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Foto: Byggenytt

Statoil Fornebu

Flere prosjektbilder side 2, nest siste og siste 
omslagsside.
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Til høyre: 
Hus C, ett av fire hus i 
Sørenga byggetrinn 2.

Bildene under:
Domus Medica tilbygg 
sett fra Gaustadalléen 
holdeplass tidlig morgen. 
LED-belysning bak perfor-
erte fasadeplater. Nederst: 
Hovedfasaden med god 
profilering mot Ring 3.

Bildet over: Hadeland vgs forholder seg til terrenget på 3 nivåer. 
Bildet under: Fugle perspektiv på torgplassen foran R6.  

Bildet over.
Norsk Jernbanedrift fint belig-
gende ved Gunneklevfjorden. I 
bakgrunnen Herøya Industripark.

Bildene til venstre og under:
Skagerak Energis nye hovedkontor 
i Porsgrunn.

Statoilbygget i morgensol.                              Alle bilder på siden: Byggenytt

Nytt odontologibygg med ventilasjontårn.                              
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Innhold:

•  Statoil Fornebu -
 sidene 3-9.

• Nytt odontologibygg,
 UiB - sidene 10-17.

• Domus Medica -
 tilbygg, sidene 18-21.

• Sørenga byggetrinn 2 -
 sidene 22-25.

• R6 - resepsjon og 
 torgplass, sidene 26-27.

• Hadeland vgs -
 sidene 28-32.

• Byggenytts nye
 bildeserier, side 33.

• Norsk Jernbanedrift,
 nybygg i Porsgrunn -
 sidene 34-35.

• Skagerak Energi,
 nybygg i Porsgrunn -
 sidene 36-37.

• Nye annonserings-
 muligheter på nett. 
 side 38.

VI HAR DESIGNET 
OG  DETALJPROSJEKTERT 

STATOILS NYE KONTORBYGG
OG PARKERINGSANLEGG

VED HJELP AV 

-OPEN BIM
-DYKTIGE ARKITEKTER-DYKTIGE ARKITEKTER

-VISJONÆR BYGGHERRE
                              

OFFICE@A-LAB.NO       +47 22 12 22 63

Foto: Byggenytt

Bildet over er tatt 2. septem-
ber. Statoils nye kontorbygg 
i Oslo presenterer seg nå i 
all sin prakt og velde. Snart 
kan  2500 Statoil-ansatte ta 
ca. 66.800 m2 kontorarealer 
i bruk. Byggets arkitektur er 
både oppsiktsvekkende og 
overveldende når man som 
lite menneske for første gang 
kommer det nært innpå livet. 
Huset består av fem like kon-
torlameller hver på 120 me-
ter lengde og 23 meter bred-
de, med tre etasjer, stablet på 
hverandre i en tilsynelatende 

tilfeldig konstellasjon.   De 
øverste lamellene krager ut 
ca. 30 meter i flere retninger 
og gjør bygningens fotav-
trykk så lite som mulig. 

Nettopp dette er på mange 
måter prosjektets clou. Ikke 
bare er formuttrykket eksep-
sjonelt og spennende, det be-
tyr også at det offentlige om-
rådet inntil bygningen blir 
maksimert. På bildet over ser 
vi at det grønne, parkmessi-
ge uteområdet er i ferd med 
å bli etablert helt inn til byg-

ningskroppene. Tomten vil 
bli utformet som en offentlig 
park  med flott utsikt til sjø-
en, og med gode solforhold.  
Vegetasjonsbelter og terren-
get vil bli formet for å skape 
ulike landskapsrom og ly til-
oppholdsarealene. 

Det er grunn til å tro at ikke bare 
husets brukere, men også vanlig 
publikum vil kjenne sin besø-
kelsestid og komme til Fonebu 
for å se på huset, men også ta i 
bruk tomten som fritidsareal.

Statoil Fornebu

Interiør
eksempel:

Høy kvalitet på 
materialvalg og 
utførelse.

Foto:
Byggenytt

Din sikkerhet. Vår løsning.

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

Karuselldører og Adgangssperrer for prosjektet Statoil Fornebu.

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
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Vi har vært RIB-ansvarlig og byggherrens 
prosjektleder for VVS i detaljprosjektet

Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
Telefon 67 57 10 00 • www.norconsult.no

Vi har bistått byggherren i forprosjekt
og detaljprosjekt med

• Geoteknikk • Ingeniørgeologi • VVS
• Byggeteknikk • Miljø og forurenset grunn

• Energi • Akustikk • BREEAM

Byggherreombud for
elektrotekniske installasjoner

Foyn Consult AS
rådgivende ingeniører i elektroteknikk

Nils Lauritssøns vei 39, 0870 Oslo
Telefon 23 00 69 90 • post@foynconsult.no

www.foynconsult.no

Energisystemer og
VVS-tekniske anlegg

er prosjektert av

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

Plogveien 1, Postboks 91 Manglerud 0612 Oslo

Kjell Kalland, konstituert administrerende direktør i IT Fornebu Properties AS, var 
vert for den store pressevisningen 31. august. Her intervjues han av Budstikka. 

Bilde fra video på budstikka.no

Statoil flytter til Fornebu – stor 
betydning for det lokale næringslivet 
I intervjuet med Budstik-
ka på pressevisningsdagen 
31. august, uttaler Kjell Kal-
land i IT Fornebu at Statoils 
flytting til Fornebu forster-
ker det allerede etablerte 
næringslivs miljøet på For-
nebu. 

Statoil  som er en motor i 
store deler av det norske ol-
jerelaterte næringslivet, vil 
forsterke dette miljøet som 
allerede er etablert i Bærum. 
Statoils tilstedeværele vil og-
så kunne tiltrekke seg andre 
bedrifter som vil oppleve at 
Fornebu kan være et interes-
sant sted å være for å kunne 
komme i kontakt med store 

bedrifter innen offshore.

Kalland som beskr iver 
Statoilbygget som et meget 
stort bygg i norsk sammen-
heng, uttaler at bygget har en 
fremragende arkitektur. Eta-
bleringen av bygget på For-
nebu frigjør et svært område 
ved Lysakerfjorden for all-
mennheten med sin fantas-
tiske beliggenhet ned mot 
sjøen.

Kalland forteller videre at 
Statoil er en spennende leie-
taker. Det har vært meget 
krevende, men også et inter-
essant prosjekt å jobbe med.

En blid og fornøyd Kjell 
Kalland i IT Fornebu, viste 
pressen et imponerende 
bygg.

Foto: Byggenytt

Et blikk ut mot fjorden med 
lamell dekket av sedum og  
marmorgrus i forgrunnen.

Foto: Byggenytt

Imponerende atrium, ditto kommunikasjonstårn.     Foto: Byggenytt
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prosjektledelse ved

Stor Oslo Prosjekt
www.soeiendom.no   |   Tlf. 21 60 52 20

Fantasieggende arkitektur. Vi siterer Teknisk Ukeblad: Statoils månelanding på Fornebu.                  Foto: Byggenytt

Modellen hos IT 
Fornebu viser hvordan 
tomten og landskapet 
mot sjøen vil se ut når 
alt er ferdigstilt.

Foto: Byggenytt

Auditoriet med plass til 200 er ett av mange møterom 
i Statoilbygget.

Alle bilder i boksen: Byggenytt

På østsiden av bygget er det super utsikt mot Lysak-
erfjorden.

Rotunde i rødt piffer opp  hvite vegger og gulvets flotte 
fliser i grå nyanser. 

Flott vindu, flott solskjerming, flott naboskap.
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Postboks 131, 2639 Vinstra
Telefon 612 94 350

www.vinstra-sementpuss.no

All gulvsparkling
 er utført av

Natursteingulv er
levert og montert av

Åsaveien 91, Postboks 13, 3531 Krokkleiva
Telefon 32 16 16 60 • www.nsm.as

Vi gratulerer Statoil med
nytt hovedkontor.

Vi takker Skanska for
et rent samarbeid.

Skjærvaveien 18, 2010 Strømmen
Telefon 64 00 64 30

www.ostlandske-rengjoring.no

Brannbeskyttelse av stål,  
branntetting, lydtetting,  

fuging og ståldører  
er levert/utført av 

Firesafe avd.Hamar

Brannbeskyttelse av stål,  
branntetting og fuging
er utført av

Firesafe avd. Oslo

Vi har produsert og levert alt av
innvendig metallkledning i rustfritt

stål på vegger og innvendig
aluminiumshimling.

Takk for utfordringen!

Nedre vei 8, Bygg 15, 3183 Horten • Telefon 33 03 53 60
www.sias-as.no

Klar til ny økt mandag 3. september kl 0700. Skanskas produksjonssjef Peter M. Blume 
(til venstre) og prosjektleder Jon Johnsen.

Foto: Byggenytt

Tøff totalentreprise

s

Fugleperspektiv på byg-
geplassen. Den store 
mobilkranen, størst i 
Nord-Europa, er  i bruk 
med å heise på plass de 
enorme stålkonstruksjo-
nene for de øvre lamel-
lene.

Foto:
Skanska 

Da Byggenytt stiller opp på 
Skanskas rigg på Fornebu i 
god tid før avtalt fotografe-
ring klokka sju, er det alle-
rede fullt kjør. Fagarbeide-
re av alle kategorier er for 
lengst i gang med ny arbeids-
dag. Overlevering av gigant-
prosjektet til byggherren IT 
Fornebu skjer nettopp denne 
dag. Prosjektleder hos Skan-
ska uttaler at de har holdt 
tidsskjemaet, men noe etter-
arbeid gjenstår.

Statoilbygget er en av de stør-
ste byggekontrakter Skanska 
i Norge har hatt noen gang. 
Totalt består bygget av drøye 
66.800 m2 i tillegg til en par-
keringskjeller som rommer 
nesten 2000 biler. Totalt ut-
gjør prosjektet 115.000 m2 

Kompleksiteten og størrelsen 
på prosjektet gjør at byggeti-

den på 20 måneder er en ut-
fordring i seg selv.  

Johnsen opplyser at siden 
spaden ble satt i jorda i janu-
ar 2011, har det vært et hard-
kjør hele veien. Vanligvis er 
et byggprosjekt hektisk på 
begynnelsen og slutten, og 
jevnt i midten, men på Forne-
bu har det vært hektisk hver 
eneste dag. Ved siden av at 
dette byggeprosjektet er ek-
stremt komplekst, så er den 
store utfordringen den stram-
me byggetiden. Johnsen opp-
lyser at på det meste har det 
vært 600 personer i sving på 
arbeidsplassen. Nå i innspur-
ten er det 400.

Det spesielle med bygget 
som skal huse 2500 ansatte 
i Statoil, er selvsagt disse 5 
spektakulære lamellene med 

140 meter lengde og 23 me-
ter bredde, og måten de er 
satt sammen på. Hver lamell 
er tre etasjer høy. Til å hei-
se på plass de enorme stål-
konstruksjonene ble Nord-
Europas største mobile kran 
benyttet. Seksjonener av pre-
fabrikerte ståldeler fra Fin-
land ble sveiset på stedet. 
Lamellene er konstruert som 
broer og spenner fritt uten 
søyler.

Noe av det som er ganske spe-
sielt her i bygget, fortsetter 
Johnsen, er at alle etasjer er 
nøyaktig like høyeog likt ut-
formet. Det gjør bygget veldig 
fleksibelt ved at man kan flytte 
møterom og stillerom alt etter 
behov. Vegger kan rett og slett 
settes opp der man vil. tilføyer 
Johnsen.

På miljø- og energisiden opp-
fyller Statoilbygget kravene 
til BREEAM Very Good  og 
energiklasse B. Grunnen til 
at prosjektet ikke går for den 
høyeste sertifiseringen,  er at 
leietaker må kjøpe fjernvarme 
fra en leverandør som har kon-
sesjon fra Bærum kommune.

Skanska på sin side gjennom-
fører prosjektet ut fra Skanskas 
eget konsept, grønn arbeids-
plass. Dette er Skanska Norges 
egen miljømerking av bygge-
arbeidsplasser.. Ambisjonen er 
å redusere energiforbruket for 
blant annet belysning og opp-
varming i byggefasen. Dessuten 
stilles det miljøkrav til kjøretøy 
og kjemiske produkter under 
produksjon.   
 

Menneskene blir små målt mot kjempekranen.

Foto: Skanska
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Murerarbeidene
er utført av

Konghellegaten 3, 0569 Oslo • Telefon 40 00 18 66

www.fasadecompagniet.no

Leverandører

Holmengata 24
1394 Nesbru
Telefon 66 77 80 20

www.gbsprodukter.no

Ståltrapper og rekkverk
til Statoil Fornebu

er utført av

Første gang å komme inn i dette rommet var litt av en opplevelse: du verden!                                        Foto: Byggenytt

Prosjektfakta

Byggherre: IT Fornebu AS
Prosjektledelse: Stor Oslo Prosjekt AS
Leietaker: Statoil
Totalentreprenør: Skanska Norge AS
Arkitekt: a-lab as
RIA: Brekke & Strand Akustikk AS
RIBr: Neas Brannconsult AS
RIE: Electronova AS
RIV: Hjellnes Consult AS
Tekniske entrepriser
Rør: ORAS AS
Ventilasjon: Haaland Klima AS
Automatikk: KlimaControl AS
Elektro: Moelven Elektro AS
Heis: Reber Schindler Heis AS
Persiennestyring: Saas Prosjekt AS
Kuldeanlegg: Norsk Kuldesenter AS
Gassanlegg: Gass & energiteknikk AS

Høyt deroppe er en arbeider i ferd med å gjøre de siste 
arbeidsoppgaver på det dobbeltkrumme glasspartiet som 
er importert fra Tyskland.

Foto: Byggenytt

Det skinner 
i kommuni-
kasjonstår-
nets rustfrie 
stål.

Foto:
Byggenytt

Det kan ikke ha vært lett å pønske ut og bygge dette huset.                                                                        Foto: Byggenytt
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Datagulvet til Statoil 
er utført av

Postboks 64 Holmlia, 1201 Oslo
www.sanabygg.no

Vi gratulerer Statoil med nytt bygg på Fornebu som  
leverandør av grenstaver gjennom Moelven Elektro 

www.idt.no 

 

Systemvegger og himlinger er levert og 
montert av

Moelven Nordia AS
Asfaltveien 1, Box 63, NO-2051 Jessheim
Telefon: 06050  Telefaks: 63 97 04 86
www.moelven.no
                                                                                                                                  

Gode rom

Systemvegger og himlinger er levert og 
montert av

Moelven Nordia AS
Asfaltveien 1, Box 63, NO-2051 Jessheim
Telefon: 06050  Telefaks: 63 97 04 86
www.moelven.no
                                                                                                                                  

Gode rom

Systemvegger, himlinger og
metallhimlinger er levert
og montert av
Moelven Nordia Prosjekt AS
Ensjøveien 3, 0655 Oslo
Telefon: 06050 Telefax: 63 97 04 86
www.moelven.no

Typisk åpent kontorlandskap med stor vekt på flek-
sibilitet.

Alle bilder i boksen: Byggenytt

Også datagulvet er utført slik at rominndeling og 
møblering kan organiseres fleksibelt. 

Metallhimlinger, dobbeltkrumme vinduer, futuristisk kommunikasjonstårn. Eksempler på prosjektets tøffe design 
som a-lab arkitekter fikk prisen Future project of the year Commercial på World Architecture Festival i 2009.

Foto: Byggenytt

For flere bilder se www.byggenytt.no/bilder



Fasadeutsnitt med asymetriske, tetris-aktige vinduer med automatisk persiennestyring.

Foto: Byggenytt
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saas byggintegrasjon

Vi har samlet
trådene

Statoils nye
kontorbygg
på Fornebu

SAAS Prosjekt AS har
prosjektert, programmert, 
testet og innregulert:
Lon-basert persiennestyrings-
system for 3450 vinduer med 
værstasjon og samling av data
i OPC-server for visning i
toppsystemet.

www.saasprosjekt.no
post@saasprosjekt.no
Telefon 40 00 43 42

Vi har levert bygningsautomasjon
og SD-anlegg med integrerte

løsninger for alle bygningstekniske
installasjoner til Statoils nye

kontorbygg på Fornebu.

Ole Deviks vei 46, 0668 Oslo • Telefon 23 17 43 50 • Fax 22 65 23 44

Moelven Elektro AS
Ensjøveien 3, 0655 Oslo
E-post: post.elektro@moelven.no, www.moelvenelektro.no
Org.nr. 980 342 182

Vi har utført alle sterk- og svakstrøms-
installasjoner ved Statoil Fornebu.

