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Statsbygg er byggherre for
Norges Handelshøyskole.

Les meir på www.statsbygg.no
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 Årets bygg 2012 – 4 nominerte
les mer på sidene 12 – 19

Vinneren Papirbredden 2, Drammen.    Foto: Byggenytt

Høgskulen i Sogn og Fjordane.       Foto: Jaro Hollan

Boligprosjektet Bondistranda, Asker.      Foto: Byggenytt

Astrup Fearnley Muséet.                      Foto: Byggenytt 

Norges Handelshøyskole sett fra Halteberg studenthjem på andre siden av E39.                                     Foto: Byggenytt  

En forbindelsesbro mellom nybygg og eksisterende bygg 
i 1. etasje danner en portal inn mot det nye gårdsrommet 
mellom byggene.

Foto: Byggenytt

Praktfull frittstående trapp i stål, glass og terrazzo i vrimlearealene mel-
lom underetasje og 1.etasje. Innslaget med en klar, sterk gul farge gir byg-
get ungdommelighet og identitet.

Foto: Byggenytt
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TVERRFAGLIG PROSJEKTERING I STØRRE SAMMENHENG

I Sweco utnytter vi breddekompetanse og erfaringer fra varierte oppdrag til å sette hver oppgave inn i en større 

sammenheng. Gjennom samarbeid på tvers av fagene får vi frem helhetstenking, viktige detaljer og et større 

perspektiv. Resultatet gir bærekraftige løsninger. Ved Norges Handelshøyskole i Bergen har vi utført tverr faglig 

prosjektering i BIM, med høyt fokus på fremtidsrettede energiløsninger. Det har gitt en mer effektiv fremdrift på 

byggeplassen og et teknisk moderne og energieffektivt bygg. www.sweco.no
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Øvre Korskirkesmauet 2 B, 5018 Bergen
Telefon 55 210 470 • smedsvig-landskap.no

Landskapsarkitekt

ARKITEKTUR OG INTERIØRPROSJEKTERING
W W W . L I N K A R K I T E K T U R . N O

Norges Handelshøyskole – nybygg
Av 

Anne R. Bøthun,
LINK Arkitektur AS

Eksisterende bygg og nybygget sett fra høyblokkas tak. Litt av Bergen sentrum i bakgrunnen til høyre.

Foto: Byggenytt

Da Statsbygg skulle utvide 
NHH i Bergen ble oppga-
ven utlyst som åpen anbuds-
konkurranse i 2006 for kom-
plett prosjekteringsgruppe. 
LINK Arkitektur AS vant 
konkurransen sammen med 
Sweco Norge AS som rådgi-
vende ingeniør på RIB, RIV, 
RIE, RIAKU og Smedsvig 
Landskapsarkitekter AS på 
LARK. Intensjon var en tet-
tere integrering av studen-
tarealene gjennom flytting 
av funksjon ene i leide are-
aler i Merinobygget, og til 
høsten 2013 vil hele NHH 
være samlet i ett campusom-
råde. Etter en begrenset til-
budskonkurranse i 2011 fikk 
LINK også interiørarkitekt-
jobben.

Tomten
Dagens handelshøyskole lig-
ger på høydedraget over inn-
seilingen til Bergen og ved 
hovedinnfartsåren til Bergen 
fra nord.  Naturlandskapet 
med sine sterke elementer, 
særlige to markante koller og 
utsiktsplatået, er viktige kva-
liteter som ble krevd ivaretatt 
gjennom reguleringsbestem-
melser.  Høyblokken er beva-
ringsverdig og skal fremstå 
som det markante og domi-
nerende bygget på tomten.
 
Utfordringen har vært og 
skape et tidsriktig og mo-
derne bygg som både skal 
underordne seg eksisteren-
de bygningsmasse og samti-
dig ha en klar egen identitet. 
Løsningen vår er at nybygget 
danner en naturlig forlengel-
se av dagens bygningsmas-
se, og avsluttes mot syd ved 

landskapsryggen som faller 
inn mot eksisterende bebyg-
gelse.  Plassering av nybyg-
get på tomtens sydligste del 
gir en praktfull utsikt over 
fjorden. Samlet skaper byg-
ningsmassen et campusom-
råde av internasjonalt for-
mat.

Uterommenes kvaliteter 
og sammenheng med 
innvendige arealer
Studentenes første møte med 
nybygget er ved dagens ho-
vedplass/campus, der nybyg-
gets nordlige spiss og inn-
gangsparti titter tydelig frem 
mot eksisterende campus. En 
forbindelsesbro mellom ny-
bygg og eksisterende bygg 
i 1.etasje danner en portal 
inn mot det nye gårdsrom-
met mellom byggene.  Vrim-
learealene innenfor glassfa-
sadene både ved inngangen 
og gårdsrommet fungerer 
som et fast knutepunkt. De 
bringer deg til auditorier, 
kollokvierom og vertika-
le transportkjerner.  Viktige 
studentfunksjoner er sentrert 
rundt dette arealet, som en 
nerve i bygget.  

Bruk av store åpne glassfasa-
der og betong på gulvet både 
utvendig og innvendig visker 
vekk skille mellom ute og 
inne.  Uterommet fungerer 
visuelt som en del av inne-
rommet og gir en opplevel-
se av romlighet og lys. Ho-
vedauditoriet (Aud Max) og 
Aud 200 ligger som sentrale 
elementer mot gårdsrommet 
og danner et naturlig refe-
ransepunkt for lærere og stu-
denter via tilhørende vrim-

learealer. For å oppnå større 
romlighet og flyt i vrimlea-
real er rommet ved de store 
auditoriene åpent over to eta-
sjer.  Dette danner et allrom 
som er sentralt i nybygget. 

Arkitektonisk utforming.
Fasader
Dagens bygg er omtalt som 
et viktig kulturminne. Pro-
sjektet har derfor tatt ut-
gangspunkt i eksisterende 
bygg sin fasade, modulopp-
bygning og vertikalitet. Det 
overordnet arkitektonisk ut-
rykk harmonerer med den 
eksisterende bygningsmas-
sen, men viser klart at dette 
er et nytt bygg med sin egen 
identitet. Det har vært viktig 
i fasadeutformingen å skape 
et utrykk som spiller sam-
men med naturen og det ver-
nede høyhuset. Løsningen er 
elegant og lavmelt, men sam-

tidig frodig og fremtidsrettet.  
Naturen tett inn til nybygget 
speiles i fasadenes glatte fla-
ter som en lek med lys, skyg-
ger og årstid.  

Materialbruk
Intensjonen har vært å lage 
en helhetlig fasade med bruk 
av færrest mulige materialer, 
dog velprøvde og godt egne-
te, både med hensyn til klima 
og holdbarhet.  Hovedmate-
rialet i fasaden er glass som 
ytterhud. Fasadens komposi-
sjon fremkommer av forde-
lingen mellom åpne og tette 
felt som er differensiert ved 
bruk av folierte glasspla-
ter og de transparente glass-
kjermene. Glasskjermene 
har tilsvarende dimensjoner 
som de øvrige glassplatene.  
Utside glasskjerm ligger i 

fortsettelse neste side

Naturen tett inn til nybygget 
speiles i fasadenes glatte flater 
som en lek med lys, skygger og 
årstid.

Foto: Byggenytt
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Vi har prosjektert, levert
og montert betongelementer

til NHH i Bergen

Spenncon AS er landets ledende leverandør 
av byggesystemer, fra idé til ferdigstillelse

tlf. 67 57 39 00          www.spenncon.no

www.hummervoll.no
Høykvalitets industrigulv - epoxy • polyuretan • akryl • betong

Hummervoll Industribelegg har utført:
 ○ Gulvstøp 
 ○ Betongsliping og -impregnering

Vi har levert
bæresystem i stål,

trapper og rekkverk

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

Over 500 
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taktek
kere 
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dt!

TAK- OG MEMBRAN-
ARBEIDER ER UTFØRT AV

TLF 08241

samme sjikt som utside tett 
glassplate.  Den enkelheten 
gir fasaden et rent og nøktern 
uttrykk som spiller på kon-
trasten mellom transparent 
og lukket. 

Glasskjermene har et silke-
trykt mønster over og under 
vindusarealet, for å skape 
en dybde ved vindusparti-
ene. Fasadens komposisjon 
fremkommer gjennom for-
delingen mellom åpne og tet-
te felt som er tilpasset de ba-
kenforliggende roms krav til 
dagslys og forholder seg til 
en streng vertikal rytme.

fortsettelse fra 
forrige side

Materialbruk innvendig – 
klassisk men ungt
Fargesetting og material-
bruk i nybygget er utarbeidet 
av IARK og ARK i samar-
beid, med et materialkonsept 
som er ment å gjenspeile 
NHH sin historie, tyngde og 
seriøsitet som utdanningsin-
stitusjon. En har valgt soli-
de og tidløse materialer som 
en basis i bygget sin arkitek-
tur: sort, hvitt, synlig betong, 
slipt terrazzo og lys ask i tre-
paneler og spiler. Disse klas-
siske nordiske materiale-
ne brytes med innslag av en 
klar, sterk gul farge som gir 
bygget ungdommelighet og 
identitet.   

Gjennomgående lik materi-
albruk i alle etasjene gir byg-
get et homogent klassisk ut-
trykk. Det spiller også godt 
sammen med kvaliteter i ek-
sisterende bygg. Fargeset-
ting og materialbruk i in-
teriør og innredning videre 
skal samspille med disse ar-
kitektoniske løsningene, og 
tydeliggjøre intensjonen om 
å skape et «klassisk, men 
ungt» bygg og interiør som 
en helhet.

Funksjonsbeskrivelse  
Nybygget er tilpasset og til-
knyttet høyder og hovede-
tasjer i eksisterende bygg.  
Bygget legger seg som en 
omsluttende form rundt og 

forbi eksisterende bygning 
og favner om et indre gårds-
rom som blir et bindeledd 
mellom disse to tidsepokene.  
Samtidig gir byggets plasse-
ring i landskapet plass for at 
den eksisterende bygnings-
massen fremstår som en like-
verdig del av helheten.  Dette 
var en grunnleggende del av 
konseptet for nybygget.

Nybygget har to koblings-
punkter, som begge skaper 
en naturlig forlengelse av den 
eksisterende bygningsmas-
sen; En mot vest og en mot 
nord-øst. Den vestlige skjer 
via hovedkorridor og fartså-
re i eksisterende bygg.  

Dette er en viktig nerve i da-
gens situasjon som forbinder 
alle ledd i NHH.  Koblings-
punktet får en romlighet og 
spenning og begynner ved 
en vernet teglvegg.  Rom-
met åpner seg over to eta-
sjer. Arealet blir en del av 
en fremtidig konferanseav-
deling, «Jebsen senter» som 
blir et nytt sentralpunkt for 
NHH.  

Koblingen mot nordøst er ut-
formet som en bro.  Den dan-
ner samtidig en portal inn 
mot det nye utvendige gårds-
rommet mellom dagens bygg 
og nybygget. Broens mate-
rialbruk er en forlengelse av 
fasadens overflate og rytme. 
Det er lagt vekt på at funk-
sjonene inne i bygget skal 
være organisert slik at det 

skaper god kommunikasjon/
interaksjon mellom studenter 
og lærere.  

Nybygget er på 5 etasjer;  tek-
nisk kjeller under bakkenivå, 
to studentetasjer og to insti-
tutt/kontoretasjer. Strategisk 
plassering av byggets tre fas-
te trappe- og heiskjerner gir 
en effektiv trafikkavvikling 
og intern kommunikasjon.  
I tillegg har studentetasjene 
to frittstående trapper i stål, 
glass og terrazzo i vrimlea-
realene mellom underetasje 
og 1. etasje. Disse gir sam-
menheng mellom studente-
tasjene med fem auditorier, 

kollokvierom, lesesaler og 
kantine/kaféen.

Hovedauditoriet med plass 
til 450 personer, Aud MAX, 
strekker seg fra undereta-
sje og opp til første etasje.  
Sammen med Aud 200 lig-
ger disse sentralt som et re-
feransepunkt mot det åpne 
allrommet, vrimleareal og 
indre gårdsrom.  Kunstnerne 
Lello og Arnell er ansvarlige 
for et spennende speilinstal-
lasjon montert på hovedveg-
gen mot Aud MAX og Aud 
200.  Installasjonen er et re-
sultat av en konkurranse i re-
gi av KORO (kunst i offent-

Glasskjermene har et silketrykt mønster over og under vindusarealet, for å skape en 
dybde ved vinduspartiene.

Foto: Byggenytt

Fasadens komposisjon fremkommer gjennom fordelingen mellom åpne og tette 
felt som er tilpasset de bakenforliggende roms krav til dagslys og forholder seg 
til en streng vertikal rytme.

