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R6 Regjeringsbygg

Den nye 25.000 m2 store 
utvidelsen av regjerings
kvartalet nærmer seg 
ferdigstillelse. Snart vil 430 
moderne arbeidsplasser 
bli tatt i bruk av Helse og 
omsorgs departementet og 
Landbruks og matdeparte
mentet. R6 vil også huse 
noen funksjoner for Departe
mentenes servicesenter. 
Statsbygg står bak bygge
prosjektet som har pågått 
for fullt siden 2009 og som 
vil være innflytningsklart  i 
juni. Byggeprosjektet har 
hatt store utfordringer med 
liten tomt og en kombina sjon 
av gamle og nye konstruks
joner somer føyet sammen 
til én helhet. R6prosjektet 
har vært krevende å gjen
nomføre. 

Foto: Byggenytt
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Vi har prosjektert
VVS-anleggene for R6,
og takker Statsbygg for
et utfordrende oppdrag.

Telefon 91 91 61 11
www.unionconsult.no

Rådgivere i akustikk

Bygg, samferdsel og industri
Brekke & Strand Akustikk AS • Telefon 24 12 64 40

Postboks 1024 Hoff, 0218 Oslo
www.bs-akustikk.no

Sweco Norge AS avd. Lysaker
Telefon 67 12 80 00 • www.sweco.no

Rådgivende ingeniør
elektro

Rådgivende konsulenter innen 
biologiske bygningsskader

Telefon 469 75 500
www.mycoteam.no

R6 Regjeringsbygg
Av 

Knut Pedersen, BA Arkitekter AS
Siri Bakken, Narud Stokke Wiig AS

Fra arbeidene med R6 sitt inngangstorg medio april i år.                         Foto: Byggenytt     

Bakgrunn
Prosjekteringsgruppen ble 
engasjert av Statsbygg i 2001 
for ombygging av Keysers 
gate 6 og 8 til departements-
kontorer. 

Prosjekteringsarbeidet ble 
igangsatt i 2006 da prosjek-
tet ble utvidet med Biengår-
den; Teatergata 9 i tillegg til 
de 2 øvrige bygningene. I tid-
lig fase av skisseprosjekt ble 
det besluttet å erstatte Bien-
gården med et nybygg på 13 
etasjer over terreng, begrun-
net med krav til sikkerhet, 
funksjonalitet og program-
mets arealbehov.

Forprosjekt ble levert som-
mer 2007, detaljprosjekt ble 
levert høsten 2008 og bygge-
arbeidet ble igangsatt i sep-
tember 2009 etter kontrahe-
ring av delte entrepriser for 
bygningsmessige og teknis-
ke entrepriser.

BA Arkitekter AS, som var 
arkitekt i prosjektet fra opp-
start, avsluttet prosjekte-
ringsarbeidet høsten 2010 
etter avtale med Statsbygg. 
Arkitektfirma Narud Stokke 
Wiig AS ble engasjert som 
arkitekt for byggeperioden 
og for innrednings-/utstyrs-
planlegging, men også med 
gjennomføring av tiltak for 
kostnadskutt.

Eksisterende bygninger 
Keysers gate 6 og 8
Keysers gate 6 ble ferdigstilt 
i 2001 som uinnredet bygg i 
9 etasjer, tegnet av arkitekt-
firma FS Platou. Keysers ga-
te 8, Statens pensjonskasse, 
ble bygget i 1899 i 3 etasjer, 
og påbygget med 3 etasjer 
i 1956 med fasader tilpas-
set byggets opprinnelige re-
nessansefasader. Bygget var 
varslet fredet av Riksanti-
kvaren med grunnlag i byg-
gets fasader og sentrale rom 
i 1. etasje, ekspedisjonshall, 
inngang og trapperom. Ved 
gjennomføring av nybygget 
i Teatergata 9, ble det lagt 
til rette for felles bruk av de 
2 bygningene som departe-
mentskontorer.

Plankonsept for nytt 
regjeringsbygg
Byggeprogrammet tok sik-
te på å etablere ca. 440 kon-
torplasser i cellekontorer for 
Helse- og omsorgsdepar-
tementet (HOD) og Land-
bruks- og matdepartementet 
(LMD) samt driftstekniske 
funksjoner for Departemen-
tenes Service Senter (DSS) i 
de 3 bygningene. Kommuni-
kasjonsgang skulle etableres 
mot regjeringsbygg R5 for 
gangforbindelse og varetran-
sport for betjening av det nye 
regjeringsbygget.

Nybygget i Teatergata 9 ga 
mulighet for å etablere et 
inngangsforhold fra Teater-
gata og for å samordne eta-
sjehøyder med eksisterende 
bygg Keysers gate 6. Verti-
kal hovedkommunikasjon, 
heis og trapp er plassert i ny-
bygget med direkte atkomst 
til kontorarealene i de 3 byg-
ningene. Høydeforskjeller 
mot Keysers gate 8 og krav 
til universell utforming er 
ivaretatt med egen heis og 
ramper i tillegg til mindre 
trappeløp i overgangssoner 
mellom bygningene.

Det steinbelagte inngangs-
torget er samordnet i dimen-
sjoner med nybyggets hoved-
fasade og flyter visuelt under 
den brede glassbaldakinen 
inn i regjeringsbyggets høye 
vestibyle. Glassvegg/sky-
vefelt skiller presserom fra 
vestibylen med byggets be-
tongkjerne som bakvegg, 
synlig fra torg og vestibyle. 
Kantine er plassert i gate-
plan mot Keysersgate og har 
overlys ned fra bygnings-
kompleksets to lysgårder. En 
ubetjent «minikantine»  er 
plassert i nybyggets toppeta-
sje med utsiktsterrasse.

Kontorarealene er disponert 
mot de ytre fasadene og mot 
de 2 glassoverdekte lysgår-
dene.

Arkiv, tekniske rom og kul-
vert mot regjeringsbygg R5 
er plassert i 3 etasjer under 
terrengnivå.

Prosjektet har medført en be-
tydelig ombygging av Key-
sers gate 6 for å oppnå pro-
grammert arealutnyttelse 
med akseptable lys og ut-
siktsforhold. Bygget er på-
bygget med 1 ½ etasje, over-
gangssoner mot Keysers gate 
8 er bygget om og alle fasa-
der er nye, lysgård er utvi-
det og glassoverdekket. Det 
er lagt vekt på å oppnå mest 
mulig lysinnfall i kontorene 
med heldekkende glassfla-
ter og transparens/åpenhet 
gjennom arealene.

Arkitektur
Regjeringsbygg R6 består 
av 3 forskjellige bygninger 
og utgjør en del av en kvar-
talstruktur fra siste del av 
1800-tallet. Selv om nybyg-
get og torget er et klart brudd 
med den tilliggende kvartal-
strukturen, har det vært bred 
faglig enighet om utbyg-
gingsprinsippet med ny høy-
blokk og beholde torget som 
et åpent rom mellom den 
høye bebyggelsen i de tillig-
gende kvartalene.

De 3 bygningene har hver sin 
identitet og rolle i forhold til 
de nære omgivelsene. Sam-
menstillingen av disse byg-
ningene krever behandling 
og et grep som synliggjør de-
res felles funksjon.

Nybygget Teatergata 9 repre-
senterer regjeringsbyggets 
front i et samspill med inn-
gangstorget. Byggets brede 
hovedfasade i glass og kraf-
tige aluminiumsfinner og 
baldakin er samordnet med 
torgets avgrensning. Torgets 

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er 
ca 900 medarbeidere innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging. 
COWI-gruppen totalt teller ca 6300.

Besøk oss på www.cowi.no 
og facebook.com/cowinorge

Ansvarlig for brannteknisk 
prosjektering.
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Statsbygg er byggherre for regjeringsbygg 6, R6. 
  

Les mer på www.statsbygg.no  

R6, arkitekt: ba arkitekter, foto: Byggenytt

Nytt bygg på 16 etasjer i lys, synlig betong. 
Restaurering av det tidligere Statens pensjonskasse, 
et verneverdig bygg fra 1899 samt ombygging av 
Keysers gate 6. De tre eiendommene er sammenføyd 
til et representativt regjeringsbygg for to
departementer.

Veidekke Entreprenør AS
www.veidekke.no

R6 Regjeringsbygg

hellende flate flyter inn i 
byggets vestibyle / presserom 
med heiskjerne som rommets 
indre avgrensning.

Statens pensjonskasse, Key
sers gate 8, står uendret som 
et hjørnebygg med granitt
fasader i renessansestil med 
kraftige horisontale gesimser 
i sammenstilling mot nybyg
gets vertikale endefasade og 
mot ombygget fasade i Key
sers gate 6.

Ny fasade i Keysers gate 6 
har samme materialbruk og 
konstruksjon som nybyggets 
hovedfasade, men samtidig 
tilpasset den gamle fasade
rekken i struktur, med ho
risontalitet /vertikalitet til
varende de gamle fasadene, 
som skaper harmoni til tross 
for store kontraster i materi
alholdning.

Det 13 etasjers nybygget 
er kjernen i det nye regje
ringsbygget. Enkle glassfla
ter spenner over de 2 lavere 
bygningene, som ligger opp 
mot høybyggets bakvegg og 
knytter de ulike bygningene 
sammen til et samlet byg
ningskompleks. Glasstakets 
gesims er gjennomgående 
horisontal over de 2 bygnin
gene og lander på mønet av 
Statens Enkepensjonskasse 
uten å være synlig fra gate
plan.

Nybygget er støpt i lys betong 
som står ubehandlet synlig 
på kjernevegg, søyler og i 
himling. Etasjene over vesti
bylen er i prinsippet like med 
en ytre krets av cellekonto
rer med glassvegger, 2 indre 

kjerner av toaletter, kopirom, 
tekjøkken og møterom og en 
bakre kjerne av heisbatteri 
og trapp med atkomst til de 3 
bygningene. Hver av 2 stats
rådseksjoner går over 2 plan 
med åpent volum og intern 
trapp.

Keysers gate 6 er innredet 
med glassfasader mot glass
overdekkede lysgårder og 
innredningsvegger som ny
bygget, men alle himlinger 
er nedforet for tekniske fø
ringer.

Keysers gate 8
Bruk og utforming av den 
gamle bygningen er tilrette
lagt i nært samråd med Riks
antikvaren, med vekt på an
tikvarisk tilbakeføring av de 
sentrale arealene i 1. etasje 
(plan 2), med ekspedisjons
hall, inngangsparti og trap
perom. Arealene i 1. etasje er
disponert til prosjektareal og 
møterom.

Arealene i opprinnelige 2. 
og 3. etasje er disponert til 
kontorer. Det er lagt vekt 
på reetablering av opprinne
lig romstruktur med farger 
og detaljer som er registrert 
i bygget. Rommene er un
derdelt med glassvegger og 
infrastruktur etter prinsipp 
‹rom i rommet› med et klart 
skille mellom gamle rom og 
nye innredningselementer. 
Ventilasjonssøyler er frittstå
ende eller integrert med nye 
glassvegger. 

Inneklima og teknisk 
infrastruktur
Byggeprogrammets miljø
plan forutsetter minst mulig 

bruk av aktiv kjøling i konto
rarealene. Dette oppnås ved 
at den eksponerte betongens 
magasinererende egenska
per utjevner temperaturfor
skjellene gjennom døgnet, 
indirekte innslipp av natur
lig lys via profilerte reflek
terende persiennelameller og 
begrenset bruk av kunstig al
mennbelysning. Som resultat 
har også hovedfasaden mot 

syd et glassareal på 47% uten 
at det er brukt folier som re
flekterer det helsebringende 
dagslyset.

