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Sørenga byggetrinn 3 – omtale side 6.     Foto: Byggenytt

Høgskolen i Oslo og Akershus
Sykepleirutdanningen –
omtale side 11.

     
Foto: Byggenytt

Kanasletta 1 Forus – omtale side 16.     Foto: Byggenytt

PTIL/PETRAD Stavanger  – omtale side 20.
     

Foto: Byggenytt

Aker Solutions – omtale side 24.  

Foto: Byggenytt

Interform har utført glideforskaling 
av heis- og trappesjakter på

Tjuvholmen Hus 86/87

Telefon 47 88 26 60 • www.interform.as

Foto: Interform
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www.unicon.no

Betongen til
glidestøpen på

Tjuvholmen er levert av
Arkitekt

Tjuvholmen Hus 87

Arkitekt Tjuvholmen Hus 86

Totalentreprise Tjuvholmen Hus 86 og Hus 87

Veidekke Entreprenørs prosjektleder på Filipstad-siden 
med Tjuvholmen-prosjektene i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt

Tjuvholmen som består av 3 
holmer, med 2 km sjøfront, 
er i sannhet en spektakulær 
bydel. På den ytterste holmen 
hvor de siste byggeprosjekte-
ne vil foregå fram til 2014, er 
Veidekke Entreprenør nett-
opp ferdig med to nye hus, 
og underveis med et tredje 
som skal stå ferdig senhøstes 
i år. Veidekke har vært med 
fra starten på Tjuvholmen og 
har til sammen hatt bygge-
oppdrag for over en milliard 
kroner inklusive mva. I 2005 
handlet det om omfattende 
grunnarbeider og bygging av 
parkeringskjeller. Neste opp-
drag var graving og støping 
av vegger til kanalen som går 
gjennom området. Så fulgte 
et kontor- og næringsbygg på 
9 etasjer, deretter 2 bygg på 
8 og 9 etasjer som nå nylig er 
overlevert byggherren Tjuv-
holmen Utvikling AS. Disse 
har benevnelsen Hus 86 og 
Hus 87. Hus 84 på 11 etasjer 
er ennå skjult bak presennin-
ger, og ferdigstilles i novem-
ber 2013. Alle tre hus har det 
til felles at det er næringslo-
kaler i de to nederste etasjene 
og boliger i etasjene oppover.

Byggenytt har møtt Veidek-
ke Entreprenørs prosjektle-
der for Hus 84, Hus 86 og 
Hus 87, Kristoffer Jansen, 
som fornøyd kan vise fram 2 
prektige bygninger som ele-
gant har plassert seg på hol-
mens sjøkant mot kanalen i 
nord og Filipstad i vest. Jan-
sen forteller at det noe spe-

sielle med prosjektet er at 
husene har hver sin arkitekt 
som har tegnet og prosjek-
tert sine oppdrag uten å titte 
til hverandres bygg. Dette er 
for så vidt i tråd med utbyg-

gingen av Tjuvholmen hvor 
det er etterstrebet en variert 
arkitektur med mange for-
skjellige uttrykk.

– Vi har bygget to ulike hus, 

men for oss har det vært én 
totalentreprise. Utfordringen 
med 2 arkitekter med hvert 
sitt selvstendige prosjekt, har 
vært et dobbelt sett med mø-
ter. Det har vært en interes-
sant og lærerik erfaring både 
for Veidekke og underentre-
prenørene, sier Jansen. 

Han opplyser videre at Vei-
dekke er den eneste entrepre-
nør som gjennomfører opp-
dragene som totalentrepriser. 
Andre prosjekter er utført og 
utføres i byggherrestyrte en-
trepriser. Hus 86 og Hus 87 
er en av de få jobbene til Vei-
dekke der entreprenøren ik-
ke har brukt egne håndver-
kere, men benyttet seg av 
underentreprenører.

Prosjektet utgjør ca. 7500 
m2 brutto med en grunnfla-
te på ca. 1000 m2.  Arbeide-
ne hadde oppstart i mai 2011 
med vannmeisling av betong 
for å frilegge armering og 
knytte byggene til kaiplaten 
med veggskiver og søyler. 
Fundamenteringen står del-
vis på den undersjøiske par-
keringskjelleren eller på den 
støpte kaiplaten. Jansen opp-
lyser videre at etablering av 
heis- og trappesjakter, samt 
deleveggen mellom husene 
er utført med glidestøp. Me-
toden er kostnadsmessig og 

spesielt tidsmessig gunstig 
når volumet er stort nok, opp-
lyser Jansen. Glidestøpen ble 
gjennomført i løpet av 11 og 
et halvt døgn. Det ble kjørt 
døgnet rundt med betong-
leveranser hver andre time. 
Det gikk med 400 m3 med 
betong og 50 tonn armering. 

Og veggforskalingen som 
dekket 4100 m2 ble kjørt opp 
til 30 m høyde. 

Som de fleste byggeprosjek-
ter, har også Hus 86/87 hatt 
sine spesielle utfordringer.

fortsettelse neste side

Glidestøp av veggskive mot The Thief og trappe- og heissjakter er godt i gang høst 2011.

Foto: Veidekke
Hus 87 fremst, Hus 86 i midten og The Thief bakerst.       Foto: Byggenytt

The Thief, Hus 86 og Hus 87 pryder promenaden Land-
gangen langs kanalen.

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

Vi takker for oppdraget med 
leveranse av kjøkken,
bad og garderobe.

fortsettelse fra  forrige side

Byggene står ytterst på kai-
kanten og krager sågar ut-
over sjøen. Dette gjorde eta-
bleringen av stillaser særlig 
vanskelig hvor det måtte 
stemples stålbjelker i kaipla-
ten for å få det til. Stålbjelke-
ne var også vanskelig å fjer-
ne da siste riving på plan 1 
og 2 ble foretatt. En annen 
utfordring verdt å nevne var 
byggingen av steinfasaden på 
Hus 87. Steinplatene har for-
sjellige størrelser og for å fes-
te steinene måtte det anord-
nes 4 til 8 stålbraketters som 
ble festet til stendere ført ut 
i veggen. Dette var en tid-
krevende operasjon med ca. 
1 times arbeid for hver stein. 
Byggingen av barnehagen 
som ligger i begge byggenes 
andre etasje utgjorde også en 
utfordring, ifølge Jansen. Her 
måtte det gjøres ekstra tiltak 
for å unngå støy og rystel-
ser for leilighetene oppover 

i byggene. Barnehagen lig-
ger på et eget bæresystem, 
frigjort fra resten av bygget. 
Den er bygget som en boks-i-
boks og har dobbelt sett med 
søyler innvendig. Dekkene 
henger derfor ikke på vegge-
ne, opplyser Jansen.

Prosjektet ble overlevert 
byggherren på dagen som av-
talt. Entreprisekontrakten på 
145 millioner kroner, og med 
tillegg totalt på ca 160 mil-
lioner kroner (ekskl. mva), er 
utført med tilfredsstillende 
økonomisk resultat. 

Jansen oppsummerer opp-
draget som et godt samar-
beidsprosjekt i alle ledd. Han 
er stolt over vise fram resul-
tatet av iherdig innsats, og 
gir spesiell ros til sine med-
arbeidere i administrasjonen, 
et ungt mannskap som har 
tatt utfordringene og gjen-
nomført oppgavene på solid 
måte.

Sett fra Filipstad-siden. Hus 86 og Hus 87 til høyre. Til venstre Hus 26 som også er tegnet av HRTB,  Tjuvholmen be-
står av en rekke hus tegnet av mange arkitekter, og gir et sammensatt og variert uttrykk. 

Foto: Byggenytt

Tjuvholmen Hus 86
Av Ola Mowe, HRTB AS Arkitekter MNAL

Hus 86 ligger med hoved-
fasade mot nord og kanalen 
som deler Tjuvholmen. Hu-
set inneholder en rekke små 
leiligheter for utleie, ned til 
ca. 35m2, og en barnehage 
på plan 2 med utearaeler mot 
syd og kontakt med brygge 
og kanal mot nord. 

Toppetasjen har to leilighe-
ter med rause takterrasser. 
Foruten inngangsparti rom-
mer plan 1 «back-office» for 

hotellet ”The Thief” i nabo-
huset.

Tjuvholmen består av en rek-
ke hus tegnet av mange arki-
tekter, og gir et sammensatt 
og variert uttrykk. Flere av 
byggene har et artikulert og 
variert  formspråk og er holdt 
i en ganske mørk gråtone.

I tråd med Tjuvholmens stra-
tegi om stor variasjon er der-
for hus 86 enkelt i formen og 

ganske fargesterkt: Grønn, 
irret kobberfasade fremstår 
som en rolig flate med vin-
duer i samme fargetone. 

De små balkongene er aksen-
tuert som karnapper kledd i 
transparent farget glass og 
«lyser opp» nordveggen - 
spesielt i morgentimene og 
sene kveldstimer når solen 
streifer kanalen.

Arkaden er i sin helhet kledd 
i oljet eik. Bygget har in-
gen publikumsfunksjoner 
med behov for glassfasader 
på bryggeplanet. Eiken gir 
en varm og gylden materi-
alopplevelse som erstatning 
for dette.

Vi har tegnet to hus på Tjuv-
holmen før Hus 86;  Hus 24 
og Hus 26. Disse domine-
res av irret kobber og mørkt 
lakkert tre, mahogny. I all 
variasjonen hadde vi der-
for muligheten til å spil-
le på gjentagelsen: Tre hus 
med samme signatur spredt 
rundt på Tjuvholmen bidrar 
etter vårt syn til en slags un-
derstreking av variasjonen; 
gjentagelsen kontrasterer 
variantene i den øvrige be-
byggelsen og gir noen «fast-
punkter».

Arkaden er i sin helhet kledd i oljet eik. Bygget har 
ingen publikumsfunksjoner med behov for glassfa-
sader på bryggeplanet. Eiken gir en varm og gylden 
materialopplevelse som erstatning for dette.

Foto: Byggenytt

I tråd med Tjuvholmens strategi om stor variasjon er derfor hus 86 enkelt i formen og ganske fargesterkt: Grønn, ir-
ret kobberfasade fremstår som en rolig flate med vinduer i samme fargetone. Bildet til høyre viser barnehageområ-
det på Hus 86 sin bakside.