Energi- og klimatiske løsninger fra RIV
Av  Hjellnes Consult AS

Visjonen for Statoils nye Os-
lo-kontor, var at det skulle 
være et eksepsjonelt sted å 
prestere og utvikle.

Statoil ønsket å fremme et sti-
mulerende arbeidsmiljø ba-
sert på selskapets verdier og 
gjennom aktiv medvirkning 
stimulere den ansattes per-
sonlige og faglige utvikling.
Innenfor de gitte rammene 
medførte dette spennende 
deloppgaver og utfordringer 
som energirådgivere og RIV- 
ene har løst etter beste evne. 

Rådgivende ingeniører og ut-
førende har tilstrebet å finne 
frem til utstyr og produkter 
som begrenser antall instal-
lasjoner og som integrerer 
funksjoner. Alle vertikale 
og horisontale kanal- og rør-
føringer er lett tilgjengelig 
for inspeksjon og utskifting. 
Behov for utskifting skal 
ikke medføre at bygnings-
konstruksjoner og andre tek-
niske installasjoner må rives.

Teknisk grid
Det er etablert en gjennom-

gående teknisk grid på 3,0 x 
3,0 meter i alle kontorarea-
ler plan 2 til 9. For Statoil var 
det avgjørende at alle teknis-
ke installasjoner er utformet 
etter universell utforming og 
at det er mulig å endre inn-
redninger og romløsninger, 
uten at det er store kostnader 
knyttet til dette. I tillegg ble 
det avsatt minimum 2 ube-
nyttede utsparinger Ø 450 
mm i alle bjelker i lamellene 
for senere utnyttelse.

I hver teknisk grid er følgen-
de VVS-teknisk utstyr eta-
blert:
• Varme ved fasader (kon-
vektor montert på gulv, og 
motorstyrt termoelektrisk 
aktuator).
• Sprinklerdekning som iva-
retar dekningskrav til en tek-
nisk grid med vegger rundt 
og krav til flere tekniske grid 
plassert inntil hverandre uten 
omgjøring.
•  Multi-kombibaffel for til-
luft som skal håndtere luft-
mengder fra 40 til 225 m3/h.
• Kjøleregister med mini-
mum kjølekapasitet 700W 

ved tilluftstemperatur 18 
ºC, romtemperatur 24 ºC, is-
vannstemperatur 14/16 ºC, 
og motorstyrt elektromeka-
nisk aktuator.
• Avtrekk med kapasitet fra 
40 til 225 m3/h uten kortslut-
ning med tilluft.
• VAV på tilluft og avtrekk. 
Mulighet for avstengning og 
modulerende regulering fra 
40 til 225 m3/h uten støy til 
rommet.
• Temperatur og CO2-føle-
re. I henhold til kravspesifi-
kasjon.

Bygget er utstyrt med et 
komplett vannbårent varme-
anlegg. Varmeanlegget skal 
baseres på fjernvarme levert 
av Fortum, samt gjenvunnet 
varme fra kulde- og kjølean-
legg. Gjenvunnet varme skal 
utnyttes maksimalt før fjern-
varme skal benyttes.

Statoilbygget oppfyller tek-
nisk forskrift, samt krav satt 
til energiforsyning. Bygget er 
energimerket

Til venstre:
multi -kombi-
bafler for 
tilluft som skal 
håndtere luft-
mengder fra 40 
til 225 m3/h.

Til høyre:
Himling under 
utkraget lamell 
ved hoved-
inngang i vest 
med LED-
belyst kunst-
installasjon.

Foto:
Byggenytt

Bildene fra høyre og 
med klokken:
UPS-rom, energisentral 
og ventilasjonsrom. 
For flere bilder fra de 
store og mange tekniske 
anlegg i Statoilbygget: 
se egen bildeserie på 
www.byggenytt.no

Foto: Byggenytt
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Tlf: 66 77 60 70 Fax: 66 77 60 71
firmapost@mek-consult.no

Rådgivende ingeniør
i VVS-teknikk

MECHANICAL CONSULTANTS

Vi utvikler Norge

multiconsult.no

Multiconsult har hatt ansvaret for  
prosjekteringsledelsen for Nytt odontologibygg

Vi har hatt byggeledelsen ved nytt
odontologibygg i Bergen

Fylkesnes AS er et frittstående konsulentfirma innen prosjekt-
administrative tjenester. Bedriften har bred og allsidig
erfaring innen prosjektering-, prosjekt- og byggeledelse for
private og offentlige byggherrer.

Vil du være med på vårt neste prosjekt?
Vi søker nemlig flere dyktige prosjekt- og
byggeledere. For mer informasjon, se vår
hjemmeside: www.fylkesnes.no F Y L K E S N E S

BYGNINGSMESSIG
BESKRIVELSE

Den arkitektoniske intensjo-
nen med prosjektet er å styr-
ke og aktivisere institusjons-
aksen langs Årstadveien 
samtidig som omgivelsenes 
enkeltbygninger, plassdan-
nelser og landskapsrom skal 
tas hensyn til gjennom en 
bevisst plassering og utfor-
ming. 

Det vil si at: 
 • Bygningen skal virke inn-
bydende og aktivt mot of-
fentligheten.  
• Bygningen skal uttrykke 
seg neddempet og nøytralt 
mot boligbebyggelsen i vest. 
• Bygningen skal opptre med 
respekt i forhold til vernever-
dig bebyggelse og landskaps-
rom. 

Gjennom et anlegg med ra-
sjonelle, funksjonelle og 
kostnadseffektive løsninger 
er prosjektet søkt løst med 
en logistikk som ivaretar 
programmets kompleksitet. 
Innenfor programmets sam-
mensatte krav er det tilstre-
bet en enkel helhetsløsning 
med lesbarhet, identitet og 
arkitektonisk styrke. 

Forholdet til omgivelsene 
Det nye odontologibygget 
har en unik plassering i Ber-
gen, midt på vollen for den 
historiske Årstad gård og 
ved foten av Ulriken. Lands-
kapsrommet er mektig, og 
den omkringliggende bebyg-
gelsen er preget av vernever-
dige villaer og store trær. 

Det har vært viktig å gi plass-
rommene mellom institu-
sjonsbyggene langs Årstad-
veien et funksjonelt innhold 
og aktivisere fotgjengerstrø-
ket langs veien. Løsningen 
for nybygget setter institu-
sjonsaksen langs Årstadvei-
en i sammenheng og styrker 
denne. Rommene mellom 
bygningene, Millionplassen 
i nord og plassrommet mot 
fellesbygget i sør, er blitt til-
ført nye aktiviteter. 

Årstadveiens karakter av 
allégate er videreført. Mot 
veien løfter bygningsvo-
lumet seg og det åpnes for 
innsyn til vandrehallen 
langs fotgjengerstrøket. Øv-
re gesimshøyde sammen-
faller overordnet sett med 
omkringliggende institu-
sjonsbygg, mens de mindre 
bygningsvolumene, de såkal-

te tennene, som ligger ut mot 
Årstadveien, spiller sammen 
med og tar hensyn til de fritt-
liggende, mindre bygninge-
ne langs veien på begge si-
der. Fotgjengerstrøket langs 
Årstadveien blir dermed til-
ført attraktive og vitaliseren-
de elementer, og det er åpnet 
for kontakt mellom bygnin-
gens indre og gateløpet. 

Det bevaringsverdige Stats-
arkivet på østsiden av Årstad-
veien er vist spesiell respekt 
gjennom den bygningsmessi-
ge skala til bygningsvolume-
ne nærmest Årstadveien. Det 
er innarbeidet en sikt nisje 
fra nybyggets vandrehall 
vis a vis arkivets midtakse 
og hovedinngang. I prosjek-
tet er den bevaringsverdige 
Årstad skole tatt hensyn til 
ved en tilbaketrukket plas-
sering av nybyggets hjørne 
mot sør-vest. Sørfasaden og 
den fremskutte lesesalsfløyen 
er sammen med Årstad skole 
med på å ramme inn et nytt, 
grønt parkrom som avslutning 
på Årstadgeilens løp. På denne 
måten blir Årstadgeilen som 
grønn tverrakse styrket og par-
krommet blir et attraktivt sted 
å være både for brukere og be-
boere i området. 

Plankonsept 
Bygningsmassen er utformet 
som en samlende karakte-
ristisk form i to etasjer mot 
vest, som løfter seg to etasjer 
mot øst. Inne i «munnhulen» 
mot øst er bygningens vrim-
legate og kommunikasjonså-
re lagt fra nord til sør. Kli-
nikkarealene mot vest er 
arealer med stor generalitet. 
Atriene i bygningsmassen 
slipper inn dagslys til vente-
soner og klinikker. Tomtens 
fall i nord -sør retning tilsva-
rer en etasje. Høydeforskjel-
len utnyttes for å oppnå den 
ønskede interne logistikken 
i anlegget med en horisontal 
separering av hovedsirkula-
sjonen for pasienter, studen-
ter og ansatte. 

Hovedpr insippet  er  a t 
pasient er benytter hovedinn-
gangen på plan 1 mot Milli-
onplassen i nord. Plassdan-
nelsen har et urbant preg, satt 
i direkte sammenheng med 
fortauet. Den raust utforme-
de overbygningen og åpen-
heten mot gateløpet under-
streker og identifiserer dette 
som bygningens hovedad-
komst. Adkomst for drosjer 
er ivaretatt på adkomstplas-
sen sammen med HC-parke-

Nytt odontologibygg – UiB

Stor stas ved pasient
inngangen i nord på den 
offisielle åpningsdagen 15. 
august med friske jazzton
er fra Medicinsk Blæse og 
Spadserensemble. 

Foto: Byggenytt

Vandrehallens innvendige skråvegg og takflate i perfo
rerte metallplater har fått en varm, rødlig farge.

Foto: Byggenytt

ringsplasser. Hovedinngan-
gen for studenter og ansatte 
er lagt til vrimlegatens un-
deretasje mot sør. Inngangen 
sammen med kantine og bi-
bliotek vender ut mot en mer 
parkpreget plass. 

Materialbruk 
Når det gjelder fasadene har 
det vært lagt vekt på at far-
gene skal være lyse. Fargen 
på glasspanelene henter opp 

de blonde pastellene fra vil-
laene omkring. De mindre 
bygningsenhetene mot veien, 
de såkalte tennene, er i hvit 
puss. 

Vandrehallens innvendige 
skråvegg og takflate i per-
forerte metallplater har fått 
en varm, rødlig farge. Dette 
rommet, som forbinder de to 
hovedinngangene i nord og 
sør, vil være opplyst slik at 

Det nye odontologibygget har en unik plassering i Bergen, midt på vollen for den historiske Årstad gård og ved foten 
av Ulriken.

Foto: Byggenytt
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Statsbygg er byggherre for nytt odontologibygg for UiB. 
  

Les mer på www.statsbygg.no  

Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS. Foto: Byggenytt
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SWECO ER INVOLVERT I FØLGENDE OPPDRAG

VED DET NYE ODONTOLOGISKE FAKULTET PÅ UiB: 

   • Prosjektering av elektroteknisk anlegg 

	 	 	 • Prosjekteringsgruppekoordinator 

	 	 	 • Teknisk byggeledelse VVS

   • Rådgivende ingeniør akustikk

Løvenskioldsgate 26, 0260 Oslo, Tlf + 47 21 52 22 00
post@linklandskap.no, www.linkarkitektur.no

L A N D S K A P

den varme innsiden kommer 
klart og innbydende fram 
som kontrast til den mer kjø-
lige fargebruken i øvrige fa-
sader. 

Det er store vinduer i alle kli-
nikker, kontorer og laborato-
rier som gir en spesiell opp-
levelse av lyset og utsikt til 
omgivelsene, landskapet og 
byen. 

På innsiden av skråveggen 
ligger ventearealene på plan 
1 og 2. Her er den samme rø-
de fargen på gjennomfargede 
valchromatplater i åpninger, 
vindusfelt og malte gips-
vegger. Det gjennomgående 
gulvbelegget i vandrehallen 
og ventearealene er plasstøpt 
terrasso. I klinikkene er det 
lagt vekt på å bruke nøytrale 
farger og jevn belysning som 
ikke gir uheldige lysvirk-
ninger på virk somheten. 
Gulv er belagt med homo-
gent vinylbelegg, mellom-
grått i klinikksonen og hvitt 
i kjernerommene. Halvhøye 
klinikkvegger er kledd i lys 
grå kompaktlaminat og opa-
liserte glassfelt. All belist-
ning og beslag er i naturelok-
sert aluminium. De eneste 
fargeinnslagene er tannlege-
stolene, som har fått ulike 
farger, uten at det forstyrrer 
klinikkenes lyse, hygieniske 
preg. Laboratoriene på plan 4 
har samme materialbruk som 
klinikkene. 

Kontorene på plan 3 og 4 
har linoleum på gulvene og 
glassfelt med tette dører og 
veggfelt. Her er fargene gjen-
nomgående holdt i blåtoner. 

Universell utforming 
Det er lagt vekt på at byg-
ningen skal være tilgjengelig 
for alle. Formelt er nybygget 
prosjektert etter tidligere for-
skrifter, men det er imple-
mentert forbedrende tiltak i 
byggeperioden med blant an-
net ledelinjer, kontraster og 
trinnmarkering.

Årstadveiens karakter 
av allégate er videreført. 
Mot veien løfter byg-
ningsvolumet seg og det 
åpnes for innsyn til van-
drehallen langs fotgjen-
gerstrøket. Øvre gesims-
høyde sammenfaller 
overordnet sett med om-
kringliggende institu-
sjonsbygg, mens de min-
dre bygningsvolumene, 
de såkalte tennene, som 
ligger ut mot Årstadvei-
en (bildet under), spil-
ler sammen med og tar 
hensyn til de frittliggen-
de, mindre bygningene 
langs veien på begge si-
der.

Foto:
Byggenytt

De eneste far-
geinnslagene 
er tannlege-
stolene, som 
har fått ulike 
farger, uten at 
det forstyrrer 
klinikkenes ly-
se, hygieniske 
preg. 

Foto:
Byggenytt
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Mur- og flisarbeider 
er utført av

MUR

VEIDEKKE 
ENTREPRENØR AS
Distrikt Bergen
Tlf. 55 38 70 00 / 90 94 61 03
ola.espelid@veidekke.no

Mur- og flisarbeider
er utført av

VEIDEKKE
ENTREPRENØR AS

Distrikt Bergen
Telefon 55 38 70 00 / 90 94 61 03
ola.espelid@veidekke.no

RsV Maling & Gulv AS
Malermester Tor Rune Iversen

Tlf:55950730  Mob:415 34 820

RsV Maling & Gulv AS er
et selskap i RsV Gruppen.
Vi utfører alt innen maler-
og gulvleggerfaget.

Vår erfaring strekker seg
fra større byggprosjekter
og offentlige rammeavtaler
til rehabilitering.

Foto: Byggenytt

LANDSKAP

I forhold til det gamle PKI-
bygget (del av De Prekliniske 
Institutter) har det nye odon-
tologibygget blitt flyttet mot 
Årstadveien i nordøst. Dette 
har gitt plass til et parkdrag 
mot vest som gir luft mellom 
den nye bygningen og na-
boene på vestsiden. En for-
lengelse av bygningens atri-
er skyter ut som bastioner i 
parkdraget og blir utkikks-

punkter og møteplasser i par-
ken. På denne måten trekkes 
også parkdraget inn i atrie-
ne og mot bygningens kjer-
ne. atriene er beplantet med 
sedum og belagt med mørke 
granittplater. 

Hovedinngangen ligger på 
nybyggets nordside ut mot 
Årstadveien og danner en 
forbindelse mot eksisteren-
de bygninger i nord. Her er 
det anlagt en forplass med 

en trelund som markerer ho-
vedinngang for besøkende. 
Her er det også sykkelpar-
kering, av- og påstigningsso-
ne, kortidsparkering og inn-
kjøring til parkeringskjeller. 
Den eksisterende kollen har 
blitt bevart slik at naboene i 
vest skjermes mot nedkjørin-
gen til parkeringskjelleren. 
Kollen inngår dermed som 
en naturlig del av parkdraget 
langs bygningens vestside. 

Langs nybyggets østfasa-
de mot Årstadveien har for-
tauet blitt utvidet. Terrenget 
inn mot bygningen er senket 
slik at lys slippes inn mellom 
«tennene». Disse nedsenkede 
områdene har et toppdekke 
av knust tromlet glass med 
punktbelysning under glas-
set flere steder. Dette gir en 
dekorativ effekt som kan be-
skues fra gangveien og fra 
innsiden av bygningen. 