Teknisk infrastuktur i ny
bygget er tilrettelagt med ut
gangspunkt i eksisterende la
ve etasjehøyder 3,1 m brutto 
for Keysers gate 6. Konto
rene er ventilert direkte fra 
vertikale sjakter uten ned

forede himlinger med forde
ling fra kjelleretasje og tek
nisk mellometasje over plan 
9. Netto takhøyde i arealene 
er således 2, 8 m til tross for 
lav brutto etasjehøyde.

Samme vertikale ventila
sjonsløsninger er benyttet i 
det gamle bygget, delvis som 
følge av lave etasjehøyder i 
de tidligere påbygde etasjer 

(1956), men også for å unn
gå nedforede himlinger i de 
opprinnelige kontoretasjene.
Tekniske rom for ventilasjon 
og elektro er plassert i kjel
leretasjer.

Fasadekonstruksjon
Glassfasader er alumini
um påhengsvegger med fast 

Utsikt fra høybyggets takterrasse, her sett mot Trefoldighetskirken, til 
høyre Regjeringsblokka med tildekning etter 22. juli-attentatet. 

Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side

Fasade Keysers gate 6.                Foto: Byggenytt

Det 13 etasjers nybygget er kjern en 
i det nye regjeringsbygget.

Foto: Byggenytt
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fortsettelse fra 
forrige side

glass og tette åpningsluker. 
Brystningsfelt er lakkert 
glass med plassbygde vegger 
på innsiden. Deler av fasaden 
mot syd og øst er konstruert 
i brannklasse med glasspro-
filer i stål, lakkert i alumini-
umsfarge. Glassfasadene er 
påmontert ekstruderte alu-
miniumlameller forankret til 
glassprofilene med spesial-
produserte braketter.

Lamellene har til formål å gi 
dybde til fasaden, men også 
maskere de ulike glass- og 
profiltypene som er benyttet 
i fasaden.

Betongvegger i fasaden er 
påfôret med isolasjon og 
kledning i granitt. Granitt-
platene er montert med åpne 
fuger i «flisformat» og fram-
står som kledning.

Bygningsmessig 
innredning
Kontorarealene er innredet 
med enkle kontorvegger i fo-
liert stål og glassvegger lak-
kert i aluminium farge og 
standard T-profilhimling-
er. Det er satt dype farger i 
rødt, blått og gult for å mar-
kere kjernevegger. Gulvbe-

Postboks 4443, Nydalen • 0402 Oslo
Telefon 22 02 72 00
www.swedoor.no

legg er ensfarget grå linole-
um og en rødbrun farge i de 
antikvariske arealene. Gulv i 
vestibylearealet er lys terras-
so med innfelt børstematte i 
inngangssonen.

Branntekniske løsninger
Arealene i bygningene er 
helsprinklet og uten avgrens-
ninger av brannceller i hver 
etasje mellom vertikale heis- 
og trappekjerner. Vegger mot 
glassoverdekte lysgårder har 
klasse EI30 / E30. Brannven-
tilasjon er etablert i glasstak 
over lysgårdene med tilluft 
fra fasader i plan 2. Brann-
tekniske utfordringer mot na-
bobygget Teatergata 5 er løst 
ved sikring av nærliggen-
de fasadeareal i brannklas-
se EI120 og glasskonstruk-
sjon i klasse EI60 ved bruk 
av glassprofiler i stål.

Miljøprosjektering
Det ble utarbeidet en miljø-
plan for prosjektet med føl-
gende 3 hovedmål:
• Energibruk maks 120 kWh/
m2/år; (gjelder de to nyeste 
bygningsdelene, K8 er bereg-
net til å ligge på mellom 150 
og 160 kWh/m2/år).
‐• Bruk av miljøriktige kon-
struksjoner og materialer 
inkl. mulighet for gjenbruk.
‐• Antikvarisk rehabilitering 

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

av Keysers gate 8, Statens 
Enkepensjonskasse, gjen-
bruk av eksisterende byg-
ningselementer som parkett 
og brystningselementer der 
det har vært mulig.

Miljømålene er fulgt opp 
i gjennomføringen av pro-
sjektet. Som et pilotprosjekt 
ble det stilt krav i tilbuds-
grunnlaget til bruk av miljø-
vennlige materialer, til pro-
duktdokumentasjon og til 
oppfølging i byggeperioden.

Landskapsbehandling
Landskapsbehandling om-
fatter inngangstorg mellom 
Teatergata og Munchs gate 
samt fortau foran bygninge-
ne. Torgets nivå er noe senket 
som konsekvens av samord-
nede etasjehøyder i bygnin-
gene. Hele torget skal stein-
settes med granittheller i små 
formater i skrå flater tilpas-
set gatenivå og inngangsnivå.
Torgets bredde er samordnet 
med fasadebredde og balda-
kin, avgrenset mot betong 
ventilasjonsoppbygg med sit-
tebenk og vegetasjon. På del 
av torget er det avsatt plass 
for kunstprosjekt og en vok-
sen rødeik.

Kunstprosjektet
Kunst i offentlig rom KORO 
har ansvar for gjennomfø-
ringen kunstprosjekt i det 
nye regjeringsbygget. En in-
ternasjonal konkurranse ble 
avholdt med prekvalifiser-
te deltakere for en installa-
sjon på torget. Installasjo-
nen «Grass Roots» blir utført 
av koreansk kunstner Do Ho 
Suh som en integrert del av 
landskapsplanen.

Heiskjernens betongvegger i 
presserom og statsrådseksjon 
er gjenstand for et kunstpro-
sjekt utført av den norske 
kunstneren Vanessa Baird.

Endeveggen i vestibylen er 
definert som et 3. kunstpro-
sjekt i regjeringsbygget.

Løst inventar og utstyr
I planleggingen av løst inven-
tar og utstyr, har det vært fo-
kus på godt ergonomisk og 
funksjonelt design og enkelt 
formspråk. Prosjektert in-
ventar skal reflektere et sam-
tidsdesign og gi et helhetlig 
preg et regjeringsbygg ver-
dig. Den enkelte arbeidsplas-
sen skal være av samme kva-
litet og møblert etter samme 
prinsipp uavhengig av om 
den er lokalisert i bygnings-
del fra 1899, 2001 eller 2012. 
Det er imidlertid vektlagt at 
fredete fellesrom i de neder-
ste etasjene av Keysersgate 
8, spesielt Enkesalen, er gitt 
møbler som fremhever rom-
menes karakter i et enkelt, 
men noe mer klassisk uttrykk 
enn det som er valgt for øvri-
ge arealer.

Sperretrinn/roadblockere, heve-
og senkepullerter, sikkerhetsfilm,

ekspedisjonsluke med intercom, og
 sikkerhetsskyveport til R6 er levert av

Mil Sec Norge AS • Ryensvingen 2-4, 0680 Oslo
Telefon 24 07 18 00 • www.milsec.no

Rent Bygg Entreprenør
Ingeniørfirma RenTec as • Løtveitlia 24, 5151 Straumsgrend

Telefon 55 59 96 66 • rentec@rentec.no

Bildet over viser hvordan 
det så ut i mai 2008.
Kontorbygget til Spare-
banken Bien råder ennå 
grunnen i Teatergata 9 
(Foto: Dag W. 
Grundseth, Aftenposten).

BA arkitekters illustra-
sjon viser hvorden det 
blir  med  med nytt høy-
bygg og torget med in-
stallasjonen «Grass 
Roots» og sikkerhetspul-
lerter i forgrunnen.

Bildene under viser utsnitt fra 
kontorareal er.

Foto: Byggenytt
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Implenia Miljø er en totalentreprenør som håndterer 
både store og små prosjekter innen riving, sanering 
og forurenset grunn.

Implenia Miljø AS
Lilleakerveien 2b, 0283 Oslo 
Postboks 173 Lilleaker, 0216 Oslo  
Tlf: 22 50 73 00
www.implenia.no

– R6 i Teatergata 9 sto sommeren 2009 foran utfordrende rivningsarbeider 
med krevende anleggsforhold som trafikk, fotgjengere og nabobygg.  
Implenia Miljø utførte arbeidene med stor faglig  dyktighet og fokus på 
 kvalitet,  sikkerhet og miljø. 

Tore Bryhni 
Kontraktsleder bygg
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M e r  i n fo r m a s j o n  � n n e r  d u  p å :

w w w. p m e nt re p re n o r. n o

sundby trapper a/s

Smedevej 6, Sundby M
7950 Erslev M
Tlf. + 45 97 74 62 77
Fax. + 45 97 74 61 62
E-mail: st@sundby-trapper.dk

www.sundby-trapper.dk

Ståltrapper til R6,
samt alt i ståltrapper, altaner og rekkverk

Betongpumping
er utført av

Haavard Martinsens vei 29, 0978 Oslo
Telefon 22 78 71 00

betong@tobullbetong.no
www.tobullbetong.no

Å bygge R6 – komplekst og omfattende
Det er litt av et byggeopp-
drag som Veidekkes pro-
sjektleder Marianne Hau-
gen og anleggsleder Thomas 
Julusmoen kan berette om i 
en samtale med Byggenytt. 
R6, den nye ca. 21.500 m2 

store utvidelsen av regje-
ringskvartalet i Oslo, har 
nemlig bydd på de mest om-
fattende og komplekse utfor-
dringer et byggeprosjekt kan 
omfatte, fra A til Å. 

Som Haugen utrykker det: 
Det er mange fronter. Her 
har til tider alt pågått sam-
tidig i et helt kvartal, over 
og under bakken. Det være 
seg grunn-, antikvariske -, 
tekniske – og hele spekteret 
av innredningsarbeider. Til 
vanlig vokser et byggepro-
sjekt fram bit for bit i forhold 
til en forutgående planleg-
ging. I R6 har regelen vært at 
arbeider pågår med alle fag 
og i alle tre bygningskroppe-
ne. Overraskelser har stadig 
dukket opp som har krevd 
en kontinuerlig planlegging. 
Med liten tomt og en kombi-
nasjon av gamle og nye kon-
struksjoner som skal føyes 
sammen til én helhet, har 
R6-prosjektet vært krevende 
å gjennomføre.

Keysers gate 8
Kontrakten med byggeherre 
Statsbygg, vunnet i skarp an-
budskonkurranse med flere 
av de store entreprenørene i 
Norge, omfatter restaurering 

og ombygging av det tidlige-
re hovedkontoret til Statens  
pensjonskasse i Keysers ga-
te 8 (K8), som er et verne-
verdig bygg fra 1889. Arbei-
dene med denne over 100 år 
gamle antikvariske hjørne-
gården på 4300 m2 er utført 
i tett samarbeid med Riks-
antikvaren, og omhandler å 
tilbakeføre de tre nederste 
etasjene til opprinnelig stil. 
De 3 øverst etasjene, et på-
bygg fra 1953, er skrellet til 
råbygg og bygges om til mo-
derne kontorarealer. Deler av 
denne vakre bygården er re-
fundamentert med stålkjer-
nepeler boret innenfra. Det 
verneverdige taket er lagt 
om med nye konstruksjoner 
og med ny kobbertekking. 
Disse arbeidene er utført un-
der et midlertidig ”tak over 
tak” et telt, som ble montert 
på toppen av stillasene. 

