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spør oss – vi kan
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www.byggenytt.no Byggenytt 57 år

Perforerte plater til de fleste formål

RMIG AS
www.rmig.com

RMIG AS, Lillevarskogen 14, 3160 Stokke
Telefon: 33 33 66 66 • Telefax: 33 33 66 70

E-post: info.no@rmig.com
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Foto: Byggenytt
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Postboks 56, 0216 Oslo
Telefon 22 13 28 80 • Fax 22 13 28 81

www.vedal.no

Foto: Jon Ivar Søhus

Ny lager- og logistikkenhet for
TINE Meieriet Oslo er utført i

totalentreprise i nært samarbeid
med byggherren.

Foto: Byggenytt

Bildet over viser 
nyanlegget sett fra 
Nedre Kalbakkvei.

Til venstre anleg-
gets silhuett i mer 
grønne omgivelser, 
her sett fra avkjør-
selsvei fra Østre 
Aker vei til Nedre 
Kalbakkvei.

Til høyre detalj fra 
det 18 meter høye 
høytlageret for 
mellomlagring og 
sorteringsanlegg for 
distribusjon. Anleg-
get har to høytlagre 
med til sammen 11 
automatiske pall-
transportører.

Foto:
Byggenytt
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Rådgivende ingeniører 
kuldeteknikk

Glemmengt. 31 B, 1608 Fredrikstad
Telefon 69 39 46 10
www.ostconsult.no

Østconsult AS

Erichsen & Horgen AS
Rådgivende ingeniører

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

Rådgivende ingeniører
VVS-teknikk

Høyer Finseth AS

Rådgivende ingeniør 
byggeteknikk

Bleikerveien 17, 1387 Asker
Telefon 92 03 37 61

www.hoyerfinseth.no

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

Eksisterende bygning 
er tidstypisk industri-
anlegg fra 1970-tallet. 
Fasader er utført i lig-
gende prefabrikkerte 
sandwichelementer med 
frilagt elvesingel. Foran 
vinduspartiene er det 
stående ribber av be-
tong.

Sentralt i overgan-
gen mellom det nye og 
gamle bygget ligger 
et framtrukket byg-
ningsparti. Dette vil gi 
et markert fondmotiv. 
Bygningsmassen avtrap-
pes sydover for å unngå 
monotoni. 

Foto:
Byggenytt

TINE Meieriet Oslo – ny lager- og logistikkenhet
Av 

Åke Letting,
Arkitektene Astrup og Hellern AS 

Bakgrunn
I 2009 vedtok TINE SA at 
TINE Meieriet Oslo skulle 
bygges ut.  Lageret på  Kal-
bakken utvides og bygges 
om. Det er installert et au-
tomatisk lagrings- og sorte-
ringsanlegg for rullecontai-
nere. 

Tomten på Kalbakken har 
vært stor nok til denne om-
fattende utbyggingen.

Prosjektet omfatter eksiste-
rende meieribygning med 
melkemottak, produksjons-
lokaler, lager og tekniske 
rom. Produksjonslokale-
ne blir stort sett uforandret, 

mens eksisterende kjel-
ler med unntak av tekniske 
rom endrer funksjon. Til-
bygget inneholder nytt mot-
tak og vaskeri for rullecon-
tainere, automatisk fylling 
av rullecontainere, høytlager 
for mellomlagring og sorte-
ringsanlegg for distribusjon. 
Arealene holdes kjølt 0-4 
grader.

I tillegg er det bygget nye ad-
ministrasjonslokaler og so-
siale rom som garderober og 
kantine. Deler av teknisk an-
legg er oppgradert.

Utforming
Eksisterende bygning er tids-

typisk industrianlegg fra 
1970-tallet. Fasader er ut-
ført i liggende prefabrikker-
te sandwichelementer med 
frilagt elvesingel. Foran vin-
duspartiene er det stående 
ribber av betong.

Hovedinngang til det nye 
anlegget blir gjennom ek-
sisterende portvaktbygning. 
Herfra ledes alle ansatte og 
besøkende inn i anlegget 
gjennom en sentral gang-
bro til den nye sosialdelen 
med garderober, kantine og 
kontorer. Derved unngås all 
kryssing mellom kjørende og 
gående.

Tilbygget er større enn ek-
sisterende meieribygning, og 
vil derfor ha stor betydning 
for opplevelsen av anlegget, 
særlig fra Østre Aker vei.

Sentralt i overgangen mellom 
det nye og gamle bygget lig-
ger et framtrukket bygnings-
parti. Dette vil gi et markert 
fondmotiv. Bygningsmassen 
avtrappes sydover for å unn-
gå monotoni. 

Melk tåler ikke dagslys, la-
gerhallene vil derfor være 
uten vinduer. Fasadene utfø-

res i stål sandwich-elemen-
ter. Det er nødvendig med en 
reflekterende flate for å re-
dusere oppvarming av kjøle-
lageret. 

Samtidig ønsker vi en valør 
som ikke avviker for sterkt 
fra eksisterende bygning. Det 
er derfor valgt en mellomgrå 
metallic lakk på fasadeplate-
ne. Underetasjen er holdt i en 
mørkere farge.

Sosialdelen med kontorer, 
kantine og garderober lig-
ger over lasterampene langs 
den ene langsiden av bygget. 
Bygningen er oppdelt med 
vertikale trapperom med 
ventilasjonstårn. Fasaden er 
utført som curtainwall om-
rammet av hvite Steniplater.

Endringer i eksisterende 
bygning
Eksisterende mottak og vas-
keri for rullecontainere byg-
ges om til emballasjelager. 
Eksisterende garasje for dis-
tribusjonsbiler i kjeller blir 
bygget om til emballasjela-
ger og produksjonslokaler/
kjøletunnell. 

Det bygges rom for nye trans-
formatorer og tavlerom, samt 

ny kjølesentral. Kontorer og 
laboratorier på grunnplan og 
messanin blir delvis endret.

Eksiterende tak over lagerde-
len er tilleggsisolert for å re-

dusere energibruk til kjøling.
Prosjektet gjennomføres som 
samspillkontrakt med Vedal 
Entreprenør AS som totalen-
treprenør.

Fasadene utføres i stål sandwich-elementer. Det er nød-
vendig med en reflekterende flate for å redusere oppvar-
ming av kjølelageret.

Foto: Byggenytt 
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Vi har levert og montert alle
fasader i sandwichelementer, samt 
himlinger og innvendige vegger 

på TINE Meieriet Oslos nye
lager- og logistikkenhet.

Vi takker for oppdraget.

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

Foto: Byggenytt

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

Rive- og
grunnarbeidet

er utført av
Dokken AS.

Vi takker
Vedal Entreprenør AS

 for samarbeidet.

Byggeteknikk
Av 

prosjektleder Kjetil Olsen Husemoen,
Høyer Finseth AS

Høyer Finseth, avdeling 
Revetal, har hatt hovedan
svaret for plasstøpte kon
struksjoner, samt ansvaret 
for stabilitet, kvalitetssik
ring og grensesnitt mellom 
de andre prosjekterende.

Bygget er plassert i et om
råde med dårlig grunn. I og 
med store dimensjoneren
de laster har det vært man
ge runder for å finne de 
mest effektive løsningene, 
både økonomisk og prak
tisk. Noe vi synes å ha fått 
til gjennom et godt samar
beid med totalentreprenør, 
Vedal Entreprenør AS.

Det er ett komplekst bygg 
med mange installasjons
konstruksjoner, gruber og 
baneganger gjennom kon
struktive konstruksjoner.

Utvidelsen av TINE Mei
erier er ca. 16.400 m² i 
grunnflate, med forskjel
lige angrepspunkter. Det 
førte til at vi måtte beman
ne prosjektet slik at vi he

le tiden kunne være à jour 
på forskjellige bygningsde
ler. På ett tidspunkt var vi 
9 stykker som var involvert 
i prosjekteringen. Prosjek
ter av denne størrelsen og 
med denne kompleksitet
en setter store krav til pro
sjektstyringen. Det har der
for vært naturlig med flere 
prosjektledere. Der de re
spektive ansvarsområdene 
har vært RIBdelen og be
skrivelsesdelen. Mens Kå
re Solberg har vært over
ordnet prosjektleder i hele 
prosjektperioden.

Nå fremstår hovedbyg
get som innflytningsklart, 
mens vi holder på å leve
re arbeidstegninger og be
skrivelse på det siste byg
getrinnet. Servicebygget er 
ca. 1800 m² i grunnflate.

Vi vil gjerne benytte an
ledningen til å takke Vedal 
Entreprenør AS og oppdra
get, for samarbeidet og go
de tilbakemeldinger!

Melk tåler ikke dagslys, lagerhallene er derfor uten vinduer. Fasadene er utført i stål sandwich-elementer. Det er nød-
vendig med en reflekterende flate for å redusere oppvarming av kjølelageret.

Foto: Byggenytt

Servicebygget er ca. 
1800 m2 i grunnflate.
Kontorer, kantine og 
garderober ligger over 
lasterampene på bak-
keplanet.

Foto:
Byggenytt

Bygget er plas-
sert i et områ-
de med dårlig 
grunn. Det ble 
pelet ned til fjell 
med snittlengde 
på ca. 20 meter.  

Foto:
Vedal 

Entreprenør

Detalj høytlager. Bilder 
under viser fasadeutsnitt  
mot vest.

Foto: Byggenytt



BYGGENYTT NR. 1–2012 – 5

SLS Montasje AS har
levert og montert alle

himlinger og gipsvegger
i administrasjonsbygget, samt 
utført utvendig tømrerarbeid.

www.slsmontasje.no

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

Totalentreprisen
Vedal Entreprenørs prosjekt-
leder Øyvind Skoglund for-
teller til Byggenytt at det sto-
re prosjektet  hadde oppstart 
medio april 2010. Grunnar-
beidene forløp relativt upro-
blematisk. Det var noe mer 
urene masser i grunnen enn 
forutsatt, men bød ikke på 
store problemer. Det ble pe-
let ned til fjell med snittleng-
de på ca 20 meter.  Høytla-
gerets automatkraner stiller 
store krav til nedbøyning, 
noe som har resultert i rela-
tivt tett med peler og en grov 
bunnplate. Påfølgende be-
tongarbeider forløp også på 
en god måte. 

En milepæl i betongarbeide-
ne var den 20 meter høye og 
100 meter lange brannveg-
gen. Den ble utført med gli-
deforskaling og støpt i løpet 
av ca. 8 døgn. Brannveggen 
sto ferdig i månedsskiftet au-
gust/september.

Videre fulgte montasjearbei-
der med prefab stål og hull-
dekker, og etter hvert fasade-
arbeider som hadde oppstart 
i månedsskiftet september/
oktober. Tett bygg for lage-
ret ble nådd i februar 2011, 
mens kontorbygget sto ferdig 
som tett bygg i mars 2011. 
Hovedhusets fasader er opp-
ført i sandwichelementer. 
Kontorbygget er utført som 
vanlig eklimavegger med 
kledning av Steni-plater og 
glassfasader.

Skoglund opplyser at totalen-

treprisen utføres i tett sam-
arbeid med byggherre basert 
på målpris- og åpen bok-
prinsippet. Dette medfører 
at byggherren sitter i fører-
setet hele tiden i tett samar-
beid med totalentreprenøren. 
Og veien er ikke lang mel-
lom partene, vi sitter i sam-
me rigg, tilføyer Skoglund. 
Og denne nærheten er faktisk 
nødvendig da mye prosjekte-
ring skjer underveis. Fortlø-
pende må brukertilpasninger 
avklares både bygningsmes-
sig og teknisk. Endringer 
på tegninger er faktisk fore-
tatt helt fram til ferdigstil-
lelse i enkelte tilfeller, legger 
Skoglund til. Her gjelder det 
å legge seg i selene og stil-
le opp for byggherren. Be-
lønningen er et godt samar-
beidsklima.  

Den store utfordringen i TI-
NE-prosjektet er størrelsen, 
fremholder Skoglund. Selve 
det fysiske omfanget var i 
begynnelsen nesten overvel-
dende. Små forhold på teg-
ning er store arealer i det vir-
kelige liv, og det tar litt tid 
å venne seg til. Også for de 
tekniske anlegg har størrel-
sen vært utfordringen, med 
store og lange føringsveier 
og stor høyde under tak, som 
noen viktige stikkord. 

En spesiell utfordring har 
vært koordineringen mel-
lom totalentreprenørens egne 
byggearbeider og Swisslog 
og Elopak sin montering av 
lager- og logistikkanlegget. 
Her gjaldt ikke å fly i beina 
på hverandre. På en måte var 
det som å få andre inn i halv-
ferdig hus, uttaler Skoglund. 
Men samarbeidet har gått bra 
og produksjonen har hatt god 
flyt.

Utfordringer til tross, pro-
sjektets størrelse og omfang 
har en fordel. I TINE-pro-
sjektet ligger ressurser som 
gjør det mulig å rigge seg or-
dentlig til og utføre arbeids-
oppgavene på en metodisk 
og omsorgsfull måte. Det er 
ikke alltid tilfelle i andre og 
gjerne mindre prosjekter. 

Vedal Entreprenør som base-
rer seg utelukkende på bruk 
av UE, har hatt opptil 12 
funksjonærer i sin prosjekt-
organisasjon på Kalbakken. 
Toppbemanningen i prosjek-
tet har vært ca. 250 personer, 
inklusive Swisslog og Elo-
pak sine ansatte og samar-

beidspartnere. Bemanningen 
har også bestått av utenland-
ske personer slik at bygge-
plassinfo har blitt oversatt til 
flere språk. HMS-arbeidet 
utføres på en ordentlig måte, 
som det skal gjøres. Det har 
kun vært to ulykker med sy-
kefravær. En person vrikket 
en fot ved å tråkke forkjært. 
En annen mistet en gjenstand 
slik at den traff innenfor ver-
netuppen på skoen og forår-
saket at et bein i foten brakk. 
Det vektlegges å ha gode rap-
porteringsrutiner innenfor 
HMS, uttaler Skoglund.