Foto: Byggenytt
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Rådgivende ingeniør 
VVS

Siv.ing. Netteberg AS
Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk

Ole Deviks vei 4, Postboks 78 Bryn, 0611 Oslo
Telefon: 23 24 54 80 • Telefax: 23 24 54 89

www.netteberg.no

Rådgivende ingeniør
VVS-teknikk

Ole Deviks vei 4, 0611 Oslo
Telefon 23 24 54 80 • www.netteberg.no

 
Prosjektfakta

Byggherre: Tjuvholmen Utvikling AS

Prosjekterende
Arkitekt Hus 86: HRTB AS Arkitekter MNAL
Arkitekt Hus 87: LOF ARKITEKTER AS
RIB: Haug Blom-Backe AS
RIV: Siv.ing. Netteberg AS
RIE: BORO RIE AS
RIA: Brekke og Strand AS
RIBr: Rambøll Norge AS

Tekniske entreprenører
Ventilasjon: Bjerke Ventilasjon AS
Ventilasjon montering: Stillesby ventilasjonsservice AS
Elektriker: Elektriker Gruppen AS
Rør: ORAS AS
Heis: Otis AS

Undeentreprenører
Blikkenslager: Øyvind  Nielsen
 Blikkenslagerverksted AS
Armering: Romerike Armering AS
Bemanning: Adecco Norge
Stillas A-Stillas AS
Stål: BT-stål AS
Stikking: Asker oppmåling AS
Trappemontasje: Vangen Stålmontasje AS
Kjøkken: HTH Prosjektavdeling AS
Parkett: Parkettgruppen AS
Badekabiner: Parmarine
Branntetting/isolering: Kaefer
Steinfasade: Ellinggard Naturstein AS
Taktekker: Hesselbergtak AS
Maler: Hunvik & Co AS
Flislegger: Viking Entreprenør AS
Fuging: Øian og Schie AS
Ståldører: Ulefoss Brug AS
Glass- og 
aluminiumsfasade: Hobro AS
Innerdører: Swedoor
Glassrekkverk: GBS Produkter AS
Gasspeis: Romerike peis og varme AS
Utomhusarbeider: Skaaret Landskap AS  
 

Tjuvholmen Hus 87
Av Eric A. Svenkerud, 

LOF ARKITEKTER AS

Hus 87 ligger som ytterste 
bygg i rekken ut mot broho-
det til Filipstad.

Vår visjon for bygget har 
vært å ta vare på kvalitetene 
ved byggets unike beliggen-
het samt uttrykke det dra-
matiske ved at bygget delvis 
henger utover vannet.

De fleste leilighetene vil få 
en storslagen utsikt enten 
mot fjorden og Nesoddtan-
gen eller mot åsene i vest og 
nord.

Metaforer med maritime re-
feranser har vært nærliggen-
de for oss. I materialbruk og
detaljering har vi søk et lett, 
nesten «svevende» uttrykk, 
som i et «fullrigget seilskip»

Viktige elementer som bal-
konger opphengt i stag gir 
bygget en dynamikk og 

markert retning. Ved å ren-
dyrke og tydelig artikule-
re konstruktive detaljer har 
vi tilstrebet en enkelhet og 
presisjon i byggets hovedut-
trykk.

Hovedmaterialene i fasa-
den er en varm, lys sandstein 
i kombinasjon med store 
glasspartier. Balkongene er 
«foret» med varmt tre som en 
kontrast til den lyse fasaden.

Konsept for leilighetsorgani-
sering bygger på en midtkor-
ridor som medfører ensidig 
fasade med dagslys. I plan-
løsningen har det derfor vært 
viktig å gi maksimal fasade-
bredde til den enkelte leilig-
het.  For fullt ut å ta vare på 
lys og utsikt går vinduene fra 
gulv til tak. På den måten re-
flekteres sol og lys til det in-
dre av leiligheten.

Metaforer med maritime referanser har vært nærlig
gende for arkitekten. I materialbruk og detaljering 
er det søkt et lett, nesten «svevende» uttrykk, som i et 
«fullrigget seilskip».

Foto: Byggenytt

Teknisk rom 
med ventila
sjonsaggregat 
for barnehagen 
i 2. etasje, og 
sprinklervent
iler, varme og 
kjølefordeling 
for Hus 86 og 
Hus 87.

Foto:
Byggenytt

Ventilasjonsaggregat for leilighetene i Hus 86.

Foto: Byggenytt
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Rådgivende ingeniører byggeteknikk

Vollsveien 17 A, 1366 Lysaker • Tel: 67 82 80 00 • Fax: 67 82 80 80

Sørenga byggetrinn 3 i 200 mm zoom fra Ekeberg. Bakenfor byggetrinn 2, og litt av byggetrinn 1 til venstre.

Foto: Byggenytt

Sørenga
byggetrinn 3

Av 
Einar Jarmund, sivilarkitekt MNAL,

Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL

Kvartalet inngår i en regu-
lering for Sørenga utført av 
LPO arkitekter. Regulerin-
gen innebærer 8 små kvarta-
ler i to rekker, med et sentralt 
parkdrag i midten. Felles 
parkering er anordnet under 
den sentrale parken, slik at 
parknivå ligger en etasjes ni-
vå over kaipromenadenivå. 

Byggherre Sørenga Utvik-
ling KS har kontrahert 4 ar-
kitektgrupperinger gjennom 
en åpen søkeprosess, der hver 
gruppe er blitt tildelt to kvar-
taler. Dette er LPO Arkitek-
ter AS, MAD Arkitekter AS, 
Arkitektkontoret Kari Nis-
sen Brodtkorb AS samt fel-
leskapet Jarmund/Vigsnæs 
AS, 4B Arkitekter AS og 
Context AS.

Jarmund/Vigsnæs AS i sam-
arbeid med 4 B arkitekter AS 
og Context AS er arkitekt for 
byggetrinn 3.

Utomhusarealet i gårdsrom-
met er prosjektert av Bjør-
bekk & Lindheim AS, mens 
barnehagens utearealer er 
prosjektert av Grindaker AS. 

Programmessig inneholder 
byggetrinn 3 en barnehage, 
et mindre næringsareal samt 
127 leiligheter. 

Byggetrinn 3’s plassering på 
Sørengas nordre hjørne, med 
sjøen på sydøst-siden åpnet 
for annerledes vurderinger 
av volumoppbygning enn for 
Sørengas kvartaler med sjø-
en på vestsiden. Plasseringen 

åpnet for en optimalisering 
av solforhold for de fleste av 
leilighetene med sine private 
utearealer. En nedtrapping av 
volumene mot sydvest inne-
bærer svært gode solforhold 
om ettermiddagen, det vil si 
fra omtrent kl. 4 til solen går 
ned. 

I tillegg gir denne volumfor-
delingen mulighet for å ut-
nytte takflatene til terrasse-
arealer. Mange leiligheter er 
løst med store «takhager». 
Øverste takareal er utnyttet 
til en felles takterrasse. 

Ønsket leilighetsfordeling 
i kvartalet med en relativt 
stor andel mindre leilighe-
ter er løst med korte kor-
ridorløsninger, og ensidige 
belyste leiligheter i kvarta-
lets østre og vestre del. Her 
oppnås kvaliteter på begge 
sider av bygningskroppen; 
sjøutsikt mot sydøst, aften-
sol mot nordvest. Disse kor-
ridorløsningene er optima-
lisert i forhold til heis- og 
trapperomsplassering, slik at 
hele kvartalet betjenes av tre 
trappe-/ heissjakter.

For øvrig finnes det en vari-
ert sammensetting av leilig-
hetstyper, alle med betydeli-
ge balkong -/terrassearealer. 

For å oppnå mest mulig kva-
liteter for leilighetene er det 
foretatt mindre justeringer av 
regulerte forhold for kvarta-
let: 
• Regulerte åpninger i kvar-
talet omfortolkes som over-

dekkete åpninger i en kon-
tinuerlig bygningsmasse: 
åpning med høyde to etasjer 
mot vest og syd, 3 etasjer mot 
øst.
• Spennet i etasjetall varieres 
fra 2 til 7 i stedet for regule-
ringsplanens 5 til 7.

Justeringene bidrar til kvali-
tetsmessig bedring av bofor-
holdene for svært mange av 
leilighetene:
• Nedtrapping mot sydvest 
gir optimale solforhold for 
uterommene til majoriteten 
av leilighetene på  ettermid-
dagen, den periode da boli-
gers uterom benyttes mest.
• Nedtrapping optimaliserer 
samtidig utsiktsforholdene 
for en majoritet av leilighe-
tene.

fortsettelse side 8 

Byggetrinn 3’s plassering på Sørengas nordre hjørne, med 
sjøen på sydøst-siden åpnet for annerledes vurderinger av 
volumoppbygning enn for Sørengas kvartaler med sjøen på 
vestsiden.

Foto: Byggenytt
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GjennomGående leiliGheter 
med sol oG fjordutsikt mellom fjorden oG parken

—Salget gjennomføres av DNB Eiendom Nybygg. Tlf . 95 15 99 99 www.sorenga.no   Utbygger: Sørenga Utvikling KS
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– De er heldige der oppe,  
flott fjordutsikt og masse sol!

 30%
 solGte Ved
 salGsstart

Med hele 30 % solgte ved salgsstart, er vårt nye trinn en suksess! Salgstrinn 6 vil bli sterkt terrassert mot 
parken og får et romslig gårdsrom. Slik får de fleste leilighetene gode solforhold, kveldssol og fjordutsikt. 
Det er stor variasjon i leilighetstyper – blant annet mange gjennomgående med balkong på begge sider mot 
tverrslag og gårdsrom. Du har fortsatt mulighet til å sikre deg din plass ved Oslofjorden. Ring megler Ingunn 
Iselin Husebø på tlf. 92 80 62 32/95 15 99 99 eller send en e-post til ingunn.husebo@dnbeiendom.no.

 
Prosjektfakta

Byggherre: Sørenga Utvikling KS
Totalentreprenør: AF Bygg Oslo

Arkitekt: Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL
RIB: Dr.techn. Olav Olsen AS
RIA: Brekke & Strand akustikk AS
RIBr: Rambøll Norge AS
LARK gårdsrom: Bjørbeck & Lindheim AS
LARK barnehagens uterom: Grindheim AS

Totalentreprenør 
elektroentreprise: EDA Elektro Data Strømmen AS
Totalentreprenør
  ventilasjon og automatikk/SD: TK-Ventilasjon AS
Totalentreprenør rørelegger,
 støvsugeranlegg, barnehage: Jørstad KTL AS/GK Rør Oslo AS 

Byggetrinn 3 består av et atriumhus som utgjør et helt 
kvartal innerst på Sørengautstikkeren. Fra sjøsiden er 
det utsikt mot pollen under, Ekebergåsen og videre ut 
mot Lohavn, Bleikøya og Hovedøya. På den nedtrappe-
de bebyggelsen er det utsyn mot Sentralparken, øyene i 
fjorden og Sørengas vestside. Åpning i bygget gir utsyn
fra gårdsrommet mot sjøen i sørøst og mot Sentralpar-
ken i vest.

Leilighetene i byggetrinn 3 er delt i åtte kategorier etter 
størrelse, arkitektonisk utforming, planløsning og plas-
sering i bygget. For eksempel er det 19 takhageleilig-
heter, 18 utvendig hjørneleiligheter og 44 kompakte 
toromsleiligheter. Leilighetene er preget av moderne, 
men nøktern funksjonalisme. For å få mest mulig lys og 
luft har leilighetene en normal innvendig takhøyde på 
2, 6 meter. Gulvene er i eik, ellers er det egghvite veg-
ger og hvite himlinger. Vinduer og dører er hvitmalte 
fra fabrikk med dørhåndtak i stål. Badene er flislagt 
med gulvvarme. Kjøkkeninnredning og garderobeskap 
er levert med glatte, hvite fronter og håndtak i stål som 
standard. Det er imidlertid mange muligheter for tilvalg 
etter smak og behov.

Godt inneklima er ivaretatt gjennom termostatstyrte 
radiatorer som får vannbåren varme fra den nye fjer-
varmesentralen i Kongshavn. Varmt vann til bad og 
kjøkken blir også levert fra fjernvarmesentralen. Hver 
leilighet har separat måler med avlesningsmulighet som 
gjør det mulig å følge med på eget forbruk.Det elektris-
ke anlegget ligger skjult med strømmålere som fjernav-
leses av nettleverandøren. Alle leiligheter er tilrettelagt 
for TV/radio, telefon og Internett. Ved hovedinngange-
ne er det porttelefon med video. Brannsikkerheten er 
også ivaretatt med sprinkleranlegg i fellesareale og bo-
enheter.

