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www.skandglas.se

Project: Icon Complex  Architect: Renzo Piano Building Workshop  Comm.by: Tjuvholmen Utveckling AS

Project: Profilbygget  Architect: SJ Arkitekter  Commissioned by: IT Fornebu
 

Fo
to

: B
yg

ge
ny

tt
Fo

to
: C

hr
is

tia
n 

B
ad

en
fe

lt

Project: Icon Complex  Architect: Renzo Piano Building Workshop  Comm.by: Tjuvholmen Utvikling AS
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Profilbygget

Av 
Gina Marie Nilsen, sivilarkitekt MNAL,

SJ Arkitekter AS

Profilbygget ligger på hjør-
net mellom Snarøyveien og 
Rolfsbuktveien. Tomten av-
grenses foruten disse to vei-
ene av Portalbygget i sør-øst 
og Terminalbygget i nord-øst.
Områdets overordnede typo-
logi kjennetegnes av frittlig-
gende store bygningsvolumer 
i åpent landskap, omkranset 

av grønnstrukturer og vei-
strukturer. Bygning ene opp-
leves som objekter med sterk 
identitet og karakteristisk 
form. 

Profilbygget faller inn i den-
ne typologien med sin tyde-
lige form og klare arkitekto-
niske uttrykk, men tilpasser 
seg nabobebyggelsens plas-
sering mot Rolfsbuktveien 
gjennom at ytre fasadeliv 
flukter med Portalbyggets 
glass/aluminimumsfasade. 
Med oppføringen av Scandic 
Fornebu oppstår et rytmisk 
fasadeforløp langs Rolfs-
buktveien med Portalbyggets 
«hub» som sentralmotiv.
 
Byggets funksjon er todelt: 
kontorbygg og bensinstasjon. 
Dette har påvirket utformin-
gen i stor grad. Bensinsta-
sjonen ligger på bakkeplanet 
med adkomst fra Rolfsbukt-
veien i sør-vestre hjørne av 
tomten og består av to byg-
ningsvolumer; butikk og vas-
keanlegg. Disse to volumene 
danner den visuelle basen for 
byggets hovedkropp som lig-
ger over, og kraget ut over 
bensinstasjonen. Kontorde-
len utgjør 3 etasjer og om-
sluttes av et plan som danner 
tak, fasade og gulv. Planet 
fortsetter i en dynamisk be-
vegelse som knekker ned til 
bakkeplanet i nord-vest og 
skaper en forplass foran ho-
vedinngangen. Forplassen 
knytter bygget til fortauet og 
bussholdeplassen ved Snar-
øyveien.  Det foldede planet 
gir bygget sin tydelige profil, 
og dermed også navnet, samt 
at det formmessige grepet 
skiller kontordel og bensin-
stasjon på en måte som gav-
ner begge funksjoner.  

Under bensinstasjonen fin-
nes en underjordisk forbind-

else til Terminalbygget, samt 
lager og tekniske rom. 

Konsept
To overordnede målsettinger 
har ligget til grunn for utvik-
lingen av konseptet: høy de-
signprofil og høy miljøambi-
sjon. 

Det arkitektoniske konseptet 
består av følgende elementer:  
• Bensinstasjonen som utgjør 
byggets base. 
• Det foldete planet som dan-
ner «profilen» og knytter 
kontordelen til bakkeplanet.
• «Skrinet», den indre byg-
ningskroppen, kontorarea-
lene.
• Glassfasaden, dobbeltfasa-
dens ytre sjikt.

Disse elementene er satt 
sammen til en helhetlig form 
der hvert element har ulik 
materialitet og uttrykk. For-
men gir bygget en tydelig ret-
ning og danner et frontmo-
tiv som eksponerer seg mot 
hovedinnfarten til området. 
Det omsluttende planet har 
en presis, lesbar kant som gir 
bygget sin profil. Ved at ytre 

fortsettelse neste side

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt
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Gulvavretting/flytsparkling
er levert av

SPESIALENTREPRENØR INNEN BETONGREHABILITERING 
OG OVERFLATEBEHANDLING AV BETONG.

Vi utfører alt innen:
Flytsparkling, epoxybehandling av gulv,

tetting av vannlekkasjer i betong, betongrehabilitering,
kjerneboring/betongsaging, understøping og betongsprøyting

Resconsult AS - Vallsetveien 6, 2120 Sagstua
62 97 20 50 • www.resconsult.no

fortsettelse fra 
forrige side

sjikt av dobbeltfasaden trek-
kes ut på forplassen, oppstår 
et stort åpnet glassrom som 
blir en sjenerøs inngangssi-
tuasjon for kontorarealene. I 
dette rommet ligger vertikal 
kommunikasjon mellom al-
le byggets plan i form av en 
frittstående heis og et skulp-
turelt formet trappeløp.

Farger/materialer
Designelementene har ulike 
materialer og uttrykk. I valg 
av materialer er det lagt vekt 
på bestandighet, miljøegen-
skaper, vedlikehold  og ikke 
minst arkitektonisk uttrykk. 

Bensinstasjonens fasader er 
kledd med mørke, høyglans 
Steni-plater. Som byggets vi-
suelle base er fasadene søkt 
utformet så helhetlig som 
mulig. Bensinstasjonens inn-
gang, varelevering, vaske-
plasser osv er sentrert mot 
indre soner. 

Det foldede planet er kledd 
med lyse, matte Steni-plater . 

Utformingen og farge er en-
hetlig  uavhengig om planet 
utgjør tak, vegg, gulv eller 
forplass. Den tette fasaden 
mot sør-øst har et formspill 
eller relieff i form av vinduer 
og inntrukne felt kledd med 
Prodema-plater. Forplassen 
i front av bygget har en av-
stand til omkringliggende 
terreng som tydeliggjør plas-
sens avgrensing og gir inn-
trykk av at den svever. 

Den indre bygningskrop-
pen, eller «skrinet» er kledd 
med en gylden treoverflate, 
Prodema-plater. Indre fasa-
de har  et varmt og forfinet 
uttrykk som kan assosieres 
med et møbel. Lange hori-
sontale vindusbånd forster-
ker den rektangulære formen 
og ivaretar dagslysbehovet 
på en god måte.  Gavlen er 
bakvegg for trappeløpet i 
inngangsrommet.

Dobbelfasaden er også grep 
for å nå byggets energiambi-
sjon om klasse A. Glassfasa-
dens lette konstruksjon lar 
den indre trekledde fasaden 
tre fram.

www.canvas.no

Prodema finérte paneler for 
utvendig fasade, samt kledning 
for innvendige vegger, himling, 

gulv og våtrom.

Prosjektfakta

Byggherre: IT Fornebu Properties AS
Prosjektledelse: Stor Oslo Prosjekt
Totalentreprenør: Skanska Norge AS 
Arkitekt: SJ Arkitekter AS
RIB, RIG, RIVA, RIVAku
RI bygningsfysikk: Rambøll Norge AS
RIBr: Multiconsult AS
RIV: Ingenius Oslo AS
RIE:  ECT AS

Byggherre bensinstasjon: Statoil Fuel & Retail AS
Teknisk konsulent 
Statoilstasjonen: A-Tek AS
Arkitekt Statoilstasjonen: Archus

Det er IT-konsulentene i Accenture som leier hele det nye  
Profilbygget. Husets ytre og indre design er godt tilpasset 
kunnskapsmiljøet på Fornebu.

Foto: Byggenytt

Til venstre:
Med oppføringen 
av Scandic For-
nebu (skjult på 
bildet) oppstår 
et rytmisk fasa-
deforløp langs 
Rolfsbuktveien 
med Portalbyg-
gets «hub» som 
sentralmotiv.
Til høyre:
Disse to volu-
mene danner den 
visuelle basen for 
byggets hoved-
kropp som ligger 
over, og kraget 
ut over bensin-
stasjonen.

Foto: 
Byggenytt

Den indre 
bygnings-
kroppen, eller 
«skrinet» er 
kledd med en 
gylden treo-
verflate.
Forplassen i 
front av byg-
get har en 
avstand til 
omkringlig-
gende terreng 
som tydelig-
gjør plassens 
avgrensing og 
gir inntrykk 
av at den sve-
ver.

Foto: 
Byggenytt

Den tette fasaden mot sør-øst har 
et formspill eller relieff i form av 
vinduer og inntrukne felt kledd med 
Prodema-plater.

Til høyre: Eksempler på inngangs-
rommets frittstående og luftige kom-
munikasjon. 

Foto: Byggenytt
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Totalentreprisen

Totalentreprenørens prosjektleder forklarer hvordan trimmet bygging foregår.

Foto: Byggenytt

Det er Skanska Norge AS 
som bygger Profilbygget i 
totalentreprise for IT Forne-
bu Properties AS. Prosjektet 
omfatter tre kontoretasjer, en 
glassgård, en bensinstasjon 
samt kjeller. Kontorene har 
adkomst til kantinen i Ter-
minalbygget, parkering i P-
huset under Statoilbygget og 
garderober i Portalbygget og 
Terminalbygget. Arealet er 
ca. 6000 m2. Accenture er 
leietaker i kontordelen. Kon-
traktssum er ca. 133 millio-
ner kroner. Kontordelen ble 
overlevert byggherren i ju-
ni og leietaker flyttet inn i 
løpet av august. Bensinsta-
sjonen med byggherre Sta-
toil Fuel & Retail AS, har en 
kontraktssum på 22 millio-
ner kroner og et areal på ca. 
1000 m2. Statoil åpner den 
ferdigstilte bensinstasjonen i 
slutten av september.