Vedal Entreprenør og pro-
sjektleder er i skrivende 
stund ennå ikke ferdige på 
Kalbakken. En rehabilite-
ringsjobb i det eksisterende 
meieriet gjenstår, og den nye 
kontorfløyen skal utvides.

Høytlagerets automat
kraner stiller store krav 
til nedbøyning, noe som 
har resultert i relativt 
tett med peler og en 
grov bunnplate.

En milepæl i betongar
beidene var den 20 me
ter høye og 100 meter 
lange brannveggen. Den 
ble utført med glidefor
skaling og støpt i løpet 
av ca. 8 døgn.

Foto:
Vedal Entreprenør

Totalentreprenørens pro
sjektleder Øyvind Skog
lund uttaler at den store 
utfordringen i prosjektet 
er størrelsen.

Foto:
Byggenytt 

Et interessant knutepunkt 
i prosjektet: nytt og 
gammelt hvor eksister
ende fasade med frilagt 
elvesingel er trukket inn i 
nyanlegget.

Foto:
Byggenytt 

Mennesket blir lite i 
det nye kjølelageret.
Bildet er tatt før in
stallasjon av logistik
kutstyr.

Foto:
Byggenytt
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HTH Prosjektavdeling
Strømsveien 245
0668 Oslo
Telefon 22 91 40 40
Faks 22 91 40 70
www.hth.no

Kjøkken er levert
og montert av

Vi har utført malerarbeidet på 
TINE Meieriet Oslos

nye lager- og logistikkenhet

Celander AS
Uelands gate 18, 0175 Oslo

Telefon 95 81 47 88 www.beckers.no

Leverandør av
malingsprodukter

Vi har levert 
storkjøkkenutstyret 

til kantinen hos 
TINE Meieriet Oslos 

nye anlegg på 
Kalbakken.

Metos AS
salgsupport 
tlf 924 28 860
service 
tlf 982 40 142
metos.norway@
metos.com 
www.metos.com

Tekjøkken i kontordelen.   

Kantinen er romslig og har 
storkjøkken som serverer 
varm mat til arbedstid og 
til arrangementer av ulikt 
slag.

Foto:
Byggenytt 

Fra lyse kon-
torarealer i 2. 
og 3. etasje.

Alle bilder i 
boksen:

Byggenytt

Operasjonssentralen er stategisk plassert midt i bygget. 
Også her er kontorene transparente med  glassfronter.

Foto: Byggenytt

Kontoretasjene over to plan har store glassfasader mot nord.  Foto: Byggenytt
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konstruksjon - produksjon

www.trosterud.no

Prosjektering, produksjon og montasje av
rustfri og hygienisk interntransport
og annet til næringsmiddelindustrien.

Besøk vår hjemmeside

Byggeteknikk har bedt Swisslog gi en kort 
sammenfatning av sin leveranse
Distribusjonssentralen som 
er bygget på Kalbakken er 
et resultat av en lang forstu-
die og detaljeringsfase i tett 
samarbeid mellom TINE og 
Swisslog.
 
Løsningen i korthet:
Det nye lager- og distri-
busjonssenteret er inte-
grert med det eksisteren-
de produksjonsanlegget 
på Kalbakken i Oslo. An-
legget huser blant to høyt-
lagre med til sammen 11 
automatiske pallkraner, 
palltransportører, spesi-
alpaller for håndtering av 
rulle-containere, utstyr 
for transport og rangering 
av rulle-containere, en så-

kalt Order Release Module 
(ORM) dispenserenhet for 
helautomatisk «blåbrett»-
håndtering samt et mono-
rail-system. Plukkproses-
ser ut over automatplukket 
vil være manuelt og støttet 
ved et Pick-by-Voice sys-
tem. I tillegg har Swisslog 
implementert Warehouse-
Manager™, Automation-
Manager™ og SPOC (Sin-
gel Point of Control), et 
helhetlige modulært sty-
ringssystem basert på eg-
ne programvareprodukter 
for lager- og automasjons-
styring samt være ansvar-
lig for total integrering av 
systemene.
 

Intransport for kar
tonger og meieripro
dukter er norskpro
dusert. De rustfrie og 
hygieniske P4trans
portbanene er prosjek
tert og levert av 
Trosterud Mek. AS i 
samarbeid med Elopak 
og Beijer Electronics.

Foto: 
Byggenytt

Per Ericsson i Vedal 
Entreprenør viser at 
når pallen er tom, 
trekkes reolen ut, tom
pallen faller ned og 
hentes av automatisk 
pakkkran på bak
siden.

Bildet under viser 
utsnitt ved automat
kran som leverer og 
henter produkter i 
høytlager.

Foto:
Byggenytt

Tom rullecontainer på 
vei inn for å fylles med 
melkekartonger på 
blåbrett.

Foto: Byggenytt

Pallerte produkter som skal til andre deler av lan
det blir sikret med wraparound plast her. 

Foto: Byggenytt

Etter å ha vært på TINE og latt seg 
imponere over de intrikate automatikk 
og logistikksystemer, vil det å drikke et 
glass melk eller nyte en yoghurt ikke 
være det samme for Byggenytts fotograf. 

Foto: Byggenytt  
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www.therma.no

Therma Industri AS
Ole Deviks vei 4, 0666 Oslo
Telefon 22 97 05 13
Faks 22 97 05 14

avd. Ålesund
Kalvøyvegen 20,
6014 Ålesund
Tlf. 918 26 852

avd. Trondheim
Pb. 5508,
7480 Nidarvoll
Tlf. 932 84 214

avd. Bodø
Pb. 462, 8001 Bodø
Telefon 75 56 49 10
Faks 75 56 49 11

Vi har levert og montert 
kuldeanlegget hos
TINE Meieriet Oslo

Atlas Copco har produsert kompressorer og trykkluft-
løsninger i mer enn 100 år. Vår lange erfaring gjør at 
vi i dag kan levere innovative trykkluftløsninger som 
reduserer energikostnadene og tar hensyn til miljøet.

For å lese mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift, 
besøk www.atlascopco.no

Energieffektiv trykkluft

Kuldeteknikk
Av 

Magne Lundh, Østconsult AS

Nytt kuldeanlegg for nytt 
og gammelt bygg er et 2- 
trinns ammoniakk kulde-
anlegg med 40 bars var-
mepumpe på toppen av 
anlegget.

Anlegget har indirekte kjø-
ling med glykol for alle 
kjølerom og kjøletuneller.
Det vil si at all ammoniakk 
vil være samlet i kuldesen-
tral og i rørstrekk til luft-
kjølte kondensatorer som 
er plassert på tak. Siden 
eksisterende isvannsanlegg 
fortsatt skal være i drift til 
nytt isvannanlegg er eta-
blert, vil fyllingen på an-
legget være på ca. 12.000 
liter. 

+2 ˚C system for komfort-
kjøling  har en kjøleeffekt 
på  ca. 550 kW. Kuldeytel-
se på (-10˚C) ca. 3000 kW 
og (+25/+68 varmepumpe) 
ca. 1000 kW med en COP 
= 4,5.

Anlegget har i tillegg kom-
binert oljetørrkjøler og fri-

kjøler for forkjøling av 
glykol og isvann for klima-
kjøling. 

Temperaturnivå 
kuldeanlegg:
-10 ˚C væskeutskiller 
glykolanlegg.
+2 ˚C væskeutskiller  
klimakjøling
+ 25/+65 ˚C varmepumpe

Kuldeanlegget dekker 
følgende:
• Ny/eksisterende kjølerom
• 2 stk kjøletuneller
• klimakjøling nybygg 
• eksisterende 
isvannsanlegg
• varmepumpe

Noen nøkkelverdier: 
• 2200 kW kjøleeffekt til 
kjølerom/isvannsanlegg
• 800 kW kjøleeffekt til 
kjøletuneller
• 540 kW klima 
kjøleeffekt
• 1000 kW høytemperatur 
varmepumpe COP =4,5

Luftkjølte kondensator
er på tak (til venstre), 
og teknisk rom på tak 
med lengde på 60 me
ter, med innebygd ven
tilasjonsanlegg med 
luftmengde 180.000 
m3/h 

Foto:
Byggenytt

Kjølemaskinrom. 
Kulde anlegget har indi
rekte kjøling med glykol 
for alle kjølerom og kjø
letuneller. Det vil si at 
all ammoniakk vil være 
samlet i kuldesentral og 
i rørstrekk til luftkjølte 
kondensatorer som er 
plassert på tak.

Foto:
Byggenytt

Hovedpumper 
for glykolsystem 
for kjølerom og 
kjøletunnl.

Foto:
Byggenytt

Til venstre:
Varmepumper  
i kjølemaskin
rom gjenvinner 
overskudds
varme

Til høyre:
Teknisk platt
form for kjøle
vifter i høyt
lager.

Kjøletunnel 
med kjøleceller.
En datastyrt 
shuttle setter 
inn og henter 
paller i kjøle
cellene hvor 
yoghurt og 
rømme kjøles 
ned til 4 ˚C.

Foto:
Byggenytt
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Teknisk rom på tak, med 
innebygd ventilasjons-

anlegg er vår spesialitet. 
Bygget etter mål,
tilpasset bygget.

Lengde over 60 m. Luft-
mengde 180.000 m³/h.

Levert komplett med
integrert automatikk og

monterte shuntarrangement
for vannbatterier.

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

www.covent.no

12
01

0

Røykluker
Kombinert  
røyk/dagligventilasjon 
basert på 24Volts anlegg. 
Levert av Icopal as 
avd. Everlite

12010.indd   1 01.02.2012   16:09:57

Foto: Byggenytt

Elektroanlegg
Av 

Tor Inge Brennhovd, ECT AS

Det er etablert over 9MW 
med elektrisk effekt for å 
forsyne anlegget. Strøm-
men er distribuert til un-
derfordelinger med strøm-
skinner.

Store effektkrevende mas-
kiner får også strømmen le-
vert over strømskinner.

Elektroanleggene forsyner 
blant annet maskiner for 
TINE sitt logistikkanlegg, 
kjøleanlegg for lokalene, 
vifter og pumper.

Sikkerheten i bygget er godt 
ivaretatt med adgangskon-
trollerte og alarmbelagte 
dører.

Bygget er også installert 
med et brannalarmanlegg 
der de største lokalene har 
røranlegg i tak som samler 
inn røyk fra hele lokalet, 
såkalte aspirasjonsanlegg.

For at automatikken til 
logistikkanlegg og byg-
ningsautomasjon skal kun-
ne kommunisere er det 
etablert kablet og trådløst 
datanettverk i hele bygget.
Disse er utført som redun-
dante løsninger, det vil si 
at en feil i kabling eller 
elektronikk ikke medfører 
driftsavbrudd.

Strømmen er distribuert til underfordelinger med 
strømskinner.

Foto: Byggenytt

30 m2 røykluker i tak på kjølelager sørger for effektiv røykventilasjon i tilfelle brann.   Foto: Byggenytt

VVS-tekniske anlegg
Av Arne Martin Dahl, Erichsen & Horgen AS

Arne Martin Dahl på 
in speksjonsrunde.

Foto: Byggenytt 

Generelt
Erichsen & Horgens oppdrag 
har omfattet prosjektering av 
VVS-tekniske anlegg for ut-
byggingen på Kalbakken i 
henhold til skisseprosjekt da-
tert juli 2009 eksklusive kjø-
le- og varmepumpeanlegg, 
samt prosjektering for opp-
gradering av ventilasjonsan-
legg i eksisterende bygning. 

Når det gjelder eksisterende 
anlegg, det første byggetrin-
net på Kalbakken, var og-
så dette et oppdrag utført av 
Erichsen & Horgen tilbake i 
1973. 

Sanitæranlegg
Det er beskrevet tilførsels-
ledninger for kaldt- og varmt 
tappevann, samt sirkula-
sjonsledning til områder med 
utstyr.

I kjølte arealer og andre are-
aler hvor det distribueres/
behandles TINE-produkter, 
føres spillvann til eget pro-
sessavløp. Prosessavløp sam-
les i et omfattende system av 
rustfrie avløpsrenner og sluk 
fordelt over alle plan. Fra 
kjeller pumpes prosessavløp 
til TINE’s renseanlegg mot 
syd på tomten.

Fra kantinekjøkken føres 
spillvann til fettutskiller og 
fra verksted/truckparkering 
føres spillvann til olje- og 
bensinutskiller. 

Takvann utføres som UV-
system og føres til fordrøy-
ningskammer før vann 
slippes inn på kommunal 
ledning.

Brannskap/brukstromler er 
medtatt for å dekke alle area-
ler i nybygg og ombygde are-
aler i eksisteredne bygg.

For øvrig er medtatt generelt 
sanitærutstyr, spesialarmatu-
rer for kjøkken og nøddusjer 
etc. for å ivareta sikkerhets-
krav. Det er videre medtatt 
tilknytninger til utstyr levert 
i andre entrepriser.

Varmeanlegg
Varmeanlegg omfatter et 
komplett vannbårent og 
mengderegulert anlegg for 
romoppvarming og venti-
lasjonsoppvarming. Anleg-
get er tilknyttet eksisterende 
nærvarmeanlegg som betje-
ner all bygningsmasse. 

Det er etablert egen var-
mepumpekurs fra nytt var-
mepumpeanlegg (Therma 
Industri AS) som også til-
knyttes eksisterende nærvar-
meanlegg. 

Det er videre medregnet egne 
kurser for varmegjenvinning 
fra trykkluftskompressorer, 
oljekjøling og overhetning 
i kuldeanlegg for gjenvin-
ning til ny tappevannskrets fortsettelse neste side

Renseanlegg prosessavløp (nedgravde tanker) mot syd og Østre Aker vei.

Foto: Jon Ivar Søhus

Asiatisk sanitærrom i 
TINES nye kontorbygg

Foto: 
Byygenytt
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fortsettelse fra 
forrige side

for oppvarming av forbruks-
vann.

