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Høgskolen i Bergen
ved 50% produksjon

Foto: Byggenytt
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og siste omslagsside
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Inndalsveien på vei mot sentrum med Bybanens 
sporlinje i forgrunnen. Og som alltid når det er mulig, 
Ulriken i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt

Høgskolen i Bergen sett fra 
Bybanestasjon Kronstad.

Foto: Byggenytt

I konkurransen om 
utformingen av fa-
saden på det nye 
høgskolebygget i 
Bergen ble kunst-
nere inviterte til å 
levere utkast med 
tematisk utgangs-
punkt i begrepet 
“kunnskapsproduk-
sjon”.

Konkurransen ble 
vunnet av Anne-
Gry Løland med 
forslaget Kobling.

Kunstprosjektene 
ved HiB har en to-
talramme på 16 
millioner kroner. Av 
dette er det bereg-
net 4,2 millioner til 
kunstnerisk bear-
beidelse av fasaden. 

Kunstprosjektet 
ledes av Kunst i 
offentlige rom – 
KORO. 

Les mer om kunst-
prosjektet på 
KORO’s nettsider. 

Foto:
Byggenytt
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Høgskolen i Bergen ved 50% produksjon

Statsbygg er byggherre for Høgskolen i Bergen 
  

Les mer på www.statsbygg.no  

Arkitekt: HLM Arkitektur AS og Cubo Arkitekter AS. Foto: Byggenytt

Innhold:

•  HiB - 50% produksjon.
 Sidene 2–9

• Bystranda Park,
 Kristiansand.
 Sidene 11 –13.

•  Kallerud Handelspark.
 Sidene 14–17.

• Scandic Fornebu –
 Energisentralen.
 Sidene 19 – 23.

• Ny informasjon om
 Byggenytts bildeserier
 på www.byggenytt.no
 Sidene 24–25. 

• Diverse 
 pressemeldinger.

• Prosjektbilder.
 Sidene 27 – 28.
 
 

Vi lager inspirerende
omgivelser for private
og offentlige byggherrer.

c. sundtsgt. 1, n-5004 Bergen, tlf: +47 55 55 04 00, hlm@hlm.no, www.hlm.no

Arkitektenes illustrasjon av hvordan nye høgskolen i Bergen vil se ut fra hovedadkomst fra nord ved ferdigstillelse 2014.

Arkitektens artikkel
Av 

Gudrun Molden,
Hlm arkitektur AS

Høgskolen i Bergen er en 
sammenslåing av tre skoler 
til et samlet anlegg plassert 
på  Kronstad i periferien av 
Bergen sentrum. Organisa-
torisk har høgskolen vært en 
enhet siden 1994. 

I 2003 utskrev statsbygg pro-
sjektkonkurranse for høg-
skolen. Programarealet var 
på 51.750 m2. I 2004 vant 
prosjektet med navn Kob-

ling konkurransen. Arkitek-
tene bak forslaget var hlm ar-
kitektur fra Bergen og Cubo 
arkitekter fra Århus sammen 
med Sweco rågivene ingeni-
ører og Asplan Viak på land-
skap. 

Prosjektet hadde oppstart 
bygging 2010 og skal stå fer-
dig til skolestart 2014. An-
legget totalt har kostnad 2.4 
milliarder kroner. 

Høgskolen er nå også godt i 
gang utendørs.

Anleggets nye hovedform 
«slangen» som kveiler seg 
rundt og mellom de fire 
gamle byggene, er ferdig fra 
«hode til hale».
 
Fellesarealene på de to ned-
erste etasjene har sitt form-

fortsettelse neste side

Det har fra første stund vært 
en forutsetning fra Statsbygg 
at noen av de gamle bygnin-
gene etter NSB’s verksteds-
drift skulle bli tatt vare på. 
Dette var også en forutsetning 
i arkitektkonkurransen. Vin-
nerutkastet klarte å utforme 
anlegget slik at hele fire verk-
stedbygg er blitt integrert i 
høgskolens lokaler.

Foto:
statsbygg.no

s

Høgskolebyggets tårn-
bygg sett fra Inndals-
veien ved Bybanens 
holdeplass Kronstad. 

Foto: hlm arkitektur as
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Vi utfører funksjonen
PGK – Prosjekteringsgruppe-koordinator

i prosjekteringsgruppen Kobling.

Erstad & Lekven Bergen AS

Prosjektledelse – Prosjekteringsledelse – Byggeledelse

Hovedbyggeledelse,
byggeledelse, byggfag,

SHA Koordinator utførelse.

Opak AS Bergen
Solheimsgaten 16 B, 5058 Bergen

Telefon 55 38 77 90 • www.opak.no

fortsettelse fra 
forrige side

språk. Her ligger det semi-
narrom og auditorier inne i 
nye teglvolumer. Mellom og 
innenfor disse teglvolumene 
ligger det arealer med store 
glassfelt mot omgivelsene og 
mot hager inne i anlegget.

Utenfor og innimellom ho-
vedformen ligger de fire 
gamle verkstedhallene. Dis-
se er nå restaurert og man er 
i ferd med å ferdigstille de 
nye elementene som skyter 
seg inn i disse gamle bygge-
ne. Her kommer studenthus, 
kantine, bibliotek og idretts-
bygg.

Skolens ulike spesialrom lig-
ger i plan 3 og 4 bakom alu-
miniums fasadene. Disse fa-
sadene er nå ferdigstilt mot 

Inndalsveien. Fasaden er delt 
opp slik at den virker tilta-
lende i de små skalerte om-
givelsene.

Kunstutsmykkingen på gav-
lene er snart ferdig. De utgjør 
en kontrast til de rasjonelle 
og rytmiske oppdelingene i 
det indre vegglivet. Kunst-
en er perforerte plater foran 
vinduer eller mørke baken-
forliggende plater. Lyset gir 
fasadenes en rekke ulike ny-
anser. Også her er bygget delt 
opp i gavler og mellomparti-
er for bedre å kunne snakke 
med sine omgivelser.

Innenfor disse spesialroms-
sonene er det en rekke mø-
teplasser som vi kaller fuger.

Utsikt gjennom vindu i nybygg til foajéhagen og det gamle vognverktedet med fyrrom 
som får nytt liv som bibliotek. Her vil et jernbanespor bli etablert.

Foto: Byggenytt

Den karakteristiske gamle teglsteinen i de bevarte verkstedbygningene vil stå som kon-
trast til ny teglstein i nybyggene, og slik synliggjøre både anleggets nye og gamle historie.

Foto: Byggenytt

Nyttig info-plakat for å orientere seg på HiB

A/B:   Lærerutdanningen
C/D:   Ingeniør
D/E:   Helse- og sosialfag
F:        Navlestrengen –
 en transportrute
G: Høyblokken

1: Idrettsbygget
2: Bibliotek
3: Kantine
4: Studenthus
5: Lagerbygg
  

➞

I studenthuset 
(til venstre på 
bildet under)
vil travers-
kranen i det 
gamle kjele- 
og plateverk-
stedet bli 
bevart.

Foto:
Byggenytt
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Vi har vært rådgivende
for følgende fag:
• Bygg
• Elektro
• VVS
• Geoteknikk

www.sweco.no

www.cowi.no 
facebook.com/cowinorge

RÅDGIVENDE INGENIØR 
BRANNTEKNISK

COWI er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniør-
selskap. Vi er ca 950 medarbeidere innen teknikk, miljø og 
samfunnsplanlegging. COWIgruppen totalt teller ca 6300.

Prosjekteringsgruppe 
Høgskolen i Bergen

Prosjekteringsgruppekoordinator:
Erstad & Lekven Bergen AS

Arkitekter:
hlm arkitekter as
Cubo Arkitekter A/S

Landskapsarkitekt:
Asplan Viak AS

Rådgivende ingeniører bygg
Rådgivende ingeniører elektro
Rådgivende ingeniører VVS
Rådgivende ingeniører geoteknikk:
Sweco Norge AS

Rådgivende ingeniører brann:
COWI AS

Rådgivende ingeniører akustikk:
Multiconsult AS

Uteanlegg på skinner
Av 

Anna Wathne,
Asplan Viak AS

Asplan Viak AS er med i 
prosjekteringsgruppen som 
vant designkonkurransen om 
ny høgskole i Bergen(HIB) 
– i 2004.  Detaljprosjekte-
ringen startet i 2009 og ho-
vedgrepet fra konkurranse-
forslaget og forprosjektet er 
videreutviklet gjennom de-
taljprosjekteringen.  

Høgskoletomten er totalt på 
ca. 40,5 daa og uteområdet 
utgjør ca. 26.900 m2.  As-
plan Viak AS har ansvar for 
utform ing og prosjektering 
av alle uteområder inkludert 
vei- og trafikkareal.

Den historiske bruken av 
området som verkstedhaller 
for jernbanen danner grunn-
laget for hovedgrepet i skole-
anlegget. 

Utearealet er organisert rundt 
den gjennomgående nord-sør 
strukturen basert på jernba-
neskinnene mellom de gamle 
teglsteinsbygningene.  Store 
deler av verkstedbygningene 
beholdes og integreres i det 
framtidige høgskoleanlegget.  
Travers, dreieskive og noen 
av hovedsporene, hovedsake-

lig eksisterende spor, bevares 
og innarbeides i anlegget for 
å fortelle den kulturhistoris-
ke sammenhengen som verk-
stedsanlegget har inngått i. 

Eføy benyttes, i stor grad, 
som bunndekke for å gjen-
skape opprinnelig vegeta-
sjonsbruk på anlegget.

Det er lagt vekt på å skape et 
anlegg som er universelt ut-
formet, robust og tåler høy 
bruksfrekvens samtidig som 
det lages gode og solfylte 
rom og oppholdssoner utven-
dig.

Hovedatkomsten til HIB vil 
være fra Inndalsveien, via det 
nye store byrom.  Tilkomsten 
til de ulike avdelingene er ty-
delig markert og tilrettelagt 
med både oppholdsareal og 
nødvendige funksjoner. 

Tre hagerom mellom bygge-
ne, med ulike tema/innhold 
danner indre, skjerma opp-
holdssoner; foajéhagen, bib-
liotekshagen og kaféhagen.  
Idrettsparken i sør utgjør ett 
mer funksjonsrettet uterom. 
Det etableres en øst-vest og 

en nord-sør gangforbindelse 
over høyskolens uteområde.

Kommunikasjonen til og fra 
høgskolen vil primært skje 
kollektivt, med bybane og 
buss og med sykkel. Det er 
satt av plass til 900 sykler 
fordelt ift inngangene.

s

Tidligere jernbanebygg 
(markert med brunt) er 
forbilledlig integrert i
i det nye høgskoleanleg-
get 

Dreieskiven som en gang 
ble brukt til å snu vogner 
og lokomotiver etter hvor 
de skulle fraktes på anleg-
get, skal settes i stand og 
området rundt skal bli et 
fint rekreasjonsområde 
med plen, blomster og ben-
ker.

Jernbaneskinnene som en 
gang bandt verkstedhalle-
ne sammen, vil bli bevart 
på ulike måter. To skinne-
ganger skal stå som de er i 
dag, og for å illustrere skin-
ner som i senere år har blitt 
fjernet, skal det plantes 
blomsterløker for å marke-
re traséene.

I bakgrunnen det gamle 
vognrevisjonsverkstedet 
som skal bli idrettsbygg.

Foto:
Byggenytt

Bravo at man har tatt på seg 
bryet  med å bevare vakkert 
murverk og ditto vinduer.