Langs adkomsten til student-
inngangen i sør er det anlagt 
sittetrinn og en opphøyd ter-
rasse der studenter og andre 
brukere av parken kan nyte 
sola, hverandres selskap eller 
lese pensum. Her er det også 
en trelund med sykkelparke-
ring. I sør er arealer frigjort 
som følge av at Årstadgeilen 
er lagt om og skjøvet nærme-
re Overlege Danielsens Hus. 
Her er det opparbeidet en ny 
park, Årstadparken. Terren-
get i parken er senket i for-
hold til tidligere nivå. Slik 
blir parken en forplass til År-
stad gård, som ligger på na-
botomten, og bidrar til å bin-
de de historiske anleggene i 
området sammen med det 
nye. 

Gjennom parken markeres 
den historiske Årstadgei-
len fysisk med en hellelagt 
gangvei gjennom parken i 
den gamle traséen for Årstad-
geilen. Hellene i gangveien 

er i store formater som med 
inngraverte årstall, tekst og 
historiske motiver utgjør en 
tidsakse for den historiske 
aktiviteten i området. Her 
markeres de viktigste perio-
dene det har vært bebyggelse 
og drift på Årstadvollen. 

Utendørsanlegget til det nye 
odontologibygget er oppar-
beidet med høy kvalitet i ma-
terialer og detaljering. Ad-
komst og oppholdssonene 
i sør og nord er anlagt med 
granittdekke. alle murer og 
kanter er anlagt eller forblen-
det med granitt. Det knuste 
glasset langs østfasaden blir 
et utradisjonelt og dekorativt 

materiale. Langs vestfasaden 
benyttes det gressarmering 
for å legge til rette for drift og 
vedlikehold samtidig som det 
grønne uttrykket styrkes. an-
legget er utformet universelt 
med trinnfrie adkomster, le-
delinjer til hovedinngangene, 
håndlister og varsling ved al-
le ramper og trapper. Vegeta-
sjonsbruken inkluderer store 
og mellomstore trær, buskve-
getasjon og stauder. Plantene 
i anlegget vil gjennom året 
stå for variasjon når det gjel-
der løvfellende, vintergrønt, 
blomster, ikke blomster, far-
ger i blomst og bladverk samt 
tidspunkt for bladverk og 
blomstring.

Gjennom parken markeres den historiske Årstadgeilen fysisk med en hellelagt gangvei 
gjennom parken i den gamle traséen for Årstadgeilen. 

Foto: Byggenytt

Oversikt av Årstadparken sett fra Overlege Danielsens Hus. Terrenget i parken er sen-
ket i forhold til tidligere nivå.

Foto: Byggenytt 

Gjennom parken 
markeres den histo-
riske Årstadgeilen fy-
sisk med en hellelagt 
gangvei gjennom par-
ken i den gamle tra-
séen for Årstadgeilen. 
Hellene i gangveien 
er i store formater 
som med inngraverte 
årstall, tekst og histo-
riske motiver utgjør 
en tidsakse for den 
historiske aktiviteten 
i området. Her mar-
keres de viktigste pe-
riodene det har vært 
bebyggelse og drift på 
Årstadvollen.

Foto: 
Byggenytt

Utendørsanlegget til det nye odontologibygget er oppar-
beidet med høy kvalitet i materialer og detaljering.

Foto: LINK arkitektur AS Landskap
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UTOMHUSANLEGGET 
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Firesafe er det ledende fagmiljøet på brannsikring i Norge. Vi er spesialister på 
å sikre både nybygg og eksisterende bygg mot brann, og har avdelinger over 
hele landet. 

Den beste brannsikringen får du ved å starte på tegnebordet. Som eneste  
totalleverandør på brannsikring i Norge kan vi være din samarbeidspartner i 
alle faser – fra planlegging til bygging og drift. 

firesafe.no
– for et tryggere og mer brannsikkert samfunn

La oss være din totalleverandør  
på brannsikring

Langs adkomsten til studentinngangen i sør er det anlagt sittetrinn og en opphøyd ter-
rasse der studenter og andre brukere av parken kan nyte sola, hverandres selskap el-
ler lese pensum. Det knuste glasset langs østfasaden blir et utradisjonelt og dekorativt 
materiale.

Foto: Byggenytt 

Langs vestfasaden 
benyttes det gress-
armering for å leg-
ge til rette for drift 
og vedlikehold sam-
tidig som det grøn-
ne uttrykket styr-
kes.

Foto:
Byggenytt 

«Melketennene» 
møter man først 
når man kommer 
sørfra på Årstad-
veien.. 

Foto:
Byggenytt 

Til venstre: Sittebenker langs  adkomsten i sør. I bakgrunnen Overlege Danielsens 
Hus. Til høyre: En av to innvendige gårder.

Foto: Byggenytt

BYGGETEKNIKK

Grunn og fundamenter 
Byggegrunnen består av løs-
masser, sand og grus over 
fast fjell i dybder fra 0 til 
12-15 meter under opprin-
nelig terreng. I hovedsak har 
grunnarbeidene bestått av 
utgraving og sprengning for 
byggegrop, sikring av denne 
og fundamentering av byg-
ningen med stålkjernepe-
ler og betongpilarer til fjell. 
Grunnens art har gjort det 
mulig å bygge gulv direkte 
på grunnen. Langs Årstad-
veien ble byggegropen sik-
ret med en staget spunt for 
å kunne etablere en støtte-
murskonstruksjon i betong 
langs bygningen. Dette er på 
grunn av den korte avstanden 
til veikanten. 

Bæresystem 
Det er lagt vekt på å finne et 
bæresystem som i tillegg til å 
bidra til en rasjonell og sik-
ker byggemetode, også leg-
ger til rette for en god fram-

kommelighet for de tekniske 
føringene. Det er derfor valgt 
å benytte dekker med opp-
legg på et bjelkesystem som 
for det meste er integrert i 
etasjeskillerne. 

De bærende elementene av 
søyler og bjelker er plassert 
med hensyn til utforming 
av den spesielle fasaden og 
størst mulig innvendig flek-
sibilitet. Avstanden mellom 
bjelkestripene veksler mel-
lom 7,2 og 9,2 meter. Avstan-
den mellom søylene i bjelke-
aksene er generelt 7,2 meter. 
Dekkene består i all hoved-
sak av hulldekker i 320 mil-
limeter tykkelse. 

Stabilitet 
Bygningen stabiliseres ved 
forank r ing /sam menbin-
ding av dekkene til veggski-
ver rundt tre store, plasstøp-
te kommunikasjonssjakter 
(heis- og trappesjakter) sen-
tralt i bygningen. Sjaktene er 
innspent i fjell med strekkpe-
ler av stål. Veggskivene går 

ubrutt fra fundament og opp 
til taket over øverste etasje. I 
tillegg utnyttes yttervegge-
ne av betong i de to trappe-
rommene mot vest sammen 
med kryssavstivninger i stål 
som avstivning i lengderet-
ningen. alle dekkene funge-
rer som horisontale skiver og 
er en del av det stabiliserende 
systemet. 

Plan under terreng – 
plan U1 og U2 
Den nederste etasjen, plan 
U2, ligger helt nedfylt med 
yttervegger mot terreng og 
skal stå imot et jordtrykk på 
67 meter. Arealet i dette pla-
net skal i sin helhet benyt-
tes til parkering og er bygget 
med plasstøpte søyler og veg-
ger samt gulv på grunnen. 
Adkomst til plan U2 skjer 
fra plan U1 via en innvendig 
skrårampe i betong. 

Deler av arealet på plan U1 
skal også benyttes til par-

fortsettelse neste side



14 –  BYGGENYTT NR. 5–2012

Vi takker for oppdraget
med leveranser av

SPESIALINNREDNINGER.
Gratulerer med flott skole!

Telefon 67 51 69 00 • post@idema.no

www.idema.no

Kontormøblene
er levert av

kering. Denne får adkomst 
utenfra via en egen utvendig 
nedkjøringsrampe. terrenget 
mot rampen tas opp av en bu-
et støttemur i betong på hver 
side av kjørebanen. På dek-
ket mellom de to parkering-
setasjene er det lagt vanntett 
støpeasfalt. 

Alle yttervegger mot terreng 
er utført i plasstøpt betong og 
er utvendig isolert delvis med 
polystyren og delvis med fo-
amglas. En stor del av de inn-
vendige veggene i disse pla-
nene, blant annet områder 
med garasje, tekniske rom, 
trappehus og lager, er også 
utført i plasstøpt betong. Det-
te er fordi det ivaretar krav til 
blant annet robusthet, tetthet 
og brannsikkerhet på en god 
måte. 

Fra den søndre kommunika-
sjonssjakten i nybygget og 
fram til det eksisterende fel-
lesbygget, Overlege Daniel-
sens Hus, sør for Årstadgei-
len, er det bygget en 80 meter 
lang gangbar kulvert i plas-
støpt betong under bakken. 

Klinikketasjer – plan 1 og 2 
I klinikketasjene er det be-
nyttet sirkulære søyler av 
betong som understøttelse 
for bjelker av stål. Som bæ-
restriper ved ytterveggene 
er det montert underliggen-
de bjelker av H-profiler slik 
at dekkekonstruksjonen her 
kan krage noe ut over disse. 
Øvrige bærestriper er konse-
kvent utført med hattebjelker 
av stål slik at hele bjelken er 
integrert i dekkekonstruksjo-
nen. 

Dekkene er påført isolasjon 
og påstøp i en samlet tyk-
kelse på 110-120 mm for å gi 
plass til framføring av kabler 
og rørføringer i gulv. Mot 
nord krager deler av plan 2 ut 
av fasaden med cirka to me-
ter ved hjelp av stålbjelker 
innstøpt i hulldekkenes ka-
naler. 

Kontor- og forsknings-
etasjer – plan 3 og 4 
Den lange bygningsblokken 
på plan 3 og 4 som «svever» 
over og «utenfor» klinikke-
tasjene, bæres av høye, rek-
tangulære søyler i betong, 
plassert innenfor selve front-
fasaden. Disse søylene rager 

fortsettelse fra 
forrige side Brannteknisk rådgivning

Firesafe har vært branntek-
nisk rådgiver i NOB-pro-
sjektet (Odontologibygg 
UiB). Ved oppstart av pro-
sjektet ble det utarbeidet 
en brannstrategi og brann-
tekniske tegninger basert 
på branntekniske notater 
som var utarbeidet i for-
prosjektfasen og de endrin-
ger som ble gjort med pro-
sjektet. Brannstrategien 
angir alle relevante brann-
teknsike krav og løsninger 
som de enkelte fagdisipli-
nene må følge opp i de-
taljfasen. Brannstrategien 
er basert på blandingsløs-
ninger, det vil si enten ble 
de preaksepterte løsnin-
ger og krav som er angitt 
i VTEK (4. utgave mars 
2007) brukt eller så ble an-
dre løsninger brukt basert 
på analyser (konsekvens-
beregninger og/eller risi-
kovurderinger). Følgende 
analyser ble gjennomført:
 
• Beregning av brannenergi 
for ulike virksomheter i he-
le bygget.
• Beregning av sikkerhets-
margin ved rømning.
• Beregning av fullstendig 
branntid for to av rommene

• Risikovurdering av krav 
t i l bærende konstruk-
sjoner basert på bruk av 
hendelses trær.

I NOB vil det være i bruk 
en rekke brannfarlige væs-
ker og gasser (sentralt pro-
pananlegg, acetylen, butan 
m.fl.). Med utgangspunkt i 
«Forskrift om håndtering 
av brannfarlig, reaksjons-
farlig og trykksatt stoff 
(DSB 2009)» ble det derfor 
utarbeidet en egen risiko-
analyse basert på matrise-
metoden. I alt ble 11 brann-
scenarier (eksplosjoner, 
gassbranner, væskebran-
ner) identifisert og analy-
sert. Resultatet av analysen 
var konkrete tiltak som ble 
fulgt opp i detaljfasen samt 
innspill til organisatoriske 
tiltak i driftsfasen.

I detaljprosjekteringsfasen 
og byggefasen har Firesa-
fe hatt en rådgivende rolle i 
forbindelse med endringer 
i prosjektet og valg av løs-
ninger. Firesafe Consulting 
har levert branntekniske 
tegninger og rømningspla-
ner for det ferdige byggver-
ket.

Av Pål Cappelen. brannteknisk rådgiver,
Firesafe Consulting

Ingen dårlig design på gammelt utstyr! Monter på heders-
plass i vandringshallen. 

Foto: Byggenytt

fritt over tre plan og stopper i 
underkant av dekket for plan
3. I tillegg utnyttes stålsøy-
lene i skråveggen i den lange 
vandrehallen som understøt-
telse for konstruksjonene på 
plan 3 og 4. 

På tvers av søylene er det 
montert hattebjelker i stål for 
bæring av hulldekker. bjelke-
ne har fått en utkraging mot 
Årstadveien på cirka tre me-
ter og er bygget i samvirke 
med betongdekkene. 

På plan 3 og 4 er det lagt et 
påstøp direkte på hulldekket 
og i samvirke med dette for 
å sikre en skivevirkning for 
overføring av horisontale las-
ter til de vertikale stabilise-
rende strukturene. 

Tekniske rom 
Foruten tekniske rom i kjel-
ler/underetasje er det plas-
sert ventilasjonstekniske rom 
inntil de tre store kommu-
nikasjonssjaktene mot vest. 
Disse rommene er oppført 
med et bæresystem av stål 
og rager 10 meter over taket 
på klinikkene. Hvert av rom-
mene er, på nivå med tred-
je etasjes gulv, delt med et 

«messanindekke» av varm-
forsinkede gitterrister som 
fungerer som «stativ» for ag-
gregater og andre tekniske 
installasjoner. 

Bygningsvolum mot 
Årstadveien 
Ytterveggene på de mindre 
rektangulære bygningsvolu-
mene mot Årstadveien, de 
såkalte «tennene», er i sin 
helhet utført i plasstøpt be-
tong med utvendig isolasjon. 

Veggene, som stedvis har fått 
en fri høyde på opptil ni me-
ter, danner direkte bæring for 
hulldekker (etasjeskillere og 
tak). 

Bæring av fasader 
Klimaveggene er plassert 
slik at de stryker utenfor al-
le dekkekanter og er fes-
tet med stålbraketter til ba-
kenforliggende struktur. De 
skrå glassfasadene utenfor 
klimaveggene på vestsiden 
bæres av et rammeverk av 
varmforsinket stål som hen-
ger i utkragede bjelker som 
er fastboltet i taket innenfor 
gesimsen.

Sosial sone med sittegruppe og kaffe-/tekjøkken. 

Foto: Byggenytt

Forskningslaboratorier 
og studentklinikker er 
preget av lyse lokaler 
og stilrent utstyr og 
inventar.

Foto:
Byggenytt
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Alt innen
terrazzo
- Plasstøpt terrazzo
- Terrazzofliser
- Trapper og elementer
- Reparasjon og vedlikehold

Grini Næringspark 8 D
1361 Østerås
Telefon 671 65 080
Epost: postmaster@respo.no

Foto: Byggenytt

Innomhus AS har
utført systemvegger
og himlinger til
Mathallen.

tlf. 55 57 15 00
firmapost@innomhus.no
www.innomhus.no

Innomhus AS har
utført systemvegger
og himlinger til
Mathallen.

tlf. 55 57 15 00
firmapost@innomhus.no
www.innomhus.no

Innomhus AS har
utført systemvegger,
glassvegger og
himlinger til det nye
odontologibygget.

t. 55 57 15 00
firmapost@innomhus.no

www.innomhus.no

Foto: Byggenytt

s

Fra kontorarealer i 4. 
etasje, ennå ikke mø-
blert. Material- og far-
gevalg ser ut til å være 
tilpasset et odontologisk 
medisinsk fakultet på en 
utmerket måte.

Ditto for fleksibiliteten.

Foto:
Byggenytt

Ventilasjonsrom er, på nivå med tredje etasjes gulv, delt med et «messanindekke» 
av varmforsinkede gitterrister som fungerer som «stativ» for aggregater og andre 
tekniske installasjoner.

Alle bilder i boksen: Byggenytt

Bildet: under: Det er bygget en 80 meter 
lang gangbar kulvert fra nybygget til 
Overlege Danielsens Hus. 
Til høyre: De skrå glassfasadene uten-
for klimaveggen på vestsiden bæres av et 
rammeverk av varmeforsinket stål.

Vrimlegaten er 
prosjektets clou.

Til høyre:
Et øyeblikks 
pause for foto-
grafen.  Arkitekt-
ens prosjektans-
varlig Annema 
Selstrøm og 
Statsbyggs pro-
sjektleder Jo 
Lang-Ree.