Keysers gate 6
Nabogården Keysers gate 6 
(K6), bygget av Veidekke på 
1990-tallet, har stått ubrukt.  
Alt av fasader, tak, noen dek-
ker, sjakter, heiser og trapper 
er revet. Bare råbygget av 
det 8400 m2 store bygget sto 
igjen før ombygging kunne 
ta til. K6 har fått nye fasader 
som skal gi et bedre uttrykk 
og miljøegenskaper. Mellom 
de store glassvinduene er det 
nå smale vinduer som kan 
åpnes for lufting. K6 og K8 
danner to indre glassgårder 
som er glasset over.  I forbin-

delse med K6 kan nevnes at 
Julusmoen og flere av hans 
arbeidskamerater nå i gang 
på R6-prosjektet, var med å 
bygge K6. Det var ikke Ma-
rianne Haugen, men hun var 
Veidekkes prosjekteringsle-
der på byggingen av Forsva-
rets Ledelsesbygg på Akers-
hus festning, et prosjekt ikke 
ulikt R6 i kompleksitet. Hau-
gen har på R6 tatt med seg 
flere av staben og håndver-
kere derfra. (Forsvarets le-
delsesbygg er tidligere om-
talt i Byggenytt: http://www.
byggenytt.no/prosjekter_06/
ledelses/ledelsesbygg.htm).
Ovennevnte peker på at 
byggherren har et erfarent og 
kompetent team til å skjøtte 
hovedentreprisen. 

Teatergata 9 – nybygg
R6-prosjektet omfatter også 
et nybygg i hjørnetomta ved 
Munchs gate og Teaterga-
ta, Teatergata 9 (T9). Dette 
er et plasstøpt høybygg med 
13 etasjer over bakken og 3 
etasjer under bakken, på til 
sammen 8500 m2. Nybygget 
er forbundet med de to ek-
sisterende bygg i alle etasjer 
selv om det er høydeforskjell 
mellom etasjene. Nybyg-
get er reist der Biengården 
lå. Før bygging av T9 kun-
ne påbegynnes, ble den 20 år 
gamle kontorbygningen til 
Bien Sparebank revet i egen 
entreprise i løpet av første 
halvår 2009.   

Veidekke hadde byggestart 
i august 2009 og arbeidene 
omfattet i første omgang sik-
ringskonstruksjoner i grun-
nen i byggegropa i Teaterga-
ta 9, fjerning av eksisterende 
kjeller og sprengning for yt-
terligere to etasjer. Den tran-
ge tomta ga plass til kun en 
liten grop med grunnfla-
te ikke større enn 700 m2. I 
forkant av gropa er det byg-
get en ca. 100 meter lang be-
tongkulvert fram til Sentrum 
P-hus, og gjennom P-huset 
til Regjeringsbygg 5 (R5) 
på andre siden av Teaterga-
ta. Massene fra kulverten er 
lastet ut med kran, maski-

ner er heist ut og inn, og hele 
tverrsnittet er støpt ut sam-
men med kjelleren i nybyg-
get. I R5 er det etablert ny 
sjakt og installert heis til kul-
verten som knytter begge re-
gjeringskvartalene sammen 
under bakken for kommu-
nikasjon med P-huset. Uten-
dørs er de trange og tildels 
stengte gateløpene gravet 
opp og utstyrt med sikker-
hetsbarrierer, i likhet med de 
øvrige regjeringskvartalene. 

Klatrende sikringsskjerm 
på dekkestøp
Arbeid med bærende kon-
struksjoner på høybygget 
over bakken begynte august 
2010. Her har Veidekke be-
nyttet seg av et system som 
gjorde driften av dekkestø-
pene sikrere, ga bedre ar-
beidsmiljø og mer effektiv 
drift. Systemet bærer navnet 
RCS (Rail Climbing Sys-

tem) og består av en sik-
ringsskjerm i finér.Den tet-
te finérskjermen stikker 
2,5 meter over forskalin-
gen til dekket som skal stø-
pes, og sikrer folk og utstyr 
mot å falle ned. Det blir in-
gen betongsprut over kan-
ten. Og dekket er skjermet 
mot vind. Driften blir mer 
effektiv fordi underliggende 
arbeider kan gå for fullt. Fa-
sadebygging, glass- og blik-
kenslagerarbeid går sikkert 
og trygt parallelt med for-
skaling og støping. Under-
liggende arbeider blir bare 
stanset når skjermsystemet 
klatres opp én etasje. 

Tradisjonell riving av utkra-
gede dekkekanter medfø-
rer vanligvis en mann i per-
sonkurv og en mann inne på 
dekket, samtidig avsperres 

➞

Anleggsleder Thomas Julusmoen og prosjektleder 
Marianne W. Haugen. Erfarne folk i tøff jobb!

Foto: Byggenytt

Trang tomt i hjørnet Teatergata/Munchs gate. Her sett fra tårnkranen.                                                     Foto: Veidekke
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Se

Seca Solutions AS og Kaba ønsker å takke 
for tilliten. R6 har valgt den nyeste 
teknologien fra landets ledende leverandør 
av høysikkerhets adgangssluser.

www.secasolutions.no

Sandefjord
Oslo
Bergen Stavanger
Bodø Tromsø
Amsterdam
Oslo
Oslo
Oslo

Vi gratulerer med  
nye flotte lokaler i R6!    

Hilsen en stolt 
leverandør av  
lås og beslag.

Trygg og effektiv klatrende sikringsskjerm i bruk for 
første gang i Norden.

Foto: Veidekke

➞
det i området under på bak-
ken. Med RCS fasadesikring 
utføres dette arbeidet innen-
for skjermen på en trygg og 
god måte, uten fare for at noe 
kan falle ned. Før systemet 
kjøres opp ett flytt, monteres 
den tradisjonelle kantsikrin-
gen med gjerder på det ned-
erste dekket som frigjøres 
slik at montasjearbeidet kan 
gjøres uten av sikkerhetssele. 
Når systemet så kjøres opp, 
er det frigjorte dekke ferdig 
sikret. 

Haugen og Julusmoen fortel-
ler at  man til å begynne med 
var skeptiske til RCS. Men 
med fasiten i hånd kan de ik-
ke få fullrost systemet nok. 
Det hadde tidligere ikke vært 
brukt i Norden før Veidek-
ke introduserte RCS på R6-
prosjektet. Bruk krevde opp-
læring og kostnadene med 
montasje og leie av systemet 
måtte veies mot sikkerheten 
og driftsfordelene. Men kon-
klusjoner er i dag klar: uten 
bruk av dette systemet hadde 
Veidekke ikke kommet i mål 
på byggetiden (for mer infor-
masjon om RCS-systemet, 
se Veidekke Magasin nr 2 
2011). Systemet ble montert i 
oktober 2010 og demontert i 
april 2011. 

Lys betong
Fasadearbeider på T9 startet 
i januar 2011. Fasaden mot 
Munchs gate er belagt med 
grå granitt mens fasaden mot 
Teatergata er utført i glass. 
Støpearbeidene i T9 ble av-
sluttet i mai. Resten av arbei-
dene med takkonstruksjone-
ne og fasadene ble ferdigstilt 
til sommeren og tårnkranen 
ble demontert. Resterende 
arbeider på fasader er utført 
fra klatrestillaser og med lift. 

Haugen og Julusmoen fortel-
ler gjerne om betongarbeide-
ne. Alle etasjer i T9 er støpt 
med lys betong. Betongen er i 
store flater gjort synlig i søy-
ler, dekker og vegger uten 
noen form for behandling. 
Betongarbeidene har der-
for hatt et meget høyt fokus 
på presisjon i utførelsen. Her 
gjelder bare 100%. Ingen feil 
kan forekomme. I presse-
rommet i 1. etasje i T9 er det 
veggflater i lys betong på 6 x 
12 meter og 6 x 6 meter over 
to etasjer. Betongarbeidet er 
på utstilling!

Endringer
Veidekkes kontrakt med 
Statsbygg er en hovedentre-
prise og gjennomføres som 
en samarbeidsmodell. Ho-
vedentreprisens forutsetnin-
ger har endret seg underveis 
i takt med mange uforutset-
te utfordringer og et stort en-
dringsomfang, opplyser Hau-
gen. Julusmoen tilføyer her at 
alle endringene har vært mer 
krevende enn selve den tek-
niske kompleksiteten. Etter 
ett års byggetid byttet Stats-
bygg arkitektfirma og fle-
re andre prosjekterende, og 
de fleste tegningene på pro-
sjektet ble tegnet om. Etter 
halvannet års byggearbeid 
ble det klart at endringsom-
fanget, spesielt på grunnar-
beidene og restaurering og 
ombygging av Pensjonskas-

fortsettelse neste side

Inspeksjon i 
«Enkekassa» før 
de antikvariske 
restaurerings
arbeider tok til.

Foto:
Veidekke

K8 får nytt kobbertak.                                                                                     Foto: Veidekke

Elegant trapp, 
tregulv  og 
lys, eksponert 
betong i fint 
samspill.

Foto:
Byggenytt
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fortsettelse fra 
forrige side

sen ble svært stor. Grep ble 
tatt og samarbeidet mellom 
byggherre og entreprenør 
ble ytterligere forsterket og 
løsningsorientert basert på 
en gjensidig forståelse for at 
byggesaken hadde utviklet 
seg til å bli betydelig mer 
kompleks og omfattende enn 
opprinnelig planlagt. Det re-
sulterte blant annet i forlen-
get byggetid og at entrepre-
nøren forserte sine arbeider. 

Kvalitetssikring
For å kunne etablere et godt 
samarbeid med god flyt har 
en nitidig oppfølging, kon-
troll og kvalitetssikring vært 
en absolutt nødvendighet i 
prosjektet, i følge Haugen og 
Julusmoen. Dette har vært 
styrt av 6 ukers fremdrifts-
planer som har blitt revidert 
ukentlig, for senere når ruti-
ner har satt seg hver 14. dag. 

De tekniske entreprisene er 
ikke Veidekkes kontrakts-
ansvar, men Veidekke har 
koordinert fremdriften. Vei-
dekkes prosjektleder og an-
leggsleder uttrykker i denne 
sammenheng at samarbeidet 
med de tekniske sideentre-
prenører har fungert utmer-
ket. Det blir tilføyet at også 
for de tekniske fag er R6 et 
spesielt utfordrende prosjekt. 
For eksempel har stedvis sto-

Vi har utført alle
renholdstjenester i R6, 
og takker Statsbygg 
og Veidekke for et 
godt samarbeid.

Harbitzalléen 2 A, 0275 Oslo • Tlf. 22 51 11 90

www.totalrenhold.no

GODKJENT AV:SERTIFISERT IHT.:

NS-EN ISO 14001:2004

Bekkelund Wold Haglund

Utomhusarbeider er utført av

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

www.steen-lund.no

re nivåforskjeller mellom de 
tre byggene bydd på utfor-
dringer for å tilpasse etasjene 
med elektro-, ventilasjons- 
og rørføringer. Det har gjort 
det nødvendig å spesialtil-
passe ventilasjonssystem, 
legge nedforinger og kasser 
under himlinger og spesial-
lage nedføringer og sjakter.

HMS-arbeid er viktig og får 
en stadig med sentral plass 
i byggeprosjekter. Så også i 
R6-prosjektet. Både bygg-
herrer og entreprenører, og 
for så vidt alle i bransjen, fra 
topp til bunn, har fokus på 
dette. På R6 under ledelse av 
Marianne Haugen er det opp-
nådd gode HMS-resultater. 
Sikkerhet, helse og arbeids-
mljø har hatt en fremskutt 
plass hele tiden. Ukentlige 
vernerunder med alle fag- 
og byggherrerepresentanter, 
jevnlige SJA (sikker jobb-
analyse) og dyktige verne-
ombud har vært avgjørende 
elementer for å skape en sik-
ker og trygg arbeidsplass på 
R6. HMS-arbeidet har vært 
så bra at Veidekke-staben 
fikk Entrprenørs HMS-pris 
for 2010.

Veidekke har hatt en stor 
prosjektadministrasjon på 
R6 med 20 funksjonærer og 
en topp bemanning med eg-
ne håndverkere på ca. 50 per-
soner.