Foto: Byggenytt

Vi utvikler Norge

multiconsult.no

Rådgivende ingeniør akustikk
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Riving utføres av
AF Decom

www.afgruppen.no
AF Decom

Himlingsarbeid og
montering av innvendige 
glassvegger og gulvlister 

utføres av

Telefon 55 39 52 00 • www.acusto.no

Vi utfører Hovedentreprise, samt rehabilitering 
av gamle teglstensbygninger på ny Høgskole i 

Bergen

Besøk oss gjerne på www.aabf.no 

Et interessant og morsomt bilde vi fant på nettet (se adressen under) med bildetekst
en «Morgensolen strømmer over Ulriken og gjennom vinduene på de gamle verksted
hallene.» Bildet viser kjele og lokomotivverkstedet til venstre og vognverkstedet med 
fyrhus til høyre. Det er prisverdig at historien rundt det som beskrives som et unikt 
kulturminne fra 1909 da Bergensbanen ble fremført til Vestlandet, er tatt vare på i høg
skoleprosjektet. Kronstad ble stedet for NSB’s verksteder med P. Thrane som arkitekt.

Bildet: http://mindemyren.com/2010/05/19/morgenlyspakronstad/

s

Ikke bare det gam
le murverket tas vare 
på. Også vinduene må 
settes i stand av fag
arbeidere som kan 
sitt håndverk. Her fra 
Idrettsbygningen.

Foto:
Byggenytt

Detbegynner å bli ferdige lokaler. Her fra areal 
som blir ingeniørutdanningen sine kontorer og 
møterom.

Foto: Byggenytt

Ikke alle bygninger fikk stå. Her fra rivearbeider vinter 2010.                Foto: Statsbygg 
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Telefon 4000 6400
www.skanska.no

K205 Skanska,
Betongarbeider/råbygg

www.spenncon.no
post@spenncon.no

Vi er rå på råbygg
Til Operaen har vi levert:
� Ca. 23.000 m2 hulldekk (nesten 10.000 tonn!)

� 26 hvite betongsøyler i norsk hustadmarmor (340 tonn!)

� Ca. 5600 m2 DT-elementer (2600 tonn)

� Ca. 500 tonn andre elementer

Vi har utført
grunnarbeidene

Fyllingen Maskin AS
Kokstadflaten 29, 5257 Kokstad • Telefon 55 11 42 00

www.fyllingenmaskin.no

Fugleperspektiv av det store høgskoleprosjektet februar 2012. Bildet anskueliggjør hvordan de fire gamle verkstedhallene er tilpasset det nye bygget.                    Foto: Statsbygg

Arbeider med 
utbygging av de 
verneverdige verk-
stedbygningene 
som skal bli til 
Idrettsbygget som 
har fått nytt tak 
(se bildet over), og 
Studenthuset hvor 
det er bygget en 
messaninetasje.

Foto:
Byggenytt 
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Unikt energianlegg
Noe av det mest spesielle ved 
den nye høgskolen kan ikke 
ses med det blotte øye, det 
er det unike energianlegget. 
Statsbygg har fokus på mil
jøvennlige og energieffekti
ve bygg, og er stolt over å ha 
det første bygget som kombi
nerer brønnpark, kuldelag
ring og adiabatisk forkjøling. 
Energianlegget på det nye 
høgskolebygget har Vestlan
dets største brønnpark (81 
hull) og Europas største kul
delager (250 m3). Sammen 
med såkalt adiabatisk for
kjøling utgjør dette en unik 
kombinasjon i et energian
legg som det ikke finnes ma
ken til i verden.

Tanken bak energianlegge
ne på Høgskolen er å hol
de på og lagre energien som 
blir sendt inn i bygget, for så 
å bruke den der det trengs. 
Det betyr at man kan flytte 
overskuddsenergi fra der det 
er for varmt til områder hvor 
man har behov for energi, el
ler eventuelt å lagre energien.

81 varmebønner
Det er etablert 81 varmebrøn
ner, som går 220 meter ned i 
jorden, der all overskudds
varme lagres. Det vil si at i 
stedet for å lufte ut varmen 
over tak gjennom airconditi
onanlegget, blir varmen ført 
ned i grunnen til varmebrøn
nene. Der kan varmen lagres 
sommeren gjennom, for så å 
bli brukt om vinteren. Da tas 
varmen opp fra brønnene og 

går gjennom varmepumpen 
før den sendes rundt i bygget 
igjen. Uten dette systemet 
hadde høgskolen hatt behov 
for energi tilsvarende års
behovet for oppvarming av 
1000 eneboliger. Nå sørger 
varmegjenvinningen for at 
varme tilsvarende behovet til 
810 eneboliger tas ut fra var
mebrønnen. Den nye høgsko
len trenger derfor bare “ny” 
energi fra fjernvarmeanleg
get til 190 eneboliger! En re
duksjon på over 80%.

Verdens største 
kuldetanker
Under bakken er det etablert 
verdens største kuldetanker 
for oppbevaring av kulde. 
Det er 4 store tanker på til 
sammen 250 m3 som er fylt 
med 47.200 kjempestore kjø
leelementer, tilsvarende dem 
vi bruker i kjølebagen når vi 
drar på piknik. Forskjellen er 
bare at væsken i disse fryser 
ved pluss 10 grader. Det be
tyr at det i varme perioder 
kan produseres kulde gjen
nom hele natten for å bru
ke den om dagen når behov
et er størst. Kjølemaskinene 
trenger derfor å ha betydelig 
mindre kapasitet, som igjen 
betyr at de bruker mindre 
energi. 

Uten kjøleanlegget ville man 
ha trengt energi til om lag 
4000 kjøleskap, men med 
denne teknologien trenger 
man bare nok til å holde 2100 
kjøleskap kalde.

Prinsippskisse for energiløsningen på Høgskolen i Bergen.                                                   Kilde: Åpent Rom/ Statsbygg

Over et bilde fra den trange 
kulverten i energisentralen 
hvor 4 kuldetanker på tilsam-
men 250 m3 er montert. Disse 
rommer tilsammen 47.200 
kjøleelementer  (bildet til 
venstre).  De 4 tankene med 
sine «legoklosser» fylt med en 
saltoppløsning som fryser ved 
10O Celsius lagrer ca. 11.800 
kW/timer kald energi.

Foto: Byggenytt

Nedheisingen av de 4 kulde-
tankene ble foretatt før gulv ble 
støpt.

Foto: Statsbygg
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Entreprise K-305
Industrielle kjølemaskiner/varmepumper til energisentral.
Kuldemedium NH3.
1 stk. York kjølemaskin/varmepumpe 750 kW
1 stk. Grasso kjølemaskin/varmepumpe 400 kW
1 stk. Grasso kjølemaskin/varmepumpe 250 kW
1 stk. transkritisk CO₂ kuldeanlegg, 35 kW kjøl + 5 kW 
frys (kjøkken/serveringssteder).

Entreprise K-302
I tillegg har vi levert til Chr. M. Vestrheim.
4 stk. energilagringstanker a 65 m³ fylt opp med totalt 
47.200 eutektiske elementer (ca. 190 tonn).
Disse elementene inneholder en saltoppløsning som 
fryser ved +10º Celsius.
Tankene akkumulerer totalt en «kald energi» på ca. 
11.400 kW/timer.

Vi takker Statsbygg for leveranse 
og et godt samarbeid i prosjektet.

Telefon 55 98 79 50
www.kuldeservice.com

Sanitær- og gassanlegg er 
utført av

Bravida Norge AS
Damsgårdsveien 131, 5160 Laksevåg • Tlf. 56 11 40 00

www.bravida.no

Byggeledelse
Hovedbyggeleder:
OPAK Bergen AS

Byggeleder Bygg:
OPAK Bergen AS

Byggeleder VVS:
Kåre Hagen AS

Byggeleder Elektro:
Kåre Hagen AS

Fremdriftsplanlegging:
FREMKO/
Magne Pedersen AS

Kuldemester Johannes Skibenes, Utstyr & Kjøleser-
vice AS,  ved en av tre kjølemaskiner i energisentralen.

Foto: Utstyr & Kjølemaskiner AS 

Nesten som en kunstinstallasjon. Elektrikerne har litt 
av en jobb! Under: sprinkleranlegg i teknisk rom.

Foto: Byggenytt

Eldre og ny arkitektur i samspill.    Foto: Byggenytt

Se Statsbyggs 
utmerkete 

nettsider om 
Høgskolen i Bergen:

statsbygg.no/
Byggeprosjekter/

Hogskolen-i-Bergen/
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Pressemeldinger

Skanska bygger kontorlokaler i 
Bergen for 380 millioner kroner
Skanska har signert kontrakt 
med Ferd Eiendom AS for å 
bygge nye kontorlokaler på 
Kokstad i Bergen. Leietaker 
for de nye kontorlokalene er 
Aibel AS. Kontraktssum-
men på 380 millioner kroner 
går inn i ordrereserven for 4. 
kvartal.

Kontorbygget i Kokstadveien 
23 er på tilsammen 25.000 
m2 og vil få fire etasjer samt 
parkering i kjeller. Valg av 
tomt og den øvrige utviklin-
gen av prosjektet er et sam-
arbeid mellom Aibel, Ferd 
Eiendom og Skanska. Be-
liggenheten lover godt, da 
bygget lokaliseres langs den 
kommende bybanen i Ber-
gen, som i neste byggetrinn 
vil ferdigstille holdeplassen 
Kokstad. Bygget har en klar 

miljøprofil og vil sertifiseres 
etter BREEAM Nor standar-
der og bruke Skanskakon-
septet Grønn byggeplass un-
der oppføringen. Prosjektet 
har oppstart før årsskiftet og 
vil stå ferdig på nyåret 2015.

– Vi har kommet frem til en 
god løsning for prosjektet, og 
er glade for at Skanska kan 
innlede nok et godt samar-
beid med Ferd Eiendom og 
Aibel – denne gangen i Ber-
gen, sier Jostein Fjærestad, 
regiondirektør i Skanska.

Skanska kan vise til flere go-
de samarbeidsprosjekter med 
Ferd Eiendom og Aibel. Vå-
ren 2012 ble et 23 000 m2 
stort kontorbygg overlevert 
Ferd Eiendom i Asker, hvor 
Aibel er leietaker.

Undervisningsbygg skal 
bygge ny skole på Hasle

Nybygget på Ås blir tidenes største
Statsbygg planlegger for et ny-
bygg for veterinærmiljøene på 
Ås. Dette blir tidenes største 
byggeprosjekt i universitets- og 
høgskolesektoren. Mandag 29. 
oktober ble forprosjektet levert 
statsråd Kristin Halvorsen. 

Stortinget har besluttet å sam-
organisere Norges veterinær-
høgskole (NVH) og Universi-
tetet for miljø- og biovitenskap 
(UMB), og i tillegg å samloka-
lisere Veterinærinstituttet (VI) 
med det nye universitetet. Det-
te innebærer flytting av Veteri-
nærhøgskolen og Veterinærin-
stituttet fra Adamstuen i Oslo 
til nybygg på Ås. Bruttoarealet 
for nybygget vil være på hele 
63.000 kvadratmeter. 

I tillegg skal det bygges nye 
lokaler for Senter for husdyr-

forsøk på Einarstujordet på Ås 
til erstatning for eksisterende 
bygg som rives for å gi plass til 
Samlokaliseringsbygget. Sen-
teret blir Norges største gårds-
bruk målt i antall husdyr og får 
en bygningsmasse med brutto-
areal på 12.000 kvadratmeter. 
Så det totale nybyggingsarealet 
er enorme 75.000 kvadratme-
ter. Det gjør byggeprosjektet til 
det største noensinne innenfor 
undervisnings- og høgskole-
sektoren og til det største pro-
sjektet i Statsbygg for tiden.

På en seanse på Adamstuen 
mandag overleverte Statsbygg 
forprosjektet til kunnskapsmi-
nister Kristin Halvorsen.  For-
uten statsråden var blant an-
net administrerende direktør 
Øivind Christoffersen i Stats-
bygg, rektor Yngvild Wasteson 

ved NVH, administrerende di-
rektør Gudmund Holstad i VI 
og rektor Hans Fredrik Hoen 
ved UMB delta.