I en samtale med Skans-
kas prosjektleder Fredrik 
Norén får Byggenytt opp-
lyst at grunnarbeidene star-
tet i mai 2012. Utfordringer 
var en trang byggeplass og et 
hus som skulle bygges på så 
godt som hele tomtens are-
al. Logistikk ble en nøkkel-
faktor fra første stund.  Kran 
ble etablert 1. juni. Kjeller 
og støttemur fra terrengnivå 
som ble utført i plasstøpt be-
tong, samt montering av pre-
fabrikkerte  hulldekke- og 
stålkonstruksjoner, hadde 
oppstart etter planen i begyn-

nelsen av september. Så gikk 
det slag i slag fram til desem-
ber 2012 med ferdigstilt kon-
struksjon. Etter at siste hull-
dekke var etablert i 3. etasje i 
november, ble det lagt en pro-
visorisk taktekking for å ha 
kontroll med uønsket nedbør. 
Det var et lurt trekk, i følge 
Norén. Milepelen tett bygg 
ble nådd i løpet av januar 
2013. Den raske fremdriften 
kunne skje takket være grun-
dig og nitidig planlegging av 
innkjøp og inntransport av 
materiell og anleggskompo-
nenter. Hele tiden gjaldt re-
gelen innkjøp og transport til 
rett tid. Ikke minst viktig var 
å få heist inn ventilasjonsag-
gregatene til sine respektive 
etasjer før lukking av inn-
vendige klimavegger og yt-
terhud av glass kunne finne 
sted. Milepelen ferdig råbygg 
ble nådd 1. februar.

Norén sier at det mest spe-
sielle med Profilbygget er at 
det har 2 fasader. En indre fa-
sade som har passivhusstan-
dard og en ytre glassfasade. 
Det er et slags hus med et hus 
utenpå.  Glassfasaden er også 
spesiell i den forstand at de 
glasselementene den består 
av, er store og tunge og krev-
de stor forsiktighet og presi-
sjon under montasjen. Hvert 
glass er på 10 m2.  

Norén påpeker også et annet 
forhold han synes er verdt å 
nevne. De tekniske entre-

prisene utgjør en stor del av 
prosjektet. Dette er et forhold 
han generelt mener er tilfelle 
i stadig større grad i dagens 
byggeri. Det henger selvføl-
gelig sammen med at krave-
ne til miljø og energiforbruk 
blir stadig strengere. Profil-
bygget er så absolutt ikke noe 
unntak her. Det har vært stor 
fokus på å samkjøre de tek-
niske entreprenørene og få 
grensesnittene til å fungere, 
i følge Norén.

Trimmet bygging
Og det er i ovenfornevn-
te sammenheng at trimmet 
bygging må trekkes fram, 
fortsetter Norén. En del av 
trimmetbygget er bakover-
planlegging. Kort fortalt 
handler det om å ta utgangs-
punkt i en milepel, en slutt-
dato. Så tar man med seg alle 
involverte underentreprenø-
rer og går bakover med plan-
leggingsmøter og koordine-
rer arbeidsoppgavene, for 
så å fastlegge en startdato. 
Norén opplyser at alle pro-
sjekter som starter opp nå i 
regi av Skanska utføres med 
trimmet bygging.

At Norén er stolt over å ha 
vært med på å bygge et så 
spennende og profilert bygg 
som, ja nettopp, Profilbygget, 
er ikke rart. Det han synes er 
flottest med bygget, er hove-
dinngangen med glassgården 
og trappeanlegget som nes-
ten kan sammenlignes med 
en kunstinstallasjon.

To forhold som har vært en utfordring i totalentreprisen: den doble fasaden og de store 
glasselementene som hvert er på 10 m2.

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt
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pressemeldinger:

Bygger kraftsenteret for oljenæringen i nord
Nordlysparken Business 
Center utenfor Harstad skal 
bli knutepunktet og et kraft-
senter for oljenæringen i 
Nord-Norge, et nordlig svar 
på det Forus har blitt for Sta-
vanger.
 
Nordlysparken vil huse næ-
ringslivsaktører fra hele olje- 
og gass-næringen. Nærings-
parken er under planlegging, 
og har allerede fått offentlig 
godkjenning og er regulert 
som næringsområde. Om-
rådet har en rekke egenska-
per som er viktig for etable-
ring av oljenæringen i nord. 
Beliggenheten er kun 20 mi-
nutter fra flyplassen Evenes. 
Store veiprosjekter samt ut-
bygging av Hålogalandsbro-
en og ny E10 til Vesterålen 
vil gi korte avstander til an-
dre deler av regionen. Nord-

lysparken ligger i hjertet av 
Nord-Norges mest folkerike 
område, med rik tilgang på 
arbeidskraft.
 
–Vi tror på økt aktivitet i pe-
troleumsindustrien og tilflyt-
ning til i dette området. Sta-
toil har etablert Drift Nord i 
Harstad i år, og aktiviteten i 
nordområdene vil styres her-
fra. Vi vil legge til rette for 
den økende petroleumsvirks-
omheten, og ønsker velkom-
men aktører som planlegger 
å etablere seg i Harstad, sier 
Raymond Olsen, daglig leder 
for Nordlysparken Business 
Center.
 
Nordlysparken er et område 
på over 500 dekar som i til-
legg til forretningssenteret 
med kontorlokaler skal hu-
se en flerbrukshall for fysisk 

utfoldelse. Et stort handle-
senter er også under planleg-
ging og har plass til aktører 
fra handelsnæringen. På ei-
ersiden er blant andre Coop, 
Barlindhaug eiendom og an-
dre regionale og lokale eien-
domsaktører.
 
–I likhet med Forus i Stavan-
ger ligger Nordlysparken litt 
utenfor bykjernen i tilknyt-
ning til handelsområder. Vi 
jobber nå for at dette områ-
det rett utenfor Harstad skal 
bli et naturlig midtpunkt og 
kompetansesentrum for pe-
troleumsaktiviteten i Nord-
Norge. Gode planer, solide 
eiere og gunstig beliggenhet 
gjør at vi har det som kreves 
for å oppnå dette, sier Olsen.
 
Nordlysparken Business 
Center skal stå klar i 2017.

John G. Bernander inn i Kruse Smiths konsernstyre
Tidligere NHO-direktør og 
kringkastingssjef John G. 
Bernander er valgt inn i sty-
ret i Kruse Smith AS. – Jeg er 
spent og glad for å bli spurt, si-
er Bernander.

Bernander ble valgt inn i kon-
sernstyret under en ekstraordi-
nær generalforsamling 4. sep-
tember.

– Johnny Bernander har en 
bredde i kompetanse og erfa-
ring som vi ønsker å dra nyt-
te av. Vi ser frem til å samar-
beide med han i arbeidet med 
å utvikle Kruse Smith kon-
sernet videre, sier Tomas Lei-
re, eier og styreleder i Kruse 
Smith AS.  

Bernander var kr ingkas-
tingssjef fra 2001 til 2007, 
og NHO-direktør fra 2009 
til 2012. Forut for tiden som 
kringkastingssjef var Bernan-
der adm.dir i Assurancefore-
ningen Gard i Arendal, og har 
også erfaring som advokat og 
politiker.

I dag driver han Viking Heat 
Engines i Kristiansand som 
utvikler maskiner for elektri-
sitetsproduksjon. Nå ser han 
i tillegg frem til å ta fatt i ar-
beidet som nytt styremedlem i 
entreprenør- og eiendomskon-
sernet.

– Jeg er spent på styrearbei-
det i Kruse Smith, og ble glad 
da Tomas Leire spurte om jeg 
ville bli med fremover. Kru-
se Smith står fjellstøtt på Sør-
Vestlandet og er en regional 
kraft som bokstavelig talt har 
vært med å bygge landsdelen. 
Forankringen som et familie-
konsern med gjennomtenkt 
arverekkefølge og en kompe-
tent og lojal stab forteller oss 
også om et konsern tuftet på 
langsiktighet og verdier, ut-
over det kvartalshysteriet som 
ofte rir andre aktører, sier Ber-
nander.

Tar med seg forståelse, 
respekt og bredde
Bernander sier han håper å 
kunne bidra med et blikk for 

strategiske utfordringer, mot 
til å se nye forretningsområ-
der og bred erfaring.

– Forståelse for tilhørighet og 
respekt for tradisjoner, men 
med et erfaringsgrunnlag som 
bidrar til å utvide kompetan-
sen i styret og ledelsen, er vel 
noe av det jeg bringer med 
meg til styrebordet, sier han.

Han gleder seg over å bli en 
del av et konsern han anser å 
være en viktig samfunnsaktør, 
også utover forretningsmessi-
ge interesser.

– Viljen til ansvar i lokal-
samfunn, organisasjonsliv og 
landsdelens næringsutvikling 
står det respekt av, også det vil 
jeg gjerne være med å støtte 
opp om, sier Bernander.

Kunnskapsløft for rehabilitering
De seks aktørene bak kompe-
tansesenteret Rehabgruppen 
har som mål å få opp kunnska-
pen om rehabilitering i bran-
sjen.

– Vellykket rehabilitering kre-
ver god planlegging og god 
totalkompetanse. Vår oppfor-
dring er: ikke gjør egne feil, 
men lær av andres. Ta kontakt 
med fagfolk tidlig i planleg-
gingsfasen og bruk seriøse ak-
tører i arbeidet, sier Atle Kil-
lerud, teknisk sjef i Firesafe, i 
en pressemelding. Det er også 
viktig å kjenne til støtteord-
ninger som kan bidra til, og 
ytterligere forbedre rehabili-
teringen.

Seks ledende aktører i bran-
sjen gjør nå felles sak av det-
te kompetanseløftet. Sammen 
står de bak kompetansesente-
ret Rehabgruppen. Målet er å 
sikre at aktørene i bransjen har 
den kunnskapen de trenger når 
det skal rehabiliteres.

– Vi inviterer til Rehabsemi-
nar, der vi med en tverrfaglig 
profil tar opp mange viktige 
temaer i løpet av de to dagene 
seminaret avholdes, sier Kille-
rud. Firesafe har sekretariatet 
i Rehabgruppen, og sammen 
med Anne Friberg og Hege 
Therese Grønhaug, er Atle 
Killerud klar for årets semi-
nar.
 