Foto:
Byggenytt



ELEKTROTEKNISKE
ANLEGG

De tekniske anleggene er ut-
ført som integrerte anlegg og 
det er fokusert på at det skal 
være tilkomst for senere om-
bygninger og suppleringer 
både på VVS- og elektrotek-
niske anlegg. I tidligfaser har 
det vært tett dialog med bru-
ker for å tilpasse teknikken 
til bygningens spesielle area-
ler samt tilfredsstille bruker-
nes krav og behov. 

Alle tekniske anlegg er knyt-
tet sammen horisontalt på 
plan U1. Det er tre vertikale 
hovedføringer i forbindelse 
med klinikkblokkene, og i 
forbindelse med disse ligger 
også lokale underfordelin-
ger/eltavler og IKT-patche-
rom. 

Over himlinger i gangsoner 
er det horisontale førings-
veier som knytter sammen 
de tekniske anleggene. I kli-
nikkene er det etablert felles 
føringer i gangsonene i form 
av nedsenket lavtbyggende 
datagulv for elektro og VVS-
framføringer til klinikkbåse-
ne. I disse datagulvene ligger 
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Vi har levert dobbeltgulv
og spesialvegger

Hesthaugveien 24, 5119 Ulset
Telefon 553 95 200 • www.acusto.no

I datagulv ligger det blant annet installasjoner som sterk-
strømskabler, kommunikasjonskabler, trykkluft samt 
vann og sugeanlegg. 

Foto: Byggenytt

det blant annet installasjoner 
som sterkstrømskabler, kom-
munikasjonskabler, trykk-
luft samt vannog sugeanlegg. 
I alle møterom og undervis-
ningsrom er det gulvbokser 
med uttaksgrupper for strøm, 
data og nødvendige aVtilkob-
linger opp til bordene. 

Bygningens jordingsanlegg 
er bygget opp med ringjor-
ding rundt bygningen og til 
fundamenter. Det er utstrakt 
jording av utsatte bygnings-
deler hvor disse er tilknyttet 
isolerte jordledere på kabel-
broene.

VVS-TEKNISKE
ANLEGG

De VVS-tekniske installa-
sjonene for denne type un-
dervisningsbygg er svært 
omfattende og i stor grad 
skreddersydd til det utstyr og 
de funksjoner som en tann-
legeutdanning krever. I rea-
liteten består den komplekse 
bygningen av fire ulike deler; 
klinikkdel, undervisningsdel 
inklusiv propedeutisk labo-
ratorium, laboratoriedel og 
en kontordel. alle med ulike 
behov og krav. 

En gjennomgående filosofi 
ved planleggingen har vært 
standardisering av løsning-
er, lett gjenkjennelige sys-
temoppbygginger og best 
mulig driftsøkonomi. blant 
annet er det etablert lufttek-
niske arealer på fire steder 
slik at man får kortest mulige 
føringsveier. Mediene som 
fraktes i rørledninger pro-
duseres og distribueres fra et 
sentralt, teknisk område i un-
deretasjen. 

Det som kjennetegner de tek-
niske anleggene i nybygget er 
en svært stor tetthet av instal-
lasjoner som er nødvendige 
for å forsyne en slik bygning 
på en hensiktsmessig måte. 
Hovedtraséer for tekniske fø-
ringer er horisontale føringer 
på plan U1, og deretter opp 
via tre hovedsjakter, en i hver 
bygningsdel, fram til de uli-
ke etasjene.

Teksten i omtalen er 
utdrag fra  Statsbyggs 
ferdigmelding 
nr. 703/2012

Fra undervisningsdel med propodeutisk laboratorium.                                                                              Foto: Byggenytt

Belysningsanleg-
get er basert på 
arbeidsplass-
orienterte arma-
turer med høy 
virkningsgrad og 
lyskilder tilpas-
set den enkelte 
funksjon.

Foto:
Byggenytt

I større undervisnings-
rom og grupperom er det 
projektorer med lerret 
og styresystemer mens 
det i mindre møterom er 
monitorer. 
I klinikkarealene er det 
installert et omfattende 
pasientanlegg med opp-
kalling fra alle klinikk-
båsene til lokale steder 
hvor studenter tilkaller 
hjelp eller kontroll av det 
arbeidet som er utført på 
de enkelte pasienter.

Foto: Byggenytt
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GK Norge AS som
kontraktspartner K302 
har hatt ansvaret for 
levering, montering,
innregulering av luft-
behandlingsanleggene, 
bossugsanlegg og
gipsavsugsanlegg.

Underleverandører

Ventilasjonsanlegg
og kanaler er laget

og montert av

Ventilasjonsaggregatene
er levert av

www.flaktwoods.no • 22 07 45 50 

post@egillero.no • 56 15 22 10 

www.erikhansen.no • 55 11 99 99 

Gipsavsugsanlegg er
montert med røranlegg

levert av

 

 

E-post:  post@egillero.no 
 
 
 

 

 

 

 

 

Luftfordelingsutstyr
tilhørende ventilasjons-
anleggene er levert av

www.trox.no • 61 31 35 00 

Kjølemaskinene
er levert av

Ole Deviks vei 4, 0666 Oslo
Telefon 22 07 45 50

www.flaktwoods.com

Prosjektfakta
Byggherre: Statsbygg
Prosjektledelse: Rambøll, Sverige
Prosjekteringsledelse: Multiconsult AS
Prosjekterings-
koordinator: Sweco Norge AS
Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS Landskap
Fremdriftsplanlegging: OEC
Hovedbyggeleder: Fylkesnes AS
Systemkoordinator: COWI AS
RIB: Stormorken og Hamre AS
RIV: MEK-Consult AS
RIE: Sweco Norge AS
RIAku: Sweco Norge AS
RIBr: Firesafe AS
Reguleringsark.: Asplan Viak Bergen AS
Dagslyskonsulent: Barbara Matusiak
Romdatabase
Probase: Rambøll Norge AS
Råbygg:  LAB
Tett hus/ bygnings-
messig innvendig: Skanska Norge AS

Ventilasjonsaggregater er plassert i 4 tekniske arealer, hvorav tre rom er identiske og plassert på plan 3 og 4 mot vest 
som vist på bildet.

Foto: Byggenytt

Kontor med kjølebaffel i taket som forsyner rommet med 
kjølt luft. Luftbehandlingsanlegget er svært omfattende. 
Totalt ni luftbehandlingssystemer forsyner bygningen 
med om lag 120.000 m3/t luft. Oppdeling i aggregatssys-
temer er foretatt etter nøye vurderinger med hensyn til 
funksjon, driftstid og behov.

Foto: Byggenytt
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Reinertsen Engineering AS
Lilleakerveien 8, 0283 Oslo

Telefon 815 52 100
www.reinertsen.no

Rådgivende ingeniør 
byggeteknikk

Arkitekt

Domus Medica tilbygg

Prosjektet sett fra Gaustadalléens parkeringshus. Til høyre: Domus Odontologica.                  Foto: Byggenytt

Lean Produksjon

Statsbyggs prosjektleder Hans Thomas Holm. Her i Lab
oratoriebygget med Rotunden i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt

Byggenytt treffer Statsbyggs 
prosjektleder for nybygget 
på Gaustad, Hans Thomas 
Holm, en måneds tid inn i 
prøvedriftsperioden på 6 må-
neder. Prosjektet hadde fer-
digstillelsesdato 16. juli, men 
formell overtakelse er januar 
2013. Holm oppsummerer 
prosjektet så langt som vel-
lykket. Kostnadsrammen var 
i utgangspunktet 538 millio-
ner kroner, men sluttprogno-
sen ligger nå an til et resultat 
på ca. 450 millioner kroner, 
opplyser Holm.

Denne positive utviklingen 
i gjennomføringen av opp-
draget for Kunnskapsdepar-
tementet tilskriver han fle-
re vellykkete forhold som er 
blitt foretatt underveis. 

Først trekker han fram be-
tydningen innsatsen til man-
ge flinke folk i prosjekte-
ringsgruppen, entreprenører 
og underentreprenører, har 
hatt. Det har videre vært ty-
delige grensesnitt både med 
hensyn til nybyggets omfang 
og innredninger. Det har 
vært få endringer i bygge-
prosessen. Kommunikasjo-
nen med Universitets bruke-
re har vært god. Det ble valgt 
generalentreprise for bygge-
fasen som  entrepriseform. 

Og sist , men ikke minst, ble 
det implementert Lean  Pro-
duksjon (construction), eller 
Trimmet Bygg som det også 
kalles, både i planlegging og 
utførelse av byggefasen. Og 
når det gjelder denne pro-
duksjonsformen, så er det en 
engasjert prosjektleder som 
forklarer Byggenytts utsend-
te hva det handler om. 

Tilbygget til Domus Medica 
er Statsbyggs første prosjekt 
hvor dette tas i bruk. HENT 
har jobbet med dette  før og 
tjente på det i anbudsfasen 
for generalentreprisen.  

Prinsippene for Lean Pro-
duksjon er hentet fra japansk 
industriproduksjon, særlig 
bilproduksjonen med Toyo-
ta som kroneksemplet.  Kort 
fortalt handler det om å få 
best mulig flyt- og taktbasert 
produksjon i både prosjekte-
ring og bygging. 

Holm forteller at han tidlig i 
prosjekteringsfasen tok med 
seg 16 involverte fra prosjek-
teringsgruppen, Hent, samt 2 
av de tre største underentre-
prenørene på et seminar hos 
Porsche Consulting i Tysk-
land for å få vite mer om den-
ne metoden og lære hvordan 
få satt prinsippene ut i prak-

sis på en byggeplass. Og det 
var lurt, for seminaret skapte 
en inspirasjon som kom til å 
prege fremdriften i prosjek-
tet på en svært positiv måte, 
sier Holm. 

I bilproduksjon er objektet 
på samlebåndet i bevegelse 
mens arbeidsoppgavene ut-
føres i tur og orden av pro-
suksjonarbeiderne på sine 
bestemte plasser. I bygge-
bransjen er det motsatt. Ob-
jektet står stille mens pro-
duksjonsenhetene, det vil si 
de ulike underentreprenø-
rer, må bevege seg i en pro-
duksjonsprosess hvor de for-
skjellige fagutførende flytter 

seg samtidig, har lik arbeids-
takt, og at alle fag har like 
lang arbeidsinnsats i et kon-
trollområde. 

Holm forklarer at bygget ble 
delt inn i kontrollområder 
med areal  på ca. 500 m2. 
Den første UE, tømrerne, 
setter så produksjonstoget i 
gang på stasjon 1, det første 
kontrollområdet, beregner 
forbruk av de ulike materia-
ler, setter opp stendere, etc., 
og gjør seg ferdig etter 1 ukes 
tidsbruk. Samtidig som tøm-
rerne forflytter seg til neste 
stasjon, henger elektriker-
ne seg på produksjonstoget, 
og etter nok en uke kobler 

Den velformete Ro
tunden troner øverst i 
terrenget. Et lavt mel
lombygg knytter Ro
tunden og hovedbygget 
eller Laboratoriebygget 
(til høyre) til den eksist
erende bygningsmassen. 
Rotunden på to og en 
halv etasje over bak
ken, er bygget over et 
toetasjers rektangulært 
volum under bakkenivå.   
Her er det tekniske rom 
og dyrestall.

Foto:
Byggenytt
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Statsbygg er byggherre for Domus Medica tilbygg 
  

Les mer på www.statsbygg.no  

Arkitekt: HRTB Arkitekter AS. Foto: Byggenytt

Interiørarkitekt

Foto: Byggenytt

Luftig og lyst.                                                                                                Foto: Byggenytt 

VVS-arbeiderne seg på toget 
samtidig som tømrerne har 
oppstart på stasjon 3. Frem-
driftsplaner og forbruk av tid 
for utføring av spesifikke ar-
beidsoppgaver for ulike fag, 
kan vanligvis variere. I dette 
prosjektet, fortsetter Holm, 
er takt definert som at alle 
flytter seg samtidig, og at al-
le fag har like lang arbeids-
innsats, én uke, i et kontroll-
område.

Denne måten å organisere 
fremdriftsprosessen på har 
mange fordeler. Den har en 
disiplinerende effekt som 
innearbeider en mentalitet, 
en tankegang hos den en-
kelte i produksjonskjeden, 
fra jeg-og-mitt til vi-og-vårt. 

Produksjonsflyten blir pre-
get av samtidighet og sam-
handling. Folk vil kjenne til 
hverandres jobb, og føle et 
sterkere ansvar for både sitt 
eget fagområde og for helhe-
ten. Et viktig poeng i denne 
sammenhengen, fremholder 
Holm, er at det blir lettere å 
oppdage feil og justere un-
derveis. Her trekker Holm 
fram en erfaring fra Toyota. 
En samlebåndsarbeier har 
ikke bare mulighet til å opp-
dage en feil, men har plikt til 
å stanse samlebåndet slik at 
feil kan utbedres umiddel-
bart.

Lean Produksjon gir dermed 
mulighet til en bedre kvali-
tetsoppfølging med hensyn 

til bedre bygg og økonomi, 
men også i forhold til ar-
beidsmiljø, fastslår Holm.

Han avrunder oppsumme-
ringen med å understreke at 
Lean Produksjon forutsetter 
en grundigere planlegging på 
forhånd. Lengre tid til plan-
legging vil raskt kunne hen-
tes inn i selve byggingen. Og 
et hjertesukk til slutt: Lean 
Produksjon er en kontinuer-
lig læreprosess. På Porsche-
seminaret ble det hevdet at 
forbedringspotensialet der 
var 97%! Kombinasjonen av 
Lean (mentalitet), logistikk 
(aktivitet) og BIM (verktøy), 
det er fremtiden. Sånn øn-
sker vi å bygge, sier Holm.

Illustrasjon: HRTB Arkitekter

Sivilarkitekt og partner Harald Lone  i 
HRTB Arkitekter opplyser til Byggenytt 
at opp draget har vært  en utfordrende pro-
sess. Tilbygget består av et rasjonelt hoved-
bygg, et mer komplekst undervisningbygg 
med en halvsylindrisk bygningskropp med 
tilkobling til den eksisterende dyrestallen. 
Hovedgrepet vårt var å skjøte på den ek-
sisterende bygningsstrukturen med sine 
akser, og forlenge felleskorridoren i pro-
sjektet, samt å legge undervisningsrom-

mene som en egen del i Rotunden. Det ek-
sisterende anlegget som er bygget i flere 
trinn, har en streng og rettvinlet form. Vår 
oppgave ble å forme tilbygget slik at det fri-
gjør formen fra de rettvinklete volumene 
og dermed fremstår lett gjenkjennelig. For 
å holde oss innenfor byggelinjen, måtte en 
del av sirkelen kuttes av mot sør-vest. De 
ulike volumene i prosjektet utgjør deler av 
en helhet – samlet materialbruk, variert i 
form, forklarer Lone.

Trapperommet med 
tilstøtende arealer i 
Rotunden, er en utsøkt 
opplevelse.

Foto:
Byggenytt
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Perforerte fasadeplater
er utført av

Taranrødveien 64, 3171 Sem
Telefon 48 23 77 99

Prefabrikert stål er
levert og montert av

Telefon 62 96 48 08
www.soas.no

Prosjektfakta

Byggherre: Statsbygg
Prosjekt- og
prosjekteringsledels:  A. L. Høyer Skien AS
Byggeledelse: Sweco Norge AS
Arkitekt: HRTB Arkitekter AS
Lark: LINK Arkitektur AS Landskap
Generalentreprenør: Hent AS
RIB: Reinertsen AS
RIV: Erichsen & Horgen AS
RIE: COWI AS
RIBr: NEAS Consulting AS
RIAku: Brekke & Strand akustikk AS
RIØk: Bygganalyse AS
RIG: NGI

Vi har levert høyttalere, 
lydprosessorer og trådløse

mikrofoner i auditorie
og undervisningsrom.

WWW.BENUM.NO

Auditoriet har 220 sitteplasser + State-of-the-Art AV-utstyr.                                                                      Foto: Byggenytt 

Laboratoriebyggets frontfasade med sine perforerte 
plater og LED-belysning er spektakulært.

Foto: Byggenytt

Hovedbygningens lyse atrium med propedeutisk kurssal 
ved hovedinngangen på offisiell åpningsdag. På velkomst-
plakat: Velkommen til ferdighetssenteret!

Foto: Byggenytt
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Brynsengveien 2, 0667 Oslo
Telefon 22 51 11 20

www.solland.no

Ventilasjon, kjøling, automatikk, 
strømhåndteringsanlegg og
laboratorieskap er levert av

Ventilasjonsaggregatene
er levert av

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

www.covent.no

Prosjektering av VVS-tekniske anlegg
Av 

Guro Urdahl,
Erichsen & Horgen AS 

Guro Urdahl har virkelig satt tingene på plass.

