leverandøren som leverte rå-
bygget, en erfaren veteran på 
over 60 år. I likhet med oss 
tapte han også penger på pro-
sjektet. Likevel sa han at han 
aldri har opplevd en så hyg-
gelig arbeidsplass noen gang. 
Den tilbakemeldingen er en 
skikkelig honnør til alle våre 
medarbeidere, sier Bø.

Komplisert prosjekt
Det gode miljøet ble heller 
ikke skadelidende av pro-
sjektets svært tøffe ramme-
betingelser. Bygget på sju 
etasjer ligger langs Ring 1, 
byens mest trafikkerte vei. 
Byggets spesielle geome-
tri, klemt mellom tre gavler 
samt liten grunnflate, førte 
til at det under prosjektering 
og gjennomføring, hele ti-
den var press på kritiske mål 
og toleranser. Det meste var 
skreddersøm. 100 meter un-
na ligger dessuten Oslos ho-
vedbrannstasjon, så det var 
aldri aktuelt å stenge av vei-
en for å forenkle transport til 
og fra byggeplassen. 

Foruten at beliggenheten stil-
te ekstreme krav til logistik-
ken, så var det også et tydelig 
HMS-fokus.

– Bygget har en utkraging 
som går 60 centimeter fra 

Med hevet hode
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Backe
 - Et selskap i BackeGruppen

Takk til alle ansatte for godt 
utført arbeid. Videre takker vi 
arkitekter, konsulenter, under-
entreprenører og leverandører for 
et løsningsorientert samarbeid.

Ing. Gunnar M. Backe      

PILESTREDET 28 
VI GRATULERER MED 
PROSJEKTET OG TAKKER 
FOR OPPDRAGET!

Trapper og rekkverk i stål og glass
samt corten- og kobberbelagt fasade

er levert og montert av

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

Bekkelund Wold Haglund

 
Prosjektfakta

Byggherre: Entra Eiendom AS
Byggherreombud: Stor-Oslo Prosjekt AS
Totalentreprenør: AS  Ing. Gunnar M. Backe
Arkitekt: Logg Arkitektur AS
RIB: Haug og Blom-Bakke AS
RIB råbygg: Munthe-Kaas og Udnes AS
RIV rør: Ingenius Oslo AS
RIV: Sprinklerteknikk AS
RIV ventilasjon Bryn Byggklima AS
RIE: Ing. Ivar Pettersen AS
RIEBr: Norconsult AS
RIAku: Rieber Prosjekt AS
RI miljø i grunn,
  seismikk og
 rystelsesmålinger: Multiconsult AS

veien. Vi er nøye med å føl-
ge HMS-forskriftene på alle 
våre prosjekter, men denne 
gangen var vi svært nøye, og 
vi unngikk da også situasjo-
ner med forbipasserende tra-
fikk, sier Bø.

Dette er første gang GMB 
samarbeider med Entra Eien-
dom AS. Og selv om byggher-
ren var fornøyd med sluttresul-
tatet, legger ikke Bø skjul på at 
det var et krevende samarbeid.

– Det har vært mange endring-
er og leietakertilpasninger 
som gjorde at overleverings-
datoen ble utsatt et par ganger. 
Vi har hele tiden forholdt oss 

til svært høye kvaliteter. Blant 
annet var det en spesiell glass-
fasade med solavskjerming på 
glass og med utvendig kobber-
kassetter. I utgangspunktet ut-
gjorde de tekniske fagene cir-
ka 30% av kontraktsbeløpet. 
For å tilfredsstille energiklas-
se B, ble det gjort ytterligere 
store endringer i de tekniske 
fagene, som var svært avanser-
te. Ser man bort fra det økono-
miske resultatet, er Pilestredet 
28  et prosjekt som GMB kan 
være stolt av, sier Bø.

