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Alle bilder på siden: Byggenytt

Din sikkerhet. Vår løsning.

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

Karuselldører og Adgangssperrer for prosjektet Karenslyst allé 53.

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

Swinglane 900 Crystal Tourniket
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Arkitekt

Byggetekniske ingeniører - på land og i vann -

Dicks vei 10, 1325 Lysaker • Tel: 67 82 80 00 • Fax: 67 82 80 80
www.olavolsen.no • fi rmapost@olavolsen.no

50 år med spenstige konstruksjoner 1962 - 2012

RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTROTEKNIKK

Drammen  -  Hønefoss  -  Lysaker

www.ect.no
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RÅ DGIV ENDE INGENIØRER ELEK TROTEK NIK K

Drammen  -  Hønefoss  -  Lysaker
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Drammen  -  Hønefoss  -  Lysaker

www.ect.no www.eh-consult.no

EH Consult er prosjektleder, 
byggeleder og prosjekterings-
leder for byggherre. Vi takker 
for oppdraget og gratulerer
byggherren med et flott bygg!

EH Consult leverer prosjekt-
administrative tjenester innen 
bygg og anlegg.

Vi er i vekst og søker nå flere
dyktige medarbeidere.

Karenslyst allé 49-51-53
Av 

Per Erik Martinussen, siv.ark./daglig leder,
ARCASA arkitekter AS

Den langstrakte tomten langs toglinjen ved Skøyen stasjon gjør at prosjektet blir sett og er orientert i mange retninger og 
synsvinkler. 

Foto: Byggenytt

SKØYEN BYGG B
«Sluttsteinen» i byutvi-
klingsområdet Sjølyst/Ka-
rens lyst allé.

Det har vært en spennende fag
lig utfordring for ARCASA ar
kitekter AS å få muligheten 
til å utforme dette sentrale 
byggeprosjektet ved Skøyen 
Stasjon. 

Utfordringen har vært å tolke 
en reguleringsplan som forelå, 

og tilpasse et moderne kontor
bygg i bystrukturen på en for
ståelig måte. Den langstrak
te tomten langs toglinjen ved 
Skøyen stasjon gjør at prosjek
tet blir sett og er orientert i 
mange retninger og synsvink
ler. Det ble vanskelig å tenke 
«ett hus», og vi fant det derfor 
naturlig å underdele prosjektet 
i tre separate bygninger, men 
samtidig binde disse sammen 
ved hjelp av overlappende vo
lumer og sammenbindende 
materialbruk.

Det var også viktig for oss å 
spille opp til de ulike bygnin
ger og byrom som dette lang
strakte bygget skulle tilpasse 
seg, samtidig som vi ønsket å 
tilføre nye kvaliteter. 

Karenslyst allé 53 er 12 eta
sjer og er tenkt som «mar
keringsbygget» ved Skøyen 
Stasjon. Bygget skal synes i 
fjernvirkning som et referan
sepunkt for Skøyen, samti
dig som fasaden skal danne 
en «fondvirkning» på det nye 
bilfrie torget ved stasjons
området. Et hovedglassvo
lum holder et stort vertikalt 
«glasskarnapp» utformet 
som en dobbel glassfasade. 
Karnappets sprosseløse rene 
glassflater skaper kontrast til 

systemfasaden den er «satt 
inn i» og skal gi vertikalitet 
til bygget. Kontorbyggets ho
vedinngang er plassert under 
karnappet og henvender seg 
direkte ut mot torget. 

Torget er utformet i henhold 
til en utbyggingsavtale mel
lom Fram/Skøyen Nærings
bygg AS og Oslo Kommune. 
Gang og sykkelvei er sikret, 
Taxiholdeplassen er flyttet 
til motstående side, og torget 
er gitt en høy standard med 
naturstein, spennende sone
deling og beplantning.

I den motsatte enden finner 

fortsettelse neste side

Karenslyst allé 53 er 
12 etasjer og er tenkt 
som «markeringsbyg-
get» ved Skøyen Sta-
sjon. Bygget skal sy-
nes i fjernvirkning som 
et referansepunkt for 
Skøyen, samtidig som 
fasaden skal danne en 
«fondvirkning» på det 
nye bilfrie torget ved 
stasjonsområdet.

Foto:
Byggenytt (over) 

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

Vi leverte store energibesparinger 
til Hagaløkkveien 28!

www.swegon.no

Vi leverte store energibesparinger
til nytt kontorbygg Karenslyst allé

Vi gratulerer Fram med
nytt næringsbygg.

Vi takker Skanska for
et rent samarbeid.

Skjærvaveien 18, 2010 Strømmen
Telefon 64 00 64 30

www.ostlandske-rengjoring.no

Alt ventilasjonsarbeid er 
utført av

Høyenhallveien 2, 0667 Oslo
Telefon 23 12 54 00 • Faks 23 12 54 01
www.haalandklima.no

Solskjermingen er levert av

p
o

st
@

so
ls

kj
er

m
in

g
sg

ru
p

p
en

.n
o

w
w

w
.s

o
ls

kj
er

m
in

g
sg

ru
p

p
en

.n
o

fortsettelse fra 
forrige side

Til venstre trapperom ved ribbefasaden. De smale «glasstripene» gjør at persienner kan utelates og brukerne kan der-
for se ut også på solrike dager. Til høyre interiørdetalj med glassfronter til cellekontorer.

Foto: Byggenytt

vi Karenslyst allé 49, et byg-
ningsvolum i 8 etasjer. Dette 
introduserer den «buede de-
len» av Karenslyst allé. KA 
49 har også et lignende kar-
nappmotiv som KA 53. Med 
dette markeres huset med et 
godt eksponert hjørne ved 
innfallsporten fra Dram-
mensveien midt i Karenslyst 
allé. Høydemessig tilpasses 
bygget til resten av områdets 
næringsbebyggelse.

Omsluttet av de to «tårne-
ne» finner vi mellombygget i 
4 etasjer. Dette er gitt et helt 
annet arkitektonisk uttrykk. 
En «ribbefasade» i marmor 
gir det tette gateløpet et lyst 
og abstrakt preg. De smale 
«glasstripene» gjør at persi-
enner kan utelates og bruker-
ne kan derfor se ut også på 
solrike dager. 

Ribbefasaden er derfor et 
svar på utfordringen med 
solinnfall i moderne glass-
bygg. Plassering av vindus-
båndene gjør at man fra inn-
siden samtidig får visuell 
kontakt ned til gaterommet 
og opp mot himmelen. Den 
horisontale inndelingen i 4 
«spalter» hindre også sjene-
rende innsyn fra leilighete-
ne på den motsatte siden av 
gaten. Bygningskroppen er 
bevisst gjort rett for å skape 

små plassrom i hver ende mot 
det buede gateforløpet. 

Bygningene danner en viktig 
og sammenhengende vegg på 
over 150 meter mot Karens-
lyst Alle. Vi har vært opp-
tatt av å aktivere gateløpet. 
En sammenhengende arka-
de overdekker delvis fortau-
et.  En rekke butikkinngan-
ger er etablert langs fasaden 
og vi ser allerede at disse blir 
benyttet til å trekke varer ut i 
gaterommet for å lage stem-
ning, liv og røre. 

På «togsiden» av bygget mot 
NSB sitt sporområde frem-
står også tredelingen av byg-
get. Den horisontalt inndelte 
«ribbefasaden» understreker 
fart og bevegelse i togtrafik-
ken, mens de mer «kubiske» 
bygningsvolumene på hver 
side forankrer bygget trygt i 
Skøyenområdet.

DI – Design & Interiør AS 
har i nært samarbeid med 
ARCASA arkitekter AS hatt 
ansvar for interiøroppgavene 
i bygget. Foajeområder, kan-
tine og andre fellesområder 
som er viktige for byggets 
identitet, har det vært jobbet 
intenst med. DI har videre 
hatt innredningsoppgaver for 
flere av leietakerne i bygget.  

Det største har vært et spen-
nende interiørprosjekt for 
RWE DEA Norge, samt in-

teriørprosjekter for Cameron 
og Nasdaq.

Det har vært et krevende byg-
geprosjekt rent teknisk. Der-
for er det hyggelig å kunne 
si at samarbeidet med bygg-
herren Fram, entreprenøren 
Skanska Norge AS og hele 
konsulentteamet har fungert 
svært godt sett fra vårt stå-
sted.

Jeg hadde gleden av å væ-
re tilstede ved åpningen av 
matmarkedet Maschmanns 
som dekker halve butikk-
delen i prosjektet på lørdag 
1.desember. Dette er virke-
lig et tilskudd til bydelen, 
og jeg er stolt av at kontoret 

vårt har vært med på å bidra 
med en bygning som virkelig 
kompletterer Karenslyst allé 
på en slik måte. Jeg mener at 
vi nå kan snakke om at gaten 
Karenslyst allé fremstår med 
kvaliteter som handlegate 
som langt på vei kan måle 
seg med Bogstadveien.

Vi ønsker Fram lykke til med 
nybygget!

 
Prosjektfakta

Byggherre: Fram/Skøyen Næringsbygg AS

Totalentreprenør: Skanska Norge AS

Arkitekt: ARCASA arkitekter AS

RIG: NGI
RIB DR. Tech. Olav Olsen AS
RIE: ECT AS
RIV: Deltatek AS
RIBr: DR. Tech. Olav Olsen AS 
 

KA 49 har også et lignende karnappmotiv som KA 53. 
Med dette markeres huset med et godt eksponert hjørne 
ved innfallsporten fra Drammensveien midt i Karenslyst 
allé.

Foto: Byggenytt

Fra møterom hos Tieto Norway AS i niende etasje i KA 
53.

Foto: Byggenytt
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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 FRAM’s nye
kontorbygg i Karenslyst allé.

REHAU AS  –  Postboks 250 Skøyen  –  0212 OSLO  –  Tel. 22 51 41 50  –  elektro@rehau.no  –  www.rehau.no

Bygg on Anlegg
Automotive
Industri

Brystningskanalen SIGNO. 
Gjennomprøvd profesjonell kvalitet uten kompromisser: 
Hightech funksjonalitet kombinert med enkel og rimelig 
montasje. 
SIGNO fra REHAU er en sikker vinner, 
i PVC, aluminium og stål.
Baser deg på kvalitet som er virkelig målbar.
Hver eneste meter er en sann fornøyelse.

KVALITET I LENGDEN
BrysTNINGsKANALEN sIGNO

DAZEK00044_131-x-90-mm_4c_12-10-31.indd   1 11/6/2012   1:40:41 PM

Totalentreprenørens pro
sjektleder Kenneth Blåfjell 
er i ferd med å bringe et 
utfordrende byggeprosjekt 
vel i havn. Det har vært 
problemer underveis som 
brann og over svømmelse 
i tekniske rom. Men pro
sjektet med et totalare
al på ca. 20000 m2 til en 
kontrakts verdi på ca. 280 
millioner kroner, frem
står nå som det signalbyg
get det det var ment å bli 
da byggearbeidene tok til i 
mai 2010.

Foto:Byggenytt 

Ett av 16 ventilasjonaggregater som er plassert i adskilte tekniske rom opp til åttende 
etasje. Et takaggregat betjener de øverste etasjene i KA 53.

 Foto: Byggenytt

Sett fra tårnet i 
KA 49 mot mel
lombygget og 
tårnet i KA 53.

Takflater har 
fått Sedum
dekke.

Skøyen sta
sjon skimtes 
til høyre og 
Holmenkollåsen 
i bakgrunnen.

Foto:
Byggenytt

Sivilarkitekt Annette Tandrup Lyngesen i Design & Interiør AS finner seg vel til rette 
i byggets kantineområde (også bildet under). Til høyre messaninetasje med visuell 
kontakt med butikkarealene mot gateplanet.

Foto: Byggenytt 

Resepsjonen og fra perrongen.

Foto: Byggenytt
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byggenytt.no/bilder

For flere bilder fra prosjektomtalene i denne 
utgaven og andre omtaler, se våre bildeserier.

De nye sidene er brukervennlige og raske, med muligheter til å knytte 

annonser til enkeltbilder og prosjektomtaler.
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Bildeserier fra Karenslyst allé på byggenytt.no
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pressemeldinger:

Anbudsrunder er pengesluk
Dagens anbudskonkurran-
ser er sløsing med tid og 
penger, mener entreprenør. 
20 prosent av byggekostna-
dene kan spares ved å en-
dre praksis.

– Anbudskonkurranser skjer 
på feil tidspunkt i byggepro-
sessen. I dag er veldig mye 
styrt av rådgivere og arki-
tekter tidlig i prosjekterin-
gen. Først på slutten kom-
mer entreprenøren inn med 
sin kompetanse, og det er alt-
for sent, sier administreren-
de direktør Magnus Hvam i 
Forny.

Forny driver med miljørik-
tig fornying og ombygging. 
Hvam har sett seg lei på at 
prosjekteringen på store, 
komplekse prosjekter ofte 
gjøres to ganger, fordi løs-
ninger foreslått av rådgive-
re viser seg å være lite funk-
sjonelle når entreprenøren til 
slutt får si sitt.

– Det er en veldig ineffek-
tiv prosess. Erfaring viser at 
man kan spare 20 prosent av 
prosjektkostnadene ved å in-
vitere entreprenørene inn i 
konkurransen på et tidligere 
stadium, sier Hvam.

Konservative
Det er særlig byggeprosjek-
ter i det offentlige som kunne 
vært fullført raskere og billi-
gere, mener Hvam.

– Det står ingenting i loven 
om offentlige anskaffelser 
som hindrer bransjen i å en-
dre praksis. Det dreier seg 
bare om konservatisme og 
tradisjon, sier han.

Hvam forteller at det fins go-
de alternativer å ty til, for ek-
sempel samspillskontrakter. 

Der kan man ha konkurran-
se helt fra prosjektfasen. En 
annen utbyggingsmodell er 
OPS, offentlig-privat samar-
beid.

Han nevner som eksempel to 
rehabiliteringsprosjekter av 
skoler i Oslo.

– Oslo kommunes Under-
visningsbygg rehabiliterte 
Høybråten skole og Persbrå-
ten videregående skole som 
OPS-prosjekter, med godt 
resultat. De totale byggekost-
nadene ble lavere enn de el-
lers ville blitt, sier Hvam.

Forbilledlig
OPS er fortsatt et relativt nytt 
begrep i Norge. Det er en ord-
ning for å finansiere bygging 
av offentlige veier og bygnin-
ger. Private aktører prosjek-
terer, bygger og drifter anleg-
get, deretter tilbakeføres det 
til det offentlige etter en len-
gre periode, normalt 25 år.

