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Kuben yrkesarena sett fra vest, beliggende mellom Østre Aker vei og Kabelgaten.                         Foto: Jon Ivar Søhus

Resepsjonen og trapp opp til biblioteket.                                    Foto: Byggenytt

Et luftig nattblikk ned mot del av kantinen mot sør-vest.                                        Foto: Byggenytt                                      

Sett  fra sør-vest mot hovedinngang.

Foto: Byggenytt

Prektig ankomst.  Foto: Byggenytt
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Interiørarkitekt
Kuben yrkesarena

www.white.se

Kuben yrkesarena – Norges største yrkesfaglige skole 

Vi har tegnet Kuben yrkesarena
fra skisse til komplett BIM-modell

arkitektur og prosjektadministrasjon

Parkveien 41 B, 0258 Oslo
Telefon 22 12 19 60 • post@archuno.no

Av 
Nina Tendal,
Arch Uno AS

Intensjoner
Arch Uno AS startet arbei-
det med prosjektet allerede 
i 2006 som en mulighetsstu-
die av tomten for Undervis-
ningsbygg Oslo KF. Parallelt 
utarbeidet Arkitektpartner 
AS romprogrammet i samar-
beid med Utdanningsetaten.  
Denne er bestiller av bygget 
og deres intensjon og målset-
ting var å skape et kompe-
tansesenter for yrkesfag til-
rettelagt for tett samarbeid 
med næringslivet for å gi et 
mer relevant og attraktivt ut-
danningstilbud.  I tillegg øn-
sket etaten en skole med stor 
grad av åpenhet. Undervis-
ningsbygg som er byggherre 
ønsket dessuten et bygg med 
høy generalitet, elastisitet og 
fleksibilitet i forhold til frem-
tidige behov for tilpasninger 
av bygget i tillegg til lave 
driftskostnader og energifor-
bruk.

I samarbeid med Arkitekt-
partner utarbeidet og gjen-
nomførte vi konseptet slik 
det fremstår i dag. Intensjo-
nen vår var å skape en skole 
som gir faglig identitet og so-
sial tilhørighet. For å oppnå 
det ville vi synliggjøre sko-
lens aktiviteter og etable-
re en felles arena for sosiale 
elevaktiviteter. Vi ønsket å 
gi skolen et formspråk som 
uttrykte noe varig og so-
lid, blant annet ved bruk av 
materialer som tegl, zink og 
kobber som fortsatt utføres 
av tradisjonelle håndverks-
fag.  

Tomten 
Kabelgaten 10-20 ligger rett 
nord for Økern senter og var 
tidligere produksjonssted for 
Standard Telefon- og Kabel-
fabrikk. Området har vært 
preget av industribedrifter, 
men er nå i transformasjon 
mot mer service og utadrette-
de industribedrifter og kon-
torer. Omkringliggende be-
byggelse er variert og består 
av gamle industribygg i tegl 
til nyere kontorbygg. Tomten 
er avgrenset av Østre Aker 
vei mot nord og Kabelgaten 
mot sør og utgjør ca. 20 000 

m2. Terrenget har en nivåfor-
skjell på ca. 2 m fra nord-øst 
til syd-vest. Bygget er anlagt 
langs gateløpet med hovedat-
komst og utadvendte service- 
og fellesfunksjoner henvendt 
mot Kabelgaten.  Fasadelivet 
er trukket litt tilbake fra Ka-
belgaten for å gi plass til et 
urbant uterom tilrettelagt for 
rekreasjon og aktivitet. 

De store verkstedhallene er 
plassert mot nord for å få di-
rekte kjøreatkomst til lager 
og verksteder. Et par verkste-
der er henvendt mot Kabelga-
ten og er planlagt med mu-
lighet for publikumsrettede 
tjenest er.  Nivåforskjellen på 
tomt en er løst ved at det syd-
vestre hjørnet med kantine 
og hovedinngang, ligger 1,2 
m lavere enn hovedplanet. Vi 
har utnyttet dette til et amfi 
som er gjennomgående fra 
uteplassene og inn i bygget. 
Vi ønsket at det innvendige 
vrimlearealet skulle ha god 
visuell kontakt med gatelivet 
utenfor og oppleves som en 
skolegård eller bygate. 

Materialer
Vi ønsket å begrense antall 
materialtyper i prosjektet for 
å gi det et samlet og helstøpt 
uttrykk. Samtidig er anlegget 
så stort at det krevde noe va-
riasjon.  Vi valgte en rustikk, 
mørk grå tegl på de lavere 
volumene som inneholder de 
store verkstedene på bakke-
plan der krav til robusthet er 
viktig. 

Hovedvolumet på syv etasjer 
som ligger sentralt i anlegget, 
og inneholder de mer gene-
relle undervisningsromme-
ne, har liggende dobbelfalset 
kledning i forpatinert svart 
zink. Det presise materia-
let understreker den stram-
me formen og gjør at den 
doble glassfasaden trer tyde-
lig frem. De doble fasadene 
gir nødvendig støyreduksjon 
mot Østre Aker vei og redu-
serer varmetapet til et mini-
mum slik at man kan tillate 
seg store glassfelt i klasse-

fortsettelse side 5

Nytt og gammelt formuttrykk i utmerket samspill.

Foto: Byggenytt
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Akustikkrådgivning for 
Kuben yrkesarena

Bygg  |  Samferdsel  |  Industri  |  Olje & gass

Telefon 24 12 64 40            www.brekkestrand.no

Byggeledelse
er utført av

www.opak.no

Tverrfaglig rådgivning med høy
kompetanse til bygg-, anleggs- og 

eiendomsmarkedene.

-sammen designer vi fremtiden

Vi har vært rådgivende 
ingeniører i prosjektet

Telefon 22 57 48 00 • post@hjellnesconsult.no 
www.hjellnesconsult.no

Frisørstoler med utsikt mot Østre Aker vei.                                               Foto: Byggenytt Sittemøbler i festlige farger bidrar til et lekent inntrykk.                          Foto: Byggenytt

Den store gymsalen er kledd i forpatinert kobber og er et selvstendig volum både form- og materialmessig. Den er løftet opp til 3. etasje og danner taket over kantinen.

Foto: Byggenytt
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Kuben yrkesarena

Vi har levert og montert all 
spesialinnredning som bl. a. 

kuber, Green House, catwalk, 
og omramning til bokskap, 
samt enkelte spesialmøbler.

www.hbh.no
Foto: Byggenyttsweco.no

RÅDGIVENDE INGENIØR
 • elektroteknikk og VVS-teknikk
 • ved Kuben yrkesarena

Takk for oppdraget.

fortsettelse fra side 3

rommene som igjen gir godt 
med dagslys og utsikt. 

Den store gymsalen er kledd 
i forpatinert kobber og er 
et selvstendig volum både 
form- og materialmessig. 
Den er løftet opp til 3. eta-
sje og danner taket over kan-
tinen. Kobber er også brukt 
innvendig, men som en per-
forert kledning rundt det sto-
re auditoriet.  Krav til akus-
tiske absorbsjonsflater i det 
store vrimlearealet har gitt 
utfordringer og kreative løs-
ninger. 

Som kontrast til de mørke 
materialene er gulvet i vrim-
learealet utført i hvit slipt 
betong med tilslag fra Ki-
lemoen som gir et fint spill 
av steinfarger. Som mur- og 
blikkenslagerarbeidene, er 
også det støpte gulv et eksem-
pel på flott håndverk.  Mate-
rialene i fasaden er trukket 
med inn i bygget og define-
rer byggets volumer og for-
sterker opplevelsen av at fel-
lesarealet er en forlengelse av 
uterommet.

Funksjonsbeskrivelse
Kuben yrkesarena består av 
ca. 1200 rom, fra generel-
le grupperom til verksteder 
med avansert teknikk.  De 
skal romme elever på videre-
gående fra 5 forskjellige fag-
områder i tillegg til studenter 
på fagskolen, lærlinger som 
tar kurs eller fagprøve og yr-
kesaktive som er innom på 
dagskurs. Fra 1300 til 2000 
elever skal bruke Kuben dag-
lig. I fellesarealet møtes de i 
kantinen, i kaféen, over bord-
tennisbordet, i biblioteket, i 
auditoriet eller rundt en ut-
stilling. Fra hovedinngangen 
leder en rampe opp til hoved-
planet og resepsjonen. Herfra 
går man via gaten med glass-
tak til en av de 4 hovedtrap-
pene som tar én opp til de 
spesifikke fagområdene. 