Sikkerhetsinstallasjoner på R6
I en samtale med Per Ove 
Paulsen, daglig leder i Mil 
Sec Norge AS, får Byggenytt 
opplyst at det er installert en 
rekke sikkerhetsinstallasjo-
ner på R6. Det som er mest 
iøynefallende for mennes-
ker som ferdes  i nærehetet 
av byggeprosjektet R6 er de 
såkalte Road blockere som 
er etablert i gatene rund R6. 
Det er hele 10 stykker av 
dem. Paulsen forteller at det-
te er den sterkeste beskyttel-
se mot uønsket kjøretøypas-
sering som er praktisk mulig.

Mil Sec Norge AS er et sik-
kerhetsfirma som leverer to-
talløsninger for utsatte sel-
skaper og organisasjoner. 
Mil Sec har siden oppstar-
ten i Sverige i 1987 blitt mar-
kedsledende innen konsep-
tet «det sikre rom», og har 
tatt fram en rekke løsninger 
og tjenester som bistår med 
å høyne kunders sikkerhets- 
og trygghetsfølelser. Selska-
pet har jobbet i Norge siden 
1995 og vært operativt som 
eget selskap siden 1997.

Blant Mil Secs kunder fin-
nes blant annet flere departe-
menter, offentlige etater, det 
kongelige hoff, politi, ban-
ker, forsvar og en rekke pri-
vate selskaper. 

Paulsen opplyser de tilstreber 
at alle firmaets leveranser 
skal være skreddersydd og 
best mulig tilpasset for å mø-
te kundenes krav og behov, 
samt at leveransene gjen-
nomføres med riktig sam-
mensatt leveranseorganisa-
sjon. Mil Secs medarbeidere 
og samarbeidspartnere hånd-
plukkes dermed for å oppnå 
best mulig resultat. Som kun-
de skal du derfor være trygg 
på at du alltid får riktig kvali-
tet på produkter, tjenester og 
service.

Mil Sec Norge AS har siden 
2004 jobbet etter prinsip-
pet «byggmester i sikkerhet» 
som betyr at de kan påta seg 
totalansvaret for funksjoner - 
uavhengig av fag. 

For å sikre dette, tilføyer 
Paulsen, tilknytter vi oss en 
prosjektorganisasjon med 
dyktige underleverandører 
fra de respektive fag som er 
relevante for den aktuelle le-
veranse. Etter å ha gjennom-
ført denne arbeidsmetoden i 
nærmere 5 år, har vi oppnådd 
god erfaring knyttet til slike 
prosjekter samt en meget god 
erfaringsbase å plukke fra.
 

Bildet fra Mil Sec viser hvordan en Roadblocker virker.

Roadblockere i hjørnet Munchs gate og Keysers gate. 
Disse vil kunne stoppe tunge lastebiler i stor fart om 
nødvendig.

Foto: Byggenytt

Det nye regjer-
ingskvartalet er 
godt beskyttet.

Foto:
Byggenytt

Inngangssluser før man slipper inn.         Foto: Byggenytt  

R6 er byggeprosjektet hvor gammelt og nytt er føyet sam-
men etter alle kunstens regler.

Foto: Byggenytt
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Telefon 48 11 88 00
www.bockmann.no

Vi har levert glass- og
aluminiumsarbeider til R6 
og takker for oppdraget

Malerarbeidet på R6 samt
antikvariske maler- og tømrerarbeider

i Keysers gate 8 er utført av

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

Leverandør av
malingsprodukter

Den opprinnelige takde-
koren i «Enkekassesa-
len» er på plass. Det er 
nedlagt et betydelig ar-
beid i avdekking og ny 
oppmaling av dekor som 
på et tidligere tidspunkt 
har vært overmalt.

Malere med spesialek-
spertise innenfor anti-
kvarisk rehabilitering 
har stått for gjennomfø-
ringen.

Faksimile av Byggenytts prosjektomtale R6 antikvarisk del i utgave nr. 6 2011.

Det er satt dype farger i rødt, blått og gult for å markere 
kjernevegger.

Foto: Byggenytt

Mye bruk 
av glass i 
utvendige og 
innvendige 
fasader.

Foto:
Byggenytt

Foto: Byggenytt
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Sentral
driftskontroll

 Av Pål Hanssen, Prosjektleder K501, 
SAAS Prosjekt AS

Sinsenveien 47 B
0585 Oslo
Telefon: 40 00 43 43
www.saasprosjekt.no

Byggautomatiseringen
er utført av

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

AUTOMATISERING-
INTEGRASJON

Leverandør av kjøleutstyr til R6
w w w . e p t e c . n o

Det nye regjeringskvartalet 
R6 inneholder avansert auto-
masjon for styring og regule-
ring av alle tekniske installa-
sjoner. 

Det ble utlyst en egen au-
tomasjons-entreprise, kalt 
K501 for å ivareta integra-
sjon av mange tekniske in-
stallasjoner, slik at dette skal 
kunne styres og overvåkes 
fra regjeringskvartalets sen-
trale driftkontrollsystem. In-
tegrasjonsarbeidet har stilt 
store krav til entreprenø-
ren SAAS Prosjekt AS som 
har ivaretatt koordinering 
og integrasjon under byg-
ging, programmering, test og 
igangkjøring.

R6 er et fullautomatisert an-
legg med full behovsstyring 
av varme, kjøling, ventila-

sjon , lys og persienner. Alle 
funksjoner er koblet sammen 
i et LON-anlegg som kom-
muniserer med hovednett-
verket i BacNet/IP.

Basert på studier fra lignende 
prosjekter med ombygde sys-
temer, ser man at det gjen-
nomsnittlige ventilasjons-vo-
lum i løpet av dagen synker 
med min. ca. 30% fordi det 
alltid er noen som er i mø-
ter, på reise, ferie etc. Ener-
gien til oppvarming, kjøling 
og viftedrift reduseres tilsva-
rende.

Dette systemet gir den la-
veste  SFP (Specific Fan Po-
wer) faktoren da systemet ik-
ke baserer seg på overtrykk, 
kun på volum. (For spesielt 
interesserte kan det henvises 
til Sintef Rapport 73, 2011, 

LECO behovstilpasset venti-
lasjon, som går relativt dypt 
i temaet behovsstyrt ventila-
sjon.)

Tekniske rom har sine under-
sentraler som utfører al-
le automatiske funksjoner, 
tidsprogrammer, sikkerhets-
funksjoner etc. lokalt. Ved 
hjelp av betjeningsterminal 
kan prosessene styres fra den 
enkelte undersentral/tavle/
teknisk rom i tillegg til R6 
sin klient og regjeringskvar-
talet sitt toppsystem.

Både kjøleanlegg, varme-
anlegg, VA-anlegg, venti-
lasjonsanlegg, o.s.v. er til-
knyttet undersentralene for 
styring og overvåking. Inn-
samling av energidata for 
presentasjon er også en del av 
anleggene. Her benyttes både 

vannbaserte energimålere og 
El-målere for innsamling av 
data til SD-anlegget.

Spesielt interessant vil det 
bli å registrere energidata 
for disse tre byggene som er 
svært ulike. Det eldste Key-
sers gate 8 er et verneverdig 
bygg som det har vært en ut-
fordring å finne tilfredsstil-
lende løsning for både med 
tanke på føringsveier og be-
hovsstyring. I dette bygget 
er både føringer og automa-
tikk-kommunikasjon gjort i 
vertikale føringer, pietetisk 
integrert i diskrete vertika-
le «skap» der både spjeld, 
ventiler og følere er inte-
grert. Keysers gate 6 er og-
så et eksisterende bygg, men 
installasjonene her er mer 
tradisjonelle med tanke på 
føringsveier og komponent-

plassering. Teatergata 9 er 
helt ny, men løsningen med 
vertikale føringer ved fasa-
dene ga mange utfordringer 
som ble løst på veien. 

Energiforbruket pr. m2/år vil 
ventelig bli nokså forskjellig 
i de tre bygningene selv om 
grunnprinsippet for styring og 
regulering er lik. Dette kom-
mer av bygningenes forskjelli-
ge årgang, isolasjonsmåter og 
fysisk oppbygging. Med dette 
utgangspunkt synes vi Stats-
bygg sine valg av hovedsyste-
mer og ikke minst behovssty-
ring har gjort det beste ut av 
en ellers vanskelig bygningsin-
tegrering. 

Prosjektet har vært meget ut-
fordrende med tanke på den 
administrative siden. Stats-
bygg sine strenge krav til 

kvalitetssikring, økonomi-
oppfølging/rapportering og 
samarbeidsmodellen har vært 
krevende og lærerik. Sikker-
hetsnivået har hele tiden vært 
høyt og det ble ikke mindre et-
ter 22. juli i fjor.

Statsbygg har sørget for revi-
sjoner på vårt kontor både med 
tanke på sikkerhet, kvalitets-
sikring og økonomi, noe vi ik-
ke har sett på andre prosjekter. 
Selv om det noen ganger har 
føltes tungt har dette gitt oss et 
løft, både med tanke på denne 
type prosjekter og ikke minst 
forbedring av egne rutiner.

Vi håper og ønsker at vi skal 
få følge bygningen videre i 
årene som kommer for sikring 
av god energiøkonomi, sikker 
og optimalisert drift og godt 
innemiljø.

Sonespjeld og eksempel på en «gren» for et antall kontorer.

Utsikt fra T9, taket til K6 
nærmest med tørrkjøler-
anlegg, og glasstaket til 
K9 ytterst.

Foto: Byggenytt

Fra K8. I dette byg-
get er både føringer og 
automatikk-kommu-
nikasjon gjort i verti-
kale føringer, pietetisk 
integrert i diskrete 
vertikale «skap» der 
både spjeld, ventiler og 
følere er integrert. Key-
sers gate 6 er også et 
eksisterende bygg, men 
installasjonene her er 
mer tradisjonelle med 
tanke på føringsveier 
og komponentplasser-
ing. Teatergtata 9 er 
helt ny, men løsningen 
med vertikale føringer 
ved fasadene ga mange 
utfordringer som ble 
løst på veien.

Foto:
Byggenytt

Keysers gate med K6 
og K8.

Foto:
Byggenytt

s
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Bildeserier fra R6 på byggenytt.no

www.byggenytt.no/bilder

Se flere bilder på www.byggenytt.no i Bildeserier

Statsbyggs prosjekt
leder Steinar Støre 
tok seg tid til å vise 
Bygge nytt rundt på 
R6prosjektet i slutten 
av februar.  Vi ble 
invitert tilbake i juni 
når inn redninger og 
møbler er på plass. 

Da vil vi gjøre en siste 
bildedoku menasjon 
til ny pro sjektomtale: 
ferdig bygg!

Til høyre: Et siste 
bilde av lys betong, 
flott utført.
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Statens Byggeskikkpris 2012
- Det er et helt annet tilfang av bygg med gode kvalite-
ter nå enn da denne juryen trådte sammen for fire år si-
den, sier Erling Dokk Holm, leder av juryen for Statens 
byggeskikkpris.

Juryen har nominert åtte bygg til vurdering for Statens 
byggeskikkpris. Blant dem finner vi studentboliger, et 
bibliotek, et kulturhus og et militært idrettsanlegg. 51 
bygg var påmeldt. Byggene ligger i Bodø, Trondheim, 
Oslo, Kristiansand, Vennesla, Bergen og på Dovre.

- Generelt vil jeg si det er en god bredde blant de nomi-
nerte byggene. De representerer blant annet nærings-
bygg, kulturbygg og undervisningsbygg. Mange er 
offentlig drevet. Det er tydelig at det offentlige tar byg-
geskikk, universell utforming og energi og miljøkvali-
teter alvorlig, sier Erling Dokk Holm. Han mener det er 
langt flere bygg som tilfredsstiller prisens krav til uni-
versell utforming og energi nå enn for fire år siden da 
den nåværende juryen trådte sammen for første gang.