Foto: Byggenytt

Erichsen & Horgens oppdrag 
har omfattet prosjektering 
av VVS-tekniske anlegg for 
Domus Medica tilbygg.
 
Prosjektet utgjør et bygg for 
fremragende forskning og 
rommer mange ulike funk-
sjoner. Det er bygget ulike la-
boratorier, deriblant en avde-
ling for radiofarmasi. Det er 
videre bygget en ny dyrestall 
for forsøksdyr med tilhøren-
de laboratorier, operasjons-
rom, PET/CT-rom og en 
SPF- avdeling med særskil-
te renhetskrav, autoklavering 
og gassluse for inntransport 
av utstyr. Av undervisnings-

arealer er det både generel-
le kontorer og møterom, et 
auditorium, studiesaler og 
grupperom, og en avdeling 
for propedeutikk med kurs-
sal og laboratorier for tann-
legestudenter.
 
Omfanget og kompleksiteten 
gir seg uttrykk i tekniske an-
legg: To store tekniske rom, 
plassert i kjeller i Rotunden 
og i kjeller i lab-bygg, rom-
mer de fleste sentrale funk-
sjoner.
 
Avdeling for radiofarmasi 
har krav til trykkstyring av 
soner og separat avkast fra 

hot-celler. Avløp samles i en 
delay-tank før det slippes ut 
på det kommunale avløps-
nettet.
 
Dyrestallene har strenge 
krav til temperatur- og fuk-
tighetskontroll, så det er lagt 
inn befuktning i aggregatene 
og ettervarmebatterier for in-
dividuell temperaturregule-
ring på romnivå.  Spesialvas-
kemaskiner er installert med 
tilhørende anlegg for vann-
rensing og påfylling av drik-
keflasker. Dyrestallen har 
også et automatisk anlegg for 
inn- og uttransport av strø.
 
For propedeutisk avdeling er 
det installert anlegg for tørt 
og vått tannlegesug for tilkob-
ling til en tannlegestol og fan-
tomenheter i kurssal, der tann-
legestudenter kan øve seg på å 
borre i tenner og lignende.

For Laboratoriebygget og 
dyrestaller er det installert 
et sentralgassanlegg til la-
boratorieformål, medisinsk 
forsk ning og undervisning, 
samt et komplett anlegg for 
teknisk- og medisinsk trykk-
luft. Gasstyper er propan, ni-
trogen, medisinsk oksygen 
og karbondioksid.
 
Anleggene er et resultat av en 
lang prosess med brukerav-
klaringer. I romfunksjons-
programmet (dRofus) er det 
lagt inn informasjon om hver 
enkelt funksjon, hvert enkelt 
rom og hver enkelt utstyrsar-
tikkel. Alle tekniske løsnin-
ger er svar på avklaringer 
gjort med hver enkelt bru-
kergruppe.

Sugeenheter for vått tannlegesug for tilkobling til tann-
legestol og fantomenheter i propedeutisk avdeling der 
tannlegestudenter kan få praktisk trening.

 Foto: Byggenytt

Kjølesentral bygget etter 3D-tegning.      Foto: Byggenytt

Ventilasjonsaggregater med store kjøle-
kapasiteter for avfuktning, samt damp-
befukter for kontroll på luftfuktigheten 
i dyreavdelingen. Det er installert etter-
varmebatterier for individuell tempera-
turregulering på romnivå.

Foto: ByggenyttPropedeutisk kurssal

Med klokken nederst til venstre:
Dampgenerator for autoklav i forgrunnen, ventila-
sjonsaggregat for auditorium i bakgrunnen. 
Auto klav og gassluse for å opprette strenge renhets-
krav i SPF-avdelingen i dyrestallen.
Kjølekurser, spillvannshåndtering med blant annet 
delay-tanker for avløp fra radiofarmasi og vann-
behandlingsanlegg for forbruksvann til ømfintlig 
utstyr.

Alle bilder i boksen: Byggenytt
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SØRENGA
VI GRATULERER MED 
PROSJEKTET OG 
TAKKER FOR 
OPPDRAGET!

Takk til alle ansatte for 
godt utført arbeid. 

Videre takker vi 
arkitekter, konsulenter, 
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samarbeid.
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Rådgivende ingeniør elektroteknikk

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

HEIBERG & TVETER
RÅDGIVENDE ING. ELEKTRO AS

Sørenga byggetrinn 2

Av 
Lutz Volke,
MAD AS

På gangbrua over til Sørenga. Byggetrinn 2 nærmest, byggetrinn 1 til høyre.

Foto: Byggenytt

Siden Sørenga er godt 
synlig fra avstand og fra 
Ekeberg (som her), er 
det lagt vekt på et ryd-
dig tak: sedumkledte 
tak med 8 private og en 
felles takterrasse. Venti-
lasjonsrom er lagt i kjel-
ler. Byggetrinn 3 nær-
mest.

Foto:
Byggenytt.

Om prosjektet
I disse dager ferdigstilles an-
dre byggetrinn på Sørengaut-
stikkeren, med 93 leiligheter, 
to næringslokaler mot havne-
promenaden og underjordisk 
parkering. Prosjektet bygges 
av AS Ing. Gunnar M. Bac-
ke for Sørenga Utvikling KS.

For Mad AS er det det første 
av to bykvartaler på Sørenga 
som ferdigstilles. Rammene 
for bebyggelsen er utarbeidet 
av LPO: den fremtidige øya 
bygges ut med fire bykvar-
taler på hver side av et park-
drag, strukturert av kanaler 
og tverrgater. 

Veldig tidlig i prosessen ble 
utbyggeren sammen med ar-
kitektene enig om å bruke 
en særegen teglstein som ho-
vedmateriale for alle gatefa-
sader. Hensikten med denne 
begrensningen er å sikre en 
felles identitet og et sammen-
hengende estetisk uttrykk.

Motivasjonen var å unngå 
det mylderet av skrikende 
uttrykk, som preger andre 
sammenlignbare utviklings-
prosjekter, som for eksem-

pel. Tjuvholmen. Med alle 
dagens tekniske muligheter, 
med mange materialer og 
uttrykk å velge fra, og ikke 
minst med byggherrer som 
ønsker seg unike og særegne 
bygg, er det lett å bygge by-
deler hvor ingenting snakker 
med hverandre.

Sørengateglen som produse-
res av Janinhoff i Tyskland, 
har en mørk grunntone og 
mye refleks, og endrer ut-
trykk hele tiden etter vinkel 
og lysforhold.     

Konseptet
Prosjektets designpremisser 
var å skape høy bokvalitet 
for alle og gode byrom med 
et klart, særpreget formmes-
sig grep, som gir bygget en 
tydelig identitet.

Bygget ligger mellom havne-
promenaden mot Bjørvika, 
en opptil 40 meter bred ka-

nal og et parkdrag i midten 
av utstikkeren – stedskvalite-
ter som nesten alle leiligheter 
deler. Dette skyldes den spe-
sielle formmessige utformin-
gen. Leilighetene ligger i fi-
re tårn som vokser ut av en 
sokkel med restaurant, café 
og fellesareal for beboerne. 
Tårnene med 5 til 7 etasjer 
danner sammen konturen til 
bykvartalet, ingen bygg har 
mørke innvendige hjørner. 
Hvert tårn har en karaktergi-
vende skråstilt kortside, kledt 
i tegl som resten av bygget. 
Åpningene er forskjøvet mot 
hverandre, slik at flest leilig-
heter får utsikt. Åpningene 
utvider seg oppover for og gi 
mest mulig lys til boligene 
og et felles gårdsrom mellom 
tårnene. 

Inngangene til boligtrappe-
ne er lagt oversiktlig til hvert 
hjørnet av gårdsrommet, som 
preges av en stor sølvpil i 
midten.

Siden Sørenga er godt synlig 
fra avstand og fra Ekeberg, 
er det lagt vekt på et ryddig 
tak: sedumkledte tak med 8 
private og en felles takterras-

se. Ventilasjonsrom er lagt i 
kjeller.

Flertallet av boligene er hjør-
neleiligheter med en inntruk-
ken balkong i hjørnet, som 
strukturerer et sammenhen-
gende kjøkken- og stueare-
al. De fleste leiligheter har 

en utkragende balkong i til-
legg, for å gi varierte priva-
te uterom i forskjellige him-
melsretning, og for å utnytte 
utsikten. Hvert tårn er orga-
nisert rundt en kjerne med 
heis og romslig trapp med 
overlys. Rundt fellesgangen 
i midten ligger en sone med 

entréer, baderom, boder og 
liknende.

På grunn av de skråe kort-
sidene, minsker lengden av 
hvert bygg med 1,25 meter 
pr. etasje. Denne geometrien 
og et ønske om å legge større 
leiligheter i de øvre etasjene, 

Veldig tidlig i 
prosessen ble 
utbyggeren 
sammen med 
arkitektene 
enig om å bru-
ke en særegen 
teglstein som 
hovedmateriale 
for alle gatefa-
sader. Hensik-
ten med denne 
begrensningen 
er å sikre en 
felles identitet 
og et sammen-
hengende este-
tisk uttrykk.
Sørengateglen, 
som produse-
res av Janin-
hoff i Tysk-
land, har en 
mørk grunn-
tone og mye 
refleks, og en-
drer uttrykk 
hele tiden etter 
vinkel og lys-
forhold.

Foto:
Byggenytt
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Over 200 har flyttet til Sørenga allerede – fOrtSatt ledige leiligheter
Ta turen over flytebroen fra Operaen og se hvordan den nye bydelen Sørenga tar form. Allerede er 450 
leiligheter solgt. Hver dag kan nye beboere glede seg over nærhet til sjø, sol og sentrum. Utvalget er fortsatt 
godt og variert og du har fremdeles muligheten til å sikre deg en leilighet med fjordbyens beste beliggenhet. 
Finn en leilighetstype som passer deg, sjekk våre nye nettsider som nå også er tilpasset mobilen din. 
Kontakt megler Ingunn Iselin Husebø på 92 80 62 32 for individuelt møte. 

Jeg har 
fått vannet 

som gulv

Sørenga_BlikkAnn_220x290.indd   1 24.08.12   12:43

ga en stor utfordring: å pro-
sjektere 93 unike, arealef-
fektive boliger. Slik varierer 
antallet leiligheter per eta-
sje per tårn mellom 6 og 2. 
Leilighetene er hovedsakelig 
3-roms.

Fasadene er preget av en 
streng grunnstruktur med 
en lik vindusraster. Streng-
heten myknes opp og lekes 
med hjelp av utkragende bal-

konger i to størrelser, franske 
balkonger og utenpåliggende 
metallrammer for blomster-
kasser. Den teglkledte bryst-
ningen til inntrukne hjørne-
loggiaer fullfører kvartalets 
konturer, ikke minst som 
sammenhengende takgesims 
over loggiaene i toppetasjen. 
For balkonginnramminger 
og beslag brukes sjøvanns-
bestandig råaluminium, som 
med dens speiling og reflek-

Østfasader for hus C og hus  B (borterst).    Foto: Bygg
enytt

sjon samtidig kontrasterer og 
smelter sammen med teglfa-
saden. Lysegrå trekledning 
på himling og vegger, gir 
loggiaene- og hele prosjek-
tet- et lett og maritimt preg. 
For de karaktergivende skrå-
fasadene ble det produsert 
spesialtegl med trapesfor-
met tverrsnitt. Dette mulig-
gjør liggende fuger i samme 
mønster som i de vertikale 
fasadene. Veggen er utført 
som skråstilt isolert stender-
verksvegg, med luftesjikt og 
separat takdekking under 
teglforblendingen. Teglen er 
festet til aluminiumskinner, 
og murt med glidende for-
skaling.

Skråfasadene får et ytterlig 
særpreg av store integrerte 
plantekasser. Kassene for-
bedrer utsikten for mange 
leiligheter, og er koblet til et 
sentralt vanningsanlegg

Til venstre:
Prosjekteringsleder 
Susanne Jonsson, Ing. 
Gunnar M. Backe, i 
byggetrinn 2’s gårds
rom. 
Til høyre:
Fasadene er preget av 
streng grunnstruktur 
med en lik vindusras
ter. Strengheten myk
nes opp og lekes med 
hjelp av utkragende bal
konger i to størrelser, 
franske balkonger og 
utenpåliggende metall
rammer for blomster
kasser.

Foto: Byggenytt

Detalj takterrasse hus B. Åpen løsning for balkonger under (se nederste bilde til vens
tre).

Foto: Byggenytt
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Kjøkken og garderober
er levert og montert av

          Vi gratulerer 
         med valg av vinduer, 

og takker for oppdraget!

www.nordan.no

NESTE GENERASJON VINDUER

Konstruktivt stål samt balkonger og
rekkverk i aluminium og glass

er levert og montert av

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

Vi har levert
innvendige tredører.
Takk for samarbeidet!

Kvavik, 4580 Lyngdal • Telefon 38 33 05 00

Totalentreprisen

Da Byggenytt møter AS Ing. 
Gunnar M. Backes sin pro-
sjekleder Håkon Rød, er 3 av 
husene som utgjør kvartalbe-
byggelsen, overlevert bygg-
herren. På den fjerde blok-
ken, Hus B, gjenstår ennå 
noe arbeid. I tillegg til den 
normale progresjonen i frem-
driften, er det kommet til 22 
ekstra arbeidsdager i  forbin-
delse med anlegging av fel-
les takterrasse for alle bygg 
på Hus B. Dette på grunn av 
nye regler om størrelsen på 
det totale utearealet. Husene 
A, C og D har hver 2 private 
takterrasser for hjørneleilig-
hetene. 

Rød forteller at da arbeide-
ne med byggetrinn 2 hadde 
oppstart i oktober 2010, var 

byggetrinn 1 godt i gang. 
Den første store utfordringen 
for Rød innledningsvis var å 
etablere trygg grunn for de 
fire hus som skulle bygges. 
Det skjedde i form av et stort 
og krevende pælingsarbeid. 
Det ble rammet hele 180 pæ-
ler ned til fjell med dybder 
fra 42 til 74 meter. Gjenn-
nomsnitlig lengde for pæle-
ne med diameter fra 180 til 
220 mm, er 58 løpmeter. Ga-
ranti på fundamenterings le-
vetid er 200 år, slik at det var 
høye kvalitetskrav på utførel-
sen av overdekning på arme-
ring og sikring mot korro-
sjon. Grunnkonstruksjonen 
har en vannsikring opp til 
kote +2.70.

Så fulgte plasstøping av 

bunnplate og kjellerveg-
ger for en sokkel med fel-
les kjelleretasje. Her kunne 
nå de tekniske entreprenøre-
ne komme tidlig i gang med 
sine installasjoner, og le-
veranser av ventilasjonsag-
gregater, etc. kunne bringes 
på plass før neste dekke ble 
montert. Arbeidene fortsatte 
så med etasjebygging i stål 
og prefab betong. Fremdrif-
ten skred fram med god flyt, 
og rett før påske 2012 ble det 
feiret kranselag for tett-bygg 
for alle 4 hus. Viktig gjen-
nom denne perioden var å 
etablere god syklus i støpe-
arbeidene. 

Rød påpeker at han på man-
ge måter kunne bygge vide-
re på de erfaringer som sam-
me entreprenør  hadde gjort 
på byggetrinn 1. Det har gitt 
føringer for god planlegging 
av fremdrift og fokus på 
økonomiske aspekter, HMS 
og vektlegging av en ryddig 
arbeidsplass sin betydning 
for sikkerhet. Det har videre 
vært viktig å ha klare målset-
tinger når det gjelder deadli-
nes og overlevering. 

Rød trekker særlig fram be-
tydningen av at det ble tatt i 
bruk tak-over-tak på bygge-
trinn 2. Metoden ble først an-
vendt på de to første byggene, 
for deretter å flytte konstruk-
sjonene over på de to neste. 
Tette bygg kunne dermed 
etableres tidlig, og man kun-
ne komme i gang på et tid-
lig tidspunkt med innvendige 
arbeider nedover i byggene. 

Rød fremhever betydnin-
gen av å anvende tak-over-
tak. Metoden er nå videreut-
viklet. Det er fortsatt en dyr 
løsning, men på sikt lønner 
det seg. Man unngår vann-
skader i isolsjon og i vertkale 
sjakter. Tette tak tidlig i byg-
gefasen, er viktig for å kun-
ne holde en stram fremdrifts-
plan, understreker Rød. 

Med fasit så godt som i hånd 
oppsummerer Rød at ved si-
den av å ha gjørt mye riktig, 
hører det med til historien at 
han og hans mannskaper har 
vært heldige med vinteren. 
Det har kommet godt med 
for vær og vind er tøffere på 
Sørenga enn inne i byen. Av-
slutningsvis nevnes at sam-
arbeidet med byggherren har 
vært god. Det samme gjelder 
for kjemien og samholdet ge-
nerelt.