– Den videre saksgangen nå er 
at departementet gjennomfø-
rer en såkalt KS2-prosess. Det 
er en ekstern kvalitetssikring 
som vurderer sannsynligheten 
for at prosjektet kan gjennom-
føres som planlagt. Deretter 
skal regjeringen vurdere om 
de skal legge frem planene for 
Stortinget, og ved en eventuell 
godkjennelse i Stortinget vil 
kostnadsrammen bli fastsatt 
og startbevilgning gitt. Da kan 
vi i Statsbygg begynne med de-
taljplanlegging og legge til ret-
te for byggestart, sier prosjekt-
direktør Erik Antonsen.

– Det blir et stort, komplisert, 

fleksibelt og flott bygg. Vi til-
rettelegger for brukernes behov 
og er opptatt av energi og smit-
tevern. Energieffektive proses-
ser skal ikke gå på akkord med 
smittevern, og alle kjente stan-
darder for smittevern skal til-
fredsstilles. Det innebærer: in-
gen utslipp av smittestoff til 
luft og avløp og sikker håndte-
ring av smittefarlig avfall, sier 
Antonsen.

Nybygget vil, i tillegg til mer 
tradisjonelle undervisnings- og 
kontorrom, ha en rekke spesi-
alrom som akvarier og obduk-
sjonsrom for dyr. Det kreves 
gode bygningstekniske løsnin-
ger for å ivareta smittevern-
hensyn og for å skille mellom 
arealer der smittefarlige mate-
rialer behandles og de øvrige.

Illustrasjoner/modell: PG Campus Aas

På Teglverkstomta, belig-
gende på Hasle øst i Oslo, 
skal Undervisningsbygg 
bygge en helt ny 1-10 sko-
le med et bruttoareal på 
11 675 kvadratmeter med 
plass til 800 elever. Skole-
anlegget, som skal bygges 
etter passivhusstandard, 
skal stå klar til skolestart 
2015. Prosjektet blir lagt 
ut på anbud i starten av no-
vember.

– Vi har gjort en svært grun-
dig jobb når det gjelder ut-
arbeidelsen av konkurran-
segrunnlaget for å forenkle, 
forteller prosjektleder Mar-
tine Linnestad. - Vi har vært 
bevisste på at det ikke skal 
sendes ut mer informasjon 
enn det som er nødvendig, 
og vi er spesifikke i hvilke 
krav som stilles. 

– I et passivhusprosjekt 
er det viktig at vi fra dag 
én har fokus på detaljene, 
tetthet og opplæring av de 
som skal jobbe der.  Sko-
len vil bli et enkelt og ra-
sjonelt bygg, og tomten er 
ubebygd. Byggegrunnen 
har også gode rigg- og ad-
komstforhold, sier pro-
sjektlederen.

Teglverkstomta eies av Os-
lo kommune, og er plas-
sert mellom Hasle Torg og 
Riksanlegget for tennis.

Konkurransegrunnlaget 
blir lagt ut på Doffin, som 
er den nasjonale porta-
len for offentlige innkjøp i 
Norge, i starten av novem-
ber. 

På Teglverkstomta, beliggende på Hasle øst i Oslo, skal 
Undervisningsbygg bygge en helt ny 1-10 skole.
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Totalentreprenør 
Bystranda Park

 

kruse-smith.no

Bygningsfysikk og
landskapsarkitektur
er prosjektert av

AS Selvaagbygg
Lørenvangen 22, 0580 Oslo
Telefon 22 65 55 00
betonmast.no  |  selvaagbygg.no

Vi takker for oppdraget!

www.sweco.no

Rådgivende ingeniører
brannteknikk

Bystranda Park
Bystranda Park er et nytt bo-
ligprosjekt på Tangen i Kris-
tiansand. Prosjektet består av 
to byggetrinn som omfatter 
ca. 10.00 m2 BRA boligareal 
med parkeringskjeller og bo-
der under bygningene. Pro-
sjektet vil ved ferdigstillelse 
bestå av i alt 4 hus (hus A-D) 
med tilsammen 121 selveier-
leiligheter.

Byggetrinn 1, hus A og B, 
består av 53 leiligheter og er 
nå under ferdigstillelse. Byg-
getrinn 2 , hus C og D, består 
av 68 leiligheter og vil fer-
digstilles i mai 2013.

Byggherren for prosjektet er 
Tangen Pluss AS, som eies 
50% av Selvaag Bolig AS 
og 50% av Kruse Smith Pro-
sjekt AS. 

Plussboliger
Samarbeidsprosjektet bestå-
ende av Plussboliger, er en 
boform med service, opple-
velser og trygghet som bring-
er servicen som er kjent fra 
hoteller inn i boligprosjektet. 
Som beboer i en Plussbolig 
får man tilgang til et variert 
og innholdsrikt serviseom-
råde med resepsjon beman-
net med et vertsskap som er 
tilstede tilfaste tider. Servi-
ceområdet på rundt 300 m2 

over to etasjer vil inkludere 
blant annet lobby, selskaps-

rom med kjøkken, trenings-
rom og to gjesterom for leie. 
I tillegg  får man som be-
boer tilgang til en skjermet 
gårdshage med utemøbler 
og en felles takterrase med 
den beste utsikt. Lobby og 
selskapsrom vil bli et natur-
lig møtested når man har lyst 
til å treffe andre beboere, el-
ler stikke innom for en kopp 
kaffe eller lese dagens avis-
er. Serviceområdet eies av 
beboerne i fellesskap og ad-
ministreres av Selvaag Pluss 
Service.

Plussboliger er varemerkere-
gistrert og konseptet eies av 
Selvaag Bolig. Mye av in-
spirasjonen er hentet fra ut-
landet, men konseptet er vi-
dereutviklet og tilpasset 
norske forhold. Det er bygget 
nærmere 700 Plussboliger 
i Norge, blant annet i Oslo, 
Drammen, Kristiansand og 
Stavanger.

Bystranda Park ligger nært 
sentrum, inntil stranda, med 
utsikt mot sjøen i vest og mot 
Otra i øst. Et område som 
er attraktivt både for bebo-
ere og besøkende. Tangen 
som er et av byens flottes-
te utbyggingsområder, vil få 
et vitalt og urbant mangfold 
av boliger, aktivitetsmulig-
heter, små torg, restauranter, 
forretnings- og næringsvirk-

somhet, samt et friluftsareal. 
Altså bygd over samme lest 
som en rekke byutviklings-
prosjekter både her til lands 
som ute i verden.

Arkitektens visjon 
for området er et martimt, 
moderne og attraktivt bolig-

fortsettelse neste side

Bystranda Park – nytt boligprosjekt på Tangen i Kristiansand.                                                                 Foto: Byggenytt

Prosjektet etablerer to L-formete bygninger som åpner seg mot hvert sitt uterom.                                 Foto: Byggenytt

Bebyggelsen består av 
enkle bygningskrop-
per med ulik fasadebe-
handling på kvartalets 
ytterside og innerside. 

Foto:
Byggenytt
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Maler- og gulvarbeider
er utført av

Kartheia 5, 4626 Kristiansand
Telefon 38 09 99 90 • Faks 38 04 89 90

www.mja.no

Fasadearbeidene
er utført av

Bardoff Hanssen & Sønn AS
Skibåsen 24, 4636 Kristiansand

Telefon 958 79 000

www.bardoffhanssen.no

Gode idéer
fortjener

godt håndverk

Gode idéer
fortjener

godt håndverk

fortsettelse fra 
forrige side

område basert på komfort, 
service, trivsel, trygghet og 
godt naboskap. Tangen er et 
utbyggingsområde med store 
muligheter.

Reguleringsplanen ivaretar 
en god trafikkdeling, med 
biltrafikk mot øst og et fot-
gjenger- og sykkelvennlig 
boligområde som åpner seg 
mot sør og vest. Planen leg-
ger til rette for sol og utsikt, 
og vern mot støy og vind.

Prosjektet etablerer to L-for-
mete bygninger som åpner 
seg mot hvert sitt uterom. 
Disse er bundet sammen 
på bakkeplan og danner et 
sammenhengende strøk som 
er felles for alle boligene i 
kvartalet. Det nord-sørgå-
ende gangstrøket forsterker 
åpenheten i området. Mål-
settingen for uteområdene er 
to skjermete oppholdsplasser 
med ulik karakter og inn-
hold. Et felles serviceområde 
binder gårdsrommene sam-
men til et fellesområde for 
hele kvartalet. Gårdsrommet 
skal behandles om en frodig 
oase som innbyr til vandring, 
sosialt samspill og rolig opp-
hold.

Bebyggelsen består av enkle 
bygningskropper med ulik 
fasadebehandling på kvar-
talets ytterside og innerside. 
Inn mot hagene har bygnin-
gene store terrasser og åpne, 
lyse og lette fasader, mens 
teglfasadene ut mot gatene er 
mer lukket og med mindre, 
separate balkonger.

Fotomontasjene illustrerer byggeprosjektets plassering 
på Tangen.

Kilde: bystrandapark.no

Inn mot hagene har bygningene store terrasser og åpne, lyse og lette fasader, mens teglfasadene ut 
mot gatene er mer lukket og med mindre, separate balkonger. 

Foto: Byggenytt Fra den felles takterrassen er det utsikt i alle himmelretninger.             Foto: Byggenytt

Bildet til venstre viser boligprosjektet sett fra opphavet til navnet, nemlig Bystranda. 
Bildet over viser fra boligprosjektets hjerte, serviceområdet.

Foto: Anders Martinsen fotografer
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Flisarbeider
er utført av

Brick Murerfirma AS
Vennesla Næringspark, 4700 Vennesla

Telefon 97 00 09 70
www.brick.as

Typisk baderomsinnred
ning med fliser på gulv 
og vegger i dusjsone, 
vegghengt toalett og dusj
vegger i herdet glass.

Foto: Byggenytt

Langs sjøpromenaden mot Bystranda og aktivitetssenteret Aquarama som vil ferdigstilles til neste år. En berikelse for 
området. Til høyre i forgrunnen Bystranda Park.

Foto: Byggenytt

Bildene til venstre og over viser ulike rom og miljøer i servicesenteret . Som man ser er det satset på at beboere og 
besøkende skal trives.

Foto: Byggenytt

 
Prosjekterende

Ansvarlig søker SØK PRO/KPR arkitektoniskk hovedutforming
(fasader, fellesarealer). Samt KPR for relevante arb.tegninger:
Dyrvik Arkitekter AS

Arkitekt Bygningsfysikk og byggdetaljer:
Selvaag Design

Interiørarkitekt for lobby:
Riss Interiørarkitekter

LARK utomhus: Selvaag Design

RIB: Rambøll Norge AS

RIG: Multiconsult AS

RIBR: Sweco Norge AS

RIA - intern støy: Selvaag Design

RI rør og sanitær: Rambøll Norge AS

Miljøoppfølging
 forurensete masser: COWI AS

Pro. betongelementer
Poduksjons- og
 montasjetegninger: Multiconsult AS

Holmengata 24
1394 Nesbru
Telefon 66 77 80 20

www.gbsprodukter.no

Ståltrapper og
rekkverk til
Bystranda Park
er utført av

Foto: Byggenytt
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Arkitekt Kallerud Handelspark

AMB arkitekter AS, Pilestredet 73, 0354 Oslo.
Tlf. 22 54 04 00. www.ark-amb.no

Vi har levert 4300m2 ubrennbare
sandwichelementer

Paroc AS
Panel System
Nils Hansens vei 2
0667 Oslo

Tlf. 99 53 02 70
firmapost@paroc.no
www.paroc.no

Vi har levert
4300 m² ubrennbare
 sandwichelementer

Kallerud Handelspark

Arkitektens artikkel
Av 

Anne Møller Jensen,
AMB arkitekter AS

Ved å gjøre de klassiske sandwich-elementene til vertikale elementer i varierende gråtoner, er det skapt et spill i den 
store fasaden.