Foto: Byggenytt

Byggenytt hadde rett omviser på rett plass i nybygget, 
Statsbyggs prosjektleder Per Jørgen Østensen.

Foto: Byggenytt
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Totalentreprenør

OBAS Vest AS • Telefon 55 30 88 60
www.obas.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 og himlinger
er levert og montert av

Moelven Nordia AS
Solheimsgaten 9, 5058 Bergen
Telefon: 06050
www.moelven.no

lig rom) og gir rommet en ny 
dimensjon i form av lys, re-
fleksjon og romlighet.  Det 
skaper spenning mellom 
kunst og arkitektur. Område-
ne og korridorene rundt au-
ditoriene fungerer som sam-
lingspunkt, med arealer for 
opphold i pauser.  Sambruket 
med PC-arbeidsplasser ska-
per interaksjon mellom stu-
denter og lærere.  Også rundt 
de mindre auditoriene dan-
ner slike åpne arealer rom for 
møter mellom brukerne.

Underetasjen og første eta-
sje er organisert for studen-
taktiviteter, og fungerer som 
skolens «produksjonsareal». 
Hovedvekten av kollokvie-
rom er plassert i undereta-
sjen nært auditoriene og skal 
brukes sammen med audi-
torieundervisningen. Funk-
sjoner som lesesaler, PC-ar-

beidsplasser, studentkontorer 
og kantine/kaféen trenger 
mye dagslys og er plassert 
i første etasje. De har god 
kontakt med studentaktivi-
tetene i underetasje via det 
åpne allrommet.  Kantinen/
kaféen i denne planen har en 
åpen fasade mot terreng i øst, 
med direkte forbindelse til en 
skjermet uteplass.  

I samarbeid med og i regi av 
KORO er kontrastmarkering 
på glassveggene ved lesesale-
ne, kollokvierom og student-
kontorene utarbeidet i form av 
dikt og lek med ord og tegn.  
Løsningen er utarbeidet av 
kunstneren Kurt Johannessen.  
Kunstprosjektet gir bygget en 
tilleggskvalitet i form av filo-
sofisk ordlek i studentarealet.  
Ønsket er å stimulere og skape 
en interaksjon mellom bruker, 
kunst og funksjon.

Plassering av nybygget på tomtens sydligste del gir en praktfull utsikt over fjorden. Tak-
flaten midt på bildet (delvis dekket av snø) skal tekkes med sedum.

Foto:Byggenytt

Uterommet (sett begge veier) 
mellom nybygg og eksisteren-
de bygg.

Foto: Byggenytt

Inst itut tene /kontora rea-
let ligger i andre og tredje 
etasje. Disse knyttes til re-
sterende etasjer via trappe-
løp og heiser.  Kontoreta-
sjene er som hovedprinsipp 
organisert med en midtsone 
med mindre arealer for mø-
teaktiviteter, nærarkivering, 
te-kjøkken og uformelle mø-
ter på tvers i instituttene.  Det 
er benyttet stor grad av glass-
vegger mot gangsoner i rom 
ved fasaden for å trekke se-
kundærlys lengst mulig inn i 
midtsone.  

Sedumtaket over Aud MAX 
blir godt synlig fra de to om-
kransende instituttetasjene 
og skaper en visuelt, samt 
miljømessig kvalitet for byg-
ningsmassen.

I samarbeid med 
og i regi av KORO 
er kontrastmarke-
ring på glassveg-
gene ved lesesale-
ne, kollokvierom 
og studentkonto-
rene utarbeidet 
i form av dikt og 
lek med ord og 
tegn.  Løsningen 
er utarbeidet av 
kunstneren Kurt 
Johannessen.

Foto:
Byggenytt

Interiøreksempler 
fra kontorarealer 
i andre og tredje 
etasje. Det er 
benyttet stor grad 
av glassvegger 
mot gangsoner 
i rom ved fasa-
den for å trekke 
sekundærlys 
lengst mulig inn i 
midtsone.

Foto:
Byggenytt  
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Til Oras har vi levert 2 stk. 
GRASSO kjølemaskiner for isvann

– kuldemedium ammoniakk

www.kuldeservice.com

Ventilasjonsanlegget
er levert av

Bjørnsonsgt. 29, 5819 Bergen
Telefon 55 20 97 70
www.hamstad.no

Prosjektering Norges Handelshøyskole
Av 

Terje S. Pettersen, Sweco Norge AS

Kuldelagringstank på taket inneholder 4700 nedkjølings
elementer, såkalte Flaticeelementer. Disse minner om 
fryseelementene man bruker i frysebagen, men er altså 
betydelig større og tyngre (veier  5 kg).

Foto: Byggenytt  

Kjølemaskin i energisentral i kjeller.                                                              Foto: Byggenytt

Sweco har sammen med 
LINK Arkitektur AS og 
Smedsvig landskapsarkitek-
ter AS utgjort prosjekterings-
gruppen for dette prosjektet. 
I Sweco utnytter vi bredde-
kompetanse og erfaringer fra 
varierte oppdrag til å sette 
hver oppgave inn i en stør-
re sammenheng. Gjennom 
samarbeid på tvers av fagene 
får vi frem helhetstenking, 
viktige detaljer og et stør-
re perspektiv. Resultatet gir 
bærekraftige løsninger. Ved 
Norges Handelshøyskole i 
Bergen har vi utført tverrfag-
lig prosjektering i BIM, med 
høyt fokus på fremtidsrettede 
energiløsninger. Det har gitt 
en mer effektiv fremdrift på 
byggeplassen og et teknisk 
moderne og energieffektivt 
bygg.

Energianlegg på NHH

Energisentral kjeller
Her utnyttes både varm og 
kald side av en kjølemaskin. 
Den kalde siden henter ener-
gi fra datarom slik at dette 
kjøles ned til gitt tempera-
tur. Denne energien «flyttes» 
over til varm side slik at den 
kan benyttes som oppvar-
ming av bygget ved hjelp av  
radiatorer, gateoppvarming 
og forvarming av tappevann. 

Da datarommet har konstant 
behov for nedkjøling, samt 
utnytting av energien som 
transporteres vekk fra det-
te rommet, gir dette en me-
get god årsvirkningsgrad for 
kjølemaskinen. Den andre 
kjølemaskinen i hovedsen-
tralen benyttes til lokalkjø-
ling og fungerer i tillegg som 
back-up for dataromskjøle-
ren ved behov.

Energisentral tak
Sentralen forsyner primært 
luftbehandlingsanleggene, 
sentralen er utstyrt med kjø-
lemaskin/varmepumpe, samt 
et kjølelager. Ved sommertid 
når det er behov for kjøling 
på ventilasjonsaggregatene 
skal kjølelageret «lades» ved 
hjelp av en kjølemaskin om 
natten. Om vinteren når det 
ikke er et kjølebehov benyt-
tes maskinene til å produsere 
varme til ventilasjonsaggre-
gatene, samt supplere varme-
nettet om nødvendig.

Kjølebehov
På Norges Handelshøyskole 
har vi ikke klart å unngå lo-
kalkjøling, da det er for høy 
intern belastning i enkelte 
rom og enkelte områder, i til-
legg er det behov for kjøling 
av datasentraler. 

Likevel har Sweco i samar-
beid med Link Arkitekter ar-
beidet med å begrense beho-
vet for lokalkjøling i størst 

mulig grad. Med hjelp av 
god solavskjerming, tilpasset 
luftmengde og temperatur på 
tilført luft og nattkjøling har 
vi begrenset behovet for lo-
kalkjøling, og noen steder 
også unngått det helt. 

For noen rom holder det med 
god solavskjerming. For an-
dre rom har man tilpasset 
ventilasjonen.

Rom med høy internbelast-
ning har i størst mulig grad 
blitt plassert slik at de unn-
går stor solbelastning. Stør-
relse og volum av rommene 
har blitt avklart med arki-
tekt, med innspill fra bruker. 

Bygget er levert med utven-
dig automatisk styrt solav-
skjerming på fasadene vendt 
mot sør, sørøst og sørvest.

Kjølemedium
Kjølemaskinene benytter 
NH3 som kjølemiddel, Swe-
co sin begrunnelse for dette 
er at et ammoniakkanlegg 

Ventilasjonsaggregatene
er levert av

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

www.covent.no

Luftbehandlingsanlegg på tak. Ventilasjonsaggrega
tets luftmengde kapasitet er 30.000 m3/h.

Alle fotos i boksen: Byggenytt

Bildet 
over viser 
tørrkjøler 
på tak som 
forsyner hele 
huset.

Til venstre 2 
aggregater 
i kjeller 
luftmengde 
kapasitet 
15.000 m3/h.  
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Elektro-/teletekniske
arbeider er utført av

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

Telefon 55 34 96 60
www.oras.no

VVS-arbeidene
er levert av

har ca. 50 % mindre slag-
volum en R134a i forhold til 
samme ytelse. Ammoniakk 
er vanligvis designet med 
fylt fordamper som gir en 
bedre varmeovergang til det 
kjølte mediet. Dette i motset-
ning til et konvensjonelt an-
legg som vanligvis har tørr-
fordamper.

I praksis vil et ammoniakk-
anlegg ha en effektfaktor 
COP- faktor som er ca. 1,0 
høyere enn konvensjonel-
le anlegg. Et av de viktigste 
målene er allikevel tanken på 
miljøet. For miljømessig er 
ammoniakk et naturlig kul-
demedium som ikke har no-
en miljømessig innvirkning 
på det ytre miljøet dersom 
det skulle lekke ut. Ammo-
niakk har ingen innvirkning 
på oppvarming av atmosfæ-
ren GWP = 0. Utfasingen av 
syntetiske kuldemedier i for-
skjellige typer anlegg er ak-
selererende og flere er alle-
rede forbudt.

Mange mener at ammoniakk 
er en utfordring med tanke 
på sikkerheten, men det fi-
ne med ammoniakk er at den 
har en stikkende lukt som 
virker ubehagelig i lukkede 
rom. Lukten er veldig ube-
hagelig før den når et kritisk 
nivå. Ammoniakk er lettere 
en luft. Med anlegg plassert 
på taket vil ammoniakk sti-
ge opp og blande seg /rea-
gere med fuktigheten i lufta 
og etter hvert bli nøytralisert. 
Innendørs anlegg krever der-
imot god ventilasjon med av-
kast til det fri.

Lavenergi 
Statsbygg har alltid fokus 
på miljøvennlige og energi-
effektive bygninger. Dette 
medfører at bygget tilfreds-

stiller kravene til lavenergi. 
I den forbindelse har både 
solcelle/solfanger og vind-
mølle vært vurdert, selv om 
det i denne omgang ikke ble 
montert, er anlegget tilpasset 
for at en kan benytte flere al-
ternative energikilder i frem-
tiden. 

Kuldelagring
Ved å benytte kuldelagring 
på NHH tar Statsbygg i bruk 
en velkjent løsning fra in-
dustrien over i bygg – og an-
leggsbransjen. Metoden som 
har vært brukt i mange år i 
industriell kjøling, hvor man 
har veldig kraftige kortva-
rige behovtopper. I tillegg 
er teknologien mer utbredt i 
sørlige deler av Europa der 
el-tariffene varierer i løpet 
av døgnet, og man anven-
der teknikken med kulde-
lagringstanker slik at kulden 
produseres om natten, når 
strømmen er billigst, for et-
terpå å bli brukt om dagen. 
Kuldelagringstankene redu-
serer installert kjøleeffekt 
betydelig. Dette gir sam-
funnsmessig betydning i for-
hold til mindre tilført effekt 
til bygget, overføringskapa-
sitet og infrastruktur, samt 

reduserte rørinstallasjoner 
inne i bygg. 

Lysstyring
Det er benyttet Dali styring 
på lys i alle møterom og audi-
torier. De fleste rom er styrt 
av tilstedeværelsesdetektor. 
I kontorer og rom med VAV 
styrer tilstedeværelsen også 
luftmengde og varmebehov. 
Dali-anlegget er knyttet opp 
mot AV-anlegg som er levert 
av Atea. Dette gir et moder-
ne anlegg hvor bruker får et 
enkelt brukergrensesnitt mot 
det tekniske anlegget. 

Energiregistrering
Det er installert et stort antall 
energimålere som registrerer 
elektrisk forbruk fordelt på 
lysanlegg og tekniske anlegg 
i de ulike underfordelinger i 
bygget. I tillegg er det egne 
mengdemålere for varme- og 
kuldeanlegg til systemer for 
luftbehandlingsanlegg, rom-
oppvarming, romkjøling, 
varmtvann og  pumper.   