SINTEF har evaluert reha-
biliteringen av Høybråten og 
Persbråten skoler og kom-
met til at begge prosjektene 
er gjennomført på en forbil-
ledlig måte.

– Det som gjør OPS interes-
sant, er at man får en fastpris 
ikke bare på byggingen, men 
også på selve driften. Det 
tenkes i større grad helhetlig 
i utformingen av bygget, si-
er Dag Fjeld Edvardsen, som 
var en av de to forskerne fra 
SINTEF som sto bak evalu-
eringen.

– Det vil ikke lønne seg for 
byggherren å velge dårlig 
løsninger, fordi det er bygg-
herren som også skal stå for 
driften av bygget de første 25 
årene, sier Edvardsen.

Splittes opp
Petter Eiken er tidligere ad-
ministrerende direktør i Skan-
ska og leder for det regjerings-
oppnevnte Bygg 21-prosjektet. 
Han er enig i at dagens anbud-
skonkurranser ikke fungerer 
optimalt.

– Det offentlige har et ekstremt 
prisfokus som gjør at prosjek-
tene splittes opp i mange ele-
menter. Man kjøper inn basert 
på laveste pris for hver enkelt 
pakke. Det ser veldig fint ut på 
anbudsstadiet, men man en-
der alltid opp med dyrere pro-
sjekt enn antatt, fordi det blir 
så mange avvik underveis, si-
er Eiken.
I juni kom regjeringens stor-
tingsmelding om bygningspo-
litikk. Den tok initiativ til å 
starte opp Bygg 21 – et sam-
arbeidsprosjekt som skal gi et 
kunnskapsløft i byggenærin-
gen.

Petter Eiken vil se til andre 
næringer når han skal stake ut 
kursen for prosjektet.

– Byggebransjen må lære av 
andre bransjer. Den mariti-
me næringen har for eksempel 
skapt næringsklynger, hvor le-
verandører samarbeider over 
tid for å bli bedre. Slikt fins 
ikke i byggebransjen i dag, si-
er Eiken.

Magnus Hvam i Forny har sto-
re forventninger til Bygg 21.

– Jeg håper det fører til et 
oppgjør med den konserva-
tive bransjen vi er. Vi er nødt 
til å endre måten vi jobber på, 
og ikke minst må det en kul-
turendring til i hele næringen, 
sier Hvam.

Kontaktperson:
Magnus Hvam, administreren-
de direktør i Forny, 
mobil 920 30 196

Det er mulig å redusere risikoen for
maurangrep
Ved å bytte isolasjonsmateriale i bygg kan 
man redusere risikoen for maurangrep, vi-
ser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

– Vi kan nå dokumentere at isolasjonsmate-
riale av skumplast, som for eksempel isopor, 
gir maur både enkel inngang til bygg og et 
sted de liker å være. Stokkmaur kan gnage 
i stykker materialet slik at isolasjonsevnen 
reduseres og i verste fall at konstruksjoner 
kan svikte, sier forsker Anders Aak i Folke-
helseinstituttet.

Skadedyrfirmaer bekjemper flere tusen 
maurangrep hvert år, og de innrapporterer 
1200-1500 stokkmaurangrep i året der ofte 
gulv og vegger må rives. Det sprøytes med 
gift i barnehager, skoler og boliger.
Det kan unngås.

– Vår undersøkelse viser at det finnes ett iso-
lasjonsmateriale, Foamglas, som maur ikke 
gjør noen som helst skade på. Det var det 
eneste materialet de ikke klarte å gnage seg 
gjennom, sier Anders Aak.
Ofte oppdages ikke maurproblemet før det 
har gått flere år, og da har stokkmauren eta-
blert seg med mange reir inne i bygnings-
konstruksjonen. De begynner først å sverme 
fem år etter at de er etablert.

Ny kartlegging
For første gang er det kartlagt hvordan 
stokkmaur oppfører seg i de vanligste isola-
sjonsmaterialene som benyttes her i landet.

Et team fra Folkehelseinstituttet samlet i 
sommer inn stokkmaur utenfor Tønsberg. 
Maurene fikk tilgang til de mest brukte iso-
lasjonsmaterialene som brukes i Norge i la-
boratorieforsøk. Alle de vanligst brukte iso-
lasjonene ble ødelagt av stokkmauren.
En del gulv er lagt rett på isolasjonsmateria-
let, og da kan maur gnage og gjennomhulle 
hele isolasjonen, slik at gulvet kan gi etter.

– Stokkmaur kan også gnage seg gjennom 
trekonstruksjoner. I begge polystyrenpro-
duktene (EPS/XPS), deriblant isopor, gnag-
de maurene raskt ganger, og de etablerte reir. 
Foamglas forble urørt av stokkmauren, sier 
Anders Aak.
Liker varme
Maur foretrekker å sitte i nærheten av opp-
varmede områder, viser forskningen Fol-
kehelseinstituttet har gjennomført.

– Kombinasjonen av varmekabler og my-
ke isolasjonsmaterialer er perfekt bosted 
for stokkmaur. Maurkolonien er vanskelig 
å lokalisere, og skaden kan bli kostbar å 
utbedre. Det er dessuten bekymringsfullt 
at bruken av insektmidler har doblet seg i 

Norge de siste 10 årene, sier NTF-sertifi-
sert takstmann Kenneth Ervik i Tønsberg 
Skadedyrkontroll.

Han har i flere år forsket på maur og maur-
skader i polystyren, med støtte fra Fors-
kningsrådet. Ervik har også skrevet boken 
Effektiv bekjempelse av maur.
– Endelig har vi nå fått mer kunnskap 
om hvilke isolasjonsmaterialer som min-
sker risikoen for etablering av maur i kri-
tiske deler av konstruksjoner. Nå må byg-
gebransjen ta ansvar, spesielt på skoler og 
i barnehager, fordi barn er en spesielt ut-
satt gruppe ved eksponering av gift, sier 
Ervik.

Han mener også at byggforskriften bør en-
dres slik at man i fremtiden bygger på en 
måte som hindrer inntrekk og etablering 
av skadedyr i bygninger.

Folkehelseinstituttet er også bekymret for 
bruken av kjemikalier til å bekjempe maur 
i blant annet skoler og barnehager.

– De isolasjonsmaterialene som vanligvis 
brukes er et problem ved at maur trenger 
inn og ofte må bekjempes med gift. Nå har 
byggenæringen fått et alternativ som mau-
rene ikke kan ødelegge, sier forsker An-
ders Aak i Folkehelseinstituttet.
 
Kontaktpersoner:
• Daglig leder Kenneth Ervik i Tønsberg 
Skadedyrkontroll – og forfatter av boka 
Effektiv bekjempelse av maur, 
telefon 928 22 444, 
epost: post@skadedyrkontroll.biz
• Salgssjef Erik Aasbøe i Foamglas 
Nordic, telefon: 40 23 53 34

Slik kan stokkmaur gnage seg 
gjennom isolasjonsmateriale 
av polystyren. Det store bildet 
viser isolasjonen foamglas som 
stenger maur ute.

Foto: 
Tønsberg Skadedyrkontroll

KLP Eiendom kjøper 50 % av Nordbyen 
kjøpesenter
KLP Eiendom AS har inn-
gått kontrakt om kjøp av 50 
% av Nordbyen kjøpesenter 
samt en opsjon på kjøp av 
halvparten av naboeiendom-
men Hovlandsbanen. Selger 
er Steen & Strøm AS. Kjø-
pesummen er 268 MNOK. 
Salget er betinget godkjen-
nelse fra konkurransemyn-
dighetene.

Nordbyen ligger i Larvik, og 
er kommunens største kjøpe-
senter. Senteret har et kon-
traktsareal på 15.790 kvm, 
og inneholder 55 butikker 
og 480 parkeringsplasser 
og hadde en omsetning på 

ca MNOK 544 (inkl. mva) i 
2011. Steen & Strøm vil fort-
sette forvaltningen av sente-
ret.

- Nordbyen er et veletablert 
og populært kjøpesenter med 
solide kvaliteter. KLP Eien-
dom kjøpte i forrige uke La-
de Arena i Trondheim, og 
sammen med den påbegynte 
byggingen av nytt kjøpesen-
ter på Fornebu vil dette bidra 
til å styrke vår posisjon som 
en viktig aktør også innen 
handelssegmentet. Dette 
marker starten på et samar-
beid som begge parter har 
stor tro på. Dette er et sen-

ter som både geografisk og 
profilmessig passer inn i vår 
strategi, sier administreren-
de direktør Gunnar Gjørtz i 
KLP Eiendom.

Kommunal Landspensjons-
kasse (KLP) er Norges stør-
ste livsforsikringsselskap. 
Selskapet leverer pensjons-, 
finans- og forsikringstjenes-
ter til kommuner og fylkes-
kommuner, helseforetak og 
til bedrifter både i offentlig 
og privat sektor, og til deres 
ansatte. KLP-konsernet har 
en forvaltningskapital på 324 
milliarder kroner.

Ny salgssjef og KAM i Proxll
Torgeir Christoffersen er an-
satt som Salgssjef i avdeling 
sikkerhet. Han vil også inne-
ha en KAM (Key Account 
Manager) funksjon i Proxll, 
som innebærer at han skal 
koordinere Proxlls salgsakti-
vitetene mot viktige kunder, 
videreutvikle salgsprosessen 
og effektivisere ressursbru-
ken internt. Christoffersen 
kommer fra tilsvarende stil-
ling i Securinet AS.

– Ledende produkter innen-
for verktøy og sikkerhet har 
skaffet Proxll et godt fotfes-
te i verdikjeden hos våre dis-
tributører, nå gleder jeg meg 
til å videreutvikle dette kon-
septet, slik at vi gjennom en 
helthetlig satsning kan ef-
fektivisere salget av vårt to-
tale produktspekter ovenfor 
vårekunder og partnere, sier 
Torgeir Christoffersen.
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Slemdalsveien 70

MEINICH ARKITEKTER AS
Sivilarkitekter MNAL   Briskebyveien 74   N-0259 Oslo

Vi ønsker til lykke 
med nybygget

Slemdalsveien 70 sett fra krysset Slemdalsveien og Holmenveien, Det nye kontor- og næringsbygget står på samme 
tomt som tidligere Jeppes kro stod.

Foto: Byggenytt

Slemdalsveien 70 med fasade mot Holmenveien.  Næringsarealene i første etasje er leiet av DNB, Baker Hansen, Vita 
Exclusive og Billies Kitchen.                                                                                     

Foto: Byggenytt

Totalentreprise i samspill

I en samtale med OKK En
treprenør AS’s (en del av 
NCC siden 10. august 2012) 
prosjektleder Tron Tanger
aas får Byggenytt opplyst 
at oppdraget for byggherre 
Slemdalsveien 70 utføres i 
en totalentreprise i samspill 
med byggherren. 

I utgangspunktet var det 
snakk om en åpen anbuds
konkurranse for byggherre
styrte entrepriser. Det hadde 
seg imidlertid slik at bygg
herrens prosjektleder had
de god kontakt med OKK’s 
administrerende dirketør og 
kjente godt til OKK’s kom
petanse med hensyn til mil
jøbygging. Byggherren had
de stort fokus på miljøriktige 
løsninger og det passet bra at 
OKK et par år tidligere had
de gjennomført et profilert 
byggeprosjekt, byggingen av 
NSB Kompetansesenter på 
Sundland i Drammen som 
var Norges første nærings
bygg med energiklasse A. 
Det lå derfor vel til rette for 
at kontrakt resultatet ble en 
samspill modell.

Tangeraas forteller at spaden 
ble satt i jorda  i mars 2011 
med gravearbeider, uttran
sport av masser og spunting 
av utgravd tomt. Avdekket 
fjell i bunnen av byggegropa 
avslørte en stor kløft i fjel
let, noe som var en overras
kelse. Det måtte derfor stål

kjernepeling til av ca. 25% 
av grunnen før støpingen av 
bunnplate kunne ta til i ok
tober. Det ble parallelt boret 
16 stykker 300 meter dype 
energi brønner for oppvarm
ing og kjøling av bygget, noe 
som er selve plattformen for 
å kunne bringe nybygget opp 
til energiklasse A, tilføyer 
Tangeraas. 

Tangeraas opplyser videre at 
råbyggets bæresystem består 
av plasstøpte betongvegger i 
kjeller og heis/trappekjer
ner, samt stål og hulldekker. 
Råbygget sto ferdig i mars 
2012, og taket ble tekket i 
mai.

Nybygget er på 5959 m2  
BTA, hvorav 5143 m2 er leie
arealer (inkl. fellesarealer). 
Huset har 6 etasjer hvorav 
2 under bakken, fordelt på 
parkeringskjeller og teknisk 
rom, en 1. etasje med publi
kumsrettet virksomhet, samt 
3 kontoretasjer (2. – 4. etasje) 
inklusive tannlegesenter.

Enenrgiklasse A, som gjel
der for de 3 øverste etasje
ne, forteller selvsagt at nye 
Slemdaksveien 70 er et ener
givennlig bygg. Tangeraas 
opplyser at beregnet energi
forbruk  på 84 kW m2h/år. 
Jordvarme fra energibrøn
nene er som nevnt en forut
setning. I tillegg bidrar vin
dusfelt og vegger med lave 

fortsettelse neste side

Totalentreprenørens 
prosjektleder Tron 
Tangeraas med byg-
geoppgaven i bak-
grunnen. 

OKK-logoen  er byt-
tet ut med NCC’s lo-
go. OKK Entreprenør 
har vært en del av av 
NCC siden 10. august 
2012.

Foto:
Byggenytt

Spaden ble satt i jorda i mars 2011 med gravearbeider, 
uttraransport av masser og spunting av utgravd tomt. 
Avdekket fjell i bunnen av byggegropa avslørte en stor 
kløft i fjellet, noe som var en overraskelse. Det måtte der-
for stålkjernepeling til av ca. 25% av grunnen før støpin-
gen av bunnplate kunne ta til i oktober.

Foto: http://stormeiendom.no/slemdalsveien_70/
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fortsettelse fra 
forrige side

U-verdier. De respepekti-
ve verdiene er 0,8 w/m2 K 
og 0,15 w/m2K. Det betyr 
at huset er tett og slipper ik-
ke varmen ut og kulden inn 
om vinteren, og motsatt om 
sommeren. Huset er trykk-
testet og måleverdien er til-
fredsstillende lav, ifølge Tan-
geraas. 