De store plasskrevende verk-
stedene er plassert i 1. eta-
sje med tilhørende gardero-
ber og grupperom. Praktisk 
og teoretisk undervisning er 
knyttet tett sammen her og i 
etasjene over. Lærerarbeids-
rom er desentralisert slik at 
lærerteamene sitter nær sine 
elever.  Alle fagområder har 
et lite auditorium i sin av-
deling, mens de store audi-
toriene er plassert sentralt i 
1. etasje. Likeledes er bibli-
oteket tenkt som et sentralt 
kunnskapssenter for elever, 
studenter og besøkende.  I 
tillegg til fellesarealene i 1. 
etasje har elevene tilgang på 
en stor sydvendt takterrasse i 
4. etasje. Her er det mulig å 
slenge seg i gresset, sitte un-
der et kirsebærtre eller spille 
streetbasket i ballbingen. 

Inventar
Vi samarbeidet tett med in-
teriørarkitektene fra White 
AB i forprosjektet og etabler-
te en felles forståelse og am-
bisjon for hvordan arkitektur 
og inventar skulle spille sam-
men. Bygget har en begrens-
et fargebruk som er knyttet 
til materialenes egenfarge og 
inventaret er tilsvarende be-
grenset til sort-, hvit- og grå-
nyanser med innslag av eik. 
Utvalgte sittemøbler i felles-
arealer og bibliotek har fått 
knalle farger og bidrar til et 
mer lekent uttrykk. 

Kunst
Fire kunstnere har fått opp-
drag i prosjektet og laget 
dels integrert, dels frittstå-
ende kunstverk. Det er stort 
spenn i uttrykksform fra po-
etisk tekst på uventede steder 
til mekaniske, bevegelige in-
stallasjoner og digital kunst 
på skjerm. Alle har tatt ut-
gangspunkt i dette prosjektet 
og utviklet noe særegent.

Materialene i fasaden er trukket med inn i 
bygget og definerer byggets volumer og for-
sterker opplevelsen av at fellesarealet er en 
forlengelse av uterommet.

Foto: Byggenytt
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Kubens interiør
Av  

White arkitekter AB,
Elisabeth Rosenlund Arkitekt SIR/MSA

 (ansvarlig interiørarkitekt).

Medarbeidere: 
Kristofer Jonsson, Annie Leonsson, Felix Holgers, 
Elisabeth Sandberg, Ulf Linder, Anders Flink og 

Johanna Augustsson

Spilevegg og
spilehimling,
fenderplater,
listverk, sportsgulv 
og industriparkett
er levert av

Foto: Byggenytt

Telefon 22 46 50 00
www.norgestre.com

Intensjoner
White arkitekter AB har ar-
beidet med inventar- og ut-
styrsprosjektet siden 2008. 
Vår oppdragsgiver har vært 
Undervisningsbygg Oslo KF. 
Vårt ønske er at arbeidet vi 
gjør skal bli en skole som ele-
vene føler seg stolte over.

Farger og materialer
Arkitektens materialer har 
vært kobber, tegl og sink i 
mørke rustikke farger på bæ-
rende deler. I samarbeid med 
arkitekten har vi supplert hu-
sets farger med innredning i 
svarte, hvite og grå nyanser 
for etasjene med undervis-
ning. I vrimlearealer er veg-
gene til verkstedene malt i 
blå-grønne toner. Det vi vil-
le tilføre i innredningen var 
varme rødlige kulører ho-
vedsaklig i vrimlearealer og 
bibliotek. Vi fikk krav fra 
vår bestiller om å finne bære-
kraftige løsninger og innred-
ning som ville tåle hard slita-

sje. Vi ønsket å ha en mykhet 
i materialene og har arbeidet 
med tremøbler som vi blant 
annet rundet i kantene for å 
få en opplevd mykhet. Far-
gene er lekent sterke, i rødt, 
oransje og lilla.

Vrimlearealer
Vår ambisjon var å identifi-
sere opplevelsen av interiø-
ret i vrimlearealer, infotorg, 
bespisning og andre felles 
flater, samt hvordan interi-
ør kan støtte skolens virks-
omhet og være en ressurs i 
tilknytning til næringslivet. 
Vrimlearealet er 3-4000 m² 
som møteplasser for elever, 
lærere og næringsliv. Vi øn-
sket innspill til hvordan disse 
flatene skulle brukes, hvilket 
innhold og hvilke opplevel-
ser de skulle fylle. 

Vi hadde en heldags-
workshop sammen med  ar-
kitekt, Utdanningsetaten, 
elever, rektorer og lærere. 

Det vi kom fram til var at Ku-
ben skal være en «kreativ læ-
ring for elever». Vi kom også 
opp med slagord for bruke-
re som personvern, informa-
sjon, kommunikasjon, iden-
titet, sosialisering (hvile) og 
sosialisering (aktiv). Fra det-
te trakk vi et konsept basert 
på organisk tre, beiset tre i 

Kubens flotte idrettsarena med sittetribuner.                                                                                              Foto: Byggenytt 

innredning, «mykt» i forhold 
til huset sånn som farger og 
former, elevskap som rom-
element og stillerom /samta-
lerom med organisk uttrykk.

Vi ville at de spesialkon-
struerte møblene på plan en 

i vrimlearealet, skulle kunne 
brukes på to forskjellige må-
ter. For eksempel er elevskap 
plassert som romelement er 
rundt diverse spill, catwalken 
kan være kafébord eller ar-
beidsplass, og de spesialkon-
struerte sittekubene i krafti-

ge farger, kan anvendes til å 
sitte, ligge og brukes i samta-
lesammenheng.

I kantinen var vår tanke å 
unngå for mye ben og samti-

➞

Fra det fabelaktige gaterommet med en av mange møteplasser.              Foto: Byggenytt

De spesialkonstruerte møblene 
på plan en i vrimlearealet, skul-
le kunne brukes på to forskjel-
lige måter. For eksempel er elev-
skap plassert som romelement er 
rundt diverse spill, catwalken 
kan være kafébord eller ar-
beidsplass, og de spesialkon-
struerte sittekubene i kraftige 
farger, kan anvendes til å sitte, 
ligge og brukes i samtalesam-
menheng.

Foto: Byggenytt
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FLOOR and more® arena

Auditorieløsningen er benyttet 
i samtlige auditorier i Kuben
yrkesarena.

Den prefabrikerte løsningen
består av fiberforsterkede
kalsiumplater for å oppnå riktig
akustikk, komfort og
brannhemmende egenskaper.

Kontakt oss på: post@sanabygg.no eller tlf: 23 19 19 80.

dig få en varm følelse av tre 
i bordene. Bordene er der-
for spesialkonstruerte og be-
står av plater som omgir og 
gir et mer ensartet uttrykk. 
Vi har variert sitteplassene 
sånn at vi har vanlig sitte-
høyde på noen av stolene, og 
andre med barhøyde. Tanken 
er at elevene skal kunne ar-
beide ved disse bordene. He-

le skolen skal kunne være en 
arbeidsplass.

Biblioteket
Vi valgte å jobbe med nøy-
trale farger på platemøbler 
generelt i bygningen. Derfor 
er bibliotekshyllene lysegrå. 
Til disse flyttbare hyllene 
har vi møbler i lyse farger. Vi 
ville at biblioteket skulle bli 
et «Fremtidsrettet Skolebibli-
otek», en inspirerende møte-

plass. Vi spesialkonstruerte 
møbler som «Det inspireren-
de bordet», «Sittegropen», 
det buede oransje bordet i 
«Det kreative verkstedet». 

Og så tok vi ut en varm rød 
løper til monokromt røde so-
faer, de eneste tekstilkledde 
elevmøblene, med mange pu-
ter i ulike farger der man kan 
sitte, ligge og arbeide, lytte, 
lære.

➞

Biblioteket skal bli et «Fremtidsrettet Skolebibliotek», en inspirerende møteplass.

Bildene i boksen: Byggenytt

I kantinen var tanken å unngå for mye ben og samtidig få en varm følelse av tre i bor-
dene. Bordene er derfor spesialkonstruerte og består av plater som omgir og gir et mer 
ensartet uttrykk. 

Foto: Byggenytt

Det store auditoriet.                                                                  

Til venstre: stille-/samtalerom. Til høyre: det lille auditoriet på plan 1.                                                                  
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Kuben yrkesarena er en flott 
skole. Nybyggets arkitek-
tur med sitt moderne form-
uttrykk og velvalgte fasade-
materialer står i spennende 
samspill med det gamle in-
dustriområdet i Kabelgaten. 
Skoleanleggets hovedinn-
gang ligger her. Det er en 
mektig opplevelse å ankom-
me resepsjonsarealet, sen-
tralt plassert i yrkesarena-
ens store, luftige og lysfylte 
minglearealer. I hele anleg-
gets lengderetning på 165 
meter ligger en gate under 
et generøst overlys 4 etasjer 
over. Det veldige rommet kan 
nesten ta pusten fra en besø-
kende som er her for første 
gang.