Illustrasjonen viser eksempel på takterrasse med utsikt 
mot fjorden og øyene.

Kilde: Sørenga utvikling

Utsikt fra øverste takterrasse mot gårdsrommet og fjorden i vest.

Foto: Byggenytt
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Sørenga har valgt
framtidens avfallsløsning –
underjordiske
avfallsbrønner fra
Namdal Ressurs AS.
Estetisk, funksjonelt
og driftssikkert.

Telefon 74 28 17 65
www.namdalressurs.no

Foto: Byggenytt

Landsbygg Norge AS 
har levert innvendige 
skyvedørskarmer til 
dette prosjektet.
Karmene er både
billigere og raskere å 
montere enn
tradisjonelle
pocketkarmer.

Telefon 470 92 000 • www.landsbygg.no

fortsettelse fra 
side 6

• Nedtrappingen optimalise-
rer solforholdene for barne-
hagens utearealer.
• Samtidig styrkes kvartals-
strukturens lesbarhet opti-
malt mot kaifronten.

Øvrige karakteristika for 
bygningsmassen:
• Bygningsmassen er løst 
som en kontinuerlig kvartals-
struktur, en bygning med en 
klar ut- og innside.
• Bygningsvolumene er om-
fordelt slik at hjørne mot syd-
vest har høyde to etasjer (bar-
nehage), og takflate i størst 
mulig grad utnyttes til ter-
rassearealer.
• Reguleringens påkrevde 
inntrekning på 3 meter mot 
øst og nord er omfortolket 
slik at hver etasje trappes ut-
over ca. 50 cm.
• De to ovenstående punk-
ter gir samlet et dynamisk 
og skulpturelt utrykk, et in-
dividuelt særpreg allikevel i 
respekt for helheten på Sø-
renga.
• Barnehage er utrykt som et 
eget volum, med egen fasa-
debearbeidelse, tilsvarende 
leilighetenes fasadeutrykk 
mot gårdsrommet. Løsnin-
gen gir stor fleksibilitet både 
utformingsmessig og i for-
hold til størrelse for senere 
leietagertilpassning.
• Balkonger/terrasser på 
kvartalets utside er løst del-
vis inntrukket i bygnings-
massen, på kvartalets innside 

som kontinuerlige balkonger 
med noe varierende dybde. 
Slik sett karakteriseres byg-
get av to distinkt forskjellige 
fasadeutrykk.
• Bygningsbredde mot øst og 
vest er løst som en korridor-
løsning med ensidig belyste 
leiligheter, bredde ca. 15,0 
meter.
• Bygningsbredde mot nord 
og syd løses innenfor regu-
leringsbestemmelsenes be-
grensning på ca. 12,0 meter, 
og med gjennomgående eller 
sydvendte leiligheter.
• Kvartalet er løst med tre 
trappe-/heiskjerner i hvert 
sitt hjørne mot nord, øst og 
syd. Hjørne mot vest består 
kun av barnehage i to etasjer.

Materialvalg
Byggetrinn 3 er kledd med 
tegl mot utsiden. Teglvalget 
er resultat av en felles pro-
sess med byggherre og alle 
arkitektene, der man falt ned 
på en tegl fra et lite teglverk 
ved Münster i Tyskland; Ja-
ninhoff.

Innside mot gårdsrom er 
kledt i sjøvannsbestandig 
aluminium. Barnehagen føl-
ger innsidens materialbe-
handling også på utsiden, 
men detaljutformet på en 
egen måte, med et horison-
talt preg. 

Rekkverk er i hovedsak ut-
ført i laminert glass som er 
delvis gjennomskinnelig. 
Gårdsrommet er dekket med 
en teglrød marktegl.

Bildene viser fra gårds
rommet med sine to 
portrom. Over port
rommet mot øst og 
Ekebergåsen. Til høyre 
portrommet mot vest.

Innsider mot gårdsrom
met er kledd i sjøvanns
bestandig aluminium.

Foto: Byggenytt

Byggetrinn 3 sett fra vest med barnehagen i forgrunnen.     Foto: Byggenytt
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MøllerUndallVi gratulerer
Sørenga Utvikling KS
med byggetrinn 3,
og takker for oppdraget.

Vi har levert:
Lås & beslag, postkasser, 
oppslagstavler og skilting.

Vi leverer også elektronisk
adgangskontroll, som f. eks. 
Kaba TouchGo.

Telefon 06866 • www.kaba.no

Foto: Byggenytt

Malerarbeidene
er utført av

UMMF
Ullevål Malermesterforretning AS

Telefon 920 93 321 • post@ummf.no
Pb. 3841 Ullevål Stadion, 0805 Oslo

www.ummf.no

Interiøreksempler.            

Bilder i boksen: 
Byggenytt

Barnehagen følger innsidens materialbehandling (se 
bildet over) også på utsiden, men er detaljutformet på 
en egen måte, med et horisontalt preg. 

Foto: Byggenytt
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www.unicon.no

Betongen til
Sørenga byggetrinn 3

er levert av
Stillas er levert av

Nedre Kaldbakkv. 80, 1081 Oslo
Telefon 22 68 40 85 • Faks 22 30 20 53

www.brenden.no

Gårdsrommet
Av 

Erik Myhr Munkebye, landskapsarkitekt mnla
Bjørbekk & Lindheim AS

Gårdsrommet ligger oppå 
konstruksjon. Tilgangen er 
gjennom portrom hvorav ett 
er i nivå med terrenget uten-
for. Rommet skiller seg fra 
tilsvarende gårdsrom ved at 
bygget i utforming og i fasa-
dekledning bidrar til bedre 
lysforhold. 

Langs fasadene med leilig-
heter (og barnehage) er det 
skjermet egne soner som 
blir mer private. Sentralt lig-
ger det et åpent oppholdsrom 
med benker. Lek og sykkel-
parkering ligger i passasjene 
under bygget.

Som et ærlig svar på utfor-
dringen med vegetasjon over 
dekke er det laget rause plan-
tefelt i store stålkasser. Det 
skal gi gode forhold for fro-
dig vegetasjon.

Materialene som er brukt har 
hver sine kvaliteter tilpasset 
stedet. 

Dekker og benker i tre gir 
varme og intimitet i de mer 
private sonene. Det er laget 

skiller mellom de private ter-
rassene som skal innby til 
«møblering» med blomster-
potter og lignende av bebo-
erne. 

Stålkassene er robuste volu-
mer som matcher alumini-
umsfasadene. Planting i kas-
sene er todelt. Et busk-sjikt 
som står relativt fritt og et 
staudesjikt som er organisert 
i linjer. Forskjellige stauder 
er sortert etter høyde med 
de høyeste langs linjen midt 
i plantekassen. Også sykkel-
stativene er laget i galvani-
sert stål. 

Som et sentralt element står 
det en «betongbastion» ut i 
rommet. Denne har tre små 
trær og hullene er plantet 
med mose.

Gulvet er tegl som med kraf-
tig rødfarge vil speile seg i 
stål og aluminium og gjør 
gårdsrommet spennende.

Materialbruken er grundig 
regulert av oppdragsgivers 
miljøkrav.

Stillasene var ennå på plass da bildet ble tatt i fjor som-
mer.

Foto: Byggenytt

Portrom mot øst med trapp ned til terreng.

Foto: Byggenytt Til høyre portrommet til terreng.    Foto: Byggenytt
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Rådgivende ingeniører byggeteknikk

Vollsveien 17 A, 1366 Lysaker • Tel: 67 82 80 00 • Fax: 67 82 80 80

Statsbygg er byggherre for det nye bygget for
Høgskolen i Oslo og Akershus, Andrea Arntzens hus.  

Les mer på www.statsbygg.no  

Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS. Foto: Byggenytt

Sykepleierutdanningen Høgskolen i Oslo og Akershus

Av 
Pål Biørnstad, sivilarkitekt MNAL

Lund + Slaatto Arkitekter AS

Prosjektet omfatter renove-
ring og ombygging av det 
tidligere Patologibygget i Pi-
lestredet Park, samt oppfø-
ring av nybygg og glassgård 
mellom eksisterende høy-
bygg og nybygg.

Prosjektet utgjør en viderefø-
ring av utkastet «Samspill» 
som ble kåret til vinner i den 
prekvalifiserte prosjektkon-
kurransen om nytt hoved-
kontor for Rikstrygdeverket i 
1998. Siden den gang er pro-
sjektet videreutviklet og til-
passet funksjoner for Høg-
skolen i Oslo.  

Intensjon
Det har vært vår intensjon å 
skape en høgskolebygning 
som både er optimalt funk-
sjonell og som oppleves me-
ningsfull og berikende i bru-
kernes hverdag.

En høgskole henvender seg i 
stor grad til yngre mennesker 
som skal lære og tilegne seg 
kunnskap.  Vi mener derfor 
det er viktig at selve bygnin-
gen reflekterer verdier som 
åpenhet, nysgjerrighet og 
innlevelse.  Arkitekturen bør 
uttrykke noe av den «ung-
dommelighet» som bygget er 
ment å huse.

I arkitektoniske termer inne-
bærer dette at bygningen bør 
ha preg av åpenhet, dyna-
mikk og robusthet.

Med åpenhet menes at byg-
get fremstår som lett tilgjen-
gelig og kontaktskapende.  
Byggets inngangsparti utgjør 
en naturlig forlengelse av det 
offentlige gaterommet, og 
glassgården innenfor dan-
ner et fellesrom hvor samt-
lige brukere, ansatte og stu-

denter, naturlig kan møtes og 
interagere.

Med dynamikk menes at 
bygget er kjennetegnet av 
«bevegelse» i både arkitekto-
nisk utforming og romforløp, 
det vil si en karakter som re-
flekterer høyskolens aktivitet 
og daglige bruk.

Med robusthet menes et bygg 
som hovedsakelig består av 
materialer og overflater med 
en tydelig og slitesterk egen-
karakter.

Arkitektonisk konsept
Det tidligere Patologibyg-
get fra 1970 var et høyreist, 
men samtidig både tungt 
og massivt bygningsvolum. 
I prosjektutformingen har 
det vært lagt vekt på en stor 
grad av formal og romlig in-
tegrering av anleggets ulike 
bygningsvolumer. Intensjo-
nen har vært at nye og gam-
le bygningsdeler til sammen 
skal fremstå som ett prosjekt, 
med en samlet karakter.

Nybygget følger tomtens 
kurvatur ut mot Pilestredet 
/Holbergs gate. Bygnings-
volumet er gitt en skulptural 
og sammenhengende utfor-
ming med delvis arkade på 
gateplan og delvis inntrukket 
toppetasje.

Den mellomliggende lys-
gården er trukket noe tilba-
ke i forhold til høybygg og 
nybygg, og danner en over-
gangssone mellom de to pri-
mærvolumenes f later og 
linjespill. Høybyggets nye fa-
sadeflater «bøyes ut» i glass-
gårdens gavlfasader, der de 
overlapper og leder videre 

fortsettelse neste side

Til venstre:
Sett fra vindu i 
det eksisterende 
høyskolebygg.
Til høyre: 
Sett motsatt.