Det er levert snøsmeltean-
legg for betjening av områ-
der foran ramper og vei rundt 
nybygg mot vest. Videre byg-
ges et snøsmelteanlegg på ca. 
2000 m2 på tak av gammelt 
bygg. Hele snøsmelteanleg-
get tilrettelegges for frem-
tidig varmegjenvinning fra 
prosessavløp (renseanlegg).

Trykkluftsanlegg
Trykkluftsanlegg omfatter 
røranlegg med uttak. Trykk-
luftanlegget skal blant an-
net betjene trykkluftsverk-
tøy og trykkluft til betjening 
av logistikksystem. TINE’s 
nye anlegg har et omfatten-
de logistikksystem og derav 
et omfattende trykkluftsan-
legg. Røranlegget tilknyttes 
eksisterende kompressorsys-
tem.

Ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsanleggene om-
fatter luftbehandlingsanlegg 
for følgende arealer:
• Fellesarealer og 
RC- vaskeri
• Verksted
• Emballasjelager
• Truckverksted
• Truckparkering
• Operasjonssentral

• Kontorer
• Kantine
• Auditorium
• Juicemottak
• Kuldesentral
• Avfallsrom
• Heis- og trappesjakter

Det benyttes omrøringsventi-
lasjon og konstante luftmeng-
der i kontor og fellesarealer. 
Det benyttes VAV- regule-
ring av luftmengder i møte-
rom, auditorium og kantine.

Systemene for RC-vaskeri 
og embalasjelager er utstyrt 
med batterigjenvinner slik 
at det ikke er mulighet for 
kontaminering fra avtrekks-
luft til friskluft. I tillegg er 

det stilt spesielle krav til re-
lativ fuktighet og temperatur 
i emballasjelager.

I verkstedet benyttes behovs-
styrt ventilasjon som styres  
mot punkt- og sveiseavsug. 
Det er varmegjenvinning via 
kryssveksler.

Kuldesentral ventileres med 
eget temperaturstyrt av-
trekkssystem hvor tilluft 
hentes inn i rommet fra fasa-
de. Samme system benyttes 
til nødventilasjon ved detek-
sjon av amoniakk i sentralen.

Avfallsrom ventileres via eg-
ne avtrekksaggregater med 
frostsikring.

Ventilasjonsanleggene 
omfatter luftbehand
lingsanlegg for mange 
ulike arealer, blant an
net for Truckparkering
en som har plass for 
hele 80 trucker.

 Foto: Byggenytt

 
Prosjektfakta

Byggherre: TINE Øst
Totalentreprenør: Vedal Entreprenør AS
Arkitekt: Arkitektene Astrup og Hellern AS
RI byggeteknikk: Høyer Finseth AS
RIV: Erichsen & Horgen AS
RIE: ECT AS
RIVK: Østconsult AS
RIBr: Norconsult AS
RIG: Multiconsult AS
RIA: Multiconsult AS
LARK: Bjørbekk & Lindheim AS

Heissjakter ventileres med 
egne vifter som styres basert 
på temperatur i heissjakt. 
Trapperom ventileres konti-
nuerlig via egne vifter plas-
sert i toppen av trappesjakt.

Komfortkjøling
Komfortkjøling omfatter 
et komplett vannbårent og 
mengderegulert anlegg for 
kjøling av ventilasjonsluft og 
kurser for teknisk kjøling.

Anleggert er tilknyttet veks-
ler mot nytt kuldeanlegg. 
Behovet for tilleggskjøling 
utover kjøling av ventila-
sjonsluft er i stor grad be-
grenset ved bruk av utvendig 
solavskjerming i kontorbygg. 
Det er medtatt kurser for 
teknisk kjøling via fancoils i 
rom med høy intensitet.

Utvendig VVS
Omfatter utvendig over-
vannsanlegg på nord-vest-
siden av bygget mot Nedre 
Kaldbakkvei og på syd-øst-
siden av bygget mot Østre 
Aker vei. Videre er det med-
tatt nye brannkummer rundt 
nybygg samt tørropplegg for 
brannslukking på tak av nytt 
og gammelt bygg. Ved las-
teramper, som har snøsmel-
teanlegg, ledes smeltevann 
bort via betongrenner i hele 
rampeområdets lengde.

Byggenytts fotograf har hatt 5 fotorunder på TINE’s nyan
legg på Kalbakken. Uten kunnskapsrik og hyggelig hjelp fra 
Per Ericsson og Marianne Ranheim hos Vedal Entreprenør, 
hadde det ikke vært mulig. Stor takk til dem!

Og en takk 
bør vel også 
gå til dem 
som sørger 
for at vi 
daglig kan 
kjøpe frisk 
og kald 
melk.
Arbeidsplas
sen er 4 ˚C 
hele året.

Foto:
Byggenytt 

Anlegget er tatt i bruk, og distribusjonsbiler blir fylt opp med varer.  

Foto: Byggenytt

Og denne må vi ikke 
glemme: rullecontainer
en – en primus motor i 
logistikksystemet.

Til høyre på vei inn i 
vaskemaskinen. Under 
tom rullecontainer på 
vei inn for å fylles med 
melkekartonger på 
blåbrett.

Foto:
Byggenytt
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Se alle våre bilder fra
TINE Meieriet Oslo

på nett.

www.byggenytt.no/bilder

Vi sees på  Tverrfjellhyttå eller på  www.lonbåkken.noVi sees på  Tverrfjellhyttå eller på  www.lonbåkken.noVi sees på  Tverrfjellhyttå eller på  www.lonbåkken.no   

LONBAKKENLONBAKKENLONBAKKEN   
mekaniske verksted as, Tlf. 61 23 55 70 

Vi har levert og  
montert alt av stål! Vi gråtulerer  

Snøhettå og  
Norsk Villreinsenter 
med ”World Displåy 
Building of the Yeår”  
 

Norsk Villreinsenter –
besøkssenter på Tverrfjellet i Dovre

Alle bilder i boksen: © diephotodesigner.de
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Sørenga, trinn 1
Norconsult har vært rådgiver innen områdene
geoteknikk, fundamentering for jordskjelv og
forurenset grunn.

www.norconsult.no

Sørenga byggetrinn 1

Fotomontasje av Sørengautstikkeren som den er planlag til å se ut ved ferdigstillelse i 
2016. Rød prikk ved byggetrinn 1.

Illustrasjon: MIR

Havnefronten med generøst tredekke foran byggetrinnene 1 og 2, vil garantert bli et 
populært besøkssted for beboere og publikum for øvrig.

Foto: Byggenytt

Av 
Bente Kleven,

LPO Arkitekter AS

Sørengautstikkeren  er en 
92000 m2 stor utstikkende 
pir i Oslos havnebasseng som 
frem til i dag har vært benyt-
tet til lossing og lagring av 
containere. Den ble i sin tid 
bygget lengst ut i havnebas-
senget for å gjøre det lett for 
store skip å legge til. I man-
ge år har dette vært et util-
gjengelig område for offent-
lig ferdsel.

Oslos havnemyndigheter har 
frigjort grunnen for ny ut-
vikling av offentlig tilgjen-
gelige ferdselsområder langs 
kaikantene og utvikling av 
bebyggelse og store grøn-
ne friarealer på Sørengaut-
stikkerens  sentrale område. 
LPO Arkitekter  vant kon-
kurransen om bebyggelses-
planen som ble gjennomført 
i regi av Oslos havnemyndig-
heter.

LPO’s hovedgrep for bebyg-
gelsesstruktur og offentli-
ge uterom viderefører Oslo 

kommunes reguleringsplan 
for Bjørvika og oppfyller po-
litikernes visjon om Fjord-
byen. En offentlig havnepro-
menade videreføres i pirens 
ytterkant og knytter gang-
forbindelsen langs sjøfronten 
fra det sentrale Bjørvika via  
Sørengautstikkeren til nye 
utbyggingsområder på østsi-
den av fjorbassenget.  

Den nye bydelen dannes av 
8 boligkvartaler lokalisert  
langs havnepromenadene,  
henholdsvis mot nord-vest 
og  sør-øst. Langs midtpar-
tiet av piren anlegges et sen-
tralt  parkrom som munner 
ut i et større og bredere park-
område  ytterst på piren. I til-
legg etableres en øylignende 
konstruksjon lengst ut. Den-
ne konstruksjonen skal tilby 
aktivitet knyttet til friluftsliv 
og vannsport samt ivareta et 
offentlig sjøbad.

Kvartalene på begge sider av 
den sentrale parken innhol-

der totalt 77.500  m2 bebyg-
gelse over bakkeplan.  Stør-
stedelen av bebyggelsen vil 
inneholde boliger, men en 
del av arealene på 1. etasje-
plan langs havnefronten vil 
dekke bydelens behov for re-
stauranter og annen nærings-
virksomhet. Disse funksjo-
nene vil ikke bare være et 
tilbud til Sørengapirens nye 
beboere, men betjene be-
søkende som vandrer langs 
havnepromenaden eller som 
kommer for å ta de offentlig 
tilgjengelige aktivitetstilbu-
dene i bruk.

I 2 av kvartalene planlegges 
det barnehager henvendt mot 
den sentrale parken og inn-
byggerne kan leie/kjøpe båt-
plasser langs pirens sør-østre 
side.

Sentral park og adkomstvei  
er  hevet ca. 2 meter over kai-
planet langs pirens ytterkant. 
Under parken lokaliseres fel-
les parkeringsanlegg for pi-
rens  beboere og næringsdri-
vende.

Fordi Sørengautsikkeren 
som bylandskap er løsrevet 
fra fastlandet med en mel-
lomliggende kanal, og fjord-

bassenget skjærer seg inn i 
piren i form  av to andre  ka-
naler henholdvis  fra sør-øst 
og nord-vest, vil mange av 
pirens beboere og besøkende 
få mulighet for utsyn mot sjø.

En felles materialitet 
De offentlige byrommene 

langs  havnefronten, mellom-
liggende kanaler og gaterom 
samt den sentrale parken, vil 
utgjøre de viktigste arkitek-
toniske rommene på Søren-
gautstikkeren. Det er derfor 
viktig at bygningsvolumene 
danner rolige vegger mot de 
offentlige byrommene.

Sørengautstikkerens  bebyg-
gelse vil derfor bli planlagt 
og bygget med en felles ma-
terialitet på kvartalenes om-
sluttende vegger. En materi-
alitet som kan gi en rolig og 

fortsettelse side 14



BYGGENYTT NR.1–2012  – 13

SØRENGA
VI GRATULERER MED 
PROSJEKTET OG 
TAKKER FOR 
OPPDRAGET!

Takk til alle ansatte for 
godt utført arbeid. 

Videre takker vi 
arkitekter, konsulenter, 

underentreprenører
og leverandører for 

løsningsorientert
samarbeid.

AS Ing. Gunnar M. Backe

- Et selskap i BackeGruppen

Deres leverandør av plattendekker.
God jul og godt nytt år!

Tlf. +46 52 84 02 75
roland@betongprodukter.se

Deres leverandør
av plattendekker.

Grunnarbeidene
er utført av

Aslakveien 20, Bygg A, 0753 Oslo
Telefon 22 73 49 00
www.osloanlegg.no

NIKOLAISEN
SERVICE

Sykehusveien 19, 3080 Holmestrand
Telefon 93 22 40 05 • www.nikolaisenservice.no

ALT INNEN BETONGSAGING OG KJERNEBORING
Foto: Byggenytt

Prosjektfakta
Sørenga byggetrinn 1

Byggherre: Sørenga Utvikling AS

Byggherreombud: Finvold Prosjekt Consult

Byggherreombud miljø: Context AS

Totalentreprenør: AS Ing. Gunnar M. Backe

Arkitekt: LPO Arkitekter AS 

RIB: Sivilingeniør Tore Mathisen AS

RIB jordskjelv byggherre: Aas-Jacobsen AS

RIB jordskjelv totalentr.: Norconsult AS

RIV: ÅF-Consult AS

RIE: Heiberg & Tveter AS

RIG: Norconsult AS

RIG uavhengig kontroll: Hans Petter Jensen

RIMiljø: Norconsult AS

Utvidet kontroll betong: Multiconsult AS

Ineriørarkitekt: Trond Ramsøskar

Rådgivende ingeniør elektroteknikk

Støperigata 7 G, 3040 Drammen • Telefon 97 70 18 68

HEIBERG & TVETER
RÅDGIVENDE ING. ELEKTRO AS

Sørenga sett fra Operaen 4. februar.

Foto: Byggenytt

Byggetrinn 1 består    av 
3 hus. Bygningsvolume-
ne er organisert rundt 
en felles gårdhage som 
er hevet en etasje over 
havnepromenaden mot 
nord-vest og en knapp 
meter over adkomstvei-
en og parken langs pi-
rens midtakse.

Foto:
Byggenytt

Midlertidig bro over til 
Operaområdet.

Foto: Byggenytt

Aktuelt nettsted:

http://www.skyscrap-
ercity.com/showthread.

php?t=972196
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Nor Element 
har levert
balkonger og
betongtrapper.

Gismerøyveien 225,
4515 Mandal
www.norelement.no 
Telefon 38 27 26 20

Malerarbeidene
er utført av

Edvardsson Entreprenør AS
Telefon 40 00 70 05

www.eeas.no

Studio Sigdal Skøyen Prosjekt
Karenlyst Alle 57, Tlf. 22 12 13 00. post@studiosigdal-skoyen.no

Kjøkken, bad og garderober
er levert og montert av 

Studio Sigdal Skøyen Prosjekt
Karenlyst Alle 57, Tlf. 22 12 13 00. post@studiosigdal-skoyen.no

Kjøkken, bad og garderober
er levert og montert av 

Studio Sigdal Skøyen Prosjekt
Karenlyst Alle 57, Tlf. 22 12 13 00. post@studiosigdal-skoyen.no

Kjøkken, bad og garderober
er levert og montert av 

Kjøkken og garderober
er levert og montert av

Vi har levert
innvendige tredører.
Takk for samarbeidet!