Program for energioppføl-
ging er installert i SD-an-
legget slik at energiflyten 
i bygget kan følges opp og 
kontrolleres

s

Her utnyttes både varm 
og kald side av en kjøle-
maskin. Den kalde siden 
henter energi fra data-
rom slik at dette kjøles 
ned til gitt temperatur. 
Denne energien «flyt-
tes» over til varm side 
slik at den kan benyt-
tes som oppvarming av 
bygget ved hjelp av  ra-
diatorer, gateoppvar-
ming og forvarming av 
tappevann. 

Foto:
Byggenytt

UPS og datasentral.                                                                                       Foto: Byggenytt

Det er benyttet Dali styring på lys i alle møterom og auditorier. De fleste rom er styrt 
av tilstedeværelsesdetektor. 

Foto: Byggenytt
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Hovedbyggeleder og SHA-ansvarlig Fredrik Nilsen i OBAS Vest AS, mener bruk av 
LEAN-prinsippene har bidratt til en svært vellykket byggeprosess.

Foto: Byggenytt  

LEAN Construction på NHH
Byggenytts utsendte legger 
fort merke til at det er både 
en ekstra hyggelig og entu-
siastisk stemning på NHH-
prosjektet. Hovedbyggeled er 
Fredrik Nilsen hos totalen-
treprenøren gir en forklaring 
på det. Kort fortalt gir LEAN 
en smidigere byggeprosess. 
Alle impliserte i prosjektet 
får større eierskap, som i sin 
tur gir mindre feil og økt ef-
fektivitet. I dette ligger team-
building og felles forståel-
se. Det viktige stikkordet er 
taktkontroll, forklarer Nil-
sen. Det handler om å iden-
tifisere repeterbare og ikke 
repeterbare arbeider. Neste 

steg er å  etablere en strategi 
og definere kontrollområder 
for så å bestemme arbeids-
rekkefølge og arbeidsmeng-
de og justering av denne i 
kontrollområdene. Deret-
ter følger definering av takt 
i kontrollområdene og utar-
beidelse av fremdriftsplan. 
Denne omforenes så med 
underentreprenørene. Nå er 
plattformen lagt for sam-
handling som krever daglig 
oppfølging på byggeplassen, 
fortsetter Nilsen. 

Men for å lykkes med denne 
taktkontrollen må det tidlig 
og god planlegging til. Lo-

gistikk, orden og lagring er 
stikkordene. Varer skal inn, 
søppel skal ut, lagringsplass 
og transportveier må tilrette-
legges sånn at taktkontrollen 
flyter slik at de ulike fagene 
kan samhandle i tur og orden 
slik at produksjonen holdes  
på et høyt nivå hele tiden.

Er dette enkelt, eller? Ja. men 
forutsetter involvering og 
forståelse fra de impliserte i 
arbeidsprosessene. Ved å in-
spirere til å dra lasset i lag, 
skapes lojalitet. Det bidrar 
til en triveligere arbeidsplass 
for alle. Så enkelt er det, kon-
kluderer Nilsen. 

Eksempel på LEAN i kontrollområde (korridor) fra bygget i 3. etasje. Byggeplassen 
er ryddet og gjort klar for neste fag som skal inn å gjøre arbeider etter at elektriker er 
ferdig.

Foto: Øystein Stokke, Frøland & Noss Elektro AS

Landskap NHH
Av Marte Maardalen,

Smedsvig Landskapsarkitekt AS

NHH’s campus ligger på et 
høydedrag bestående av fle-
re åsrygger som gir et ku-
pert terreng med variert ve-
getasjon. Det har vært viktig 
i prosjektet å unngå store 
inngrep i dette landskapet.   
Landskapsanlegget er der-
for en konsekvens av knappe 
areal, der det ligger mellom 
eksisterende  bygg, nye bygg 
og kollene i det kuperte land-
skapet. 

Det er først og fremst beve-
gelsene rundt bygget som 

løses i landskapsanlegget. 
Dette gir mye harde flater; 
betongdekke, asfalt og fast 
grus. For å myke opp det-
te, er det brukt vegetasjon 
aktivt både på bakkeplan, 
fjellskjæringer og takfla-
ter. Overvannet utnyttes til 
å skape to fordrøyningsdam-
mer med vannelskende plan-
ter og overvannsgrøftene blir 
gresskledde.

Mellomrommet mellom ny-
bygg og eksisterende bygg er 
utnyttet til vrimleareal - som 

en forlengelse av vrimleare-
alet inne. Det smale arealet 
har fått et gulv av lys, plas-
støpt og kostet betong. Til 
dette rommet er det laget en 
skulpturell sittebenk og et 
veggmaleri av kunstneren 
Anders Sletvold Moe.

Utenfor kaffebaren i sør-vest 
er det etablert et oppholds-
areal som terrasseres opp 
mot den naturlige fjellveg-
gen. Terrassene bygges opp 
av cortenstålplater og dek-
ket er fast grus. Terrassene er 
møblert med bord, stoler og 
en lang benk inn mot fjell-
veggen. Et kirsebærtre brin-
ger vegetasjon inn på plassen 
som ellers er omkranset av 
eksisterende løvskog.

s

Over til høyre vises 
landskapsarkitekt-
ens plantegning med 
rød prikk som viser 
plasseringen av opp-
holdsarealet uten-
for kaffebaren i sør-
vest. Dette terrasseres 
opp mot den naturlige 
bergveggen ved hjelp 
av cortenstålplater og 
grus. 

Foto:
Byggenytt

o

Utsikt (gjennom vindu) til uterommet mellom nybygg og eksisterende bygg utnyttes til 
vrimleareal som en forlengelse av vrimlearealet inne.

Foto: Byggenytt

NHH’s campus ligger på et høydedrag bestående av flere 
åsrygger som gir et kupert terreng med variert vegeta-
sjon.

Foto: Byggenytt
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Miljøstasjon og (kjøkken/kaffebar (under) med til-
hørende «husfarge» gul.

Foto: Byggenytt

Kjøkken og kaffebar er 
levert og montert av

Telefon 55 92 59 50 • www.kbhauge.no

Byggherre med full kontroll
Byggherrens prosjektleder har 
siden prosjekt NHH nybygg tok 
til i 2009 pendlet Asker Ber-
gen tur/retur utallige ganger. De 
første par årene hver 14. dag, de 
siste to årene hver uke. Det har 
han holdt ut, oppdraget er både 
ærefullt og interessant. Norges 
Handelshøyskole har god klang.

Det har vært en god prosess fra 
skisse- og forprosjektstadiet da 
brukers behov og kostnadsram-
men ble fastlagt. Gjennom hele 
denne prosessen var det utmer-
ket samarbeid med bruker og 
prosjekteringsgruppen. Østen-
sen fremhever samarbeidspart-
nernes profesjonalitet, og nev-
ner spesielt brukerens aktive 
deltakelse hele veien. Behove-
ne var klart definerte, og der-
med kun mindre endringer un-
derveis.

NHH ønsket et nybygg med mil-
jøprofil og oppfordret Statsbygg 
til å søke Enova-midler til bruk 
i energireduserende tiltak, noe 
som ble innvilget. Midlene ble 
i hovedsak brukt til økt tetthet 

Statsbyggs prosjektleder Per Jørgen Østensen, avslappet 
og i godt humør, her på brakkeriggen med silhuetten til 
nybygg og høyblokka bak bergknausen til venstre.

Foto: Byggenytt

i fasaden, mer effektive varme-
vekslere og VAV-styring til alle 
enkeltmannskontorer. NHH ny-
bygg er det første bygget Stats-
bygg får Enova-støtte til.

Da Statsbygg arbeidet med kon-
traktsstrategien ble totalentre-
prise valgt ut i fra et relativt en-
kelt og vedefinert bygg. Å bygge 
et hus for økonomistudenter  
uten alt for mye teknisk utstyr, 
forenklet oppgaven. Østensen 

peker også på at Statsbygg har 
vært heldig med en svært dyk-
tig totalentreprenør med posi-
tive medarbeidere på alle plan. 
Bygget er reist til oppdragsgiver, 
bruker og Statsbyggs tilfredshet.

Det hører med til rosen at det 
har vært en svært velorganisert 
og ryddig byggeplass, og fram 
til dags dato har det vært ingen 
fraværsskader.  

Hovedmaterialet 
i fasaden er glass 
som ytterhud. Fa-
sadens komposi-
sjon fremkommer 
av fordelingen mel-
lom åpne og tette 
felt som er diffe-
rensiert ved bruk 
av folierte glasspla-
ter og de transpa-
rente glasskjerme-
ne. Glasskjermene 
har tilsvarende 
dimensjoner som 
de øvrige glasspla-
tene.  

Foto:
Byggenytt

Aud Max, auditoriet med plass til 450 personer.  Stolreolene er ennå ikke på plass, men å kunne si at dette rommet 
kommer til å bli NHH’s storstue, er vel ikke å ta for hardt i.

Foto: Byggenytt  

Studentenes første møte med nybygget er ved dagens hovedplass/campus, der nybyggets nordlige 
spiss og inngangsparti titter tydelig fram mot eksisterende campus.

Foto: Byggenytt
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arc  ark i tekter  as  
nordregt 8 • 7011 trondheim  t 73 99 12 20  f 73 52 38 56
e arc@arcarkitekter.no   www.arcarkitekter.no

arkitekt og interiørarkitekt

Gratulerer med
Nytt Bygg

Telefon 69 31 12 30 • Mobil 900 15 473
www.veggogtak.no • post@veggogtak.no

Alt av innvendige faste vegger 
og himlinger er utført av
Vegg- og Takmontasje AS

Rådgivende
ingeniør brann

Telefon 73 96 65 20
www.teknoconsult-as.no

Flisarbeider er utført av

Norsk Flisteknikk AS
Gamle Stavernsveien 77, 3267 Larvik

Telefon 91 75 94 36 • www.flisteknikk.no

Vestby Storsenter

Av 
Christo Sretenov,

ARC Arkitekter AS

Det har vært en spennende 
prosess for ARC Arkitekter å 
utforme og prosjektere Vest-
by Storsenter. 

For å tilpasse bygget til om-
givelsene og terrenget, ble 
det ganske tidlig i design-
prosessen bestemt at senteret 
ville få myke avrundede for-
mer. I tillegg ville arkitekte-
ne skape en dynamikk i inn-
vendige funksjoner ved hjelp 
av byggets utvendige form.  
De konkave og konvekse for-
mene vil forhåpentligvis fan-
ge interesse fra både innbyg-
gere og folk i forbifarten.

For å åpne «dørene» inn til 
senteret og Vestby er det 

bygd et omfattende gatenett 
som knytter bygget til Kirke-
veien og til Vestbyveien. Ny 
Sentervei med rundkjøring, 
ny rundkjøring og bredde-
utvidelse (fra to til fire felt) 
i Kirkeveien og ny gang- og 
sykkelforbindelse med fot-
gjengerundergang.

Vestby Senter er 38.000 m² 
stort fordelt på to butikketa-
sjer.

I kjeller er det plass til 200 
biler. I tillegg er det plass til 
450 biler på bakkenivå for-
delt på parkeringsplasser for-
an bygget, mot Kirkeveien og 
mot Vestbyveien. Beboerne i 
Vestby og besøkende fra hele 

Folloregionen har fått mulig-
het til å handle i 50 nye bu-
tikker bundet sammen av et 
lyst, fargerikt og spennende 
fellesareal. Fellesarealet lig-
ger sentralt i bygget og mar-
keres i fasaden av en 10 me-
ter høy glassfasade.

Arealet er åpnet over to eta-
sjer og er formet som en halv-
sirkel i første etasje. I andre 
etasje ligger en bred messa-
nin langs den buede formen. 

Trapper, rullebånd og heis 
knytter sammen fellesareale-
ne på øvre og nedre plan.

For å gi interessante bevegel-
seslinjer er skarpe hjørner og 
lange rette gater unngått og 
kommunikasjonsarealet mel-
lom butikkene er formet som 
et slyngende åttetall.

Konstruksjoner er en kombi-
nasjon av ribbedekker, hull-
dekker og søyler og bjelker i 
betong.

Byggets yttervegger be-
står av sandwichelementer. 
Elementene er kledd med 
brunlakkerte fasadeplater 
i metall. For å gi relieff og 
skyggespill i fasaden er pla-
tene knekt i V-formede profi-
ler. Profilene har varierende 
avstand og dybde. 

Den store glassfasaden mar-
kerer inngangen, gir fellesa-
realet lys og utsyn samtidig 
som den visker ut skillet mel-
lom ute og inne slik at farge-
ne og aktivitetene inne blir 
synlig.

Det har vært god dialog og 
godt samarbeid med alle in-
volverte gjennom hele pro-
sjekterings- og byggeproses-
sen og vi synes vi har fått et 
resultat vi kan være stolte av.