Bildene under:
Det ble mer
sving på 
Pilestred et med
det nye 
høyskolebygget 
vel plassert. 

Foto:
Byggenytt

Renoverings- og ombygg-
ingsarbeider av det 
tidligere Patalogibygget i 
Pilestredet Park, juli 2011.

Foto: Byggenytt
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YIT har levert elektro og rør 
til Høgskolebygget

YIT AS
Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo
Tlf: 22 87 40 00  www.yit.no Luftbehandling, kjøling

og automatikk VVS

www.ostfold-enok.no Telefon 69 12 54 30

Ventilasjonsaggregatene
er levert av

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

www.covent.no

fortsettelse fra 
forrige side

over i tilbyggets karakteris-
tiske, kurvete form.

Hele denne, relativt kom-
plekse volumsammenstil-
lingen er «tegnet» av de 
gjennomgående, horisonta-
le etasjemarkeringene i alu-
minium (som også avdekker 
føringsskinnene for den ut-
vendige solavskjermingen). 
De lyse etasjemarkeringene 
knytter an til det gamle Pato-
logibyggets tette gavlpartier, 
utformet som en omslutten-
de «hovedramme», og utført 
med samme lyse materiali-
tet. 

Alle fasadeflater mellom 
etasjemarkeringene er utført 
i materialer med mørk va-
lør, hvilket innebærer at de 
fremstår relativt ens med de 
tilliggende glasspartiene og 
i tydelig kontrast til de visu-
elt primære, horisontale eta-
sjelinjene.

Fasader
Fasadene er utført med tette 
felter og felter av glass i vari-
erende bredder.

Utvendig solavskjerming 
er utført som motoriserte 
skodder som beveger seg si-
delengs. Hver skodde i ny-
bygget har en unik sam-
mensetning av fasadens tre 
markerte grunnfarger (gul 
– oransje – rød), hvilket til 
sammen skaper prosjektets 
karakteristiske fargespill.

Interiører
Fasadenes karakteristiske 
fargespill og kurvete linje-
føring er videreført i byggets 
interiører. Således har alle 
gulv i prosjektet farget gum-
mibelegg, men med varieren-

de farge fra etasje til etasje, 
innenfor et spekter av gult, 
oransje, rødt og mørkt.

Kantinearealet som ligger 
i bunn av lysgården har to 
avrundete «hull» ned til det 
underliggende pausearea-
let utenfor byggets store au-
ditorium. I dette auditoriet 
er byggets kurvete linjefø-
ringer videreført i både plan 
og snitt; alt utført som kon-
tinuerlige flater av perforert 
aluminium. Rommets stoff-
kledde stoler utgjør en kom-
binasjon av to farger; gult og 
oransje.

I det langstrukne rommet 
som utgjør pause-/forarealet 
til auditoriet, er det integrert 
en LED-vegg med størrelse 
15 x 4 m i rommets langsi-
de. LED-veggen utgjør den 
teknologiske plattformen for 
byggets største kunstpro-
sjekt, bestående av tre di-
gitale verk som skal vises 
kontinuerlig på den enorme 
skjermen.

Inngangsparti
På grunn av patologibyg-
gets opprinnelige etasjeplan 
ligger inngangspartiet ca. 
en meter lavere enn fortaus-
nivået langs Pilestredet. Det-
te forholdet er utnyttet til å 
skape en skjermet, litt ned-
senket forplass til bygget.

Forplassen leder naturlig 
inn til lysgårdens fellesareal 
innenfor.  
  
Funksjonsfordeling
Byggets arealer er fordelt på :
1) administrasjonslokaler 
(kontorer m/ tilhørende 
møte- og birom), 
2) undervisningslokaler, 
3) forsamlingslokaler (m/ 
tilhørende fasiliteter),
4) tekniske areal.

De store «forsamlingslokale-
ne», det vil si kantine, audito-
rium, black box m.m. er i ho-
vedsak plassert i de nederste 
etasjene, i nær tilknytning til 
hverandre og til byggets inn-
gangsparti.

Undervisningsarealene er lo-
kalisert på plan 1 til 4 i ny-
bygget og høybygget, i nær 
tilknytning til både kantine/ 
inngangsparti/vestibyleareal 
og til høgskolelokalene i den 
tilstøtende Kirurgiblokken 
mot øst. (Det er etablert en 
gangbroforbindelse på plan 3 
mellom høybygget og Kirur-
giblokken.)

De overliggende etasjene er 
utnyttet til Høgskolens ad-
ministrasjon. I den rehabili-
terte høyblokken består disse 
arealene i hovedsak av celle-
kontorer. 

Auditorium
Byggets (og hele Høgskolens) 
«Storstue», det store audito-
riet med totalt 463 sitteplas-
ser, er anlagt over 3 etasjer i 
nybyggets underetasjer. 

Auditoriets form er til stor 
del definert av tomtesitua-
sjonen, med en buet avgrens-
ning mot vest (på innsiden av 
det overliggende fortauet) og 
en lineær begrensning under 
lysgården. Rommets store 
høyde er utnyttet med et inn-
skutt galleri, som i form dan-
ner en bølgende bevegelse 
som spiller sammen med den 
overliggende himlingens til-
svarende kurvete flater. 

Miljø/bærekraftighet
Miljøoppfølgingsprogram-
met for Pilestredet Park 
(MOP) definerer hovedmål-
settingen for miljøsatsingen 
i prosjektet. Programmet de-
finerer aktuelle miljøtema-
er og tallfester de miljømål 
som forutsettes oppnådd. I 
programmet er definert mil-
jømål og krav som skal sikre 
løsninger som ivaretar størst 
mulig grad av bærekraftig ut-
vikling.VI LEIER UT!

Byggesystemer Oslo AS
Oksenøyveien 40, 1366 Lysaker

Telefon 90 80 40 00
www.byggesystemer.no

Bildet viser ett av byggets 
i alt 12 ventilasjons
systemer, og aggregatet 
ventilerer kantinekjøk
ken (elevkantine) på 
plan 010 i høyblokk. 
Arbeidende luftmengde 
er 3000 m3/h. Aggregatet 
er plassert i teknisk rom, 
plan 002 i høyblokk.

Foto: Byggenytt

Byggets (og hele Høgskolens) «Storstue», det store auditoriet med totalt 463 sitteplasser, 
er anlagt over 3 etasjer i nybyggets underetasjer.  

Foto: Byggenytt

Til ven
stre sett 
fra pause
arealet ved 
byggets 
store au
ditorium 
mot inn
gangspar
tiet helt i 
bakgrun
nen.

Til høyre 
sett mot
satt.

Foto:
Byggenytt
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Foto: Byggenytt

www.peab.no

Hovedentreprenør for
Høgskolebygget

Pilestredet 32

Tak- og membranarbeider 
er utført av

Pb. 75, 2020 Skedsmokorset
Telefon 63 87 15 50

www.nortekk.no • post@nortekk.no

Nordic Dørfabrikk er en av de ledende prosjekt-
leverandørene i Norge på klassifiserte dører.

Vi har levert noen av landets
største dørprosjekter med
suksess:
«Ahus og Rikshospitalet»

Vi er ledende gjennom:
• Service
• Nærhet
• Fleksibilitet
• Høy kunnskap om
dine behov
• Rett leveranse til rett tid

Ta kontakt, vår kunnskap er din sikkerhet!

Nordic Dørfabrikk
Kvavik
N-4580 Lyngdal, Norway

tilbud@nordicdoor.no - www.nordicdoor.no

Tel: +47 38 33 05 00
Fax: +47 38 34 33 57

 
Prosjektfakta

Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: Lund + Slaatto Arkitekter AS
LARK: Sundt og Thomassen AS
Prosjekteringsledelse:  Erstad & Lekven AS
Byggeledelse og BL/SHA-koordinator utførelse: Kåre Hagen AS
RIB og riving: Dr.techn. Olav Olsen AS
RIV, HMS/miljø. RIBr,RIA, RIG: Norconsult AS
RIE: Ing. Per Rasmussen AS
Delentrepriser
Miljøsanering: AF Decom
Grunnarbeider: Atlant Entreprenør AS
Bygg- og fasadeentreprise: PEAB AS
Rør og elektro: YIT AS
Ventilasjon: Østfold Enøk og Ventilasjon AS
AV-utstyr: ABC Teknikk AS
Heiser: Kone AS

Den storslåtte lysgården sett i to retninger, ved hovedinngangssiden til venstre. Bemerk de to avrundete «hull» ned til 
det underliggende pausearelaet utenfor byggets store auditorium.

Foto: Byggenytt

Møterom med utsikt til Høgskolen på andre siden av Pilestredet.            Foto: Byggenytt

Studier av byggets kurvete og elegante linjeføringer. 
Se også bildet under til venstre.

Foto: Byggenytt
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Det er ikke plass til alle våre

bilder i papirutgaven.

Hvis du savner flere bilder,

besøk gjerne våre bildeserier.

www.byggenytt.no/bilder

pressemeldinger

Fremtidens bærekraftige byer og bygninger 
19. mars 2013 invitertes par-
ter i byggenæringen fra Dan-
mark og Norge til konferan-
sen i Oslo. Konferansen vil 
fremme dansk/norsk pro-
sjektsamarbeid rundt bære-
dyktig bygging og fremti-
dens passivhus i Norge. Det 
er ventet at konferansen vil 
skape nye samarbeidsallian-
ser som iverksetter bærekraf-
tige initiativer og åpner opp 
nye eksportmuligheter for et 
samarbeid mellom danske og 
norske virksomheter. 

 Det har de siste årene vært 
et økt fokus og økende krav 
til bærekraftig bygging i bå-
de Danmark og Norge. Dan-
mark har et lite forsprang til 
de andre nordiske landene 
når det gjelder bærekraft og 
passivhus særlig på energi-
området. I 2015 legger nor-
ske myndigheter opp til at 
nye boligbygg skal opp på 
passivhus standard. Dette gir 
både utfordringer og nye mu-
ligheter for byggenæringen. 
Et dansk-norsk samarbeid 
kan bidra til å møte fremti-
dens krav. 

 Derfor inviterer Teknologisk 
Institut, Den danske ambas-
saden i Norge, Grønn Byg-
gallianse og eksportnettverk 
FISH Norge (http://norway.
fishclusters.dk/32776) til en 
konferanse om fremtidens 
bærekraftige byer og bygnin-

ger med fokus på konkrete 
systemleveranser. Konferan-
sen har som mål å fremheve 
eksisterende og fremtidige 
fyrtårnprosjekter som opp-
fyller fremtidens krav for 
bærekraftig og energieffek-
tiv bygningen (passivhus og 
aktivhus). Dagen byr også et 
lærerikt innblikk i fremtidi-
ge krav til systemet produk-
ter og leveranser i Danmark 
og Norge. Ytterligere håper 
vi på at konferansen tydelig-
gjør de fordelaktige syner-
gier og muligheter som kan 
skapes i et samarbeid mel-
lom de norske og danske del-
takere og Fish Norway næ-
ringsklynge, som består av 
en kompetent gruppe av pro-
dusenter, konsulenter, arki-
tekter, teknologileverandører 
og akademia. Samarbeids-
muligheter gjelder ikke bare 
i forhold til bæredyktighet og 
energieffektivt norsk bygge-
ri, men også i forhold til alli-
anser om eksportmuligheter 
generelt. 