Ventilasjonsanlegget er di-
mensjonert og bygget etter 
dagens krav. For å begrense 
energiforbruket er det instal-
lert et VAV-anlegg som sør-
ger for at ventilasjon kun går 
til de rom og soner som er i 
bruk. Ventilasjonsanlegget 
skal dekke kjølebehovet for 
kontorene i hele bygget. For 
oppvarming og kjøling av 
bygget bringer energibrøn-
nene varme via varmepum-
pe til bygget og til utendørs 
snøsmelteanlegg. De samme 
brønnene brukes om som-
meren til direkte kjøling. 
Vannet fra brønnene holder 
8-12 grader året rundt og er 
tilstrekkelig til å kjøle bygget 
i sommerhalvåret.

Tangeraas beskriver byg-
geoppdraget som et relativt 
greit og realt prosjekt, men 
selvfølgelig med sine spesi-
fikke utfordringer. Her trek-
ker han fram grunnforhold 
og høy grunnvannstand. 

Sistnevnte stilte strenge kva-
litetskrav til plasstøpingen av 
kjelleren. 

Videre er det mye teknikk 
under og i bakken både uten-
for og innenfor byggets veg-
ger. Legg så til at tomten er 
trang. Det har med andre 
ord vært lite slingringsmonn 
og dertil stort behov for god 
planlegging av og godt hånd-
verk i utførelse av arbeids-
oppgavene. Tangeraas bru-
ker ordet spindelvev om alle 
rørene som liger i bakken. 
Det er blant annet snakk om 
21 km med konvektorrør i 
forbindelse med energibrøn-
nene. Det er også lagt rør til 
snøsmelteanlegget som slyn-
ger seg rund hele bygget. I 
tillegg kommer at det ligger 
en kulvert  tvers over tomta 
med kommunal AF-ledning 
som delvis måtte omlegges. 
Videre er det bygget et for-
drøyningsmagsin på 40 m3 
med 0,3 l/sekund forsinkel-
se tilknyttet det kommunale 
ledningsnettet.

En helt spesiell utfordring 
som nok mange entreprenø-
rer drar kjensel på, er leita-
kertilpasninger. Denne delen 
utgjør en betydelig del av det 
samlete oppdrag. Tangeraas 
opplyser at kontraktsummen 
før leietakere beløper seg til 
ca, 87,6 millioner kroner. 
Tillegg leietakertilpasninger 
beløper seg til 21,7 millioner 
kroner.

Arabergveien 6, 4050 Sola
Telefon 51 64 69 00 • Epost: hubro@hubro-as.no
www.hubrohansen.no

Glass og aluminiums-
fasader er utført av

Prosjektfakta
Byggherre: Slemdalsveien 70 AS
Byggherrens prosjektleder: Bjørn Sollid AS
Totalentreprenør: OKK Entreprenør/NCC
Arkitekt: Meinich Arkitekter AS
RIG: Siv.ing. Hans Petter Jensen AS
RIB: Kjell Ludvigsen AS
RIV: Erichsen & Horgen AS
 Comfort Consult AS
RIE: Bjørn Jørgensen AS
RiBr: Norconsult AS

SATS leier første U-etasje. Her er også inn-
kjøringen til husets P-kjeller.

Foto: Byggenytt

Tekniske rom er plassert i andre underetasje (U2).
Bildene illustrerer godt at  installasjonene er impo-
nerende utført. Bildet over gir assosiasjoner til en 
kunstinstallasjon.

Foto: Byggenytt

Interiør-
eksempler fra 
kontoretasje.

Foto:
Byggenytt

LATICRETE NORDIC AS
info@laticrete.no • www.laticrete.no

I Slemdalsveien 
70 ble det brukt 

lataStøp

Over 500 

autoris
erte

taktek
kere 

landet run
dt!

TAK- OG MEMBRAN-
ARBEIDER ER UTFØRT AV

TLF 08241
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Holmengata 24
1394 Nesbru
Telefon 66 77 80 20

www.gbsprodukter.no

Innvendige
trapper og rekkverk,
og utvendige
rekkverk.

Foto: Byggenytt

Flis- og
murerarbeidene

er utført av

Konghellegaten 3, 0569 Oslo • Telefon 40 00 18 66

www.fasadecompagniet.no

Leverandører

Bildeserie fra Slemdalsveien 70 på byggenytt.no

Foto: Byggenytt
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Blikkenslagerarbeidet
er utført av

SIGURD FOSSLI A/S
Blikkenslagermester - Ingeniør

Strømnesveien 12. 1385 Asker
Telefon 66 79 78 03 • Faks 66 79 70 76

Blikkenslagerarbeidet
er utført av

Over 500 

autoris
erte

taktek
kere 

landet run
dt!

TAK- OG MEMBRAN-
ARBEIDER ER UTFØRT AV

TLF 08241

Løren 2B Lørenvangen

Modellen (Meglerhuset Selvaag) viser  boligpros
jektets 4 blokker sett mot Lørenveien (til høyre) og, 
samme perspektiv som det store bildet over. Bygg
herre er Selvaag Bolig AS. Totalentreprenør er AS 
Selvaagbygg. Arkitekt for byggemeldingen var Kile
Stockholm arkitekter. Senere har arkitekt Solveig 
Sveen i Selvaag Bolig vært ansvarlig for en noe endrt 
byggemelding. Prosjekleder for materialvalgene har 
vært  Selvaagbyggs arkitekt Babak SadighAzadi.

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt

AS Selvaagbygg har oppført 
boligprosjektet Løren 2B for 
byggherre Selvaag Bolig AS.
Prosjektet er plassert sentralt 
på Løren hvor Lørenveien  
møter Lørenvangen. Bydelen 
Løren ligger mellom Hasle 
og Refstad, Økern og Sinsen, 
innenfor Ring 3 på et platå 
hevet over byen.

Boligprosjektet er utformet 
som et kvartal med et indre 
gårdsrom, og består av fire 

svalgangsblokker med tilhø-
rende garasje- og utomhus-
anlegg.

Første etasje mot Lørenveien 
vil bestå av næringsarealer i 
form av småbutikker og be-
vertning. Over er det oppført 
182 leiligheter, i inntil seks 
boligetasjer. 

Prosjektet er på totalt 12.487 
m2, hvorav 846 m2 er næ-
ringsarealer.  

Råbygget er oppført i en 
kombinasjon av prefabriker-
te betongelementer (trapper, 
balkonger, svalganger og ba-
derom) og plasstøpte skiver 
i betong med etasjeskillere 
i plattendekker. Fasadene er 
utført i en kombinasjon av 
teglforblending, trepanel og 
spileverk. Fargen er varierte, 
men holdt i forholdvis lyse 
toner. Takkonstruksjonen er 
isolert og dimensjonert i for-
hold til energiberegninger. 

Det er lagt membran med 
forskriftsmessig fall til sluk.

Prosjektets kostnadsramme 
er totalt på ca. 250 millio-
ner kroner og ferdigstilles  i 
4. kvartal 2012. Byggetiden 
er fra 29. oktober 2010 til 21. 
desember 2012. Prosjektet er 
gjennomført som en totalen-
treprise. 

Med ryggen mot Lørenvangen sett mot Vekslerveien i 
bakgrunnen.

Foto: Byggenytt



BYGGENYTT NR. 7/8–2012  – 13

Holmengata 24
1394 Nesbru
Telefon 66 77 80 20

www.gbsprodukter.no

Innvendige trapper
utvendige balkonger, 
takterasse og tak 
over svalganger.

Foto: Byggenytt

Ventilasjonsaggregat
er levert av

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

www.covent.no

Anlegg for avtrekksventilasjon i garasjeanlegget.

Foto: Byggenytt

Boligprosjektet (noe 
inn hyllet i skodde) sett 
fra Lørenvangen ved 
Selvaags hovedkvarter.
Bildet under: Visnings
leilighet med standard 
gulv i 14 mm eikepar
kett.

Foto: Byggenytt

Balkonger og svalganger er viktige elementer  i 
dette boligprosjektet.

Foto: Byggenytt
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pressemeldinger:

Markedsledende energieffektivitet med minimale driftskostnader
Den diversifiserte industri-
produsenten Eaton Corpora-
tion har nå annonsert lanse-
ringen av Eaton 93PM, den 
nye generasjonen trefaset 
avbruddsfri strømforsyning 
(UPS).

Enheten er utformet for å 
oppfylle pålitelighetsbehove-
ne til IT-ledere i de mest kre-
vende miljøer, inkludert vir-
tualiserte og skydata-sentere, 
samlokaliseringsanlegg og 
driftskritiske bruksområder. 
93PM har en effektfaktor på 
1,0, dekker nominelle effek-
ter fra 30 til 50 kVA/kW og 
tilbyr bransjeledende energi-
effektivitetsnivåer i et kom-
pakt «footprint» på 0,5 m2. 

99 % effektivitet
I dobbeltkonverterende on-
line modus er Eaton 93PM 
utformet for å yte med en 
enestående 96,7 % effekti-
vitet og beskytte kritisk last 
fra uregelmessigheter i forsy-
ningsstrøm. Med Eatons ny-
skapende energisparesystem-
teknologi (ESS) tilpasser 
UPS-enheten seg automatisk 
til inngående strømforhold, 
og øker effektiviteten til im-
ponerende 99 %. Dette betyr 
at 93PM under normale for-
hold gir si kker strøm til las-
ten gjennom en statisk by-
pass-linje, og deretter, hvis 
omstendighetene krever det, 
bytter den til dobbeltkonver-
terende - eller batterimodus 
med en typisk skiftetid på 
bare 2 ms. Enhetene gjør det 
dermed mulig for brukerne å 
optimalisere strømforbruks-
effektiviteten (PUE) mens 
optimal pålitelighet og kon-
tinuerlig lasttilgjengelighet 
er sikret. 

– Med sin ESS-teknologi er 
Eaton ledende innen UPS-
energieffektivitet. Den nye 
serien Eaton 93PM UPS-er 
bekrefter og styrker denne 
posisjonen. Det er det mest 
effektive systemet i sin klas-
se på markedet i dag, bemer-
ker Fritz-Ove Larsen, Sales 
Manager hos Eaton.

– Selv små økninger i UPS-
effektivitet kan raskt bli til 
tusenvis av euro. Vi er glade 
for og stolte av at Eaton kan 
hjelpe sine kunder i kampen 
mot høye energikostnader 
for de stadig økende strøm-
kravene i IT-infrastrukturen, 
legger han til.

Maksimal oppetid og
minimalt fotavtrykk
Eaton 93PM har også høy 
strøm- og energitetthe t. En-
hetene kan gi full last med 
strøm fra interne batterier i 
10-20 minutter. Interne bat-
terier gjør at 93PM har et 
minimalt fysisk fotavtrykk 
på bare 0,5 m2, og sparer der-
med verdifull plass som bru-
kerne kan sette av til annet 
virksomhetskritisk utstyr.

I tillegg er enhetene utstyr 
med Eatons dokumenter-
te avanserte batteristyrings-
teknologi (ABM), som sik-
rer maksimal oppetid. ABM 
optimaliserer batteriladetid, 
eliminerer overlading, over-
våker batteriforhold konti-
nuerlig for å øke batterileve-
tiden med 50 %, muliggjør 
tidlig påvisning av feil og gir 
optimal vedlikeholdsplan-
legging. Hvis det er nødven-
dig, kan backuptiden forlen-
ges ytterligere med eksterne 
linje-og-match-batterikabi-
netter for å levere strøm i over 
en time.

Intuitiv berøringsskjerm
I tillegg til bransjeledende 
energieffektivitet har funk-
sjonalitet vært et nøkkelhen-
syn i å sikre at 93PM bidrar 
til å optimalisere drifts-
produktiviteten. En intuitiv 
LCD-berøringsskjerm som 
er bygd inn i fronten på UPS, 
gir viktig informasjon på ste-
det om blant annet strømkva-
litet, energiforbruk og effek-
tivitetstrender – både som 
data og som grafikk. Takket 
være et standard nettgren-
sesnitt har brukerne også 
muligheten til å fjernover-
våke og -styre 93PM, samt 

integrere enheten i IT- og be-
driftsstyringssystemer.

Eatons Intelligent Power 
Software Suite gjør det for 
eksempel mulig for brukerne 
å overvåke og styre alle kraf-
tenhetene i nettverket. Intelli-
gent Power Manager (IPM)-
programvaren er kompatibel 
med de største driftssyste-
mene samt virtualiserings-
programvare. På den måten 
kan 93PM enkelt integreres i 
ledende virtualiserte IT-mil-
jøer som VMware vCenter, 
Microsoft Systems Center 
og Citrix XENCenter. Ved 
strømbrudd kan IPM utløse 
handlinger som live-migre-
ring av virtuelle maskiner, 
kontrollert nedstenging eller 
katastrofegjenoppretting, og 
flytte kritiske programmer 
til tilgjengelige servere i en 
organisasjon eller til et sam-
lokalisert anlegg eller offent-
lig sky.

Det kan ut føres full service 
på alle Eaton 93PM-enhe-
ter fra forsiden, noe som gir 
enkelt vedlikehold uten last-
nedetid. På den måten økes 
systemets oppetid. Intern 
isolasjon av tilbakekoblings-
beskyttelse for bypass, en 
batteribryter for å beskytte 
de interne batteriene og en 
likeretterinngangsbryter for 
enkel isolering av den av-
bruddsfrie strømmodulen 
når systemet er i drift eller 
under service, er også inklu-
dert. En rekke tilkoblings-
kort og en intern bryter for 
frakobling ved vedlikehold 
(MBS) er tilgjengelig som 
ekstrautstyr. MBS gjør at det 
kan utføres service på enhe-
ten uten å redusere utgang-
senergi og slå av lasten, og 
bidrar til å redusere behovet 
for dyre, eksterne løsninger 
for koblingsanlegg. 
 
Nye Eaton 93PM UPS vil 
være tilgjengelig fra og med 
januar 2013.

For å lære mer om Eaton 
93PM UPS , gå til www.

eaton.eu/93PM. For mer in-
formasjon om Eatons kom-
plette utvalg i produkter og 
tjenester for strømkvalitet, 
kan du besøke www.eaton.
no/powerquality.

For mer informasjon, kon-
takt Fritz-Ove Larsen, Ma-
nager Solution Sales & Pro-
jects, på telefon 909 38 238 
eller e-post fritzovelarsen@
eaton.com.