– Vi er i år svært stolte over 
også å kunne presentere år-
ets program der foredragshol-
dere fra NVE og ENOVA bi-
drar. Åtte av ti eiendommer 
som skal benyttes om 40 år er 
nemlig allerede bygd. ENOVA 
har opprettet støtteprogram-
mer for å maksimere energief-
fektiveten også i den eksiste-
rende bygningsmassen. Her er 
det viktig informasjon for alle 
bygningseiere, både nærings-
bygg og borettslag/sameier.
-Rehabilitering er å ta vare på 
bygningsmassen. Samtidig er 
det stadig nye krav til brann-
sikring, isolering, tak, vindu-

er, ventilasjon, fasader og mye 
mer. Å ha oversikt over hva 
som er siste nytt innen alle dis-
se feltene krever god informa-
sjon. Dette har vi satt på agen-
daen på vårt fagseminar 6.-8. 
november, som samler eiere, 
driftspersonell, forvaltnings-
selskap, entreprenører, arki-
tekter og konsulenter, avslut-
ter Killerud.

Rehabgruppen består av:
Protan AS – Tak- og mem-
bransystemer

Weber AS  – Byggematerialer 
fra kjeller til pipe

Glava  –  Isolering, energikrav, 
termografering

GK Norge AS -  Totalleveran-
dør av tekniske fag i bygg

Firesafe AS  -  Totalleverandør 
av brannsikring

Natre Vinduer og Dører - Vin-
duer 

Siste bilder fra 
lørdag 21. september.

Foto: Byggenytt

Profilbygget
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4B Arkitekter AS
Oscarsgate 20
0352 Oslo
Telefon 22 96 02 00
www.4b.no

Av 
Ole Fredrik Stoveland,

4B Arkitekter AS

Reguleringsplanen for felt D 
la opp til en sammenheng
ende bygningskropp som en 
skjerm mot jernbanen i nord, 
og med tre punkthus foran 
mot Turbinveien i sør. Regu
leringen beskrev nordre be
byggelse med én og to eta
sjers nedtrapping mot vest. 
Gjennom skisseprosjektet 
ble det tydelig at en enklere 
bygningsform uten nedtrap
ping i byggets lengderetning 
på en bedre måte ville finne 
sin plass i dalen.

Derfor fremstår hus D i dag 
som en krum langstrukket 
bygning hvor hovedformen 
understrekes av horisontale 
balkongbånd og gjennomgå
ende gesims. Bygningen om
favner foranliggende punkt
hus og danner et avklart og 
rolig bakteppe for Kværner
byen. 

Mot  syd er bygningens ho
risontale form forsterket 
med balkonger i hele byggets 
lengde med fronter i glass . 

Dreieskivakvartalet i Kværnerbyen er innflyttet!
––
 
Dreieskivakvartalet består av totalt 264 borettslagsleiligheter fra 35 til 110m² med en flott takpromenade 11. etasjer 
over gateplan. Promenaden er nærmere 140 meter lang og har spiseplasser, kosekroker og plattformer for sol og 
utsikt. Alle leiligheter er overlevert og innflyttet.

Verdens lengste 
takpromenade?

FLERE MULIGHETER I KVÆRNERBYEN: 

Salget pågår i Francis-, Peltonkvartalet og Kværnerbyen terrasse. 

Se obos.no eller kværnerbyen.no for mer informasjon.

Vi vil gjerne takke alle involverte parter for godt samarbeide i prosjektet, 
samtidig vil vi ønske alle kjøpere lykke til i sin nye bolig!

Dreieskivakvartalet Kværnerbyen

Foto: Byggenytt

Leilighetsskiller på balkon
ger er utført med grønne pa
neler i ulike fargenyanser. 
Fasaden mot nord er en vik
tig introduksjon til Kvær
nerområdet sett fra Våleren
ga kirke og er murt med lys 
teglsten. Den krumme fa

saden er delt opp i vertikale 
glassfelt med to åpne gjen
nomganger mot sør som bry
ter fasadelengden, samtidig 
som buen svekker inntrykket 
av den faktiske lengden. De 
øvrige husene på felt D, hus 
A, B og C, er utført med pus

sete vegger med utenpålig
gende balkonger. Mot sør har 
husene en rød teglstensfarge 
som er en viktig forbindelse 
mot teglstensfasadene på felt 
E, og mot nord og hus D med 
hvit farge.

Felt D har samlet har 264 
boliger, nærbutikk på 1070 
m2 og et mindre kontor/ næ
ringsareal på 200 m2. Det er 
anlagt parkering for 530 par
keringsplasser i 3 plan. Sam
let BRA er 32.910 m2.
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Sto Norge AS

Telefon 66 81 35 00 • info.no@sto.com
www.stonorge.no

Leverandør av
fasadesystem:

ABC - PUSSTEKNIKK AS

Luftet fasadesystem
er utført av:

MURMESTERFIRMAET

Møllesvingen 2, 0854 Oslo
Telefon 95 02 71 12

www.abcpussteknikk.com

Mur- og
pussarbeidene
er utført av

Steinbergveien 1, Postboks 170, 3051 Mjøndalen
Telefon: 32 23 19 50 • sra@sra.no • www.sra.no

Gårdsrommet i Dreieskiva
Kværner Brug ble startet opp 
i Lodalen i Oslo i 1853 med 
produksjon av støpegods, 
ovner og komfyrer, og se-
nere også maskiner og byg-
ningskonstruksjoner. Indus-
trivirksomheten holdt stand 
ut over 1900-tallet, fram til 
Kværner Brug ble lagt ned i 
1999. Fabrikkområdet ble da 
solgt og omregulert til bolig-
formål. 

Obos ved Lodalen Utvikling 
har transformert området til 
den nye bydelen Kværnerby-
en. Kværnerbyen er allerede 
utviklet med mange boenhe-
ter, barnehage, kontorer, re-
stauranter og andre nærings-

lokaler. Utbyggingen skjer 
etappevis og det vil ved slutt-
føring være 1 600-1 800 bo-
liger i bydelen.

Gårdsrommet i Dreieskiva-
kvartalet ligger som et atri-
um mellom bygningene og 
fungerer som et utvidet opp-
holdsrom for beboere i de 
164 leilighetene i kvartalet. I 
tillegg til dette gir gårdsrom-
met en visuell opplevelse fra 
leilighetene hvor blant annet 
årstidsvariasjonene 
reflekteres.

I gårdsrommet bidrar trær 
og portaler til økt intimitet, 
og reduserer oppfattelsen av 

bygningenes høyde. Stram-
me bøkehekker deler gårds-
rommet inn i private soner 
ved bygningene, og inn i fel-
lesrom for lek og rekreasjon. 

Sammen med takhagen skal 
gårdsrommet møte beboer-
nes behov. Dette uttrykkes 
gjennom forskjellige møte-
plasser og grønne rom for 
ulik aktivitet. Intensjonen 
bak utformingen er å skape et 
gårdsrom fylt med et mang-
fold av tilbud for alle bebo-
erne. 

Trær og staudefelt er satt 
sammen slik at frodighet og 
årstidsvariasjon kommer til 
uttrykk. Blomstrende kirse-
bærtrær, tulipaner og liljer 
starter sommeren før stau-
dens variert blomsterf lor 
skaper kontrast til de stram-
me bøkehekkene. Senere på 
året forlenger villvin og hjer-
tetrær opplevelsen med ster-
ke høstfarger. 

Beplantningen av bøkehek-
ker og pil er formet slik at 
disse supplerer de tradisjo-
nelle lekeapparatene. Det-
te gir mulighet for alternati-
ve lekemuligheter, hvor barn 
kan bevege seg mellom grøn-
ne rom eller gjemme seg i pi-
lelabyrinten.      

Gangsonene som går på tvers 
av gårdsrommet har portaler 
av h-bjelker i stål. Disse fun-
gerer som espaliér for klatre-
planter som gir rommet fro-
dighet og farge. Intensjonen 
med materialvalget i porta-
lene er å gi gårdsrommet en 
historisk forankring, samti-
dig som det henger sammen 
med de nærliggende områ-
dene.

Av landskapsarkitekt Mette Lie Lenvik,  Asplan Viak AS

Utomhusarbeidet
 er utført av

Telefon 69 18 76 00 • www.lindhaugen.no

Sammen med takhagen skal gårdsrommet 
møte beboernes behov. Dette uttrykkes gjen-
nom forskjellige møteplasser og grønne rom 
for ulik aktivitet. Intensjonen bak utformin-
gen er å skape et gårdsrom fylt med et mang-
fold av tilbud for alle beboerne. 

Foto: Byggenytt

Bildene over: Takhagen 
og Poppes Promenade, og 
detalj av gårdsrommet sett 
mot punktblokk og bue-
blokk. Under: Innkjøring 
garasje anlegg.

Foto: Byggenytt
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afgruppen.no

AF Gruppen Norge AS • www.afgruppen.no • Telefon 22 89 11 00

Foto: Byggenytt

AF Gruppen AS er totalentreprenør
for Dreieskivakvartalet i Kværnerbyen

Foto: Byggenytt

Produserer og legger grønne 
tak tilpasset norsk klima
Årsvollveien 213  |  4312 Sandnes  |  Tlf: 908 45 926  |  bengt@bergknapp.no  |  www.bergknapp.no

d
e
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På taket av bueblokka, 11 etasjer over gatenivå, er det anlagt en takpromenade i hele byggets lengde med utsikt i alle retninger. Til venstre mot grøntdragen ved jernbanen og Vå
lerenga kirke. Til høyre: takterrassen i vestre ende med utsikt mot Ekebergåsen, Bjørvika og Oslo sentrum.

Foto: Byggenytt

Til venstre:
Dreieskiva i zoom fra 
Ekeberg.