Det er mange sider ved sko-
lens omfattende utstyrs- og 
inventarprosjekt som kan be-
rømmes. Her vil vi belyse 
entreprise K928 som omfat-
ter all spesialinnredning. Og 
denne synes godt, noe er di-
rekte oppsiktsvekkende.

Skreddersøm
Det er HBH Innredning AS 
fra Fotlandsvåg på Osterøy i 
Hordaland som har hatt dette 
prestisjefulle oppdraget. 

I en samtale med firmaets 
daglig leder Frode Lavik får 
Byggenytt opplyst at oppga-
ven har vært mangfoldig. På 
Kuben har snekkerverkstedet 
virkelig fått bruk for sin spe-
sialkompetanse på flere om-
råder. Stikkordet er skred-
dersøm. Jobben har vært 
utfordrende, men interessant 
og morsom, understreker La-
vik. Og det kan man godt 
forstå. Det store gaterommet, 
skolens storstue, er fylt med 
overraskende innslag med 
artige formuttrykk og festli-
ge farger som får innrednin-
gene virkelig til å fortjene ut-
rykket Eye-Catchers.

Lavik forteller at jobben har 
bestått i å lage sittekuber i 

ulike farger og størrelser og 
to sitteinnredninger eller mø-
teplasser med navnet Green 
House som sammen med ku-
bene gir liv og spenning til 
gaterommet. Videre har fir-
maet stått for omramning/
omkransning av et stort an-
tall elevskap med oppbeva-
ringsbokser, både til gate-
rommet og flere klasserom 
oppover i etasjene. To helt 
spesielle møbler til bibliote-
ket er også levert, samt skap 
til elektroverksted og til au-
tomatiseringsbrett.

Tidlig med i 
planleggingsprosessen
Utfordringen for et møbelfir-
ma som baserer seg på skred-
dersøm er først og fremst å 
finne de gode løsningene, 
understreker Lavik. Et nært 
og godt samarbeid med arki-
tekt og interiørarkitekt er av 
stor betydning. På Kuben har 
dette vært spesielt bra fordi 
HBH på et tidlig tidspunkt 
kom med i planleggingspro-
sessen. Dette har vært gun-
stig for å tilrettelegge pro-
duksjonen for nye idéer og 
innspill som har kommet i 
forbindelse utformingen av 
innredningene til Kuben. På 
en måte har bedriftens ans-
atte måttet finne opp kruttet 
hver uke, forteller Lavik. Det 
har vært meget inspirerende 
for alle ansatte. Den spen-
stige fargebruken ga til å be-
gynne medarbeiderne litt av 
et sjokk. I følge Lavik er ny 
erfaring og kompetanse utvi-
klet i kjølvannet til dette pro-
sjektet.

Samarbeid med 
innredningsentreprenører
HBH har vært underentre-
prenør for Kinnarps AS som 
i hovedsak har stått for valg 
og innkjøp av utstyr, møbler 
og innredninger til Kuben. 
Lavik understreker nytten av 
å ha et godt samarbeid med 
en stor innredningsentrepre-
nør som Kinnarps. HBH’s 

samarbeid med Kinnarps har 
pågått over flere år, noe som 
også har bragt HBH ut på in-
ternasjonale markeder. La-
vik tilføyer at lignende sam-
arbeid også skjer med andre 
entreprenører, som  for ek-
sempel Moelven Nordia AS.

Referanser
Lavik fremholder at leveran-
sene til Kuben er nå den store 
referansen, selv om HBH kan 
vise til en referanseliste som 
teller flere profilerte prosjek-
ter. Her nevnes blant annet 
innredninger til hoteller og 
cruiseskip, samt Hurtigruta. 
Lavik er spesielt stolt over å 
ha levert møbler til Konge-
skipet. Av andre viktige refe-
ranser i det siste som Lavik 
ønsker å nevne, er leveransen 
til DNB’s nye hovedkontor i 
Bergen som ferdigstilles i ok-
tober i år, en meget interes-
sant og stor jobb. 

Stor ordrereserve
Lavik forteller videre at be-
driften i dag står på solid 
grunn. Ordrereserven har ik-
ke vært større enn den er nå i 
2013. Konkurransen er hard, 
men bedriften klarer stadig å 
tilkjempe seg nye spennende 
oppdrag. Proffmarkedet ut-
gjør hovedtyngden av omset-
ningen, men HBH tar også de 
små oppdragene i privatmar-
kedet. 

Omstillingsevne
Avslutningsvis kan Lavik 
fortelle at bedriften som ble 
etablert i 1938 (HBH Mø-
belfabrikk) er nå den eneste 
gjenlevende møbelprodusent 
i Osterøy kommune. Han til-
skriver dette bedriftens om-
stillingsevne. Det gjelder å 
være tett på markedets om-
skiftninger og være i for-
kant av hva kundene ønsker. 
Men aller viktigst er en pro-
duksjonskapasitet tilpasset 
skreddersøm og dyktige fag-
arbeider, sier Lavik. 

Mottoet er at det som ikke 
kan kjøpes i butikkene, kan 
HBH lage.

Frode Lavik på catwalken.                         Foto: Byggenytt

Sett fra glassbro ned til gaterommet med sittekuber, Green House og bokskap som møte- 
og arbeidsplass (se bildet under).

Foto: Byggenytt

Til venstre: eksempel på Kubens åpne løsning. Til høyre: gaten sett fra øst , nesten i hele sin lengde.   Foto: Byggenytt

Spesialinnredningen
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Totalentreprisen for Kuben – en kjempeutfordring 

Ferdigstilt yrkesarena sett fra Kabelgaten i vest. Det karakteristiske skråstilte volumet rommer et stort idrettsanlegg.
Det er første gang AF Bygg Oslo bygger idrettshall i 3. etasje over en kantine.   

Foto: Byggenytt

Luftfotoet illustrerer prosjektets størrelse. Tomten er på 20 mål. Byggets fotavtrykk utgjør 11.500 m2. BTA er 42.300 m2.                                                                      Foto: Byggenytt

Prosjektleder Bjørn Hroar 
Framstad i AF Bygg Oslo 
har Byggenytt intervjuet tid-
ligere. Også da i forbindel-
sen med omtale av et stort 
prosjekt, Helsfyr Atrium, 
AF Gruppens hovedkontor. 
Framstad er altså ikke ukjent 
med store utfordringer. Det-
te kommer da også fram i in-
tervjuet Byggenytt har med 
ham i forbindelse med Ku-
ben yrkesarena. 

Oppstart grunnarbeider
AF Bygg Oslo signerte kon-
trakten med Undervisnings-
bygg 1. oktober 2009. En to-
talentreprise til en verdi av 
615 millioner kroner. Etter 
å ha overtatt forprosjekt og 
startet innledende arbeider 
med å videreføre prosjekte-

ring i samarbeid med arki-
tekt og prosekteringsgruppe, 
kunne spaden settes i jorda 
for oppstart av grunnarbeider 
i mai 2010, innleder Fram-
stad. Det ble fundamentert 
med peler ned til fjell. Sto-
re betongarbeider ble så satt 
i gang med støping av bunn-
plate på ca. 11.500 m2 og 
kjellervegger, samt dekker 
over. Konstruksjonen under 
bakken er utført som plas-
støpt vanntett konstruksjon. 
Oppstart av prefab-arbeider 
først i januar 2011. Alle eta-
sjer fra 1. til 6 etasje er byg-
get opp av stål- og prefabrik-
kerte betongelementer. 

Komplisert fremdrift
Etter hvert som råbygget tok 
form skulle det snart vise seg 

at oppgaven med å bygge Ku-
ben ikke var av det enkle sla-
get. Bygget er svært og fyller 
så godt som hele tomten med 
en lengde på 150 meter. Fle-
re ulike ting måtte på plass 
samtidig i fremdriftsproses-
sen. Arbeider med komplete-
ring innvendig i en ende av 
bygget skjedde samtidig som 
montasje av råbyggelemen-
ter pågikk i motsatt ende. 
Legg så til at byggeplassen 
var trang med naboer på an-
dre siden av Kabelgata i full 
drift, legger Framstad til. I 
denne perioden før tett bygg 
hvor produksjon pågikk sam-
tidig flere steder, var det ik-

ke til å unngå problemer med 
innsig av regnvann, særlig 
fordi nedbørsmengden var 
til tider ekstra stor. Framstad 
forteller at det gikk med sto-
re summer for ekstra provtet-
tinger. 