Kvavik, 4580 Lyngdal • Telefon 38 33 05 00

fortsettelse fra 
side 12

sammenhengende bakgrunn 
for grønne parker og offent-
lig aktivitet. Variasjon i det 
arkitektoniske utrykket vil 
sikres gjennom ulik tilnær-
ming og tolkning av de ulike 
programmene for hvert en-
kelt kvartal. 

De 8 kvartalene planlegges 
og prosjekteres av 4 ulike ar-
kitektfirmaer med ulike de-
signmessige  tilnæmingsmå-
ter til programmet. 

Et overordnet mål har vært  
å velge et kledningsmate-
riale som tåler det spesielle 
kystnære lokalklimaet uten 
å trenge nevneverdig ved-
likehold. En tyskprodusert 
teglstein fra firma Janinhoff 
ble valgt som felles kled-
ningsmateriale. Denne tegl-
steinen vil  representere en  
gjennom gående materalitet  
for omsluttende fasader i alle 
8 kvartaler.  Teglsteinen har 
en særegen karakter og pro-
duseres  spesielt for Søren-
gaprosjektet.  Både arkitek-
ter og utbygger har en visjon 
om at dette grepet skal gi 
Sørengautstikkeren en egen 
identitet svært forskjellig fra 
områder som for eksempel  
Tjuvholmen,  der byveggene 
fremstår med en voldsom va-
riasjon i både materialbruk 
og arkitektonisk uttrykk.

Kvartal D1b-2 er prosjek-
tert av LPO arkitekter og ut-
gjør første byggetrinn av de 
8 kvartalene. Nesten alle de 

115 leilighetene ble solgt i 
løpet av en uke og byggin-
gen startet i februar 2010. De 
første beboerne flyttet inn i 
slutten av november 2011. 

Kvartal D1b-2  er sammens-
att  av tre ulike bygningsvo-
lum rund en felles gårdhage. 

Av de totalt 115 leilighete-
ne som kvartalet inneholder, 
er det prosjektert  67 ulike 
leilighetstyper. Mange ulike 
leilighetstyper med ulik ut-
forming og størrelse har ut-
gjort  et tilbud til  både  fami-
lier, par, unge og eldre.  

Bygningsvolumene er orga-
nisert rundt en felles gård-
hage som er hevet en etasje 
over havnepromenaden mot 
nord-vest og en knapp me-
ter over adkomstveien og 
parken langs pirens midtak-
se. De private boenhetene 
er organisert rundt tydelige 
kommunikasjonssoner med 
gjennomgang mot tilliggen-
de gate, - park og kanalrom. 
Bygningsvolumenes uten-
påhengte balkonger inn mot 
hagerom og ut mot kanalrom 
er utført med brystninger i 
opalisert glass og med bal-
kongdekker  i lys grå betong.  

Mot den klimamessige mer 
utsatte havnefronten er de 
private uterommene trukket 
inn som loggiaer i bygnings-
volumet. 

Prosjektet er gjennomført 
med strenge krav til energi-
forbruk og miljøvennlig ma-
terialbruk.

Fasadeutsnitt.  Teglsteinen har en særegen karakter og produseres  spesielt for Sørengaprosjektet.
Foto: Byggenytt

Interiører fra typisk 
leilighet mot sjøfront. 
Kjøkken, stue med 
Biopeis og bad, her 
med tilvalg.

Foto:
Byggenytt

Utsikt, blå himmel, blått hav – 
og bro over kanal til ytterste del 
av Sørengautstikkeren.

Foto: Byggenytt
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for et bedre miljø!
GK Rør er en av landets ledende rørentreprenører med hovedkontor på
Lillehammer. Ved siden av hovedkontoret på Lillehammer har vi
virksomhet/avdelinger i Oslo, Hamar, Elverum, Flisa, Gjøvik, Øyer,
Vinstra, Otta og Vågå. Vi er drøyt 220 ansatte og er med det en av
landets største rørentreprenører. Vi tilbyr alle typer tekniske løsninger
innen fjernvarme, varmeanlegg, varmepumper, kjøleanlegg,
sprinkleranlegg, sanitær- og baderom. Virksomheten er eid av GK Norge
AS, som er en total teknisk entreprenør og servicepartner.

Sanitæranlegg, varme, kjøling og
sprinkler er prosjektert og utført av
GK Rør Oslo AS
Uelandsgt. 85, 0462 Oslo
Telefon 23 37 96 40
www.gk.no/ror

Stolt leverandør
av komplette bad
til Sørenga

www.norac.no

Pb. 1593 Stoa
Stoaveien 16, 4857 Arendal
Telefon 37 05 92 50 • sales@norac.no

Litt av midlertidig bro og permanent bro ved byggetrinn 2.                     Foto Byggenytt 
Et trappeanlegg leder fra havnefronten opp til  byggetrinn 1’s gårdhage (bildet un-
der). Bygningsvolumenes utenpåhengte balkonger inn mot hagerom og ut mot ka-
nalrom er utført med brystninger i opalisert glass og med balkongdekker  i lys grå 
betong. Mot den klimamessige mer utsatte havnefronten er de private uterommene 
trukket inn som loggiaer i bygningsvolumet.   

Foto: Byggenytt

Mellom husene er det lange siktlinjer. Til venstre mot sør-øst Ekebergåsen med Eke-
bergrestauranten som sentermotiv. Til høyre mot nord-vest Havnelageret og Akers-
hus Festning som kjente motiver.

Foto: Byggenytt 
Foto: Byggenytt
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Se alle våre bildeserier på vår hjem
m

eside byggenytt.no
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Generalentreprenør

www.afgruppen.no
AF Gruppen

Bygdøy allé 5, 0257 Oslo
Telefon 23 28 30 80 • Faks 23 28 30 81

www.arklf.no

ARKITEKTGRUPPEN lille frøen as

Arkitekt for Kjenn skole

ÅF har prosjektert løsninger for  
VVS, elektro og brannteknikk

www.afconsult.com/no

Rådgivende ingeniør
byggeteknikk

Siv.ing. Munthe-Kaas og Udnes
Bjørnsonsgt. 34, 2003 Lillestrøm

Telefon 63 80 59 70
www.mku.no

Kjenn ungdomsskole
Av 

Nikolai Alfsen,
ARKITEKTGRUPPEN lille frøen as

Kjenn ungdomsskole var i 
utgangspunktet et arkitekto-
nisk velformet anlegg, teg-
net av Fredrik Winsnes på 
midten av 60-tallet. Fire 
bygningskropper kranser et 
stort, sentralt uteareal. An-
leggets fint formede fasader 
i tegl og tre har en flott plas-
sering som en hjørnestein i 
Kjenn-områdets samling av 
skoler og idrettsanlegg. Den 
knytter seg til fotgjengerak-
sen mellom nye Lørenskog 
hus og Rådhuset med den 
vakre parken mot Langevan-
net. 

Tidstypiske detaljer både i 
fasader og interiører danner 
fine, robuste omgivelser for 
undervisningen. De tekniske 
løsningene var ikke tidsmes-
sige, og enkelte bygningsde-
ler var preget av manglende 
vedlikehold.  Vår analyse 
var imidlertid at  store deler 
av bygningsmassen med tek-
nisk standardhevning kunne 
bli fullgode bruksarealer i et 

moderne skoleanlegg. 
Å oppgradere Kjenn skole til 
en seks-parallell ungdoms-
skole med 540 elever, i hen-
hold til kommunens ideelle 
romprogram, var en utfor-
drende oppgave. Vanskelig 
var  det når anleggets viktig-
ste arkitektoniske kvaliteter 
skulle bevares og forsterkes. 

Anleggets desentraliserte 
karakter var i utgangspunkt-
et i strid med programmets 
målsetning om en moder-
ne, kompakt skole. Samtidig 
var det nettopp dette plan-
prinsippet som ga mulighet 
til løsning. Selv om skolens 
samlede areal kunne vært 
tilstrekkelig i forhold til en 
nybygd skole, fant vi raskt 
ut at vi måtte etablere noen 
nye arealer for å løse rompro-
grammet. 

Vi søkte løsninger langs to 
alternative utbyggingsprin-
sipper: nye arealer inne i sko-
legården eller på taket av den 

sentrale bygningskroppen. 
Denne alternativutredningen 
ga oss et klart svar: vi måt-
te finne løsningene i en form 
for kombinasjon av de to al-
ternativene. 

En annen sentral program-
forutsetning ble også av-
klart i løpet av alternativ-
utredningen: samlingssalen 
med vestibyle skulle forbli 
en driftsmessig enhet under 
kulturavdelingens drift. Det 
vil si at skolen må etablere et 
eget areal der skolens elever 
og ansatte kan samles.

Ytterligere to klare forutset-
ninger ble avklart i innle-
dende utredning: at ventila-
sjonsanlegget måtte bli helt 
nytt. Vi valgte å legge det 
til under etasjen med mange 
vertikale føringer for å unngå 
store horisontale kanalførin-
ger – og at eksisterende kon-
struksjonenes bæreevne ikke 
tillot ytterligere belastninger 
ut over de eksisterende. 

Disse avklaringene har ledet 
oss til følgende hovedkon-
klusjon for prosjektet: 

• Anleggets fasader mot om-
givelsene, mot parken rundt 

Kjenn ungdomsskole sett fra Mailand vgs. Rehabiliterte teglfasader og nybygg på taket.

Foto: Byggenytt

 
Prosjektfakta

Byggherre: Lørenskog kommune
 v/ bygg- og eiendomstjenesten
Byggeleder: Siv.ing. Trond Thorvaldsen
Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS
RIB: Siv.ing. Munthe-Kaas og Udnes AS
RIV: ÅF-Consult AS avd. Lillestrøm
RIE: ÅF-Consult AS avd. Lillestrøm
RIBr: ÅF-Consult AS
LARK: Bjørbekk & Lindheim AS

Langevannet og Mailand vi-
deregående skole og Kjenn 
idrettshall søkes bevart. 
• Tilleggsarealer etableres i sko-
legården og på taket av bygg B. 
• Arealene som skal ha en ny 
etasje over seg, rives og reeta-
bleres med nye bærekonstruk-
sjoner 
• Ventilasjonsanlegget etable-
res i underetasjen med horison-
tal hovedfordeling til de mange 
vertikale føringene. 

fortsettelse neste side

Mens det ennå var grønt. Kjenn skole ligger vakkert til 
ved Rådhuset og parkanlegget mot Langevannet.

Foto: Byggenytt

Kjenn ungdomsskole med nytt overbygg til hovedinngang.                                                                         Foto: Byggenytt
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Grunnarbeider ved 
Kjenn skole er utført av

Oslo /Akershus  AS
Telefon 97 05 94 00

www.kaare-mortensen.as

Automatikksystemer og integrasjons-
tjenester på Kjenn skole er levert av

Tilbyder av energieffektive og innovative
automatiseringssystemer og SD-anlegg

www.sro.as • Telefon 982 15 375 • post@sro.as

Himlinger er utført av

Triplan Innredninger AS
www.triplan.no • Telefon 902 14 000

Besøksadr. Kilengaten 1, 3117 Tønsberg
Postadr. Pb. 1253, 3105 Tønsberg

Lurudveien 3. 2020 Skedsmokorset
Telefon 70 17 71 82
www.takservice.no

Taktekking
er utført av

fortsettelse fra 
forrige side

Et sterkt programønske har 
vært å samle årstrinnene i 
klare enheter rundt sentrale 
fellesarealer. 

Vi har løst dette ved å etable-
re enheter med seks klasse-
rom i henholdsvis 1.plan C-
fløyen, 2. Plan C-fløyen og 
1. plan i D-fløyen. Lærerar-
beidsplassene er desentrali-
sert til tre store rom tilknyt-
tet årstrinnene. 

Administrasjonen ligger på 
plan 1, sentralt i forhold til 
hovedinngang. Det sentrale 
atriet er bygge inn, og åpnet 
mot underetasjen slik at det 
med et sjenerøst dagslysinn-
slipp gjør sentralt areal i un-
deretasjen brukbart som fel-
lesareal. 

Alle spesialrom med unn-
tak av heimkunnskap og bi-
bliotek er lagt til undere-
tasjen, forming i fløy C og 
musikkrom i bygg D. Per-
sonalrommet er plassert på 
plan 2, med flott kontakt til 
utearealet mot Mailand vide-
regående skole. Plasseringen 
gir også mulighet for kontakt 
med samlingssalen via åpne 
glass arealer. 

Biblioteket ligger sentralt i 
skolen, som i dag, til det åpne 
atriet som forbinder de tre 
planene, og som gir dagslys 
til de sentrale samlingsarea-
lene. Der biblioteket tidlige-
re lå har vi plassert et audi-
torium som kan utnytte det 
senkede gulvet til et mode-
rat amfi. 

Det er bygget en ny sam-
lingssal inn mot skolegården, 
et åpent lyst torg som benyt-
ter halvplansforskjellen mel-
lom fløyene til et slakt amfi. 
Rommet får et fint samspill 
med det oppgraderte uterom-
met mellom bygningene, og 
samler skolens desentraliser-
te arealer på en fin måte. Den 
vil i det daglige både funge-
re som kantine og arbeids-
sone for forskjellige elev-
aktiviteter. I tilknytning til 
samlingssalen ligger serve-
ringssfunksjon, heimkunn-
skapsrom og personalrom.

Det er bygget en ny 
samlingssal inn mot 
skolegården, et åpent 
lyst torg som benytter 
halvplansforskjellen 
mellom fløyene til et 
slakt amfi. 