Vestby storsenter er romslig 
og moderne, og ønsker besø-
kende fra Vestby, Follo regi-
onen og bilister langs E6 vel-
kommen.

Foto: Byggenytt

Prosjektfakta

Byggherre: NHP AS
Totalentreprenør: HENT AS
Arkitekt: ARC Arkitekter AS
LARK: Rambøll Norge A
RIB: Norconsult AS
Prefab konstruksjoner: Prefab Design AS
VVS: ÅF Consult AS
RIE; RIAku: COWI AS
RIBr: Teknoconsult AS
RI VAR veianlegg, elektro 
veianlegg, konstruksjon 
veianlegg, geoteknikk/
geologi, miljøgeologi: Rambøll Norge AS
  

Senteret preges 
av friske far-
geinnslag og 
kreativ skilting.

Foto:
Byggenytt

Innbydende og 
festlig rulle-
bånd ned (opp) 
til (fra) kjeller 
og parkering
(til butikkene).

Foto:
Byggenytt
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Alle elektroinstallasjoner, sterk- og 
svakstrøm er utført av

Varnaveien 22, 1522 Moss • Telefon 69 21 09 90
www.stormelektro.no

Telefon 41 26 12 04 • www.loggia.no

Taktekking er utført av

8 stk. utendørs aggregater
plassert på storsenterets tak

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

www.covent.no

Foto: Byggenytt Foto: Byggenytt

Den store glassfasaden markerer inngangen, gir fellesarealet lys og utsyn samtidig som den visker ut skillet mellom ute og inne slik at fargene og aktivitetene inne blir synlig.

Arealet er åpnet 
over to etasjer og er 
formet som en halv-
sirkel i første etasje. 
I andre etasje lig-
ger en bred messa-
nin langs den buede 
formen. 

Alle fotos:
Byggenytt

Luftbehandlingen er løst ved 8 utvend ige ventilasjonsagg regater  plassert på taket. 
Det frigjør arealer i selve bygningen.

Foto: Byggenytt
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RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTROTEKNIKK

Drammen  -  Hønefoss  -  Lysaker

www.ect.no

RÅ DGIV ENDE INGENIØRER ELEK TROTEK NIK K

Drammen  -  Hønefoss  -  Lysaker
www.ect.no

RÅ DGIV ENDE INGENIØRER ELEK TROTEK NIK K

Drammen  -  Hønefoss  -  Lysaker
www.ect.noRÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTROTEKNIKK

Drammen  -  Hønefoss  -  Lysaker

www.ect.no

 

OEC har fungert som byggherrens 
prosjektledelse under byggingen av 

Papirbredden II 

- et miljøprosjekt med målsetting 
om Energiklasse A og passivhus. 

Vi gjør det kompliserte enklere 
 OEC CONSULTING AS  ▪  HOSPITALITET AS  ▪  OPTIOFM AS 

O s l o  –  T r o n d h e i m  –  M a n d a l  
 

 

Papirbredden, Midgardsormen 
(Foto: A.Bauer / VAV), 
Schweigaardsgate 21 og 23, 
Vulkan, Domus Media (Foto: 
I.Brodey / Statsbygg) 

Innvendig stål, gipsvegger
og himlinger er utført av

Nora Bygg AS

Østhagen 3, 3430 Spikkestad
Telefon 90 27 53 63

rolf.antonsen@online.no

Årets Bygg 2012 og Anlegg

Her omtales de 4 nominerte byggeprosjekter:

Papirbredden 2, Drammen
Høgskulebygget i Sogn og Fjordane
Boligprosjektet Bondistranda, Asker

Astrup Fearnley Museet, Oslo

Vinneren ble offentliggjort 6. mars på årets ByggeGalla 
under Byggedagene på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo, 
som ble arrangert i regi av Byggeindustrien.

Vinneren er Papirbredden 2

Juryen besto av:
Gustav Pillgram Larsen, arkitekt Henriette Salvesen, 

direktør Bjørn Erik Selnes i Statens vegvesen,
adm. dir. Jon Sandnes i BNL, daglig leder Sverre Tiltnes 

i Norwegian Green Building Council,
avdelingsdirektør Inger Margrete Skogseid i byggkvali-
tetsseksjonen i Kommunal- og regionaldepartementet og 

sjefsredaktør Per Helge Pedersen i Byggeindustrien.
Kommunikasjonsrådgiver Leo Nygænen 

var prosjektleder for konkurransen.

Papirbredden 2

Arkitektens artikkel beskriver prosjektet slik illustra
sjonen viser. Det vil si begge hus ferdigstilt. Bygge nytts 
pro sjektomtale omhand ler bildemessig hus 1 som pr. 
i dag er ferdigstilt. Bygging av hus 2 (til høyre) vil bli 
igangsatt når fremtidige leietakere er på plass.
                                                                   

Illustrasjon: LPO

Av Ørjan Farstad, LPO Arkitekter AS

Papirbredden 2 er en videre-
føring av konseptet for Pa-
pirbredden Kunnskapspark, 
med en blanding av funksjo-
ner innen offentlig virksom-
het, undervisning og konto-
rer. Bebyggelsen er utformet 
som to frittstående bygnin-
ger med felles kjeller som 
inneholder parkering, tek-
niske rom, arkiv, sykkelrom 
og garderobefasiliteter. Hus 
1 er planlagt for kontor, un-
dervisning og servering, og 
inneholder felles vestibyle 
og kantine/kjøkken for beg-
ge bygg. 

Hus 2 er rettet mot kontor og 
undervisning med Vitensen-
ter, Newton-rom og auditori-
um for 300 personer.

LPO har vært engasjert av 
Papirbredden Eiendom for 
utvikling av konsept, skisse-
prosjekt samt gjennomføring 
av program og funksjonsbe-
skrivelse. Prosjektet er en 
del av prosjektkonkurran-
sen som ble avholdt i 2005, 
hvor LPO gikk av med sei-
eren med prosjektet «Dram-
men United».

Prosjektet består av 2 bygg 
med felles parkeringskjel-
ler over 2 plan, og er i tillegg 
til utvidelse og videreutvik-
ling av høyskolen i Dram-
men, hovedkontor for MSD 
Norge, Drammen Kommune 
samt andre leietakere.

Bebyggelsen er planlagt 
innenfor kvartal 9, i form av 
to bygninger (hus 1 og hus 2) 
adskilt av en diagonal gang-
veg. Dette er med på å gi 
gode lysforhold og visuelle 
kontakt mellom bygningsvo-
lumene samt en transparent 
karakter i anlegget. 

Ved å dele bebyggelsen i to 
volumer fremstår kvartalet 
mindre kompakt og med be-
dre solforhold i kvartalet og 
mot naboer enn det en mo-
nolittisk utbygging ville ha 
gjort. Etablering av diago-
nalen gir direkte og uhindret 
sikt mellom Kreftingsgate og 
Pollen, og er et vesentlig ele-
ment i sammenhengen mel-
lom Papirbreddens to kvar-
taler og elva.

Det er lagt stor vekt på å ty-
deliggjøre sammenhengen i 
byggetrinnene gjennom ut-
omhusarealenes utforming, 
ved at «den blå plass», det 
store plassrommet mot syd, 
er blitt utvidet mot syd, med 
adkomstplassen til det nye 
anlegget. På denne måten ut-
vides og kompletteres byde-
lens fellesarena.

Reguleringsplanens inten-
sjon om avtrappinger er 
gjort om til skråstilte vegger 
innenfor de maksimale høy-
debegrensningene.

Bygget er prosjektert som 
passivhus og tilfredsstiller 
energimerke A. 

Med bakgrunn i prosjek-

tets deltagelse i Futurebuilt, 
er kvalitetskrav med hensyn 
på reduksjon av klimagass-
utslipp knyttet til transport, 
og energi- og materialbruk 
ivaretatt. I denne sammen-
heng har prosjektet hatt en 
klar målsetting at materialer 
og produkter som er brukt i 
byggverket, er fremstilt med 
forsvarlig energibruk og 
minst mulig forurensning, og 
skal i byggets levetid gi minst 
mulig stoffer som kan påvir-
ke inneklimaet negativt.

Bygningene er planlagt med 
stor grad av fleksibilitet. I 
hus 1 er det fellesfunksjo-
ner som garderobeanlegg og 
kantine/kjøkken, mens i hus 
2 er det planlagt auditorium 
over to plan med plass til ca 
300 personer. 

Bygningen er gjennom åpne, 
arealeffektive, funksjonel-
le og fleksible arkitektonis-
ke løsninger tilrettelagt for 
et godt arbeidsmiljø og sam-
virke mellom de forskjellige 
brukere. Synliggjøring, so-
sialisering og skjerming er 
viktige faktorer som er ivare-
tatt. Det er tilrettelagt for uli-
ke brukerkulturer og arbeids-
former i prosjektet.

Bygningene er konstruert 
etter et enkelt prinsipp, ba-

sert på betongsøyler og bjel-
ker med hulldekkeelementer 
med en spennlengde på rundt 
åtte meter. Dette gir åpne 
og fleksible arealer for ulikt 
bruk og behov.

Mot nord er glassfasaden i 
hus 2 skråstilt, noe som gir 
bygningen egenart i situasjo-
nen, samtidig som det gir op-
timale lysforhold for de ulike 
leiearealene. Bygningsvolu-
mene varierer mellom 7 og 9 
etasjer.

Fasadematerialer er 3 – lags 
glass, aluminiumsprofiler og 
mørk naturstein med beslag 
og dekkeforkanter i patinert 
zink. Det er et mål å skape et 
samlet arkitektonisk utrykk 
for hele Papirbredden, og 

deler av materialpaletten er 
hentet fra første byggetrinn.

For hus 2 vil fasaden mot 
nord og øst ha store innslag 
av glass, mens fasaden mot 
syd og vest, med bakgrunn i 
ambisjon knyttet til lavt ener-
giforbruk, ha en mer lukket 
karakter. Det vil allikevel 
være fasadeløsninger som er 
i tråd med de forskriftkrav 
som gjelder med tanke på ar-
beidsmiljø, dagslys og inne-
klima.

Anlegget har to etasjer par-
kering i kjeller, med fasilite-
ter for varelevering og plass 
til totalt ca. 160 biler. Det er 
adkomst via parkeringsram-
pe i Fabrikkgata, hvor det er 
frihøyde på 4 meter. 

Papirbredden 2 sett fra Kreftings gate. 
Papirbredden Kunnskapspark og 
Ypsilon i bakgrunnen.

Foto: Byggenytt

Papirbredden 2 sett fra Papirbredden Kunnskapspark 

Foto: Byggenytt



BYGGENYTT NR. 2/3–2013  – 13

Natursteinsfasade
er levert og montert av

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

Blikkenslagerarbeidene
Papirbredden 2

er utført av:

www.buskerudblikk.no

Foto: Byggenytt

 
Prosjektfakta

Byggherre: Papirbredden Eiendom AS
Totalentreprenør: Strøm Gundersen AS
Prosjektledelse: OEC Consulting AS
Arkitekt: LPO Arkitekter AS
LARK: Gullik Gulliksen AS
RIB/RIG: Multiconsult AS
RIE: ECT AS
RIV EM  Teknikk AS
RIbr: Neas Consulting AS
RIM: Rambøll Norge AS
RIAku: By Austikk AS

bygg som gir positive signa-
ler til omverdenen. Bygget 
inngår som en del av Papir-
bredden Kunnskapspark og 
er utformet med kvaliteter og 
profil med referanse til Pa-
pirbredden Kunnskapspark.

Anlegget er tilrettelagt for 
syklister med sykkelparke-
ring i kjeller via separat ad-
komst i direkte tilknytning 
til garderobeanlegg og ad-
komst til byggene.

Bygget fremstår som et sunt, 
norsk, standard kvalitets-

Papirbredden 2’s djerve formuttrykk sett fra Kreftings gate. Til høyre detalj med hovedinngangsparti mot den 
forseggjorte torgallmenningen.

Foto: Byggenytt

Papirbredden Kunnskapspark og Papirbredden 2 zoomet inn fra Strandpromenaden ved 
Drammenselvas nordlige bredd. Gangbroen Ypsilon til høyre i bildet.

Foto: Byggenytt

Strålende utsikt fra Papir-
bredden 2’s takterrasse. 
Under oss det vakre torget 
mot kunnskapsparken, 
Ypsilon og Bragernes-siden 
av Drammen i bakgrun-
nen.

Foto: Byggenytt

Gammel og ny arkitektur som står 
godt sammen.