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt

På «den hvite boksen» 
er det bygd en ordinær 
klimaskallvegg basert 
på sandwichelementene 
og lektet ut med hele 50 
cm.

Foto:
Byggenytt

Kallerud Handelspark er et 
næringsbygg på rundt 14.500 
kvadratmeter hovedsakelig 
over to plan, med parkering 
på deler av 1.etasje-taket. 

AMB arkitekter startet ar-
beidet med Kallerud Han-
delspark i 2010 og bygget 
ble ferdigstilt oktober 2012. 
Hensikten med prosjektet var 
å danne et bygg for 4-5 areal-

krevende virksomheter som 
skulle være både sterke som 
selvstendige enheter og for-
sterke hverandre i fellesskap. 

Bygningens volum er tyde-
lig dannet av fire klare ele-
menter
• Hovedbygg (forretningsa-
real)
• Inngangsparti/ventilasjons-
rom
• Varemottak skjermvegg og 
tak mot vest
• Tak overbygging av utesalg 
mot nord

Nøkkelen til utvikling
Tomtens høydeforskjell er 
nøkkelen til utvikling av to 
likeverdige etasjer, dvs. at 
begge etasjene er like lett til-
gjenglige handels- og bruks-
messig. Ved å benytte seg av 
terrenget ble andre etasje he-
vet ca. 1 meter over riksvei-
nivå mot syd, mens første 
etasje ligger ved hovedter-
rengnivå.

Høy utnyttelse
Tomten på 45 300 m2 var re-
gulert til inntil 43 000 m2 ut-

byggelse. Daværende forslag 
utnyttet bare ca. 50% av utvi-
klingsmulighet over et plan. 
Ved  at AMB arkitekter ut-
arbeidet et forslag med mer 
konsentrert utnyttelse over to 
plan ble store deler av tomten 
frigjort for senere utvikling.
 
Fasadekrav fra kommunen
En av utfordringene med sli-
ke store bygg er at de frem-
står som kjedelige industri-
kasser med store skilt på. 
Etter at rammetillatelsen var 
på plass stilte kommunen 
krav om et annet arkitekto-
nisk uttrykk. Det opprinne-
lige utgangspunktet var et 
bygg med en fasade med re-
ne sandwichelementer.

Sammen med Gjøvik kom-
mune, som har vært en po-
sitivt samarbeidspartner, 
ønsket man at Kallerud Han-
delspark skulle fremstå uten 
preg av store, monotone fla-
ter. Ved å gjøre de klassiske 
sandwich-elementene til ver-
tikale elementer i varierende 
gråtoner, er det skapt et spill 
i den store fasaden. I tillegg 
ble inngangspartiet kledd i et 
gjennomskinnelig materiale 
som slipper byggets indre lys 
ut, og dagslyset inn. Løsnin-
gene overbeviste kommunen, 
og byggingen kunne starte 
som planlagt.

Grepene har gitt et fasade-
inntrykk som både skaper 
variasjon og brudd. Og ikke 
minst fornøyde brukere, kun-
der og kommune.

Arkitektoniske elementer
Bebyggelse er  3-delt i form; 
det store forretningsbygget 
over 2 etasjer, tilbygget tak 
over henholdsvis varemottak 
mot øst og utesalgsareal mot 
nord og kanskje mest karak-
teristisk, den «hvite boksen» 
inngangspartiet med teknis-
krom over.

Inngangspartiet er rendyrket 
som et enhetlig arkitektonisk 
element av translucent poly-
karboantplater i melkehvit 
farge kontrasterende med 
bygningsskallet. Polykarbo-
natet er brukt som et rent fa-
sademateriale og bak mate-
rialet er det plassert lys som 
skaper en helt spesiell lysef-
fekt når det er mørkt ute.

På «den hvite boksen» er det 
bygd en ordinær klimaskall-
vegg basert på sandwichele-
mentene og lektet ut med he-
le 50 cm. Plastmaterialet er 
montert som en boks utenpå 
boksen og det er lyssatt i mel-
lomrommet. Bygget fremstår 
som lyst og innbydende, og-
så på mørke kvelder og om 
vinteren. Tilsvarende plater 
er benyttet i forbindelse med 
varemottak overbygging mot 
vest. 

Inntrukket glassparti ved 
inngang på Plan 1 er under-
streket av nærliggende fasade 
av oljet trepanel. Det ble be-
nyttet tre ved alle publikums-
innganger både for signalef-
fekt og for å danne en mer 
intim målestokk. Utvendig 

➞
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Totalentreprenør
Kallerud Handelspark

AS Miljøbygg – Kontrollveien 1, 2807 Hunndalen
Telefon 61 13 10 50 • Telefax 61 13 10 80

www.miljobygg.no

Foto: Byggenytt

Stabburveien 7
1617 Fredrikstad

Tlf: +47 69 31 84 25
Faks: +47 69 31 86 26

post@klareplater.no
www.klareplater.no
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SELVBÆRENDE VEGG PANEL TAKPANELSELVBÆRENDE VEGGPANEL TAKPANELSELVBÆRENDE VEGG PANEL TAKPANEL

Klareplater.no har levert transparente fasadepanel 
på inngangsparti ved Kallerud Handelspark

 
Prosjekterende

Byggherre: Kallerud Handelspark AS 
Totalentreprenør: AS Miljøbygg
Arkitekt: AMB arkitekter AS
RI byggeteknikk: SBG Byggprosjekt AS
RI brann: Roar Jørgensen AS
RI VVS: Techno Team Prosjekt AS
RI elektroteknikk: IBR-elprosjekt AS
RI VA og utomhus: Areal +

rømningstrapp av varmefor-
sinket stål ble utformet som 
et dekorativt element med en 
høyere kvalitet av detaljering 
og utførelse enn rene «kata-
logløsninger».

Over varemottaket mot syd 
skapte vi en lett takkonstruk-
sjon. Undersiden av taket har 
fått en dekorativ behandling 
som er et godt synlig element 
for de fleste besøkende.

Utomhus
For å danne en tydelig form i 
overgangen mellom Kallerud 
Handelspark og omkringlig-
gende veistruktur har det 
blitt plantet en rad med po-
pler . Øvrige ”grønne” om-
råder har engblomster/gress. 
Etter hvert som poplene vok-
ser til vil det dannes et spen-
nende samspill mellom de 
vertikale høye, tynne trærne, 
den hovedsakelige horison-
tale bygningsmassen og en 
frodig blomstrende eng om 
sommeren.

Kjøremønsteret har blitt jus-
tert for å forbedre trafikkfor-
holdene. Gangbanen langs 
hovedfasaden har blitt koblet 
med det offentlige gang- og 
sykkelveinettet med ny fot-
gjengerovergang og forlen-
gelse av regulert gangvei. 

Det er opparbeidet ca. 260 
parkeringsplasser og det 
er avsatt plass til biler med 
tilhengere som handler på 
Coop Obs! Bygg.

➞

Utvendig røm-
ningstrapp av 
varmeforsinket 
stål ble utformet 
som et dekora-
tivt element med 
en høyere kva-
litet av detalje-
ring og utførelse 
enn rene «kata-
logløsninger».

Foto:
Byggenytt

Plastmaterialet er mon-
tert som en boks utenpå 
boksen og det er lyssatt 
i mellomrommet. Byg-
get fremstår som lyst 
og innbydende, også på 
mørke kvelder og om 
vinteren. Tilsvarende 
plater er benyttet i for-
bindelse med varemot-
tak overbygging mot 
vest.

Foto: 
Miljøbygg

Bildet under:
Parkeringsarealet ved 
plan 2.

Foto:
Byggenytt 

Inngangspartiet er rendyrket som 
et enhetlig arkitektonisk element av 
translucent polykarboantplater i mel-
kehvit farge kontrasterende med byg-
ningsskallet.

Foto: Byggenytt
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Vi gratulerer Kallerud Handelspark 
med nytt bygg
Vi takker Miljøbygg for et rent samarbeid

Tlf. 64 00 64 30/406 30 142
www.ostlandske-rengjoring.no

Vi gratulerer Kallerud Handelspark 
med nytt bygg
Vi takker Miljøbygg for et rent samarbeid

Tlf. 64 00 64 30/406 30 142
www.ostlandske-rengjoring.no

Vi gratulerer Kallerud Handelspark 
med nytt bygg
Vi takker Miljøbygg for et rent samarbeid

Tlf. 64 00 64 30/406 30 142
www.ostlandske-rengjoring.no

Oppland Mur & Flis AS
Øverbyv. 33, 2819 Gjøvik • Telefon 918 05 90
www.opplandmurogflis.no

Mur, puss og fliser.

Totalentreprisen

s

Like før åpning, her ved utkjøring for COOP obs! 
bygg.  Kallerud Handelspark har en miks av dagligva-
rer og storhandel. Coop Extra-butikk, Expert-kjeden 
og JULA er andre leietaker. Eiendomsselskapet AKA 
på Hønefoss er i dag eier av handelsparken.

Foto: Byggenytt

I en samtale med totalentre-
prenørens prosjektleder Tor 
Harald Pedersen får Byg-
genytt opplyst at prosjektet 
hadde ligget lenge i støpe-
skjeen da AS Miljøbygg fikk 
oppdraget i anbudskonkur-
ranse med å bygge den nye 
handelsparken på det veleta-
blerte næringsområdet Kal-
lerud, like ved Rv 4 på inn-
kjøringen til Gjøvik sentrum. 

Før oppstart av prosjektet 
måtte en del brikker på plass, 
blant annet «nytt blod» på ei-
ersiden og til dels vesentlig 
omarbeiding av prosjektet. 

Etter en kalkulasjonsprosess 
vinteren 2011 ble det klart at 
Miljøbygg og Kallerud Han-
delspark skulle inngå avta-
le basert på prinsippene for 
åpen bok og samspill. Peder-
sen forteller om en god rela-
sjon fra første dag til bygge-
herren Kallerud Handelspark 
AS som eies av Topp Eien-

dom AS (45%) Coop Eien-
dom AS (45%) og Coop Inn-
landet SA (10%). 

Pedersen opplyser at bygg-
herren ønsket en rask opp-
start, men uten at det skul-
le gå ut over kontrollen 
med prosjektet. Det beho-
vet kunne Miljøbyggs åpen-
bok-tilbud ivareta bedre enn 
konkurrentenes. Kallerud-
prosjektet er for øvrig Mil-
jøbyggs største enkeltstående 
prosjekt etter åpen-bok-prin-
sippet. Det er videre entre-
prenørens nest største pro-
sjekt (kontraktssum 125 
millioner kroner) etter Hade-
land vgs (400 millioner kro-
ner - et arbeidsfelleskap med 
Oppland Entreprenør AS). 

Gjøvik kommune mente i 
første behandling av bygge-
søknaden at Kallerud Han-
delspark i for stor grad var 
preget av store monotone 
flater. Ved å gjøre de tradi-

Byggenytt fikk en interessant og hyggelig fotorunde med 
totalentreprenørens prosjektleder som var i svært godt 
humør. Ikke rart det – et vellykket prosjekt var bragt vel 
i havn.

Foto: Byggenytt

sjonelle sandwich-element-
ene til vertikale elementer i 
varierende gråtoner, ble det 
skapt et spill i den store fa-
saden. I tillegg ble inngangs-
partiet kledd i transparente 
polykarbonatplater med be-

lysning bak, noe som gir en 
fin effekt i mørket. Kommu-
nen aksepterte disse arkitek-
toniske valgene og grave-
maskinene kunne starte opp 
i august 2011.

Byggenytt ankom 
tidlig om morgenen 
på åpningsdagen 4. 
oktober og fikk rask 
parkering. Siden ble 
det nesten total stopp.