Foto:
Byggenytt

Prosjektleder Birger Kristinsen i AF Gruppen Norge AS  
opplyser til Byggenytt at entreprisen omfatter rehabilite-
ring, påbygg og tilbygg av skolebygget på totalt 8200 m2.
Skolen består av 4 bygg. Bygg A er svømmehall, gymsal 
og birom. Her er det ombygningsarbeider og fornyelse av 
tekniske anlegg. Svømmehallen skal i minst mulig grad 
berøres. Bygg C er det største skolebygget. Et atrium i 
midten er sprengt dypere ned i grunnen og inngår som 
innvendig areal. Det er bygd ekstra etasje på deler av byg-
get, samt en ny aula. Alle gamle fasader er skrellet rene 
og bygget opp på nytt. Eksisterende bedetongtak er for-
sterket med nye søyler, drager og betongdekke for å kunne 
ivareta dagens krav til snølast. Bygg C har underetasje, 1. 
og 2. etasje. AF står for alle nye tekniske anlegg og det 
har vært omfattende arbeider for å få lagt tekniske førin-
ger i grunnen inne i og mellom byggene. Bygg D på to 
etasjer består hovedsakelig av undervisningsrom som er 
revet innvendig og rehabilitert. Det er etablert et helt nytt 
teknisk anlegg. Prosjektet omfatter også en stor del utom-
husarbeider som vil bli ferdigstilt til våren. 

Foto: Byggenytt

Ny og gammel teglstein i rehabilitert murvegg som er 
trukket inn i bygget.

Foto: Byggenytt

Frank Hinrichsen i 
BVS AS opplyser til 
Byggenytt at bedrift
en har levert 24 stk. 
branngardiner til 
Kjenn ungdomsskole.

Foto:
Byggenytt
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Alle elektrotekniske
installasjoner er utført av

Grenseveien 69, 0609 Oslo

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

Alle sikkerhets-
skap, adgang- 
og sikkerhet
er utført av
Smart Skap

Smart Skap AS • Skredderveien 12, 1537 Moss
Telefon 69 87 99 90
www.smartskap.no

Branngassvifter
Komplett serie med tester
og godkjennelser etter
lovpålagt NS-EN 12101-3.

Trykksettingsvifter
Vegg og takmontasje.
Brukes for å unngå røyk i
rømningsveier.

Branngassluker
Våre luker er testet og type-
godkjent etter NS-EN 12101-2.
Dette er nå lovpålagt

Branngardiner
Flammatex® Brann-
og Røykgardiner med
Typegodkjennelse.

BVS Brannvernsystemer AS
Nedre banegate 19
NO-4014 Stavanger
www.bvs1.no

Din tota lleverandør
av brannpr odukter !

Ann. Ingeniørnytt alt1:Layout 1  21-09-09  08:37  Side 1

          Vi gratulerer 
         med valg av vinduer, 

og takker for oppdraget!

www.nordan.no

NESTE GENERASJON VINDUER

Skolens nye auditorium, lyst og fagert treverk, og i følge læreren en fabelaktig akustikk.

Foto: Byggenytt

Skolens storstue. Stor glassfasade mot skolegården. God utsikt fra personalrom.

Foto: Byggenytt

På atriets underetasjeplan sett 
mot biblioteket på plan 1 og 
personal- og arbeidsrom for 
lærere på plan 2.

Foto: Byggenytt

Ved inngang i bygg D  med 
nydelig gulv i slipt  Durostone. 

Foto: Byggenytt

Smarte sittebenker mellon 
utstillingsmontre.

Foto: Byggenytt

Ved Bygg D sett mot skole-
gård.

Foto: Byggenytt
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Arkitekter på
Dalen skole

Rådgivende ingeniør
byggeteknikk

Aarnesveien 13, 2093 Feiring
Telefon 63 96 11 70
www.svendby.no

Dalen skole, Fet kommune
Av 

Tor A. Andersen,
Skjeseth og Solvang Arkitekter AS

Det mest interessante ved byggemetoden er nok bruken av tegl. Materialet er utelukkende benyttet konstruk-
tivt. Avhengig av vegghøydene er veggene murt som skallmurer, skallmurer med geometriske forsterkninger 
eller diafragmavegger.

Foto: Byggenytt

Dalen skole er en én-paral-
lell barneskole, som også 
inneholder nærmiljøfunk-
sjoner som svømmehall og 
flerbrukshall. Fram til dette 
skoleåret inneholdt den også 
ungdomstrinnet, men dette 
er nå flyttet til kommunesen-
teret Fetsund.

Skolen ble opprinnelig bygd 
i to etapper på 1960- og 
70-tallet. Bygningsmas-
sen var nedslitt, og det ble i 
2005 satt i gang et prosjekt 
som tok sikte på å bygge en 
ny skole på de eksisterende 
fundamentene. Da det viste 
seg at heller ikke fundamen-
tene lenger var brukbare, 
ble det besluttet å beholde 
kun svømmehallen, og el-
lers bygge en helt ny skole. 
Svømmehallen ble derfor 
styrende for planleggingen 
av den nye skolen.

Den nye skolen er bygd i to 
trinn. Første byggetrinn ble 
bygd på eksisterende parke-
ringsplass, slik at den gam-
le bygningen kunne benyttes 
under byggetiden. Deretter 
flyttet elevene inn i nybyg-
get, og eksisterende byg-

ningsmasse ble revet. Byg-
getrinn 2, som inneholder 
svømmehallen, er nå på det 
nærmeste ferdig.

Etter ønske fra brukerne, har 
skolen fått en ganske tradi-
sjonell organisering, med 
klasserom og grupperom. 
Noe sambruk har man fått 
til, hovedsaklig i arealer for 
SFO, skolekjøkken og 1-4 
trinn. Det er lagt til rette for 
avstengning av arealer på 
kveldstid, slik at skolen kan 
benyttes av nærmiljøet.

Byggemetoden er i hovedsak 
bærende tegl, med dekker av 
betongelementer, og taksto-
ler av stål med prefab takele-
menter. Flate tak er bygd av 
korrugerte stålplater. Ytter-
vegger med skiferkledning 
er av bindingsverk eller lett-
klinkerblokker.

Det mest interessante ved 
byggemetoden er nok bruken 
av tegl. Materialet er uteluk-
kende benyttet konstruk-
tivt. Avhengig av vegghøy-
dene er veggene murt som 
skallmurer, skallmurer med 
geometriske forsterkninger 

eller diafragmavegger. Åp-
ninger i veggene er tilpasset 
disse byggemetodene. Der 
det har vært behov for større 
åpninger, er det lagt inn be-
tongkonstruksjoner. I fler-
brukshallen er det benyttet 
akustikkstein i felter mel-
lom tverrvangene i diafrag-
maveggen for å oppnå ønsket 
akustikk.

Bildet øverst viser gjen-
nomgang fra flerbruks-
hallen til skolebygget.

Neste bilde viser hoved-
trapp, utformet som et 
lite amfi, opp til plan 2 . 

Foto:
Byggenytt

For flere bilder 
se vår hjemmeside 

byggenytt.no
i Bildeserier.

Byggetrinn 2, som 
inneholder svøm-
mehallen, er nå på 
det nærmeste fer-
dig.

Foto:
Byggenytt

Korridor med overlys.                                Foto: Byggenytt
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Murarbeidene
er utført av

Konghellegaten 3, 0569 Oslo • Telefon 40 00 18 66

www.fasadecompagniet.no

Leverandører

Typer: RT-540 Unika Pantheon og RT-542 Apollon

Type: Scan mur og pussmørtel 0-4 mm kalkreduserende
7340 OPPDAL

    www.norheimnatursten.no tlf. 45 41 25 00

VI TAKKER HENT AS FOR OPPDRAGET
MED FASADEMONTERING PÅ 

DALEN SKOLE, 
OG GRATULERER FET KOMMUNE 

MED EN FLOTT BYGNING

 
Prosjektfakta

Byggherre: Fet kommune AS

Totalentreprenør: Hent AS

Arkitekt: Skjeseth og Solvang Arkitekter AS

RIB: Svendby Bygg Consult AS

RIE byggherre: Ing. Hallås AS

RIE: totalentreptrenør: ÅF Consult AS

RIV byggherre: Boro VVS og Miljø AS

RIV totalentreprenør: Hjellnes Consult AS

RIBr: Reinertsen AS

RIAku: Reinertsen AS

Interiørarkitekt: Cadi AS

LARK: In Situ AS

Skolens auditorium.                                                                                       Foto: Byggenytt Flerbrukshall  med  akustikkstein.                                                             Foto: Byggenytt

Leserom.                                                                                                         Foto: Byggenytt

Spilekledning i Eik med 
brannskap pent innram-
met.

Foto: Byggenytt

Fasade med hovedinngang.      Foto: Byggenytt
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WWW.LINKARKITEKTUR.NO

RO
M

 FO
R BED

RE LIV

ARKITEKTUR   INTERIØRARKITEKTUR

Vi utvikler Norge

www.multiconsult.no

Rådgivende ingeniør  
brann og akustikk

Trønder-plan har hatt ansvaret 
for byggeteknisk prosjektering 
og for byggets totale stabilitet

Kongens gate 31
7713 Steinkjer
Telefon 74 14 90 20

Havnegt. 3
7801 Namsos

Telefon 74 20 91 70

Verdalsøra barneskole, ungdomsskole, flerbruks- og svømmehall

Av 
Bente Louise C.  Westad,

Link Signatur AS

Kunnskapens tre
Å sitte under kunnskapens tre 
- verdenstreet i norrøn myto-
logi - med grener som rekker 
ut over hele verden og opp 
over himmelen. Yggdrasilas-
ken bæres av tre lange røt-
ter. Røttene går gjennom tre 
forskjellige verdener og ved 
hver ende ligger en brønn. En 
av brønnene er kilde til vett 
og visdom! Dette har vært 
vår inspirasjon. Skoleanleg-
get består av tre ulike ver-
dener, med barneskole, ung-
domsskole og idrettsanlegg 
med flerbrukshall og svøm-
meanlegg men med viktige 
fellesfunksjoner som binder 
dem sammen.
 
Tomten
Skoleanlegger ligger sentrert 
på området og med vidt utsyn 
over åkerlandskap med nord-
trønderske åser som horisont.
Bygget har ingen hovedret-
ning, men i stedet en form 
som peker utover mot de va-
kre omgivelsene.
 
Arkitektonisk uttrykk
Skolen skal være en ramme 
for et unikt faglig og sosi-
alt miljø med rom for både 

individets behov og arenaer 
med muligheter for felleskap. 
Barneskolen og ungdoms-
skolen inngår i et mangfold 
sammen med flerbrukshall 
og svømmeanlegg, og mang-
foldigheten kommer til ut-
trykk i skolens form med 
gjenkjennende identitetsska-
pende former samlet i et fel-
les formspråk basert på idéen 
om kunnskapens tre. 

Barneskole, ungdomsskolen 
og flerbrukshall/svømme-
anlegg i separate deler, som 
møtes i fellesfunksjoner, og 
alle funksjoner nås fra elev-
arealene uten at en må utom-
hus. Dette gjør fellesarealer, 
flerbrukshall og svømmehall 
tilgjengelige. Yttervolumet 
er som en lang myk sammen-
hengende form som bukter 
seg rundt fellesfunksjonene.
 
Biblioteket og kantinen lig-
ger som skolens hjerte i sen-
ter av anlegget, med god til-
gjengelighet for alle. Fra 
dette senteret har man ad-
gang direkte inn i barnesko-
len, ungdomskolen og fler-
brukshall/svømmehall. 

Barneskolen og ungdomsko-
len er organisert rundt hvert 
sitt amfi, og elevarealer og 
spesialrom henvender seg 
mot disse. Amfiene funge-
rer som undervisningsareal, 
oppholdsareal og vertikal-
kommunikasjon. Elevareale-

ne er organisert slik at de har 
visuell åpenhet mot fellesa-
realer. Grupperom og lager 
ligger som en lydmessig og 
visuell skjerming. Alle spe-
sialrom er lagt slik at de er 
åpne mot fellesarealene; det-
te gir fin visuell åpenhet og 

innsyn i de aktivitetene som 
skjer der. Fellesarealene vil 
også fungere som utstillings-
område.
 
Skolen er sonedelt i forhold 
til eksponering mot sosia-
le felleskap. Skolen har rom 

for mindre grupper for å gi 
trygghet, samtidig som den 
byr på mange arenaer med 
ulik karakter som flere kan 
ta i bruk sammen.

Fasadene er dekket med trespiler som gir bygningsvolumene et lett uttrykk.

Alle bilder i reportasjen: Kristian Stokdahl Skolen har rom for mindre grupper.
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Riving utføres av
AF Decom

www.afgruppen.no
AF Decom

Barneskolen og ungdomskolen er organisert rundt hvert sitt amfi, og elevarealer og spe-
sialrom henvender seg mot disse. Amfiene fungerer som undervisningsareal, oppholdsa-
real og vertikalkommunikasjon. 

Her var det god orden.

Biblioteket og kantinen ligger som skolens hjerte i senter av anlegget, med god tilgjengelighet for alle.

Utomhus
Av Kjellaug Jule, landskapsarkitekt

Det store elevantallet og klas-
setrinn fra 1.-10. kl. gjorde det 
nødvendig å dele uteanlegget 
inn i flere soner ut fra type 
lek og alder. Anlegget er opp-
bygd med rolige soner nær-
mest bygget og «røffere» og 
mer arealkrevende aktiviteter 
lenger vekk fra bygget.

Oppbygging og utforming av 
uteanlegget speiler den byg-
ningsmessige løsningen, hvor 
barneskoles del ligger vendt 
mot øst og sørøst. Dette gir et 
trygt og godt uteområde vendt 
vekk fra det «offentlige» ad-
komstområde og ungdoms-
skolens uteareal.

For de laveste klassetrinne-
ne er lekeområder og uteare-
al lagt nærmest inngangene 
med vekt på å skape trygge le-
keområder i nærheten av inn-
gangene.

Ungdomsskolens uteareal lig-
ger i hovedsak sør for bygget 
med opphold og mindre akti-
vitetssoner nærmest bygget og 
ballek i yttersonen.