- Tidligere har vi måttet stryke ellers gode prosjekter 
fordi de ikke tilfredsstilte kravene. Nå er det tydelig 
å se at formgiverne ser potensialet heller enn proble-
mene knyttet til universalitet og bærekraft, mener ju-
rylederen.

De nominerte byggene skal befares og vurderes før vin-
neren til slutt offentliggjøres og prisen deles ut 5. juni 
på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. Det er Kom-
munal- og regionaldepartementet som deler ut prisen. 
Husbanken er sekretariat for juryen.

Juryen ledes av Erling Dokk Holm, samfunnsviter, 
skribent og 1. amanuensis ved Arkitektur- og design-
høgskolen i Oslo. 

Medlemmer av juryen er:
Magnus Helland, teknisk leder/kvalitetsleder i ByBo 
A/S i Bergen Grethe Kvinnesland, sivilarkitekt, pro-
sjektsjef i Stavanger kommune Marit Thyholt, dr. ing, 
seniorrådgiver energi, Skanska Norge Ellen Haug, si-
vilarkitekt, rådgivergruppen Civitas AS, Oslo

Byggenytt presenterer de 8 nominerte 
byggene med juryens begrunnelse, og med

hovedvekt på bildedokumentasjon.

De 8  nominerte byggene er:

Teknobyen studentboliger, Trondheim
Westerdals School of Communication, Oslo
Kilden teater- og konserthus, Kristiansand

Tallhall, Meteorologisk institutt, Oslo
Vennesla bibliotek, Vennesla

Tverrfjellhytta, Hjerkinn, Dovre
Militært treningsanlegg, Bergen

Luftfartstilsynet, Bodø

Presentasjonene er i samme rekkefølge
som ovenfor.

Fjordgata 11, 7402  TRONDHEIM, Tlf + 47 73 80 01 30
trondheim@linkarkitektur.no, www.linkarkitektur.no

ARKITEKTUR   INTERIØRARKITEKTUR   LANDSKAPSARKITEKTUR
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Byggherre 

      Studentsamskipnaden i Trondheim

Postboks 2460,  Sluppen  – 7005 Trondheim

sit.no

Trapper og metall-
arbeider er utført av

7250 Melandsjø • Telefon 72 44 44 50
www.byggmetall.no

Teknobyen studentboliger, Trondheim
MEK Architects

Juryen sier:

Dette er et infillpro-
sjekt (felt inn mellom to 
eksisterende bygg) som 
er innovativt i utform-
ingen av fellesløsninger. 
Prosjektet har en kraft-
full form med utstrakt 
bruk av tre.

Huset er et «pas-
sivhus» som in-
nebærer ekstra god 
isolering, ekstra 
gode vinduer og 
balansert venti-
lasjon med høy 
gjenvinningsgrad. 

Foto:
M.C.Herzog/www.

visuals-arkitekter.no

Teknobyen studentboliger i Klæbuveien 52 har 116 boenheter. Prosjektet er kanskje verdens største bokollektiv og 
har felleskjøkken, og det drives i stor grad gjennom et beboerutvalg hvor tett sosial omgang studentene i mellom er 
rådende.

Foto: M.C.Herzog/www.visuals-arkitekter.no 
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Les mer om våre prosjekter på 
www.ncc.no

NCC Construction har vært totalentreprenør
for Teknobyen studentboliger i Trondheim.

Totalentreprenør for
Teknobyen studentboliger
i Trondheim

Utstrakt bruk av tre.
Bildet over: 
Fasade mot sør.
Til høyre: 
Terrasse i 5. etasje – 
hovedtaket i tre.

Foto:
M.C.Herzog/www.visuals-

arkitekter.no Husets mest unike trekk er kjøkkenet og fellesrommet. Disse deles av alle beboerne i 
huset og er en attraktiv møteplass for flere aktiviteter, som for eksempel fellesmid dager, 
filmkvelder, matkurs og bakedager.

Foto: Lars Leganger’s photostream (Flickr)

Fasade mot Elgsetergate.              Foto: M.C.Herzog/www.visuals-arkitekter.no
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Byggherre for nybygg

Westerdals School of Communication 

www.abne.no

Westerdals School of Communication Kristin Jarmund Arkitekter AS

Juryen sier:

Distinkt bygg, sterk og tydelig bruk av farger. Belysn-
ing av arealet under bakken skjer fra vinduer langs 
bakken hele veien rundt. Bygget er en del av bytrans-
formasjonen på Vulkan i Oslo.

Belysning av arealet under bakken skjer fra vinduer 
langs bakken hele veien rundt.

Alle bilder i reportasjen: 
Byggenytt
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Veidekke Entreprenør AS
Distrikt Oslo
Postboks 506, Skøyen
0214 Oslo
Telefon 21 05 50 00 • www.veidekke.no

Totalentreprenør

Fasadepuss er levert av

Sto Norge AS

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

www.stonorge.no

Det åpne planet på «gatenivå» sørger for kontakt mellom nordre torg på Vulkan i vest og Akerselva i øst, og utnytter 
terrengfallet med flotte detaljer.

Se Byggenytts bildeserie på Flickr:
http://www.flickr.com/photos/byggenytt/

Rektors kontor perfekt 
plassert på Vulkan med 
Akerselva brusende like 
utenfor.
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Kilden teater- og konserthus

AF Gruppen Norge AS er hovedentreprenør

afgruppen.no

Nyskapende teknikker innen elementproduksjon 
ble brukt for å realisere bølgeveggen til
Kilden Teater- og Konserthus.

AF Gruppen Norge AS • www.afgruppen.no • Telefon 22 89 11 00

Vi er stolte over å ha løst den utfordrende oppgaven med å 
bygge Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand.
AF Gruppen satser på Sørlandet og etablerer nå AF Bygg Sør.

Foto: ByggenyttVi har utført alle rørtekniske installasjoner

Finn og Albert Egeland Kristiansand AS
Pb. 1592 Lundsiden, 4688 Kristiansand
Telefon 38 12 74 20 • Faks 38 12 74 21

www.egeland.no

Rådgiver VVS-teknikk

Sweco Norge AS
Fornebuveien 11, 1327 Lysaker • Telefon 67 12 80 00 • Faks 67 12 58 40

www.sweco.no

Arkitekter:
ALA Arkitekter AS, SMS Arkitekter AS og Multiconsult AS

Juryen sier:

Et signalbygg som er et markant anslag i byområdet. Det er et ambisiøst bygg, 
materialvalget er lokalt fra nærområdet. Her er brukt høyteknologi og gammelt 
tradisjonelt trevirke.

Ved nøye avstemt 
geometri får tale i 
Teater- og Operasalen 
klarhet og uanstrengt 
dynamikk. Mange 
besøkende bemerker 
de karakteristiske 
lydspredende veggel-
ementene i de tre 
store salene. De har, 
ironisk nok, blitt som 
de er gjennom en 
prosess der kostnads-
besparelser var en 
viktig drivkraft.

Foto: 
Byggenytt

Se Byggenytts store 
omtale i utgave 
5/2011:

www.byggenytt.no

Foto: Byggenytt
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Vi utvikler  
Norge

www.multiconsult.no

Multiconsult har utført prosjektering  
og rådgiving innenfor fagområdene:

• Byggeteknikk
• Brannteknikk
• Geofag
• Miljø

Kilden Kulturhus,  
Kristiansand

• Vei og trafikk
• FDVU
• Konsekvensutredning

Alle rivearbeidene
er utført av

Rive og Knuseservice AS
Barstølveien 11, 4636 Kristiansand

Telefon 38 05 89 00
www.riveogknuseservice.com

Utsnitt av bølgeveggen utenfor glassfasaden i det 
sentrale området midt i vestfasaden. Trehåndverk 
av ypperste klasse. Den 3600 m2 store veggen i eik 
består av 125 prefabrikerte elementer.

Foto:  Trebyggeriet AS

Foto: Byggenytt

Konsertsalen er, 
med sine 1185 
seter, et akustisk 
rom i toppklasse. 
Ved hjelp av det 
siste innen aku-
stikkteknologi 
kan konsertsalen 
huse alt fra rocke-
konserter til de 
store symfoniske 
opplevelsene. Her 
har Kristiansand 
Symfoniorkester 
sitt faste tilholds-
sted.

Foto:
Byggenytt  
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Tallhall – nybygg Meteorologisk institutt

Landskapsarkitekt

Telefon 22 20 00 10

www.arkitekturverkstedet.no

Prosjektleder
og byggeleder

Sohlberg & Toftenes AS
Solliveien 55, 1366 Lysaker

Telefon 67 10 33 10 • Faks 67 58 02 50
www.sohltoft.no

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

i spilehimling av osp.

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

En naturlig samarbeidspartner på norsk løvtre!
Fange, 1798 Aremark • Telefon 916 88 064

www.fangesag.no

Arkitekt: Pir II Oslo AS

Juryen sier:

Serverrommet varmer hele bygget. Det er et lite og 
skulpturelt bygg. Høyt uttalt fokus på miljø. Er del av 
Future Built.

Tallhall og gamle, gode eksisterende bygg til venstre. Til høyre: lyst, luftig og lekent møterom i tårnet. Her har det ikke 
vært mye bruk for vinkel og water.

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt 

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

Foto:
Byggenytt
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Utomhusarbeidene
er utført av

Åsvegen 309, 2039 Åsgreina
Telefon 63 93 00 40

www.nordbymaskin.no

Foto: Byggenytt Hovedentreprenør
Meteorologisk institutt

EIDE
ENTREPRENØR as

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

www.eide-entr.no

Tallhalls ankomstplass er et flott lite parkanlegg.

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

Detalj som viser material-
bruken utvendig med de 
karakteristiske perforerte 
aluminiums platene med 
mønster lik himmelens 
skyformasjoner.
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Vennesla bibliotek

Som stolt leverandør  
av spesialvinduer som gir  

bygget særpreg gratulerer vi 
Vennesla bibliotek med  

nominasjon til årets  
Byggeskikkpris

Gratulerer 
Vennesla!

www.lyssand.com/VindusGuide

          Vi gratulerer 
         med valg av vinduer, 

og takker for oppdraget!

www.nordan.no

NESTE GENERASJON VINDUER

Helen & Hard arkitektkontor AS

Juryen sier:

Nok et infillbygg: Et flott bygg i en bysituasjon som gir mye og er et løft til omgiv
elsene. Bygget blir et møbel som gir karakter til rommet. Har utpregede kvaliteter.

Byggherre Vennesla 
kommune har virkelig 
fått et signalbygg å 
beundre. Det har vakt 
internasjonal oppmerk
somhet, og nettavisen 
The Huffington Post 
spør om ikke  bibli
oteket er det vakreste i 
verden. Et annet eksem
pel er Wallpaper som 
skriver at biblioteket 
har en sterk identitet. 

Alle bilder i 
reportasjen:

Emile Ashley

Prosjektet har hatt et 
sterkt miljøfokus og 
består av trekonstruk
sjoner i stor utstrekt
ning. Bygget er utført i 
en limtrekonstruksjon, 
bestående av 26 limtre
ribber, som har blitt satt 
inn  mellom og ut forbi 
eksisterende bygg. 
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Tverrfjellhytta

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”  
 

Korsvoll Maskin

Grunnarbeid, graving
og sprengingsarbeider

er utført av

GRAVING • SPRENGING • BETONGSAGING

Korsvoll Maskin • 2662 Dovre
Telefon 90 64 01 50

Alle bilder i boksen: © diephotodesigner.de

Arkitekt: Snøhetta AS

Juryen sier:

En undervisningspaviljong, innovativ trebruk. Bygget er nennsomt tilpasset de 
vernede naturomgivelsene. Bygget har et sterkt uttrykk, men likevel nedtonet 
volum. Krever hverken strøm eller energi.