Foto:
Byggenytt

➞

Butikklokalene i handelsparken går over to plan 
bundet sammen med rulletrapp. Bildet under viser 
en meget smart installasjon: vanntilkobling på tak i 
tilfelle brann.

Foto: Byggenytt
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Den nye fasadeløsningen 
skulle derimot vise seg å væ-
re mer komplisert enn først 
antatt, både teknisk og øko-
nomisk. Særlig den bakbe-
lyste transparente polykar-
bonatfasaden var preget av 
arkitektonisk nybrottsar-
beid, og det tok derfor vel-
dig lang tid før alle detaljene 
var på plass, faktisk så lang 
tid at det i en periode påvir-
ket framdriften i prosjektet 
negativt.

Byggeprosjektet ble fra før-
ste stund preget av prosjek-
tering og bygging hånd i 
hånd. Dette har selvsagt 
vært en utfordring og til ti-
der meget krevende i et pro-
sjekt med såpass stort volum 
og kort byggetid, sier Peder-
sen. Han oppgir forhold som 
kontrakts modell, korte be-
slutningsveier i egen organi-
sasjon og en gruppering av 

høyt kvalifiserte tekniske en-
treprenører som noen av år-
sakene til at det tross alt har 
gått veldig bra - både tids-
messig og økonomisk. Miljø-
byggs byggeplassledelse og 
dyktige håndverkere får også 
mye av æren for å ha skapt en 
trygg og god arbeidsplass og 
for å ha levert utmerket kva-
litet. 

Med fasit i hånd oppsumerer 
Pedersen byggingen av Kal-
lerud Handelspark som et 
spennende og lærerikt opp-
drag. Det var svært hektisk 
i sluttfasen, men handelspar-
ken ble levert på dato, uten 
feil og mangler, og til av-
talt pris. Skadestatestikken 
innen HMS-området er svært 
bra. Og sist, men ikke minst,
prosjektet har vært preget av 
et godt samarbeid hvor alle 
impliserte har bidratt etter 
beste evne til et vellykket re-
sultat.

➞

Festlig markering med barnesang og tale av Ola Røn-
ning, daglig leder i COOP Innlandet,  før åpning. Bil-
det under: JULA og Expert disponerer plan 2.
 

Foto: Byggenytt

Hus må bygges før de kan åpnes med brask og bram. Bildet er fra høst 2011. Gulv-på-grunn er på plass og prefabri-
kert bæresystem etableres.

Foto: Miljøbygg 

Dette kaller vi teknisk rom – ikke et støvkorn å se.      Foto: Byggenytt

Fra teknisk rom på taket. 
Her ventilasjonsaggregater.

Foto: Byggenytt

Teknisk ansvarlig 
Geir Nyseth hos 
Kallerud Handels-
park og  totalentre-
prenørens pro-
sjektleder er enige 
om at de tekniske 
anleggene er bra 
utført. Men så har 
også de tekniske 
entreprenørene 
hatt store arealer til 
rådighet.

Til venstre: 
Baseantenne for 
GSM i bygget.

Foto: Byggenytt
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Bygger 97 studenthybler i Gjøvik
Moelven Byggmodul AS har 
signert avtale med Student-
samskipnaden i Oppland 
(SOPP) som innebærer leve-
ranser og montering av 97 stu-
denthybler på Kallerud i Gjø-
vik.

Moelven Byggmodul har tota-
lentreprisen for bygget og le-
veransen omfatter totalt 102 
moduler. Ordreverdien for 
Moelven Byggmodul er ca. 44 
mill. eks. mva. Bygget skal stå 
ferdig innflyttingsklart for stu-
dentene 1. august 2013.

Glade selgere
Salgsteamet hos modulpro-
dusenten i Moelv, salgssjef 
Gunnar Erik Skjæret og mar-
kedssjef Jo Finborud, er godt 
fornøyd med at SOPP valgte 
Moelven Byggmodul som le-
verandør til hybelprosjektet og 
ser fram til at studentene kan 
flytte inn til skolestart.

– Gjennom en god og løs-
ningsorientert prosess med 
SOPP klarte vi å bli enige om 
gjennomføringen av prosjek-
tet. Dette viser igjen at vårt 

modulbaserte byggesystem er 
konkurransedyktig i student-
hybelsegmentet. Industrialisert 
bygging og kort leveringstid er 
ansett som en klar fordel sett i 
forhold til plassbygde løsnin-
ger i dag. Grunn– og betongar-
beid foregår samtidig som mo-
dulene bygges i fabrikken på 
Moelv, sier Finborud.

Bygget er tegnet av JAF Arki-
tekter AS.

Studenthybler vekker 
oppmerksomhet
Det er imidlertid ikke første 
gang Moelven bygger student-
hybler. Hybelprosjektet Bak-
kenteigen i Vestfold vakte i 
fjor høst stor oppmerksomhet 
hos studentsamskipnader lan-
det over som ønsker å bygge 
kostnadseffektive studentboli-
ger basert på støtte fra Regje-
ringen.

– Prosjektet på Kallerud er 
bygget etter samme prinsippet. 
Regjeringen har satt stram-
me krav til studentsamskip-
nadene for at støtte til bygging 
skal oppnås. Det skal blant an-

net ikke koste mer enn maks 
480.000 kroner eks moms å 
bygge en boenhet. Dette dreier 
seg om moderne hybelenheter 
bygget etter dagens standard 
og komplekse normer. Alle 
som driver i bransjen vet at sta-
tens krav er knallharde. Derfor 
ble Moelven hybelkonsept av-
gjørende fordi å bygge og opp-
føre et høystandard hybelbygg 
i fabrikk i kontrollerte former 
er vesentlig raskere og rimeli-
gere enn tradisjonell plassbyg-
ging, sier direktør Per Brand-
sæter i SOPP.

Kunnskapsministeren vil 
støtte flere hybler
Og prosjektet, som er bygget 
med moduler i tre, passer som 
hånd i hanske inn i regjerin-
gens ambisjon om at det skal 
bygges flere studentboliger her 
i landet. Boliger som er til å 
leve med økonomisk både for 
studenter og studentsamskip-
nader.

– Kunnskapsminister Kristin 
Halvorsen ønsker å jobbe for 
at det gis støtte til dobbelt så 
mange - 2000 hybler - i 2013. 

Vi mener at vårt prosjekt i 
samarbeid med Studentsam-
skipnaden i Vestfold (SIV) og 
SOPP gjør hennes ambisjo-
ner fullt overkommelige, sier 
Jo Finborud og Gunnar Erik 
Skjæret.

Moelven jobber nå konkret 
med flere hybelprosjekter for 
andre studentsamskipnader.

For ytterligere informasjon: 
Markedssjef Jo Finborud i 
Moelven Byggmodul, 
mobil 90 55 11 33.
Direktør Per B. Brandsæter i 
SOPP, mobil 90 85 47 04.

Moelven Industrier ASA er et 
Skandinavisk industrikonsern 
som leverer produkter med til-
hørende tjenester til det skan-
dinaviske byggmarkedet. Kon-
sernets virksomheter har ca. 
3400 medarbeidere og omset-
ter årlig for rundt NOK 8 mil-
liarder. Konsernets 52 enheter 
er organisert i tre divisjoner: 
Timber, Wood og Byggsyste-
mer. Konsernets formål er å gi 
folk gode rom.

Hyblene på Kallerud blir bygget med moduler i tre, passer som hånd i hanske inn i regjeringens ambisjon om at 
det skal bygges flere studentboliger her i landet. Boliger som er til å leve med økonomisk både for studenter og 
studentsamskipnader. 

Illustrasjon: JAF Arkitekter AS

Alt om renhold mellom to permer
For første gang er det laget en 
lærebok i renhold som tar for 
seg renholdsfaglige forhold på 
en systematisk måte. 

– Vi håper at vi med denne 
håndboka kan bidra til å gi ren-
holdsfaget den statusen det for-
tjener, sier seniorforsker Steinar 
K. Nilsen ved SINTEF Bygg-
forsk. Foto: Erik M. Sundt

Den nye boka Alt om renhold 
fra SINTEF akademisk forlag er 
rettet mot fagutdanning på flere 
nivåer. Håndboka er utarbeidet 
med utgangspunkt i læreplanen 
for renholdsoperatørfaget, men 
inneholder også mye fordyp-
ningsstoff som er beregnet for 
bachelor og mastergradsstudier 
innen FDVU. Den er også eg-
net som et oppslagsverk for alle 
som utfører eller kjøper inn ren-
hold, og for leverandører av ren-
gjøringstekniske produkter og 
rådgivere innen renhold og byg-
ningsdrift.

Pedagogisk lagt opp
Viseadministrerende direktør 
Anne Jensen ved NHO Service, 
som også har bidratt med fagli-
ge innspill, er fornøyd med re-
sultatet.  

– Jeg har med stor interesse 
lest boka, og har lært mye. Det 
er en bok for alle som har noe 
med FDV å gjøre – fra arkitek-
ter, innkjøpere, Arbeidstilsynet 
og tekniske etater til konsulen-
ter og tillitsvalgte. Den er peda-
gogisk lagt opp, med god forkla-
ring til alle tabeller. Et godt og 
lett språk bidrar til den positive 
opplevelsen. Dette er en fagbok 
til å bli glad av, sier Jensen.

Teori og praksis  
Alt om renhold tar utgangs-
punkt i historikk og rammebe-
tingelser, og går videre over i 
planleggings- og innkjøpsfasen. 
Deretter innledes driftsfasen 
med en gjennomgang av teore-
tiske forhold som kjemi, fysikk 
og mikrobiologi, for så å fortset-
te over i praktiske forhold som 
rengjøringstekniske produkter 
og metoder, samt informasjon 

om overflater og hva materia-
lene tåler. Boka tar for seg ren-
hold i forskjellige typer miljøer 
og de vanligste formene for spe-
sialrenhold. Til slutt belyses det 
siste leddet i en renholdsleveran-
se: oppfølging og kontroll, samt 
viktige forhold i arbeidslivet og 
samfunnet som helse, miljø og 
sikkerhet, service og kundebe-
handling, i tillegg til statistiske 
data for renhold i Norge. 

Stor innvirkning 
Renhold er et fag som har stor 
innvirkning på omgivelsene vå-
re. Det påvirker både innemil-
jøet, arbeidsmiljøet og det ytre 
miljøet. Riktig renhold er også 
en viktig forutsetning for god 
hygiene. Renhold er imidlertid 
ressurskrevende, og renholds-
kostnadene kan utgjøre mer enn 
25 % av driftskostnadene til en 
bygning. Samtidig utvikles hele 
tiden nye tekniske løsninger og 
verktøy som kan bidra til et be-
dre og mer effektivt renhold. 

Dette, sammen med den økte 
bevisstheten rundt renholdets 
miljømessige betydning, fører 
til strengere krav til kompetan-
se hos alle som arbeider med fa-
get. Derfor ser vi en større sat-
sing på utdanning og forskning 
innen renholdsfaget, og det fins 
mulighet til å ta utdanning innen 
renhold på alle nivåer  fra fag-
brev som renholdsoperatører, 
via bachelorgrad i husøkonomi 
og serviceledelse, til mastergrad 
innen «Facility and Service Ma-
nagement» med muligheter for 
påfølgende doktorgradsstudier.

– Vi håper at vi med denne 
håndboka kan bidra til å gi ren-
holdsfaget den statusen det for-
tjener, sier seniorforsker Steinar 
K. Nilsen ved SINTEF Bygg-
forsk, som er forfatter av boka. 

Forskningsbasert 
Fagstoff til Alt om renhold er 
hovedsakelig hentet fra anvis-
ninger i Byggforskserien, samt 
fra forsknings- og utviklings-
oppdrag som er gjennomført 
ved SINTEF Byggforsk. Les 
mer om boka her.

WIPES FOR PROFFENE
Brukere av Relektas 101 
Wipes har vært svært fornøy-
de med både effekten og 
dens hudvennlige egenska-
per. Proffene har dog etter-
lyst kraftigere wipes som tar 
problemsmuss. 