Til høyre:
Grønn labyrint i gårds
rommet.

Foto:
Byggenytt
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Malerarbeidene
er utført av

UMMF
Ullevål Malermesterforretning AS

Telefon 920 93 321 • post@ummf.no
Brobekkveien 80, 0582 Oslo

www.ullevalmmf.no

Leverandør av
malingsprodukter

www.beckers.no

Dekkestøp og
betongpumping

er levert av

Telefon 63 87 45 20
www.betongmann.no

Prosjektfakta

Byggherre: OBOS Forretningsbygg AS
 KB Næring AS
 OBOS Nye Hjem AS
 Lodalen Utvikling AS

Totalentreprenør: AF Gruppen AS

Arkitekt: 4B Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS

RIB, RIG, RIMiljø,: Multiconsult AS
RIAku: Sweco Norge AS
RiBr: NEAS Brannconsult AS
RIV: Ing. L. S. Solland AS
RiE: Elajo AS

Detalj trappegang mot nord.             Foto: Byggenytt

Sett fra Turbinveien mot Dreieskivas sokkel og 
punktblokker.

Foto: Byggenytt

Back of House ved skråningen 
mot jernbanen.

Foto: Byggenytt

Til høyre og med 
klokken:

Dreieskivakvartalet 
sett fra Turbinveien. 

Garasjeanlegget. 

Leilighet i Dreieskiva 
med balkong mot sør.

Foto:
Byggenytt
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Elektroarbeidene
er utført av

Imtech Elektro AS

Telefon 23 12 86 50

www.imtech.no

Ventilasjonsaggregatene
er levert av

Odalsgt. 25, 2005 Lillestrøm
Telefon 22 07 45 50

www.flaktwoods.com

Din komplette �ernvarmeentreprenør:

Les mer på enwapmi.no

Enwa PMI AS. Nordre Kullerød 9, 3241 Sandefjord. Tlf: 33 48 80 50.         

Total, rør og maskin-entrepriser
Ombygginger og modifi kasjoner
Prosjektering, prosjektledelse og dokumentasjon
Grøftetekniske arbeider
Stort verksted for prefabrikasjon
Sentral godkjenning klasse 3

“Kvalitet og 
 gjennomføringskraft 
 i mer enn 30 år”

Totalentreprisen
Det er AF Gruppen AS som 
har bygget Dreieskivakvarta-
let for byggherre Lodalen Ut-
viklng AS. Kvartalet består 
av en lang buet blokk (150 
meter lang) på 8 etasjer over 
et stort gårdsrom (ti etasjer 
over gatenivå), og 3 mindre 
blokker på 7 etasjer (9 etasjer 
over gata).  Alle er bygget op-
pe på 2 sokkeletasjer.  I lang-
blokka er det 2 3-etasjers åp-
ninger som gir sikt gjennom 
bygget og adkomst til gårds-
rommet. Sportsboder og par-
keringsplasser  er plassert i 
de 2 sokkeletasjene med di-
rekte adkomst fra heis.

Totalentreprenørens pro-
sjektleder Øystein Hvattum 
forteller til Byggenytt at opp-
draget er basert på en samar-
beidsavtale som ble inngått 
i juli 2010, og hvor totalen-
treprisekontrakt ble signert 
i september 2010. Spaden 
ble satt i jorda i mars 2011 
med grunnarbeider i den ca. 
10 mål store tomta. Det ble 
gravd og sprengt vekk ca. 
50.000 m3 masser. En utfor-
dring var å sikre utglidning 
i skråningen mot jernbanen. 
Det ble derfor spuntet  i den 
nedre halvdelen.  Prosjek-
tet er reist direkte på fjell og 
byggene er oppført i plasstøpt 
betong med plattendekker og 
en del stålkonstruksjoner i 
ytterveggene som er oppført 
med prefabrikerte klimaveg-
ger og forblendet med lys 
teglstein.   

Hvattum opplyser at pro-
sjektet er på totalt 50.330 m2 
BTA inklusive en undereta-
sje på 21400 m2. Størrelsen er 
i følge Hvattum prosjektets 
store utfordring. Store meng-
der understreker dette. Det er 

gått med 18.000 m3 betong. 
Det er forskalet 24.000 m2 
vegg, og det er lagt 52.000 m2 
dekke. Ekstra god planleg-
ging og logistikk var grunn-
leggende nødvendig for å få 
til en bra fremdrift. Arbeide-
ne med å tette bygget, for så 
å begynne med innrednings-
arbeider ble gjennomført ved 
at man tok for seg arbeids-
oppgavene oppgangsvis til 
leilighetene ved å begynne i 
vestligste delen av langblok-
ka. Før sommeren oppnåd-
de man milepelen tett bygg, 
og siden da og fram til nå 
har det pågått innrednings-
arbeider og tekniske instal-
lasjonsarbeider med mange 
yrkesgrupper i sving samti-
dig. Parallelt med nevnte ar-
beidsoppgaver, har arbeidene 
med det store gårdsrommet 
pågått. Og Dreieskivas flotte 
takterrasse skal heller ikke 
glemmes, tilføyer Hvattum.

Første klargjøring av leilig-
heter  og overlevering kunne 
ta til ved påsketider 2013 og 
har siden pågått fram til nå, 
fortsetter Hvattum. Med an-
dre ord så er det en lang over-
leveringsprosess. Prosjektet 
omfatter 264 leiligheter. Næ-
ringsdelen med en stor mat-
butikk er ennå ikke ferdig-
stilt, men det er like rundt 
hjørnet.

Hvattum opplyser at AF 
Gruppen som har styrt pro-
sjektet med en bredt sam-
mensatt funksjonærgruppe, 
har hatt et godt samarbeid 
med sine underentreprenører 
som i hovedsak har utgjort 
den samlete arbeidstokken.  

Oppsummeringsvis ønsker 
Hvattum å beskrive Dreiski-

AF Gruppens prosjekt
leder Øystein Hvattum 
nyter sola på takterras
sen. Bildet under:
Gårdsrommet med  
alle sine forskjellige 
møteplasser, lekeappa
rater og grønne rom gir 
et mangfold av tilbud 
for beboerne.

Foto:
Byggenytt

Ett av flere ventilasjons
aggregater plassert 
under himling i parker
ingskjelleren,

Foto:
Byggenytt

Fra ryddige og oversiktlige tekniske rom.                                                                                                     Foto: Byggenytt

va som et vellykket prosjekt. 
Fremdriften har vært god og 
effektiv der alle arbeider har 
vært i rute, ja, det har sågar 
blitt kappet inn på tid under-
veis.
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Sprinklerentreprisen er 
prosjektert og levert av

Telefon 23 17 22 70
www.sprinklerteknikk.no

Kjøkken og
garderobe er levert

og montert av

HTH Prosjektavdeling
Strømsveien 245
0668 Oslo
Telefon 22 91 40 40

www.hth.no

NCC Roads AS har
levert støpeasfalt

Vi takker for oppdraget!

www.ncc.no

Torshovdalen
Av 

Mette Røsbekk,
Lund Hagem Arkitekter AS

Boligprosjektet «Tors
hovdalen» ligger 
vestvendt på toppen av 
Torshovdalen, en av de 
største parkene i indre 
Oslo. Sør og vestfasa
dene er lyse og åpne, 
og henvender seg mot 
parken og utsikten. Kam
strukturen gir boligene 
en henvendelse mot det 
grønne og danner skjer
mede uterom.

Foto: 
Byggenytt

Boligprosjektet «Torshovda-
len» ligger vestvendt på top-
pen av Torshovdalen, en av 
de største parkene i indre Os-
lo. Området har Sinsen T-ba-
nestasjon, Gjøvikbanen og 
Ring 3 i «ryggen», og pano-
ramautsikt til Oslo sentrum 
og innseilingen. 

Planleggingsfasen har vært 
lang, og det var særlig to sto-
re utfordringer. Den største 
var å ta hensyn til at Tors-
hovdalen er en del av Os-
lo kommunes grøntplan, der 
målet er å trekke marka inn 
i sentrum. Vi måtte skape et 
prosjekt som verken blokker-
te utsikten for den eksiste-
rende bebyggelsen i bakkant, 
eller hindret luft-drenasjen i 
grøntdraget. Den andre ut-
fordringen var det betydelige 
vei- og kommunikasjonsnet-
tet som både er en definitiv 
barriere og en støykilde. Et 
vanskelig naboskap til et bo-
ligområde. Kommunen øn-
sket utsikt både fra Ring 3 
og fra perrongen på Sinsen 
T-banestasjon  – og vi måtte 
finne en balanse mellom vi-
suell kontakt og støyskjerm-
ing. 

Løsningen ble å forme pro-
sjektet i ulike høyder, som 
en kamstruktur med «ryg-
gen» mot sporområdet og 
med lameller inn i parken 
mot vest. Bebyggelsen har 
en gjennomgående «sokkel» 
på 3 etasjer (over adkomstni-
vå) og punkt i inntil 9 etasjer. 
Punktene har en beliggen-
het som ivaretar interne sol- 

og utsiktsforhold, så vel som 
siktlinjene til byen og fjor-
den fra de bakenforliggende 
områder. Kamstrukturen gir 
boligene en henvendelse mot 
det grønne og danner skjer-
mede uterom. Med lameller 
som strekker seg ut i grønt-
området, flettes parken inn i 
boliganlegget og gir en opp-
levelse av å bo i parken. 