Skrevet av:
Cato Gjertsen, 

Backe Gruppen

Felles kantine ligger på plan 1.                  Foto: Byggenytt

Bygget har en spesiell glassfasade med solavskjerming på 
glass og med utvendig kobberkassetter.

Foto: Byggenytt

Bygget har en spesiell geometri, klemt mellom tre gavler, 
og en utkraging som går 60 centimeter fra veien.

Foto: Byggenytt

Byggets karakteristiske rotunde i cor-
tenstål som løper fra plan 1 til plan 7, er 
innvendig i hoved inngangsdel lakkert for 
å unngå smitte.

Foto: Byggenytt

Interiørbilder med hovedtrapp og innsyn 
til kontorarealer i tilknytning til trappen. 

Pilestredet 28 har flere gode løsninger og 
materialer i god kvalitet.

Foto: Byggenytt 
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pressemelding:

Nytt mikrobiologisk 
universalinstrument

Mycometer®-testen ut-
fordrer tradisjonelle 
metoder for måling av 
muggsopp. 

Mycometer®-testen er et 
mikrobiologisk universal-
instrument for måling av 
muggsopp og bakterier. 
Det kan brukes av ”me-
nigmann” og overflødig-
gjør de fleste tradisjonelle 
laboratorieanalyser knyt-
tet til muggsopp. Beslut-
ningsgrunnlaget flyttes fra 
laboratoriene og ut i felten 
til nytte for alle involverte 
parter i inneklimaundersø-
kelser og muggsoppsane-
ringer. 

Mycometer®-testen er 
danskutviklet og er vi-
tenskapelig dokumentert 
gjennom artikler i viten-
skapelige tidskrifter. 

Mycometer®-testen har 
vært brukt i Danmark i 
over 14 år og er i dag den 
klart mest brukte meto-
den for måling av muggs-
opp i Danmark. Leden-
de konsulentfirmaer og 
organisasjoner som Tek-
nologisk Institut, Gori-
tas bygningsundersøkelser 
og Hussvamp Laborato-
riet er blant brukerne. En 
lang rekke av seriøse 
og landsdekkende sane-
ringsfirmaer bruker også 
Mycometer®-testen i sitt 
daglige arbeid. 

Hvordan kan Myco
meter®testen utfordre de 
tradisjonelle metoder for 
måling av muggsopp? 

Vi retter spørsmålet til At-
le Sandven som er autori-
sert bruker og forhandler 
av metoden i Norge. 

«Først og fremst fordi me-
toden er langt mer presis 
og objektiv en de klassis-
ke metodene som dyrking 
og tapeavtrekk (mikrosko-
pering). Metoden og der-
med resultatene er uav-
hengig av hvem som tar og 
hvem som analyserer prø-
vene, og man trenger ik-
ke være mikrobiolog for å 
tolke svarene. En annen og 
minst like viktig fordel er 
at metoden gir raske svar. 
På ca 1 time kan 20 for-
skjellig prøver analyseres! 
Det gir store fordeler, spe-

sielt ved kvalitetskontroll 
etter en sanering». 

Hva kan måles med 
Mycometer®testen? 

«Metoden kan brukes til å 
analysere luftprøver, over-
flateprøver, prøver av mur-
puss og isolasjon med hen-
syn til muggvekst. I tillegg 
kan samme analyseutstyr 
brukes til analyse av bak-
terier på overflater, noe 
som er særlig aktuelt ved 
kloakk og flomskader. Re-
sultatkategoriene er klare 
og forståelige og man slip-
per å forholde seg til rap-
porter med mange latinske 
navn på muggsopper.» 

På spørsmål om hvilke 
målgrupper Mycometer®-
testen er aktuell for, sva-
rer Sandven at det i hoved-
trekk er de samme som i 
Danmark, nemlig alle som 
arbeider med undersøkel-
se og kontroll av innekli-
ma og av saneringsfirma-
er. Ved å bruke metoden 
effektiviseres så vel kart-
legging og sanering av 
muggsopp ved at man slip-
per å vente, kanskje i uker, 
på analyseresultatene. 