Løsningen på dette ble Re-
lekta 101 Wipes HD. 

– Utfordringen med å til-
fredsstille proffenes krav 
var å finne en type wipes 
som både hadde den ønskede 
virkningen samtidig som den 
skulle være mild mot huden, 

forteller markedssjef Bjørn 
Ivar Høiendahl hos Relekta. 

101 Wipes HD er en ekstra 
kraftig rengjøringsklut for 
hurtig og effektiv rengjøring. 
Kluten er av høy kvalitet, ab-
sorberer smuss godt og loer 
ikke. Den fjerner problems-
muss som olje, lim, tjære, 
maling og lakk og egner seg 
godt til rengjøring av både 
hender, verktøy, maskiner og 
deler. 

Kluter som er tatt i bruk, hol-
der seg fuktige i flere timer. 

Selv om virkningen er kraf-
tig, er den skånsom mot hu-
den fordi den er VOC-fri og 
vannbasert, samt inneholder 
aloe vera og vitamin A/E. 

Relekta 101 Wipes HD kom-
mer i bokser med 80 klu-
ter, hver klut er 20 x 28 cm 
i størrelse. Den markedsfø-
res av Relekta AS, avdeling 
Faghandel, og selges i far-
ge-, bygg- og rørvarehand-
lere over hele landet. Se 
www.101.as for mer infor-
masjon.



BYGGENYTT NR. 6–2012 –19

www.peab.no

Totalentreprise for
Fornebu Hotell og

Fortum fjernvarme AS,
Energisentralen

Foto: Byggenytt

prosjektledelse ved

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

Scandic Fornebu

Foto: Byggenytt

Hotell med fjordutsikt
Det har vært en formidabel 
interesse rundt Scandic Hotel 
Fornebu, og hotellet er full-
booket i lang tid framover. 
Alle suiter og nesten alle rom 
drar nytte av den flotte fjor-
dutsikten i det 25.000 kva-
dratmeter store hotellet som 
med tiden får et stort rekre-
asjonsområde ned mot vann-
kanten.

Et invitert parallelloppdrag 
fra IT Fornebu og Utstil-

lingsplassen der fire arkitekt-
firma ble invitert ble vunnet 
av Narud Stokke Wiig Sivil-
arkitekter høsten 2008. 

Deretter fulgte en periode 
hvor oppdragsgiverne var ute 
i markedet for å søke interes-
senter, og Scandic kom gan-
ske raskt på banen. Siden har 
det gått slag i slag. Peab vant 
totalentreprisen etter en an-
budsrunde, og byggestart var 
3. desember 2010, forteller 
arkitekt Gudmund Stenseth 

i Narud Stokke Wiig, som 
sammen med partner Tore 
Schjetlein har hatt hovedan-
svaret for arkitektarbeidene.

For totalentreprisen ble det 
utarbeidet en detaljert be-
skrivelse i nært samarbeid 
mellom arkitekt, leietaker 
Scandic med sin interiørar-
kitekt og byggherren Forne-
bu Hotell AS,  forteller bygg-

fortsettelse neste side

Bildene fra hotell
suite og hotellkor
ridor er eksempler 
på et «Hotell med 
fjordutsikt» er en 
betegnelse som 
stemmer bra med 
virkeligheten.

Foto:
Byggenytt
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Brannbeskyttelse av stål og branntetting er 
utført av Firesafe avd. Oslo

fortsettelse fra 
forrige side

herrens  prosjektleder Lars 
Eirik Fjeld i Stor-Oslo Pro-
sjekt AS.  

Tomten som ligger innerst i 
Rolfsbukta, har muligens en 
av de flotteste beliggenhet-
ene på Fornebu. Den dan-
ner avslutningen på en rek-
ke relativt tungt utnyttede 
tomter med både ny og eldre 
bebyggelse, og har en flott 
eksponering mot sjøen. Mot 
sydvest finnes rester av opp-
rinnelig fjell, og det eksiste-
rende terrenget faller naturlig 
mot sørøst og den planlagte 
småbåthavnen.

Prosjektet består i hovedsak 
av tre bygningsmessige ele-
menter – en sokkel av tegl 
og to L-formede strukturer 
av optisk hvitt glass. Disse er 
«stablet» over hverandre og i 
likhet med terrenget, trappes 
bebyggelsen ned mot vannet. 
Denne organiseringen tilret-
telegger for gode lysforhold, 
samtidig som anlegget i stor 
grad integreres i landskapet. 

Overgangen mellom rekrea-
sjonsområdene ved vannet 
og hotellets utomhusarealer 
er flytende og legger til ret-
te for en diagonal bevegelse 
gjennom hotellet og ned til 
vannet. Disse arealene er gitt 
en parkmessig behandling 
og knytter seg samtidig opp 
mot den overordnede oppar-
beidelsen av Fornebuprome-
naden.

Prosjektet er gitt tydelige re-
feranser til eksisterende be-
byggelse mot Martin Linges 
vei, mens avtrappingen mot 
sydøst vil sørge for en tilpas-
set skala i overgangen mot 
friarealene ved Rolfsbukta. 
Eksempelvis er det på sam-
me måte som i det gamle ter-
minalbygget, lagt til rette for 
en inntrukket mellometasje.

Hotellet vil også fremstå som 
en «megler» mellom den re-
lativt tette utbyggingen nord 

for tomten og friområdene 
mot syd. Dette underbygges 
av adkomstnivåets transpa-
rens, som sikrer god visuell 
forbindelse mellom sjøen og 
Martin Linges vei. 

Energisentralen
Det har vært en krevende 
byggeprosess og en av årsa-
kene er Fortum fjernvarme 
AS sin energisentral som er 
integrert i byggets kjeller-
etasjer. Energisentralen er et 
«fabrikkbygg» med grunn-
flate på 650 m2, en dobbelt-
høy hall over to etasjer i U2 
og U1. Det er mye teknisk 
infrastruktur under terreng 
rundt hele hotellbygget,på 
grunn av energisentralen, 
med store sjøvannsledninger, 
fjernvarme- og fjernkjølerør-
føringer, oljetanker etc. Mas-
kinteknisk utstyr med store 
dimensjoner er løftet inn i 
bygget etter hvert som råbyg-
get har blitt ferdigstilt. 

Det har vært utfordringer i 
forbindelse med prosjekte-
ring og utførelse i forhold til 
støy og vibrasjoner mellom 
energisentral og hotelldel. 
Tilsvarende energisentral i 
kjelleren i Telenor-bygget er 
brukt i erfaringsoverføring. 
Støyen og vibrasjonene som 
genereres av energisentralen 
skal punkteres mot hotell-
delen. Lydkonsulent Brekke 
og Strand AS har prosjektert 
løsninger for ivaretakelse 
av lyd- og vibrasjonskrav til 
konstruksjonene. I prinsippet 
er det lagt inn en spalte mel-
lom de to delene av bygget. 
Lydprøver og vibrasjonstes-
ter er selvfølgelig gjennom-
ført underveis i byggingen.

Peab har utført arbeidene 
i to forskjellige totalentre-
priser.  Fortum fjernvarme 
AS er byggherre for energi-
sentralen (se neste oppslag), 
som forsyner Fornebuområ-
det med sjøoppvarming og –
kjøling . Hotellets byggherre 
er Fornebu Hotell AS som ei-
es 50/50 av IT Fornebu AS 
og Utstillingsplassen Eien-
dom AS .

Scandic Fornebu har parkeringskjeller over to plan. Til 
høyre nedkjøring til U2 med adkomst til energisentralen.

Foto: Byggenytt

Overgangen mellom rekreasjonsområdene ved 
vannet og hotellets utomhusarealer er flytende og 
legger til rette for en diagonal bevegelse gjennom ho-
tellet og ned til vannet.

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt

Scandic Fornebu sett fra Statoils kunstinstallasjon av den islandske verdenskunstneren Olafur Eliasson.              Foto: Byggenytt
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Prosjekterende

Byggherre: IT Fornebu Eiendom AS/
 Utstillingsplassen Eiendom AS
Prosjektledelse: Stor-Oslo Eiendom AS
Leietaker: Scandic Hotels AS
Byggherre energisentral: Fortum fjernvarme AS
Totalentreprenør: Peab AS
Arkitekt: Narud Stokke Wiig
 Sivilarkitekter AS
Interiørarkitekt
 for Scandic: doos Architects 
Lanskapsarkitekt: Rambøll Norge AS
RIA: Brekke & Strand Akustikk AS
RIB Contiga: Contiga AS
RI energisentral: Fortum fjernvarme AS
RIE: Hallås Elverum AS
RIG: Hans Petter Jensen AS
RIB: Ing. Seim & Hultgren AS
RIG ing. geologi: Multiconsult AS
RIBR: Rambøll Norge AS
RIV: Technoteam AS

Ventilasjonsaggregater i teknisk rom på taket.

Foto: byggenytt

Hotellets resepsjon.                                                                                                                                           Foto: Byggenytt

Hotellet har 334 rom, av dem er 
334 røykfrie.

Foto: Byggenytt

Sprekt interiør.                                            Foto: Byggenytt
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Vi takker for oppdraget med 
bygging av sjøvannsledning 
for Rolvsbukta Energisentral,

fra inntak i sjø til varmeveksler 
i energisentral.

www.opd.no

Vi har for Fortum
fjernvarme AS
utført betong-,
land- og
sjøarbeider for
ny sjøvannskum.

Oslo /Akershus  AS

Telefon 97 05 94 00
www.kaare-mortensen.as

Automatisering og
elektrotekniske anlegg

er prosjektert og utført av

Kobbervikdalen 119, 3036 Drammen
Telefon 32 88 25 50

www.abicon.no

Energisentralen
Fortum fjernvarme AS har 
installert 2 stk. Dansto-
ker varmtvannskjeler på 
hver 10 MW i energisen-
tralen.  Kjelene er levert av 
firma Skåland Rør & In-
dustrimontasje AS i Hauge 
i Dalane, som er ledende 
i landet på kjeler til fjern-
varmebransjen, foruten 
kjeler til næringsmiddel- 
og prosessindustrien.  Skå-
land Rør & Industrimonta-
sje AS har for øvrig også 
levert Danstoker kjeler til 
andre av Fortum fjern-
varme sine varmesentra-
ler tidligere.  Begge de nye 
kjelene i Rolfsbukta Ener-
gisentral, er levert med se-
parate forbrenningsluft-

vifter som er montert på 
kjelenes topper.  Dette for 
å bruke den tempererte 
luften under tak i energi-
sentralen til forbrennin-
gen, og dermed øke kjele-
nes virkningsgrad. Kjelene 
er også levert med ekstra 
brede dørker på kjeltop-
per, og lyddempere for 
forbrenningsluftviftene.  
Dermed er arbeidsmiljø-
et for kjelpassere i sentra-
len ivaretatt på beste måte.  
Skåland Rør & Industri-
montasje AS har også le-
vert oljepumpeaggregater 
for transport av brensel fra 
eksterne oljetanker, til kje-
lens brennere.

Varmtvannskjeler til energisentralen
Tekst og bilder:

Tom Moen, Skåland Rør & Industrimontasje AS

Varmtvannskjelene som alt annet maskinelt utstyr 
med store dimensjoner er løftet inn i bygget etter 
hvert som råbygget har blitt ferdigstilt.

Av 
Claus Heen,

Fortum fjernvarme AS

Claus Heen forklarer Byggenytts fotograf om de store 
varmepumpenes funksjon.

Foto: Byggenytt

Fortum fjernvarme AS er nå 
i november i ferd med å fer-
digstille en ny energisentral 
for produksjon av fjernvar-
me og fjernkjøling til nær-
området.