 – Vi kan konstatere at vi 
oppnår bedre resultater med 
våre innovative prosjekter, 
når vi samler våre felles nor-
diske kompetanse i et nett-
verk og i konkrete allianser. 
En mulighet som er gunstig 
for både danske og norske 
deltakere, forklarer arran-
gør og grunnlegger av FISH 
Norway, sentersjef Anders 

Thomsen fra Teknologisk 
Institut. 

FISH Norge eksportnett-
verk har allerede gitt gode 
resultater 
De danske selskapene er al-
le en del av eksportnettver-
ket FISH Norway og har al-
lerede opplevd at det er skapt 
gode resultater innenfor nett-
verket. Et konkret eksempel 
er Tomas Snog, AI, som del-
tok i tilsvarende FISH Nor-
way-konferanse i 2011 i Os-
lo. 

– Jeg opplevde en veldig in-
teressant konferanse i fjor 
og fikk et konkret byggepro-
sjekt som følge av konferan-
sen. sier partner Tomas Snog 
fra arkitekt- og ingeniørfir-
ma AI. 

Vil du vite mer? 
Kontakt sentersjef og arran-
gør Anders Thomsen, Dansk 
Teknologisk Institut, tlf: +45 
7220 2236 eller e-post: ant@
teknologisk.dk . 

Last ned programmet for 
konferansen og meld deg på: 
http://norway.fishclusters.
dk/32776 

Praktisk info: 
Konferansen vil bli holdt den 
19. mars på Felix konferanse-
senter, 3 Byggetorget i Oslo.

Snøtunge tak
Når det blir mildvær og regn 
på senvinteren, vil snøen på 
taket bli ekstra tung. Husei-
eren har ansvar for at det ik-
ke er mer snø på taket enn 
hva bygget tåler. Dersom 
det skulle inntreffe en skade 
og det viser seg at hus- eller 
hytteeier ikke har overholdt 
pliktene, kan forsikringssel-
skapet betale ut mindre i er-
statning.

– Skuff vekk snøen før det 
oppstår farlige situasjoner. Et 
tak som raser sammen kan gi 
katastrofale følger, sier Tho-
mas Nilsen i Skadeforebyg-
gende avdeling i KLP. 

– Vi har sett eksempler på 
svært alvorlige konsekven-
ser av snøtunge tak som har 
rast sammen. I verste fall kan 
menneskeliv gå tapt, sier Nil-
sen, og fortsetter: 

– I tillegg er det slik at som 
forsikringstaker har du vis-
se plikter som må oppfylles 
hvis du skal kunne forven-
te full erstatningsutbetaling 
etter en skade. Dersom det 
skulle inntreffe en skade og 
det viser seg at forsikringsta-
ker ikke har overholdt disse 
pliktene, kan forsikringssel-
skapet avkorte erstatningen, 
med andre ord betale ut min-
dre.

For deg som er privat eier av 
hus og hytte betyr dette at du 
må passe på å fjerne snø fra 
tak, takrenner, vegger, veran-
daer og terrasser jevnlig. Nil-

sen gjør oppmerksom på at 
hver og en må sette seg inn i 
hvilken snøtyngde eget tak er 
beregnet til å tåle. Kommu-
ner og andre eiere av skoler, 
barnehager og store publi-
kumsbygg, som for eksempel 
idrettshaller, bør være særlig 
oppmerksomme på om det er 
mye snø på taket: 

– Store bygg skal tåle det vi 
kaller påregnelige påkjen-
ninger, men ved spesielt stor 
snøbelastning må snøen må-
kes fra taket. Er det varslet 
store snømengder når snø-
belastningen på taket alle-
rede er høy, må taket måkes 
umiddelbart for å avverge 
skade, sier Nilsen.

Tips for snøtunge tak:
• Fjern snøen jevnt på begge 
sider av mønet. Skjevbelast-
ning kan skade takkonstruk-
sjonen. 
• La de nederste 10-20 cm 
med snø ligge igjen når du 
måker. Da unngår du å skade 
takbelegget med snøskuffen 
• Rensk opp i takrennene om 
høsten. Tette takrenner kan 
føre til store vannskader på 
taket når snøen smelter. Selv 
små lekkasjer kan føre til 
mugg og råte. 
• Husk å sette opp fysiske 
sperrer nedenfor taket når du 
rydder det for snø og is.
 
Kontaktperson: 
Thomas Nilsen, tlf 90867121

Idéen til dette bildet fikk Byggenytt av et forbrukerprogram 
på TV hvor Avalanche Roof Snow Removal System ble demon-
strert. Det så fabelaktig enkelt og effektivt ut for oss som har falt 
ned fra hyttetaket flere ganger.

Foto: cato@investechevg.com
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Hadde flaks
31. januar i år holdt det på 
å gå veldig galt hos famili-
en Sørensen på Kløfta. Hu-
set var tomt da røykvarsleren 
ble utløst, og det tilknyttete 
vaktselskapet varslet brann-
vesenet. Da brannmennene 
kom, var røykutviklingen 
kraftig.

Årsaken sto i stua. En bær-
bar PC i brann, med strøm-
ledningen i. Også bordet den 
sto på brant. Smeltet plast fra 
maskinen hadde dryppet ned 
på gulvet, der flammende be-
gynte å få tak.

– Jeg satt og jobbet på PC-
en og fikk travelt med å rek-
ke trening. Vanligvis tar jeg 
ut ledningen siden den er så i 
veien. Men denne gangen ble 
den stående i, sier Irene Ska-
ret Sørensen.

Store sotskader gjør at hove-
drommene må totalrenove-
res. Ifølge brannvesenet var 
det minutter om å gjøre føre 
brannen utviklet seg og hele 
huset kunne brent ned.

– Brannvesenet har fortalt at 
batteriet sannsynligvis har 
blitt så varmt at det har smel-
tet plasten på PC-en. Deretter 
har duken på bordet blitt an-
tent og spredd brannen, sier 
Sørensen.

– Jeg slukket alle lys og dro 
ut støpselet på kaffetrakteren 
før jeg reiste. Men tenkte ik-
ke på at laderen kunne inne-
bære brannfare. Datamaski-
nen er ikke særlig gammel 
heller, to-tre år, sier Søren-
sen.

Nå belager familien på fire 
seg på å bo i kjelleren under 
oppussingen. De er glad for 
at det tross alt ikke gikk ver-
re og at de to dyrene i huset 
klarte seg. Hunden og katten 
gjemte seg i kjelleren.
 
Kontaktpersoner:
 • Sigmund Clementz, kom-
munikasjonsrådgiver i 
If Skadeforsikring, 
tlf. 982 49 805
• Ronny Tande, fagsjef ved If 
Sikkerherhetssenter, 
tlf. 934 80 568

Derfor bør du ikke lade om natta
De siste årene har batterilad-
ere vært medvirkende år-
sak til flere titalls boligbran-
ner, ifølge Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og be-
redskap. Bare lad når du er 
våken og til stede, advarer 
forsikringsselskapet If.

I perioden 2009-2012 var det 
36 boligbranner her i landet 
der en batterilader var invol-
vert, viser tall fra Direkto-
ratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB). Åtte av 
brannene skjedde nattestid.

– Det er 36 branner for mye 
og viser at det er et godt råd 
ikke å lade uten tilsyn. La-
dere skal automatisk slutte å 
tilføre energi når batteriet er 
fulladet. Men så vet vi også 
at teknologi feiler iblant, si-
er Bjørn Nyrud, avdelingsle-
der for elektroniske produk-
ter i DSB.

– Bare lad når du er våken 
og tilstede, det være seg mo-
biltelefoner, PC-er, nettbrett, 
barbermaskiner og tannbør-
ster. Det er ett av de viktigste 
rådene vi gir nå som det kryr 
av ladere og dockingstasjo-
ner i en vanlig bolig, sier fag-
sjef Ronny Tande ved If Sik-
kerhetssenter.

De fleste laptop-eiere vet at 
det er fristende å ha strøm-
ledningen stående i, slik at 
man slipper å tenke på hvor 
mye kapasitet batteriet har 
igjen.

– Vi tror ikke alle slutter å la-
de mobil og PC om natta selv 
om vi sier det. Så hvis du li-
kevel gjør det, bør du hvert 
fall sørge for at utstyret ikke 
står på eller i direkte nærhet 

av noe som er brennbart, sier 
Bjørn Nyrud i DSB.

Lader du likevel om natten, 
er rådet fra både Tande og 
Nyrud å ha flere røykvarsle-
re enn minstekravet, helst se-
riekoblet og av typen optisk. 
Optiske varslere oppdager 
ulmebranner fortest.

Mange gjør det
Hele 93 prosent av alle mel-
lom 15 og 29 år lader telefo-
nen sin mens de sover, viste 
en undersøkelse If Skadefor-
sikring gjorde i 2010. For be-
folkningen generelt er også 
tallet høyt. 70 prosent oppga 
at de lader nattestid.   

Ronny Tande i If tror antallet 
brannfarlige hendelser med 
batteriladere er mye høyere 
enn de offisielle DSB-tallene 
antyder.

– På brannkursene våre hører 
vi ofte om folk som har opp-
daget at det luktet av laderen 
eller at apparatet hadde fått 
en brunsvidd område. Årsa-
ken er ofte at kontakten som 
man setter ladeledningen inn 
i er slitt, eller er blitt dårlig 
av andre grunner. Da kan det 
oppstå et elektrisk fenomen 
som kalles lysbue, som har 
en temperatur på minst 3000 
grader, sier Tande.

Branneksperten understreker 
at datamaskiner trenger luft.
– Blir PC-en stående påslått i 
sofaen eller en myk seng, skal 
det ikke så mye til før kjøle-
vifta får problemer. Det kan 
blant annet føre til at nedkjø-
lingen av batteriene svikter, 
med overoppheting og i ver-
ste fall ulmebrann som resul-
tat, sier han.

Domus Medicas nye tilbygg 
Domus Medica tilbygg ved 
Universitetet i Oslo ble offi-
sielt åpnet 15. februar. 

Det er laget et flott bygg 
som lyser opp i mørket. De 
røde led-lampene speiler og 
reflekterer de røde platene 
bak de perforerte fasadepla-
tene, noe som gjør at bygget 
er godt synlig for forbipasse-
rende på kveldstid.

1000 studenter
Statsbygg er byggherre for 
det nye tilbygget, som huser 
ca 350 ansatte og ca 1000 
medisin-, odontologi- og er-
næringsstudenter. I det nye 
bygget finnes også Senter 

for fremragende forskning, 
en medisinforskerlinje, samt 
en dyreavdeling med fasilitet 
for dyre-MR.

Byggeprosjektet
Bygget er på ca 11.500 m2 
og kostnadsrammen er 536 
millioner kroner. Prosjek-
tet Domus Medica tilbygg er 
blant de første i Norge som 
har benyttet seg av Lean 
Construction med taktplan-
legging og taktbygging som 
metodikk. Oppdragsgiver er 
Kunnskapsdepartementet. 
Arkitekt er HRTB Arkitek-
ter AS og landskapsarkitekt 
er Link Landskap AS.