V i d e r e  k a l l e r  h a n 
Mycometer®-testen for 
«den nye standard for 
muggmålinger» . Det un-
derbygges med at metoden 
for det første er verifisert 
av US-EPA (Enviromen-
tal Protection Agency) , og 
er beskrevet i tallrike vi-
tenskaplige publikasjoner. 
Den inngår dessuten i fle-
re anvisninger fra Dansk 
Byggeforsknings Insti-
tut, samt at den er inntatt 
i Dansk standard DS 3033 
som omhandler klassifise-
ring av inneklima i byg-
ninger. 

Avslutningsvis sier Sand-
ven at alle brukere av me-
toden må fullføre et kurs 
hvor man lærer om muggs-
opp, prøvetaking, analyse 
, fortolking av resultater, 
feilkilder og rapportering. 

Utfyllende 
opplysninger finnes på 
www.mycometer.dk
epost: post@iktas.no
eller telefon 
+47975 06 222. 

Prøvetaking av overflate.

I sine prosjektomtaler legger Byggenytt stor vekt på bildedokumentasjonen, både med hensyn til bredde og kvalitet. 
Motiver som av plasshensyn ikke kommer med i papiroppgaven, kan ofte finnes i våre bildeserier på vår hjemmeside 
(www.byggenytt.no). I tillegg kan våre lesere «plukke» bilder fra seriene og laste dem ned til harddisk for intern bruk.   

Pilestredet 28 knytter nå 
sammen 2 bevaringsverdige 
hus, St. Olavs gt. 21 C og som 
på bildene Pilestredet 30 B. Sist-
nevnte var i noen år Munchs 
barndomshjem.

Foto: Byggenytt

Til venstre:
Pilestredet 28 
med sine 2 nabo-
bygg Pilestredet 
30 B (skimtes til 
venstre) og St. 
Olavs gate 21 C.

Til høyre:
Pilestredet 28 har 
en svært sentral 
og iøynefallende 
beliggenhet. Man 
skal ikke ha opp-
holdt seg lenge 
i Oslo uten at 
gateløpet med 
dette fondmotivet  
gjenkjennes.

Foto:
Byggenytt
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Noen prosjekter som omtales i Byggenytt 1/2012:  

Tine Meieriet Oslo bygger nytt lager- og logistikkenhet i tilknytning til eksister-
ende meieri på Kalbakken i Oslo.

Foto: Jon Ivar Søhus

Sørenga byggetrinn 1.                                                                          Foto: Byggenytt

Hagaløkkveien 28 i Asker.                                                                          Foto: Byggenytt

Nordenga bru.                                                                                      Foto: Byggenytt

Prosjekter i dette nummer:

Kantinerommet i Engene Kvartalet med generøst overlys fra glasstaket, og med bevart 
teglsteinsvegg fra den antikvariske Bøhmgården.

Foto: Byggenytt   

En frisk dukkert 
i utebassenget på 
Park Inn Trysil 
Mountain Resort.

Foto:
Byggenytt

ASKO nords 
kontorfløy kledd 
i malmfure og 
naturstein.

Foto:
Lars Åke Andersen 

frifoto.no

Takterrasse Pilestredet 28.  St. Olavs gates tårnspir i bakgrunnen.       Foto: Byggenytt
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Arcus Gjelleråsen.                                                                                                                                    Foto: Jon Ivar Søhus

Park Inn Trysil Mountain Resort.                                                                                                      Foto: Ola A. Thorseth

Engene
Kvartalet.

Foto:
Byggenytt

Nybygget til ASKO nord på Leirbakken i Ramfjord 2 mil 
utenfor Tromsø, har naturskjønne omgivelser.

Foto:  Lars Åke Andersen frifoto.no

Pilestredet 28 – 
rotunde i kobber fra inngang til topp.

Foto: Byggenytt
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