Fasadene er todelt. Nord og 
østfasaden, som vender mot 
trafikken, er relativt luk-
kede og mørke teglvegger 
med smale vertikale vindus-
felt. Vinduene sitter dypt i 
veggen og skrå vindussmyg 
åpner opp mot Grefsenkollen 
i nordøst og Holmenkollen i 
nordvest, samtidig som de gir 
maksimalt lysinnslipp. Sør- 
og vestfasadene er lyse og 
åpne, og henvender seg mot 
parken og utsikten. Et uten-
påliggende søylesystem bæ-
rer den vekslende smale og 
brede balkongsonen. Varia-
sjonen i balkongplasseringen 
skaper et spill i fasaden, sam-
tidig som det gir gode og va-
rierte utesoner på balkongene 
og lys til leilighetene. Bebyg-
gelsens ulike høyde gjør at 
taklandskapet blir svært syn-
lig – der hvor det ikke er tak-
terrasser, er taket tekket med 
sedum og samspiller med de 
grønne omgivelsene.

Området har adkomst fra 
Hans Nilsen Hauges gate i 
nord. Både parkeringskjeller 
for boligene, samt vareleve-
ring, vender ut mot adkomst-
torget på nordsiden av be-
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www.bjerkeventilasjon.no
www.bjerkeventilasjon.no

Isolasjon og taktekking
er utført av

post@isotak.no • Telefon 23 03 90 00

byggelsen. All interntrafikk 
på området ledes langs T-ba-
netraséen og ender i Søndre 
Torg – det sydligste «gårds-
rommet» i bebyggelsen, som 
har henvendelse rett ut Tors-
hovdalen. Her planlegges og-
så en 4 avdelingsbarnehage, 
med uteareal mot parken. 1. 
etasje mot T-banen rommer 
ulike næringslokaler, deri-
blant en dagligvareforret-
ning. 

Anlegget består av 209 
leiligheter fra 41 m2 til ca 
130 m2. Over næringsetasjen 
ligger en rad med rekkehus i 

 
Prosjektfakta

Byggherre: Sinsen Torg AS
 v/Backe Prosjekt
Totalentreprenør: AS Ing. Gunnar M. Backe
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS
LARK: Blå landskapsarkitekter AS
RIG/RIB: Rambøll Norge AS
RIAku: Multiconsult AS
RIBr: Egil Berge AS
RIMiljø: Norconsult AS
RIV: COWI AS
RIE: Kirsten O. Brodal
RI  prefab betong-
 elementer: ConSisu AS

to plan, hver på ca 105 m2 og 
med forhage på taket til næ-
ringsetasjen.

Planene er løst slik at de skal 
være mest mulig fleksible 
i bruk og med stor grad av 
gjennomlys, spesielt i opp-
holdsrommene. For å utvide 
siktsektoren, er høye skyve-
dører plassert helt ut mot yt-
tervegg, og naborom  «låner» 
dermed utsikt av hverandre. 
Alle vinduer går fra gulv til 
tak for å åpne for utsikten og 
trekke parken inn i leilighe-
ten. 

Fasadene er todelt. Nord og østfasaden, som vender mot trafikken, er relativt lukkede og mørke teglvegger med smale 
vertikale vindusfelt. Vinduene sitter dypt i veggen og skrå vindussmyg åpner opp mot Grefsenkollen i nordøst og Hol
menkollen i nordvest, samtidig som de gir maksimalt lysinnslipp.

Foto: Byggenytt

Teknisk rom med ventilasjonsanlegg på tak.      Foto: Byggenytt 

Bildet over viser Parkeringsanlegget. Til høyre fra teknisk rom med sprinkleranlegg.                            Foto: Byggenytt

Utsikten er im
ponerende bra.

Bildene under:
Siktlinje mot 
utfarten til Hans 
Nilsen Hauges 
gate og fasade
detalj.

Foto:
Byggenytt

Et utenpåliggende søylesys
tem bærer den vekslende 
smale og brede balkongsonen. 
Variasjonen i balkongplas
seringen skaper et spill i fa
saden, samtidig som det gir 
gode og varierte utesoner på 
balkongene og lys til leilighe
tene.

Foto: Byggenytt
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Kuben K22

www.aberdeen-asset.no

Byggherre

Totalentreprenør
Vi takker for oppdraget

og gratulerer byggherren

www.seltor.no

Kuben K22 i godt 
selskap. Dodekaederet 
(geometrisk bygning 
med 12 femkanter til 
sideflater) nederst i 
høyre hjørne.

Foto:
Jon Ivar Søhus

Seltor Østs prosjekt
leder Tom Egil Roll
Olsen viser gjerne 
fram auditoriet 
som er fint innredet 
med spiltrekledning 
som lydabsorbenter 
og frisk rødfarge i 
møblementet.

Rehabilitering/om
bygging av gammel 
bygningsmasse til 
moderne videre
gående skole, er en 
type oppdrag som 
RollOlsen godt kan 
like.

Foto:
Byggenytt

Seltor Øst AS sin prosjekt-
leder Tom Egil Roll-Olsen 
opplyser til Byggenytt at ar-
beidet med prosjektet Kuben 
K22 hadde oppstart i slutten 
av september 2012. Før det 
hadde det vært vel ett års ar-
beid med et forprosjekt hvor 
entreprenør og byggherre, 
Aberdeen Eiendomsfond 
Norge I AS ved prosjektsjef 
Arve Aslaksen, hadde job-
bet tett sammen. Kontrakt 
ble skrevet vår 2012 og opp-
draget var innledningsvis en 
samarbeidsentreprise, men 
ble deretter overført til en 
totalentreprise til kontrakts-
pris 85 millioner kroner, in-
klusive endringsarbeider. 

Målsettingen for oppdraget 
var å bli ferdig med prosjekt-
et til skolestart i 2013. Og 
den fristen har holdt med 
god margin da entreprenø-
ren klarte å forsere frem-
driften med en liten måned. 
Overlevering av prosjektet 
fant sted 18. juni. Utomhus-
arbeider ble ferdigstilt i løpet 
av juli, og innreguleringen 
av teknisk drift ble avsluttet 
rett før skolestart.

Kuben K22 er et rehabilite-
ringsprosjekt i ordets rette 
forstand, understreker Roll-
Hansen. Stikkordet er at 
uforutsette ting dukker opp i 
tur og orden. 

En stor utfordring som var 
klarlagt allerede i forpro-
sjektet, var at halvparten av 
dekkene i den gamle byg-
ningsmassen, tilsammen 
ca. 2200 m2, måtte karbon-
forsterkes. Kravene til bæ-
reevne var økt i og med at 
eksisterende kontorarealer 
nå skulle omgjøres til sko-
le med strengere sikkerhets-
krav på grunn av høyere per-

sonbelastning. Arbeidene 
med karbonforsterkingen 
var arbeidskrevende og tok 5 
til 6 uker. Karbonfiberbånd-
ene er både nedfelt i slisser i 
dekkenes overkant og pålimt 
i underkant. Metoden har ek-
sistert i mange år, opplyser 
Roll-Olsen, men tas nå mer 
og mer i bruk.

Karbonforsterking
Kuben K22 som rehabilite-
ringsprosjekt er også spesi-
elt da Bygg 3, det 12-kantede 
rotundebygget fra 1950-åre-
ne, er vernet. Seltor inngikk 
derfor et tett samarbeid med 
Byantikvaren. Rotundens 
takkonstruksjon spenner fritt 
over 30 meter og byggets fa-
sader er også spesielle slik at 
arbeidene måtte utføres med 
ekstra forsiktighet og omhu. 
Det eneste nye elementet i 
prosjektet er nytt trappehus i 
Bygg 2 (fra 60-tallet). Også 
her var Byantikvaren med på 
råd i forbindelse  med trap-
pehusets kobling mot Bygg 
3. Alle glassfasader er nye. 
Bytting av glass skjedde og-
så i samarbeid med Byanti-
kvaren.

Tekniske anlegg
Et viktig område å trekke 
fram når det gjelder rehabili-
tering, fortsetter Roll-Olsen, 
er innpassing av nye teknis-
ke anlegg i gamle bygninger. 
Særlig utfordrende er dette i 
forbindelse med ventilasjon. 
Nye og ofte større kanaler-
som krever mer plass, skal 
inn i trange bygg, og de skal 
tilpasses eksisterende venti-
lasjonsaggregater. På Kuben 
K22 har det i følge Roll-Ol-
sen, vært nødvendig å holde 
høyt fokus på gjennomfø-
ringen av de tekniske arbei-
dene som VVS- og elektro-
entreprisen. De respektive 

Ankomst Kuben 
fra Kabelgaten.

Kuben K22 sett fra 
Kabelgaten i øst.

Foto: Byggenytt

Forsamlings/allrom i øverste etasje i den 12kantete rotunden.              Foto: Byggenytt

Gymsal og 
tilhørende 
galleri. 

Fin material
bruk som står 
godt sammen.
Man trenger 
ikke å bygge 
nytt for å få 
fine hus.

Foto:
Byggenytt
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Vi markerer oss som en av de største leverandørene i 
Norge av taktile løsninger/universell utforming for blinde 
og svaksynte. I vårt sortiment finner du et bredt spekter
av taktile knotter til farefelt, linjer til oppmerksomhetsfelt 
og ledelinjer, samt trappetrinnmarkeringer.

Taktil merking til Kuben K22

Foto: Byggenytt

Brobekkveien 80, Bygg 3, 0582 Oslo • Telefon 24 13 13 50 • www.fagprofil.no

Gjennom lovgivningen har det nå kommet krav til universell utforming 
av bygg og uteområder. Løsningene skal dermed være enkle å bruke for 
alle, også eldre og ulike grupper av funksjonshemmede. Dette gir gode 
løsninger for alle, og gjør bygg og uteområder tryggere da det blir færre 
skader. For blinde og svaksynte er ledelinjer, farefelt, bruk av kontrast-
farger på trappetrinn og andre steder, samt god belysning og markering 
av glassflater noen viktige faktorer. Duri Fagprofil AS har et samarbeid 
med Norges Blindeforbund ifm. Universell utforming.

Sverre Fuglerud

Leder for 
interessepolitisk 
avdeling, Norges 
Blindeforbund.