Totalentreprenørens prosjektleder Håkon Rød kan opp
summere en god gjennomføring.

Foto: Byggenytt

Prosjektfakta

Byggherre: Sørenga Utvikling AS
Totalentreprenør: AS Ing. Gunnar M. Backe
Arkitekt: MAD AS
RIB: Norconsult AS
RIB bru over kanal: Norconsult AS
Infrastruktur: Norconsult AS
LARK: Grindaker AS
RIV: ÅF-Consult AS
RIE: Heiberg & Tveter AS
Tekniske UE
Rør: GK Rør Oslo AS
Vent: Haaland Klima AS
El: Ø. Wiig Installasjon AS
Heis: Otis Heis AS
Tele, Data: Canal Digital Kabel-TV AS 

s

Husene i byggetrinn 2 
har fasader i teglsten 
som er enkle å vedlike
holde, og aluminiums
belagte vinduer. Bal
kongene har rekkverk 
i matt glass og og stål, 
eller er innskåret i hus
ets hjørner som log
giaer.

Foto:
Byggenytt

Bildet fra 3. august viser ennå takovertak konstruksjonen i bruk på Hus B til venstre ved mobilkranen. Hus A og 
Hus D ligger nærmest sjøkanten.

Foto: Byggenytt
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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

ALT ANNET ER BARE EN FASADE

Thierstraße 130 · 48163 Münster · Germany
Fon +49 2501 96340 · www.janinhoff.de

Utsikt fra felles takterrasse på Hus B (for alle 4 bygg) mot takterrassene til Hus C og D. Disse er private.

Foto: Byggenytt

Alltid noen som vil ha tak i markedssjef Trude Larsen 
i Sørenga Utvikling. Bildet under: detalj av parallel
logramformet tegl.

Foto: Byggenytt

Vi sakser denne illu
strasjonen fra Sørenga 
Utviklings brosjyre for 
byggetrinn 2. Dette for 
å vise hvordan det kom
mer til å bli når kanalen 
inn mot fastlandet og 
mot sentralparken blir 
ferdigstilt. Kanalen blir 
hele 40 meter på det 
bredeste. Hus B har 
7 etasjer og totalt 32 
leiligheter, hvorav 7 er 
av typen Sjøfront. Det 
blir ingen passasje mel
lom huset og kanalen, 
så her kan man faktisk 
fiske fra balkongen. 
Mange av leilighetene 
har primautsikt inn mot 
Operaen og det som vi
dere vil skje i Bjørvika.

I Hus B vil veggen mot 
vest være skrå for å 
gi best mulig utsikt 
og lysforhold (de tre 
andre husene har også 
skråvegger). Mange av 
leilighetene vil ha flere 
balkonger.

Som à propos til illu
strasjonen over, dette 
bildet mot Hus A: her 
kommer kanalen.

Foto: Byggenytt

Leilighetene i byggetrinn 2 er delt i to kategorier, Sjøfront 
og Klassisk. Førstnevnte (som bildet viser fra) blir levert 
med høyere standard enn de øvrige.

Foto: Byggenytt 
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Utomhusarbeider er utført av

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

www.steen-lund.no

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

Bekkelund Wold Haglund

Statsbyggs prosjektleder Tora Langseth i møterom med lyddempede vegger.

Foto: Byggenytt 

R6 - en oppsummering
Byggenytt har tidligere hatt 
to prosjektomtaler om det 
store prosjektet å oppføre re-
gjeringsbygg nummer seks 
i rekken. Første gang hand-
let om antikvariske restaure-
ringsarbeider i Keysers gate 
8, Byggenytt nr. 6/2011. Så i 
nr. 2/3 2012 omtalte vi hele 
R6-komplekset godt i gang, 
med en bred bildedokumen-
tasjon fra Keysers gate 6 og 
8, samt høybygget i Teater-
gata 9.

Denne gangen treffer vi 
Statsbyggs prosjektleder To-
ra Langseh for en siste opp-
summering av prosjektet 
som hun kjenner fra a til å. 

Da regjeringen ville sam-
le departementene i Regje-
ringskvartalet, var det Stats-
bygg som fikk oppgaven, slik 
det er vanlig når staten skal 
oppføre nye formålsbygg. 
Ingen enkel oppgave i et al-
lerede tett bebygget kvar-
tal. Statsbygg fant løsningen 
ved å restaurere en antikva-
risk bygning fra 1899, utvide 
til nabobygget fra 2001 og 
komplettere det hele med et 
nybygg der hoved inngangen 
skal være. Alt er knyttet til 
Regjeringskvartalet med 

en underjordisk kulvert. Vi 
snakker om den nyeste regje-
ringsbygningen, regjerings-
bygg 6 (R6).
Utfordringene for Statsbygg 
sto i kø: liten tomt, en kom-
binasjon av gamle og nye 
bygninger sammenføyd til 
en helhet og strenge sikker-
hetskrav.

Nøkkelen til løsningen er 
høy kompetanse, lang erfa-
ring fra lignende prosjek-
ter og god tid til planlegging 
og gjennomføring, og – ikke 
minst – god brukermedvirk-
ning og prosjektstyring.

I 2006 fikk Statsbygg i opp-
drag av Fornyings-, admi-
nistrasjons- og kirkedepar-
tementet (FAD) å utarbeide 
et forprosjekt med kostnads-
ramme for prosjektet. Byg-
ningene som skulle utredes 
var en verneverdig bygning 
fra 1899 i Keysers gate 8, en 
eksisterende nyere bygning 
i Keysers gate 6, og en byg-
ning kjent som Bien-gården-
fra 1980-tallet i Teatergata 
9. Med bakgrunn i dette ble 
prosjektet godkjent av Stor-
tinget i statsbudsjettet for 
2008.

Fra 1889 ...
Statens enkekasse, som lå i 
Keysers gate 8, er oppgradert 
til høyverdig kontorstandard 
i nært samråd med Riksanti-
kvaren. Nå er «enkesalen», 
det fineste rommet der kvin-
nene kunne heve sine pen-
ger ved skrankene, tilbake-
ført til 1899. De flotte flisene 
på gulvet så dagens lys etter 
at betongen ble fjernet. Hvit-
malingen i taket ble fjernet, 
og den opprinnelige  takde-
korasjon ble gjenskapt med 
pensel. Safene fra banktiden 
er beholdt (bildet under) med 
sine tunge dører og skal bru-
kes som lager for kontorma-

teriell. Alle dører og vinduer 
er restaurert av snekkere som 
er spesialisert i antikvarisk 
restaurering.

… til 2012
Etter Riksantikvarens be-
stemmelser, har Statsbygg 
bygget om de store romme-
ne til mindre kontorer, men 
det er fortsatt mulig å se hele 
rommet som det opprinnelig 
var takket være glassvegger 
og lette konstruksjoner som 
ikke dekker de gamle. Ven-

Del av kafeteriaarealet i glassgården som er en  sam-
menføyning mellom Keysers gate 6 (til høyre) og 
Keysers gate 8.

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt

tilasjonen er installert verti-
kalt i egne søyler for ikke å 
skjule den opprinnelige rom-
delingen. Nye branndører i 
glass er med på å skape det 
lette uttrykket, samtidig som 
brannsikkerheten er ivare-
tatt.

På   grunn av forskjellige  etsje-
høyder i bygningene,finnes 

det ikke 4. etasje i Keysers 
gate 6. Du går rett fra tredje 
etasje til femte!

Ansiktsløfting
Kontorbygget i Keysers ga-
te 6 fra 2001 er rehabilitert 
med nye fasader og en halv 
etasje ekstra. Alle kontore-
ne er på ti kvadratmeter med 
nye overflater og glass fra 

Samme glassgård. Nybygget til venstre, Keysers gate 
8 til høyre.

Foto: Byggenytt
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Vi har produsert listverk i tro kopi av originalene
fra 1899. Takk til byggherre og oppdragsgiver
Veidekke for et utfordrene og interessant oppdrag.

Vadset
Tre

Profilert listverk og
treprofiler til alle typer
bygg og interiør.
 

Se www.vadset.no
eller ring 70 24 43 90

Telefon 40 00 70 05 • www.eeas.no

Malerarbeidet på R6 samt
antikvariske maler- og tømrer-

arbeider i Keysers gate 8

Torgplassen foran hovedinngangen til R6 er pyntet 
med Rødeik og en oppsiktsvekkende kunstinstalla
sjon av koreaneren Do Ho Suh. Kunstprosjektet ble 
bestemt før 22. juli, men symbolikken står tydeligere 
fram i dag. Kunstverket heter Grass Roots Square, 
og er inspirert av grass root, grasrot på norsk, og 
henspiller på grasrotbevegelse. Utsmykningen består 
av ca. 50.000 figurer, 500 forskjellige som står sam
men og løfter og bærer sammen.

Foto: Byggenytt

vegg til tak. Kontorene som 
vender mot glassgården får 
mer dagslys takket være en 
slags installasjon som henger 
fra taket og fanger dagslyset 
utenfor, for så å reflektere det 
mot kontorene og kantinen i 
nede i glassgården.

Nybygg
Teatergata 9, den tidligere 
Bien-gården, ble revet og nytt 
bygg på 13 etasjer over og tre 
etasjer under bakken, er opp-
ført i stedet. Riving og ny-
bygg ble begrunnet med krav 
til sikkerhet, funksjonalitet 
og arealbehov. De tre eta-
sjene under bakken er for de 
tekniske anleggene. En kul-
vert mellom R6 og R5 binder 
sammen den nye med resten 
av Regjeringskvartalet.

Arkitekten for komplekset 
var BA Arkitekter AS frem 
til byggestart høsten 2010, 
mens Narud Stokke Wiig Ar-
kitekter AS har sluttført pro-
sjektet.

Kilde: Åpent Rom nr. 2012 Fra kafeteriaområdet sett mot Keysers gate 6.                                           Foto: Byggenytt

Nå gjenstår kun enkel møblering så er enkesalen til bake
ført til 1899  med blant annet sin originale takdekora sjon 
gjenskapt med pensel.

Foto: Byggenytt

3 bygg, 3 tidsperioder = R6.                        Foto: Bygg

Bildet over: Restaurert hjørnerom i Keysers gate 8.
Bildet til venstre: Keysers gate 6 og 8.

Foto: Byggenytt
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Vi har prosjektert
VVS-anlegget

  

 

        

  

 

        

  

 

        

kapsel
interiørarkitektur og design

Tærudgata 3   2004 Lillestrøm
Tlf 63 81 53 28   www.kapsel.no

Interiørarkitekter på 
Hadeland videregående skole

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

www.arklf.no

ARKITEKTGRUPPEN lille frøen as

Arkitekt

Foto: Byggenytt

Av 
Stein Sole,

ARKITEKTGRUPPEN lille frøen as

Bygningsmassen fremstår og 
fungerer som et samlet an-
legg, og vi har lagt vekt på at 
de to hovedfunksjonene; sko-
le og kulturhus/idrettsanlegg 
får hver sin klare identitet.  

Anlegget forholder seg til 
terrenget på 3 nivåer. Skole-
inngang på nivå 1, kulturinn-
gang (Bibliotek og Dans og 
Kultursal) på nivå 2 og inn-
gang til GIL og Tannklinik-
ken på nivå 3. Idretten kan 
nåes fra alle disse nivåene.

Skolen ligger nærmest sen-
trum, hovedvei og bussta-
sjon slik at den daglige tra-
fikken til og fra anlegget av 
over 1000 elever og ansatte 
er tydelig og effektiv.  Hove-

dinngang er direkte knyttet 
til skolens sentrale utadrette-
de funksjoner. Fra inngangen 
beveger man seg gjennom 
anlegget via en sentral kom-
munikasjonsakse som leder 
videre opp til både kantine, 
bibliotek, storsal og idretts-
bygg.  Denne aksen vil ved 
siden av å samle anlegget, 
skape spennende romopple-
velse og knytte de forskjelli-
ge funksjonene sammen. Det 
er lagt til rette for flere inn-
gangspartier i tilknytning til 
denne gjennomgående stren-
gen som skal betjene de for-
skjellige aktivitetene anleg-
get skal ha gjennom døgnet.  
Dette er skolens sentrale 
møtested som skal møte og 
knytte kontakt med samfun-

net utenfor. Her legges det 
også til rette for flerbruk av 
kantine/kjøkken – vestilby-
le/bibliotek – samlingssal – 
garderober. 

På nivå 2 har biblioteket og 
«kulturhuset» adkomst fra 
den planlagte veien til bolig-
områdene og ungdomsskolen 
i øst. Her oppe, noe hevet fra 
«dalbunnen», med bedre kli-
matiske forhold, er det eta-
blert en forplass med direkte 
inngang til disse utadrettede, 
kulturelle funksjonene. Det-
te kulturtorget kan bli et sen-
tralt samlingssted på kvelds-
tid og når skolen er stengt. 
Biblioteket som  ligger i 3. 
etasje, «stikker fram» i ga-
telivet for å synliggjøre seg i 
anlegget. 

På nivå 3 ligger inngangen til 
GIL og tannklinikken vendt 
opp mot ungdomsskolen og 
den store parkeringsplassen 
i øst. Denne inngangen kan 
benyttes uavhengig av anleg-
get for øvrig og kan også be-
tjene idrettshallene. Dette vil 
spesielt være aktuelt i helger 
og skoleferier. I tilknytning 
til adkomsten er det mulig å 
etablere flere typer ballba-
ner.

Skolens kompakte bygg gir 
nærhet mellom lærere og 
elever, besøkende og admi-
nistrasjon. Alle undervis-
ningsenhetene har kontakt 
til det sentrale, åpne og lyse 
kommunikasjonsrommet

Å vandre rundt 
i dette store og 
imponerende 
skoleanlegget, 
gir mange fine 
opplevelser 
som her: solens 
lysspill ved vin-
deltrappen på 
nivå 2. Inngang 
fra øst i bakgrun-
nen.

Foto:
Byggenytt

Hadeland videregående skole

På nivå 2 har biblioteket og «kulturhuset» adkomst fra 
den planlagte veien til boligområdene og ungdomsskolen 
i øst.

Foto: Byggenytt
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OPPLANDBYGGANS

Oppland Bygg ANS • Besøksadresse: Kontrollveien 1, 2807 Hunndalen
Telefon 61 13 10 50 / 61 14 65 65

Totalentreprenør for
Hadeland vgs

Totalentreprise
luftbehandlingsanlegg

og automasjon.

Hvervenmoveien 29, 3511 Hønefoss • 32 12 64 44
post@brynvent.no

Fra venstre: Ole Arnt Tabuk, totalentreprenørens pro
sjektsjef, Marianne Steifetten og Stein Sole, begge  
Arkitektgruppen Lille Frøen. De kan glede seg over flott 
levert skoleanlegg.

Foto: Byggenytt

Bildet illustrerer hvor fint skoleanlegget har lagt seg til rette i terrenget, og stenger ikke for det vakre landskapet i 
bakgrunnen.

Foto: Byggenytt

Skolens atrium 
eller Storgata 
som den visst
nok kalles, er 
litt av et skue.

Bildet under er 
sett fra 
skoleinngang
en på nivå 1. 
Resepsjonen til 
venstre.

Foto:
Byggenytt

Materialet tre preger 
skolen, utvendig som 
innvendig.

Foto:
Byggenytt

s

Totalentreprisen
Byggenytt møter totalentre-
prenøren i skolens storslåtte 
bibliotek for en prat. Opp-
landbygg ANS er en samar-
beidskonstellasjon mellom 
Oppland Entreprenør AS og 
AS Miljøbygg. Ole Arnt Ta-
buk fra Oppland Entreprenør 
er totalentreprenørens pro-
sjektsjef. Jan Erik Haug er 
samarbeidsteamets prosjekt-
leder drift.

De to entreprenørselskape-
ne har også tidligere slått seg 
sammen i forbindelse med 
bygging av Valdres og Gjø-
vik videregående skoler. Er-
faringer fra disse prosjektene 
var plattformen for å melde 
seg på Oppland fylkeskom-

munes prekvalifisering av to-
talentreprenører for den store 
oppgaven med å bygge ny vi-
deregående skole på Gran for 
Hadelandskommunene. Ta-
buk og Haug er samstemte 
om at det å slå sine selska-
per sammen i en organisa-
sjon, var en forutsetning for 
å kunne konkurrere om opp-
draget. Flere av landets store 
entreprenører var utfordrere. 
Kontraktssummen for Gjø-
vikskolen, ferdigstilt i 2007, 
var på 180 millioner kroner 
(eks. mva). For Hadeland vgs 
er beløpet kommet opp i 400 
millioner kroner (eks. mva). 
Oppgaven var med andre ord 
betydelig større og krevende 
for Opplandbygg ANS. Ha-
deland vgs er det største byg-
geprosjektet i Oppland siden 
OL på Lillehammer.