Sentralen har ligget i selskap-
ets planer helt siden slutten 
av 1990-tallet, men utbyg-
gingstakten på det gamle fly-
plassområdet har ikke vært 
høyere enn at behovet for 
ny kapasitet melder seg først 
nå.  Fortums konsesjonsgren-
se for fjernvarme omfatter i 
tillegg til Fornebu også tett-
bebyggelsen på Lysaker og 
Lilleaker, og pr. dato er det 

sammenhengende fjernvar-
me- og fjernkjølenett fra CC 
Vest i nord til det nye bolig-
området Hundsund i syd.

Grunnlasten i alle Fortums 
anlegg er varmepumper, og 
siden disse har både en varm 
og en kald side har fjernvar-
mekundene helt siden starten 
i 1988 også blitt tilbudt fjern-
kjøling.

Den nye energisentralen i 
Rolfsbukta skiller seg slik 
sett ikke fra Fortums eksis-
terende sentraler i dette net-
tet; én i Strandveien på Lys-
aker og én i Telenor-bygget 

på Fornebu. Som de to andre 
er denne også «usynlig»; det 
vil si den er integrert i an-
nen bygningsmasse.  Rolfs-
bukta-sentralen er lokalisert 
ved siden av kjelleren på det 
nye Scandic-hotellet i form 
av et 60 x 12 meter stort rom 
med 6 meters takhøyde og 
adkomst via hotellets P-hus.  
Hotellet og sentralen er opp-
ført i samme byggentreprise, 
og det er gjort omfattende til-
tak for å unngå overføring av 
støy til hotellet.

Teknisk utstyr
Hovedkomponentene i sen-
tralen er to store varmepum-
per som hver for seg har en 
kapasitet på 8 MW varme og 
10 MW kjøling, mens det for 
spiss- og reservekapasitet er 
installert to oljekjeler på 10 
MW hver. Kjeler med tilhø-
rende tankanlegg er bygget 
for å brenne bio-olje. 

Vel 90 % av årlig levert ener-
gi fra sentralen er beregnet 
å komme fra varmepum-
pene. Varmekilden for var-
mepumpene er sjøvann som 
hentes på ca. 30 meters dyp 
ute i Rolfsbukta. For å få 
vannet opp til sentralen er 
det sprengt ned en stor pum-
pekum på parkeringsplassen 
foran Sjøflyhavna kro, der 
et par oppstikkende «svane-
halser» for ventilering er det 
eneste som vitner om instal-
lasjonen under bakken. 

Så langt har alle næringskun-
der tilknyttet seg fjernkjøle-
anlegget i tillegg til fjern-
varmeanlegget i området.  
I tillegg til fordelen med å 
overlate drift av varme- og 
kjøleproduksjon til en 3.part 
– som bare driver med det-
te – er det også en klar mil-

Nedgang til pumpekum for sjøvann. Hotellet med energisentral i bakgrunnen.                                       Foto: Byggenytt

Hovedkomponentene i sentralen er to store varmepum-
per som hver for seg har en kapasitet på 8 MW varme og 
10 MW kjøling.

Foto: Byggenytt

➞
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 Varmesentraler
 Prosessutstyr
 Zip-anlegg
 Dampanlegg
 PLS styringer
 Enøk tiltak
 Brukte kjeler
 Utleie konteinere/kjeler
 Sertifisert sveising

 Meierirør
 Rustfri sveising
 Skorsteiner
 Vannbehandling
 Konvertering til gass
 Varmevekslere
 Service på alle typer kjelanlegg
 Kjelanlegg fra 3 kW til 33 mW
 Konteinerløsninger

Skåland Rør & Industrimontasje AS er ledende total-
leverandør innenfor følgende områder:

Vi arrangerer også operatør- og kjelpasserkurs.  Sjekk ut vårt kursprogram

Firmaet utfører oppdrag over hele Norge, bl.a. hos flere av landets
største næringsmiddelprodusenter.

www.boiler-steam.no e-mail: post@boiler-steam.no Tlf.: 4000 2850 Vi er totalleverandør av Danstokers kjelprogram

Vi utfører de fleste typer industriprosjekter, med hovedfokus på industrirørlegging
og montasje innen næringsmiddelindustrien.  Vi leverer komplette rør- og
dampanlegg, og tilbyr også tjenester innen annen tung industriell
håndtering/montering.

➞
jømessig gevinst i at over-
skuddsvarme i enkelte bygg 
kan benyttes som varmekil-
de for annen bygningsmasse 
med en annerledes forbruks-
profil; for eksempel de 6500 
boligene som ligger i utbyg-
gingsplanen. Andelen over-
skuddsvarme som «dumpes» 
blir dermed mindre enn om 
tilsvarende (men små) var-

mepumpeanlegg hadde stått 
hos de enkelte kundene.  At 
energimerkeordningen ikke 
hensyntar dette faktum kan 
medføre at tilknyttede kun-
der med høyeste bygnings-
messige standard hva angår 
energibruk til oppvarming, 
kan få lavere karakter enn et 
dårlig utført bygg med var-
mepumpe i kjelleren.  Forstå 
det den som kan, eller spør 
NVE.

 
Prosjektets hovedaktører

Byggherre: Fortum fjernvarme AS

Rådgivende ingeniører
 • Prosess: Norsk Energi AS
 • Akustikk:  Brekke & Strand Akustikk AS
 • Bygg (sjøvannskum): Will Arentz AS
 • Geologi: Multiconsult AS
Tekniske entrepriser
 • Råbygg: Peab AS
 • Rør i energisentral: Norsk Industrirør AS
 • Sjøvannsrør: ØPD Solutions AS
•  Elektro: Abicon elektro AS
 • Pumpekum: Kaare Mortensen/Akershus AS
Større leverandører
 • Varmepumper: Friotherm AG
 • Oljekjeler:  Skåland Rør & Industrimontasje AS
 • Sirkulasjonspumper: Sultzer/ABS
 • Varmevekslere: Ing. Per Gjerdrum AS
 

Den ene av 
to  sjøvanns
pumper.

Kapasitet 
1010 liter pr. 
sekund.

Foto:
Byggenytt

Bildene over:
Den ene av 3 
ekspansjons kar 
med trykkhold
ningspumper i
forgrunnen. 
Energisentralen 
ligger under 
gressplenen. 
Energikilden i 
bakgrunnen.

Bildet til venstre:
Fra  høyspent
rommet med 
brytere for 
varmepumpenes 
11 kV kompres
sormotorer.
 

Foto:
Byggenytt
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byggenytt.no/bilder

Siden vi lanserte egne bildeserier på nett i
september, har vi hatt 25.000 bildevisninger.

De nye sidene er brukervennlige og raske, med mulighet til å knytte 
annonser til enkeltbilder og prosjektomtaler.
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byggenytt.no/bilder

Dette kan være en anledning for 
våre annonsører til å opparbeide 
seg gode referanser.

Byggenytt søker 
samarbeidspartner

til videreutvikling av 
papirutgaven og nettsiden 

med våre bildeserier 
som den sentrale delen. 

Telefon 919 90 628
post@byggenytt.no 

pressemelding:

Varme og vannavvisende 
vinterhansker

Guide utvider vintersorti-
mentet med 3 nye modeller

Alt fra vannavvisende bøf-
felskinn til syntetiske PU-
materiale er blant vinterens 
nyheter fra Guide. En oppda-
tering av sortimentet med ar-
beidshansker i nye material-
kombinasjoner og løsninger 
som sørger for  å holde bru-
kernes hender tørre, varme 
og fingerferdige.

– Vi har vurdert vårt sorti-
ment og våre brukeres ulike 
behov vinterstid. Ut i fra den-
ne analysen presenterer vi nå 
3 nyheter for enda bedre kun-
ne tilby riktig hanske til rik-
tig kunde nå når snøen, slap-
set og kulden er på gang, sier 
Åsa Lindberg Svensson som 
er sortimentssjef i Guide.
En varm og vannavvisende 
nyhet er Guide 5151W som er 
hel-sydd i syntetiske materia-
ler. Vannavvisende softshell 
på håndbaken mens håndfla-
ten og fingertupper er for-
sterket med PU-materiale. 
Inni er hansken fôret med 
fleece for å holde brukerens 
hender varme og fine.

For de som trenger enda me-
re varme lanseres også Gui-
de 5153W. Det er en lignende 
modell men er konstruert for 
strengere kulde og lengre ar-
beidsøkter. Innsiden er fôret 
med syntetull og hansken har 
også en strikket mansjettsom 
kan dras innenfor jakken.

– Både 5151W og 5153W er 
produsert i moderne og kost-
nadseffektive materialer. eg 
tror personlig at det er mange 
derute som kunne tjene på å 

bytte de gamle skinnhanske-
ne med noen av disse model-
lene. Skinn er absolutt ikke 
dårlig. Men det kreves skinn 
av høy kvalitet for at det skal 
fungere i yrkesmessig sam-
menheng. Spesieltt når det 
er bløtt og kaldt, mener Åsa 
Lindberg Svensson.

Et godt eksempel på skinn 
av god kvalitet er Guide 9W. 
En slitesterk arbeidshanske 
i impregnert bøffelskinn. Et 
materiale som tørker fort og 
som sammen med de for-
bøyde fingrene gir en smi-
dig hanske med meget bra 
grep. Håndbaken har et vind- 
vannavvisende softshell-ma-
teriale, og innsiden er fôret 
med fleece.

Med denne oppdateringen 
vil Guide, sammen med det 
eksisterende sortimentet, 
fortsette å forbedre tilbudet 
om den riktige hansken uan-
sett brukerens behov og krav.

– I Guide snakker vi aldri om 
en sortimentstruktur som er 
«bra, bedre eller best», men 
alltid om hva brukeren tren-
ger. Har du en jobb hvor-
hanskene er skitne og lukter 
vondt allerede etter en uke, 
da er en billig variant som 
kan byttes ut, den beste løs-
ningen. Dersom hanskene 
skal brukes over lengre tider 
det en annen modell som er 
den riktige. Vi tilbyr økono-
mi i alle segment, avslutter 
Åsa Lindberg Svensson.

Marianne Petersen
Telefon: +4797544179
Mail: marianne.petersen@
skydda.no
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Valgets kvaler – hva du må tenke på når du skal 
velge videosikkerhetssystem
Sikkerhetskameraer blir sta-
dig kraftigere og mer kom-
pakte, og de har virkelig fått 
en avgjørende betydning på 
området sikkerhetsteknolo-
gi. Det er mange faktorer å ta 
hensyn til når du skal finne 
den beste løsningen for dine 
behov. Kriteriene omfatter 
blant annet planlagt bruks-
område, krav til kvalitet på 
videomaterialet samt tilgjen-
gelige tekniske og økonomis-
ke ressurser. Følgende sam-
menligning av analoge og 
digitale systemer inneholder 
ti punkter som kan hjelpe deg 
med å ta en beslutning.

1. Planlagt bruksområde
Hvis du trenger et videosik-
kerhetssystem som tar opp 
detaljer med høy oppløsning, 
er IP-megapikselkameraer 
det riktige alternativet for 
deg. Med analog teknologi 
har et levende bilde ikke mer 
enn 0,4 megapiksler og et 
bildeopptak generelt bare 0,1 
megapiksler (CIF). Derimot 
kan et megapiksel-nettverks-
kamera fra MOBOTIX med 
3,1 megapiksler ta opp rundt 
30 ganger flere detaljer enn 
analoge kameraer. Analoge 
kameraer med høyere opp-
løsning (4CIF) kan ta opp 
flere detaljer, men har pro-
blemer med videoavspilling.
 

Hvis du har behov for kame-
raer som tar opp hele døg-
net, må du ta hensyn til dette 
når du velger kamerasystem. 
Videoovervåkings- og nett-
verkskameraer tilbyr løsnin-
ger for dette bruksområdet. 
I tillegg må du ta hensyn til 
om kameraene vil bli utsatt 
for ekstreme utetemperatu-
rer. De beste kameraene til 
dette bruket er modeller uten 
mekanisk bevegelige deler 
og kameraer som ikke kre-
ver ekstra oppvarming eller 
avkjøling. Det vil spare deg 
for ekstra kostnader til drift 
og vedlikehold.
 