Vi har prosjektert, levert og
montert betongelementene

på Kuben K22

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

tlf. 67 57 39 00          www.spenncon.no

Tømrerarbeider
er utført av

Østre Aker vei 211, 0975 Oslo
Telefon 22 67 66 00 • www.scandicon.no

 
Prosjektfakta

Byggherre: Aberdeen 
 Eiendomsfond Norge 1 AS
PL for byggherre: Sohlberg &Toftenes AS
Leietaker: Utdanningsetaten i Oslo kom.
PL for leietaker: OPAK AS
Totalentreprenør: Seltor Øst AS
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS
RIAku: Brekke & Strand Akustikk AS
RIBr: Norconsult AS
RIE: Oslo Elprosjektering AS
RIB: COWI AS
Interiørark. leietaker: Rambøll Norge AS
TUE rør: Christiania Rørleggerbedrift AS
TUE vent: Hoist TK ventilasjon AS
TUE elektro: Smart Elektro AS

firmaer som har utført disse 
arbeid ene, får god attest.     

Roll-Olsen er videre opp-
tatt av Universell utforming. 
Dette får større og større be-
tydning i byggeprosjekter. 
I Kuben K22 er dette i høy-
este grad synlig. Hvor man 
enn ferdes er det taktile lede-
linjer og oppmerksomhets-
felt, og etterlysende ledelin-
jer på gulv og i trappetrinn, 
samt etterlysende lister på 
dører fra håndtakene og ned 
til gulv.

BREEAM
Roll-Olsen unnlater heller 
ikke å nevne det som han er 
mest førnøyd med når pro-
sjektet Kuben K22 skal opp-
summeres. Kuben K22 vil et-
ter all sannsynlighet bli den 
første skole i Norge som vil 
bli BREEAM-sertifisert med 
graden GOOD. Det tilsier en 
høyere standard enn de krav 
som ligger i TEK10. At Sel-

tor tar denne klassifiserin-
gen på alvor, er det faktum at 
de nå har en egen ansatt AP 
i denne sammenheng. Det 
gjelder å være i forkant i en 
utvikling med stigende kur-
ve. BREEAM-klassifiserng 
har en oppdragende effekt, 
sier Roll-Olsen. Det handler 
om å gjøre riktige valg på al-
le områder i det å bygge, og 
kunne dokumentere at valge-
ne er de riktige. 

Til å begynne med var bru-
keren av bygget, Utdanning-
setaten i Oslo kommune, 
kanskje ikke så opptatt av 
BREEAM. Men i dag med 
bygget tatt i bruk ser de mer-
verdien av klassifiseringen. 
Det samme gjør også bygg-
herren og totalentreprenøren. 

En utfordring i pro
sjektet har vært å 
forbedre ventilasjonen 
i bygget. Nytt anlegg 
skal tilpasses gammelt, 
og nye og ofte større 
kanaler som krever 
mer plass, skal inn i 
et trangt bygg (som 
på bildet med taket til 
rotunden og kanaler til 
høyre).

Foto:
Byggenytt

Trapperom med nybygd 
hovedtrapp. Bildet un
der: morsom «bar» over 
inngangsvestibylen.

Alle foto:  Byggenytt

Friske fargeinnslag vil 
kunne inspirere elever 
som lærere til god 
innsats.
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Se våre bildeserier fra
prosjektomtalene i denne utgaven.

Gå til www.byggenytt.no/bilder for alle våre bildeserier.
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Uteanlegget
er prosjektert av

Byggherreombud/
Byggeledelse

Årnesveien 13, 2093 Feiring
Telefon 63 96 11 70 • E-post: post@svendby.no

RÅDGIVENDE INGENIØR
SAGA SENTER

 y byggeteknikk

Takk for oppdraget.

sweco.no

Saga Senter, første byggetrinn i sentrumsnær byutvikling

Saga Senter ligger sen-
tralt i Jessheim og min-
dre enn tre minutter fra 
Jessheim stasjon, og der-
med direkte knyttet til 
kollektivknutepunkt et der 
tog og buss møtes.

Bildet over viser fasadene 
mot Algarheimsvegen her 
sett fra nyanlagt rundkjø-
ring. Til venstre Back of 
House med innkjøring til 
garasjekjeller. Til høyre 
gågate mellom husene med 
flotte hageanlegg. 

Foto:
Byggenytt

Saga Senter ligger sentralt i 
Jessheim og mindre enn tre 
minutter fra Jessheim sta-
sjon, og dermed direkte 
knyttet til kollektivknute-
punktet der tog og buss mø-
tes. Her er det nå bygget mo-
derne leiligheter med høy 
kvalitet, forretninger og par-
keringsanlegg. Gjennom sel-
skapet Jessheim Byutvikling 
AS har Rom Eiendom AS i 
mange år samarbeidet med 
Ø. M. Fjeld Utvikling AS 
om å utvikle Jessheim sen-
ter.  Prosessen er nå i mål og 

før sommerferien 2013 var 
første byggetrinn, kalt Sa-
ga Senter, bestående av 120 
leiligheter solgt og innflyttet. 
Saga Senter har også forret-
ningslokaler på 8000 m2. Det 
samlete arealet med boliger 
(8000 m2), tekniske rom og 
parkeringsplasser (6500 m2) 
utgjør 22.500 m2.

Saga Senter består av to- til 
fireroms selveierleiligheter 
med flotte terrasser/balkon-
ger og parkeringsplass i kjel-
leren. Alle har adkomst via 

innvendige oppganger med 
heis. Prosjektet har miljø-
riktig vannbåren varme, ba-
lansert ventilasjon og skjult 
sprinkleranlegg i alle leilig-
heter. Fellesarealene rundt 
Saga Senter har fått en spen-
nende utforming med blant 
annet fire forskjellige tema-
hager. Hagene fungerer som 
grønne lunger mellom boli-
gene.

Totalentreprisen
Det er Ø. M. Fjeld AS som 
har bygget Saga Senter i to-

talentreprise. Prosjektleder 
Erik Jacobsen opplyser til 
Byggenytt at spaden ble satt 
i jorda i november 2011 et-
ter at det gamle Maxbobyg-
get var revet. Grunnarbei-
dene på tomten som ligger 
i skrånende terreng mot Al-
garheimsvegen, fikk en spe-
siell utfordring ved at halve 
bygget ligger direkte på fjell 
mens andre halvpart hadde 
løse masser med dybder fra 
4 til 30 meter. Det betydde 

fortsettelse neste side

Foto: Byggenytt
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besøk oss på: modulvegger.no   
Tlf: 23 24 22 00 – mvo@modulvegger.no   
MODULVEGGER

besøk oss på: modulvegger.no   

Vi har levert og 
montert modulvegger  

og himlinger 

annonse86x75-vegg-himl.indd   1 14.04.13   11.29

Spunt- og pelearbeider
er utført av

Gneisveien 11, 1914 Ytre Enebakk
Telefon 64 950 347 • www.smefa.no

Vi har utført VA,
grunn og utomhusarbeidet

www.nordbymaskin.no

NORDBY MASKIN AS
M A S K I N E N T R E P R E N Ø R

Vi har utført VA,
grunn og utomhusarbeidet

www.nordbymaskin.no

NORDBY MASKIN AS
M A S K I N E N T R E P R E N Ø R

Vi har utført VA,
grunn og utomhusarbeidet

www.nordbymaskin.no

NORDBY MASKIN AS
M A S K I N E N T R E P R E N Ø R

fortsettelse fra 
forrige side

at i østenden kunne det fun
damenteres direkte på fjell, 
mens i vest ble det rammet ca. 
150 stålkjernepeler. Jacobsen 
forteller at entreprenøren så
ledes i råbyggsfasen arbeidet 
med to blokker fra to fronter 
for å møtes i midten. En an
nen utfordring i begynnelsen 
var den store plassbygde be
tongjobben med vegger opp 
til 10 meters høyde. For nær
ingsokalene med to etasjer i 
vest og én etasje i øst ble det 
brukt hulldekker, mens for 
boligetasjene ble det benyttet 
plattendekker. Etter en frem
drift med god flyt nådde pro
sjektet milepelen tett bygg til 
jul 2012.

Ø. M. Fjeld har egne mann
skaper som har tatt seg av 
de plassbygde betongarbei
dene og tømring. Disse ut
gjorde 40 egne ansatte på 
topp. Ellers har totalentre
prenøren hatt underentre
prenører med i prosjektet 
som hadde en toppbeman
ning på ca. 200 arbeidere 
fra ulike fag. I denne sam
menheng påpeker Jacobsen 
at  Ø. M. Fjeld helst bruker 
firmaer som de er vante med 
og som har vist hva de duger 
til i tidligere prosjekter. Det
te er særlig viktig i boligpro
duksjon. Her må det være et 
samspill mellom totalentre
prenør og underentreprenø
rer, med folk som vet hvilke 
krav som gjelder, enten det 
er rørleggere, elektrikere el
ler malere, for å nevne noen 
viktige fag. Boligkjøperne er 
kvalitetsbevisste.

Jacobsen oppsummerer byg
geprosjektet som vellykket. 
Det har vært et hardkjør på 
18 måneder. Men belønnin
gen har vært å kunne over
levere kontraktsarbeidene 
til rett tid (4. juli) og med 
god kvalitet. Boligkjøperne 
er fornøyde, Det samme er 
byggherren. 

Byggherrens planer videre
Daglig leder Gunnar Bak
ken i Jessheim Byutvikling 

AS opplyser til Byggenytt at 
det kommer til å skje en vi
dere utvikling av Dampsag
tomten i de nærmeste år. Ø. 
M. Fjelds totalentreprise for 
Saga Senter som er basert på 
Jessheim Byutviklings pro
gram og standard, vil bli vi
dereført i kommende pro
sjekter. 