Utomhusanlegget er planlagt 
slik at det i størst mulig grad 
skal være universell utfor-
ming med god tilgjengelighet 
innen hele planområdet for al-
le brukergrupper. Det er vide-
re lagt vekt på at skoles ute-
områder skal fremstå åpne, 
tilgjengelig og attraktive også 
utover skoletiden.

Trafikkavvikling har også 
vært en viktig agenda for å 
skape mest mulig trafikksik-
kert for myke trafikkanter, 
men samtidig skape gode kjø-
remønster og parkeringsløs-
ninger for biltrafikk

Stillasarbeidene
er utført av

Neptunveien 7, 7650 Verdal
Telefon 74 04 50 05
www.mn-stillas.no

Byggherre:
Verdal kommune

Totalentreprenør:
NCC 

Construction AS
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Foldevegger 
er levert og montert av

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

Tribuner, idrettsutstyr, sportsgulv 
og skillevegger til flerbrukshallen 
er levert av

Telefon 55 92 71 55 • www.scandisport.no

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

• Mobilt bassenggulv  • Garderobeutstyr •
KLUBBEN AS

Negardssvingen 2, 2270 Flisa, Telefon: 62 95 06 10,
E-post :  k lubben @klubben.no

Byggeteknikk
Av 

Reidar Klykken,
Trønder-plan AS 

Svømmebassenget ser innbydende ut..

Flerbrukshallen.

Byggegrop
Det ble foretatt grunnunder-
søkelser på tomta før opp-
start. Grunnforholdene var 
stort sett greie til å funda-
mentere i, men fundamen-
tering for kjeller under bas-
seng ble en utfordring. For 
den 5 meter høye graveskrå-
ning, hvor store deler lå under 
grunnvannstand, måtte gra-
vefoten bl.a. steinplastreres.

Fundamentering
Begge skolefløyene og fler-
brukshallen er fundamen-
tert med frostisolert grunn 
fundamentering. Innvendige 
fundamenter er delvis støpt 
sammen med golvet for å 
redusere fundamenterings-
kostnadene. Under bassenget 
hvor det er kjeller består fun-
damenteringen av en 30-40 
cm tykk bunnplate.

Golv/dekker
Golv i plan 1 er støpt som 
golv på grunn, med unntak 
av golv rundt basseng, som er 
et plasstøpt dekke over kjel-
ler. Dette dekket ble støpt 
med fall til innstøpte ren-
ner, og opplegget inn på bas-
sengkroppen er utført med 
bevegelsesfuger for å unn-
gå tvangskrefter i oppleg-
get som kan gi rissdannel-

ser i betongkonstruksjonen.
På grunn av store flater er 
det lagt inn svinnfuger i gol-
vene. I tillegg er det lagt inn 
lydskiller under vegger med 
høyt lydkrav. I gangsoner er 
betonggolvet lagt med slipt 
overflate uten golvbelegg el-
ler parkett. I etasjeskillere er 
det benyttet hulldekker type 
SD400. Disse oppfyller både 
lydkrav og brannkrav mel-
lom etasjene. Disse er påført 
tynnavretting.
Dekkene er montert med 
nødvendige bevegelsesfuger.

Vegger 
Rundt kjeller under bassen-
get er det bygd plasstøpte 
vegger mot terreng med høy-
de 4,8 m. Utfordringen her 
var avstivning i overkant mot 
dekke rundt bassenget, da 
dekket her er opplagt på bas-
sengkroppen hvor opplegget 
har bevegelsesfuger.

I tillegg er det ei utvendig 
plasstøpt sjakt til kjeller un-
der basseng. Heisgruba er 
også utført i plasstøpt betong, 
mens selve heissjakta er opp-
ført med betongelement.
For øvrig er det montert di-
verse veggskiver i betong 
rundt på bygget. Disse vegg-
skivene (samt noen stålkryss) 

benyttes til å ta opp horison-
talkrefter, hvor jordskjelv-
krefter hovedsaklig ble di-
mensjonerende.

Bæresystem
Hovedbæresystemet i bygget 
består av stålsøyler og –bjel-
ker, i tillegg til tidligere om-
talte veggskiver av betong. Det 
er valgt mest mulig standard-
profiler som kan skjules i veg-

ger og over himling. Stålkon-
struksjonene er brannbeskyttet 
med presset steinullplater som 
holder brannkrav R30. I fler-
brukshall er det benyttet git-
terdragere av stål som bæring 
til taket. Bæresystemet i svøm-
mehallen er bygd med søy-
ler og bjelker av betongele-
ment. Mot flerbrukshall er det 
satt opp store veggskiver i be-
tong som er bærende. Alumi-

niumsfasaden har bæring og 
avstivning av stålprofil, hvor 
tilstrekkelig korrosjonsbeskyt-
telse var utfordringen. 

Takkonstruksjonen
Taket er bygd med selvbæren-
de takelementer (hulldekker) 
og takplater (stål) som er iso-
lert på oversiden. Over svøm-
mehallen er det benyttet 520 
mm høye hulprofil, med spenn 
på over 18 m.

Trapper og amfi
I begge skolefløyene er det la-
get amfi med trinn av hull-
dekker, som også er adkomst 
til plan 2. Trapper for øvrig er 
enten utført med prefabrikker-
te betongelementer eller utført 
som stålkonstruksjoner.

Basseng
Basseng er alltid en utfordring 

både å prosjektere og bygge 
hvis det skal tilfredsstille de 
strenge krav som settes. 

Bassenget ved Verdal B- og U-
skole er utført i plasstøpt be-
tong, med dybde som varierer 
mellom 1 m og 4 m (stupeso-
ne), samt at det er støpt et 1,6 
m dypt varmebasseng hvor det 
er montert heve/senke bunn. 
Bassengkroppen er utført med 
bevegelsesmuligheter mot alle 
omliggende konstruksjoner, og 
utgjør opplegget til betongdek-
ket rundt bassenget. 

I forbindelse med bassenget er 
det laget innstøpte stupepal-
ler på kanten samt stupemu-
ligheter fra 1, 3 og 5 m høy-
de. «5 meteren» er laget som 
et frittstående stupetårn utført 
i plasstøpt betong.
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Amfi og galleri.

Auditorium.

Interiører fra møterom, informasjon og skolebibliotek.

Kan gi krise for bedriftene
Svært mange virksomheter 
står på terskelen til et ge-
nerasjonsskifte, viser en ny 
undersøkelse. Slike bedrif-
ter lever farlig, mener ek-
sperter.

I en fersk måling blant be-
drifter med 20 eller flere 
ansatte, oppgir 27 prosent 
at de sikkert eller sannsyn-
ligvis står foran et genera-
sjonsskifte på eiersiden i lø-
pet av de neste fem årene.

Undersøkelsen blant næ-
ringslivsledere er utført av 
Perduco for advokatfirma-
et Grette.

– Det betyr at problemstil-
lingen er aktuell for fle-
re tusen norske bedrifter. 
Det er grunn til å frykte at 
mange av dem ikke forbe-
reder seg godt nok, sier To-
re Karlsson, partner i advo-
katfirmaet Grette.

De fleste ledere har en klar 
oppfatning av hva som er 
de mest utbredte svakhete-
ne når en bedrift gjennom-
fører et generasjonsskifte.

– En fjerdepart svarer at 
planleggingen og tilrette-
leggingen starter for sent. 
17 prosent peker på at det 
kan oppstå uklarheter om 
fremtidig strategi. Det-
te samsvarer godt med vår 
egen erfaring, sier Karls-
son, som har bistått et stort 

antall virksomheter i slike 
prosesser.

Mister grepet
Andre utfordringer som 
nevnes hyppig er uenighet 
mellom involverte parter, 
svekkelse av bedriftskul-
tur og arbeidsmiljø, samt 
økt fare for salg eller ned-
leggelse.

– Tall fra utlandet bekrefter 
at dette er reelle problem-
stillinger. Over 70 prosent 
av familieeide bedrifter i 
USA er enten solgt eller av-
viklet før andre generasjon 
får mulighet til å overta, si-
er Ole I. Iversen, partner i 
konsulentselskapet Assessit 
og førsteamanuensis i orga-
nisasjonspsykologi på Han-
delshøyskolen BI.

Mange familiebedrifter har 
samme toppleder i 20-25 
år, påpeker han. I løpet av 
denne perioden vil det ha 
skjedd store endringer i tek-
nologi, forretningsmodeller 
og markedsforhold.

– Mange mister grepet uten 
å oppdage det før det er for 
sent. Moralen må være å 
planlegge generasjonsskifte 
i god tid, ikke minst sørge 
for at neste generasjon har 
den kompetanse og de fer-
digheter som er nødvendig 
for å lede bedriften i en ny 
tid, sier Iversen.

Vil lære mer
Norske advokater får jevn-
lig henvendelser fra be-
drifter som trenger bistand 
i forbindelse med forestå-
ende generasjonsskifte. In-
teressen for informasjon og 
kunnskap er betydelig.

28. februar avholder advo-
katfirmaet Grette seminar 
om temaet.

– Der vil vi gjennomgå en 
rekke spørsmål knyttet til 
planlegging, eierstyring et-
ter gjennomført genera-
sjonsskifte, skatterett rela-
tert til dette og finansiering 
av seniorenes økonomiske 
behov etter gjennomførin-
gen, sier partner Kollbjørn 
Johnsen i Grette.

Han mener det ofte tas for 
lett på utrednings- og ana-
lysearbeidet i forkant.

– I mange tilfeller ser vi 
også at gjennomføringen 
av generasjonsskiftet skjer 
uten at den nære familie el-
ler eksternt ansatte ledere 
i tilfredsstillende grad blir 
trukket inn i prosessen, sier 
Johnsen.

Kontaktpersoner:
Tore Karlsson, partner i 
Grette, telefon 994 09 002
Kollbjørn Johnsen, partner 
i Grette, telefon 971 27 836 
 

pressemelding:

NCC øker omsetningen og styrker 
samtidig vekstambisjonene i Norge
NCC i Norge leverer økt omset-
ning i 2011 og øker ordrereser-
ven. Samtidig definerer NCC-
konsernet Norge som et viktig 
vekstmarked, hvor NCC skal 
vokse innen samtlige virksom-
hetsområder.

NCC i Norge leverte i 2011 en 
omsetning på MNOK 6 083. 
Driftsresultatet er MNOK 72. 
Ordreinngangen og ordrereser-
ven var henholdsvis MNOK 6 
281 og MNOK 4 948, en økning 
på henholdsvis MNOK 785 og 
MNOK 192.

-Vi er fornøyd med økt ordrere-
serve i vår norske virksomhet og 
vi styrker samtidig våre vekstam-
bisjoner. Det vil vi gjøre gjennom 
både organisk vekst og oppkjøp, 
sier administrerende direktør Pe-
ter Gjørup i NCC Construction og 
landansvarlig for NCC i Norge.

NCC Constructions omsetning 
i 2011 var MNOK 4 219, en øk-
ning på 15,9 prosent sammenlig-
net med 2010. Driftsresultatet for 
hele året endte på MNOK 5.

-I NCC Construction er vi ikke 
fornøyd med 2011 sett under ett. 
Men vi er fornøyd med at året en-
der med et positivt kvartal. Vi har 
en bra ordreinngang i fjerde kvar-
tal, og vi tar med oss MNOK 3 
426 i ordrereserve inn i 2012. Det 
gir oss en god start, og vi opprett-
holder en langsiktig vekststrategi 
i Norge, sier Gjørup.

Omsetningen og driftsresultatet 
i 2010 var henholdsvis MNOK 3 
640 og MNOK 123.

NCC Roads har hatt god kapa-
sitetsutnyttelse og høy produk-
sjon i fjerde kvartal, som følge av 
mildt og tørt vær. I 2011 er det to-
talt produsert 1,25 millioner tonn 
asfalt. Selskapet har jobbet syste-
matisk med å styrke konkurran-
sekraften innen Pukk og grus og 
Veiservice. 

Gjennom året er det gjennomført 
endringer i rutiner og arbeidsme-
toder, noe som bidrar til økt ef-
fektivitet og lønnsomhet.

– Året har vært preget av høy pro-
duksjon innen vår asfaltvirksom-
het og vi har styrket vår konkur-
ransekraft innen Pukk og grus og 
Veiservice. Videre har saken ved-
rørende ulovlig prissamarbeid i 
Trøndelag vært en belastning 
for oss. NCC er et verdistyrt sel-
skap og vi aksepterer ikke brudd 
på verken lover eller interne ret-
ningslinjer. Kartellsaken er forts-
att under behandling og vi jobber 
nå med å gi en tilbakemelding på 
Konkurransetilsynets foreløpige 
konklusjon i saken. Frist for tilba-
kemelding er satt til 1. mars, sier 
administrerende direktør Micha-
el Malm i NCC Roads.

NCC Property Development har 
hatt fokus på utleie og arbeidet for 
byggestart av to større prosjekter 
i januar, Stavanger Business Park 
og Østensjøveien 27 i Oslo. I til-

legg har selskapet vurdert et stort 
antall nye investeringer.

-Vi avsluttet 2011 godt, og la 
grunnlag for bestilling av to tota-
lenterpriser i januar. Jeg opplever 
at markedet for næringseiendom 
i 2011 var nervøst, og langt mer 
forsiktig enn vi antok ved inngan-
gen til året. Januar har imidlertid 
vært preget av en betydelig øk-
ning i transaksjoner. Jeg er posi-
tiv til markedet i 2012, og vi ser 
på flere spennende prosjekter, si-
er administrerende direktør Rolf 
Thorsen i NCC Property Deve-
lopment.

NCC Bolig avsluttet 2011 sterkt. 
Fjoråret endte totalt med 180 salg 
og 197 igangsettelser. Boligenhe-
ten i NCC opplever et godt mar-
ked innenfor sine segmenter og 
har en økende portefølje. Med 
bakgrunn i urolighetene i ver-
densøkonomien, og strengere ut-
lånskrav til boligkjøpere i Norge, 
gjør selskapet enkelte risikoredu-
serende tiltak. Blant annet vil en 
prosess med flere byggetrinn re-
dusere risikoen i hvert prosjekt.