Opplandbygg ANS sikret seg 
kontrakten med sitt prosjekt-
forslag SATS som de hadde 
utviklet i forbindelse med 
anbudsfasen frem til somme-

fortsettelse neste side



30 –  BYGGENYTT NR. 5–2012

U

ww
w.u
niv
ers
elt.
com

Ledelinjer og
oppmerksomhetsfelter 
på Hadeland vgs
er utført av

Universelt AS
Nadderudveien 142, 1359 Eiksmarka
Telefon 91 12 69 91
www.universelt.com

Vi har utført alle sterk- og
svakstrømsinstallasjoner
ved nye Hadeland vgs.

Moelven Elektro AS, Hunnselveien 12, 2830 Raufoss
Epost: post.elektro@moelven.no, www.moelven.no
Org.nr. 980 342 182

Sportsparkett, skillevegger
og idrettsutstyr er levert av

Telefon 55 92 71 55 • www.scandisport.no

fortsettelse fra 
forrige side

ren 2009. Deretter fulgte en 
samspillfase med byggeher-
ren Oppland fylkeskommune 
og Opplandbygg ANS, Arki-
tektgruppen Lille Frøen AS 
samt tekniske entreprenører. 
Tilbudet SATS fra Oppland-
bygg ANS ble så godt som i 
sin opprinelige form fra pre-
kvalfiseringen stående, noe 
som Tabuk og Haug finner 
verdt å understreke. Ett ek-
sempel her kan være at et av 
de 5 hovedkriteriene for pre-
kvalifiseringen, var bruk av 
tre for skolens ytterkledning. 
I Opplandbygg ANS sitt pris-
grunnlag for SATS var et til-
bud om kjerneved av Malm-
furu fra Drevsjø Trelast. Ved 
siden av miljø- og kostnads-
gevinster, har denne fasade-
kledningen et estetisk fort-
rinn ved å stå ubehandlet og 
dermed få en fin sølvgrå pati-
na. Fasader av kjerneved kre-
ver ikke periodisk overflate-
behandling.

Med den prestisjetunge kon-
trakten i havn kunne så Opp-
landbygg ANS sette spaden i 
jorda. 15. februar 2010 star-
tet totalentreprisen med klar-
gjøring av tomta. Tabuk og 
Haug forteller at halve tom-
ta besto av myr  med opptil 
17 meter dybde ned til fjell 
Det var også en del svartski-
fer som krevde noen ekstra 
tiltak. I løpet av en 4-ukers 
periode ble det rammet ned 
peler for fundamentering 
av halve bygget. Den andre 
halvdelen ble fundamentert 
på faste masser. Bærekon-
struksjonen ble reist med pre-
fabrikerte søyler og bjelker, 
og hulldekker i etasjeskillere 
og tak. Dette pågikk i måne-
dene oktober, november og 
desember 2010. Samtidig var 
man i gang med produksjon 
av ytterveggselemtene som 
ble utført i lager- og gara-

sjebygg for Hadeland vgs. Å 
kunne utføre dette innomhus 
ga åpenbare fordeler. De fer-
digisolerte elementene ble så 
heist på plass etter hvert som 
fremdriften la til rette for det. 
Parallelt ble plassbygde inn-
vendige vegger i stål og gips 
etablert.

En annen «lur ting som ble 
gjort i prosjektet, i følge Ta-
buk og Haug, var at man på 
et tidlig stadium bygde mes-
saninetasjer for tekniske an-
legg på begge sider inne i ho-
vedvolumet. Det innebar at 
de tekniske entreprenørene 
kunne sette i gang sine arbei-
der tidligere enn det som er 
normalt. Det er også en for-
del for bruker at adkomst til 
tekniske rom befinner seg 
innendørs og ikke på taket.

Tabuk og Haug fremholder at 
Hadeland vgs er et prosjekt 
hvor energibruk og miljø-
hensyn har vært et hovedan-
liggende. Et viktig prosjekt-
mål var å oppnå energiklasse 
B. Slik det ligger an ved fer-
digstillelse er man nær ved å 
tilfredstille kravene til ener-
gimerke A. Dette er opp-
nådd ved en rekke energief-
fektiviserende tiltak. Det er 
gjennomført ved at belys-
ning behovstyres etter til-
stedeværelse. U-verdiene for 
vinduer og store glassparti-
er er skjerpet. Ventilasjons-
anleggenes virkningsgrad er 
økt. 40% av tappevannsopp-
varming dekkes av solfan-
ger. Et siste punkt som nev-
nes er at byggets klimaskall 
er gjort tettere. Til dette opp-
lyser Tabuk og Haug at der er 
foretatt målinger av tetthets-
graden. Målsetting for Hade-
landprosjektet var 1.0 (om-
skiftninger i timen ved 50 Pa 
overtrykk/undertrykk). For 
passivhus er kravet 0,6. Et-
ter utførte målinger har Ha-
deland vgs oppnådd et snitt-
resultat på 0,3, understreker 
Tabuk og Haug.

Opplandbygg ANS sine to 
talsmenn oppsummerer byg-
geoppdragets størrelse som 
den største utfordring. Kon-
trakten har vært en rein tota-
lentreprise, og det er en klar 
fordel så lenge man klarer 
å holde fremdriftplanen og 
ha kontroll med økonomien. 
Og disse forutsetningen me-
ner Tabuk og Haug at de har 
vektlagt og gjennomført fra 
dag én. Fremdriften har blitt 
fulgt opp med møter hver 14. 
dag. Det har ikke forekom-
met uenigheter som ikke har 
blitt løst på en omforent må-
te. Et godt samarbeidsklima 
har gjennomsyret byggepro-

sjektet fortløpende. Arkitek-
ten har frembrakt detaljerte 
og gode arbeidstegninger til 
rett tid, på samme måte som 
alle impliserte har medvir-
ket profesjonelt innenfor sine 
fagområder til å bringe pro-
sjektet vel i havn slik det så 
vellykket fremstår i dag. 

Ferdigbefaring fant sted 1. 
mai i år med en 4 måneder 
lang prøveperiode for offent-
lig overtakelse finner sted 1. 
september. Elevene tar sko-
len i bruk 20. august. Utven-
dig ferdigstillelsesdato er 15. 
august. 

Bærekonstruksjonen ble reist med prefabrikerte søyler 
og bjelker, og hulldekker i etasjeskillere og tak.

Foto: Opplandbygg

To situasjonsbilder fra byggefasen. Til venstre: Halve tomta besto av myr  med opptil 17 meter dybde ned til fjell, og 
det måtte rammes ned peler for fundamentering av halve bygget. Til høyre: Ytterveggselementene ble produsert i la-
ger- og garasjebygg for Hadeland vgs, og de ferdigisolerte elementene ble så heist på plass etter hvert som fremdrif-
ten la til rette for det.

Foto:  Opplandbygg 

➞

Skolens driftsansvarlig Lars Smedsrud (t. v.) i humørfylt 
prat med Jan Erik Haug og Ole Arnt Tabuk.

Foto: Byggenytt

Lysgården eller Storgata får rikelig med dagslys inn 
ved hjelp av den store overlyskonstruksjonen.

Foto: Byggenytt
Stort og fint idrettsanlegg for elevene og Gran Idrettslag 
(GIL) og for store arrangementer.

Foto: Byggenytt
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Alle trapper og rekkverk
er levert og montert av

Midthaug Hed-Opp AS
Postboks 15, 2857 Skreia

Telefon 61 16 25 00 • www.midthaug.no

Trapper • Rekkverk • Balkonger

Vi har levert følgende arbeider:

Glassfronter:
Alu-glassvegger:
Systemhimlinger:
Trespilehimlinger

Lyd – Brann
Brann
Mineralfiber – Gips

www.toftum.no

Foto: Byggenytt

VVS-entreprise av stort format
Bryn Byggklima AS har ut-
ført entreprisen for luftbe-
handling, kjøling og auto-
masjon på Hadeland vgs. 
Entreprenørens prosjektleder 
Trond Karlengen opplyser til 
Byggenytt at VVS-anlegget 
på den nye Granskolen, er 
av meget høy standard. Sko-
leanlegget har hatt fokus på 
inneklima, energi og miljø., 
og beregnet netto energibe-
hov er ca. 85 kWh/m2. Dette 
er ikke langt unna A-merket 
(As Built-beregningen) som 
oppnås ved 79kWh/m2.

Bryn Byggklimas oppdrag 
for Opplandbygg ANS ble 
igangsatt allerede i 2009 med 
prosjekteringsarbeid i sam-
arbeid med Bright Rådgiven-
de VVS. Det å komme i gang 
på et tidlig tidspunkt i byg-
geprosjektet var en stor for-
del, forteller Karlengen. Vi 
kunne således bidra med en 
god løsning for plassering av 
det store luftbehandlingsan-
legget, ikke på taket, men på 
en messaninetasje inne i ho-
vedvolumet. Det sier seg selv 
at service og vedlikehold er 
blitt gjort mer komforta-

belt og lettvint. De fysiske 
arbeidene med de tekniske 
anleggene hadde oppstart i 
november/desember 2010. 
Luftbehandlingsanleggene 
er delt opp i 21 systemer, 19 
på messaninplanet og 2 i tek-
nisk rom på plan 1. Sistnevn-
te betjener kultursalen og 
deler av idrettshallen. Ven-
tilasjonsaggregatene har en 
gjennomsnittlig gjennvin-
ningsgrad på 85% og spe-
sifikk vifteeffekt (SPF) på 
1,77 kW/m3/s. Totalt behand-
let luftmengde er ca. 220.000 
m3/h.  

Karlengen opplyser videre at 
luftbehandlingsanleggene er 
tilrettelagt slik at hoveddelen 
av rommene styres av  CO

2
/

temp (VAV). I forbindelse 
med luftbehandlingsanleg-
gene nevner Karlengen det 
gode samarbeidet med sine 
leverandører Novema Aggre-
gater og TROX Auranor for 
luftfordelingsutstyret. Det er 
norske leverandører og har 
gjennom flere samarbeid-
prosjekter med Bryn Bygg-
klima vist seg å være gode 
på service, ifølge Karlengen. 

Det hører med til historien 
at TROX Auranor er en lo-
kal produsent med tilhold på 
Brandbu.

Bryn Byggklimas oppdrag 
har også omfattet installa-
sjon av 10 avtrekksskap til 
klasserom for naturfagene 
med automatikk /styring av 
fabrikat fra Netavent. Videre 
er det utført avsugsinstalla-
sjoner i sveiseverkstedet, bil-
verkstedet, diverse kjemika-
lieskap samt diverse mindre 
avsugssystemer tilføyer Kar-
lengen. 

Når det gjelder automasjon 
og sentral driftskontroll er 
hele det tekniske anlegget 
på Hadeland vgs, både for 
VVS og EL, tilkoblet Opp-
land fylkes toppsystem Nor-
matic. Fra toppsystemet og 
undersentraler av type Regin 
og ulike komponenter i kon-
trollanlegget vil man ha alle 
nødvendige muligheter for 
overvåking av hvert enkelt 
rom, og ikke minst mulighet 
for energioppfølging, drifts-
feil og driftstatus, opplyser 
Karlengen. 

Skolens store luftbehandlingsanlegg er plassert på en messaninetasje inne i bygget. Ser
vice og vedlikehold blir dermed mer lettvint og komfortabelt.

Foto: Byggenytt  

Luftbehand
lingsanleggene 
er delt opp i 21 
systemer, 19 på 
messaninplanet 
og 2 i teknisk 
rom på plan 1.
Ventilasjonsag
gregatene har 
en gjennom
snittlig gjenn
vinningsgrad 
på 85% og 
spesifikk vifte
effekt (SPF) på 
1,77 kW/m3/s. 
Totalt behand
let luftmengde 
er ca. 220.000 
m3/h.

Foto:
Byggenytt

En etasjeoversikt kom
mer godt med i dette 
store anlegget. Like 
bak den flotte vindel
trappen som leder opp 
til plan 3.

Alle bilder i boksen:
Byggenytt

Velkommen til biblio
teket. Det er fint også 
utomhus.

Bildet over:
Fra biblioteket. Stort 
vindu lar lyset flomme 
inn, og gir god kontakt 
med naturen utenfor.

Til høyre.
Ankomst verksted og 
lagerområdet.

Foto:
Byggenytt
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Ledelinjer og
oppmerksomhetsfelter

SureSteel-elementer fra le-
verandøren Universelt AS 
ble det foretrukne valget 
for de taktile ledelinjene 
og oppmerksomhetsfelte-
ne ved Hadeland vgs. Dette 
er produkter som har kom-
met som en frisk bris inn 
i markedet den siste tiden, 
og som allerede er å fin-
ne i og utenfor flere store 
publikumsbygninger rundt 
om i landet. Markedssjef i 
Universelt AS, Jan Fredrik 
Knudsen mener suksessen 
er relativt enkel å forklare;

Målet med Universelt AS 
har helt siden oppstarten 
vært å tilby produkter som 
dekker mer enn bare be-
hovet for taktilitet. Det er 
derfor vi har valgt å rette 
alt vårt fokus mot å kun-
ne tilby markedets beste 
produkter for taktil mer-
king av ledelinjer og opp-
merksomhetsfelter. Vi har 
en ambisjon om at alle vå-
re produkter skal gi mulig-
het for både å ta hensyn til 
sikkerheten i form av tak-
tilitet, luminanskontrast 
og sklisikkerhet, samtidig 
som de designmessige og 
visuelle krav ivaretas på en 
best mulig måte. Våre pro-
dukter skal ikke bare væ-

re best, de skal også ta seg 
best ut.

Den største utfordringen 
i forbindelse med våre ar-
beider her ved Hadeland 
vgs, var først og fremst de 
mange forskjellige materi-
alvalgene som til sammen 
utgjør skolens gulv og trap-
per. Ambisjonen var også 
hele tiden at samme takti-
le ledesystem skulle kunne 
benyttes både innendørs og 
utendørs, hvilket kan være 
en utfordring med tanke på 
både materialvalg og feste-
systemer. Siden man alltid 
må tilpasse materialbru-
ken og festeløsningene til 
de materialer og den fare 
for ytre påvirkning som til 
en hver tid råder på stedet, 
falt vi her ned på en løs-
ning hvor vi utelukkende 
benyttet oss av sklisikre-
de stålelementer. For best 
feste har vi valgt å benytte 
oss av både limte elemen-
ter, og elementer som har 
blitt forankret til underla-
get med vår Drill & Lock 
løsning. Vi mener dette gir 
en optimal løsning, og et 
ledesystem som vil kreve 
minimalt med vedlikehold 
i mange år fremover.

Eksempler på ledelinjer og oppmerksomhetsfelter på 
Hadeland vgs.

Foto: Byggenytt 

Prosjektfakta Hadeland vgs

Byggherre: Oppland fylkeskommune
Totalentreprenør: Opplanbygg ANS
Arkitekt:  Arkitektgruppen Lille Frøen AS
Lamndskapsarkitekt: Bjørbekk Lindheim AS
Interiørarkitekt:  Kapsel Design AS

Tekniske entreprenører
Elektro: Moelven Elektro AS
Rør: Bravida Norge AS
Luftbehandling/
atomasjon: Bryn Byggklima AS
Sprinkleranlegg: SP Sprinkler AS

Prosjektfakta Hadeland vgs

Rådgivere
RIB: Eiendomsprosjektering AS
RIV: Bright VVS AS
RIE: Electronova AS
RIG: Rambøll Norge AS og NGI
RIBr: Norsk Brannvernforening
Utvendig VA-anlegg: COWI AS
Energisparing: Asplan Viak AS

 

Foto: Byggenytt
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Tilgjengelig nå på byggenytt.no/bilder

Etter 250 000 bildevisninger på Flickr, lanserer 
vi nå egne bildeserier på byggenytt.no.