Planlegging av neste bygge
trinn, Saga Atrium og Saga 
Terrasse, er allerede godt i 
gang. Og med sine 62.000 
m2 og 850 boliger på Damp
sagområdet øst for Jessheim 
jernbanestasjon, vil det to
tale prosjektet når det er fer
digstilt, utgjøre en hel bydel i 
Jessheim.

Nå arbeides det med detalj
regulering av Saga Atrium, 
Dampsagalléen og Saga Par
ken. Senere fremmes detalj
reguleringen av Saga Terras
se når premissene i den nye 
byplanen blir vedtatt før jul 
inneværende år.

Detaljreguleringen for Saga 
Atrium kan vedtas før by
planen blir endelig godkjent. 
Dette er et bygg som kom
mer til å romme ca. 60 små 
leiligheter og noe næring på 
gateplan.

Bydelen Saga Terrasse er 
den største utbyggingen på 
Dampsaga. Her blir det ca. 
500 leiligheter. Alle med 
balkonger eller terrasser mot 
syd og vest.

– Vi håper på høy utnyttelse 
med bygninger opp til 8 eta
sjer i tråd med nye rikspoli
tiske retningslinjer for sen
trumsnær bebyggelse rundt 
trafikknutepunktene. På 
grunn av den høye grunn
vannstanden er parkeringse
tasjen flyttet opp over grunn
vannet. Bebyggelsen blir 
plassert dels som randbebyg
gelse og dels oppe på lokket 
over parkeringsetasjen. He
le prosjektet inklusive Saga 
Senter har et tidsperspektiv 
på 810 år. Da har Jessheim 
fått en splitter ny bydel med 
1500 2000 innbyggere, opp
lyser Bakken.

Kan det bli finere?                                                                                                                                           Foto: Byggenytt

Planlegging av neste byggetrinn, Saga Atrium og Saga 
Terrasse, er allerede godt i gang. Og med sine 62.000 m2 
og 850 boliger på Dampsagområdet øst for Jessheim jern
banestasjon, vil det totale prosjektet når det er ferdigstilt, 
utgjøre en hel bydel i Jessheim. Saga Senter i forgrunnen.

Illustrasjon: Jessheim Byutvikling

Også på Saga Senter skal det trimmes!

Foto: Byggenytt

Saga Senter har flott profilering mot Algarheims
vegen. Bildet under illustrerer Saga Senters 
nærhet til kollektivknutepunktet med buss og 
jernbane stasjon. Salget av boligprosjektets 120 
leiligheter ble raskt gjennomført.

Foto: Byggenytt
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Totalentreprenør

Ø.M. Fjeld AS
Industrivegen 23 A, 2069 Jessheim

Telefon 63 94 05 00
www.omfjeld.no

Vi takker alle leverandører 
og entreprenører for å ha 
bidratt med å få til dette 

vellykkede prosjektet.

Jessheim Byutvikling AS

Telefon 95 98 36 00
Epost: henvendelse@jessheimbyutvikling.no

www.saga-senter.no

Foto: Byggenytt

 
Prosjektfakta

Byggherre: Jessheim Byutvikling AS
Byggherreombud: Svendby Bygg Consult AS
Totalentreprenør: Ø. M. Fjeld AS
Arkitekt: ØKAW AS
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
RIB: Sweco Norge AS
RIBr: Multiconsult AS
RIAku: Brekke & Strand Akustikk AS
RIG: Løvlien Georåd AS
RI rør: ÅF Consult AS
RIV/entreprise: GK Norge AS
RIE/entreprise Garedermoen Elektro AS 

Landskapsbeskrivelse
Av 

Ida Hvidsten, landskapsarkitekt MNAL,
Grindaker AS 

Saga Senter er første ledd i en 
større utvikling av området 
øst for Jessheim jernbane-
stasjon.  Tomtearealet ligger 
nord for Algarheimsvegen 
og bebyggelsen består av bo-
liger på 3-4 plan over 1-2 for-
retningsetasjer på gatenivå, 
samt en parkeringskjeller. 

Mot nord ligger et todelt 
bygningsvolum i 3 og 4 eta-
sjer. Mot Algarheimsve-
gen i syd åpner tunene seg 
med en punkthusbebyggelse. 
Områd et er delt i to i forleng-
elsen av den nye Dampsa-
galléen. I denne aksen lig-
ger anleggets «hjerte» med 
næringsarealer ut mot et sen-
tralt torg. 

Et stort og frodig amfi for 
opphold og mulige arrange-
menter henvender seg ned 
mot torget. Fra torget er det 
heis og trappeforbindelse 
opp til to skjermede halvpri-
vate boligtun på hver side. 
Alle leiligheter nås fra egen 
trappeoppgang med inn-
gangsparti fra disse. 

Langs midtaksen i begge 
boligtunene strekker seg et 
multimøbel i tre. Møbelet 
innehar forskjellige funk-
sjoner som sittekant, bølge-
dekke, sandkasse, plantekas-
se for prydgress, prydbusker 
og små trær, og pergola med 
klatreplanter. Mellom punkt-
husene er det fire mindre 

gårdsrom med fire temaha-
ger. Uterommene har enkel 
materialbruk med grus, na-
turstein, betong, cortenstål 
og tre, og er frodige med hek-
ker som skille mellom priva-
te uteplasser og fellesområ-
dene, bærbusker, duftende 
planter, prydgress, prydbus-
ker, trær og klatreplanter.

Mellom bebyggelsen og den 
nyanlagte Dampsagalléen 
mot nord anlegges en park 
med krysningspunkt til jern-
banestasjonen. Parken dan-
ner et sammenhengende 
grøntdrag fra Jessheim sen-
trum som tilrettelegger for 
fotgjengertrafikk til og fra 
Saga Senter.

Langs midtaksen i begge 
boligtunene strekker seg et 
multimøbel i tre.

Foto: Byggenytt

Hovedadkomst til bygningen er via det åpne forrommet mot øst. Rommet åpner seg mot parkeringen i nord og mot 
den kommende riksveien i sør. Høyden er på over 14 meter, og vil gi en markant ankomst.

Et stort og frodig 
amfi for opphold 
og mulige arran-
gementer henven-
der seg ned mot 
torget. Fra torget 
er det heis og trap-
peforbindelse opp 
til to skjermede 
halvprivate bolig-
tun på hver side. 
Alle leiligheter nås 
fra egen trappe-
oppgang med inn-
gangsparti fra dis-
se.

Foto:
Byggenytt

Presis detaljering.                                      Foto: Grindaker

Foto: Byggenytt
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Adgangskontroll, alarm,
låser og beslag

er levert av

Låsgruppen B & T Kongsvinger
Telefon 62 81 27 00

www.btlasservice.no

Markensplassen Kongsvinger

Vi har utført
brannteknisk prosjektering

Energiveien 5, 2069 Jessheim
Telefon 63 97 00 35

www.brannsafe.no

Swesprinkler AS

Sprinkleranlegg er
prosjektert og montert av

www.swesprinkler.se

Hovedfasaden med stor glassfasade og med sin buete form, gir en fin markering av hjør
net Storgata og Markensveien.

Foto: Byggenytt

Av 
Ole A. Stenberg,
Arkitektlaget AS

Prosess/historikk
«Vi stiftet første gang be-
kjentskap med prosjektet da 
vi stod for både område- og 
detaljreguleringsplan over 
området. Skisseprosjektet 
ble opprinnelig ført i pennen 
til nå avdøde arkitekt Jann-
Ove Larsen,  men etter hans 
bortgang ble Arkitektlaget 
AS forespurt om vi kunne 
føre intensjonene i prosjek-
tet videre. Først på vegne av 
byggherren fram til anbud 
og rammesøknad, deretter på 
vegne av PEAB i utførelses-
fasen (totalentreprise).»
 
Oppgave
Eiendommen ligger sen-
tralt i Kongsvinger sentrum, 
vis-a-vis den gamle ærver-
dige byparken og i en inter-

essant overgang mellom øv-
rig sentrumsbebyggelse og 
eldre bebyggelse oppunder 
Kongsvinger festning. Om-
rådet er i dag preget av ymse 
større bygningsvolumer med 
varierte funksjoner fra ulike 
tidsaldere. Den opprinneli-
ge bygningsmassen på eien-
dommen – et eldre kjøpesen-
ter - fremstod «sliten» og var 
et resultat av mer eller min-
dre vellykkete utvidelser, på-
funn, og tomme lokaler til 
leie. Det var på tide å ta no-
en grep.   
 
Arkitektur
I tett samarbeid med både 
byggherren og kommune ble 
det tidlig enighet om at en 
utvidelse og «urbanisering» 
mot tilstøtende veier var øn-

skelig. Dette ble løst med et 
større tilbygg over 4 etasjer 
med parkeringskjeller. Den 
øverste etasjen huser 4 leilig-
heter, de tre underliggende 
næringslokaler. Fasadene er 
sammensatt av hvit tegl og 
større glassflater. Disse gre-
pene skaper en mer bymes-
sig situasjon – en begynnel-
se på definering av et kvartal 
– og en etterlengtet innram-
ming av byparken. Utomhus-
arbeidene understreker det-
te, og strammer opp en stor, 
pregløs og utflytende parke-
ringsplass.

Eksisterende bygningsmasse 
ble etterisolert og gitt et en-
hetlig fasadeuttrykk. Opp-
rinnelig arkitektonisk ut-
trykk ble forsøkt videreført 
og til en viss grad forsterket 
Blant annet ved etablering av 
nye inngangspartier. Dette 
skaper en tydelig, lettlest og 
redelig overgang mellom nytt 
og gammelt. 

Det nye butikksent
eret har fått nytt 
inngangsparti fra 
Markensplassen.