De vakre og spektakulære 
trearbeidene har Djupedal 
Båtbyggeri stått for.

Foto: Franco Di Capua

Tverrfjellhytta har 
hatt stort besøk av 
turgåere siden åpningen 
i november i fjor. Lunt 
inne i paviljongen kan 
besøkende nyte utsikte n  
uansett vær. Litt av en 
gapahuk, dette! 

Foto:
Ketil Jacobsen

Konstruksjon og kledning består foruten glass av 10 mm stålplater. Overflatebehandling
en står naturen selv for, og etter hvert er rustfargen blitt mer og mer fremtredende.

Foto: www.otta2000.com

Norsk Villreinsenter –
besøkspaviljong på Tverrfjellet, 

Dovre 
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Militært treningsanlegg, Bergen

Ventilasjon og
avfuktingsanlegg
er levert av

GK NORGE AS | Tlf: 55 94 50 00 | www.gk.no
Besøksadr. Wallemslien 18, 5848 Bergen

Innredning til kjøkken,
bad og resepsjon

er utført av

Sværefjorden, 6899 Balestrand
Telefon 57 69 40 00
www.fleksibo.no

Longva Arkitekter AS

Juryen sier:

Dette er et stort idretts- og treningsanlegg som er gitt 
en flott arkitektur. I forhold til landskapet er de 25 
tusen kvadratmetrene godt integrert. Materialvalget 
er robust og tåler røff bruk. Sjeldent stort volum som 
virker nedskalert.

Flott svømme-
basseng med 
robust 
materialvalg 
som tåler røff 
bruk.

Foto:
Ivan Brodey

MTA på Haakonsvern 
åpnet i september 2011. 
Det 25.000 m2 stor 
anlegget sies å være 
Europas mest moderne 
treningsanlegg. MTA 
er ikke et tradisjonelt 
idrettsanlegg, men et 
militært  som er basert 
på prinsippet «Train as 
you fight». På MTA vil 
Sjøforsvarets personell 
kunne trene og øve 
realistisk og sikkert på 
ferdigheter som kreves 
i militære situasjoner. 
Forsvarsbygg har totalt 
hatt en kostnadsramme 
på 350 millioner kroner
for MTA.

Foto:
Magne Håhjem, HOS

Til venstre:
Uteanlegget består 
av fotball- og 
løpebane, hinder-
baner, klatretårn 
og treningsområde 
i og ved sjø.

Foto: 
Ivan Brodey

Til høyre:
Det store 
bassenget er til-
rettelagt for svært 
realistisk trening.

Foto:
Ulf Michaelsen, 

FB
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Luftfartstilsynet, Bodø

Vi har levert teknisk totalentreprise til 
Luftfartstilsynet i Bodø

YIT AS
Gidsken Jakobsens vei 22, 8008 Bodø
Tlf.: 75 55 11 00, www.yit.no

Vi ønsker byggherre til 
lykke med nytt bygg.

Grunnarbeidene er utført av

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

www.hobmaskin.no

Vi har levert byggevarer

Space Group Arkitekter AS

Juryen sier:

Et infillprosjekt i en urban situasjon. Bygget ligger på en vanskelig tomt og er 
tilpasset eksisterende bygg på en god måte. Et formgitt bygg der siktlinjene er op-
prettholdt. Koblingen til gaten er gjennom et annet bygg.

Til venstre: Adkomstpartiet er trukket ut mot Sjøgata 
i et annet bygg for å synliggjøre Luftfartstilsynet i by-
bildet. Bildet under : Alle kontorer ligger i ytterkant 
av bygget, mens fellesrommene er lagt inn i midten. 
Dermed får flest mulig nyte godt av havutsikten fra 
sine kontorer.

Bygningens hovedvolum ligger i sjøkanten.                                                Alle bilder i reportasjen: Anders Vanderloock

Bygningens form ter-
rasseres fra en større base 
som fyller tomten, mot en 
smalere toppetasje.

Det nye hovedkontoret 
fremstår som et særegent 
bygg som er Luftfartstil-
synet nasjonalt verdig, 
og det er et vesentlig 
tilskudd til bybildet.
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Byggeteknisk prosjektering

Arkitekt

Beddingen 14, 7014 Trondheim
Telefon 73 80 98 20

www.madsosveen.no
NCC Consto ANS

Postboks 6154, 9291 Tromsø

Totalentreprenør

 

Arbeidsfellesskap:                                                    
   

Utført av: 
HS 

Godkjent av: 
 

Rev./dato: 
2009:05 

Fil: 
 

 

 

Rica Hotel Narvik
Av sivilarkitekt Hans Petter Madsøe

Madsøe Sveen arkitekter AS

I avtalen mellom Rica og 
tomteeieren Narvikgården 
forplikter Rica seg til å byg-
ge «et praktfullt signalbygg».

Hotellet har en frittliggende 
plassering ved Parkhallen i 
grøntfeltet mellom Narviks 
to bydeler på øst- og vestsi-
den av jernbanen.Byen har 
en ganske ensartet bygnings-
struktur basert på «de brente 
steders regulering».

Hotellet ligger i sørenden av 
en messehall, Parkhallen, der 
taket er parkmessig behand-
let og ligger i plan med E6 
som går forbi.

Vi har valgt å gi bygget en 
organisk form på grunn av 
de parkmessige omgivelse-
ne, nærheten til den skulp-
turale utescenen Haikjeften, 
og ikke minst på grunn av 
bakteppet i sør; den majeste-

tiske fjellformasjonen Dron-
ningen.

Den høyreiste formen er be-
grunnet i ønsket om et lan-
demerke. Vi har ønsket å fri-
gjøre bygget formmessig fra 
«teppebebyggelsen» på beg-
ge sider, samt å lage en slank 
form som skjermer minst 
mulig for den flotte utsikten 
mot sør.

Hotellets form er inspirert av fjellformasjonen Dronningen i sør.                                                                  Foto: rica.no

Hotellets hovedform er et el-
lipseformet plan innskjært 
av 2 heis- og trappetårn. Dis-
se står diagonalt i forhold til 
hverandre og deler opp ytter-
flaten i 2 buede glassflater 
som heller utover i 3º vinkel 
fra vertikalen. Glassflatene 
står som kronbladene på en 
blomst, og holdes visuelt på 
plass av de vertikale trafikk-
tårnene som forankrer byg-
get i bakken og løper ubrutt 
til topps der de danner byg-
gets silhuett.

Den vertikale delen av byg-
get er sammenvevd med en 
lav horisontal del som sky-
ter ut fra parkhalltaket i ret-
ning fjellene på andre siden 
av fjorden.

Hotellromsetasjene ligger 
bak de vertikale buede for-
mene, mens fellesrom som 
lobby og restaurant ligger i 
den horisontale formen.

Lobbyen strekker seg i ret-
ning torvet med en takflate 
som fortsetter som baldakin 
over inngangen.

De to øverste etasjene dan-
ner en rettvinklet form inn-
trukket i forhold til de buede 
glassformene under. Her lig-
ger Tøtta bar med terrasse og 
panoramautsikt.

Materialbruk
Heis/trappetårn er kledd 
med hvite metallplater. Li-
keså utvendige himlinger og 
horisontale gesimskanter på 
den lave delen.

Hotelldirektør Terje Theodorsen ønsker velkommen til 
flotte rom med enestående utsikt.

Foto: lofoten.com

Hotellets resepsjon.                                                                                   Foto: Nichlas Hoel

Foto: Kjetil Janson
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Spesialmøbler er levert av

Oppdal Treteknikk AS
Industriveien 1, 7340 Oppdal

Telefon 72 40 46 00 • www.otretek.no

Proffkeramikeren AS
Entrepenør           Flismontering

Vi har montert flis og granittstein
i alle hotellets fellesarealer

Narvik Steinsenter AS

Leverandør til Proffkeramikeren AS

www.proffkeramikeren.no www.narviksteinsenter.no
Telefon 990 23 991 Telefon 769 50 490

Den arkitektoniske formen som rager over 16 etasjer gir hotellet en fantastisk utsikt over sentrum, Ofotfjorden, fjel
let Dronningen og de omkringliggende fjell.

Foto: Robin Lund

Hotellets 148 ulike gjesterom, restaturanten i 1. 
etasje,  8 møterom med varierende kapasitet og «sky
baren» med panoramaterrasse i toppetasjen, står i 
stil med hotellets spennende eksteriør.

Alle bilder i boksen: Niclas Hoel

Tind restaurant.                               

Møterom Tøtta, og Tøtta bar på bildet under. 

Med 16 eta sjer 
høye Rica 
Hotel Narvik 
har malm
byen fått et 
nytt lande
merke midt i 
sentrum.
 

Bildet over:
Christoffer 

Carolin

Bildet til høyre:
Roger Johan 

Punsvik 
Antonsen

Skulpturen Trinigon av 
Espen Gangvik og Rica
hotellet – vertikale form
uttrykk i samspill.

 
Foto: rica.no
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Utførende arkitekt, interiørarkitekt 
og prosjekteringsgruppeledelse

for Giske omsorgssenter

A R T arkitekter og ingeniører AS

Langelandsvegen 17, 6010 Ålesund
Daaekvartalet på Moa

www.a-r-t.no firmapost@a-r-t.no
A R T er en fusjon av Arkitre AS og Ramstad & Taklo AS Rådgivende ingeniør

VVS

Kongens gate 16, 6002 Ålesund
Telefon 70 11 11 00

Rådgivende ingeniører i
byggeteknikk

Notenesgata 9, 6002 Ålesund
Telefon 70 10 42 60 • Faks 70 10 42 61

www.tommerdal.no

Utførende
landskapsarkitekt

Losvegen 5, 6050 Valderøy
Telefon 70 18 95 11

www.lervik.no

Giske omsorgssenter
Tekst og bilder: Nils-Ove Støbakk

Vel to år etter at grunnarbei
det begynte i mai 2010, har 
de første beboerne flyttet 
inn i Giske omsorgssenter på 
Valderøya utenfor Ålesund. 
Senteret er sårt trengt i en 
vekstkommune med stadig 
økende innbyggertall.

Sjukeheimsdelen av sente
ret inneholder 40 rom som 
er tilpasset tungt pleietreng
ende. Detaljer som store bad 
og utsikt mot hav og fjell 
skal gjøre det både praktisk 
og trivelig for de somatiske 
pasientene som skal ha om
sorgssenteret som sitt hjem.

Flere funksjoner
På papiret er Giske omsorgs
senter et påbygg til et kom
munalt bokollektiv, men i 
praksis er det snakk om et 
helt nytt og mye større senter. 
Det gamle hovedbygget er på 
rundt 1.000 m2, nybygget er 
på totalt 5.300 m2 fordelt på 
tre etasjer.

I tillegg til den rene sjuke
heimsdriften inneholder 
omsorgssenteret også ho

vedkjøkkenet for omsorgs
distriktene i Giske kommu
ne, administrasjonen ved 
Valderøy omsorgsdistrikt og 
en egen rehabiliteringsavde
ling med fysioterapi og er
goterapitjenester.

M. Kristiseter er hoveden
treprenør for prosjektet, som 
koster Giske kommune rundt 
150 millioner kroner. Pro
sjektleder LarsOve Mork 
forteller at bygget var overle
vert til kommunen før påske.

– Nå er det bare uteområdet 
og asfaltering som står igjen, 
det ser vi for oss at blir ferdig 
i løpet av mai.

Vedlikeholdsfritt
I planleggingen har det blant 
annet vært fokusert på at 
bygget skal være mest mu
lig vedlikeholdsfritt. Vindu
ene er brennlakkerte alumi
niumsvindu og kledningen 
på ytterveggene er en blan
ding av sementfiberplater og 
royalimpregnert treverk. El
lers har man benyttet bære
konstruksjoner i stål og eta
sjeskillere i hulldekke.