De nye sidene er brukervennlige og raske, med mulighet til å knytte 
annonser til enkeltbilder og prosjektomtaler. Se eksempel på side 38.
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Sweco Norge AS avd. Porsgrunn
Telefon 35 56 95 00 • www.sweco.no

Rådgivende ingeniør
byggeteknikk

Arkitekt

Postboks 1050, 3905 Porsgrunn
Telefon 35 56 97 00

www.ark-bb.no

Totalleverandør av sterk-
og svakstrømsinstallasjoner

Elektro 4 AS
Borgeveien 5, 3712 Skien

Telefon 35 90 01 00 • Faks 35 90 01 01
www.elektro4.no

www.oras.no

Sanitær, varme og
sprinkler er levert av

Nytt hovedkontor for Norsk Jernbanedrift, Herøya Porsgrunn
Av 

Kjersti Nordbotn, sivilarkitekt mnal,
Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS

Fremtidsrettet industriell 
estetikk
Herøya Industripark i Pors-
grunn kjennetegnes ved en 
tydelig og gjenkjennbar vi-
suell identitet, samtidig som 
det er et stort mangfold av 
former og uttrykk innenfor 
denne helheten. Identiteten 
karakteriseres av enkle byg-
ningsmessige volumer, ryt-
miske fasadeuttrykk kom-
binert med horisontale og 
vertikale tekniske elementer 
som piper og rørgater. Nye 
prosjekter langs Gunneklev-
fjorden skal ha et slektskap 
til industriparken for øvrig, 
samtidig som utformingen 
skal uttrykke et bevisst for-
hold til en framtidsrettet in-
dustriell utvikling. Eksiste-
rende industristruktur i HIP 
er preget av visuell tilgjenge-
lighet der industriaktiviteten 
er tydelig og lesbar. Prosjek-
tene langs det nye utfyllings-
området ved Gunneklev skal 
videreføre denne åpenheten. 

Hovedgrep og 
bygningsutforming
Nytt hovedkontor for Norsk 
Jernbanedrift AS, NJD, er 
det første bygget på det nye 
utfyll ingsområdet langs 
Gunneklev. Prosjektet er ut-
formet med en klar, enkel 
hovedform med en markant 
buet vegg mot vest.  Fra ek-
sisterende jernbanespor skal 
det føres et sidespor inn i 
fremtidig verkstedbygg. Kur-
vaturen på dette sporet har 
gitt bygget sin hovedform.  
Buen gir en fin begynnelse/ 
avslutning av bebyggelsen på 
de utfylte områdene.

Omsluttende yttervegg mot 
vest og øst er i hovedsak 
tenkt som en skjerm, hvor 
det tas åpninger som hori-
sontale bånd til vinduer.  I 
yttervegg ved hovedinngang 
mot syd og mot adkomst til 
området i nord åpnes bygget 
opp med større glassflater og 
gis en endret materialkarak-
ter. Materialbruk og formut-
trykk skal understreke tom-
tens tosidige karakter med en 
henvendelse både mot tung 
industri og vei på den ene si-

den, og parkmessig karak-
ter og sjø på den andre siden. 
Dette gjøres ved å kombine-
re tung og lett materialbruk, 
samt gjennom å differensiere 
åpninger i bygningsformen.
Den tyngre materialbruken 
er karakterisert ved bruk av 
mørke fibersement fasade 
plater, mens de åpnere dele-
ne av bygget er utformet med 
gylne trefinerte fasadeplater 
og åpne glassfelt. Det er lagt 
ekstra vekt på overflater og 
utforming i forbindelse med 
hovedinngangsparti mot syd.
Det gylne bygningsvolumet 
bekledd med trefiner er løf-
tet opp fra bakken og bidrar 
til visuelt å tydeliggjøre ho-
vedadkomsten til bygget. I 
dette karakteristiske volu-
met er også byggets tyngde-
punkt lokalisert, i form av 
et innvendig gårdsrom med 
overlys og kontaktflate mot 
entreparti, kantine og resep-
sjonsareal i alle etasjer. Dette 
er utformet som et kommu-
niserende rom med vertikal 
karakter og inneholder heis 
og hovedtrapp.

Den avrundede og tette byg-
ningskroppen gir korte og 
effektive kommunikasjons-
veier. Det er lagt stor vekt på 
å bringe dagslys og utsikts-
kvaliteter i interiøret gjen-
nom de forskjellige romse-
kvenser. Siktlinjene åpner 
seg mot dagslys og utsikt til 
landskapet omkring. Byg-
ningskroppen er utformet 
med store sammenhengende 
kontorflater med ulik karak-
ter. Det er lagt vekt på å åpne 
for fleksibilitet når det gjel-
der tilpasning til forskjelli-
ge brukerbehov. De forskjel-
lige avdelinger kan vokse og 
trekke seg sammen. Møte-
rom har alltid direkte dagslys 
og er lokalisert til ender og 
hjørner av interiøret. I hver 
etasje er det etablert oaser i 
nærheten av kaffebarer og 
minikjøkken. Her kan man 
ha spontane uformelle møter 
eller bare nyte utsikten.

Åpenhet og synliggjøring
Fellesarealer og hovedinn-
gang er åpnet opp med stør-

re glasspartier i fasaden. Her 
synliggjøres byggets indre 
liv. Dette bidrar positivt til 
at bygget fremstår som åpent 
og utadvendt. Dette profi-
lerer også tiltakshaver på 
en positiv måte. Felles kan-
tine for bygget er plassert 
ved inngang med glassfasa-
de mot Gunneklev. Det leg-
ges til rette for uteplass mot 
fjorden, slik at ansatte i byg-
get kan benytte uteområdet i 
lunsjpauser og lignende.

Områdene langs Gunneklev 
skal åpnes for publikum og 
flerbruk av utomhusarealer. 
Det skal etableres grøntan-
legg rundt bygningen og i 
randsonen mot Gunneklev-
fjorden. Gangveien i strand-
sonen er foreslått  ledet ut til 
GS-veien langs Hydrovegen 
langs fremtidig permanent 
adkomstvei syd for NJD’s 
tomt.

Ressursbevissthet og andre 
miljøhensyn
Utbygging langs Gunneklev 
skal være et utstillingsvindu 
for en fremtidsrettet indus-
triell utvikling, der også mil-
jøhensyn spiller en vesentlig 
rolle.

Nybygget prosjekteres etter 
gjeldene energikrav i Tek-
nisk Forskrift.  Bygget får 
vannbåren varme og er til-
knyttet fjernvarmeanlegg.

Det valgte trekompositt ma-
teriale i fasade leveres med 
PEFC sertifikat, som både er 
bærekraftig samt gir et mil-
jøskapende og edelt uttrykk.

Nytt hovedkontor for 
Norsk Jernbanedrift 
AS, NJD, er det første 
bygget på det nye ut-
fyllingsområdet langs 
Gunneklev.

Foto:
Byggenytt
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Skreppestad Næringspark, 3261 Larvik
Telefon 33 13 96 60 • www.aol.no

Grunn- og
utomhusarbeidene

er utført av

Gulvstøp- og
flytesparkelarbeidet

er utført av

Grønli og Sønner AS
Skjelbekkåsen 31, 3720 Skien

Telefon 99 24 83 08

– Sertifisert Weber gulventreprenør

Totalentreprenør
Vi takker for oppdraget og gratulerer
byggherren med sitt flotte signalbygg

www.seltor.no
Seltor AS • Vipeveien 51, 3917 Porsgrunn

Telefon 35 93 10 20 • Faks 35 93 10 21

Totalentreprisen
Det er Seltor AS som har 
bygget Norsk Jernbanedrifts 
nye hovedkontor på Herøya. 
Oppdraget har vært en tota-
lentreprise og byggherre er 
Hydrovegen Eiendom AS.

Nybygget på godt og vel 4000 
m2 over 4 etasjer er reist på 
kanskje det mest attraktive 
tomteområdet på Herøya i 
Porsgrunn. Huset med adres-
se Hydroveien 6 er den før-
ste delen av et nytt, stort næ-
ringsområde som består av 
en utfylling i Gunneklevfjor-
den. Dette er første trinn i et 
arealprosjekt i regi av Herøya 
Industripark som er igangsatt 
for å etablere nye næringsa-
realer på Herøya. Det er et 
også et miljøprosjekt i den 
forstand at i tillegg til å depo-
nere overskuddsmasser, har 
kommunen fått mulighet til å 
dekke til forurensete masser. 

I en samtale med totalentre-
prenørens prosjektleder, Per 
Dehle Andresen, får Bygge-
nytt opplyst at da prosjek-
tet hadde oppstart like før 
jul 2010, skulle det vise seg 
at å reise et stort kontorbygg 
på en steinfylling i fjorden 
hadde en overraskende utfor-
dring i form av en betydelig 
endring i mengde peling. He-
le bygget måtte peles til fjell, 
og det måtte peles dypt, helt 
ned til 62 meter på det dy-
peste. Dette innebar en mer-
kostnad for byggherren og 
en forskyving av byggetiden 
for entreprenøren. Støping av 
bunnplaten kom først i gang 
i mars 2011.  Deretter forløp 
fremdriften i byggearbeiden-
de med god flyt. Andresen 
forteller at Norsk Jernbane-
drifts nye kontorbygg har 

vært et greit bygg å føre opp. 
Det er en type bygg som Sel-
tor er gode på med en rasjo-
nell bærekonstruksjon i be-
tong prefab med dekker og 
søyler. Yttervegger er utført i 
bindingsverk og innervegger 
i gips. Prosjektet føyer seg 
inn i rekken av tilsvarende 
prosjekter som Seltor har le-
vert i løpet av mange år. Sel-
tor har således opparbeidet 
en erfaring som gir trygghet 
i gjennomføringen av bygge-
prosjekter, noe som også har 
preget fremdriften av opp-
draget i Hydrovregen 6, utta-
ler Andresen. På topp har det 
vært 45 personer i sving på 
byggplassen, hvorav 11 mann 
har vært fra Seltors egne an-
satte. Disse har utført forska-
lings- og tømrerbiten. Ellers 
er underentreprenører hyrt 
inn. Seltors totalentreprise 
omfatter alle fag. 

Bygget ble overlevert bygg-
herren 1. februar i år. Tids-
punktet var som avtalt, etter 
13 måneders innsats med et 
tidsforløp som forventet. An-
dresen forteller at gjennom-
føringen av byggeprosjek-
tet har vært preget av et godt 
samarbeidsklima, og han ut-
trykker både stolthet og gle-
de på vegne av Seltor over  å 
ha bidratt til å føre opp et så 
flott hus, et signalbygg som 
han beskriver det. Slik byg-
get fremstår i dag med sin 
elegante fasade, kledd i mør-
kegrå fibercementplater og 
høytrykkslaminerte finér 
komposittplater med en gyl-
lenbrun farge, tar det seg rik-
tig godt ut, sier Andresen.

Fra denne synsvinkelen 
har huset et ekstra djervt 
formuttrykk.

Foto: Byggenytt  

Prosjektet er utformet med en klar, enkel hovedform med en markant buet vegg mot vest.                    Foto: Byggenytt

Et par eksempler på interiører i kontorbygget.                                                                                             Foto: Byggenytt

Bilder med klokken fra høyre:
Stilig møterom, men dårlig 
utsikt i tykk tåke. Kantine med 
utsikt til Gunneklevfjorden. Ele
gant atrium med ditto trapp.

Foto: Byggenytt
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Vi har vært rådgivende  

ingeniører for følgende fag:

•  VA
•  VVS
•  Elektro

•  Prosjektledelse 

www.sweco.no

GRATULERER MED 

NYTT HOVEDKONTOR!

Rådgiver byggeteknikk

Telefon 35 58 83 00
www.alhoyer-skien.no

Nytt hovedkontor for Skagen Energi

Byggenytt besøkte 
Porsgrunn 24 august 
for å gjøre en fotore
portasje om Skagerak 
Energis nye hovedkon
tor. Og vi hadde gleden 
av å få selskapets 
informasjons sjef Ruhne 
Nilssen som ledsager på 
en meget interessant og 
hyggelig fotorunde, høyt 
og lavt, omkring i byg
get. Vi hadde forestilt 
oss at det var et flott 
bygg, men det vi fikk se 
overgikk forventning
ene. Vi returnerte til 
Oslo med 250 bilde
motiver. Det ble svært 
vanskelig å velge bort 
motiver. 

Se vår bildeserie på 
www.byggenytt.no

Informasjonssjef Ruhne Nilssen blar litt i Byggenytt.

Arken AS står som hovedarkitekt, 
men har samarbeidet med Dyrvik 
Arkitekter AS om Skagerak Energis 
nye hovedkontor i Porsgrunn. Vi har 
lagt vekt på å stimulere til samspill 
med lokalsamfunnet, samtidig som 
det har vært viktig å gi signaler rundt 
klima og miljø. Visjonen er at huset 
skal gjenspeile det Skagerak Energi 
har vokst ut fra: vannets ferd gjennom 

de norske fjell. Derfor er det brukt 
stein, glass og stål som materialer 
for å illustrere vann og fjell. Bygget 
har en tydelig identitet og gjenspeiler 
selskapets verdier – et åpent hus som 
gir kvaliteter til byen og byrommet. 
Bygget ferdigstilles 1. april 2012.

Kilde: ark1.no

Arbeidene på «Ælvespeilet» reflekteres i hovedfasadens glass. 

Ingen enkel oppgave å fange hele dette store bygg som bukter seg som en elv, i objektivet.

Foto: Byggenytt

God profilering mot jernbanen.                Foto: Byggenytt

s

Å komme inn i det
te vestibylerommet el
ler glassgård for første 
gang, med alle sine fine 
kvaliteter, er en opple
velse. Et besøk anbefa
les.

Foto:
Byggenytt  
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Valhallveien 22, Postboks 205, 3701 Skien
Telefon 35 52 43 50 • Fax 35 52 43 49

elefther@online.no

Maling- og gulvbeleggs-
arbeidene er utført av

Vi har levert trapper 
og rekkverk til
Skagerak Energi
sitt nye hovedkontor

IBM Ivar Bråthen Mekaniske AS
Postboks 113, 2312 Ottestad
Telefon 62 57 60 00
www.braathenmek.no

Foto: Byggenytt

Elektroteknisk anlegg
er levert og utført av

Telefon 37 14 39 14
www.elektro-skagerrak.no

Prosjektfakta

Byggherre: Floodeløkka 1 KS
Totalentreprenør: Arbeidsfellesskapet
 Tor Entreprenør AS og
 PEAB   (Telemark Vestfold Entr.)
Arkitekt: Arken Arkitektkontor AS
RIB: A. L. Høyer AS
Ribr: NEAS Brannconsult AS
RIG: Multiconsult AS
RIE: Sweco Norge AS
RIVA: Sweco Norge AS
RIV: Sweco Norge AS
LARK: Grindaker AS
RIT: Asplan Viak AS

Til resepsjonen!                                    Foto: Byggenytt Sittegruppe og kantine.                                                                                                                                    Foto: Byggenytt

Bildene 
taler for 
seg selv.

Fasadeutsnitt som kan 
forklare de fine mo-
tivene fra glassgården.

Foto: Byggenytt
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byggenytt.no/bilder

Annonsering på nett.

I Byggenytts nye bildeserier på nett kan du som annonsør 
knytte annonser til enkeltbilder og prosjektomtaler:



Til venstre:
Skagerak Energis sentrale 
atrium med sin elegante 
trapp.

Til høyre:
«Odontens» storslåtte inn
vendige gate.

Sørenga byg
getrinn 2. Her 
sett fra Hus B’s 
felles takterrasse 
for alle 4 bygg. 
Takterrassene på 
Hus C og Hus D 
er private.

Bildet over:
Kultursalen, 
Hadeland vgs.

Bildet til høyre:
Resepsjonshallen 
R6.

Bildet over: Norsk Jern
banedrift. Bildet under:
Interiør Rotunden, Dom
us Medica tilbygg.

Storvokste Statoilbygget ruver 
godt i landskapet på Fornebu. 
Her sett fra Ekeberg.

Alle bilder på siden: Byggenytt



www.nordan.no

Sørenga byggetrinn 2: Dette kaller vi utsikt!

Skagerak 
Energi:

Høyt, luftig, 
lyst, utsikt!

Bildet over:
R6, ferdig 
restau  r ert 
«enkesal».

Til høyre:
Norsk 
Jernbanedrift. 

Odonten 
sett fra 
holde plass 
Stats arkivet 
i Årstad-
veien.

Alle bilder 
på siden:

Byggenytt

Bildet over: Statoil Fornebu sett i telelinse fra Bygdøy 
sjøbad.

Til høyre:
Atriet, «storgata», Hadeland vgs.

Under: Fasade Rotunden, Domus Medica tilbygg.

Byggenytt
Utgiver:
Publicatio AS

Postboks 5023 Majorstuen
Telefon: 919 90 628
E-post: post@byggenytt.no
grafisk@byggenytt.no
Internett: www.byggenytt.no

Redaktør:
Bjørnar Tønne 

Mediakonsulenter:
Siv Utne
Anne-Marie Skartum
Elisabeth Friis

 

Sats & layout:
Publicatio AS
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OTM Avistrykk
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Grafisk avdeling/
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