Foto: Byggenytt

Omtalt i Byggenytt 5/2012.
Bred bildedokumentasjon på 

www.byggenytt.no/bilder
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Vi utvikler Norge

multiconsult.no

Rådgivere i byggeteknikk, brannteknikk 
og geoteknikk. Rådgivende ingeniør

elektroteknikk

Kontrollmålinger
av lydforhold

Stavanger
Tlf. 51 50 12 50

Kristiansand
Tlf. 38 12 07 70

Vi har vært arkitekt
for Kanalsletta

Arkitektkontoret Vest AS
Storgaten 48, 4304 Sandnes

Telefon 51 68 12 40 • www.arkvest.no

Kanalsletta 1 Forus Vest
Av 

Ann Karin Tjørhom, sivilarkitekt MNAL
Arkitektkontoret Vest AS

fått plass.  Her er fasaden 
åpnet opp med bare glass på 
tre sider.  Dette gir full ek
sponering ut mot gata.   

Kontorblokkene består av 5 
etasjer med fullt areal med 

Bygget bærer navn av en ka
nal som går tvers over Forus
området.  Langs denne kana
len har det vært intensjoner 
om at fremtidig bybanetrase 
skal gå.   Dette medfører at 
det blir åpent mot sør hvor 
denne er tenkt.  Samtidig er 
det også åpnet opp for å byg
ge mer i høyden langs denne 
aksen.

Reguleringsplanen la opp til 
en byggehøyde på opp til 8 
etasjer på deler av tomten, 
med nedtrapping mot nord 
og bebyggelsen der.  Førin
gene i den detaljerte regule
ringsplanen var sterke, den 
viste en bebyggelse hvor en 
kunne gå i høyden på tre om
råder, i tillegg måtte forbind
elsen mellom kanalsiden og 
nordsiden opprettholdes.

Løsningen som en til slutt 
landet på var en løsning med 
tre kontorblokker, bundet 

sammen med ett bygg som 
inneholder tekniske rom/
avfall og ett eget bygg som 
inneholder auditorium og 
garderober.   De nederste eta
sjene på en av kontorblokke
ne skal inneholde parkering.  
En av kravene fra byggher
ren var også at hele eiendom
men skulle bebygges over 
flere byggetrinn.  Dette løses 
enklest med 3 separate bygg.   

Disse byggene er alle plas
sert til byggegrensen mot sør 
og Foruskanalen. Vi ønsker å 
benytte lyse fasader på kon
torblokkene, slik at dagslys 
reflekteres til vindusfasade
ne.  Prosjektet trappes av mot 
vest med parkeringshuset.

Grunnforholdene på tomten 
gjør det umulig å grave ned 
parkeringskjelleren.  Denne 
må ligge på bakkeplan.   

Tomten er nært knyttet opp 

mot hovedsykkel og gangvei 
mot Foruskanalen og fremti
dig bybanestopp. Vi har be
holdt plasseringen av de re
gulerte påkoblingssykkel og 
gangveiene inn i tomta.

I tillegg til sykkel/gangvei 
mellom tomtene er det plan
lagt en sentral sykkel / 
gangvei mellom Bygg B og 
C.  Gangveien bringer vi
dere ansatte og besøkende 
til hoved inngang i Bygg B.  
Bygg B har felles hovedinn
gang med resepsjon og sik
kerhetskontroll for alle byg
gene. 

Fra resepsjonen transporteres 
ansatte og besøkende med 
heis/trapp til 2. etasjenivå, 
som har hovedgate på tvers 
av alle byggene.  For Bygg 
A og C er det i tillegg plan
lagt sideinngang fra bakkeni
vå for ansatte.  Adkomsten til 
tomta er via Kanal sletta, på 
nordsiden av bygget.  Her er 
også all parkering på bakke
plan anlagt.

Den midterste kontorblokken 
inneholder i tillegg til stor 
hovedresepsjon med dobbel

høyde, felles kantine for hele 
anlegget.  Kantinen er plas
sert i første etasje, orientert 
mot sør.  Fra kantinen er det 
direkte adkomst til hagean
legg som kan benyttes på fi
ne dager.

Den tversgående gata i 2. 
etasje knytter sammen alle 
blokkene.  Mellom blokk A 
og B er det plassert ett felles 
auditorium med plass til ca. 
110 personer.  Mellom blokk 
B og C ligger det tre fel
les klasserom med tilhøren
de vrimleareal.  Byggene er 
knyttet sammen med glass
kledde gangbroer.

Kontorbygg A, B og C med 
5 og 8 etasjer er alle planlagt 
med totalbredde 19,0 meter, 
det vil si med modulbredde 
6,3 + 5,4 + 6,3 m for kontor/
korridorbredder og midtso
ne.  Løsningene i kontorde
len er individuelt løst ut fra 
brukernes behov.   Bygg A 

inneholder en del åpne land
skap, mens leietageren i bygg 
B ønsket flere cellekontor. 
Det er gitt rom for individu
ell tilpassing i de ulike blok
kene. I første etasje på bygg 
A har en møbelleverandør 

Fotomontasjen over viser prosjektet sett fra sør med Foruskanalen i forgrunnen 
mellom bilvei og sykkelvei. kanalen har gitt navn til prosjektet. Helt i bakgrunnen 
Stavanger. Illustrasjonen under viser prosjektet ferdigstilt med Bygg C i forgrun-
nen som da Byggenytts fotodokumentasjon ble gjort, ennå ikke var ferdigstilt.

Fotomontasje og illustrasjon: Kanalsletta1 

Morgenbilde med  Bygg B som huser offshoreselskapet Petrolink (nærmest) 
og Bygg  A, Kruse Smiths nye hovedkontor i Stavanger.

Foto: Byggenytt
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Fra idé til virkelighet

kruse-smith.no

        Totalentreprenør
   på prosjektet Tre Taarn     

Fra idé til virkelighet

kruse-smith.no

        Totalentreprenør
   på prosjektet Tre Taarn     

Fra idé til 
virkelighet

totalentreprenør 
på prosjektet Kanalsletta

 
Prosjektfakta

Byggherre: Kanalsletta 1 AS
Byggherreombud: Novaform AS
Totalentreprenør : Kruse Smith AS
Arkitekt: Arkitektkontoret Vest AS
RIB: Multiconsult AS
RIV: Sweco Norge AS
RIE: COWI AS
Ribr: Multiconsult AS
RIAku: Sinus AS

Teknisk rom er lagt til 9. etasje og er integrert i 
bygnings kroppen.

Foto: Byggenytt

plass til ca. 50 arbeidsplas-
ser, de siste tre etasjene er 
redusert i størrelse, det er 
bare den fremste delen som 
går opp til 8. etasje.  Teknisk 
rom er lagt til 9. etasje og in-
tegrert i bygningskroppen. 
Fra 6. etasje er det adkomst 
til takterrasse på taket av 5. 
etasje.  Bygg B har i tillegg 
fått en takterrasse på taket 
av 8.etasje med full utsikt ut 
over  golfbanen i sør.  

Alle omkringliggende byg-
ninger er pr. i dag bare 5 eta-
sjer så dette bygget er synlig 
fra hvor du enn ankommer 
fra på Forus.

Hovedkonstruksjonen i kon-
torblokkene består av hull-
dekker på bæresystem i stål.  
Synlige søyler er utført som 
betongsøyler med unntak av fortsettelse neste side

konstruksjonen i bygg B som 
holder oppe den utkraga de-
len over resepsjonen.  Her er 
det benyttet synlige stålsøy-
ler og stålkryss.

Alle langfasadene er bygget 
opp i trekonstruksjon med 
vindusbånd.  Gavlfasadene 
består av selvbærende glass-
fasader i aluminium.  All 
rørføring til radiatorene er 
lagt inn i veggene.

I utgangspunktet skulle alle 
ytterveggene være lyse, dette 
på grunn av at blokkene står 
forholdsvis tett sammen og 
lett kan stjele lys fra hveran-
dre med mørke flater.

Ved rammesøknad var frem-
deles betongelement et tema, 

Foto: www.arkvest.no

Bygg B med felles hovedresepsjon med dobbelthøyde, og 
felles kantine for hele anlegget. Mellom Bygg A og Bygg 
B er det plassert et felles auditorium med plass til 110 
personer. Mellombygget er organisk formet og kledd i 
aluminium. Alle hjørner er avrundet.

Foto: Byggenytt 

Auditoriet.                                            Foto: Byggenytt

Bildet over: sett 
fra Bygg A’s 
takterrasse mot 
auditoriebyggets 
karakteristiske 
form og Bygg B.

Til høyre: utsnitt 
fra den dobbelt-
høye resepsjonen.

Foto:
Byggenytt
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Vi har levert grunn-, 
utendørs- og

gartnerarbeider

Stangeland Maskin AS
Sandnesvegen 80, 4050 Sola

Nesflåtveien 14, 4018 Stavanger
Telefon 51 58 55 95
www.tsbyggtjenester.no

Tømrer- og
innredningsarbeider

Tak- og
membranarbeider

er utført av

Bedriftsveien 19, 4303 Sandnes
Telefon 51 60 14 50 • www.sandnes-tak.no

fortsettelse fra 
forrige side

men dette gikk en vekk i fra 
på grunn av vekt.  Grunnfor-
holdene her er meget dårlige 
og vekten på konstruksjonen 
måtte reduseres.

Derfor ble klimavegg i tre 
valgt.   Ved valg av kledning 
ble flere alternativer vurdert, 
både aluminium og fliser.  
Erfaringer fra tidligere bygg 
tilsa at vi burde velge en matt 
overflate for å unngå refleks 
av sollys inn i nabobygget.  

Til slutt endte valget på mat-
te fliser.  Disse ønsket vi 
montert i forband og med 
ulike høyder på flisene for 
å skape liv i de store vegg-
flatene.   Flisene ønsket vi 
også å benytte som under-
kledning under de utkragede 
bygningsdelene.

Flisene er montert i skinne-
system som gjør de enkle å 
skifte ut, samtidig som de 
kan låses fast.  Det var og-
så viktig for byggherren at 
fasadene skulle være lette å 
holde rene.  Flisene er over-
flatebehandlet fra fabrikk 
som skal gjøre de tilnærmet 
vedlikeholdsfrie.  

Gavlene mot sør og nord er 
innrammet av fliser.  Blok-
kene har fått noen utkrage-
de deler som er underkledd 
med fliser.  De nedre fasa-
dene mot nord er åpnet opp 
med mye glass.  Bygg B har 
glassfasader over to etasjer 
på inngangssiden.

Mellombygget, auditoriet, 
har fått en helt egen form.  
Dette er organisk formet og 
kledd i aluminium.  Alle 
hjørner er avrundet.  I sok-
kelen ligger felles gardero-
beanlegg, denne er kledd 
med mørke fliser.  Auditori-
et krager ut over sokkelen på 
alle sidene.  Gavlene består 
av store glassfelt i alumi-
nium.   Utenfor selve salen 
ligger ett større vrimleareal 
med utsikt mot sør.  Inn til 

dette arealet kommer en via 
gangbroene i tverraksen.

Til mellombygget mellom 
bygg B og C er det valgt be-
tongelement i sokkelen.  Det-
te av praktiske grunner.  All 
varelevering skjer her og vi 
ønsket en robust flate som 
tåler en støt.   Andre etasje 
er kledd med aluminiums-
kassetter.

Innvendige materialer
I kontorblokkene er det i ho-
vedsak brukt tepper på gol-
vene.  I fellessoner er det 
benyttet gummibelegg el-
ler parkett.  Resepsjonsom-
rådene og felles trapperom 
har fliser på golvene.  I kan-
tinen er det benyttet en kom-
binasjon av fliser og parkett. 
Alle vegger er påsatt glatt vi-
nylduk og sparklet og malt, 
med unntak av vegger i to-
alett og garderober som er 
flisekledd.Storkjøkkenet er 
kledd med baderomspanel på 
vegger og akrylikon-belegg 
på golv.