Om Eaton
Eatons elektriske sektor er 
en global leder innen strøm-
distribusjon, strømkvalitet, 
kontroll og automasjon, strø-
movervåking og energiadmi-
nistrasjon. Eaton er klare til 
å løse dagens mest kritiske 
utfordringer innen strømsty-
ring ved hjelp av de globale 
produktseriene fra Cutler-
Hammer®, Moeller®, Po-
werware®, Holec®, MEM® 
og Santak®.

Eaton Corporation er et di-
versifisert strømstyringssel-
skap med mer enn 100 års 
erfaring i å tilby energief-
fektive løsninger som hjelper 
våre kunder å effektivt hånd-
tere elektrisk, hydraulisk og 
mekanisk kraft. Med en om-
setning p å $ 16.0 milliarder i 
2011, er Eaton en global leder 
innen teknologi for elektris-
ke komponenter, systemer 
og service for strømkvali-
tet, -distribusjon og -kon-
troll: hydrauliske kompo-
nenter, systemer og tjenester 
for industrielt og mobilt ut-
styr; drivstoff til aerospace, 
hydrauliske og pneumatiske 
systemer for kommersiell og 
militær bruk, samt styring av 
ytelse, drivstoff og sikker-
het i biler og lastebiler. Eaton 
har cirka 74.000 ansatte og 
selger produkter til kunder i 
flere enn 150 land. For mer 
informasjon, besøk: www.
eaton.no.

93PM har en effektfaktor på 1,0, dekker nominelle effek-
ter fra 30 til 50 kVA/kW og tilbyr bransjeledende ener-
gieffektivitetsnivåer i et kompakt fotavtrykk på 0,5 m2. 

Foto: Eaton

Sprinkleranlegg redder liv

Aluminiumskasser for sikker 
og fleksibel transport og 

oppbevaring
WIBE LADDERS lanserer 
en ny serie aluminiumskas-
ser for transport og oppbe-
varing av verktøy og annet 
utstyr. Fokus under utviklin-
gen av kassene har vært på 
design og funksjonalitet. De 
flotte kassene er lette å stable 
og har fasede hjørner. Kasse-
ne er enkle å bære i det ergo-
nomiske to-greps-håndtaket, 
og gummipakningen i lokket 
beskytter innholdet mot fukt 
og støv. Lokket har hurtiglås 
løsning og kan låses med en 
hengelås.  

Transport av verktøy og ut-
styr er en uunngåelig utfor-
dring i hverdagen til hånd-
verkeren. Smarte løsninger 
kan imidlertid gjøre det en-
klere. WIBE LADDERS nye 
serie med stilige alumini-
umskasser kommer som et 
tillegg til det store utvalget av 
stiger, og vil gjøre transport 
og lagring sikrere og enklere.  

«Målet vårt var å utvikle en 
serie kasser som kan hjelpe 
håndverkeren i det daglige 
arbeidet. Aluminiumskas-
sene er perfekte  til trans-
port og oppbevaring av verk-
tøy. De passer like godt på 
lasteplanet av en bil som på 
en off-shore rigg. Oppbeva-
ringskassene er Europalle 
tilpasset, og sørger for sikker 
transport selv når innholdet 
er skikkelig tungt», sier Jo-
han Wijkmark, WIBE LAD-
DERS. 

Tunge løft av verktøy og 
uhåndterlig utstyr er en yr-
kesrisiko for håndverkere. 
WIBE LADDERS har de-
signet et bredt håndtak med 
plass til to hender, for å gjø-
re løftingen lettere. ”De ek-
stra brede håndtakene gjør 
det enkelt å bære kassen hvis 
den er tungt lastet, eller hvis 
vekten er ujevnt fordelt. Det 
er lett for håndverkeren å ha 
god balanse under bæring, 
ved å justere grepet i håndta-
ket eller ved å bruke to hen-
der»,  sier Johan Wijkmark. 

Kassene er utstyrt med ro-
buste snap-lås som kan låses 
med hengelås for å beskyt-
te verktøyet mot uvedkom-
mende.  «Et vanlig problem 
på byggeplasser, og andre 
arbeidsplasser, er at verktøy 
har en tendens til å forsvin-
ne. Vanligvis har personen 
som låner utstyret til hensikt 
å returnere det,, men glem-
mer det”, sier Johan Wijk-
mark hos WIBE LADDERS.  

Spesialtilpasset skuminteriør 
fra tredjeparts leverandør kan 
brukes for å spesialtilpasse 
kassene for spesielt følsomt 
utstyr. ”Kartmålingsutstyr, 
eller andre instrumenter som 
trenger ekstra beskyttelse, 
kan transporteres trygt i våre 
aluminiumskasser. Følsomt 
og sart utstyr som drillhoder 
kan transporteres sikkert i en 
interiørtilpasset kasse ”, sier 
Johan Wijkmark.

Kravet om automatiske slok-
keanlegg i helseinstitusjo-
ner, overnattingssteder og bo-
ligblokker gjelder bare bygg 
oppført fra og med 2010, men 
sprinkleranlegg sikrer både 
mennesker og verdier og bur-
de derfor installeres generelt. 
Som følge av ny Byggteknisk 
forskrift er sprinkleranlegg å 
se i alle boligblokker bygget 
etter 2010. Anlegget skal gi 
beboere ekstra tid til å komme 
seg ut dersom en brann oppstår 
i bygget, og vil i de fleste til-
feller også slokke brannen. To-
talt er 575.000 sprinklerhoder 
installert i Norge i 2011.

Ikke noe annet brannsikrings-
tiltak i bygninger har høyere på-
litelighet enn sprinkleranlegg. 
Over 100 års erfaring fra he-
le verden viser at 97 prosent av 
alle branner slokkes eller kon-
trolleres i bygninger hvor sprin-
kleranlegg er installert. Det er 
ikke registrert omkomne i brann 
i sprinklede bygg i Norge.

– En klar fordel ved sprin-
kleranlegg er at branner slok-
kes i en tidlig fase. Dette med-
fører at skadene blir små, og 
virksomheten som regel kan 
fortsette etter kort tid. Sprin-
kleranlegget løses raskt ut ved 
varmeutvikling, og de fleste 
branner slokkes med kun tre 
sprinklerhoder. Det er helt sik-
kert at sprinkleranlegg har re-
dusert antall store branner, sier 
risikoingeniør Olav Kjærland i 
KLP.
 
I praksis betyr de nye krave-
ne fra 2010 at boligbygninger 
med mer enn to etasjer og heis, 
må ha automatisk slokkean-
legg.   I bygninger der det bor 
personer med nedsatt evne til å 
komme seg ut i en brannsitua-
sjon, som i omsorgsboliger og 
universelt utformede bygg, vil 
et boligsprinkleranlegg være 
livreddende. Brannen vil hol-
des i sjakk eller slokkes inn-
til brannvesen eller andre kan 
hjelpe disse personene ut. 

Omsorgsboliger og boliger 
med universell utforming som 
ikke har mer enn to etasjer, el-
ler sykehjem som er bygget 
før 2010, har ikke automatisk 
sprinkelanlegg.

– Kommunene bør også vur-
dere brannsikkerhetsnivået 
for eksisterende sykehjem og 
andre bygninger hvor det bor 
personer med nedsatt evne til 

å redde seg selv. Dersom kon-
klusjonen av en slik vurdering 
er at brannsikkerhetsnivået ik-
ke tilfredsstiller dagens krav, 
bør kommunen lage en plan for 
oppgradering av eksisterende 
sykehjem, hvor sprinkling tro-
lig vil være et aktuelt tiltak, si-
er Kjærland.

Hva er et sprinkleranlegg?

• Et rørsystem, som oftest ko-
blet til det offentlige vannver-
ket eller private vannbasseng.
• Rørsystemet er oftest mon-
tert i taket, og rørene er for-
synt med små dyser som sprer 
vannet (sprinklerhoder).
• Sprinklerhodene utløses av 
varme (normalt ca 68 grader), 
ett om gangen.
•Sprinkleranlegget har nor-
malt a larmoverfør ing t i l 
brannvesenet eller annet ak-
sjonsapparat. Dette gjør at 
vannskader som følge av at 
sprinklingen blir utløst, nor-
malt blir relativt begrenset.
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Prosjekt og byggeleder

Telefon 46 80 55 55
www.hrprosjekt.no

Rådgivende ingeniør
byggeteknikk

Schwenckegata 11, 3015 Drammen
Telefon 32 25 44 80

Arkitekt

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

AKA  HM49 – Hvervenmoen Næringspark Hønefoss
Av 

Daniel Grande,
Halvorsen & Reine AS sivilarkitekter MNAL

Prosjektet er et «tilbygg» til 
det eksisterende kontorbyg-
get i Hvervenmoveien 49 - i 
Næringsparken ved samme 
navn. Prosjektet er utviklet 
i samarbeid mellom Erik 
Karlsen og Halvorsen & Rei-
ne AS sivilarkitekter MNAL.

Nybygget og eksisterende 
bygg er forbundet med en 
glassgang over 3 etasjer som 
skaper og forsterker en øst-
vest akse gjennom hele pro-
sjektet – fra den gamle ho-
vedinngangen i øst til et nytt 
felles uteområde i vest. Are-
alene langs denne aksen ut-
gjør fellesarealene i etasjene 
oppover i byggene, og danner 
en naturlig forbindelse mel-
lom fellesfunksjonene i pro-
sjektet.  Ny hovedinngang er 
etablert på sydsiden av pro-
sjektet og markeres med en 
lengre baldakin i glass fra 
det nyetablerte parkerings-
området.

Nybygget er på 7 etasjer, som 
er 2 etasjer høyere enn ek-
sisterende bygg, og strekker 
seg opp til tretoppene som 
danner et grønt tak på hele 
Hvervenmoen som område. 
Arealene består av en parke-
ringskjeller på ca. 3000kvm 
og kontor- samt fellesarealer 
i nybygget på ca. 4800kvm. 
Eksisterende kantine ble ut-
videt i 1 etasje samt med en 
ny mesanine i 2 etasje, og 
fungerer som kantine for he-
le kontorkomplekset.

Det er etablert 2 fløyer på 
hver side av den sentrale ak-
sen med fellesområder og 
funksjoner tilgjengelig fra 

felles trapperom og heiskjer-
ne. Dette skaper lyse gjen-
nomgående kontorseksjoner 
som lettere kan deles av, eller 
brukes som selvstendige plan 
i bygget. Overgang til eksis-
terende bygg er gjennom 1 
etasje og via en gangbro i 3 
etasje. Det er utstrakt bruk av 
glass i både trappe- og hei-
skjerne, og i overgangen mel-
lom byggene - noe som ska-
per lyse og åpne arealer med 
utsikt og oversikt over det 
nærliggende området. Plan-
messig er bygget åpnere enn 
det eksisterende kontorbyg-
get, med flere løpemeter fa-
sade som gir muligheten for 
flere cellekontorer. Siktlinje-
ne fra fellesarealene og kor-
ridorene ut i landskapet gjør 
det lettere å orientere seg i 
bygget både for faste brukere 
og besøkende.

Formspråket og materialer 
er videreført fra eksisteren-
de bygg for å skape et helhet-
lig og sammenhengende pro-
sjekt. Fasadene er videreført 
i glass og felter av royalim-
pregnert panel, samt beslag 
i sink, elementer i galvani-
sert stål og partier med fast 
solavskjerming med alumi-
niumsprofiler. De øverste to 
etasjene er utført i en lysere 
fargetone da de skiller seg ut 
fra prosjektet for øvrig. Eta-
sjene 6 & 7 er også tilbake-
trukket i forhold til underlig-
gende etasjer slik at bygget 
fremstår lettere avtrappet 
når man nærmer seg toppen. 
Bruk av karnappelementer – 

fortsettelse neste side

Totalentreprenørens prosjektleder Tor Ole Leversby, her 
på takterrasse (bildet under) profilert mot E16, og godt 
på høyde med tretoppene. Leversby er stolt over å ha vært 
med på å bygge HM49 som er blitt til et signalbygget slik 
det fremstår i dag. Resultatet tilskriver han ikke minst 
det gode og løsningsorienterte samarbeidet som har vært 
med rådgivere og byggheren og dennes prosjekt ledelse.

Foto: Byggenytt

Bildet illustrerer hvordan det eksisterende bygget er for-
bundet med nybygget med en glassgang over 3 etasjer.

Foto: Byggenytt

Nybygget til venstre. Bruk av karnappelementer, noen i gront glass,
er med på å artikulere byggets øverste etasjer.

Foto: Byggenytt
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Veidekke Entreprenør AS
www.veidekke.no

Totalentreprenør
for AKA Hønefoss

fortsettelse fra 
forrige side

noen i grønt glass er med på 
å artikulere byggets øverste 
etasjer.

Detaljeringen et utført et-
ter prinsippene om moder-
ne arkitektur der rene linjer 
og skarpe presise overganger 
mellom materialer er vekt-
lagt. Glassfasadene speiler 
det omkringliggende land-
skapet med trærene på en 
måte som er med på å bryte 
opp og skape liv og bevegel-
se i bebyggelsen. Panelfelte-
ne er utformet og plassert for 
å skape dybde og kontrast 
samt artikulere formgivnin-
gen på bebyggelsen ytterli-
gere.

Man har bevart så mange av 
de høye trærene på området 
som mulig da disse er med 
på å definere Hvervenmoen 
som område. Skogbunnen i 
området har man også før-
søkt å bevare i randsonene til 
tomten slik at overgangen til 
skogsbeltene blir så naturlig 
som mulig.

Innvendig er det lagt fokus 
på funksjonalitet i utformin-
gen av planløsninger og ma-
terialbruk. Kvalitetsmateria-
ler på gulv, vegger og tak i 
lyse farger og bruk av kon-
trastfarger for å markere ele-
menter og fellesfunksjonene.

Prosjektet fremstår som et 
åpent bygg i Hvervenmoen 
Næringspark – et område 
som har både bymessige og 
landlige kvaliteter. Dette er 
viktige elementer og prinsip-
per som bør vektlegges i den 
videre utviklingen av områ-
det.

Prosjektfakta
Byggherre: AKA AS
Byggherreombud: Eiendomsservice Ringerike AS
Prosjektledelse og
  byggeledelse: HR Prosjekt AS
Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Arkitekt & Lark: Halvorsen & Reine AS
RIB: Siv.in. Will Arentz AS
RIV: Moe Polyplan AS
RIE: ECT AS
RIBr: Roar Jacobsen AS
RIGeo: Multiconsult AS
RIAku: Multiconsult AS
Energiramme
  bygningskonstruksjoner: Norconsult AS

Over: 
Nybygget består av to 
fløyer.