-Vi er fortsatt positiv til utviklin-
gen fremover og spesielt innenfor 
de segmenter hvor vi opererer. 
Det er et grunnleggende under-
skudd på igangsettelse av nye bo-
ligprosjekter, og vi bedømmer at 
boliglånsrenten vil holde seg lav 
fremover, sier administrerende 
direktør Johan Bruun i NCC Bo-
lig. 
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ARKITEKT
JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS 
Grubbegt. 14, Postboks 7106 St. Olavs plass, 0130Oslo

Telefon: 22 03 40 10 • Telefax: 22 03 40 11

Arkitekter

Andersen & Flåte AS - Interiørarkitekter MNIL

Rosenborggaten 19 A, 0356 Oslo
post@aogf.no, www.aogf.no

Interiør-
arkitekt

Byggherre

Ferd AS
Strandveien 50, pb. 34
1324 Lysaker

Telefon
67 10 80 61

www.ferd.no

Hagaløkkveien 28 – nytt hovedkontor for Aibel
Av 

Jostein Rønsen, siv.ark. MNAL/daglig leder,
Jostein Rønsen Arkitekter AS
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I et prosjekt av denne størrelsen er det viktig å skape vari-
asjon og mangfold ved fargevalg, materialer, former etc., 
sier arkitekten. Byggenytt slutter seg til en oppfastning at 
dette er spennende arkitektur. Bygget har lagt seg vel til 
rette i terrenget.

Foto: Byggenytt 

Situasjonsplan for Kraglund kontorpark. KB2 er første 
byggetrinn (se stort bilde på neste side). KB1 ferdigstilles 
i mai.

Illustrasjon: Jostein Rønsen Arkitekter

Høsten 2008 utlyste Birger 
N. Haug Eiendom AS og 
Skanska Norge AS en inn-
budt arkitektkonkurranse 
om utviklingen av Kraglund 
kontorpark, som er lokalisert 
i nær tilknytning til Asker 
sentrum.

Tre arkitektfirmaer/-grup-
per ble invitert til en begren-
set arkitektkonkurranse som 
ble vunnet av Jostein Rønsen 
Arkitekter AS og HUS Arki-
tekter AS. Det var et ønske 
gjennom konkurransen å få 
frem et utkast som gjennom 
sitt løsningsforslag fikk inn-
passet et areal på ca. 70-80. 
000 m2 med akseptable byg-
gehøyder og en best mulig ar-
kitektonisk helhetlig løsning. 

Konkurranseutkastet dan-
net grunnlaget for den vide-
re prosess med utarbeidelse 
av reguleringsplan og senere 
prosjektforslag til nytt kon-
torbygg for Aibel, på søndre 
del av Kraglund kontorpark. 

KRAGLUND 
KONTORPARK

Tomt
Tomten er langstrakt og del-
vis flat i nord-syd gående ret-
ning. Mot øst stiger terrenget 
bratt oppover med høy og tett 
vegetasjon, og mot øst åpner 
tomten seg i landskapsrom-
met og avgrenses delvis av 
Askerelva og jernbanen til 
Spikkestad. I nord-øst ligger 
hovedjerbbanelinjen mellom 
Oslo og Drammen. Tomten 
er en del av et karakteristisk 
landskapsrom syd for Asker 
sentrum. Området består i 
dag av næringsvirksomhet 

og noe boligbebyggelse, og 
det var arkitektenes ønske å 
forsterke og klargjøre dette 
området arkitektonisk med 
en felles plan for tomt og til-
grensende arealer.

Kraglund kontorpark har et 
stort potensial for utvikling 
av næringsvirksomhet og 
det har derfor vært viktig å 
se landskapsrommet som en 
helhet sammen med nærlig-
gende arealer.

Prosjektets visjon har vært å 
«Utvikle en attraktiv, urban 
kontorpark som en naturlig 
utvidelse av Asker sentrum».

Følgende hovedfaktorer har 
vært styrende i prosjektut-
viklingen:
• forme prosjektet best mulig 
i skala og volumoppbygging 
• fleksibelt anlegg 
• spennende arkitektur
• mest mulig åpenhet i 
anlegget

Atkomst
Hovedatkomsten for kjøren-
de til området er fra Dram-
mensveien gjennom Asker 
sentrum, under E18 til tom-
tens nordlige del.

Fra Lensmannslia til tomtens 
sydlige del var det et krav at 
det skulle bygges en gang-/
kjørebro ved utbygging av 
byggetrinn 2. Dette for å gi 
en bedre fordeling av trafik-
ken til planområdet og sam-
tidig gi en mulighet for en 
sammenbinding av østre- 
og vestre side av Askerelva.  
Dette ville gi planområdet 
syd for E18 en mer helhetlig 
løsning.

I konkurranseutkastet ble 
planområdet delt opp i fire 
delområder med siktlinjer og 
åpenhet i øst/vestlig retning 
for å gi åpenhet, lys og luf-
tighet til området.

Alle fire delområdene har 
tilkomst til sine delområder 
fra en gjennomgående intern 
samlevei i nord/syd som lig-
ger mellom den skogkledde 
skråningen og de respektive 
delområdene.  Tilkomstveien 
fordeler også inn- og utkjø-
ring til P-anlegget med flere 
angrepspunkter. 

For gående og syklende vil 
det i tillegg til mulighet for 
å benytte en gjennomgående 
gang/sykkelvei i planområ-
det, også bli anlagt en gan-
gatkomst fra jernbanestasjo-
nen over Askerelva i en bro 
fra øst. Denne skal forbin-
de en tursti fra Asker sen-
trum langs med Askerelva på 
vestsiden av elva i planområ-
det og ned langs med Bondi 
vannet.

Volumoppbygging
Ved å dele planområdet opp 
i fire byggetrinn åpner dette 
opp for en utvikling og til-
pasning av leietakers ønsker 
og behov samtidig som byg-
ningsmassen med sin opp-

deling gir en mindre massiv 
bygningsmasse på et for-
holdsvis lite og langstrakt 
areal. Dette vil gi åpenhet 
mellom bygningsvolumene 
og mindre massivitet i byg-
ningsmassen. Bygningsvolu-
mene i mot nord og syd har 
fått en avsluttende og tilpas-
set form for å utnytte tomten 
best mulig. Sydover er byg-
ningsvolumene noe lavere for 
hvert av kvartalene, dette for 
å gi mest mulig lys inn i de 
øst/vestlige gårdsrommene. 

Gjennom reguleringsarbei-
det har hvert delområde blitt 
regulert inn med varierende 
høyder for å skape mangfold 
og variasjon.

Det er i løsningsprinsippene 
som er vist tilstrebet å lage 
så åpne arealer på inngang-/ 
gårdsromsnivå som mulig. 

Arkitektonisk uttrykk
I et prosjekt av denne størrel-
sen er det viktig å skape vari-
asjon og mangfold ved farge-
valg, materialer, former etc.  
Intensjonen i konkurranse-
utkastet og gjennom regule-
ringsarbeidet har vært å gi 
planområdet form og uttrykk 
gjennom moderne materialer 
og løsninger, som gjenspeiler 
dagens arkitektur i en enkel 
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Energisystemer og VVS-tekniske 
anlegg er prosjektert av

Plogveien 1, Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo

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

byggeteknikk, vei, 
vann og avløp, 
geoteknikk og 
geologi for
hagaløkkveien 28

www.ramboll.no

Vi kommer kjørende i Lensmannslia og skal over nybrua til Aibels nye hovedkontor i 
Hagaløkkveien. Så godt som innflyttingsklart første byggtrinn (KB2) til høyre.

Foto: Byggenytt

og spennende sammenheng.
Løsningsprinsippet er klart 
og enkelt og innbyr derfor til 
individuell arkitektonisk til-
pasning innenfor gitte ram-
mer. 

Et viktig element for at pro-
sjektet skal bli vellykket, vil 
være at utearealene blir pri-
oritert. Dette gjelder spesi-
elt utearealene på bakkeplan, 
men også de muligheter som 
arealer oppe på nedsenkede 
takflater kan gi, vil være en 
kvalitet som bør utvikles i 
byggetrinnene.

Konkurranseforslagets illus-
trasjoner viser mer de mu-
ligheter for denne fleksibi-
liteten og variasjonen, dette 
kan gi enn et klart svar på 
den arkitektoniske form som 
prosjektet til slutt vil få. Det 
er derfor vår intensjon i vårt 
konkurranseforslag et ønske 
å få til en dialog med bygg-
herre og leietaker, samtidig 
som vi vil være bevisste på 
at prosjektet får et avstemt 
og bevisst arkitektonisk ut-
trykk.

AIBELBYGGET

Parallelt med regulerings-
planarbeidet videreutviklet 
Skanska Norge AS sammen 
med arkitektene et prosjekt-
forslag til det oljerelater-
te selskapet Aibel. Her ble 
de to første byggetrinnene 
syd i planområdet bearbei-
det og tilpasset Aibel sine 

krav og behov. Aibel had-
de flere tomtealternativer til 
vurdering, men høsten 2009 
bestemte de seg for å bygge 
nytt kontorbygg i Kraglund 
kontorpark med en opsjon 
på byggetrinn 2, og som en 
del av avtalen ble hele Ai-
bel prosjektet solgt videre til 
Ferd Eiendom AS. Prosjektet 
hadde en totalramme på ca. 
30.000 m2 inklusive parke-
ring, for begge byggetrinn.

I nært samarbeid med Aibel 
og Ferd ble prosjektet videre-
utviklet fra januar 2010 med 
oppstart på byggeplassen 
mai 2010. Første byggetrinn 
(KB2) stod ferdig i desem-
ber 2011 og annet byggetrinn 
(KB1) skal overleveres mai 
2012. Den korte fristen fra 
oppstart av prosjektutviklin-
gen til overlevering stilte sto-
re krav til organisering og 
gjennomføringsevne fra al-
le parter i byggeprosessen. 
Gjennom Skanska Norge 
AS sin brede kompetanse på 
prosjektutvikling og dyktige 
konsulenter, entreprenører 
og underkonsulenter har det 
vært mulig å gjennomføre en 
prosjektutvikling og bygging 
til avtalt tid og pris. Aibel har 
også hatt et sterkt ønske om å 
være med å delta aktivt med 
i prosjektutviklingsfasen bå-
de for å involvere egne med-
arbeidere og for å få et bygg 
som er tilpasset egne ønsker 
og behov.

fortsettelse neste side

Til venstre: På broen over Askerelva sett nordover mot 
Asker stasjon. Over: I bakgrunnen Lensmannslia og 
FMC-bygget til høyre, som for øvrig også er tegnet av 
Jostein Rønsen Arkitekter.

Foto: Byggenytt 

Back of House. Det arbeides nå med å utbedre og fornye 
Hagaløkkveien fram til Aibelbygget.

Foto: Byggenytt
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Betongarbeider er utført av

Enkel høydejustering

Fugeprofil for industrigulv

Vanlig saget fuge vil skades
 av punktbelastning med 
truck eller jekketralle.

JekketralleJekketralle

Med Omegasteng kan betongskjøten
vandre fritt i aller rettninger og den 
tåler punktbelastning uten å sprekke

Telefon 612 94 350 • www.vinstra-sementpuss.no

VENØY
Industrimontering AS

Venøy Industrimontering AS
Grågåsveien 9, 1440 Drøbak
Telefon 90 85 49 78 • Faks 64 93 28 30

Fasadeklatrere
er levert av oss

Taktekking
er utført av

Protan AS
Postboks 420, Brakerøya, 3002 Drammen

Telefon 32 22 16 00  • www.protan.no

Avdeling Drammen

fortsettelse fra 
forrige side

Det meget positive samspillet 
mellom byggherre og leieta-
ger har i sterk grad vært med 
på å forme og gi Aibelbygget 
en egenart og et uttrykk som 
skiller seg ut fra mange an-
dre tilsvarende totalentrepri-
seprosjekter.

Planløsning
Som en entré til Aibelbygget 
kommer en kjøre-/gang/syk-
kelbroen inn mellom de to 
bygningsvolumene til en ad-
komstplass med inngang til 
felles resepsjon. Dette syn-
liggjøres ytterligere med en 
7.0 m høy skulptur av Bård 
Breivik. En gravitasjonsring 
i rustfritt stål svever over 
bakken og slynger seg rundt 
en av søylene foran det inn-
trykkede inngangspartiet. 
Skulpturens myke linjer gir 
en kontrast til byggets enkle 
bygningsstruktur og en opp-
levelse av letthet og eleganse.   

Fra resepsjon er første byg-
getrinn bundet sammen av 
en felles gjennomgående 
gangakse hvor prosjektets 
hovedtrapper og heiser lig-
ger inntil funksjonsaksen og 
binder sammen tre tverrstil-
te kontorblokker i øst-/vest-
lig retning. Inntil kommu-
nikasjonsaksen er det også i 
de forskjellige etasjene opp-
over i bygget etablert min-
dre møterom og felles area-
ler utenfor arbeidsplassenes 
sikkerhetssone. Dette mu-
liggjør møtevirksomhet med 
eksterne kunder uten å ska-
pe forstyrrelser i kontorare-
alene. To av kontorblokke-
ne nærmest resepsjonen har 
et innebygget gårdsrom som 
inneholder kantine og stør-
re møteromsfunksjoner i ho-
vedplanet i 1. etasje. To av 

kontorblokkene er i 5 etasjer 
mens siste kontorblokk over 
resepsjonen er i 4 etasjer.

Byggetinn 2 (KB1) er bund-
et sammen med første byg-
getrinn gjennom en gang-
forbindelse i plan 3. Begge 
byggetrinnene har felles kan-
tine og resepsjon.

Under begge byggetrinnene 
ligger parkeringskjeller i to 
plan med tekniske rom, va-
re-/ søppelrom, lagerarealer, 
sykkelparkering og trimav-
deling samt idrettshall og til-
hørende garderobeanlegg.