Svært variert romprogram
En helt spesiell utfordring 
med Kuben som byggepro-
sjekt er det svært varierte 
romprogrammet. Det omfat-
ter verksteder for bygg- og 
anleggsfag, teknikk og in-
dustriell produksjon, vvs-fag, 
elektrofag, design og hånd-
verk, samt laboratorier til 
helse- og sosialfag. I tillegg 

til læringsarealene omfatter 
Kuben arealer for bibliotek, 
idrettsarealer, administra-
sjon, kantine med storkjøk-
ken, takterasse og parkering. 
Her er det virkelig snakk om 
å få svært mange funksjoner 
inn i bygget. Det store og va-
rierte romprogrammet kre-
ver en svært kompleks tek-
nisk infrastruktur. Det har 
vært den store utfordringen 
i byggeprosjektet, sier Fram-
stad. 

Tekniske underentrepriser
Samspillet med de tekniske 
entreprenørene som ble kon-
trahert høsten 2009, ble snart 

den mest utfordrende og vik-
tigste oppgaven. Det ble eta-
blert driftsmøter og frem-
driftsmøter 2 ganger i uken 
med de tekniske underentre-
prenørene. Dette var nødven-
dig for å tråkle sammen en 
god flyt i fremdriften. Noen 
ganger dukket det opp ufor-
utsette problemer som tilsa 
omprosjektering og endrin-
ger underveis som i sin tur 
gjorde fremdriften enda tøf-
fere. Nå er dette for så vidt 
ikke unikt for Kuben-pro-
sjektet, fortsetter Framstad. 
Det spesielle med dette pro-

fortsettelse neste side

Stolte og glade AF-gutter etter å ha ført Kubenprosjektet
vel i havn. Prosjektleder Bjørn Hroar Framstad (t. v.) og 
pro sjektøkonom Lars Sandek.

Foto: Byggenytt
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FOR A GREAT DAY AT WORK

Cramo Varme, Tørk og Miljø, tlf. 41 46 59 97 
E-post: varme@cramo.com

 
CRAMO VARME, TØRK OG MILJØ har vært  
hovedleverandør av:
•	 Gassoppvarming til støpefyring
•	 Vannvarme/fjernvarme til innvendig  

oppvarming
•	 Oppvarming, avfukting, uttørking
•	 Luftrensing
•	 Dokumentasjonstjenester og rådgiving  

innen RTB 

Cramo har også levert:
•	 Byggmaskiner
•	 Lifter
•	 Gravemaskiner
•	 Teletiningsaggregat 

Ta kontakt med våre avdelinger for levering av  
bygg- og anleggsutstyr, lifter og flyttbare lokaler.

www.cramo.no

Støp og sliping av gulv
er utført av

Pb. 70, 3476 Sætre
Telefon 32 24 37 37
www.stenseth-rs.no

fortsettelse fra 
forrige side

sjektet er kompleksiteten og 
størrelsen. I forlengelsen av 
dette faktum er at prosjek-
tering av kompliserte tek-
niske anlegg med bakgrunn 
fra datasimuleringer på PC, 
kan gi løsninger som ikke 
alltid får kartet til å stemme 
med terrenget. På Kuben har 
vi i sluttfasen slitt noe med å 
få det store ventilasjonsan-
legget til å fungere helt per-
fekt. Teknisk ferdigstillelse 
av byggearbeidene ble som 
planlagt levert ved årets slutt 
i 2012, og alle tekniske an-
legg ble igangsatt  i januar 
2013, og har nå vært testet i 
et halvt års prøvedrift. Og i 
denne perioden har det vært 
en del korrigeringer, men ser 
nå at de fleste brikker faller 
på plass, forteller Framstad.

HMS
HMS-arbeid er alltid viktig 
for AF og dermed entrepre-
nørens prosjektleder. I Ku-
ben-prosjektet er det utført 
642.000 timeverk uten at det 
er registrert fraværsskader. 
Det oppsiktsvekkende gode 
resultatet har gitt AF Bygg 
Oslo gullmedalje internt i 
AF Gruppen for beste HMS-
bedrift. 

Kildesortering
Framstad er også svært 
fornøyd med kildesorterin-
gen som er blitt gjennomført. 
For å motivere til kildesorte-
ring ble det hengt opp plaka-
ter (på flere språk) om hvor 
avfallet går og hva det blir 
brukt til etter sortering. På si-
den av bygget ble det satt opp 
en avfallsstasjon med flere 
containere på rad og rekke. 
Over ble det bygget et stil-
las som gikk ut fra en av ar-
beidsheisene. Det gjorde det 
enklere og mindre belasten-
de å sortere. De som jobbet 
kunne gå på stillaset og slip-
pe ting ned i stedet for å løfte 
avfallet opp i containere fra 
bakkeplan.  Container for re-
stavfall ble plassert et stykke 
unna. Det måtte jobbes litt 
for å bli kvitt restavfall. Un-
dervisningsbygg krevde at 

70% av avfallet skulle kilde-
sorteres. Totalt i prosjektet er 
kildesorteringsgraden 85%. 
Det er lønnsomt å kildesorte-
re, da er det dumt å la være, 
understreker Framstad.

Sluttresultat
Oppsummeringsvis etter 3 
og et halvt års innsats utryk-
ker Framstad at på tross av til 
tider tøffe fremdrifter, er job-
ben gjennomført med godt 
sluttresultat. Noen ganger 
har han vært nødt til å gi me-
get klare beskjeder. Det må 
gis både ros og ris. Men i det 
store og hele har samarbeids-
klimaet vært bra. Valget av 
underentreprenører har med 
fasit i hånd vært det riktige. 
Alle har stått på, også egne 
kollegaer i prosjektadminis-
trasjonen som har vært loja-
le og har bidratt med trygg-
het når det har røynet på som 
verst. 

– Uten å ha hatt en dyktig 
gjeng AF-ansatte, både funk-
sjonærer og fagarbeider med 
på laget, ville vi AF Bygg 
Oslo neppe greid å gjennom-
føre oppgaven så bra som re-
sultatet viser, understreker 
Framstad. En viktig faktor 
er også at vi har hatt en god 
dialog med Undervisnings-
bygg i hele byggetiden. Det 
samme gjelder også for alle 
impliserte i prosjektet. Uten 
et godt samarbeidsklima vil-
le det ikke vært mulig å gjen-
nomføre dette store og kom-
pliserte prosjektet så bra som 
resultatet i dag viser, føyer 
han til.

Til slutt i intervjuet uttryk-
ker Framstad stolthet over å 
ha vært med på å bygge Ku-
ben yrkesarena. Det er et sig-
nalbygg. Ja vel, det er vært 
slitsomt, og det har vært kre-
vende. Men alt sagt og gjort, 
så har det vært moro å styre 
dette prosjektet. Det å bygge 
auditorier og gymsal i 3. eta-
sje over kanine og verksted-
haller, er en oppgave av det 
meget sjeldne slaget.

Som kontrast til de mørke materialene er gulvet i vrimlearealet utført i hvit slipt betong med tilslag fra Kilemoen som 
gir et fint spill av steinfarger. Som mur- og blikkenslagerarbeidene er også det støpte gulvet eksempel på flott hånd-
verk.  Materialene i fasaden er trukket med inn i bygget og definerer byggets volumer og forsterker opplevelsen av at 
fellesarealet er en forlengelse av uterommet.

Foto: Byggenytt

Ved ballbinge i vest, fasadeutsnitt med fine material- 
og  håndverksmessige detaljer.

Foto: Byggenytt
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Vi har levert trapper, 
rekkverk og diverse
spesialprodukter til

Kuben yrkesarena

IBM Ivar Bråthen Mekaniske AS
Postboks 113, 2312 Ottestad

Telefon 62 57 60 00
www.braathenmek.no

Foto: Byggenytt
www.prolink.no

Vi har levert etterlysende 
rømningsmarkering og

taktile ledelinjer

Hovedtrapp opp til biblioteket.                                                                                                                       Foto: Byggenytt

s

Den skrå veggen mot 
Kabelgaten var en byg
ningsmessig utfordring. 
Bildet under: Trenings
rom for boksing. 

Foto: Byggenytt 

Eksempler på ledesystemer  i Kuben. Bildet over viser 
taktile ledlinjer. Bildet under viser etterlysende røm
ningsmarkering i hovedtrapp ved biblioteket.