Til venstre:
Hvervenmoen er et 
attraktivt område blant 
annet med sine 
høyreiste furutrær.

Til venstre:
Ny hovedinngang er 
etablert på sydsiden av 
prosjektet og markeres 
med en lengre balda
kin i glass mot det ny
etablerte parkerings
området.

Foto:
Byggenytt

Elegante interiører fra trappehus og konotor
etasje.

Foto: Byggenytt
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Bildeserie fra AKA HM49 på byggenytt.no

Fra venstre:
Flott gulvdetalj og 
ditto himlingdesign.

Til høyre:
Hovedtrappen nok 
en gang! Her ned fra 
topp etasjen.

Foto:
Byggenytt
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pressemeldinger:

Passerer en halv milliard kroner i omsetning
– Å passere en halv milliard 
kroner i omsetning er litt av 
en milepæl, fastslår adminis-
trerende direktør Trond Ha-
gerud i Mapei AS i Nord-
Odal. 

Det skjer mandag 10. de-
sember, noe som blir behø-
rig markert ved hjørnestens-
bedriften på Sand, som har 
vokst til 184 medarbeidere.
Industrieventyret startet i 
1976 som Rescon AS og er 
blitt en ledende norsk leve-
randør av lim, fugemasser og 
andre kjemiske produkter til 
byggebransjen. 1977 var det 
første hele driftsåret, og bare 
et tiår senere passerte omset-
ningen 100 mill. kroner. Et-
ter det har det gått slag i slag. 
I 2001 ble 200 mill. kroner 
passert, 300 mill. kroner i 
2005 og 400 mill. kroner i 
2007 – og nå oppunder jul 
2012 viser regnskapet et salg 
hittil i år på 500.000.000 
kroner. Prognosen for hele 
året 2012 er 530 millioner 
kroner.

– En fantastisk utvikling, 
fastslår Trond Hagerud som 
har ledet selskapet siden 
1998.

– Vi har blitt verdsatt som en 
kompetent og ansvarlig part-
ner, og har opplevd en bety-

delig vekst. Mapei har inves-
tert 180 mill. kroner i Odalen 
de siste ti årene, sier Hagerud 
og fastslår at Mapei har vært 
en god eier.

Rescon ble en del av det in-
ternasjonale konsernet Ma-
pei i 1999. Det ga medvind 
som raskt gjorde det ’nye’ 
Rescon Mapei til en nordisk 
aktør. Markedsområdet har 
vokst og markedsutviklingen 
i Norden og Baltikum styres 
nå fra Odalen. Omsetningen 
i Sverige alene har passert 
100 mill. kroner. Det er eta-
blert eget selskap i Danmark 
og det er åpnet kontor i Riga.
Mapei er rigget for videre 
vekst og utvikling, ikke minst 
fordi et av konsernets 18 fors-
kningssentre er lagt til Sand. 

Fem prosent av omsetningen 
brukes til forskning og pro-
duktutvikling blant annet 
rettet mot økologisk bære-
kraftige produkter og sys-
temer som ikke inneholder 
løsemidler og forurensende 
stoffer. Den omfattende sat-
singen på forskning og utvik-
ling tiltrekker seg ekspertise 
og kompetente medarbeidere 
på en rekke fagområder. Sta-
dig nye arbeidsplasser i Ma-
pei har skapt vekst i Nord-
Odal. I tillegg til de mange 
som pendler til ulike deler 
av Akershus og Hedmark, er 
det også en del tilflytting til 
Nord-Odal.

Odalsbedriften er ledende i 
Norden på mange produkter 
for bygg og anlegg. Olje- og 
gass industrien har gjennom 
alle år vært en betydelig av-
taker av produkter, blant an-
net til undervanns betong.
Navnet ble for et år siden 
endret fra Rescon Mapei til 
Mapei AS. Mapeikonsernet 
er verdens største produsen-
ter av lim, fugemasser og 
kjemiske produkter til byg-
gebransjen.

For mer informasjon kontakt 
adm. direktør Trond Hage-
rud, 91569420 / trond.hage-
rud@mapei.no

Om Mapei
Rescon AS har vært en leden-
de norsk leverandør av lim, 
fugemasser og andre kjemis-
ke produkter til byggebran-
sjen siden 1976. I 1999 ble vi 
en del av det internasjonale 
konsernet Mapei. Under nav-
net Rescon Mapei ble vi kjent 
i alle de nordiske landene. 
Vi har blitt verdsatt som en 
kompetent og ansvarlig part-
ner, og har opplevd en bety-
delig vekst.

I oktober 2011 endret Rescon 
Mapei navn til Mapei AS for 
og tydeligere vise at firmaet 
tilhører en av verdens største 
produsenter av lim, fugemas-
ser og kjemiske produkter til 
byggebransjen. Anlegget i 
Nord-Odal blir fortsatt hjør-
nesteinen for det nordiske 
markedet.

Mapei er et av verdens største 
konsern i vår bransje, og har 
ansatte i over 80 land i alle 
verdensdeler. 5 % av omset-
ningen brukes til forskning 
og produktutvikling – rettet 
mot økologisk bærekraftige 
produkter og systemer som 
ikke inneholder løsemidler 
og forurensende stoffer.

Mapei har 18 forskningssen-
tra, hvorav ett er hos Mapei i 
Nord-Odal.

Administrerende direktør 
Trond Hagerud i Mapei AS

Nå skal gravemaskinføreren, transportøren og bonden digitaliseres

I de beste hender
Arbeid i høyden vil alltid 
innebære en risiko og er 
fremdeles den største en-
keltårsaken til dødsfall og 
skader på arbeidsplassen. 
Det finnes mange produk-
ter på markedet som vil re-
dusere slike risikoer, men 
hver byggeplass gir en ny 
utfordring for arbeidsgivere 
og spesielt arbeiderne som 
arbeider i «det farlige om-
rådet».

Det er relativt enkelt å plan-
legge og ta gode forhold-
sregler for å unngå ulykker, 
men det finnes fortsatt sel-
skaper som ikke planleg-
ger jobbene skikkelig og 
som ikke sørger for at ar-
beidet utføres på en trygg 
og sikker måte. Når al-
le selskapene kan få gratis 
veiledning til det aktuelle 
regelverket, finnes det in-
gen unnskyldning.

I Europa skyldes mer enn 
halvparten av alle ar-
beidsrelaterte dødsulykker 
fall fra høyder i byggebran-
sjen. For å kunne redusere 
disse tallene, kan du følge 
en enkel tretrinns prosedyre 
for å oppnå god sikkerhet 
ved arbeid i høyden: (1) 
fjern behovet for å arbeide 
i høyden der det er mulig, 
(2) unngå ulykker og fall 
der det er umulig å unngå 
arbeid i høyden, og (3) re-
duser virkningen av fall så 
mye som mulig med pas-
sende sikkerhetsutstyr.

Planlegging er viktig
Med god planlegging kan 
man helt unngå behovet 
for arbeid i høyden. Dette 
kan man oppnå på en rekke 
måter, bl.a. forhåndsmon-
tering av sikkerhetskompo-
nenter på bakkenivå – f.eks. 
ferdigstøpte fester innebygd 
i forhåndsproduserte el-
ementer – som også gjen-
sepeiler dagens trend med 
modulbasert, ekstern byg-
ging.

Ved å involvere en tilby-
der av fallsikringsløsninger 
i konstruksjonsfasen, kan 
man integrere alle fast-
er for sikkerhetsutstyr i 
de forhåndsproduserte el-
ementene eller stillasene. 
Med en slik nøye plan-
legging av hver del slip-
per man å måtte bore i den 
nye bygningens betong- og 
stålelementer – inkludert 
posisjonen til hver stolpe, 
tvinge og hull.

Hvis bedriftene tar alle 
disse elementene i betrakt-
ning før prosjektet start-
er, vil de raskt dra nytte 
av mer kostnadseffektive 
former for beskyttelse, re-
duserte arbeidskostnader 
og mindre tid på byggeplas-
sen. I planleggingsfasen må 
alle former for kollektive 
sikkerhetstiltak – inklud-
ert kant- og fallsikringsys-
temer – tas i betraktning 
for å kunne levere den best 
egnede løsningen.

Bedre føre var
Ulykker som skyldes fall 
kan føre til alvorlige per-
sonskader eller død, så der 
det kreves arbeid i høyden, 
er det også behov for en 
form for kontrolltiltak, der 
første trinn er å velge utstyr 
som hindrer fallulykker.

Moderne sikkerhetsbarrier-
er gir både kantsikring og 
sikker tilgang til kantene av 
bygningen, samtidig som 
de er i overensstemmelse 
med standardene, f.eks. 
EN13374. Og ved å samar-
beide tett med leverandør-
er av kantsikringssystemer 
helt fra begynnelsen, kan 
entreprenørene få verdifull 
opplæring og veiledning for 
å sikre optimale sikkerhet-
snivåer.

Det ideelle er en kombi-
nasjon av kollektive kant- 
og fa l lsik r ingssystem-
er da det ofte er umulig å 
unngå arbeid i høyden. I 
disse tilfellene er den siste 
fasen i prosedyren å re-
dusere avstanden og kon-
sekvensene av et eventuelt 
fall.

Sikringsløsninger
Nedfallsskjermer har blitt 
stadig mer populære de 
senere årene da de er ut-
formet til å gi passiv fall-
sikring i tråd med den 
generelt godtatte oppfat-
ningen at man bør sørge 
for kollektiv beskyttelse fo-
ran personlig beskyttelse. 
Nedfallsskjermer anbefales 
faktisk i mange retningslin-
jer i Europa.

Skjermer beskytter både 
arbeiderne og publikum på 
bakken mot fallende gjen-
stander og materialer. Kom-
binert med sikkerhetsbarri-
erer vil disse to produktene 
gi svært god sikring som 
åpenbart vil bidra til re-
dusert antall ulykker, kost-
nadseffektive kontrakter og 
tryggere og mer produktive 
medarbeidere.

Setter standarden
Farene forbundet med ar-
beid i høyden er godt kjent 
og dokumentert takket 
være progressive HMS-
initiativer og -lover, så vel 
som fortløpende forbed-
ringer i byggeforskriftene. 
COMBISAFE har utviklet 
et bredt spekter av sikring-
sløsninger de siste 25 årene 
og kan tilfredsstille kravene 
til arbeid i høyden for å le-
vere løsninger som forhin-
drer og beskytter og som 
setter standard i bransjen.

Med en produktstruk-
tur som er nøye tilpasset 
HSEs sikkerhetsprosedyr-
er,  kan COMBISAFE 
hjelpe arbeidsgivere og ar-
beidstakere med å overhol-
de de nyeste reglene for ar-
beid i høyden med et bredt 
spekter av løsninger som 
gir et tryggere arbeidsmiljø 
for alle

Nå skal gravemaskinføre-
ren, verksmesteren  og andre 
«utearbeidende» digitalise-
res. Gjennom Uno-X Smøre-
olje sin nye direkte og digita-
le plattform, kan maskinisten 
om bord  eller bonden på 
treskeren bruke en smartpho-
ne til å nå alle tjenestene som 
tilbys. Ikke bare skal det øke 
effektiviteten hos brukeren, 
men det reduserer antallet 
henvendelser til Uno-X Smø-
reolje sitt kundesenter med 
10.000 årlige oppringninger.

- Produktinformasjon, sik-
kerhetsdatablad, oppdatert 
informasjon, kontoutskrifter 
og liknende må i dag spesi-
fiseres og sendes på mail, i 
tillegg til at ca. 70 prosent 
av kundene bestiller varer 
ved å ringe inn til kundeser-
vice.  Alt dette kan nå gjøres 
og hentes i mobilen. Skul-
le en ønske papirutskrift så 
sendes informasjonen ba-
re til nærmeste pc og prin-
ter. Kontoutskriften eller an-
dre spørsmål rundt reskontro 

kan en like enkelt hente på 
egen telefon, sier markeds-
sjef i Uno-X Smøreolje, Eirik 
Strømnes.
 
Utfordrer den tradisjonelle 
oljeindustrien
Digitaliseringen skjer bå-
de i virksomheten til Uno-
X Smøreolje i Danmark og i 
Norge, og er på vei inn i en 
ellers konservativ oljeindus-
tri. Dette er første gangen 
et smøreoljeselskap tar kon-
sekvensen av den raske og 
omfattende spredningen av 
smartphones.

- Convenience er ikke et ty-
pisk ord i den tradisjonelle 
industrien, men det er stikk-
ordet for kundene våre når 
de får muligheten til å frigi 
kontortid ved å benytte den-
ne tjenesten. Med en smartp-
hone kan kunden alltid be-
stille varer, samt ha all den 
informasjonen som behøves 
tilgjengelig uten å måtte sitte 
på kontoret. Det enkle er ofte 
det beste, sier Strømnes.

 Hvis du kommer deg på 
nett…
Dette blir en fullstendig di-
gitalisering av hele virksom-
heten til Uno-X Smøreolje, 
og besparelsen kan bli flere 
millioner kroner på mer ef-
fektiv drift. Selskapet foku-
serer utelukkende på en digi-
tal, mobil strategi for å gjøre 
alle transaksjoner mellom 
selskapet og dets kunder så 
enkel og effektiv som mulig. 
Den digitale løsningen består 
av et mobil nettsted optimali-
sert for smarttelefoner.

- Vi vurderte en app, men vi 
mente det ville bli for tung-
vint for kundene å hele tiden 
oppdatere appen ved eventu-
elle endringer. I tillegg er få 
av våre kunder veldig «inne 
i app-verden». Derfor er den 
digitale løsningen er en re-
sponsiv nettside. Klarer du å 
gå inn på internett, så klarer 
du dette, avslutter Strømnes.
 
Følger varene
Uno-X Smøreolje har også 
utviklet en Track & Trace-
funksjon i løsningen som vi-
ser hvor varene befinner seg 
på transportruten. Slik skal 
det bli enklere for kunden. 
Kjøper en en ny maskin og 
har avtale hos Uno-X i for-
hold til smøreolje, kan et par 
trykk på oljekonverteren gi 
svaret på hvilken olje maski-
nen bruker.