– De skrå takflatene er dek
ket med Aluzinc, og også 
takrenner og avløpsrenner er 
av Aluzinc. De flate takene 
er dekket med PVCfolie, si
er Mork.

– Innvendig har man prøvd å 
ta hensyn til alle som skal gå 
omkring i korridorene. Det 
er Granabgolv i så og si he
le omsorgssenteret. Oppfora 
tregolv som fjærer når du går, 
forklarer han.

Hovedvarmekilden i om
sorgssenteret er vannbåren 
gulvvarme, basert på luft til 
vannvarmepumpe.

Giske omsorgssenter har et bruttoareal på 5.300 kvm. Utvendig er det lagt vekt på minst mulig vedlikehold, med blant 
annet aluminiumsvinduer, sementfiberplater og royalimpregnert treverk.

Godt samarbeid
Ifølge LarsOve Mork bød 
infrastrukturen på noen ut
fordringer tidlig i byggepro
sessen.

– Det var både veier, rørled
ninger og kabler som måtte 
legges om. Da var det tra
fikkavviklingen som var den 
største utfordringen.

Likevel har Mork opplevd at 
byggeprosessen har gått vel
dig greit. Han skryter også av 
et godt samarbeid med både 
Giske kommune ved Olav 
Megrund, arkitekt Oddbjørn 
Gjøsund i ART arkitekter og 
ingeniører AS og alle andre 
som har vært involvert i det 
kommunale praktbygget.

– Vi har vært på framdrifts
planen hele veien, konstate
rer en fornøyd prosjektleder.

De ulike avdelingene på 
omsorgssenteret har fått 
navn etter lokale stedsnavn 
i Giske kommune.

For å utnytte 
plassen best 
mulig, ble 
det bestemt å 
bygge park-
eringskjeller 
med terrasse 
oppå, dermed 
har man endt 
opp med en 
stor og trivelig 
uteplass til 
varme vår- og 
sommerdager.
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Byggtapetsering og
gulvbeleggarbeider

er utført av

Tverrvegen 32 A • 6020 Ålesund
Telefon 70 12 48 40

Adgangskontroll
med integrert alarm,
samt lås og beslag.

Røysegata 8 B, 6003 Ålesund
Telefon 70 16 10 90
www.laseservice.no

Rekkverk inne og ute
er levert og montert av

Trapper • Rekkverk • Balkonger

Midthaug Møre AS
Telefon 71 20 05 00 • www.midthaug.no

Emblemsvågen, 6013 Ålesund
Telefon: 70 17 72 10 • Telefax: 70 17 72 11

www.kristiseter.no

HOVEDENTREPRENØR

Foajeen midt i bygget er lys og lett, med resepsjonsskranke i tre. Etter hvert skal det komme opp ulike kunstverk på 
veggene, og om vinteren kan man fyre i peisen.

Tolv lokale kun-
stnere har fått i 
oppdrag å utsmykke 
veggene på omsorgs-
senteret. Her ser vi 
en fargerik grafikk 
signert Bjørn Brus-
dal.

Store vindusflater sørger for god utsikt mot både 
fjord og fjell.

Storkjøkkenet i Giske omsorgssenter leverer mat til 
alle omsorgsdistriktene i kommunen. De vertikale 
stolpene inneholder blant annet rør og kabler, noe som 
er med på å gjøre kjøkkenet både praktisk og over-
siktlig.

Hovedvarmekilden i Giske omsorgssenter er vannbåren 
gulvvarme, basert på luft til vann-varmepumpe.
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Vestby Arena

Totalentreprenør

Bermingrud Entreprenør Østfold AS
www.bermingrud.no

arkitekt
landskapsarkitekt

Erling Skakkes gate 49 B, 7012 Trondheim

Tlf. 73 53 70 70

www.solemarkitektur.no

Grunn- og
utomhusarbeidene

 er utført av

Aslakveien 20, Bygg A, 0753 Oslo
Telefon 22 73 49 00

www.osloanlegg.no

Av 
Baard E. Hoff,

Solem Arkitektur AS

Flerbrukshallen ligger i et vakkert landskap med ka-
rakteristiske voller og landskapsdrag, det ligger i skjæ-
ringen mellom det åpne landskapet og tettere skog med 
fjellknauser.

Bakgrunn og 
gjennomføring
Vestby kommune, i regi av 
Byggekomitéen, hadde ut
lyst en tilbudsforespørsel for 
utforming av skisseprosjekt 
for en flerbrukshall på Sole 
Skog. Romprogram var flek
sibelt, men inneholdt ønsker 
og behov for anlegget, samt 
en stram budsjettramme for 
prosjektet. 

Dialogen med byggekomi
teen og administrasjonen i 
kommunen har vært svært 
god og begge parter har vært 
visjonære og åpne for nye 
idéer som ikke ofte får gjen
nomslag i denne type bygg. 

Bermingrud Østfold og øv
rige konsulenter/underentre
prenører har vist dyktighet 
i å gjennomføre prosjektet 
innenfor en stram tidsram
me. 

Prosessen hvor arkitekt en
gasjeres til å utvikle et skis
seprosjekt som grunnlag for 
totalentreprise, har vist seg å 

være en god arbeidsmetode 
både for byggherre og slutt
brukere.

Intensjon
I utarbeidelsen av skisse
prosjektet ble det lagt vekt 
på fleksibilitet, flerbruk og 
tilgjengelighet. Dette var 
stikkord som var med fra be
gynnelsen og som har preget 
anleggets utforming, plasse
ring i landskapet, samt orga
nisering av funksjoner. Inn
gangsparti og vestibyle skal 
fremstå som åpne og generø
se, slik at flere enn de som 
skal trene i hallen kan opp
søke anlegget og kanskje bli 
inspirert til å ta del i noen av 
aktivitetene som finner sted 
inne og ute.

Plassering i landskapet og 
tilgjengelighet
Flerbrukshallen ligger i et 
vakkert landskap med ka
rakteristiske voller og land
skapsdrag, det ligger i skjæ
ringen mellom det åpne 
landskapet og tettere skog 
med fjellknauser. Anlegget 

ble trukket tilbake fra den 
åpne sletten i tillegg til å bli 
senket en etasje ned i terren
get. Terrengformasjonen ble 
utnyttet slik at ved å sen
ke garderober og spillefla
te i hallen med en etasje un

der bakkenivå, fikk man alle 
disse funksjonene på samme 
nivå som nytt fotball og fri
idrettsanlegg på et nedtrap
pet terrengnivå. Et annet 
sentralt moment var å gjøre 
anlegget visuelt «tilgjenge

lig» for brukere og besøken
de, samt å eliminere opple
velsen av anlegget som en 
stor industrihall. Anlegget er 
derfor bygget opp av mindre 
bygningsvolumer med mye 
glass og trevirke som gir en 

«myk landing» i dette land
skapet.

Funksjoner
Anlegget går over to etasjer 
og er på totalt 5800 m2, det 
inneholder en stor hall på 

Flerbrukshallen har en flott kunstgressbane for fotball med en størrelse på 100 x 64 meter. Stadionanlegget har også 
et publikumsamfi.

Alle bilder i reportasjen: Byggenytt

Hallsjef Morten Vestby og Irene Beatrice Brevad, 
prosjektkoordinator i Vestby kommune, har god 
grunn til å presentere Vestby Arena. Byggenytt 
gratulerer.
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Elektroarbeidene
er utført av

Midtveien 1, 1526 Moss

Totaltek Østfold AS
Telefon 69 26 87 70
www.totaltek.no
ostfold@totaltek.no

Klatrevegg, buldrevegg og 
garderobeutstyr er levert av

Telefon 55 92 71 55 • www.scandisport.no

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

Mur, puss, flis og
malerarbeidene

er utført av

2.100 m2 på det nederste pla-
net. Den store hallen kan de-
les inn i mange varianter for 
ballspill, og har ca. 650 sitte-
plasser medregnet teleskop-
tribunene. 

I nordfasaden er det lagt inn 
en stor vindusflate som gir 
mye dagslys til hallen. An-
legget har fem sett gardero-
ber (totalt 10 garderober), 
møterom, kontorer, lagre og 
tekniske rom. Det er også to 
mindre haller hver på 400 
m2. Den ene er bygget som 
en tradisjonell gymsal, med 
ribbevegger, bom og turnrin-
ger. Her er det i tillegg en stor 
vindusflate som gir rikelig 
med dagslys og god visuell 
kontakt mellom inne og ute. 

Som et bindeledd mellom 
vrimleareal, samt 1. og 2. 

nivå, er det lagt inn en åpen 
klatrevegg som henvender 
seg til alle brukerne i anleg-
get. Det inneholder en bul-
drevegg samt en stor vegg på 
hele 12 x 17 meter.

Møtested
Umiddelbart innenfor inn-
gangspartiet ligger en ka-
fé med vrimleområde, samt 
et storhusholdningskjøkken. 
Dette arealet på 400 m2 lig-
ger mot sør og vest og har di-
rekte adkomst til en 500 m2 
stort hellelagt terrasse som 
ligger mot tribuneanlegget 
og kunstgressbanen. 

Vrimleområdet med arealet 
utenfor er også tenkt som et 
sted der ungdom og turgåere 
kan samles og kanskje bli in-
spirert av idrettene som utfø-
res. 

 Inngangsparti og vestibyle skal fremstå som åpne og generøse, slik at flere enn de som skal trene i hallen kan oppsøke 
anlegget og kanskje bli inspirert til å ta del i noen av aktivitetene som finner sted inne og ute.

Anlegget går over to etasjer og er på totalt 5800 m2, det inneholder en stor hall på 2.100 m2 på det nederste planet. 
Den store hallen kan deles inn i mange varianter for ballspill, og har ca. 650 sitteplasser medregnet teleskoptribunene.

Som et bindeledd mellom vrimleareal, samt 1. og 2. 
nivå, er det lagt inn en åpen klatrevegg som henvender 
seg til alle brukerne i anlegget. Det inneholder en bul-
drevegg samt en stor vegg på hele 12 x 17 meter.

Stor vindusflate som gir rikelig med dagslys 
og god visuell kontakt mellom inne og ute. 

Som i toppfotballen: 
spiller tunnel fra garderobe 
til fotballbanen.

Bildet over: teleskoptribunen.
Bildet til høyre viser innbydende santærrom med 
friskt farge innslag og flott flisarbeid.  
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Tidsriktige,
varige og
miljøriktige
treprodukter
fra

KEBONY ASA
Havneveien 35

3739 Skien
Telefon 06125

www.kebony.com

Tretjerndalsveien 78, Postboks 29, 2016 Frogner
Telefon: 63 82 20 83 • Telefax: 63 82 20 70

www.terjehansen.no

ASFALTARBEIDENE
er utført av:

Havnepromenade Vest
Av sivilarkitekt Randi Wøien,

LPO arkitekter AS

Til venstre: De store 
treflatene med trapper, 
sittetrinn og ramper 
gir assosiasjoner til tre
brygger og understøtter 
uttrykket av Søreng
utstikkeren som kai.

Til høyre: Overgangen 
mellom asfaltflate og 
oppholdsarealene mot 
bygning suppleres med 
høye master. Mastene 
monteres med flere 
spots, som sender 
lyspletter ned på både 
asfaltflate og betong
flate.

Foto: Byggenytt 

HAVNEPROMENADEN/
SØRENGUTSTIKKEREN

Utgangspunkt
Sørengutstikkeren har en at
traktiv plassering i havne
bassenget i Bjørvika med 
sjøen på tre sider, utsikt 
inn mot Bjørvika og ut mot 
Hoved øya og  fjorden. Ut
stikkeren utgjør i dag et areal 
på 92.000 m2 og ble tidligere 
benyttet til mellomlagring av 
containere. 