Foto: Byggenytt
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Totalleveranse ledesystemer
Det er Prolink Internatio
nal AS som har stått for 
etablering av etterlysende 
rømnings veier og taktile le
delinjer til Kuben yrkesa
rena. I en samtale med fir
maets prosjektleder for salg, 
Gunnar Eriksen, får Bygge
nytt opplyst at oppgaven har 
vært en totalleveranse, fra 
prosjektering til ferdig mon
terte systemer.

To systemer
Det etterlysende systemet be
står av skilt, lavtsittende le
delinjer, merking av trapper 
og merking på mellomhøyt 
nivå ved dørhåndtak og ver
tikaler opp dør. Eriksen for
teller at totalt utgjør denne 
merkingen av rømningsveier 
en strekning på vel en kilo
meter og dekker hele bygget. 
Det taktile systemet er etab
lert i hovedetasjen, fra hoved
inngangen til resepsjon en og 
ut til byggets fire heiser og 
hovedtrapper. Utstrekningen 
for de taktile linjene utgjør 
ca. 150 meter. 

Etterlysende
Etterlysende ledesystemer 
består kort fortalt av produk
ter med etterlysende pigmen
ter, fremholder Eriksen. Den 
etterlysende effekten oppnås 

ved at materialet «absorbe
rer» energi fra flere lyskilder. 
Denne eksponeringen for lys 
lader materialet. Når så et la
det produkt kommer i mørke, 
frigjøres den oppladete ener
gien i form av et gulgrønt 
lys. Ved bortfall av lys vil en 
i flere timer ha oversikt over 
hva som er rømningsveier og 
som fører til et trygt sted. Det 
lavtsittende systemet sørger 
også for at rømningsveien er 
synlig med røyk i lokalene. 

Taktil merking
Hva så med svaksynte og 
blinde? Universell utfor
ming er med på å ivareta 
og tilrettelegge for alle bru
kergrupper. Taktil merking 
(følelsesbasert) av farer og 
gangretninger er en viktig 
del av universell utforming, 
forsetter Eriksen. De takti
le produktene kan monteres 
på stort sett alle underlag. På 
Kubens flotte steingulv er de 
taktile produktene 100% fes
tet med spesiallim. Det betyr 
at i tilfelle taktile elementer 
må flyttes eller fjernes, er det 
ingen borehull som må utbe
dres, tilføyer Eriksen.

Prestisje
Prolink International AS som 
har hovedkontor og produk

sjon i Mo i Rana, har etablert 
seg som en av de store aktøre
ne i markedet. Eriksen opply
ser at Kuben er det største sko
leprosjektet bedriften har hatt. 
Det er et prestisjeprosjekt som 
vil kunne hjelpe bedriften til å 
skaffe seg nye oppdrag i Oslo. 

Anvendelse og økonomi
Prolink som nå har en fartstid 
på 20 år, har gjennom årene 
utviklet produkter og monte
ringsløsninger som gjør at et
terlysende merking kan be
nyttes over en bred skala. Fra 
å være et produkt som i ut
gangspunktet kun ble benyttet 
på vanskelige brannobjekt som 
skip og tunneler, har Prolink 
vært med på å bidra til at etter
lysende ledesystem nå finnes 
i alle typer bygg som skoler, 
sykehjem, hoteller, kontor og 
næringsbygg. 

Eriksen ønsker også å bely
se gevinsten ved etterlysende 
ledesystem. Det gir høy sik
kerhet, lave investerings og 
driftskostnader, samt lang le
vetid. Som hovedregel grei
er systemet seg med den or
dinære allmenbelysningen, 
og vil i så måte også være et 
miljøvennlig produkt –  intet 
energiforbruk, intet bytte av 
pærer/led eller batteripakker. 

Taktile ledelinjer.           Foto: Byggenytt

Eksempler på etterlysende rømningsmarkeringer.                                   Foto: Byggenytt

Utsikt gjennom vindu i 6. etasje. Bildet over 
viser kirsebærtrær. Den store sydvendte 
terrassen vil nok bli et populært sted for 
aktivitet og rekreasjon. 

Foto: Byggenytt
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Foto: Byggenytt
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Ventilasjonsaggregatene
er levert av

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

www.covent.no

Kuben yrkesarena – tekniske anlegg
Av 

Simen Blystad siv.ing. MRIF,
Trond Hagmandsen senioringeniør MRIF,

Hjellnes Consult AS

Innledning
Bygget er et undervisnings-
bygg med mange undervis-
ningsrom, verksteder, au-
ditorier, og fellesarealer. 
Gjennom skisse- og forpro-
sjekt var det en god prosess 
for å løse de tekniske utfor-
dringene i bygget. Dialogen 
med Undervisningsbygg, 
brukergrupper, samt arkitekt 
var viktig for å oppnå de krav 
og målsettinger Utdannings-
etaten og Undervisningsbygg 
hadde. Etter avsluttet arki-
tektkonkurranse ble Hjellnes 
Consult rundt juletider 2007 
engasjert av Undervisnings-
bygg til å etablere en kom-
plett prosjekteringsgruppe 
med arkitekten. Hjellnes bi-
dro med fagene RIB, RIV, 
RIE, LARK, RIM, RIVA, 
samt PGL-funksjon. Med 
på laget var også Brekke & 
Strand Akustikk AS. 

Planene fra arkitektkonkur-
ransen inneholdt ikke mange 
tanker om tekniske rom og 
føringer, så det var et skik-
kelig tverrfaglig puslespill å 
lande brikkene til en felles 

helhet. Undervisningsbygg 
stiller strenge krav til teknis-
ke installasjoner i sine bygg 
og det var intet unntak her. 
Bygget skal stå i mange år, 
behov og funksjoner vil en-
dres og teknikken må kun-
ne skiftes ut i sin helhet flere 
ganger gjennom byggets le-
vetid. Det la sterke føringer 
for hvordan Hjellnes Consult 
måtte ha fokus på spesielt ro-
buste og fleksible løsninger 
i prosjekteringen. I tillegg 
var krav til lavt energibruk 
i fokus, noe som var spesielt 
krevende i kombinasjon med 
byggets funksjoner (mange 
tunge verksteder) og krav om 
lys og åpenhet (mye glass).

Prosjekteringsgruppen har 
selvfølgelig gått noen run-
der, men samarbeidet med 
en lydhør arkitekt fungerte 
utmerket og var avgjørende 
for et vellykket forprosjekt. 
Denne tidlige fasen endte 
med leveranse av et underlag 
for prising og bygging i tota-
lentreprise. 

Etter kontrahering av tota-

Teknisk rom i 7. etasje, sett fra sjakt som betjener høyblokken.                                                                 Foto: Byggenytt

➞

lentreprenør AF Bygg Oslo 
fortsatte RIB og LARK fra 
Hjellnes for AF, mens RIV 
og RIE har bistått Undervis-
ningsbygg med tett oppføl-
ging av prosjektet.

Luftbehandling
Luftbehandlingsanleggene i 
denne skolen vil vi påstå er 
litt over gjennomsnittet kom-
plisert. Utgangspunktet er at 
alle rom med personbelast-
ning skal styres med VAV et-
ter temperatur og CO

2
. Med 

ca. 1200 rom er det relativt 
mye å holde styr på for au-
tomatikken. Totalt er det in-
stallert ca. 400.000 m3/h 
luft fordelt på 20 systemer. 
10 systemer i kjeller, 8 sys-
temer i tekniske rom på tak 
og 2 stk. systemer desentra-
lisert. Ettersom bygget lig-

ger plassert ved en av Nor-
ges mest trafikkerte veier er 
det lagt stor vekt på riktige 
luftinntak. All luft blir hen-
tet i god høyde over bakke-
plan og for 18 av 20 syste-
mer er luftinntak ene plassert 
på øverste tak. Videre er det 
etablert forfilter med kull før 
aggregatenes interne filter. 
Med to stk. filter av klasse 
F7 er vi i praksis på F9 ytel-
se, noe som tilsvarer syke-
husstandard. Elever og lære-
re skal altså slippe å bekymre 
seg for partikler og smuss fra 
uteluften.

Det som virkelig skiller Ku-
ben fra andre skoler er al-
le funksjonene som kreves i 
forbindelse med yrkesfaglig 
utdanning. Det er mange for-
skjellige typer verksteder og 

laboratorier som utløser krav 
om spesialventilasjon for å 
ivareta elevers og læreres 
helse og sikkerhet. Blant an-
net finnes det verksteder for 
bil, sveis, rørlegger og snek-
keropplæring. I tillegg er 
det frisøropplæring, elektro-
tekniske verksteder og mer 
vanlige kjemi- og naturfags-
laboratorier. Alle funksjone-
ne krever spesialventilasjon 
som på Kuben aktiviseres 
av brukerne og er forriglet 
opp mot grunnventilasjonen 
for å sikre balanse og riktige 
trykkforhold.