Akustisk overvåking er dess-
uten i ferd med å bli stadig 
viktigere. Med analoge sys-
temer er imidlertid akustisk 
overvåking bare mulig med 
egne lydkabler. Nettverks-
kameraer med integrert lyd 
kan derimot ta opp lyddata 
og synkronisere dem med vi-
deodataene, eventuelt inte-
grere dem i den samme vi-
deostrømmen. Lyddataene 
sendes deretter tilbake via 
nettverket for overvåkings- 
og/eller opptaksformål.
 
2. Eksisterende strukturer
Det er som regel relativt en-
kelt og rimelig å sette opp et 
IP-sikkerhetssystem, etter-
som mange firmaer allere-

de har IP-baserte nettverk. 
Å installere et IP-basert ka-
merasystem er langt rimeli-
gere enn å overføre analog 
video via en koaksialkabel, 
ettersom den nødvendige in-
frastrukturen ofte er på plass 
allerede, mens man først 
må installere koaksialka-
bler for at et analogt system 
med overvåkingskamera kan 
fungere. Et annet problem 
og nok en kostnad forbun-
det med analoge kameraer, 
er strømforsyningen som må 
installeres i tillegg. IP-kame-
raene bruker som regel stan-
darden IEEE 802.3af for PoE 
(Power over Ethernet).
 
3. Bildeutsnitt
Både analoge og digitale sys-

temer har kameraer beregnet 
på ulike bruksområder og 
ønskede bildeutsnitt. Likevel 
har megapikselsystemene én 
viktig fordel: Den høye opp-
løsningen gjør at man tren-
ger færre kameraer til å ta 
opp de nødvendige bildeut-
snittene sammenlignet med 
analoge eller standard IP-
systemer. Ved hjelp av he-
misfæreteknologien kan du 
få panoramavisning (vegg-
montert) eller 360 graders 
visning (takmontert). På den 
måten er det mulig å sikre et 
rom ved hjelp av bare ett en-
kelt kamera. Den nødvendige 
korrigeringen av fordreinin-
ger i bildeperspektivet fin-
ner sted i selve kameraet for 
å unngå høye infrastruktur-
kostnader til opptaks-PC-er.
 
4.Dataoverføring/båndbredde
Fordelen ved analog teknolo-
gi er at den egne overførings-
banen, som imidlertid må 
opprettes først, gjør at kame-
rasystemet fungerer uavhen-
gig av tilgjengelig båndbred-
de i nettverket.
 
Digital teknologi er normalt 
noe helt annet. Ved bruk av 
IP-kameraer eller kamera-
er med høy oppløsning av 
megapikseltypen, er det of-
te nødvendig å sette opp et 
spesielt videonettverk for å 
hindre problemer med bånd-
bredde. Ved store datameng-
der må kameraene støtte 
QoS (Quality of Service) for 
å kunne tilby båndbredden 
som trengs til strømming av 
videodata og overføring av 
kontrollkommandoer i nett-
verket.
 
Det desentraliserte syste-
met representerer ytterli-
gere en metode, som krever 
langt mindre båndbredde. I 
dette systemet er hvert en-
kelt kamera utstyrt med en 
PC med høy hastighet og, om 
nødvendig, et digitalt flash-
minne (MicroSD-kort) med 
kapasitet til flere dagers opp-
tak. Et slikt desentralisert 
system krever mindre nett-
verksbåndbredde, ettersom 
dataene blir behandlet i selve 
kameraet og de høyoppløste 
bildene derfor ikke må over-
føres kontinuerlig for analy-
se.
 
5. Sikkerhetskopiering/
datalagring
Bildedata fra analoge vide-
osystemer blir vanligvis tatt 
opp på en digital videoopp-
taker (DVR) eller et NAS- el-
ler SAN-system. Bildene kan 

vises på forskjellige skjer-
mer i sanntid. Men for at det 
skal være mulig, må bildene 
først digitaliseres. Kamera-
ene har ikke innebygd min-
ne, så data kan gå tapt hvis 
det oppstår en feil i de sen-
trale lagringssystemene. Det-
te gjelder også for nettverks-
kameraer uten internminne. 
Har nettverkskameraet imid-
lertid et internminne, er det 
mulig å kompensere for feil 
som varer noen få minut-
ter, kortvarig vedlikehold av 
nettverkskomponenter eller 
også tiden det tar å skifte ut 
og starte opptaks-PC-en på 
nytt – uten å miste data. Med 
ekstra minnekort kan du om 
nødvendig lagre videomate-
riale som er tatt opp over fle-
re dager.
 
6. Fjerntilgang
Med IP-videokameraer kan 
du sikre nesten alle steder. 
De trenger bare en Inter-
nett-forbindelse og en Inter-
nett-aktivert sluttenhet. Det 
samme gjelder for analo-
ge systemer, forutsatt at bil-
dedatene blir digitalisert og 
overført til nettverket. For-
deler ved nettverkskamera-
er: Du kan vise levende bil-
der i sanntid fra en hvilken 
som helst PC med Internett-
tilgang og samtidig søke et-
ter bestemte opptak. Et nett-
verkskamera kan motta alle 
mulige anvisninger utenfra, 
og programvaren kan oppda-
teres etter behov. På den må-
ten kan du dreie, panorere, 
vippe og zoome kameraet, og 
ikke minst styre oppløsnin-
gen og den digitale zoomen 
eksternt. Det finnes også sys-
temløsninger som benytter 
den globale telefonistandar-
den SIP, som gjør det mulig 
å foreta et anrop til et spesi-
fisert telefonnummer ved en 
eventuell alarm.
 
7. Utvidelsesmuligheter
Du kan bruke eksisteren-
de koaksialkabler ved om-
bygging og modernisering 
av videosystemer med over-
våkingskameraer så lenge 
systemets krav til kabeliso-
lering og -lengde er oppfylt. 
Når det analoge kamerasys-
temet flyttes til et nytt sted, 
må det monteres nye koak-
sialkabler for analoge ka-
meraer. Nettverkskameraer 
trenger derimot bare en nett-
verkstilkobling.
 
8. Sikkerhet
En sikker overføring av bil-
dedata fra sikkerhetskame-
raene er ytterst viktig. Med 
analoge kameraer overføres 
videosignalet via koaksialka-
belen uten autentisering eller 
koding. Dermed kan signale-
ne lett oppfanges eller skif-
tes ut. Med nettverkskame-
raer blir videodataene kodet. 
Dermed er det ikke mulig å 
få tilgang til dataene, skifte 
dem ut eller manipulere dem 
uten tillatelse. Videre er det 
mulig å hindre hackerangrep 
ved hjelp av kodede sertifi-
kater. Du kan til og med in-
tegrere kodede vannmerker 
i videodatastrømmen for å 
produsere bevis i form av bil-
der, klokkeslett, steder, bru-
kere og/eller alarmer.
 
9. Kostnader
Nettverksvideosystemer er 
mer kostnadseffektive enn 
DVR-baserte analoge syste-

mer hvis du allerede har en 
IP-infrastruktur installert. 
Du trenger ikke å kjøpe mul-
tiplekserne og videooppta-
kerne som kreves for analo-
ge systemer, ettersom disse 
funksjonene utføres av nett-
verket. Systemet krever vel-
dig lite vedlikehold, og du 
sparer dermed tid og frem-
for alt penger. Dette gjelder 
imidlertid bare dersom det 
eksisterende nettverket ik-
ke bryter sammen eller blir 
begrenset av den ekstra be-
lastningen som videodataene 
representerer. Hvis du plan-
legger å bruke mange IP-ka-
meraer, anbefales det av sik-
kerhetshensyn å installere et 
eget nettverk bare til video-
bruk. Hvis det er nødvendig 
å installere ekstra kabler, blir 
påstanden om at digitale sys-
temer er ”enklere” og ”mer 
kostnadseffektive” ikke all-
tid riktig. Et desentralisert 
system er imidlertid et unn-
tak fra denne regelen, fordi 
dataene blir behandlet i selve 
kameraet og de høyoppløs-
te bildene derfor ikke tren-
ger å overføres kontinuerlig 
for analyse. På denne måten 
blir belastningen på nettver-
ket minimal, selv med man-
ge megapikselkameraer.
 
 
10. Garantert for fremtiden
Ønsker du å utvide sikker-
hetssystemet i fremtiden el-
ler integrere systemet i an-
dre digitale applikasjoner, er 
nettverksvideoløsninger det 
beste alternativet. Det er ba-
re disse systemene som gjør 
det mulig å integrere tred-
jepartssystemer som brann-
varsling eller innbruddsa-
larm, bygningsforvaltning 
eller adgangskontroll. Ana-
loge systemer har ikke slike 
alternativer.
 
Om Mobotix
Mobotix er et programvare-
selskap som internt utvikler 
maskinvare til digitale, høy-
oppløste og nettverksbaser-
te videosikkerhetsløsninger. 
Selskapet legger stor vekt på 
utvikling av brukervennlige, 
komplette systemløsninger 
fra en enkelt leverandør. Sel-
skapet, som har hovedkontor 
i Langmeil i Tyskland, har 
siden starten i 1999 ikke ba-
re vært kjent som en leden-
de pioner på området nett-
verkskamerateknologi, men 
selskapets desentraliserte 
konsept har også gjort høy-
oppløste videosystemer kost-
nadseffektive i praksis. Siden 
2010 har Mobotix utvidet sitt 
produktsortiment til også å 
omfatte egenutviklede intel-
ligente hjemmeautomasjons-
produkter. Mobotix’ video-
systemer har i flere år vært 
i bruk ved ambassader, fly-
plasser, jernbanestasjoner, 
havner, bensinstasjoner, ho-
teller og motorveier over hele 
verden.

Kontaktopplysninger:

For business henvendelser 
kontakt:
Tonny Frederiksen
Business Development 
Manager i Norden
Tlf.: (+45) 2824 5430, 
E-post: tonny.frederiksen@
mobotix.com
 
 www.mobotix.com
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Noen prosjekter som omtales i neste utgave:  

HM 49  Hvervenmoen Næringspark, Hønefoss.

Statsarkivet i Bergen.                                                                          

Høgskolen i Oslo Sykepleierutdanningen.                Alle bilder i boksen: Byggenytt

Slemdalsveien 70, Oslo.                                Skøyen Bygg B Kontorbygg, Oslo.                                                                                                                                  

Prosjekter i dette nummer:

Bystranda Park i forgrunnen, Bystranda og aktivitetssenteret Aquarama i bakgrunnen 
til venstre.

Foto:Byggenytt

Kallerud Handelspark med fine fasadedetaljer.                                        Foto: Byggenytt

Scandic Fornebu – utsikt mot Rolfsbukta.                                                 Foto: Byggenytt
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www.nordan.no

Scandic 
Fornebu:

Beliggenhet 
og utsikt 
er hotel
lets beste 
kvaliteter.

Kallerud 
Handelspark har 
god profilering mot 
Rv 4.

Det var stort besøk 
på åpningsdagen 
4. oktober.

Kallerud Næringspark ligger vakkert til ved Hunnselva.                                                  

Bystranda Park. Utsikt til 
gårdsrom og Bystranda fra 
leilighetsterrasse i tilbake
trukket toppetasje.

Bildet under:
Parkmessig opparbeidet 
gårdsrom.

Alle bilder på siden:
Byggenytt

Utsikt fra toppetasje 
Scandic Fornebu 
mot Rolfsbukta og 
Lysakerfjorden.
Sjøflyhavna ytterst 
på odden.

Byggenytt
Utgiver:
Publicatio AS

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

Redaktør:
Bjørnar Tønne 
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Siv Utne
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Elisabeth Friis
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