Oslo havnemyndigheter har 
frigjort grunnen for utvik
ling av bebyggelse med of
fentlig havnepromenade og 
parkarealer langs kaikante
ne og ytre del av utstikkeren. 
LPO arkitekter vant konkur
ransen om bebyggelsesplan
en som ble gjennomført av 
Oslos havnemyndigheter. 

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 gjennomgående of
fentlig havnepromenade med 
variert og god tilgjengelighet 
til sjøen og en offentlig park 
på tuppen var ett av hoved
grepene for den overordnede 
strukturen. 

LPO arkitekter sammen med 
Arkitekt Kristine Jensens 
Tegnestue fra Århus og Aas 
Jacobsen fikk etter bebyg

gelsesplanen også oppdraget 
med å utvikle de offentlige 
arealene på Sørengutstikke
ren. Bjørvika Infrastruktur, 
som har ansvaret for å gjen
nomføre de offentlige area
lene i hele reguleringsplanen 
for Bjørvika, er oppdragsgiv
er.

Oppdraget omfat ter ny 
havne promenade rundt he
le utstikkeren, en kanal som 
skiller selve utstikkeren fra 
landarealene i nord og en 
park i syd. Promenaden an
legges ca. 70 cm over dagens 
kainivå. Den vestre prome
naden er i tillegg anlagt som 
en 20 meter bred ny kai uten
for den tidligere utstikkeren i 
vest. I syd skal det etableres 
en skipsstøtvoll som skal for
hindre skip å støte inn i be
byggelsen og skade denne. 

Konsept
Valg av utformingskonsept 

for havnepromenaden og 
parkarealene er basert på å 
opprettholde Sørengutstik
kerens utrykk som kai. Kon
septet legger derfor opp til 
soliditet og robusthet i valg 
av materialer og arkitekto
nisk uttrykk. Det er fore
slått et ærlig og rått uttrykk 
i forhold til konstruksjon og 
form. 

Havnepromenaden på Sør
eng utstikkeren ligger ekspo
nert ut mot den åpne fjorden 
og henvendt mot byen. Park
arealene i sør inngår som del 
av fjordrommet og skal være 
rekreasjonsareal for hele by
ens befolkning. Parken skal 
være en destinasjon og et 
viktig målpunkt for vandring 
langs havnepromenaden.

Delelementer
Havnepromenaden på Søren
ga består av Havneprome

Foto: Byggenytt
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AF Gruppen AS bygger Havnepromenade
på Sørenga

afgruppen.no

AF Gruppen Norge AS • www.afgruppen.no • Telefon 22 89 11 00

AF Gruppen ble av Bjørvika infrastruktur valgt som
entreprenør for utbygging av Havnepromenade Vest 
som inngår i havnepromenadene rundt
Sørengautstikkeren på Sørenga, definert i
reguleringsplan Bjørvika – Bispevika – Lohavn. 

Foto: Byggenytt

AF Gruppen AS sin avdelingsdirek-
tør Bjørn Lyngvær, beskriver et stort og 
tungt oppdrag, i ordenes rette forstand, til 
Byggenytts utsendte, Anne-Marie Skar-
tum. Prosjektets hovedmengder er ut-
støpt betong på 7300 m3 hvor det er med-
gått 1000 tonn armering. Til forsterking 
og utvidelse av kaianlegg er det funda-
mentert 7000 meter med stålrrørs peler. 
Oppdraget har bestått i bygging av ca. 
6000 m2 med ferdig havnepromenade 
(vestsiden) og 2500 m2 med råstøp for 
havnepromenade (østsiden). Det er levert 
2 stålbroer og lysanlegg.

Prosjektets fokusområder har vært fi-
nish/kvalitet, fremdriftsplanlegging med 
overlevert prosjekt i god tid  med hensyn 
til kontraktens milepæler, koordinering 
mot andre aktører , samt et åpent og godt 
samarbeid med byggherren.

Prosjektet er utført med lavt sykefravær, 
uten fraværsskad er, og inge n har behøvd 
medisinsk behandling.  

fortsettelse side 32

nade Vest, Havnepromena-
de Øst og Havnepromenade 
Sør med havnebad og park-
arealer. Havnepromenadens 
kontinuerlige forløp rundt 
hele utstikkeren er utformet 
med et gjennomgående tre-
delt prinsipp. En oppholds-
sone inn mot bebyggelsen 
er tilrettelagt for opphold og 
uteservering, en bevegelses-
sone i midtre del av prome-
naden er utformet for god 
flyt i bevegelsen for alle 
promenadens brukere og en 
oppholdssone ut mot sjøen 
er tilrettelagt for opphold og 
kontakt med vannet.

Havnepromenade vest
Havnepromenade vest er 20 
meter bred og er i sin helhet 
ny konstruksjon. Promena-
den er opparbeidet med va-
riasjon i kotehøyder fra ko-
te +2,9 inn mot bebyggelsen 
til laveste kote +0,65 ved 
trappeanlegg mot vannet. 

Havnepromenade vest skal 
romme programmer som 
uteservering, sittemulighe-
ter, utsiktspunkter med mer. 
Del av kaikanten innerst mot 
Kongsbakken skal tilrette-
legges for anløp av rutebåt.

Havnepromenade øst
Havnepromenade øst er 10 
meter bred og er i sin helhet 
på eksisterende kaikonstruk-
sjon. Deler av tilliggende be-
byggelse tillates kraget inn-
til 3,5 m utover promenaden 
med fri høyde 7 meter.  Pro-
menaden skal opparbeides 
med kotehøyde +2,9 inn mot 
bebyggelsen. Mot vannet er 
deler av promenaden opp-
arbeidet med oppholdsare-
al langs kaikanten. Det skal 
legges til rette for at fremti-
dig småbåtanlegg kan koples 
til havnepromenade øst.

Over: På broen over til Kongsbakken. Under: Bro 
over til nytt kaianlegg på Sørengutstikkeren.

Havnepromenade Vest langs 
Sørenga Byggetrinn 1.

Foto: Byggenytt

Byggenytts utsendte Anne-Marie Skartum i samtale med avdelingsdirektør 
Bjørn Lyngvær.  AF Gruppen har utført det meste av prosjektet i egenregi, og 
Lyngvær uttrykker stolthet over å kunne være med på å sette preg på hoved-
stadens nye bydel.

Foto: Byggenytt
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fortsettelse fra 
side 30

Havnepromenade Sør med 
havnebad og parkarealer
Havnepromenade sør og 
parkarealene ligger dels på 
eksisterende kai, dels på den 
nye skipsstøtsvollen og dels 
på flytende konstruksjoner. 
Dette muliggjør at parkare-
alene kan anlegges helt ned 
til sjøkanten og det kan til-
rettelegges for badestrand og 
havnebad. Parkarealene på 
land består av grøntområde, 
atkomstplass/torg, areal for 
uteservering/opphold og pro-
menade.

Parkarealene har kotehøyder 
fra kote +5,0 opp mot sen-
tralparken, +2,9 mot prome-
naden og ca +0,6 ned mot 
sjøen. En flytende konstruk-
sjon utformes som en fly-
tende trebrygge som knyttes 
sammen med parkarealene 
på land rundt et indre bas-
seng. 

Broene
Broene som krysser kanale-
ne på Sørengutstikkeren er 
forlengelser av Havneprome-
naden og uttrykker seg som 
denne. Bruene er en del av 
utstikkeren og kan leses som 
en utvidelse av hovedbeve-
gelsesmønsteret i Havnepro-

menaden i Bjørvika. Det er 
fire bruer som inngår i hav-
nepromenadens forløp. Bro-
ene har et enkelt visuelt ut-
trykk og selve gangbanen er 
utført i samme materiale som 
Havnepromenaden slik at 
dens sammenhengende for-
løp understrekes. Broene på 
Sørengutstikkeren har vari-
erende lengde men tenkes li-
kevel å ha prinsipielt samme 
utforming. Broene har bæ-
rende vanger av platedragere 
utført som lukkede kassedra-
gere av helsveiset stål. Van-
gehøyden og dimensjonering 
reguleres for å kompensere 
for varierende spenn. 

Kanal
Den indre kanalen som er re-
gulert tvers gjennom utstik-
keren i nordre del av plan-
området inngår i oppdraget. 
Havnepromenaden forbindes 
med broer i ytre del av kana-
len. I tillegg er det en kanal 
lengre ut på utstikkeren som 
inngår i utbyggingen av be-
byggelsen, men også her fø-
res promenaden over ytre del 
av kanalen med samme ut-
forming av broene. Kanale-
ne er et viktig tilskudd til be-
byggelse og lokalmiljøet på 
Sørenga. De muliggjør hånd-
tering av mindre båter og ka-
jakker og gir flere av bolige-
ne kontakt med vannet.

Materialer
Materialiteten knytter seg til 
de forskjellige programme-
nes særegenskap. Promena-
dens bevegelsessone utføres 
i sort asfalt som er et slite-
sterkt, robust og velegnet ma-
teriale for alle typer bevegel-
se på promenaden. 

Oppholdsflatene inn mot be-
byggelsen og som skyter seg 
inn som små lommer i pro-
menaden, utføres i lys børs-
tet betong. Materialbruken 
tar hensyn til at promenaden 
skal fremstår som en helhet 
og den børstede betongen 
ivaretar preget av kai. 

I overgangen mot bevegel-
sessonen etableres en beton-
grenne i forfinet glatt betong 
som både ivaretar avrenning 
og gir plassering for prome-
nadens møbler med benker 
og lysarmaturer.

Oppholdssonene og nedtrap-
pingene mot vannet utføres i 
tre og fremstår dermed som 
hele elementer (eller møbler) 
som er skutt inn i promena-
den. De store treflatene med 
trapper, sittetrinn og ramper 
gir assosiasjoner til trebryg-
ger og understøtter uttrykket 
av Sørengutstikkeren som 
kai.

Parken mot syd er en myk 
gressbakke supplert med 
trær som vind- og solskydd. 
Gressbakken ender opp i en 
strand. Den flytende kon-
struksjonen kles med et tre-
dekke. 

Møblering og belysning
Den generelle belysning på 
promenaden knytter seg til 
kantene. Det etableres inte-
grert belysning i oppkanter, 
sidekanter og trinn. På den 
måten understreker belys-
ningen de lange flettede for-
løp langs promenaden. Over-
gangen mellom asfaltflate og 
oppholdsarealene mot byg-
ning suppleres med høye 
master. Mastene monteres 
med flere spots, som sender 
lyspletter ned på både asfalt-
flate og betongflate. 

Oppholdst rappene mot 
vannet utgjør promenadens 
primære «møblering». Ut-
over dette etablerer kantens 
foldninger sittekanter og 
benker i både nivåovergan-
ger og materialeoverganger. 
Som sykkelstativer brukes 
en smal plint av metall, der 2 
sykler kan parkeres. Således 
fremstår stativet ikke som en 
fysisk barriere og er ikke vi-
suelt markante når de ikke er 
i bruk.

www.nordan.no

Oppholdsflatene inn mot bebyg-
gelsen og som skyter seg inn som 
små lommer i promenaden, utfø-
res i lys børstet betong. Material-
bruken tar hensyn til at prome-
naden skal fremstå som en helhet 
og den børstede betongen ivaretar 
preget av kai.
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Broen over til Kongsbakken fra to vinkler. Det er fire bruer som inngår i havnepromenadens forløp. Broene har et 
enkelt visuelt uttrykk og selve gangbanen er utført i samme materiale som Havnepromenaden slik at dens sammen-
hengende forløp understrekes.
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Havnepromenaden på Sørenga er absolutt et besøk 
verdt.
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