Foto: Byggenytt
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Statsbygg er byggherre
 for nytt sentralbygg 
i Sogndal, Høgskulen 

i Sogn og Fjordane.
 Les meir på www.statsbygg.no
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Sogn
ByggConsult AS
Fredleiv Fosse
Rådgivende Bygningsingeniør MRIF

Prosjekteringsledelse
Hovedbyggeledelse
Teknisk byggeledelse

Meierigata 1, 6885 Årdalstangen
Telefon 57 64 85 00
www.pel.no

6869 Hafslo
Telefon 57 68 35 39
www.fasit.as

Fjøravegen 5 B, 6856 Sogndal
Telefon 90 96 00 29

Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fosshaugane Campus

Plasseringa til den nye bygningen, skyvd inn i den grøne skråninga, etablerer eit bindeledd mellom øvre og nedre nivå på campus. 
Denne kontakten bidreg til å gjere området meir heilskapleg, lettfatteleg og velfungerande.

Alle fotos: Jaro Hollan

BESKRIVNING AV 
BYGNINGANE
Høgskulebygget er eit sen-
tralbygg som skal gi HiSF 
ein sjølvstendig identitet i 
Fosshaugane Campus. Det 
skal vere naturleg å søkje til 
denne bygningen for gjestar, 
studentar og tilsette når dei 
kjem utanfrå og inn i høg-
skuleområdet. Høgskulebyg-
get har gode kommunika-
sjonsårer som knyter saman 
dei opphavlege bygningane 
Fossbygget, Gymnasbygget 
og Stadionbygget.

Organisering 
Prosjektet har som formål å 
knyte saman dei forskjellige 
høgskulebygningane til eit 
velfungerande anlegg slik at 
Fosshaugane Campus blir eit 
heilskapleg område med ein 
klar identitet som det er lett å 
få oversikt over. Bygningsvo-
lumet er plassert slik at kol-
len med vegetasjon framleis 
blir det dominerande elemen-
tet sett frå området rundt. 

Frå Fossbygget og gangbrua 
blir ein fanga opp av eit un-
derskore volum som via ein 
brei rampe leier opp til ho-
vudinngangen til det nye sen-
tralbygget. Rampen vil fun-
gere som eit opphaldsareal 
for dette området av campus. 
Frå inngangen på nedste ni-
vået kjem ein inn i eit ope 
rom som går i heile høgda til 
bygningen. Her ligg trapp og 
heis, og det opne rommet gir 
god kontakt med dei andre 
etasjane i bygningen. 

1. etasje 
Auditorium og undervis-
ningsrom (klasserom og 
grupperom) er plasserte i 1. 
etasje med direkte tilknyting 
til trapp og heis. Fagkonto-
ra ligg fråskilde som ei eiga 

avdeling med intern trapp til 
administrasjon og kontor i 2. 
og 3. etasje. 

2. etasje 
I 2. etasje ligg resterande un-
dervisningsrom, grupperom, 
administrasjon og nokre fag-
kontor. 

3. etasje 
3. etasje rommar servicetor-
get med tilhøyrande funk-
sjonar og administrasjon. 
I tillegg er tekniske rom og 
driftsfunksjonar samla un-
der terrenget mot vest. Her 
har dei tilknyting til varele-
veringa ved Sognahallen via 
ein kort kulvert. 

4. og 5. etasje 
I dei to øvste etasjane ligg 
kantine, storkiosk og læ-
ringssenter. Læringssenteret 
er bygd opp av ei open sone 
ut mot sør og dalen og ein 
«rygg» mot nord som rom-
mar mellom anna grupperom 
og kontor. Det opne rommet 
er delt i to soner: eit skjerma 
område mot vest, under kan-
tina, og eit ope areal over to 
plan mot aust. Dette rommet 
opnar seg mot det flotte land-
skapet mot aust. Ein mesanin 
i bakkant inneheld gruppe-
rom. Desse kan ein òg nå di-
rekte frå kantina, og det kan 
leggjast til rette for at romma 
kan vere tilgjengelege utan-
om opningstidene til biblio-
teket. Planløysinga gir korte 
avstandar mellom dei ulike 
funksjonane i læringssente-
ret og god kontakt til kantine 
og vrimleareal. Mot vest har 
læringssenteret ein terrasse. 

Via eit amfi blir ein vidare 
leidd opp til kantine og stor-
kiosk. amfiet fungerer til 
dagleg som vrimleareal, men 
kan ved spesielle anlednin-

gar brukast til samlingsrom 
med konsertar, foredrag og 
liknande. 

Kantina ligg med direk-
te kontakt ut til terrenget og 
plassrommet mellom dei uli-
ke avdelingane oppe på Foss-
haugane. Lokale for student-
organisasjonane er lagde i 
tilknyting til kantina og det 
sentrale romslege vrimlea-
realet. 

Arkitektonisk uttrykk 

Ved å gi bygningen ein mo-
nolittisk og roleg karak-
ter ønskjer ein å underordne 
seg og knyte seg til den mar-
kante kollen og vegetasjonen 
der. Dei andre bygningane 
gir området ein relativt uro-
leg karakter, og det har vore 
viktig å ikkje forsterke det-
te. Høgskulebygget dannar 
ein fjerde vegg i det sentrale 
uterommet i campus og for-
sterkar den samanhengande 
grønstrukturen mellom Sta-
dionbygget og Fossbygget. 

Bygningen fungerer som eit 
bindeledd mellom dei to om-
råda, og dette gir trafikk som 
bidreg til ytterlegare liv ut-
over det som innhaldet ålei-
ne ville skape. I tilknyting 
til den sentralt plasserte ver-
tikale kommunikasjonsåra 
er det felles vrimleareal på 
alle plan. Dette gir viktige 
rom for uformelle sosiale ak-
tivitetar og bidreg til å gje-
re Høgskulebygget til ein at-
traktiv stad. 

Materialar
Opphavleg var bygningen 
prosjektert med koparkled-
ning, men dette blei endra 
til sink. bygningen er kledd 

med forpatinerte sinkplater. 
Det er nytta liggjande sink-
kassettar i varierande breid-
der kombinert med fast so-
lavskjerming i formlamellar 
i sink. 

Kledd med mørkoksider-
te sinkplater får bygningen 
eit roleg inntrykk og knyter 
seg til terrenget og vegetasjo-
nen. Den mørke fasaden vil 
òg skilje seg ut frå den eksis-
terande bygningsmassen og 
gi Høgskulebygget ein eigen 
karakter. 

Kilde:
Utdrag av Statsbyggs

 ferdigmelding
Nr. 706/2012

Høgskulebygget

Frå inngangen på nedste nivået kjem ein inn i eit ope rom 
som går i heile høgda til bygningen. Her ligg trapp og heis, 
og det opne rommet gir god kontakt med dei andre eta-
sjane i bygningen. 
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Fasade- og blikkenslager-
arbeider er utført av

Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Telefon 51 82 75 80 • www.jjs.no

Automatikk og
SD-anlegg er
levert av

GK NORGE AS, avd. BA Sogn og Fjordane
Besøksadr. Dalavn. 25, 6856 Sogndal | www.gk.no

Sletteland, 6963 Dale i Sunnfjord
Telefon 57 73 63 40
www.skaarvvs.no

Sanitæranlegg, varme-
anlegg og sprinkleranlegg

er utført av

Trapper utvendig og
innvendig er levert

og montert av

Telefon 99 21 25 55
www.fsement.no

Valeberg, 6854 Kaupanger • Telefon 57 67 84 46
post@fredheimmaskinogbetong.no

Vi har utført grunnarbeid 
og levert ferdigbetong
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Auditorium og undervisningsrom (klasserom og grupperom) er plasserte i 1. etasje med direkte tilknyting til trapp 
og heis. Kantina ligg med direkte kontakt ut til terrenget og plassrommet mellom dei ulike avdelingane oppe på Foss-
haugane.

Utanfor hovudinngangen i 5. etasje er det ein forplass som mark-
erer inngangspartiet, og som samlar gangtrafikken frå det øvre 
nivået av campus. Forplassen ligg som eit sentralt rom, noko 
senka og omgitt av eit omliggjande, skålforma grøntområde.

Høgskulebygget er eit 
sentralbygg som skal 
gi HiSF ein sjølvsten-
dig identitet i Foss-
haugane Campus.
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Boligprosjektet Bondistranda

Boligprosjektet er utviklet i samarbeid mellom ABBL og Peab Eiendomsutvikling og bygget i totalentreprise med Peab AS. Arkitekt er Arkitektkontoret GASA AS.
 

Alle fotos: Byggenytt

På prosjektets hjemmeside 
heter det blant annet:

Om Prosjektet
Kun 2 km syd for Asker sen-
trum finner du idylliske Bon-
distranda. Hele området vil 
bestå av 206 boliger, med 
vestvendt beliggenhet rett 
ved Bondivann.

Uteområdene ved Bondivann 
vil gi rikelige muligheter for 
rekreasjon, lek og sosialt 
samvær for beboerne. Blant 
annet er det opparbeidet et 
stort fellesareal i tilknytning 
til velforeningens eksisteren-
de badeplass. Opparbeidel-
sen skjer i samarbeid med 
den lokale velforeningen.

Langs vannet er det etablert 
en gang- og sykkelvei. As-
ker kommune har ambisjoner 
om å føre den videre til As-
ker sentrum. Gjesteparkering 
er plassert på terreng og nær 
hovedadkomsten til området, 
for å unngå unødvendig bil-
kjøring inn i boligområdet.

Prosjektet vil i hovedsak be-
stå av to ulike bygningsty-
per. På oversiden, øst for in-
ternveien Bondistranda er det 
lagt inn tradisjonelle lavblok-
ker på 4 etasjer, med heis ned 
til garasjekjeller. På nedsi-
den, vest for internveien Bon-
distranda, er det bygge de så-
kalte Kløverhusene. Hvert 
Kløverhus er på 4 etasjer og 
består av en 3-roms leilighet 
og to 4-roms leiligheter på 
hvert plan. Totalt sett vil om-
rådet bestå av en rekke uli-
ke leilighetstyper fra 2-roms 
leiligheter på 49 m2 til store 
familieboliger på 119 m2. Her 
vil man finne et variert ut-
valg av boliger, som vil kun-
ne tilfredsstille de fleste.

Arkitektens visjon
Det er ikke hver dag arkitek-
ter får anledning til å arbei-
de med virkelig gode tom-
ter. Men heldigvis finnes de 
fortsatt og Bondistranda er 
en slik tomt. En sentrumsnær 
slette med gode solforhold 
og fritt utsyn mot vannet er 

en drøm av et utgangspunkt. 
Ved utformingen av Bondis-
tranda har det vært naturlig å 
bygge videre på disse kvali-
tetene.

Det har vært et mål at tom-
tens gode sol- og lysforhold 
skal komme den enkelte bo-
lig til gode. Dette har ført 
til en høy andel leiligheter 
med gjennomlys og et utbyg-
gingsmønster som gir et høyt 
antall hjørneleiligheter.

Utbyggingen på Bondis-
tranda er basert på et miljø-
program som skal sikre lavt 
energiforbruk og lavest mu-
lig belastning på miljø og 
omgivelser. Programmet be-
skriver tiltak i alle prosjek-
tets faser, fra riving og klar-
gjøring av tomt til ferdig 
driftet bygg. Miljøprogram-
met har også påvirket valget 
av fasadematerialer. Tegl og 
lerk er materialer som er eg-
net for gjenvinning og har 
minimalt behov for overfla-
tebehandling og vedlikehold.

Det har vært en utfordring å 
få til enkel biladkomst, uten 
at dette hindrer gangtrafik-
ken og fører til uønsket tra-
fikk og parkering. Dette er 
sikret ved etableringen av 
underjordiske parkeringsan-
legg i kombinasjon med be-
visst veiutforming, som gir 
prioritet til gående.

Leilighetene er utformet 
med delvis inntrukne bal-
konger og uteplasser, som 
kombinerer gode utsikts- og 
solforhold med behovet for 
skjermet uteopphold. Det er 
heisadkomst til alle leilig-
heter og god tilgjengelighet, 
også for bevegelseshemme-
de.

Arkitektkontoret GASA AS
Bård Hagen, 
sivilarkitekt MNAL.
Espen Dahl, 
sivilarkitekt MNAL

Miljøprogram-
met har også 
påvirket valget 
av fasademate-
rialer. Tegl og 
lerk er materia-
ler som er egnet 
for gjenvinning 
og har minimalt 
behov for over-
flatebehandling 
og vedlikehold.

Til venstre:
11.27 til Spikkestad.

Under:
På oversiden, øst for in-
ternveien Bondistran-
da er det lagt inn tradi-
sjonelle lavblokker på 4 
etasjer, med heis ned til 
garasjekjeller.
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EktE skandinavisk håndvErk.