Generalitet/fleksibilitet
Hovedidéen med oppdeling 
av planområdet i fire byg-
getrinn gir den en fleksibi-
litet til individuell tilpasning 
og utbygging ved endringer 
over tid samtidig som dette 
kan berike det totale arkitek-
toniske helhetsbildet. 

Aibelbygget har i sin byg-
ningsmessige struktur og 
oppdeling av bygningskrop-
pene i lameller en fleksibili-
tet både internt i bygget, men 
muliggjør også for en oppde-
ling av arealene for eksterne 
leietakere, hvis dette skulle 
være ønskelig.

I utgangspunktet hadde Ai-
bel et arealbehov for ca. 750 
arbeidsplasser med en for-
deling på 30/70 mellom cel-
lekontor og åpne løsninger. 
Med Aibel sine store behov 
for fleksible kontorløsnin-
ger har derfor kontorblok-
kene blitt tilpasset en kontor-
bredde hvor den ene siden av 
midtkjernen har større flek-
sibilitet enn resten av arealet. 
Dette gir prosjektet en ønsket 
fleksibilitet både ved oppret-
telsen av større teamløsnin-
ger på et plan og endret or-

ganisering ved nye oppdrag 
som krever andre arealbehov.
Det samme prinsippet er 
valgt i siste byggetrinn som 
rommer ca. 300 arbeidsplas-
ser.

Materialvalg
Prosjektet sin langstrak-
te form med sin plassering 
langs en delvis østvendt og 
tett skogkledd skråning, en 
krevende og utfordrende 
tomt. Det har derfor tidlig i 
prosessen vært et ønske om å 
gi prosjektet utvendig et lyst 
og luftig arkitektonisk ut-
trykk. Det ble derfor valgt 
hvite Reynobånd plater som 
hovedmateriale i matte og 
delvis høyglanset utførelse.
I første byggetrinn har hver 
av kontorblokkene fått sin 
egen hovedfarge ved å benyt-
te fargede kanalplastplater 
fra Rodeca. Platene sin opp-
bygging med plastkanaler 
gir fasaden en dybde og en-
dret utseende ved vandring 
rundt i bygget. Byggetrinn to 
er med sin enkle form og bu-
ede bygningsavslutning en-
klere i sin volumoppbygging.

Det er benyttet samme prin-
sipp for hovedmateriale, 
mens kanalplastplatene er 
satt sammen på en mer vari-
ert måte, for både å gi bygget 
en slektskap til første bygge-
trinn, samtidig som det gir 
denne delen av prosjektet et 
eget uttrykk innenfor en hel-
hetlig ramme.

Tekniske løsninger
Prosjektet er basert på vann-
båren oppvarming ved jord-
varme med supplement av 
annen energi for spisslast i 
egen varmesentral. For byg-
getrinn en er det etablert et 
hovedventilasjonsrom for 
hver av kontorblokkene i før-
ste underetasje. For bygge-
trinn to er det installert to 
desentraliserte ventilasjons-
aggregater for hver etasje. 
Byggetrinn en har også egen 
trafo og andre felles tekniske 
anlegg for begge byggetrinn.
Begge byggetrinn er full-
sprinklet.

Breeam 
Aibelbygget er det første 
kontorbygget som er ser-
tifisert som «Breeam very 
good» i Norge. Gjennom hele 
planleggings-/ byggeproses-
sen har det vært jobbet med 
å fremskaffe et mest mulig 
miljøvennlig og fremtidsret-
tet kontorbygg.

På tur i den gjennom
gående gangaksen i kon
torfløyene. For en utsikt! 
De flotte fargene beriker 
prosjektet.

Foto: Byggenytt

Ved hovedinngangen 
en 7 m høy skulptur av 
Bård Breivik (ennå ik
ke pakket ut). En gra
vitasjonsring i rustfritt 
stål svever over bakken 
og slynger seg rundt en 
av søylene foran det inn
trykkede inngangspar
tiet. Skulpturens myke 
linjer gir en kontrast til 
byggets enkle bygnings
struktur og en opplevel
se av letthet og eleganse.

Foto: 
Byggenytt

Flott utført trapp i det innebyggete gårdsommet. På plan 1 nærmest resepsjonen ligger 
det store kantinearealet (bildet under).

Foto: Byggenytt
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SYKKELSTATIV- OG PARKERING

Tlf. 91 60 29 66 • www.haniss.no

          Vi gratulerer 
         med valg av vinduer, 

og takker for oppdraget!

www.nordan.no

NESTE GENERASJON VINDUER

Vi har levert 
storkjøkken utstyret  

til kantinen i  
Hagaløkkveien 28.

Metos AS
salgsupport 
tlf 924 28 860
service 
tlf 982 40 142
metos.norway@
metos.com 
www.metos.com

Kantinen har godt utrustet storkjøkken hvor det skal 
lages mat til ca. 750 personer i første omgang (byg-
getrinn 1).

Alle bilder i boksen: Byggenytt

Aibelbygget er godt utrustet med treningsfasiliteter 
som gymsal (bildet), squashbane, etc.

Stor sykkelparkering for spreke og miljøbevisste 
ansatte.

Aibelbygget har parkeringskjeller i to plan.

Utsnitt areal i «blå» kontorfløy. Kunstplakater på vegger med offshore-relaterte motiver, og lekker møteplass.

Foto: Byggenytt

To jenter sterkt in-
volvert i prosjektet. Til 
ven stre Aibels bruker-
gruppe sin prosjektleder 
Goeril Duinker Hveem, 
her i engasjert samtale 
med interiørarkitekt 
Anne Ruth Flåte.

Et flott bygg har det 
blitt – både utvendig og 
innvendig

Foto:
Byggenytt

Totalentreprisen

Arbeidene er i gang sommer 2010 med boring av 36 en-
erigibrønner opp til 200 meter ned i grunnen.

Foto: Skanska Norge

Det er andre gang Byggenytt 
møter prosjektleder Arne 
Amundsen i Skanska Norge 
i intervjusammenheng. For-
rige gang var i forbindelsen 
med  det store og prestisje-
tunge Aker Hus-prosjektet 
på Fornebu, eller Aker Solu-
tions som det etter hvert kom 
til å hete. Amundsen forteller 
at kjernen i prosjektorgani-
sasjonen han nå leder på Ai-
bel-prosjektet, er omtrent den 
samme som den på Fornebu i 
2007, og som han også hadde 
med seg på Western Geco-
prosjektet i 2009, også dette 
lokalisert til Asker.

Amundsen har holdt fast 
på sitt prinsipp fra tidlige-
re prosjektledelse om hori-
sontal struktur i prosjektor-
ganisasjonen. Prosjektet er 
delt inn i 3 økonomisk like-
verdige undergrupper ba-
sert på de ulike fagområdene 
rigg, bygg og teknisk. Dis-
se har hver sin prosjektleder 
med ansvar for sitt budsjett. 
Gevinsten er ifølge Amund-
sen at fokuset på hvert enkelt 
budsjett blir skjerpet, og kon-
trollen med prosjektets total-
kostnad bedret. Det blir også 
en sunn konkurranse mellom 

prosjektgruppene som ska-
per mange positive effekter i 
team-byggingen med målset-
ting om å skape entusiasme 
for, identifikajon med og ei-
erskap til prosjektet. 

Amundsen påpeker viktig-
heten i å få til blannede pro-
sjektgrupper med en miks av 
eldre med lang erfaring og 
yngre folk med ungdommens 
pågangsmot. I denne sam-
menheng opplyser Amund-
sen at Skanska har en mål-
rettet satsning på å rekruttere 
nye, unge prosjektingeniører. 
Kvinner er særlig velkomne. 
Og som eksempel på det har 
Amundsen tatt med seg ny-
ansatte Ida Martine Strøm i 
intervjusammenheng. Hun 
er prosjektingeniør og har i 
løpet av sitt første år fått en 
viktig rolle i prosjektorga-
nisasjonen med ansvar for 
innkjøp og vareleveranser. 
Oppgaven gir henne god inn-
sikt i byggeprosjektets ulike 
deler, og god kontakt med 
underentreprenørene. 

Totalentreprenørens pro-
sjektleder er selvsagt stolt 
over det bygget, eller rette-
re sagt det byggetrinnet han 

kunne overlevere tiltaksha-
ver 1. desember 2011, som 
planlagt. Det er et stort hus, 
23.000 m2 til en pris  på 290 
millioner kroner (+ mva), 
oppført på en logistikkmes-
sig vanskelig tomt, og med 

en byggetid på 18 måneder. 
Det er et staselig hus, tar seg 
vakkert ut, noe Byggenytt så 
absolutt kan være enig med 
Amundsen i. Det er videre 

fortsettelse neste side
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Alle elektrotekniske
installasjoner er utført av

Grenseveien 69, 0609 Oslo

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

Ved å kombinere våre ventilasjonsaggregater GOLD 
med system WISE – våre aktive spjeld og ventiler med 
intelligent styring, oppnår vi et behovsstyrt og energi-
optimalt ventilasjonssystem.

Vi leverte store energibesparinger 
til Hagaløkkveien 28!

www.swegon.no

fortsettelse fra 
forrige side

det første kontorbygget i Nor-
ge som vil bli miljøsertifisert 
etter standarden BREEAM 
NOR utarbeidet av Grønn 
Byggallianse med karakte-
ren «very good». Det man-
glet bare 2 poeng for å kla-
re «Excellent». Det innbærer 
ikke bare at bygget er bra på 
energi og miljø. Også an-
dre faktorer som geografisk 
beliggenhet til trafikknute-
punkter, krav til transport 
og CO

2
-utslipp fra underen-

treprenører og leverandører 
regnes med. Prosessene er 
også viktige. Resirkulerings-
graden er for eksempel 98%.  

Byggeprosessen er gjennom-
ført som totalentreprise i tett 
løpende samarbeid med eie-
ren Ferd Eiendom, leietaker  
Aibel, Skanska Eiendom og 
Skanska Norge AS. Samar-
beidet har gått greit og har 
iflg Amundsen vært preget 
av åpenhet og gjensidig øn-
ske om positiv problemløs-
ning. 

Amundsen trekker fram no-
en elementer som bidrar til 
at huset er energigjerrig og 
vil få et beregnet forbruk på 
90 kWh/m2/pr. år. Det betyr 
at prosjektet tilhører Energi-
klasse B.  Det brukes jord-
varme til oppvarming og kjø-
ling med varmepumpe. Det 
er boret 36 energibrønner 
opp til 200 meter ned i grun-
nen. Ekstra tette yttervegger 
og energivinduer med 3-lags 
glass gir en lufttetthet godt 
under kravene til passivhus. 
Ventilasjon og lys reguleres 

av tilstedeværelsesstyrte sen-
sorer, og sammen med annen 
avansert teknikk, er resulta-
tet blitt et referanseprosjekt 
som tiltakshaver, utbygger og 
bruker kan være stolte av.

Det bygget som Aibel nå er 
i ferd med å flytte inn i, er 
første byggetrinn i Kraglund 
kontorpark som er Askers 
nye og største utviklings-
område for ny næring sør 
for Asker sentrum. Området 
er regulert for 4 byggetrinn.  
Amundsen og hans kollegaer 
er allerede godt i gang med 
byggetrinn 2 som ligger like 
syd for ferdigbygget hus og 
er knyttet til dette med glass-
bro. Det nye bygget er på ca. 
5000 m2 og skal overlevers 
15. mai i år. Kontraktsverdi-
en for dette prosjektet er 90 
millioner kroner (+ mva.). Et 
byggetrinn 3 og 4 er ennå ik-
ke helt på plass, men vil bli 
reist like nord for ferdig bygg 
og nærmere Asker sentrum.

I utgangspunktet var det 
Birger N. Haug Holding og 
Skanska Eiendom AS som 
ervervet det 70 dekar sto-
re tomteområdet som utgjør 
Kraglund, og som ville finne 
ut hvordan tomten kunne ut-
vikles. Underveis solgte Bir-
ger N. Haug seg ut av pro-
sjektet og Skanska tok over 
med utvikling og bygging for 
så å selge prosjektet videre til 
Ferd Eiendom AS. Og med 
dette kom så Aibel inn som 
bruker. Ferd eier Aibel.

Det er installert 7 aggregater av typen GOLD 70 og 
GOLD 80. Totalt er det installert 130.400 m3/h

Foto: Byggenytt

For å unngå skjøter i Rodecafasaden ble de 23 meter 
lange platene fraktet på henger fra Tyskland, håndbåret 
inn på byggeplassen og montert med sugekopper.

Foto: Skanska Norge

I forbindelse med datarommet er det montert 2 stk. 14 
kW DX-kjøling. Til høyre i bildet sees også sentralen som 
styrer og overvåker Inergenanlegget til datarommet.

Foto: Byggenytt

Bildet over:
Den store en-
ergibesparelsen 
ligger i mulig-
heten for å 
«dumpe» varme 
via en veksler 
på 500 kW ned 
i geobrønnene. 
Veksleren er 
plassert til ven-
stre.

Til venstre:
Sprinklersen-
tralen med 3 
ventiler og flow-
switcher.

Foto:
Byggenytt

Standsmessig inngang til 
Aibels nye hovedkontor i  
Hagaløkkveien 28.

Foto: Byggenytt

Asker har etter hvert fått en offshoretung industriklynge, her ved to av selskapene.   Foto: Byggenytt
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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 Hagaløkkveien 28, Asker.

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 900TourniketSwinglane 900

Alle bilder på siden: Byggenytt
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www.nordan.no

Kjenn ungdomsskoles sentrale atrium.                                                      Foto: Byggenytt Trappeamfi Dalen skole.           Foto: Byggenytt

Verdalsøra barne- og 
ungdomsskole.
Hovedinngang, 
musikkavdeling og 
skolens storstue.

Foto:
Kristian Stokdahl

TINE Meieriet Oslo – vakker industriarkitektur!                                                                                        Foto: Byggenytt

Sørenga byggetrinn 1 (til høyre) og byggetrinn 2.     Foto: Byggenytt.
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