Selvhjelp på bensinstasjonen
Nye, integrerte QR-koder 
skal bistå bil- og transport-
kunder i ‘å hjelpe seg selv’: 
Når de står på utsalgssted og 
skal velge motoroljer fra Te-

xaco, skanner en bare QR-
koden på produkthyllen. Da 
kommer bildet av en num-
merplate opp, deretter tas-
tes registreringsnummeret på 
kjøretøyet, og umiddelbart 
vises hvilken motorolje som 
egner seg best.

Også for forhandlerne
Uno-X Smøreolje i Norge har 
mange forhandlere. Med løs-
ningen kan forhandleren en-
kelt sjekke hva kunden tren-
ger – i kundebesøket, og 
gjennomføre en bestilling 
basert på at det allerede er 
etablert et kundeforhold med 
individuelt regulerte priser 
og kjøp på kreditt.
 
 
For mer informasjon:
Markedssjef, Uno-X Smø-
reolje AS, Eirik Strømnes, 
ers@unox.no, tlf. 928 09 154
 
Uno-X Smøreolje har fo-
kus på salg av smøremid-
ler. Smøreoljeselskapene har 
som strategi å vokse innen-
for smøreoljemarkedet i beg-
ge land, gjennom å komme 
inn på nye markedssegmen-
ter, og oppnå større marked-
sandeler på eksisterende om-
råder. Uno-X Smøreolje er 
eksklusiv leverandør av Te-
xaco-produkter, et av ver-
dens mest kjente smøremid-
ler.

Uno-X Gruppen er et sel
skap som styrer etter det en-
kle mottoet ”Enkelt og effek-
tivt”. Vår visjon er å bli kjent 
som det mest verdidrevne 
drivstoff- og energiselskapet 
i Norden.
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Veidekke Entreprenør AS
Distrikt Sogn og Fjordane
Kaupanger Industriområde
Vangestadvegen 6, 6854 Kaupanger
www.veidekke.no

Totalentreprenør

AMFI Sogningen
Av 

Laust Østergaard,
AMB arkitekter AS 

Når det gjelder AMFI Sogningen, kan man virkelig snakke om taket som den femte fasade. 

Foto: Håvard  Nesbø, Sogn Avis

Sogningen Storsenter består 
historisk sett av 7 enkeltbygg 
fra ulike tidsperioder. Byg-
gene er sammenbygd ved 
flere anledninger, bla. ved 
fasaderenovering, påbygg og 
omforming av Coop Domus 
og K-Senter med anknytning 
til Aaberge-bygget; sukses-
sivt har det vært gjennemført 
flere runder med oppgrade-
ring av senteret. Senere har 
Postbygget kommet til og 
dette har utløst behov for yt-
terligere sammenknytting. 

Det nye tilbygget er binde-
ledd mellom eksisterende 
senter og utvidelse, og bidrar 
til å løfte handelstilbudet og 
presenterer et moderne og 
aktivt kommersielt miljø. 
Nødvendig infrastruktur og 
parkering har gjennomgått 
en forvandling som innebæ-
rer velopplyste og imøtekom-
mende ankomstarealer – og 
guiding mot opplyste glass-
inngangspartier

Vi har valgt å videreføre ho-
vedtrekk i bygningsmas-
sens arkitektoniske utfor-
ming, slik at frittliggende 
fasader får beholde sitt sær-
preg. Oppdeling av fasadene 
er nødvendig for å bryte ned 
inntrykket av en massiv byg-
ningsmasse – Senteret med 
Kulturhuset er den desidert 
største ansamling av bygg i 
sentrum av Sogndal. Vi har 
satset på å få til et ryddig 

bygningsuttrykk som under-
ordner seg de nære omgivel-
sene på Sogndals mest sen-
trale plass, med Kulturhuset 
og  AMFI Sogningen som 
nærmeste naboer. Fasadens 
struktur og karakter skal gi 
indikasjoner om byggenes 
bruk, og gjøre bygningene 
lesbare i forhold til innhold 
og funksjon. 

De nye fasader på tilbygget 
er bygget som isolerte bind-
ingsverksvegger som utven-
dig er kledd med en luftet 
platekledning. Fasadepla-
tene er av samme kategori 
som kledning på eksisteren-
de del av senteret. For å opp-
nå spenning og kontrast i fa-
saden, har vi dels anvendt 
andre format og farger. 
Kledningen på nybygget er 
montert  i horisontal retning 
og i forbant for å understre-
ke kontrastene. De lange fa-
sader, brytes ned slik at det 
fremkommer en forståelig 
menneskelig skala. 

Nybygget har fått glasspar-
tier rundt innganger og i an-
dre etasje for å gi inntrykk 
av letthet, innsyn og sen-
de ut budskapet om aktivi-
tet innvendig i byggene. Det 
er både naturlig og viktig at 
byggets funksjon (handels-
senter) åpner seg for å skaffe 
et samspill av indre og ytre 
liv. 

Forsking viser at utvikling 
av mer urbane og bypregete 
strukturer og et økt tilbud, 
bidrar til å trekke til seg og 
å holde på innbyggere og stu-
denter. Sentrumskjernen i 
Sogndal blir et regionssenter 
som byr på et godt og variert 
tilbud innenfor detaljhandel, 
annen privat og offentlig tje-
nesteyting som bidrar til å gi 
liv i sentrum. 

Vi tolker det slik at mest mu-
lig sammenhengende utbyg-
ging og fortetting i allerede 

utbygde områder er fordelak-
tig. Det må legges særlig vekt 
på estetiske kvaliteter og et 
bypreget arealbruk. Anven-
delsen av tidstypiske element 
i sentrumsutviklingen, bidrar 
til å forstå tiden vi lever i og 
tar vare på, og viser til en his-
torisk kontinuitet. 

Det er ønsket at den nye sam-
mensatte bebyggelse skal 
fremstå som tydelig og este-
tisk tiltalende i samsvar med 
sin rolle som ramme om vik-
tige samfunnsmessige funk-
sjoner. En vellykket utvikling 
av sentrumskjernen krever 

fortsettelse neste side

Bildene til høyre viser 
hvordan adkomst med 
inn- og utkjøring til 
parkeringsanlegget 
under nybygget er 
anordnet.

Foto:
Håvard Nesbø,

Sogn Avis

Ferdigstillelsen av 
AMFI Sogningen ble 
markert med høytide-
lig åpningsfest 15. no-
vember. Ved inngangen: 
driftsled er Leidulv Berg 
(til venstre) overleverer 
nøkkelen til senterleder 
Wilhelm Fredrik 
Tangerud. Ordfører 
Jarle Aarvoll helt til 
høyre.
 

Foto:
AMB arkitekter AS
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Isolering og membranarbeid 
på parkeringsdekke, samt 

taktekking er utført av

Kaivegen 11, 6770 Nordfjordeid
Telefon 57 86 07 12 • www.skaarhaug.no

Stål/ståltrapper er utført av

Sunnfjord Industri
& Sveiseservice AS

Løtuft, 6817 Naustdal • Telefon 57 81 86 82

Leca og puss
er levert av

Telefon 57 67 83 00
www.hjelmelandbygg.no

fortsettelse fra 
forrige side

hensyntagen til de nære om
givelser. Sogndal preges av 
store islett av grøntarealer 
i selve bykjernen. Dette bør 
fastholdes gjennom en styr
king av grøntstrukturene og 
omlegging av veisystemet. 
Arealene innenfor dette om
rådet kan nyttes til utbyg
gingsformål om et tilstrekke
lig innslag av grøntstruktur/
friområde tas med i forutset
ningene. 

I tråd med dette arbeider 
AMFI Sogningen i sitt for
slag til utbygging med «opp
brytning» av til dels store 
takflater. Taket på nybygget 
nyttes til parkering men har 
et merkbart innslag av grøn
ne soner og annen god be
plantning kan fungere som 
et «grønt tak».

I forbindelse med utbyggin
gen har det skjedd en opp
arbeidelse av veier, plasser, 
parkeringsarealer, parkering 

på tak, vareleveringer; grønt
anlegg innenfor prosjektets 
avgrensning. Noe tilpasning 
av eksisterende beplantning 
og belegg vil også komme 
til. Det har blitt prioritert 
at arbeider utomhus utføres 
i samsvar med kravene for 
universell utforming; med 
ledelinjer og med integrert 
belysning, overgang, kant
stein, tydelige markeringer 
o.l. slik at fasilitetene kan 
nyttes av alle.

Tekniske anlegg for nybygget 
er integrert innvendig i byg
get. Nødvendige utendørs
installasjoner er integrert i 
den arkitektoniske utformin
gen, vareleveringen og retur
håndtering på nordsiden bry
tes opp med kantmarkering, 
og vil bli avskjermet. 

Skilt og reklameinnretning 
vurderes nøye i forhold til 
omgivelsene, og det tilstre
bes å ikke virke skjemmende 
for disse eller til sjenanse for 
trafikken.

Prosjektfakta

Byggherre: AMFI Drift AS
Byggherreombud: Hammerø & Storvik Prosjekt
Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Arkitekt: AMB arkitekter AS
RIB: Norconsult AS
RIE: N. K. Arnestad AS
RIV: Norconsult AS
RIB betongelementer: Norconsult AS
Ri brann: NEAS AS
RI sprinkler: Sprinkler VVS AS
  

Litt historikk om senteret

Sogningen Storsenter i Gravensteingata ble åpnet i 1998 
(bildet over viser denne utbyggingen i forgrunnen), og 
var et av de største butikksentrene i Sogn og Fjordane 
med over 40 fortretninger og servicevirksomheter. Ved 
en utbygging til 120 millioner kroner fikk senteret et 
samlet forretningsareal på 16.000 m2 og i tillegg stort 
parkeringshus i kjelleren. Ved kjøp av eiendom ble den 
samlete investeringen 170 millioner kroner.. Senere ble 
det gjort leieavtale på nabobygget til Åberge Bygg Invest 
for 60 år. Sogningen Storsenter inneholdt i 2003 43 bu
tikker fordelt på 26 ulik bransjer.

Stor utviding og nytt navn
I 2011 ble det vedtatt å bygge og oppgradere senteret for 
220 millioner kroner (eks. mva). Det er AMFI og COOP 
som eier senteret, og i 2012 skiftet senteret navn til AM
FI Sogningen. På bildet under, i motsatt retning, sees litt 
av nybygget til høyre med utkjøring og Café Prego sin 
glassfasade. Helt til høyre litt av Posthuset.

Bildet (også benyttet på Byggenytts førsteside) er tatt av 
Rune Venes, og viser senteret (2011), altså før nytt tilbygg 
er på plass).

Stemningsbilde i vinterlys med parkeringstaket og fjellet Storhogen i bakgrunnen 

Foto: Håvard Nesbø, Sogn Avis

Kjøpesenterets 
hovedkommuni-
kasjons- punkt 
over 3  etasjer 
med varierte 
fargeinnslag og 
flott lyssatt 
rulletrapp.

Foto:
AMB 

arkitekter AS

Foto: Håvard Nesbø

Foto: Håvard Nesbø



BYGGENYTT NR. 7/8–2012 – 21

Ventilasjonsarbeidene,
SD, og automatikk
er levert av

GK NORGE AS avd. Sogndal | www.gk.no
Besøksadr. Dalavn. 25, 6856 Sogndal

Sedumtak
er levert av

Årvollveien 213, 4312 Sandnes
Telefon 908 45 926

www.bergknapp.no

Følg oss på Facebook

Elektroarbeidene
er utført av

Noen fakta om  byggeprosjektet
I november 2011 startet byggingen av et 6000 m2 stort 
tilbygg til Sogningen storsenter, parallelt med at det re-
sterende av kjøpesenteret oppgraderes. Det er Veidekke 
Entreprenør AS som har totalentreprisen på prosjektet. 
Byggherreombud har vært Hammerø & Storvik Prosjekt 
AS.

Sogningen storsenter ble etablert i 1998. Da bestod sente-
ret av fire bygg. Etter hvert ble Postbygget også kjøpt og 
innlemmet i kjøpesenteret. Noe senere ble samtlige bygg 
bygd sammen til en enhet. 

RIB og VVS-anlegg i tilbygget er prosjektert av Nor-
consult sin avdeling i Sogndal. YIT AS avd Sogndal har 
prosjektert og montert sanitær- varme- kjøle- og sprink-
leranlegg. Det er montert varmepumpe som skal stå for 
oppvarming, og egen kjølemaskin som skal stå for kjø-
ling av bygget. Bygget er fullsprinkla. Ventilasjon, au-
tomatikk og SD-anlegg er prosjektert og levert av GK i 
Sogndal. De elektrotekniske installasjonene er utført av 
Holen Installasjon AS.

Etter utvidelsen, der Førde Sementvare AS har levert be-
tongelementene og hulldekker, som ferdigstilles med of-
fisiell åpning 15. november, er det samlede arealet oppe 
i 20.000 m2. Det gjør Sogningen storsenter, som tilhører 
AMFI-kjeden, til et av Sogn og Fjordanes største kjøpe-
senter - med en sentral beliggenhet i Gravensteinsgata i 
Sogndal. 

Grunnarbeidet er utført av Havnen Entreprenørservice 
AS, mens John Holvik AS har levert og montert glassfa-
sader til tilbygget samt innvendige glassvegger, rullegit-
ter og aluminiumsdører. Skårhaug Taktekk AS har utført 
membrantekking og isolering av parkeringsdekket.

Nærmere 60 butikker blir å finne i kjøpesenteret etter 
utvidelsen. Øvrebø Fargehandel AS har tatt seg av ma-
lingsarbeidet og legging av gulvbelegg i de nye lokalene. 
Av nye butikker kan nevnes H&M og Rema 1000. 

Det er Sunnfjord Industri & Sveiseservice AS som har 
levert stålkonstruksjonene og trappene til nybygget. As-
falteringen er ivaretatt av Instefjord Asfalt AS.

Vi gratulerer tiltakshaver og nye leietakere med nye lo-
kaler i AMFI Sogningen og takker for oppdraget!

Kilde:
Næringsavisen 

www.fylketbygges.no

Sedumtak
De grønne flatene på nybyg-
gets tak er sedummatter. I en 
prat med leverandørens salg-
sjef Bengt Tovslid i Berg-
knapp AS, får Byggenytt opp-
lyst at arealet som er belagt 
med sedum er på ca. 660 m2. 
Sedumen er såkalt ekstensiv 
sedum, det vil si en type som 
kjennetegnes av grunn jord-
dybde (ca. 4 cm) med vekster 
som tåler tynne jordlag og 
ekstreme værforhold. Det er 
viktig med god drenering og 
det er benyttet Oldroyd dren-
eringsmatter med tyk kelse på 
11 mm.