NorDan NTech er markedets best isolerende vinduer. Den lave U-verdien* gjør det mulig 
å redusere energiforbruket og mengden byggematerialer i nybygg uten å måtte inngå kompromiss 
med de nye byggeforskriftene. Resultatet er lavere utgifter, lavere energiforbruk og et jevnere, 
sunnere inneklima. Du sparer penger i dag. Du sparer i morgen. Og du sparer miljøet for framtiden. 
Smart. Er det rart vi kaller det neste generasjon vinduer?

*U-verdi angir et vindus evne til å isolere og måles 
i  W/m2K. NorDan NTech Lavenergi med 2-lags glass har 
U-verdi på 1,2. NorDan NTech Passiv med 3-lags glass 
har markedets laveste U-verdi på 0,7.

Tradisjon for nyskaping

www.nordan.no
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På nedsiden, vest for internvei-
en Bondistranda, er det bygget 
de såkalte Kløverhusene. Hvert 
Kløverhus er på 4 etasjer og be-
står av en 3-roms leilighet og to 
4-roms leiligheter på hvert plan.

Stabilisert grus på Slottsplassen
Slottsplassen skal rehabi-
literes med et nytt og sta-
bilisert grusdekke og ny 
drenering. Dette vil gjø-
re Slottsplassen mer repre-
sentativ og sørge for at grus 
ikke lenger renner nedover 
Slottsbakken og mot Uni-
versitetet. Grusdekket skal 
visuelt sett bli mest mulig 
likt det som er i dag. 

Grusen stabiliseres med et 
gjennomsiktig bindemid-
del, basert på planteolje. 
Plassen vil fremstå fastere 
og mer enhetlig enn tidlige-
re, men det vil fortsatt væ-
re et ganske grovt uttrykk. 
Den stabiliserte grusen leg-
ges fra Frederiks gate og 
opp til Slottet, altså både i 
Slottsbakken og på Slotts-
plassen.

Arbeidet starter etter 17. 
mai, og dette skal gjøres:
• Fjerne gammel masse 
(gammel grus og asfalt).
• Legge nye bære- og for-
sterkningslag og asfalt med 
toppdekke av stabilisert 
grus.
•Lage et nytt dreneringssys-
tem.

Det nye dekket består av 
flere lag. Først graves det 
35 – 45 cm ned, og gammel 
masse fjernes. Forurenset 
asfalt sendes til deponi for 

spesialavfall. Så legges det:

• Fiberduk.
• Forsterkningslag med 
pukk og geonett.
• Bærelag med pukk av en 
annen sortering enn den 
som ligger under.
• Et fire cm tykt lag med 
sort asfalt.
• Et fire cm tykt lag med rø-
daktig asfalt, det vil si med 
samme farge som toppdek-
ket, rød grus og fargeløst 
bindemiddel.
• Til slutt: Toppdekke av 
stabilisert grus.

Toppdekket legges ved at 
varmt bindemiddel sprøy-
tes på den underliggende 
asfalten, og grus strøs over 
i to omganger, grov først, 
så fin. Legging krever mi-
nimum 12 varme grader og 
tørr leggeflate. Metoden er 
blant annet benyttet i Bo-
taniske have i København. 
Toppdekket vil bli lagt i au-
gust-september om været 
tillater det.

Underlaget som legges, er 
tett, så regnvann kan ikke 
trekke ned i bakken. Dre-
neringen håndteres med at 
det legges vannrenner langs 
kanten på Slottsplassen, og 
at det etableres et underjor-
disk rørsystem.

Plassen vil være åpen for 
ferdsel igjen fra oktober-
november. Det vil ikke bli 
arbeid om vinteren. Reha-
biliteringen skal være fer-
dig slik at plassen kan tas i 
bruk ved Grunnlovsjubile-
et, 17. mai 2014. Hvis vær-
gudene slår seg vrange, kan 
det hende at sluttarbeidet 
på toppdekket må tas vå-
ren/sommeren 2014, men 
barnetoget vil uansett kun-
ne gå over plassen, selv om 
toppdekket ikke skulle væ-
re helt ferdig.

Arbeidene gjennomføres 
i regi av Statsbygg i sam-
arbeid med Det kongeli-
ge hoff, Riksantikvaren og 
Oslo kommune. Prosjektle-
der er Kjersti Sandvik.
 
 

 
Vil ha flere kloke hoder til Norge
Arbeidsinnvandrere med høy 
utdanning er flinke til å til-
passe seg det norske samfun-
net, viser ny undersøkelse. 
Nå vil næringslivet gjerne ha 
flere av dem.

– Veldig mange lærer seg 
norsk, selv om det ikke 
egentlig er nødvendig for 
jobben de skal gjøre, sier 
Lars-Kåre Legernes, admi-
nistrerende direktør i Oslo 
Handelskammer.

Han leder styringsgruppen 
for en undersøkelse som skal 
kartlegge kompetanseinn-
vandring til Norge. Så langt 
har nær 700 arbeidsinnvan-
drere med utdanning på høy-
skole- og universitetsnivå 
svart.

– Svarene tyder på at over 
70 prosent i denne gruppen 
lærer seg norsk, og de fles-
te deltar i sosiale aktiviteter 
knyttet til jobben. Flertallet 
følger også med på norske 
nyhetsmedier og skaffer seg 
norske venner, sier Legernes.

Undersøkelsen inngår i et 
større prosjekt som skal be-
skrive hindringer og mulig-
heter for økt kompetanseinn-
vandring. De spurte er ansatt 
i bedrifter tilknyttet et res-
surssenter som tilbyr råd og 
bistand i forbindelse med slik 
innvandring. Senteret drives 
i regi av Oslo Handelskam-
mer.

Trenger flere
Utdanningsmessig represen-
terer ingeniører og teknisk 

utdannede på masternivå den 
største gruppen. Halvparten 
kommer fra EØS-land, 20 
prosent kommer fra Østen og 
10 prosent fra USA. I Norge 
er de først og fremst bosatt i 
Rogaland, Hordaland, Oslo 
og Akershus.

– Dette er mennesker som i 
hovedsak har valgt Norges-
oppholdet som et ledd i en 
karriereplan. Slik sett er det 
interessant at 60 prosent av 
dem svarer et ubetinget ja på 
om de vil anbefale andre å 
gjøre det samme, mens ytter-
ligere 36 prosent kan tenkes 
å ville gjøre det. Bare 4 pro-
sent svarer bestemt nei.

Levekostnadene synes imid-
lertid de fleste er høye. På en 
skala fra en til seks, der seks 
betyr at levekostnadene er 
mye høyere enn i deres hjem-
land, krysser 83 prosent av 
for svar mellom fire og seks.

– Når vi nå går så grundig til 
verks for å kartlegge denne 
gruppen er det fordi vi mener 
det er viktig å legge til rette 
for at Norge skal tiltrekke seg 
kompetent arbeidskraft i åre-
ne fremover. Vi kommer ik-
ke til å utdanne tilstrekkelig 
mange selv. Kompetanseinn-
vandring er helt nødvendig, 
sier Legernes.

Ønsker debatt
Han mener Norge som na-
sjon må arbeide mer målret-
tet for å tiltrekke seg kloke 
hoder, og at forståelsen av 
kompetanse som drivkraft i 
en åpen, global økonomi må 

tillegges større vekt.

Dette blir temaet når Oslo 
Handelskammer samler po-
litikere, næringslivsledere 
og organisasjoner til debatt 
på Litteraturhuset i Oslo 28. 
mai.

– Undersøkelsen ser ut til å 
bekrefte at mange som kom-
mer til Norge er fornøyd. 
Men i årene fremover blir ut-
fordringen å aktivt tiltrekke 
oss kompetente arbeidsinn-
vandrere. De vil ikke kom-
me hit av seg selv, sier Tarje 
Bjørgum, strategisk rådgiver 
i Abelia, NHOs forening for 
kunnskaps- og teknologibe-
drifter.

Abelia er engasjert i det på-
gående utredningsarbeidet, 
og ønsker å løfte kompe-
tanseinnvandring tydeligere 
frem som tema. Også Fors-
kningsrådet samt nærings-
foreningene i Stavanger, 
Bergen, Trondheim, Kristi-
ansand og Tromsø deltar.

– Det politiske ansvaret for 
å legge til rette for dette er 
for oppsplittet. Nå ønsker vi 
å gjøre kompetanse til et te-
ma i valgkampen. Men det er 
viktig at ikke dette spørsmå-
let sauses sammen med den 
tradisjonelle debatten om 
innvandring. Disse tingene 
har lite med hverandre å gjø-
re, sier Bjørgum.

Kontaktperson:
Lars-Kåre Legernes, adm. 
direktør i Oslo Handelskam-
mer, telefon 913 46 426
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Interiørarkitekt

Bryggegata 9, 0250 Oslo • Telefon 22 83 22 13
www.iark.no

Sett fra Akershuskaia. Storfint besøk av Christian Radich søndag 28. april.      

Astrup Fearnley Museet Prosjektfakta

Byggherre: KS Tjuvholmen Utvikling
 (Selvaag Gruppen 60% –
 Aspelin Ramm Gruppen 40 %)
Arkitekt: Renzo Piano Building Workshop
 i samarbeid med 
 Narud-Stokke-Wiig
Arkitekt tårnet: Narud-Stokke-Wiig/
 Arkitekt Knut Ramstad
Prosjektledelse: Sweco (Gøteborg)
LARK: Gullik Gulliksen
Interiørarkitekt: iark
Glassentreprenør: Skandinaviska Glassystem
Råbygg fundamenter: Skanska Norge
RIB: Seim & Hultgren
RIE: Ing. Per Rasmussen
RIE trafo/infrastruktur: ECT
RIV: Norconsult
RIV kjølesentral, bru: Erichsen & Horgen
RIAku: Brekke & Strand Akustikk
RIBr/Byfys/RIG
for Skanska: Multiconsult
Uavh. kontroll brann: Hjellnes Consult
Uavh. kontroll statistikk: Dr.techn. Olav Olsen
  

Bildene taler for seg.
Bygget er spek-
takulært, og for en 
beliggenhet!

Fotos:
Byggenytt
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Stor sikkerhetsavtale med Departementenes 
servicesenter
Stanley Security AS har 
inngått en omfattende sik-
kerhetsavtale med Depar-
tementenes servicesenter 
(DSS). Avtalen omfatter 
installasjon og service av 
alarm og adgangskontroll-
system ved samtlige depar-
tement.

Avtalen har en verdi på 
mellom 50 og 75 millio-
ner kroner fordelt over to 
år, med opsjon på ytterlige-
re seks år. Avtalen er blant 
Stanleys største noen sinne, 
og også blant de største i 
norsk sikkerhetsbransje.

– Vi er svært glade for at 
DSS har gitt oss fornyet til-
lit med sikkerhet knyttet 
til noen av våre viktigste 
samfunnsinstitusjoner, si-
er administrerende direktør 
Trond Langeland i sikker-
hetsselskapet Stanley Secu-
rity AS. 

Avtalen omfatter pro-
duksjon, leveranse, ved-
likehold, oppdatering og 
overvåking av system 
for adgangskontroll og et 
sensorbasert alarmsystem, 
samt sikkerhetsrådgivning.
– Stanley Security har gjen-

nom den avtalen de har hatt 
i flere år vist at de tilfreds-
stiller våre sikkerhetsstan-
darder og -krav, og har ut 
fra disse og andre offentli-
ge kriterier levert det beste 
anbudet. Vi ser frem til et 
fortsatt godt samarbeid, si-
er Bjarne Dag Astor i DSS. 

DSS er underlagt - Lov om 
forebyggende sikkerhetstje-
nester - (sikkerhetsloven), 
som også omfatter krav til 
sikkerhetsleverandør, per-
sonell og kompetanse.

– En klar målsetning er å si-
kre Regjeringens bygnings-
masse i henhold til den 
enhver tid gjeldende trus-
selsituasjon. DSS har høy 
sikkerhetskompetanse og 
er godt forberedt på denne 
målsetningen med sitt plan-
verk. Vi ser frem til å fort-
sette arbeidet som partner i 
arbeidet for å nå dette må-
let, sier Langeland.

Om Stanley Security
Stanley Security (http://
bit.ly/bBSsJ2) er eid av det 
amerikanske S&P 500-sel-
skapet Stanley Black & 
Decker  (NYSE:SWK) 
(http://bit.ly/1i75TR), og 

har en omsetning på over ti 
milliarder dollar.