Varme
Kuben ligger innenfor kon-
sesjonsområdet for fjernvar-
meanlegget og er tilknyttet 
dette. Mye av varmebeho-
vet blir derfor dekket av søp-
pelforbrenningsanlegget på 
Brobekk. I tillegg til fjern-
varmen er to av kjølemaski-
nene reversible varmepum-
per som forsyner bygget med 
grunnlastbehovet i oppvar-
mingssesongen.

Det er valgt en litt uvan-
lig løsning for å dekke var-
mebehovet i rommene. Med 
utstrakt bruk av glass, sær-

lig i dobbelfasaden, landet 
prosjektet på å benytte var-
mepaneler montert i himlin-
gen. Teknikken er ikke ny og 
den er også benyttet på andre 
skoler. Men i så stort omfang 
som Kuben er dette litt nytt. 
Varmepaneler er montert i 
verksteder, flerbrukshallen i 
tillegg til alle undervisnings-
arealer, grupperom og ar-
beidsrom generelt.

Kjøling
Bruken av skolen er av UDE 
definert til å være hele året. 
Det legges altså opp til bruk 
også i normale ferietider. Vi-
dere er det planlagt god ut-
nyttelse av arealene ved 
sambruk og flerbruk mellom 
ulike fagretninger og elev-
grupper. På grunn av høye og 
moderne krav til internlaster 
ble det anbefalt å installere et 
kjøleanlegg for sentral luft-
kjøling. Selv med bruk av 
godt glass og utvendig solav-
skjerming viste romklima-
beregninger overtemperatur 
ved normale eksamensdager 
i mai. Det er ikke normalt å 
etablere kjøleanlegg i Oslo-
skoler, men så er ikke Kuben 
et helt vanlig skolebygg hel-

Pent og ryddig teknisk rom i 7. etasje.                                                                                                           Foto: Byggenytt

Varmepaneler er montert i verksteder og  flerbrukshal-
len i tillegg til alle undervisningsarealer, grupperom og 
arbeidsrom generelt.

Foto: Byggenytt
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Alle rørtekniske
installasjoner
er utført av

Imtech Rør AS

www.imtech.no

Teknisk isolasjon

www.osloisolasjonsservice.no

Mapress fitting

www.geberit.no

Rørsystem PEX
Gulvvarme

www.uponor.no

Prefab. rør og festesystem

www.øs.no

KSB pumper

www.wmteknikk.no

➞
ler. PG er av den oppfatning 
av beslutningen om å etable-
re kjøling vil komme elever 
og lærere til gode i form av et 
mer stabilt inneklima og læ-
ringsmiljø året rundt.

Elkraftanlegg
Bygget forsynes med 2 stk. 
trafoer på 1600 kVA fra et 
frittliggende trafobygg.  Fra 
byggets to hovedtavler dis-
tribueres kraften ut både 
horisontalt og vertikalt via 
kapslede strømskinner til de 
fleste underfordelinger. Det 

er i etablert underfordelinger 
hovedsakelig i bygningsmes-
sige tavlekott, eller i forbin-
delse med stigesjakter og ba-
sert på 400 V TN-S.

Kursopplegget for lys er so-
nebasert med hurtigkable-
system med integrert 2-le-
der for buss-anlegg. Det er 
blitt installert et KNX-sys-
tem som tar for seg styring av 
lys, utvendig solavskjerming, 
styring av radiatorer og var-
mekabler. Selve lysstyringen 
er utført med Dali via buss-
system for romkontroll. Det 

er videre benyttet bevegel-
sesstyrt/dagslysstyrt belys-
ning i de fleste rom.

Som et krav til belysningen 
ble det satt at det skal ha høy 
funksjonell og arkitektonis-
ke kvaliteter, og vi mener at 
vi har lykkes med det. For å 
få til et godt belysningsan-
legg var det viktig å vurdere 
dagslysinnfallet. Det har blitt 
foretatt et betydelig omfang 
av beregninger slik at for-
holdet dagslys og kunstig be-
lysning samspiller på en god 
måte. Belysningskonseptet er 

basert på 2-komponent belys-
ning med en kombinasjon av 
en god opplysarmatur (indi-
rekte belysning) og en form 
for plassbelysning (direk-
te belysning). Belysningen 
er videre planlagt fleksibelt, 
noe som bidrar til at rom lett 
kan rekonfigureres eller slås 
sammen etter behov. 

Det er også lagt vekt på ved 
valg av produkt at det skal 
være så refleksjonsfritt som 
mulig og at luminansen ik-

fortsettelse neste side

Flytskjema ventilasjon
Totalt er det installert ca. 400.000 m3/h luft fordelt på 20 
systemer. 10 systemer i kjeller, 8 systemer i tekniske rom 
på tak og 2 stk systemer desentralisert.

Illustrasjon: Hjellnes Consult

Luftkjølte kjølemaskiner/varmepumper på tak.

Bilder i boksen: Byggenytt

Vekslere for kjølekurser. Mellom glycolkurs mot luft-
kjølte kjølemaskiner og isvann i bygget.

Bygget har
installert 
fjernvarme.
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fortsettelse fra 
forrige side

ke er forstyrrende, dette med 
bakgrunn i betydelig PC 
bruk.

Nødlysanlegget er basert på 
etterlysende produkter og 
med meget strenge krav til 
levetid, oppladningstid og ef-
fekt. Det er blant annet krav 
til at produktet er fulladet 
innen maks 15 min. ved la-
delys 50 lux og 3000 K.

Teletekniske anlegg
Datanettverket er basert på 
Ethernet-teknologi og med et 
hierarki av svitsjer plassert i 
etasjefordelere og hovedfor-
deler. Det er også basert på 
standardiserte og åpne løs-
ninger. Sikkerheten kan im-
plementeres slik at nettet i 
størst mulig grad tilfreds-
stiller de krav som bruker-
ne krever: autentisering, au-
torisasjonsnivå, kryptering 
etc. Nettverket er tilrettelagt 
slik at en fra hvilken som 
helst datauttak eller fra tråd-
løs terminal, skal kunne ko-
ble seg til datanettverket og 
få tilgang til de systemer/-ap-
plikasjoner som en har rettig-
heter til.

Bygget er i tillegg basert på 

trådløst kommunikasjon, 
som for eksempel DECT-te-
lefoni.

Det er installert et heldekk-
ende brannvarslingsanlegg 
og med varsling via byggets 
talevarslingsanlegg. I tillegg 
er det montert adgang – inn-
brudd og overfallsalarman-
legg, samt uranlegg og tids-
registrering. I auditorium er 
det montert teleslyngean-
legg, samt taleforsterknings-
anlegg og bildeanlegg med 
videoprosjektører. Rom som 
gruppe – og arbeidsrom er 
forberedt for videokonferan-
ser, og er HD kompatibelt.

Andre installasjoner.
I bygget er det installert 7 
stk. maskinromløse heisan-
legg hvorav tre er sengehei-
ser. Heisens høyttaler for-
midler alle beskjeder fra 
talevarsling- og PA-system. 
Alle heiser har en hastighet 
på 1,6m/s.

Belysning av fasade, park og 
gangområder er godt ivare-
tatt med en blanding av LED 
og metall halogen. Da det 
er dobbelvegg i fasaden mot 
Østre Aker vei og Kabelga-
ten er det montert belysning 
som skifter mellom ulike 
mønstre og effekter.

Av andre installasjoner kan 
det også nevnes flere spesi-
alanlegg for å forsyne verk-
stedfunksjonene. Kuben har 
nedgravd propantank for å 
blant annet forsyne lakke-
ringskabinen i bilverkstedet 
og sentrale gasslager for for-
skjellige typer sveisegass. I 
tillegg til et felles trykkluft-
anlegg er det også installert 
lav- og høyvakuumsanlegg 
for å håndtere tre- og me-
tallspon, samt for rengjøring 
av verkstedene.

Avslutning
Hjellnes Consult vil benytte 
anledningen til å gratulere 
UBF med et fantastisk nytt 
bygg. Vi mener dette byg-
get inneholder mange teknis-
ke kvaliteter som ikke alltid 
prioriteres i andre byggepro-
sjekter. Vi kunne sagt mye 
om mange tekniske detaljer 
og løsninger på Kuben som 
vil glede elever, lærere, an-
satte og en hel driftsorgani-
sasjon i mange år fremover, 
men nøyer oss nå med å på-
stå at dette må være Norges 
beste og mest innholdsrike 
skole! Gratulerer fra alle oss 
i Hjellnes Consult.