Kontorinnredningen be-
står av systemvegger som 
skillevegger og tette dører 
med glassfronter mot korri-
dor.  Det er valgt ulike syste-
mer i blokkene.  I bygg B er 
det valgt hvite dører og hvi-
te profiler, mens nabobygget 
har valgt svarte dører og pro-
filfrie glassfelt.

For å oppfylle kravene til 
universell utforming er det 
valgt mørke dører i alle røm-
ningsveiene.  Underordnede 
dører har fått samme farge 
som vegg.

Alle etasjene har sin sosia-
le sone med eget tekjøkken.  
Begge de store leietagerne, 
en i hver blokk har valgt å ha 
en større sosial sone på en av 
etasjene hvor de fleste ansat-
te kan samles.

I bygg B er denne knyttet til 
kantinen med glasstrapp.  I 
bygg A ligger denne i 6.eta-
sje med adkomst ut til takter-
rassen.

Alle etasjene har sin 
sosiale sone med eget 
kjøkken. Begge de 
store leietakerne, en i 
hver blokk, har valgt 
å ha en større sosial 
sone på en av eta-
sjene hvor de fleste 
ansatte kan samles. 

Foto: Byggenytt Bygg B’s elegante og artige glasstrapp. Til høyre: trapp fra den tversgående gaten i 2. etasje som knytter sammen blok-
kene. Trappen leder ned til resepsjonen.

Foto: Byggenytt 

Mellom Bygg B og garasjeanlegget 
vil Bygg C bli reist.

Foto: Byggenytt



BYGGENYTT NR. 1–2013  –19

post@mellon.no
www.mellon.no

Keramiske fliser levert av

Gamle Forusvei 11, 4066 Stavanger • www.modena.no

Robust og kraftig 
LED industriarmatur
Glamox i80, en kraftig og robust LED armatur, er 
basert på genialt design, materialer av høy kvalitet 
og det ypperste innen LED-teknologi.  Med i80 leverer 
vi det beste av det beste. Armaturen er velegnet for 
mange industrielle og krevende bruksområder.

www.glamoxluxo.no

Resepsjonen.                                                                                                                                                     Foto: Byggenytt 

Kruse Smiths prosjektleder Nils Helberg har all grunn til 
å være kry over bedriftens nye lokaler. Her viser han bild
et fra tunnelarbeid på Fv 714, Laksevegen, i SørTrøndelag 
som er blitt til folie på et glassfelt i kontor etasjenes elegante 
systemvegger. Det er flere situasjonsbilder fra Kruse Smiths 
entrepriser som brukes slik.

Foto: Byggenytt  

Smart hjørneløsning av celle
kontor Bygg A.

Foto: Byggenytt

Kanalsletta sett fra garasjetaket til PWC/Global Marinebygget. Forus Vest, eller 
Nye Forus som det også kalles, er i rivende utvikling. Subsea 7, for eksempel, er 
godt i gang med nybygg. Vi kommer tilbake til den saken.

Foto: Byggenytt

Kontorinteriør Bygg B.                             Foto: Byggenytt
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Arkitekt

Kvitsøygata 10, 4014 Stavanger
Telefon 51 60 16 70

www.linkarkitektur.no

Vi utvikler Norge

multiconsult.no

Rådgivende ingeniør brannteknikk,  
akustikk og landskapsarkitektur.

Rådgivende ingeniør
byggeteknikk

Dimensjon Rådgivning AS
Gamle Forusveien 10 A, 4031 Stavanger

Telefon 51 44 01 00
www.dimensjon.no

PTIL/PETRAD i Stavanger
Av 

Tove Tjetland,
LINK arkitektur AS

 
Prosjektfakta

Byggherre: Entra Eiendom AS
Prosjekteringsledelse: Faveo prosjektledelse AS
 Nyland Byggeadministrasjon AS
Totalentreprenør: Skanska Norge AS
Arkitekt: LINK arkitektur AS
RIB: Dimensjon AS
RIE: Rønning AS
RIV: Energi & Miljø AS
RIR: Sig. Halvorsen AS
RI oppmåling: Rambøll Norge AS
RIBr/LARK PTIL’s atrium: Multiconsult AS
RIAku: Sinus AS
RIBr uavhengig kontroll: ResQ AS
Universell utforming: Brandsberg-Dahl Arkitekter AS
LARK: Rambøll Norge AS

Eksisterende hovedbygg, 
som eies av Entra Eiendom, 
ble reist da Oljedirektoratet 
og Petroleumstilsynet var en 
enhet, noe som gjenspeiles i 
byggets struktur.

Oljedirektoratet og Petro-
leumstilsynet er nå delt i to 
virksomheter. Målet var i 
sterkere grad å fremheve de-

res identitet gjennom separa-
te nybygg, samtidig som det 
ble lagt til rette for Petrad og 
nye leietakere.

Eksisterende hovedbygg er 
rehabilitert teknisk og funk-
sjonelt opp på samme nivå 
som nybyggene, og rommer 
Petroleumstilsynet, Petrad, 
nye leietakere, og felles are-

aler for virksomheten – som 
inkluderer kjøkken, vare-
mottak, trimrom og noen 
møte-/grupperom.

Målet har vært å skape et 
moderne kontorbygg hvor 
gammelt og nytt spiller sam-
men og løser opp eksisteren-
de, lukkede og stramme cel-
lekontorstruktur.

Fasadene er blitt murt med 
en mørk teglstein for å be-
vare byggets tunge karakter. 
Samtidig gir den mørke far-
gen et representativt og tids-
riktig uttrykk, som igjen ska-

per en spennende kontrast til 
nybyggene i tidstypisk glass-
fasade.

Nybyggene er etablert ved 
utnyttelse av rom mellom ek-
sisterende fingerstruktur og 
skaper varierende uterom.

Petroleumstilsynets nybygg 
danner en L-form som kobler 
seg til det eksisterende gjen-
nom to nye trapperom som 
formidler høydeforskjellen 
mellom byggene. Dette ska-
per en karréstruktur med et 
internt åpent, attraktivt atri-
um mellom det gamle og det 
nye.

Kantinen er plassert mellom 
to eksisterende fingrer og har 
vinduer og dører ut til felles 
kantinehage, Her er det eta-
blert treplattinger med sit-
tegrupper, og vintergrønne 
hekker i en stram form som 
bygget ellers.

Oljedirektoratets nybygg føl-
ger den slake buete tomtefor-
men langs eksisterende stein-
lager og skaper en spennende 
samt elegant form. Steinlager 
og nybygg er knyttet sammen 
med hovedbygget med hjelp 
av en gangbro som knytter 
virksomhetene sammen.

Petroleumstilsynets nybygg danner en L-form som ko-
bler seg til det eksisterende gjennom to nye trapperom 
som formidler høydeforskjellen mellom byggene. Dette 
skaper en karréstruktur med et internt åpent, attraktivt 
atrium mellom det gamle og det nye.

Foto: Byggenytt

I desember 2008 inngikk Entra Eiendom AS ny leieavta-
le med Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og PETRAD 
i Professor Olav Hanssens vei 10 i Stavanger. Fornyelse 
av leiekontraktene på 20 år innebærer rehabilitering av 
eksisterende bygg samt nybygg, og representerer totalt 
sett en investering på nærmere en milliard kroner.

Prosjektet innebærer betydelig aktivitet i byggebran-
sjen, moderne og fleksible lokaler for leietakerne og ik-
ke minst et bygg med en tydelig miljøprofil.

Miljøprofilen er særlig høy på tre områder:

• Under byggeperioden er det krav om at 90% av byg-
geavfall sorteres.

• Når prosjektet står ferdig, vil bygningsmassen klassifi-
seres innenfor energiklasse B, dvs minimum 25 prosent 
lavere energibehov enn dagens byggeforskrifter. Målt i 
dagens forbruk forventes det en energibesparing på 1500 
000 kwh/år – tilsvarende 60 eneboliger, eller et kontor-
bygg på 9000 m2.

• Det er benyttet strøm til oppvarming og kjøling av den 
eksisterende bygningsmassen fram til ferdigstillelsen av  
rehabilitering og nybygg for PTIL, da vannbåren energi 
har overtatt. Det er gjort en investering på 50 millioner 
kroner i energiselskapet Ullandhaug energi, hvor Entra 
er deleier. Selskapets energisentral baserer seg i hoved-
sak på geovarme fra energibrønner og varmegjenvin-
ning, blant annet spillvarme fra datarom. Anlegget leve-
re vannbåren varme og kjøling til Entra, Ipark og IRIS 
– totalt ca. 100.000 m2.

Investering har  sysselsatt ca. 150 personer i byggeperiod-
en på 3,5 år, med anslagsvis 500 årsverk.

Stor investering
Oljedirektoratet (til høyre) og Petroleumstilsynet er nå delt i 
to virksomheter og er knyttet sammen med en glassbro.

Foto: Byggenytt

Steinlager og nybygg 
er knyttet sammen 
med hovedbygget 
med hjelp av en 
gangbro som knyt-
ter virksomhetene 
sammen.

Foto:
Byggenytt
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Solskjermingssystemet er levert av

Espenes AS
Postveien 610, 4352 Kleppe

Telefon 51 78 88 00 • Faks 51 78 88 01 • www.espenes.no

Korrosjonsbehandling
av tak er utført av

www.ind.no

Fotomontasjen gir et forståelig perspektiv på det store byggeprosjektets byggetrinn, rehabiliteringer og nybygg.                                                              Illustrasjon: Entra Eiendom

s

Eksisterende hovedbygg 
er rehabilitert teknisk 
og funksjonelt opp på 
samme nivå som nybyg-
gene, og rommer Petro-
leumstilsynet, Petrad og 
nye leietakere.

Foto:
Byggenytt

Back of House. Nybygg og rehabilitert eksisterende bygg sammenføyes.

Foto: Byggenytt



22 –  BYGGENYTT NR. 1–2013

Ventilasjonsaggregatene
er levert av

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

www.covent.no

Systemvegger og himlinger er levert og 
montert av

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

Gode rom

Systemvegger og himlinger er levert og 
montert av

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

Gode rom

Systemvegger, glassvegger 
og himling er levert
og montert av

Moelven Nordia AS
Timoteiveien 22, 4017 Stavanger
Telefon: 06050
www.moelven.no

Malerarbeid er utført av

Bjødnabeen 16, 4031 Stavanger
Telefon 51 95 12 09 • Mobil 918 14 618

www.tlund.no

Lund & Vaaland AS

Ventilasjonsrom i underetasje. Et lignende anlegg er 
også plassert i 4. ertasje.

Foto: Byggenytt

Rehabiliteringen 
av hovedbygget 
teknisk og funk
sjonelt, gjelder 
også for tekniske 
anlegg. Bildet 
til høyre viser 
varme vekslere 
ved fjern
varmeinntak.

Foto:
Byggenytt 

Totalentreprisen
Det er Skanska Norge AS-
ved sitt Regionskontor Sør-
vest som ombygger og byg-
ger nytt for Entra Eiendom 
AS på universitetsområdet 
på Ullandhaug i Stavanger.