Stanley Security er ver-
dens største leverandør av 
tekniske IT-baserte sik-
kerhetsløsninger og tjenes-
ter for bedriftsmarkedet, 
med en omsetning på rundt 
18,6 milliarder kroner. Sel-
skapet hadde en omset-
ning i Norge (http://bit.ly/
Yme6KS) på 460 millio-
ner kroner i 2012, med over 
10.000 næringslivskunder. 
Hovedkontoret ligger i Os-
lo, og er for øvrig represen-
tert i samtlige fylker med 
totalt 320 
 

Administrerende direk-
tør Trond Langeland og 
Stanley Security vant en 
av landets største sikker-
hetskontrakter.

 
Stjeler båten før sjøsetting
Ikke la den nypussete båten 
stå og by seg fram på båthen-
geren i dagevis, advarer If 
Skadeforsikring.

– De siste årene har vi sett 
mange eksempler på at ty-
ver tar båtene allerede før de 
kommer på vannet. Derfor 
vil vi gjerne advare båteierne 
nå rett før den mest hektiske 
båtpussesongen begynner, si-
er Per Arne Strandenes, fag-
sjef for fritidsbåt i If Skade-
forsikring.

Forsikringsselskapet har be-
gynt å få inn de første tyveri-
meldingene i år.

– Eieren har gjerne drevet 
med båtpuss, og båten står 
klar på hengeren i påvente 
av fint vær og riktig anled-
ning for sjøsetting. Dermed 
blir båten stående og by seg 
fram ubevoktet og unødven-
dig lenge, sier Strandenes.

Politiet patruljerer
Det er gjerne båter på 15-20 
fot som stjeles på denne må-
ten. Tyvene stikker av med 
både tilhenger og båt.

– Båttilhengere har samme 
krav til kulelås som vanlige 
tilhengere. Men låsene er av 
vekslende kvalitet og er ikke 
en veldig stor utfordring for 
en profesjonell båttyv, som 
kanskje attpåtil får jobbe 
uforstyrret, sier Strandenes.

Grensefylket Østfold får tid-
lig besøk av omreisende 
båttyver, særlig fra Polen. 

I mars mottok de ni anmel-
delser om båtmotortyveri.

– April og mai er høyrisiko-
tid for tyverier, men også om 
høsten når båtene er tatt opp 
på land igjen. Også da blir 
de stående ubevoktet og lett 
tilgjengelig, sier politiførste-
betjent Terje Bøe i Østfold 
politidistrikt.

I disse dager patruljerer sivilt 
Østfold-politi lokale båthav-
ner på jakt etter mistenkelig 
adferd, også om natten. I fjor 
delte de ut informasjonsma-
teriell til over 2000 båteie-
re og marinaer, med tips om 
hvordan man sikrer båt og 
motor.

– Det er mange måter å gjø-
re jobben vanskeligere på 
for tyvene. Båthengeren kan 
jekkes opp og det ene hjulet 
tas av. Motoren blir vanske-
ligere å omsette dersom du 
tar av motordekselet og dek-
ker til med presenning eller 
plast, eller tar av propellen, 
sier Bøe.

Marinaeiere blir oppfordret 
til å begrense adgangen med 
bom. Politiet ber dem også 
om å få båteierne til å arran-
gere vakthold utenfor seson-
gen.      

Funnet i Polen
Mange stjålne båter og moto-
rer forsvinner fort ut av lan-
det og har vist seg vanskelig 
å oppspore. Nylig ble imid-
lertid 23 båtmotorer funnet 
på et lager i Polen. De viste 

seg å være de samme som ble 
stjålet på Tjøme i fjor høst.

– Motorene var Securmark-
merket og enkle å identifi-
sere, sier Per Arne Strande-
nes i If.

Securmark-merking betyr 
at båt og motor merkes med 
synlige og gjemte merker, 
med klistremerker og inngra-
vering. I tillegg kan motor og 
båt mikromerkes, som betyr 
at bitte små datachips spray-
es på. Identitetsmerkene er 
unike for din båt og motor og 
er usynlige for øyet.

– Merkingen øker sjansen for 
at båt og motor kommer til 
rette hvis de blir stjålet. I til-
legg vil den synlige delen av 
merkingen kunne virke av-
skrekkende på en del tyver, 
sier Strandenes. 

 Kontaktpersoner:
Per Arne Strandenes, fagsjef 
for fritidsbåt i If Skadeforsik-
ring, tlf. 934 03 370.
Jon Berge, informasjonsdi-
rektør i If Skadeforsikring, 
tlf. 905 98 680. 
Lars-Kåre Legernes, adm. 
direktør i Oslo Handelskam-
mer, telefon 913 46 426.

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

byggenytt.no/bilder
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arkitekt
landskapsarkitekt

Erling Skakkes gate 49 B, 7012 Trondheim

Tlf. 73 53 70 70

www.solemarkitektur.no

Utførende arkitekter og 
rådgivende ingeniører

www.norgeshus.no

Thoragården, Melhus

www.luftbehandling.no

Vi har prosjektert, levert og
montert luftbehandlingsanlegg

Thoragården markerer starten av Melhus sentrum og vil derfor ha stor betydning for inntrykket besøkende får av 
stedet.

Foto: Byggenytt

Av 
May Siri Bones, sivilarkitekt MNAL,

Norgeshus AS

Bygningen og stedet
Thoragården markerer star-
ten av Melhus sentrum og vil 
derfor ha stor betydning for 
inntrykket besøkende får av 
stedet. Vi ønsket å gi byg-
ningen en tyngde og innby-
dende form som definerer og 
strammer opp den nye miljø-

gata som i dag preges av sto-
re parkeringsplasser og en-
kle, platekledte kjøpesentra 
samt store og små bygg i for-
skjellige stilarter. De bygnin-
gene som vi anser som mest 
heldige er oppført i tegl- dog 
også disse i forskjellige stil-
arter. Det ble derfor naturlig 

å videreføre dette som et ele-
ment i Thoragården - sam-
men med tre- og platekled-
ning. 

Den nye veilederen for Mel-
hus sentrum ble også lagt til 
grunn for utformingen.  Dy-
namikk, vitalitet og harmoni 
har vært noen av intensjone-
ne for uttrykket. Bygget har 
mange ulike detaljer, men de 
tydelige hovedkomponente-
ne binder det hele sammen. 
For at dette skal fungere er 
det viktig at detaljene i over-

gangene er tydelige og rene. 

Bygningen forholder seg til 
den nye miljøgata i Melhus 
sentrum mot øst- og et mulig 
utviklingsområde mot vest. 
En forutsetning for prosjek-
teringen har derfor vært å 
ivareta at området skal fun-
gere optimalt også på sikt for 
beboere, besøkende samt va-
releveranse/drift ved videre 
utbygging. Dette ble føren-
de for orientering av viktige 

Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side

 
Prosjektfakta

Byggherre: Prima-Hus Bolig AS
 Norgeshus AS
Totalentreprenør: Primahus Entreprenør AS
Arkitekt: Norgeshus AS
LARK: Solem Arkitektur AS
RIB: Norgeshus AS
RIV: Sweco Norge AS
RiBr: COWI AS
RIAku: COWI AS
Energiberegning: Rambøll Norge AS
RIG: Rambøll Norge AS

Underentreprenører, leverandører:

Argon elektro AS el-kraftanlegg, AAS Luftbehandling 
AS luftbehandlingsanlegg, ORAS Trondheim AS sani-
tæranlegg, KONE AS heis, Båsum Boring Trøndelag AS 
brønnboring, Ekren Maskin AS graving og utvendig VA 
utomhusplan 1, Stjern Entreprenør AS betongentreprenør 
og ståkonstruksjoner, Contiga AS prefab betongelementer 
stålkonstruksjoner, RH Prosjekt AS brannisolering porter 
og ståldører, Mestertak Entreprenør AS taktekking, Horne-
berg Bygg AS mur- puss- tegl- og flisarbeider, RS Gulv AS 
avrettingsarbeider, Midthaug Trøndelag AS smedarbeider,  
R. Daaland AS glass og aluminium,  Sandå Stjørdal AS 
maler og gulvbelegg, HTH Kjøkken Trondheim AS kjøkken 
bad og garderober, Låsgruppen AS lås og beslag, Vental 
AS solskjerming, Geir Høydal parkett, 3 kløver AS utom-
hus takhage, Modulvegger Trondheim AS systemvegger 
og himling, Solli & Haugen AS blikkenslager.
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Telefon 72 53 06 00 • www.stjern.no

Betong- og stålarbeider
er utført av

Vi har utført
utvendige

beslagsarbeider

Telefon 72 84 62 20
www.sollihaugen.no

Mur-, puss-, tegl-
og flisarbeider

er utført av

Hornebergvegen 9, 7038 Trondheim
Telefon 73 84 40 50

 

Graving, utvendig vann og 
avløp samt veier og plasser 

er utført av

Telefon 72 87 90 40

fortsettelse fra 
forrige side

funksjoner som inngangsfor-
hold, nedkjøringsrampe og 
varelevering. 

Bygningen
Byggets 1.etasje var opprin-
nelig tiltenkt mindre detalj-
handel, men store arealer ble 
utleid til henholdsvis SMN1 
og Bunnpris. For å få til et så 
arealeffektivt bygg som mu-
lig har detaljhandelen i 1.eta-
sje direkte adkomst utenfra. 
2.etasje krager ut og dan-
ner overdekning langs deler 
av bygget. I 2.etasje er store 
arealer utleid til legekontor 
og et treningssenter samt fle-
re mindre aktører. Alle næ-

ringslokaler har mulighet til 
å benytte seg av felles møte-
rom/spiserom.

3. og 4.etasje består av leilig-
heter. For å dempe høyden 
mot miljøgata er disse byg-
ningsdelene trukket mot 
vest. Beboerne deler en stør-
re takhage; treningssenteret 
ligger i all hovedsak under 
denne for å redusere eventu-
ell lydproblematikk. Leilig-
hetsbalkongene mot vest er 
delvis trukket inn for å lage 
naturlig skjerming. 

En felles takhage mot mil-
jøgata er utviklet i samspill 
med landskapsarkitekter hos 
Solem Arkitektur AS, og in-
tensjonen har vært å lage en 

sansehage med bærbusker, 
duftende urter og sedummat-
ter med ulike valører. 

Som alltid oppstår det ut-
fordringer med utspring i 
endringer sent i prosjekte-
ringsfasen, men takket være 
godt samspill med de ulike 
prosjekterende og ikke minst 
byggeplassleder og snekker-
baser ble resultatet som til-
tenkt fra arkitektens side. 
Den korte avstanden fra vårt 
kontor til byggeplassen var 
en klar fordel i byggefasen. 
De 25 leilighetene ble solgt i 
løpet av 3 timer og Thoragår-
den ble raskt en del av voka-
bularet til innbyggerne.

Bildet over viser in-
teriør i kontorlandskap.

Til venstre:
3. og 4. etasje består av 
leiligheter. For å dempe 
høyden mot miljøgata 
er disse bygningsdelene 
trukket mot vest.

Foto:
Byggenytt

Back of House. All hvitmaling ennå ikke på plass. For å få til et så arealeffektivt bygg som mulig har detaljhandelen 
i 1.etasje direkte adkomst utenfra. 

Foto: Byggenytt

Detalj med smart vindusløsning.

Foto: Byggenytt
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Telefon 90 25 55 57
Vi har utført:

• Isolering og tekking av tak og terrasser
• Tekking av membran på gårdshagen
• Tekking av membran over p-kjeller

Telefon 940 18 800
www.mestertaktrondheim.no

Kjøkken, bad og
garderobe er levert

og montert av

HTH Trondheim AS
Haakon VII gate 11 B
7041 Trondheim
Telefon 73 58 50 50

www.hth.no

Trapper og rekkverk
er levert av

Trapper • Rekkverk • Balkonger

Midthaug Trøndelag AS
www.midthaug.no

Fra tekniske rom med elektrokjel og grunnvanns
varmepumpe over, og luftbehandlingsanlegg under.

Foto: Byggenytt

Beboerne deler en 
større takhage. Illus
trasjonen fra Norges
hus viser hvordan 
takhagen er tenkt ut
ført. Intensjonen er å 
lage en sansehage med 
bærbusker, duftene 
urter og sedummatter 
i ulike størrelser.

Foto: Byggenytt

Interiøreksempler fra 
Thoragården.

Foto: 
Byggenytt

s

Det skal trimmes også i 
Melhus.

Foto:
Byggenytt

Fasadedetaljer mot 
Miljøgata. Byggets 
buete form følger gatas 
kurve.                     

Foto:
Byggenytt
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www.sweco.no

Rådgivende ingeniør
elektro og VVS

Interiørarkitekter
for Brattørkaia 15 A/B

www.lusparken.no

ARKITEKTER

Per Knudsen Arkitektkontor AS
Brattørgata 5 - 7010 Trondheim
www.pka.no    -    pka@pka.no

... til virkelighetfra idé...           