Foto:
AMB arkitekter AS 

Fra takets parkeringsanlegg har besøkende flott adgang til 
kjøpesenteret via senterets hovedkommunikasjonspunkt 
over 3 etasjer.

Foto: Håvard Nesbø, Sogn Avis

REMA 1000 har 
åpnet ny butikk  
med inngang 
fra gjennom-
kjøringen under 
nybygget.

Foto:
Håvard Nesbø,

Sogn Avis

Senteret har gjennomgått en rekke ombygginger. Inter-
sport-butikken fikk for eksempel ny glassfasade i 2011.

Foto: Håvard Nesbø, Sogn Avis
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www.sweco.no

Vi har hatt ansvaret for 
prosjektering av elektro og 
branntekniske anlegg ved 
Statsarkivet i Bergen

Vi utvikler Norge

multiconsult.no

Rådgivere i geoteknikk og bergteknikk

Rådgivende ingeniør
byggeteknikk

Rådgivende ingeniør
Byggeteknikk og byggeledelse MRIF

Spelhaugen 8, 5147 Fyllingsdalen
Telefon 55 17 65 65 • firmapost@fyllingen.as

SIVILINGENIØR

BJARTE FYLLINGEN AS

Statsarkivet i Bergen
Av 

Per Arne Bjørnstad
NAV AS Arkitekter MNAL

Det inviterende element er en plastisk rampeform som knytter Statsarkivets fremtidige hovedadkomst til byveven på 
en ny og klart leselig måte. Rampen deler området i to.

Foto: Byggenytt

Statsarkivet Bergen 
mottatt Houens fond 1923.
Om-/tilbygging eksisterende 
bygningsmasse oppført 1921 
etter tegninger av aritekt 
Reimers.
Kostnadsramme:
ca. 160 millioner kroner 
inkl. mva. 
Entrepriseform: 
samspillsentreprise.
Antikvarisk status: 
Fredningsklasse.

Statsarkivets historikk
Statsarkivet i Bergen vart 
oppretta i 1885 under namnet 
«Stiftsarkivet i Bergen», og 
dekka frå først av Rogaland, 
Hordaland, Bergen, Sogn og 
Fjordane og Sunnmøre. Eit 
eige statsarkivkontor i Sta-
vanger vart oppretta i 1949, 
og frå 1970 var Rogaland 
fylke eige statsarkivdistrikt. 
Sunnmøresakene vart sende 
til Statsarkivet i Trondheim 
rundt 1930.

Frå Klosteret til kloster
inspirasjon på Årstad
Institusjonen heldt dei første 
åra etter 1885 til i Klosteret 
17, det som tidlegare hadde 
vore Bethlehem fattigsku-
le. Ved eit makeskifte i 1914 
mellom stat og kommune 
vart Klosteret 17 bytta mot 
ei stor tomt på Årstad vollen. 
Bygningen vart oppført i 
1920-21, og teken i bruk frå 
1. juli 1921. Arkitekten Egill 
Reimers har i utforminga av 
bygningen på Årstadvollen 
teke utgangspunkt i detal-
jar frå den gamle arkivbyg-
ningen i Klosteret 17, og frå 
ulike klosterbygningar. I ei 

nisje i trappen står «St. Sun-
niva», skåre ut av Wilhelm 
Rasmussen.

Tysk hovudkvarter 
Statsarkivbygningen vart te-
ken av tyske militære 10. 
april 1940 og gjort til hovud-
kvarter for dei tyske land-
stridskreftene på Vestlandet. 
Bygningen kom då til å hu-
se generalane Herman Tittel, 
de Boer og til sist general-
løytnant von Beren, og had-
de i tillegg til administrasjon 
også den tyske feltkrigsret-
ten, bykommandanturet og 
kvarter for tyske soldatar. På 
tomten let tyskarane bygga 
eit bunkersanlegg med til-
høyrande panservogngarasje 
og ei barakke for det tyske 
militærpolitiet. Viktige ar-
kivsaker vart etter kvart flyt-
ta ut av bygningen og over-
ført til Bergen Museum, 
seinare plassert i Rasmus 
Meyers samlingar. Nokre ar-
kivsaker vart sende til stein-
kyrkjer i distriktet, og ein del 
til gruvene på Kongsberg.

Nyare bygg
Tyskarbarakka vart riven i 
1969, men kjellaren vart stå-
ande, og på den vart det i 
1975 bygt eit konserverings-
bygg (arkitekt Peter Helland-
Hansen) Som nå er revet. 
I 1992/93 vart det oppført 
eit magasintilbygg (arkitekt 
Hansteen), knytt til den gam-
le magasindelen. Dette byg-
get rommer ca. 10.000 hylle-
meter. Magasinet som nå er 
bygget under bakken, rom-
mer ca. 24.000 hyllemeter. 
Nytt konserveringsbygg over 

bakken kompletterer anleg-
get.
 
Tomt, beliggenhet
Statsarkivet i Bergen har sin 
beliggenhet sørøst for Bergen 
sentrum. Området er pre-
get av villabebyggelse som 
møter store offentlige insti-
tusjoner for helse og utdan-
ning i sør og vest. Ulriken 
og Fløyfjellet danner en rygg 
i nord og øst og tydelig de-
finerer landskapsrommet. Et 
elveleie løper fra Svartediket 
i øst ned mot tomten, og gir 
en særegen atmosfære i om-
rådet. Tomten Statsarkivet i 
Bergen disponerer er et rela-
tivt flatt område, omringet i 
nord, vest og sør av en opp-
rinnelig ringmur. Denne mu-
ren danner sammen med ka-
rakteristisk hagevegetasjon 
og Reimers eminente arki-
tekturbidrag fra 1920 en ty-
delig, men likevel beskjeden 
henvendelse ut mot Årstad-
veien.

Grep, konsept for 
uteområdene
Hovedmotiv for prosjekt-
besvarelsens arkitektur har 
vært å tilrettelegge for et kon-
kret og tydelig lesbart møte 

mellom arkitektur, arkivfunk-
sjoner og de ulike brukerne 
av Statsarkivet i Bergen. For 
å tydeliggjøre invitasjonen 
inn til Statsarkivet, anord-
nes et inviterende element 
tvers over den sørlige delen 
av tomten. Dette elementet er 
en plastisk rampeform som 
knytter Statsarkivets fremti-
dige hovedadkomst til byve-

ven på en ny og klart leselig 
måte. Rampen deler områ-
det i to. Øst for rampen utvi-
kles en forfinet plass, vest for 
rampen i tilknytning til den 
historiske arkitekturen, blir 
hagen og gressmatten lig-
gende urørt. 

Rampen er forøvrig et viktig 
element i å utforme anlegget 

universelt med god tilgjen-
gelighet for alle. Adkomsten 
inn i den historiske bygnin-
gen oppstår i møtet mellom 
rampen og Reimers fasade 
ved at fasaden får vike lokalt 
ved rampens ende, og at an-
slaget poengteres ved etable-
ring av innvendig klimabe-
skyttet entrésone.

For å tydeliggjøre invitasjonen inn til Statsarkivet, anordnes et inviterende element 
tvers over den sørlige delen av tomten. 

Landskapsplan: Smedsvig landskapsarkitekter
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OBAS Vest AS
Telefon 55 30 88 60

www.obas.no

Statsarkivflaten er utformet 
som svakt skrånende terreng 
av hardt materiale (sten/be-
tong). Den har ett brudd i fla-
ten slik at tilgjengeligheten 
for funksjonshemmede iva-
retas mot adkomstrampen, 
og bruddet utgjør en nød-
vendig grense i forhold til 
hvor parkering tillates. Fla-
ten møbleres i hovedsak med 
kunstnerisk installasjon. Den 
historiske hagen på eiendom-
mens nordside er tillagt en 
parkfunksjon og vil kunne 
frekventeres av et offentlig 
publikum. Hagen med opp-
rinnelig organisering og bo-
taniske forekomster er av By-
antikvaren i Bergen foreslått 
regulert vernet.

Grep, bygningsmessig 
konsept
En nærliggende innfalls-
vinkel ift forvaltning av det 
kulturhistoriske klenodium 
Statsarkivet i Bergen utgjør, 
er å gjenopprette balansen 
i helhetsanlegget ved å for-
legge nødvendige tilleggs-
volumer i en underordnet 
situasjon/posisjon i forhold 
til hovedbygning  - bare da 
fremstår anleggets storsla-
genhet og hovedfløyens be-
tydning. Reimers selv forutså 
denne nødvendige syntesen 
gjennom sine illustrative 
forslag til det totalt utbyg-
gede arkivanlegg. Ved tidli-
gere påbygging utført 1993 
ble denne helhetsoppfatning 

vektlagt som viktig og riktig, 
og aktuelle prosjekttilnær-
ming velger å bygge videre 
på denne konklusjonen. Ved 
å forlenge eksisterende ma-
gasinbygning mot syd, samt 
plassere det samlede nye 
magasinarealet underjordisk 
langs tomtens sydlige grense 
gjenopprettes den grunnleg-
gende historiske tilnærming 
til oppgaven samtidig som 
det frigjøres verdifulle area-
ler utendørs på flere steder i 
anlegget til benyttelse for så 
vel ansatt som besøkende.

Den forlengede magasinbyg-
ningen er utført som en vak-
kert tilstedeværende nåtids-
bygning, med respekt for og i 
samklang med det historiske 
miljøet. Bygningen represen-
terer høy arkitektonisk egen-
verdi med en distinkt form 
og taktil materialbeskaffen-
het.

Logistikk, funksjoner 
Hovedbygget: Den gamle 
administrasjonsbygningen 
består som administrasjons-
bygg med Statsarkivarens 
kontor intakt og i den bruk 
det opprinnelig er ment, 
sammen med møterom og 
kontor/administrasjonsplas-

Adkomsten inn i den historiske bygningen oppstår i mø-
tet mellom rampen og Reimers fasade ved at fasaden får 
vike lokalt ved rampens ende, etablering av innvendig 
klimabeskyttet entrésone. I forgrunnen skulpturen  «Ar-
ket» av kunstneren Tor Børresen. Arket  som er et  A4-
ark i hvitlakkert aluminium, er krøllete og kan fungere 
som et sittemøbel ute på plassen.  

Foto: Byggenytt

Adkomst til rampen er fra Stemmeveien. Til venste 
bunkersanlegget som tyskerne bygde under krigen

Foto: Byggenytt

fortsettelse side 26

s

Den historiske hagen på 
eiendommens nordside 
er tillagt en parkfunk-
sjon og vil kunne fre-
kventeres av et offentlig 
publikum. Hagen med 
opprinnelig organise-
ring og botaniske fore-
komster er av Byanti-
kvaren i Bergen foreslått 
regulert vernet.

I forgrunnen er den an-
dre skulpturen av Tor 
Børresen plassert. Den 
bærer navnet «Skulptur 
fra arkivet» og er en ut-
bøyd binders i stål.

Foto:
Byggenytt

Statsarkivet sett fra 
Ulrikens topp med 
«Odonten» på andre 
siden av Årstadveien.

Foto:
Byggenytt

➞
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Slåtthaugveien 17, 5222 Nesttun
Telefon 55 13 42 10 • firmapost@sprengning.no

Sprengningsarbeidene
er utført av

Vi har levert
bæresystem i stål,

trapper og rekkverk

Dalenveien 9, 1360 Stokke
Telefon 33 33 58 00
www.stokkestaal.no

Protan Bergen AS | Storbotn 106 | 5106 Øvre Ervik
Tlf: 55 53 80 00 

www.protan.no

Tak og membran-
arbeider utført av

Protan Bergen AS | Storbotn 106 | 5106 Øvre Ervik
Tlf: 55 53 80 00 

www.protan.no

Tak og membran-
arbeider utført av

Elektroteknikk
Av 

Espen Schreiner, Sweco Norge AS

For det elektriske anlegget er 
det lagt stort fokus på mate-
rialvalg som er tidsriktige og 
bidrar til et samlet uttrykk. 
I den gamle delen er det be-
nyttet nedhengte glasskupler 
i kombinasjon med arbeids-
plassbelysning.

Kabelinstallasjon er i stor 
grad utført skjult, og det er 
benyttet hulromsmurer og 
gamle sjakter i tillegg til en 
omfattende kabelføring i tak 
innpusset i ny og isolerende 
himling.  Arbeidsplassutta-
kene i kontorene er felt inn i 
vegger og fargetilpasset det 
miljøet de står i.

I overgangen mellom vernet 
del og mellombygget er det 
benyttet moderne armatu-
rer som er integrert i himlin-
gen, og arbeidsplassuttakene 
er utført som integrert del av 
kontormøblene med tilkob-
ling i diskrete gulvbokser.

Det er benyttet moderne løs-
ninger for styring av lys der 
hvert rom er bevegelsesstyrt 
med overstyring fra SD-.an-
legg. Alle deler av bygget har 
også et moderne brannalarm 
og ledesystem basert på LED- 
teknologi der alle armaturer 
og detektorer er overvåket.

Dataspredenettet i bygget er 
basert på sambandsklasse E 
med uskjermet kabel, og det 
er dekning for trådløs telefon 
i hele bygget. I publikums-
områder er det tilrettelagt for 
trådløs data aksess.

Sikkerhet er viktig for et ar-
kiv, og bygget har fått et mo-
derne innbruddsalarm og ad-
gangskontrollsystem med 
skallsikring og adgangsskil-
le mellom publikumsområ-
der og kontorområder. Det er 
benyttet kortlesere med be-
røringsfri teknologi, og det 
er integrasjon mellom alle 
systemer for å oppnå sikker 
rømning og enkel bruk av 
sikkerhetssystemene.

Bygget har sentral driftskon-
troll som gir driftsansvarlig 
kontroll over VVS anleggene 
i tillegg til øvrige tekniske 
anlegg. SD anlegget er ser-
verbasert og det er mulig å 
koble seg opp via WEB-leser 
fra andre lokasjoner.

Utendørs har Statsarkivet fått 
fasadelamper for å fremheve 
kobber-meshen som omslut-
ter det nye bygget. I tillegg er 
det installert markeringslys i 
gangveier og rekkverk.

Fra arbeidene med byggegropa for magasindelen under bakken. Her skal det støpes 
med vanntett betong. 