Fra teknisk rom i kjeller. Også her er stikkord ryddig og oversiktlig. Det er bra for ser
vice og vedlikehold.

Foto: Byggenytt

Bildet til venstre og 
over:
filtersykloner for 
spesialventilasjon.

Bildet under:
Byggets sprinkler
sentral.

Foto:
Byggenytt

Det er en rekke verksteder etablert i Kuben. Blant annet finnes det verksteder for 
bil, sveis, rørlegger og snekkeropplæring. I tillegg er det frisøropplæring, elekt
roniske verksteder og mer vanlige kjemi og naturfaglaboratorier. Alle funksjonene 
krever spesialventilasjon som på Kuben aktiviseres av brukerne og er forriglet opp 
mot grunnventilasjonen for å sikre balanse og riktige trykkforhold.

Bildene viser fra to av verkstedene. Over: Fra metallverkstedet. Bemerk don for 
takmontert fortrengninsventilasjon. Under: Fra sammenføyningsverksted, også 
kalt sveiseverksted. Her er det mye teknikk:

Foto: Byggenytt

Fra kjemi
laboratorium. 
Mye spesialventilasjon 
for elevøvelser.

Foto:
Byggenytt
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Kuben yrkesarena
Nederman har levert:
Spesialavsug, samt

opprullere for strøm, vann,
trykkluft og høyvakuum.

Nederman AS
www.nederman.no

Tlf. 22 79 02 10

Foto: Nederman

Foto: Nederman

Foto: Nederman

Foto: Nederman

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt
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Eksempel på hvordan bringe dagslys ned til etasjen un
der terrassetaket, og samtidig kunne lage et spennende 
element til arealet.

Foto: Byggenytt  

Prosjektfakta

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Totalentreprenør: AF Bygg Oslo
Arkitekt: Arch Uno AS / Arkitektpartner AS
Interiørarkitekt White Arkitekter AB
RI byggherre: Hjellnes Consult AS, PLG-funk  
 sjon, RIB, RIV, LARK,  RIM, RIVA,
 Brekke Strand Akustikk AS
 RIAku
RI totalentreprenør: Hjellnes Consult AS RIB og   
 LARK, Multiconsult AS RIG,
 Skansen Consult AS RIBr,
 Sweco Norge AS RIV og Rie
Byggeledelse:  OPAK AS

Underentreprenører
og leverandører: 
Rør: Imtech Rør AS, Elektro: Lys & Varme AS, Ventilasjon: 
Gupex AS, Automasjon: Imtech Automasjon, Kone Heiser 
AS, Stikking: Solli & Hoff Oppmåling AS, Grinnarbeid: 
JK Entreprenør AS, Peling/spunting: Entreprenørservice 
AS, Prefab: Contiga AS, Utleie maskiner og utstyr/bygg
varme: Cramo AS, Fasader: Staticus JCS, Gulvavretting: 
Gjøvik Gulvavretting AS, Tak og membraner: E. Brørby 
og Sønn AS, Maler: Ullevål Malermesterforretning AS, 
Vaskegondoler: NorAcon AS, Porter: Hörman Norge AS, 
Solavskjerming: Hella Solcom AS, Kjerneboring/betong
saging: SB Entreprenør AS, Betong: Unicon AS, FDVdo
kumentasjon: CuroTech AS, Dører, glassarbeider og div. 
innredning: Byggaksess AS, Himling ESG Bygg og Eien
dom AS, Trapper og rekkverk: IBM Bråthen Mekaniske 
AS, Klatrestillas: Harsco klatrestillas, Støping og sliping av 
gulv: Stenseth & RS AS, Gulvbelegg, Luftfiltrering: Neder
man AS, Garasjegulv: Flowcrete AS, Parkett, spilevegg og 
tak, sportsgulv: Norgestre AS, Brannluker: Bramo Glass 
og Klima AS, Industriutstyr: TOOLS Industrifokus AS, 
Innredninger, møbler: Kinnarps AS, Kjøl og frys: Proref 
AS, Kjøkken, kjøkkenutstyr: Myrvold Storkjøkken AS, 
Etterlysende rømningsmarkering og taktile ledelinjer: Pro
link international AS  

Bilverkstedet vender mot Kabelgaten og vil også kunne benyttes av publikum.                             

Frisørfaget har egen 
«butikk» på plan 
1 mot Kabelgaten.
Her kan eksterne 
kunder komme.

Til høyre:
Fra snekkerverk
stedet. Verkstedene 
er et imponerende 
skue med sine store 
og lyse rom, og for 
et flott utstyr!

Alle bilde i boksen:
Byggenytt 

Vi har laget en bildeserie av noen av de beste bildene av Kuben.
I tillegg til bildene brukt i avisen, har vi et stort arkiv med fine bilder 

som dessverre ikke har fått plass. Savner du et motiv? Ta kontakt.

www.byggenytt.no/bilder
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Oppsummering ved byggherrens prosjektleder
Roar Grøtting kan dette 
med å være Under
visningsbyggs prosjekt
leder for de helt store 
skolebygg.  Denne gang 
Kuben yrkesarena, 
forrige gang Bjørnholt 
skole (bildet til høyre)  
ferdigstilt i 2007.
Byggenytt hadde 
prosjektomtale av skol
en som den gang var 
Norges største.

Foto:
Byggenytt   

Flere motiver fra første planet med sin store takhøyde, egner seg godt som stående bilder.                                                                                                                  Foto: Byggenytt

fortsettelse neste side

Prosjektleder Roar Grøt-
ting kan dette med å bringe 
fram storslåtte skoleprosjek-
ter for Undervisningsbygg 
Oslo KF. Nå i 2013 har han 
ført vel i mål Undervisnings-
byggs største byggesak noen 
sinne, Kuben yrkesarena med 
en kostnadsramme på ca. 2 
milliarder kroner. Og en fa-
belaktig fin og imponerende 
skole, fra et hvert synspunkt,  
er det blitt. Forrige gang Byg-
genytt intervjuet Grøtting var 
da han også for Undervis-
ningsbygg var prosjektleder 
for Bjørnholt skole på Søndre 
Nordstrand i 2007. Den var 
da landets største skole.  En 
utrolig flott skole med en ru-
vende prislapp på 850 millio-
ner kroner. Grøtting innledet 
sin hilsningstale på Bjørnholt 
skoles åpningsfest like før 
skolestart i august med å for-
telle at han hadde en sorgre-
aksjon. 5 års intenst og spen-
nende lagarbeid var over. 
Tilbakeblikket var imidlertid 
fylt med glede.

Lang prosess
De samme ordene bruker han 
i 2013 når Byggenytt inter-
vjuer ham et par dager etter at 
totalentreprenøren AF Bygg 
Oslo har overlevert prosjek-

tet til byggherren, Undervis-
ningsbygg, 28. juni.

Grøtting forteller innled-
ningsvis at også Kuben yrke-
sarena har vært et langt løp 
å gjennomføre, ja sogar ett 
år lengre enn hva var tilfellet 
på Bjørnholt. Oppstart for-
prosjektering fant sted som-
meren 2007 (altså samme tid 
som Bjørnholt skoles ferdig-
stillelse) og siden har Grøt-
ting fulgt Kuben-prosjektet 
fram til overleveringen, altså 
et tidsrom på 6 år. 

Riktig tomt
Helt i begynnelsen, egentlig 
noe tidligere før selve forpro-
sjekteringsarbeidet kunne 
starte, var hovedstrategien å 
fremskaffe en tomt stor nok 
og med en riktig beliggenhet. 