Arkitekt

ARKITEKTER

Per Knudsen Arkitektkontor AS
Brattørgata 5 - 7010 Trondheim
www.pka.no    -    pka@pka.no

... til virkelighetfra idé...           

Arkitekt

ARKITEKTER

Per Knudsen Arkitektkontor AS
Brattørgata 5 - 7010 Trondheim
www.pka.no    -    pka@pka.no

... til virkelighetfra idé...           

Arkitekt

Brattørkaia 15 A/B Prosjektfakta

Byggherre: Brattørkaia AS
 (Heleid av Entra Eiendom AS)
 
Største leietaker: Direktoratet for Naturforvaltning

Totalentreprenør: Reinertsen AS

Arkitekt: Per Knudsen Arkitektkontor AS

Interiørarkitekt: Lusparken Arkitekter AS

Prosjektleder: OptiMan Prosjektledelse AS

RIE/RIV: Sweco Norge AS

RIB/RIG/RIAku/RIBr: Reinertsen Engineering AS

Av 
Kjell Winsvold,

Per Knudsen Arkitektkontor AS

Kjell Winsvold i resepsjonen. Allerede her ser vi at det handler om natur, med lyssatte 
fuglespor på resepsjonsdisken.

Foto: Byggenytt 

Brattørkaia 15 A og B er et 
kontorbygg som byggherren 
Brattørkaia AS har bygd for 
hovedleietakeren Direktora-
tet for Naturforvaltning. Byg-
get har Rockheim som nabo i 
øst, og er første trinn i en ut-
bygging av området mellom 
Rockheim og Brattørkaia 17B.

I reguleringsplanen for Bratt-
ørkaiaområdet, utarbeidet av 
Pir II Arkitektkontor, er det 
satt krav til at bebyggelses-
struktur for nye bygninger 
langs Brattørkaia sikrer sikt-
linjer ut mot fjorden, ved at 
bygningsvolumer over 3. eta-
sje bygges som lameller ori-

entert normalt mot kaifron-
ten.

Brattørkaia 15 er organisert 
som to kontorlameller på 5 
og 6 etasjer, med et 3 etasjes 
mellombygg. Mellombygget 
har kontorfunksjoner i sørøs-
tre del, som binder sammen 
lamellene i de nederste eta-
sjene. 

Resten av mellombygget 
inneholder vestibyle og kan-
tine, åpent i 3 etasjer, sup-
plert med ulike broer, hyl-

ler og terrasser, både inne og 
ute, til kommunikasjonsårer 
og sosiale soner. 

Basert på byggets beliggen-
het og karakteristiske bru-
kerbehov, lanserte vi ”fra 
fjord til fjell” som modell 
for oppbyggingen av bygget. 
Dette gjenspeiler seg ekste-
riørt, i det sentrale innerom-
met og i farge- og material-
bruk i kontorarealene.

Kontoretasjene er utformet 
i samarbeid med Lusparken 
Arkitekter, som har vært in-
teriørarkitekt for DN. Loka-
lene er organisert med celle-
kontorer langs langveggene 
og møterom/stillerom i midt-
sonen, mens bygget åpner seg 
mot gavlene hvor kontorland-
skapene er plassert.

1. etasje rommer kantine, re-
sepsjon for DN, felles møte-
romsavdeling, garderobean-
legg, DNs lager, kopisentral, 
driftsrom og hovedtyngden 
av tekniske rom. I tillegg er 
det satt av plass til framtidig 
næringsareal (kiosk, restau-
rant etc)

I prosjektet inngår en parke-
ringskjeller som også strek-
ker seg under et framtidig 
Brattørkaia 16.

Materialer
Lamellenes langsider er 

Brattørkaia 15 i godt selskap. Rockheim og Clarion-
hotellet. Gammel arkitektur her representert med 
bygget til Namsfogden i Trondheim. 

Foto: Byggenytt

Mellombyggets vestibyle- og kantinerom med røffe 
detaljer.

Foto: Byggenytt
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Bli bedre kjent med oss på sosiale medier:

www.reinertsen.no

Totalentreprenør for 
Brattørkaia 15 A/B

Levering av prefabrikkerte 
bærekonstruksjoner

i betong

Telefon 74 28 06 00
www.ocem.no

➞
kledd med Rheinzink. Gavl
fasadene består av selvbæ
rende glassfasader i alu
minium. I tillegg er noen 
veggpartier kledd med farge
te høyglansplater.

Langveggene er utført som 
prefabrikkerte veggelemen
ter, der ytterkledning, inklu
dert utlekting, er utført på 
byggeplass.

Ytterveggen mot sørvest er i 
de 3 nederste etasjene utført 
som en midlertidig vegg, dvs. 
denne veggen skal gjøres om 
til en innervegg når nr. 16 
blir bygget.

I kontorlokalene til DN er 
det lagt teppegulv i møterom 
og kontorlandskap på 2. og 
3. etasje. Øvrige kontor areal 
har linoleumsgulv. Gulvet i 
glassgården er slipt hvit be
tong.

Den tette delen av taket over 
glassgården vil få sedumtak i 
løpet av våren.

Etter hvert vil også plante

basseng komme på plass i 
sentralrommet. Plantebas
seng, plantekasser, pluss en 
stor plantevegg vil være ele
menter som tydeliggjør fra
fjordtilfjellkonseptet.

Forøvrig er glassgården pre
get av store eksponerte ven
tilasjonskanaler og kraftige 
betongkonstruksjoner, inn
fyllingsfelt med glass og eik, 
samt hvitmalte gangbroer og 
trapper.

Energi
Byggherren og hovedbruke
ren har begge vært opptatt av 
at en rasjonell og nøktern ut
bygging skulle kombineres 
med høye miljø og energi
mål. Bygget er dermed opp
ført i passivhusstandard, 
energiklasse A, og er pro
sjektert med målsetting om å 
bli Breeamsertifisert klasse 
Very Good. Denne balanse
ringen mellom kostnadsef
fektivitet på den ene side og 
høye miljø og energikrav på 
den annen side, gjenspeiler 
seg blant annet i det ekspo
nerte ventilasjonssystemet.

Bydelen Brattøra er allerede  godt forsynt med profilbygg: Pirbadet, Clarion Hotel & Congress, et av de største i Skan-
dinavia, Rockheim og nå Brattørkaia 15 A/B. Nye prestisjebygg er underveis hvor nå midlertidig parkering holder til. 
Brattørkaia 16, en utvidelse av 15 A/B, og senere Powerhouse 1 som vil generere mer energi enn det bruker. Brattøra 
    fortsetter å utvikle seg fra lukket industriområde til åpent og levende byrom,

Foto: Byggenytt

s

Ikke lett å unngå Rock-
heim fra denne vinkelen 
når hovedmotivet skal 
være Brattørkaia 15. 
Men de to husene står 
godt i sammen. 

Foto:
Byggenytt

Forøvrig er glass-
gården preget av 
store eksponerte 
ventilasjonskana-
ler og kraftige be-
tongkonstruksjo-
ner, innfyllingsfelt 
med glass og eik, 
samt hvitmalte 
gangbroer og trap-
per.

Foto:
Byggenytt

Her er naturen 
bokstavelig 
talt trukket 
inn i hus.

Foto:
Byggenytt
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HTH Kjøkken Trondheim
Haakon VII gate 11 B
7041 Trondheim
Telefon 73 58 50 50

www.hth.no

Kjøkken er levert
og montert av

Møbler og interiør i de nye lokalene
til Direktoratet for Naturforvaltning fra

www.lindbak.no/interior  •  Tlf. 73 96 08 00 Elektroentreprenør

Telefon 73 92 44 00
www.argon.no

Leverandør av luftbehandling
og automasjonsanlegg

Istad Tekniske Trøndelag AS
Telefon 72 59 90 00

www.istadtekniske.no

Interiøreksempler. Over sosiale soner ved kontorkor-
ridor og ved kommunikasjonsbro. Under sosial sone 
ved te-/kaffekjøkken. Møbler, innredningsmaterialer 
og fargebruk i kontorarealene gir et hyggelig inntrykk. 

Fotos: Byggenytt

Når det gjelder et miljøprosjekt av Brattørkaia 15’s 
kaliber, er teknisk utstyr og utførelse av de tekniske 
anlegg av høy kvalitet. Her er noen eksempler. Bildet 
over er fra kantinekjøkkenet og viser kjøkkenhette 
med syklonfilter og UV-rensing. 

Foto: Byggenytt

LEAN produksjon 
og høy miljøambisjon

på Brattørkaia 15

I en samtale med totalentreprenørens prosjektleder Knut Ola 
Haug hos Reinertsen AS får Byggenytt opplyst at kontorbyg-
get Brattørkaia 15 A/B er oppført som et passivhus med ener-
gimerke A. I tillegg sertifiseres bygget etter klassifiserings-
systemet BREEAM-NOR med klassiofiseringen Very Good. 

Dette er relativt nytt i Norge og derfor har totalentreprisen 
vært både interssant og utfordrende, sier Haug. Prosjektet har 
en kontraktsverdi på ca. 200 millioner kroner (eks. mva) og 
har bestått i oppførelsen av to blokker, en med 4 etasjer og 
en med 5, samt et 3 etasjers mellombygg på totalt ca. 14.000 
m2 BTA.. I tillegg er det bygget en parkeringskjeller på  ca. 
6000 m2 BTA.

Sweco Norge AS har vært prosjekterende for VVS/EL/Ener-
gi, mens SINTEF har hatt rådgiveroppdrag med hensyn til 
kuldebroer og passivhusdetaljer. Reinertsen har stått for 3. 
partskontroll av energiberegninger. Reinertsen har videre 
selv utført prosjektering av bærende konstruksjoner, brann, 
og akustikk.  

Utføringsmessig har Reinertsen stått for VVA-arbeider, be-
tong- og tømmerarbeider i egenregi. Øvrig prosjektering og 
utførelser er hentet inn fra underentreprenører, i følge Haug.

Totalentreprisen har benyttet seg av prinsipper basert på LE-
AN produksjon. Et eksempel i denne sammenheng er at byg-
get er inndelt i mange kontrollarealer med samme gjennom-
føringstid og suksessiv oppstart/avslutning for å få en takt og 
en gjenkjennbarhet i produksjonen.  Et eget renholdsfirma 
har hatt ansvar for oppfølging av rent tørt bygg,  i samme takt 
og soner som alle andre fag i LEAN produksjonen.  

Reinertsen har hatt eget personell for oppfølging av kildesor-
tering, og det er oppnådd en sorteringsgrad på 88%. Videre 
har det vært kartlegging av utslipp på leveranser til bygge-
plassen.  Bruk av produkter uten miljøgifter har vært over-
holdt i henhold til BREEAM og substitusjonsplikten.

Avslutningsvis forteller Haug at arbeidene startet opp i be-
gynnelsen av i månedsskiftet august/september 2011. Over-
levering av bygget fant sted 1. mars i år.

Utsnitt fra ett av to ventilasjonsrom i 1. etasje. Velor-
ganisert, rent og ryddig.

Foto: Byggenytt

Glassgården med synlige ventilasjonskanaler.

Foto: Byggenytt

Alltid trivelig å treffe arbeidsfolk til en hyggelig prat. Her 
Ketil Tiller, prosjektleder hos Istad Tekniske Trøndelag 
AS, og drifts leder Knut Bjørnar Engen, Reinertsen AS.

Foto: Byggenytt
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Sydfasaden vender mot Rv706 og jernbanesporene.                Foto: pka ARKITEKTER
Fasader ved kaifronten.    Foto: Byggenytt

Glassgården er preget av store eksponerte ventilasjonskanaler og kraftige betongkonstruksjoner. Kontorlanskapenes innredninger og fargevalg er tilpasset brukeren Direktorat
et for Naturforvaltning.

Foto: Byggenytt

Byggene ved kaifronten, fra venstre: Pirbadet, Maritime Roboticsbygget, Clarion 
Hotel & Congress, Rockheim og Bratørkaia 15A/B. 

Foto: Byggenytt
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Thoragården i Melhus består av næringslokaler i 1. og 2. etasje. 3. og 4. etasje består av 
leiligheter. Disse har adgang til takhage.

Foto: Byggenytt

Et utvalg prosjektbilder i denne utgave

Vestby Storsenter bærer sitt navn med rette, med samlet areal på ca. 38.000 m2.                                     Foto: Byggenytt

Byggenytt setter 
pris på flotte
tekniske rom.

Til venstre: fra 
Norges 
Handelshøyskole.

Til høyre: fra 
Brattørkaia 15.

Foto:
Byggenytt

Bildet over: sett fra Papirbredden 2’s takterrasse.

Foto: Byggenytt
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