Foto: Multiconsult AS

Tørrkjøler på nybyggets tak. Ulriken i bakgrunnen. Under: Nybygget med stålkon-
struksjonen hvor kobberveven skal påmonteres.

Foto: Byggenytt

Fra den nye lesesalen  
over to etasjer i magasin-
bygget fra 1921. Her er 
det benyttet nedhengte 
glasskupler i kombina-
sjon med arbeidsplass-
belysning.

Foto:
Byggenytt
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Telefon 55 34 96 60
www.oras.no

VVS-arbeidene
er levert av

Bergens ledende
elektroentreprenør

Fabrikkgaten 12, 5052 Bergen • Telefon 55 20 64 20
firmapost@fnelektro.no • www.fnelektro.no

VVS-tekniske anlegg
Av 

Roy Levi Haukeland, Miljøconsult ADS

Miljøconsult AS har utført 
prosjektering av VVS teknis-
ke anlegg i forbindelse med 
prosjektet. Statsbyggs krav 
og retningslinjer har lagt til 
grunn, og i tillegg har spesi-
elle krav til denne type bygg 
vært viktig, spesielt med tan-
ke på den viktige oppgaven 
og samfunnsnytten lokalene 
har for oppbevaring av arkiv-
materiell.  Spennende er og-
så den historien som knytter 
seg til lokalene fra ark. Egill 
Reimers tid og fram til i dag 
via bruk av tyskerne under 
krigen og utvidelser utført på 
90-talllet.

Generelt
Byggets forskjellige funksjo-
ner gir en spennende utfor-
dring for de VVS-tekniske 
fag, deriblant; bevaringsver-
di, koordinering med Riks-
antikvaren, krav fra bygg-
herren, koordinering med 
brukerne og de andre tek-
niske fag. VVS og klimatek-
niske anlegg for publikums-
anlegg, administrasjon og 
personalarealer er prosjek-
tert og utført for å tilfreds-
stille krav og skal gi gode 
forhold for både publikum 
og ansatte. 

Føringsveier og integrasjon i 
både nybygg og eksisterende 
verneverdige bygg har stilt 
krav såvel til teknikk som 
til kreativitet og nytenkning. 
Videre har en ved bygging av 
underjordiske arkiv vært av-
hengig av gode løsninger for 
ledningsføringer til både VA 
og VVS-anleggene.

Sanitæranlegg
Sanitæranlegget omfatter 
tappevann, spillvann, over-
vann og sanitærutstyr. For 
nybygg og nye toalettrom i 
eksisterende bygninger er 
det installert et tradisjonelt  
sanitæranlegg med utstyr i 
standard hvit porselen. For 
opprinnelige toalettrom og 
våtrom som ikke er endret er 
utstyr beholdt og benyttet vi-
dere.

Varmt tappevann er varmet 
opp via fjernvarmeveksler.

Avløpssystemet er utført som se-
parat system helt til tilkoplings-
punkt til kommunalt nett. Deler 
av overvannet blir lokalt hånd-
tert med noe fordrøyning  og 
spredning til terreng. 

Varmeanlegg
Oppvarmingsbehovet til al-
le bygningene er dekket med 
vannbåren varme. Varmekil-
de er fjernvarmeveksler plas-
sert i varmesentral. Fra var-
mesentralen fordeles varmen 
via separate kurser til radia-
torer og ventilasjonsanlegge-
ne. Oppvarming av bygnin-
gene skjer i hovedsak med 
radiatorer, men for magasi-
nene skjer oppvarmingen via 
ventilasjonsanlegget. Det er 
i hovedsak installert nye ra-
diatorer, men med unntak for 
verneverdig bygning, der de 
opprinnelige radiatorene er 
benyttet videre.

Vannbåren gulvvarmean-
legg er begrenset til de ans-
attes nye garderobeanlegg.
Dimensjonerende varme-
effektbehov er på 469 kW. 
Temperaturnivå i hovedkurs 
fra fjernvarmeveksler er 
70/50 °C.

Slukkeanlegg
Det er installert godt synlige 
brannskap i et nødvendig an-
tall for å dekke alle arealer. 
Unntaket er alle magasinene 
som ikke har noen vannin-
stallasjoner.

På nordre side av eiendom-
men er det installert ny 
brannhydrant med tilkopling 
til kommunalt vannlednings-
nett.

Kuldeanlegg
Det er installert ny isvanns-
maskin på 225 kW for av-
fukting i magasinene, klima-
kjøling og dataromkjøling. 
Isvannstemperaturen er +7 
oC.

Tørrkjøler er plassert på tak 
av nybygg godt skjermet med 
hensynt til støy mot naboer.

Luftbehandlingsanlegg
Det er totalt 6 luftbehand-
lingsanlegg hvorav 5 er 
nye. For 4 av de nye anleg-
gene er de ordinære balan-
serte luftbehandlingsanlegg 
med energieffektive roteren-
de gjenvinnere, høyeffektive 
viftemotorer, kjølebatteri og 
varmebatteri. Samlet luft-
mengde for de 4 nye anleg-
gene er på 19000 m2/h. Siste 
nye luftbehandlingsanlegget 
er for klimakontroll og venti-
lering av de nye magasinene.
Det er stilt strenge krav til 

➞
temperatur og luftfuktighet 
i magasinene for oppbeva-
ring av materiale. Kravene 
er ivaretatt med en løsning 
der anleggene har avfukt-
ning med kjøling, oppvar-
ming, befuktning, filtrering 
og omluft. 

Friskluftmengden til magasi-
nene er på 0,3 m3/hm2. Kli-
makravene i magasinene er 
satt til:

Papir: 20 °C ±2 °C og 50% 
RF ±5%
Foto/film: 12 °C ±2 °C og 
30% RF ±5%

Total behandlet luftmengde 
i de nye magasinene er på 
6800 m3/h.

Det er totalt 6 luftbehandlingsanlegg hvorav 5 er nye.

Foto: Byggenytt

Fra administrasjonsavdelingen i nybygget.

Foto: Byggenytt

Statsarkivar Yngve 
Nedrebø med St. Sun-
niva som han hadde 
til låns før den viktige 
damen kunne stilles 
tilbake til sin gamle 
plass i trappeopp-
gangen. Nisjen er nå 
tilbakeført til 1924-ut-
seende.

Foto: Byggenytt   



26 –  BYGGENYTT NR. 7/8–2012

HTH Kjøkkenforum Bergen
Fjøsangerv. 57, 5824 Bergen

Telefon 55 59 94 40 • www.hth.no

Vi har levert
kjøkken

Våre allsidige håndverkere
dekker flere fagområder.

Restaurering og
rehabilitering er blitt til ett

av våre spesialområder.

Blant ulike oppgaver har vi også 
restaurert alle de gamle vinduene 

på Statsarkivet i Bergen.

AH ByggTjenester A/S
Telefon 9593 7038

arne.herstad@bkkfiber.no

Innvendig malerarbeid og 
dekorering er utført av

Foss & Knutsvik Malerforretning AS
Tlf. 920 33 093

Epost: post@foss-knutsvik.no

Arkitektens artikkel
fortsettelse fra 
side 23

ser. Dette anses som et ve-
sentlig forhold i forbindelse 
med institusjons- og identi-
tetsbyggingen. Statsarkivet 
kan vokse på seg og foran-
dres, men skifter ikke ham.

Mellombygget: Møtet mel-
lom administrasjon, maga-
sinering og publikum skjer 
i den gamle magasinbygnin-
gen ved tilrettelagt og trans-
formert areal-/volumhånd-
tering. Her er det gitt plass 
til publikumsarealer via ad-
komst i 2. etasje til bibliotek/
lesesal på de to laveste nivå-
ene, og kontor/ administra-
sjonsarealer videre oppover i 
etasjene. Spesielt interessan-
te romlige kvaliteter dyrkes 
frem ved å slå sammen en-
keltetasjer.

Nybygg (konserveringsav-
delingen mm): Utbyggingen 
rommer arealer for de nød-
vendige logistiske, teknis-
ke og konserveringstekniske 
prosesser som arkivmateria-
let går igjennom før de settes 
magasiner.

Arkitektonisk og kultur
minnefaglig målsetning
Overordnet arkitektonisk og 
kulturminnefaglig målset-
ting for denne type prosjek-
ter hvor til dels store deler av 
bygningsmassen er av særde-
les høy antikvarisk dignitet 
og verdi, er at det legges stor 
vekt på at ombygging og tek-
nisk fornyelse ikke skal for-
andre eller skjemme de uni-

ke historiske miljøene eller 
interiørene.Innledningsvis i 
prosjektet er det foretatt ulike 
kulturminne- og bygnings-
antikvariske undersøkelser 
for å avdekke eller bekref-
te historisk utvikling. Det er 
gjennomført ulike tekniske 
og antikvariske undersøkel-
ser for avdekking/registre-
ring av autentiske løsninger, 
overflatematerialer og far-
gelag/dekor som grunnlag 
for beslutninger om restau-
reringsprinsipper. Videre er 
det gjennom arbeidets gang 
gjennomført en omfattende 
fotoregistrering av den histo-
riske bygningsmassen, spesi-
elle detaljløsninger, innred-
ninger etc.

Teknisk oppgradering er 
gjennomført på en pietets-
full måte og underordnet de 
opprinnelige historiske pre-
misser. Herunder gjelder 
f.eks slissing i murverk på 
hensiktsmessige steder og 
i samråd med antikvariske 
myndigheter for å integrere/
skjule kanal- og kabelførin-
ger. Sikring av bygningsmas-
sen mot brann er tverrfaglig 
drøftet slik at dette kan gjen-
nomføres på en for bygnin-
gen skånsom måte.

Det er ført kontinuerlig dia-
log med antikvariske myn-
digheter i alle faser og i de 
ulike detaljspørsmål for at 
prosjektets kulturminnefag-
lige målsetting skulle bli vel-
lykket.

Materialbruk
Den historiske hovedbygnin-
gen er oppført i slemmet tegl 
og fremsto opprinnelig kalk-

farget hvit med innslag av na-
turstein og med beslagsdetal-
jer av kobber. Som vesentlig 
bidragsyter ift forutsatte grep 
hvor hovedbygningen skal 
spille en fortsatt fremtreden-
de rolle er nybygg over bak-
kenivå utført med en fasade-
kledning av kobbermesh slik 
at den fremstår snarere som 
en diskret bakgrunn/screen 
ift de historisk viktige ande-
lene. Hovedbygningen har i 
sin helhet vært gjenstand for 
antikvarisk rehabilitering av 
fasader og vinduer.

Hovedbygningen er gjen-
nomført innvendig med en 
tilpasset antikvarisk tilba-
keføring hvor alle overflater 
og bygningselementer er re-
habilitert og utført med his-
torisk korrekt innfallsvinkel 
mht materialitet og detalje-
ring. Enkelte ikke autentiske 
sjikt påført gjennom tidene, 
som f.eks lokal sementba-
sert puss på innervegger, er 
ikke fjernet før påføring av 
sluttprodukter. Mellombyg-
get og nybygget er uført med 
en materialpalett fra ‘nåtids-
markedet’, dog med solid for-
ankring til opprinnelig mate-
rialpalett.

Universell utforming
Det er lagt vekt på at bygnin-
gen skal være universelt ut-
formet. Formelt er bygnings-
massen omsøkt etter tidligere 
forskriftskrav, men forbe-
drende tiltak ut over dette er 
i gjennom byggefasen beslut-
tet implementert med bl.a le-
delinjer, trinnmarkering og 
kontrastholdninger mht far-
gesetting.

Prosjektfakta

Byggherre: Statsbygg

Ass. PTL for byggherre: Erstad &Lekven Bergen AS

Arkitekt/PTL: NAV AS/Vy AS på 50/50 basis

Totalentreprenør: Obas Vest AS

RIG: Multiconsult AS
RIB: Bjarte Fyllingen AS
RIV: Miljøconsult AS
RIE: Sweco Norge AS
RiBr: Sweco Norge AS

  

Mellombygget: Mø
tet mellom adminis
trasjon, magasine
ring og publikum 
skjer i den gamle ma
gasinbygningen ved 
tilrettelagt og trans
formert areal /vo
lumhåndtering. Her 
er det gitt plass til pu
blikumsarealer via 
adkomst i 2. etasje til 
bibliotek/lesesal på 
de to laveste nivåene, 
og kontor/adminis
trasjonsarealer vide
re oppover i etasjene. 
Spesielt interessan
te romlige kvaliteter 
dyrkes frem ved å slå 
sammen enkelteta
sjer.

Foto:
Byggenytt

Innledningsvis i prosjektet er det foretatt ulike kulturminne og bygningsantikvariske 
undersøkelser for å avdekke eller bekrefte historisk utvikling. Det er gjennomført ulike 
tekniske og antikvariske undersøkelser for avdekking/registrering av autentiske løsnin
ger, overflatematerialer og fargelag/dekor som grunnlag for beslutninger om restaure
ringsprinsipper. Til høyre: eksempel en eikeådret lasering som er utført i topp kvalitet.

Foto: Byggenytt

Rene idyllen med mørkeblå 
morgenhimmel og Ulrikens 
silhuett. Øst for rampen er 
utviklet en forfinet plass.
Rampen er forøvrig et 
viktig element i å utforme 
anlegget universelt med 
god tilgjengelighet for alle.

Foto:
Byggenytt
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Riksarkivet sett fra Overlege Danielsens Hus. Ett av Odontens «tenner» i forgrunnen.

Obasgutta i ferd med å montere kobberveven. Til høyre: Statsarkivet med hovedbygningens flotte fasade mot Årstadveien.                                         Alle bilder på siden: Byggenytt 

Ankomstdetaljer.

Pietetsfull restaurering, eksisterende radiator.

Dette kaller vi Arkiv!
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Noen prosjekter i denne utgave

Slemdalsveien 70, her med fasade mot Holmenveien.                                                                                   Foto: Byggenytt

Trappeanlegg kan være rene smykker i byggeprosjekter, 
som hos AKA HM49 på Hvervenmoen.

s

Detalj boligpro-
sjektet Løren 2 B 
på Lørenvangen i 
Oslo.
 
Bildet til venstre 
viser gårdsrom-
met mellom de fire 
bygningene sett fra 
balkong.

AMFI Sogningen er fornyet med 6000 m2 tilbygg og 
eksisterende kjøpesenter er oppgradert.

Foto: AMB arkitekter AS

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt

Høytidelig åpning av Slemdalsveien 70 på Vinderen 4. 
desember.

Foto: Byggenytt
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