Alternativene var ikke man-
ge, men en ledig tomt på det 
gamle industriområdet til 
Standard Telefon og Kabel-
fabrik pekte seg snart ut. I et-
tertid er det lett å se at det var 
et svært riktig valg. Adressen 
med Kabelgata 10 - 12 har de 

kvaliteter som Oslo kommu-
ne var ute etter. Naboskap 
til Økern næringspark med 
ulike virksomheter som for-
skjellige verksteder, samt 
det store bilsenteret Toyo-
ta Økern, gir den rette miks 
til den yrkesrettede under-
visningen som skal foregå i 
Kuben, blant annet med sine 
TIP (teknisk industriell pro-
duksjon) undervisningsverk-
steder.
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Anbudskonkurranse
Forprosjektet ble gjennom-
ført tidlig 2009, og det ble 
besluttet å innhente tilbud 
på hele prosjektet i totalen-
treprise. Delentrepriser ble 
også vurdert, men man anså 
markedet for å være pris-
gunstig for totalentreprise-
formen, noe konjunkturene 
i 2009 tilsa. Anbudskonkur-
ranse ble utlyst og tilbyderne 
presenterte sine anbud i løpet 
av sommeren 2009. Grøtting 
forteller at prosjektets stør-
relse og kompleksitet gjor-
de at det ikke var så mange 
entreprenører i Norge som 
hadde mulighet til å regne 
på oppgaven, slik at det var 
kun 4 stykker som meldte seg 
på. Det var ikke stor spred-
ning på beløpene, men AF 
Bygg Oslo hadde det laveste 
tilbudet og kontrakt med AF 
ble underskrevet 1. oktober 
2009. Grøtting tilføyer at det 
ikke bare var prisen som lå 
til grunn for valget. I evalu-
eringen var det også krav til 
oppgaveforståelse, kvalifika-
sjoner og gjennomføringsev-
ne.

Byggherrens konsept
AF overtok etter kontrakts-
inngåelsen all prosjektering 
og ble tiltransportert arki-
tekt. AF beholdt RIB, og RI-
Br, men byttet ut tekniske 
konsulenter. Grøtting frem-
holder at tilbudsdokumente-
ne hadde et ganske detaljert 
forprosjekt med normale be-
tingelser omtalt som «bygg-
herrens konsept», men sup-
plert med generelle krav til 
ytelser. Tilbyderen sto fritt til 
å tilby andre løsninger innen-
for de gitte rammene. Bygg-
herren var interessert i kost-
nadsreduserende tiltak som 
også kom både på investe-
rings- og driftssiden. Entre-
prenøren skulle også ha sin 
andel som incitament.  

Senhøstes 2009 foregikk ri-
vingen av eldre bebyggelse 
på tomteområdet. Entrepre-

nør var Dokken AS. Mart-
hinsen & Duvholt AS bygde 
samtidig ny trafo og etablerte 
nødvendig infrastruktur. 

Bakteppe
AF satte så spaden i jorda i 
mai 2010. Byggingen av Ku-
ben tok for alvor til. Baktep-
pet for dette gigantprosjektet 
var Oslo kommunes hoved-
idé om å satse på yrkesut-
danning for å tilføre nærings-
livets akutte behov for unge 
arbeidstakere med fagutdan-
nelse. For å realisere dette 
var oppgaven nå å reise et 
solid og ordentlig bygg, med 
bra håndverksmessig kvali-
tet. Grøtting tilføyer i den-
ne sammenheng at det ikke 
er brukt mer penger enn det 
som har vært nødvendig. 

Kostnadsbesparelser
På visse områder, som alle-
rede nevnt ovenfor, har AF 
foreslått og i samarbeid med 
Undervisningsbygg gjen-
nomført kostnadsbesparende 
endringer. Den store gulvfla-
ten i sentralrommet, for ek-
sempel, er utført i slipt be-
tong i stedet for terrazzo. 
Det representerer et betyde-
lig beløp spart. Gulvet er fa-
belaktig flott, og det er minst 
like gunstig driftsmessig bå-
de med hensyn til renhold og 
vedlikehold. Samme prin-
sipp er brukt på flere områ-
der, legger Grøtting til.

Arealbruk
Et forhold som slår enhver 

med forbauselse i møte med 
Kuben for første gang, er den 
generøse arealbruken med 
hensyn til takhøyde og sto-
re romvolumer. Det å gjøre 
det storslått innvendig er rett 
og slett en kompensasjon for 
manglende uteareal. Byggets 
fotavtrykk ligger nær inntil 
tomtens grenser.

Å skape lyse og luftige area-
ler ved bruk av store glassfa-
sader og overlyskonstruksjo-
ner, har også en pedagogisk 
begrunnelse. Brukeren Ut-
danningsetatens hovedprin-
sipp har fra første stund vært 
å tilrettelegge for undervis-
ning på tvers av fagretnin-
gene. Fellesarealene er åpne 
og oversiktlige, og under-
visningsarealene har godt 
utsyn ved generøs bruk av 
glassvinduer, horisontalt som 
vertikalt. Dette er et av hu-
sets store pre størrelsen tatt i 
betraktning.

Hva har så vært prosjekle-
derens største utfordring i 
byggingen av Kuben yrkes-
arena. Eller sagt på en an-
nen måte, hva er den store 
prestasjonen i prosjektet?

Til dette svarer Grøtting at 
det helt spesielle ved Kuben 
er den yrkesrettede utdan-
ningen. Huset inneholder en 
rekke forskjellige undervis-
ningsverksteder og laborato-
rier som har meget avansert 
utstyr og maskiner. Alt dette 
krever en komplisert teknisk 

infrastruktur både med hen-
syn el-, vvs-, og rørtekniske 
installasjoner, samt automa-
sjonteknikk til å styre dette. 
Av dette følger at det har vært 
meget krevende å koordinere 
grensesnittene. Rett og slett å 
få tingene på plass. Gjøre de 
rette innkjøpene til rett tid. 
Samkjøre de ulike entrepre-
nørenes fremdrift i samspill 
med brukernes behov. Legg 
så til at dette er et av Oslos 
aller største byggeprosjekter, 
tilføyer Grøtting.  

Er så Roar Grøtting helt ut-
slitt etter å ha stått på i 6 år 
med fullt trøkk?

Vel, det har til tider røynet 
på, men Grøtting trives når 
prosjektet er stort og utfor-
drende. Han benytter anled-
ningen til å påpeke at når 
resultatet er blitt så bra slik 
skoleanlegget nå presente-
rer seg, så er det mange som 
skal ha ros for utmerket ar-
beid. Alle impliserte i byg-
geprosjektet, arkitekt, pro-
sjekterende, interiørarkitekt, 
totalentreprenør, tekniske 
entreprenører, leverandører, 
ja alle til den enkelte som har 
deltatt på sin måte, fortjener 
skryt for enestående stå-på-
vilje. Dette har så vært nød-
vendig for utfordringene i 
dette prosjektet har både vært 
mange og av et tøft slag. Alle 
nevnt, ingen glemt. Jo, Grøt-
ting tar også med at Utdan-
ningsetaten, brukeren, har 
bidratt til en god gjennomfø-
ring av prosjektet ved å tid-
lig og tydelig bringe fram sin 
behov og krav.  

Det hører med til historien 
at prosjektlederen fyller 68 
år på dagen intervjuet fore-
tas. Grøtting legger ikke inn 
årene, men Kuben er det sis-
te oppdraget av det store sla-
get. Gratulerer med dagen og 
vel blåst! 

Som overalt i bygget, åpent og oversiktlig.

Foto: Byggenytt

Bro fra høyblokken fra 4. etasje til takterrassen. Bildet viser også dobbelte glassfasader som gir den ønskete lydisola-
sjonen til arealet inne.

Foto: Byggenytt

Utsikt fra 6. etasje til takterrassen med ballbinge for 
basketball. Bildene under viser at aktivitetsmulighe-
tene er mange.

Bilder i boksen: Byggenytt
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Vrimleareal og sykkelparkering mot Kabelgaten.                                                                                        Foto: Byggenytt

Innbydende hovedinngang under kobbertak.                                                                                      Foto: Byggenytt 

Langs Kabelgaten sett fra øst.   Foto: Byggenytt

Gaten i nattbelysning.         

Interiørdetalj.             Alle bilder i boksen: Byggenytt

Bildet over:
Miljøstasjon/lite 
kjøkken med kaldt 
og varmt drikke
vann.

Til venstre:
Detalj verksted 
med topp moderne 
slipemaskiner og 
miljøvennlig avsug.
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Foto: Byggenytt
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Kuben yrkesarena har god profilering mot Østre Aker vei.                       Foto: Byggenytt                                                                                                                  Foto: Jon Ivar Søhus

Foto: Byggenytt

Foto: ByggenyttGreen House.                                      

Møterom administrasjonen.

Bilder i boksen: Byggenytt
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Transport til verkstedhallene og fasade skjermet mot Østre Aker vei.                                                      Foto: Byggenytt

Kantinen under stjerner og kobberhimmel.                                                                                                  Foto: Byggenytt

Takterrassen 
med speil-
ing av tårn 
og murpipe 
fra gammel 
industri i 
fasadeglasset.

Foto:
Byggenytt

Et parti sjakk, kanskje?

Festlige farger i gaterommet og biblioteket.

Bildene i boksen: Byggenytt
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