Byggenytt har nok en gang 
besøkt Petroliumstilsynets 
og Oljedirektiratets f lot-
te anlegg. Og som sist, i fe-
bruar  2011, er det Skanskas 
prosjektleder Rune Komme-
dal som tar med Byggenytts 
fotograf med på en fotorunde 
i januar 2013..

Forrige gang var Skanska i 
ferd med gjennomføringen 
med gjennomføring en av 
med Entra Eiendom fra 2007 
om rehabilitering av 23.600 
m2 og nybygg på 12.900 m2, 

Denne gang er entreprenøren 
i ferd med å avslutte det sis-
te store opdraget på Ulland-
haug. I 2010 signerte nem-
lig Skanska en kontrakt med 
Entra Eiendom om rehabili-
tering av det store hovedbyg-
get som ble bygget tidlig på 
1980-tallet. 

Kontrakten er den tredje, 
siste og største entreprisen 
i det store utviklingspro-
sjektet som Entra Eiendom 
gjennomfører på Ulland-
haug Total kontraktssum 
med Skanska på Ullandhaug 
er hele 530 millioner kroner, 
eksklusive mva. Nå er det 
stort sett bare utomhusarbei-
dene som står igjen. De vi 
bli ferdigstile på forsomme-
ren i år.

TEKNISKE
ANLEGG

Målet for rehabiliteringen har vært å skape  et mod
erne kontorbygg hvor gammelt og nytt spiller sam
men.

Foto: Byggenytt

Resepsjonen og vestibylerommet over 3 plan er i material
valg og utførelse av det elegante slaget.

Foto: Byggenytt

Inergen brannsikrer arkivet.            Foto: Byggenytt 

PTIL/PETRADkontorbygg er selvfølgelig sikret 
med reservekraft.

Foto: Byggenytt
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Bildet over er fra februar 2011. Bildet under er fra januar 2013.  Etter rehabiliteringen er fasadene blitt murt med 
mørk teglstein for å bevare byggets tunge karakter.

Foto: Byggenytt

Gårdsromhagen utenfor kantinen vil ganske sikkert 
bli populært når vår, sommer, høst tillater det.

Foto: Byggenytt

Kantinerommet er av det storslåtte slaget.   Foto: Byggenytt
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Oppmåling & dokumentasjon

Arkitekt

Aker Solutions Stavanger

Rådgivende ingeniør elektroteknikk

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

HEIBERG & TVETER
RÅDGIVENDE ING. ELEKTRO AS

 
Prosjektfakta

Byggherre: Aker Solutions AS
Totalentreprenør:   HENT AS
Arkitekt: Voll Arkitekter AS
Interiørarkitekt: AS Scenario Interiørarkitekter MNIL
LARK: Selberg Arkitekter AS
RIB, RIV, RIMiljø: Norconsult AS
RIE: Heiberg & Tveter AS
RIBr: Rambøll Norge AS 

En rundtur i fufgleperspektiv sier mer enn 1000 ord.                                                                                                                                                                                    Foto: Hinna Park

Den 12. desember klokken 12 minutter over 12 i det 
herrens år 2012, startet den offisielle åpningsfesten 
i nybygget. Kunstneriske innslag var operasang og 
heavyrock. Da sjefen tok ordet, var fordelen ved å 
samles i ett bygg budskapet. – Dette er et hus som 
skaper arbeidsglede, sa Per Harald Kongelf, opera
sjonsdirektør i Aker Solutions. 

Etter å ha besøkt bygget er Byggenytt av den samme 
mening. Maken til flott kontorbygg! Vi lar bildene 
tale for seg.
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Tak- og membran-
arbeider er utført av

Bedriftsveien 19, 4303 Sandnes
Telefon 51 60 14 50 • www.sandnes-tak.no

Malerarbeid er utført av

Bjødnabeen 16, 4031 Stavanger
Telefon 51 95 12 09 • Mobil 918 14 618

www.tlund.no

Lund & Vaaland AS

Inn-/utkjøring parkeringsanlegg. Vindusfasade med dører til kantinen.       Foto: Byggenytt                                                                

En liten kafé midt i lysgården. Bemerk hvordan de oppadvendte lysstrålene på 
søylene forsterker inntrykket av høyde, lys og luft. Til høyre en velment formaning 
på den elektroniske tavlen: Velkommen til Jåttå DIN ARBEIDSVEI VÅR SKOLE-
VEI. En hilsen fra elevene på Jåttå videregående skole, nær nabo til  kontorbygget.

Foto: Byggenytt

Kontorinteriør med inspirerende design.  Foto: Byggenytt

Det er 
3 ting som 
gjelder: 

dagslys, 
dagslys, 
dagslys!

Foto:
Byggenytt

Ingen tvil om at dette er byggets 
hovedinngang. Her kan man 
trede inn!

Foto: Byggenytt

Aker Solutions som har vært spredt på 5-6 forskjellige bygg i Stavanger, er nå samlet så 
og si kommert hjem, til Jåttåvågen hvor eventyret startet.

Foto: Byggenytt
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ORAS AS har hatt
teknisk totalentreprise på

AKSO STV.

Vi og vår samarbeidspartner
på elektro, Otera og Kreatel,

er stolte av resultatet!

Vi takker HENT AS
for et godt samarbeid!

www.oras.noNikkelveien 10, 4313 Sandnes
www.oras.no

ORAS AS har levert
VVS-arbeidene på

Aker Solutions Stavanger

Ventilasjonsaggregatene
er levert av

Odalsgt. 25, 2003 Lillestrøm
Telefon 22 07 45 50

www.flaktwoods.com

Leverandør av
luftteknisk utstyr.

Vi har kompetansen…

www.trox.no • 61 31 35 00 

Teknisk totalentreprise
Hvordan tekniske anlegg 
er prosjektert og utført i et 
kontorbygg kan være av stor 
betydning. Og særlig når 
størrelsen på huset er på til-
sammen 65.000 m2, 8 kon-
toretasjer over bakken og 
2 underetasjer for tekniske 
rom og bil- og sykkelparke-
ring. 

Tekniske anlegg - og da sær-
lig det plasskrevende luftbe-
handlingsanlegget med ag-
gregater og føringskanaler 
som skal sørge for det best 
mulige klimaet oppover i 
etasjene med alle sine ulike 
rom og arealer - krever selv-
sagt god planlegging på et 
tidlig tidspunkt i byggepro-
sjektet. Byggets infrastruk-
tur må blant annet derfor til-
rettelegges slik at sjakter for 
føringsveier av ventilasjons-
kanaler forenkler installasjo-
nene. Tid er penger, men det 
er også energiforbruket som 
går med til produksjon og re-
gulering av oppvarming og 
kjøling.

Byggenytt har hatt en prat 
med én som vet mye om 
hvordan tekniske anlegg er 
utført på Aker Solutions i 
Stavanger. Leiv Tormod Fis-
kå i ORAS AS, prosjektleder 
for ventilasjon og automa-
tikk, samt kordinator for al-
le tekniske fag, forteller inn-
ledningsvis at det var viktig 
at Oras på et tidlig tidspunkt 
ble tatt med på råd i prosjek-
teringsfasen. Han forklarer 
at i det første tegningsgrunn-
laget, var det prosjektert kun 

7 sjakter fra tekniske rom for 
føringsveier av ventilasjons-
kanaler. Dette var for lite for 
dette komplekse bygget med 
en så stor bygningsmasse. 
Byggherre hadde høye krav 
med hensyn til soneinnde-
linger, og som kjent på alle 
bygg, så har det lite hulrom 
til kanalføringer og tekniske 
fag over himling. Med dette 
grunnlaget så var det viktig 
og dele arealsonene inn i så 
små soner som mulig, slik at 
maksimal dimensjonering på 
kanalnettet ikke kunne over-
stige ø400 kanal. Oras gikk 
inn for 14 tekniske sjakter 
og fikk gehør for dette hos 
totalentreprenøren Hent AS 
som Fiskå mener har vist en 
profesjonell holdning både i 
denne sammenheng og sene-
re utover i byggeprosjektet. 

Fiskå beskriver de teknis-
ke anleggene i nybygget til 
Aker Solutions som de sto-
re volumers og mengders 
anlegg. Det er hele 2000 m2 
med tekniske rom, 3 store i 
U2, 3 «mindre» i U1 og ett 
teknisk rom i 1. etasje som 
forsyner Iport-senteret. Det 
er installert hele 21 venti-
lasjonsaggregater som be-
handler en total luftmengde 
på over 500.000 m3/h. Fra 
aggregatene er det altså ført 
opp 14 sjakter bygget som 
sandwhich-elemtenter le-
vert med brannklasse EI90 
og EI60 der sjaktåpningen i 
samtlige etasjer er 3,6 x 2,4 
meter. 

Energikravet for dette byg-

get skulle ligge på nivå B, 
som er lavere en 126 kWh/
m2/år. Ved å bygge sjaktene  
som en forlenget trykk-kasse 
fra teknisk rom og helt opp 
til den øverste etasjen i sam-
me dimensjon, så har vi klart 
å holde nede trykket (Pa) i 
sjakten. Dette medfører en 
gevinst i form av at trykket 
kunne holdes nede og vifte-
nes energiforbruk kunne re-
duseres. Dette er en «gratis» 
energibesparelse for bygg-
herre som igjen gjør at Oras 
vet at de har levert kvalitet 
Setter vi alle sjaktene oppå 
hverandre får vi hele 99 eta-
sjer med ventilasjonssjakter.

Kontoretasjene med kontor-
arealer, møterom og et atri-
um utgjør 45.000 m2. Parke-
ringsetasjer og tekniske rom 
er på 20.000 m2. Klimaløs-
ningen i kontoretasjene byg-
ger på Oras sin egenutvikle-
te klimaventil, ORAFLEX. 
I Aker Solutions-bygget er 
det installert 2572 ORAFEX 
klimaenheter og 488 VAV-
spjeld. Det går med 1700 
kW til varme og 2600 kW til 
kjøling. SD- og automatise-
ringsanlegget er også utvik-
let av ORAS.

For å beskrive de tekniske 
anleggenes størrelse, opp-
lyser Fiskå videre at rørleg-
ger har installert hele 80500 
løpemeter rør. Rørsjaktene 
satt oppå hverandre, så rom-
mer disse 64 etasjer. Brann-
sikringen er ivaretatt gjen-
nom 13000 sprinklerhoder 
og 130 brannskap. Det er 52 
toalettrom og 48 sosiale so-
ner med kjøkken.

Sosial sone med ORAFLEX i tak. Ingen radiator ved fasade.                  Foto: Byggenytt

Plantegningen viser de 14 ventilasjonssjaktene (i rødt) plassert i bygget.       Tegning: ORAS16000 m3 til kjøkkenet som igjen forsyner mat til 2600 personer.            Foto: Byggenytt

Store og lyse 
rom som gjør 
arbeidsdagen 
for driftsper-
sonalet trive-
ligere.

Foto:
Byggenytt
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Aker Solutions Stavanger

Det fabelaktige atriet med sitt generøse overlys er 
abolutt et besøk verdt.  Kommunikasjonsrådgiver 
Magnus Godiksen (nærmest) og brukerkoordinator 
Ingve Olsen, her på broen, har all grunn til stolt å 
vise fram sin fine arbeidsplass. 

Back of House – glassbro mellom Hus A og Hus B.  Alle bilder på siden: Byggenytt
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