Foto:
Byggenytt

Leilighet og balkong med super utsikt til Kongsvinger sentrum.             Foto: Byggenytt 
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Totalentreprenør for 
Markensplassen, 
Kongsvingers nye 
signalbygg
6500 m2 næringsbygg og 3500 m2 boliger

peab.no/markensplassen

Foto: Byggenytt

www.peab.no

Hovedentreprenør
for Markensplassen,

Kongsvinger.
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Ståltrapper og rekkverk
produsert og levert av

Ekornveien 11, 2240 Magnor
Telefon 62 83 70 11 • Faks 62 83 72 40

www.emvc.no

besøk oss på: modulvegger.no   
Tlf: 23 24 22 00 – mvo@modulvegger.no   
MODULVEGGER

besøk oss på: modulvegger.no   

Vi har levert og 
montert modulvegger  

og himlinger 
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− M A L E R M E S T E R −

Overflatebehandling i
fase 1 av prosjektet

er levert av:

Vi har lagt ned ca. 3000 arbeidstimer og levert
alt fra tepper i Glåmdalen til oljet parkett i leiligheter.

Arbeidet har vært utfordrende og gitt gode
resultater og høy standard.

Telefon 913 93 759 • www.walmann.as

 
Prosjektfakta

Byggherre: Markensplassen AS
Totalentreprenør: PEAB AS
Arkitekt: Arkitektlaget AS
RIB: Siv.ing. Helge Andreassen AS
RIB prefab og stål: Høyer Finseth AS
RIV rør: Westmark VVS Konsult AB
RIV vent: RAAD AS
RIE: Hallås Elverum AS
RIBr: BrannSafe AS

Utsyn mot 
«nye» 
Markens
plassen.

Foto:
Byggenytt

Dette bildet og bildet over viser hvor fint 
bygget nedtrappes til Storgatas stigning. 
Til høyre et godt eksempel på fine materi
aler og samspillet dem i mellom.

Foto: Byggenytt
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Se våre bildeserier fra
prosjektomtalene i denne utgaven.

Gå til www.byggenytt.no/bilder for alle våre bildeserier.
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Tlf: 51 78 99 00 www.blockberge.no

Vi var totalentreprenør
for Subsea7 på Forus

ARBEIDSGLEDE
Vi bygger... 

m
arkedsavdelingen reklam

ebyrå

Subsea 7 – byggetrinn 2

Med de nye bygg i byggetrinn 2 – kontorfløy, parkeringshus og idrettsbygg – har nå subseagiganten samlet hele sin Stavangerorganisasjon på Forus med adresse Kanalsletta 9.

Foto: Byggenytt

De nye bygg i forgrunnen, parkeringshus og kontorfløy her sett fra nabobygget til Kruse Smith sin takterrasse.

Foto: Byggenytt

Generelt om prosjektet
November 2009 flyttet Sub
sea 7 Norge inn i sitt nye kon
torbygg oppført på Forus rett 
utenfor Stavanger. Sommer
en 2010 kom Subsea 7 i en si
tuasjon hvor ytterlige konto
rarealer var nødvendig.  

Årsakene til dette var både 
sterk ekspansjon i antall egne 
ansatte , samt fusjon med an
net firma. Forskjellige alter
native løsninger  ble vurdert, 
deriblant utvidelse av bygget 
på nabotomten fra første byg
getrinn i 2009.

Etter en nøye evaluerings
prosess ble løsning med ut
videlse på nabotomt valgt og 
Block Berge Bygg AS fikk 
gleden av å utføre også dette 
prosjektet (BT2)  for Subsea 
7. Prosjektet ble som for byg
getrinn 1 utført som en tota
lentreprise inkludert alle fag. 
Total kontraktkost ca  142  
mill (eks mva). Bygget er to
talt ca 11000  m2 BTA.

Arkitekt for bygget er  Ram
bøll Arkitektur og plan AS, 
som også hadde ansvaret for  
byggetrinn 1. 

Om bygget
Kontorbygget består av 2 
fløyer som er bundet sam
men med fellesområde / 
trafikkområde som også 
inneholder sosiale soner/kaf
fesoner. Videre består pro
sjektet av en fløy som inne
holder en idrettshall med 
tilhørende garderobe /du
sjanlegg.  Idrettshall er også 
innredet for å kunne fungere 
som lokale ifm store allmøter 
/sammenkomster i firmaet. 
Denne idrettsdelen er bun
det sammen med kontorfløy
er med en mindre fløy som 
inneholder diverse møterom.

Dette byggetrinn 2 er videre 
forbundet med opprinnelig 
byggetrinn 1 med innebygget 
gangbru.

fortsettelse neste side

Fine motiver å glede seg over.                                                                       Foto: Byggenytt
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TELEFON 911 06 046 • WWW.SVBS.NO

Pelearbeidene 
er utført av

Bjorhaugslettå 44, 4365 Nærbø
Telefon 35 56 93 90

Bjorhaugslettå 44, 4365 Nærbø
Telefon 35 56 93 90

Pelearbeider
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
Breidablikkveien 3 A, 4617 Stavanger
Telefon 06050
www.moelven.no

Maling, tepper og
parkett er utført av

Nordsjøvegen 2547, 4360 Varhaug
Mobil 91 68 89 22 • Fax 51 43 05 39

leif@jaerengulv.no

fortsettelse fra 
forrige side

Det er lagt vekt på effekti-
ve transportveier hvor ad-
komst mellom BT 1 og BT 
2 er koblet sammen med ho-
vedtransportveier i BT 1 og 
BT 2. 

Mesteparten av arealet i byg-
get er benyttet til kontorer og 
kontorlandskaper med kjer-
nearealer for mindre møte-
rom, stillerom etc., 1.etasje 
i alle bygg er forbeholdt tek-
niske rom samt parkering.
Prosjektet består også av et 
Parkeringshus i 4 etasjer. 
Dette er forberedt for sene-
re kontorisering, hvis dette 
skulle bli aktuelt. 

Bygningsblokkene er bygget 
av prefabrikerte betongele-
menter, både vegger søyler 
og dragere samt etasjeskil-
lere.  Fundamentering er 
betongpeler,  pelehodefun-
damenter samt plass-støpt 
bunnplate.  Idrettshall er ut-
ført av ståldragere og stål-
platetak. Bygget har store 
glassfasader inn til atrium, 
inngangsparti samt inn til 
kontorlandskapene.

Eksteriør/interiør
Eksteriør og interiørmessig 
er de samme  kvaliteter fra 
BT 1 videreført i BT2. Ut-
vendig overflate er betong-
elementer påført sprøytepuss 
med hvit som hovedfarge, og 
mørk kontrastfarge på 1.eta-
sje, som dermed fremstår 
som en mørk «sokkel». Det-
te gir bygget et lett svevende 
preg. Innvendig er det også 
lagt stor vekt på rene og en-
kle linjer med hvite overfla-
ter som hovedfarge. 

Bygget fremstår som et nøk-
ternt bygg med rene og enkle 
linjer, med kvalitetsmateria-
ler som inngir et tidløst klas-
sisk inntrykk.  Innvendig er 
også materialvalg holdt i 
samme prinsipper som for 
BT1, men justert for de krav 
som Teknisk forskrift (TEK 

10) nå stiller i forbindelse 
med tilpassing til universell 
utforming. 

Tekniske anlegg
Tekniske anlegg er levert som 
en totalløsning av firmae-
ne Energi & Miljø AS,  Sig. 
Halvorsen AS og Rønning 
Elektro AS. Kvaliteter og løs-
ninger fra BT1 er videreført i 
dette BT2. Bygget er utstyrt 
med tekniske anlegg av høy 
kvalitet. Ventilasjonsløsnin-
gen inkluderer «klimatak»-
løsning for kjøling. Bygget 
er tilkoblet fjernvarme/kjø-
lingssystemer med Lyse AS 
som leverandør. Bygget vil ha 
klasse B i  henhold til energi-
klassifisering. 

Byggeprosessen
Peling startet i november 
2011  og innflytting i bygget 
skjedde i januar 2013.  Som 
for BT1 var også dette BT2 
preget av et meget godt sam-
arbeid mellom alle parter, 
gjennom alle ledd fra bygg-
herre, totalentreprenør, arki-
tekt, alle konsulenter og un-
derentreprenører. I hovedsak 
ble samme samarbeidspart-
nere benyttet i BT1 og BT2. 

Da BT2 i meget stor grad var 
basert på samme prinsipper, 
løsninger og materialvalg 
som for BT1, fikk man en ef-
fektiv prosjekterings- og be-
slutningsprosess, samtidig 
som en ved å benytte sam-
me samarbeidspartnere også 
fikk synergieffekt med at de 
var «innarbeidet» via BT1. 
BBB fikk også benytte stort 
sett samme prosjektteam un-
der utførelsen av begge ut-
byggingene. 

Som for BT 1 opplevde vi i 
BT2 at Subsea 7 hele tiden 
fremsto som en profesjonell 
byggherre med  strenge krav 
til HMS / kvalitet og frem-
drift, samtidig som de hele 
tiden var meget samarbeids-
orienterte og løsningsorien-
terte.

Av Rune Jørgensen
Block Berg Bygg AS

Prosjektleder Rune 
Jørgensen, Block 
Berge Bygg AS, 
med Subsea 7 i 
bakgrunnen. Byg-
getrinn 1 nærmest. 

Foto:
Byggenytt

Prosjektet består også av et parkeringshus i 4 etasjer.                                                                                  Foto: Byggenytt

Til venstre fløy 
som inneholder 
idrettshall med 
tilhørende 
garderobe-/
dusj anlegg.

Til høyre inne-
bygget gangbro 
som forbinder 
byggetrinn 1 
med 
byggetrinn 2.

Foto:
Byggenytt
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www.trappeteknikk.no

Sandvikveien 30, 4016 Stavanger
Telefon 51 82 66 40

Vi har levert gangbro,
skjermvegger P-hus

og tak over idrettshall.

4352 Kleppe • Telefon 51 78 79 70

Tak- og
membranarbeider

er utført av

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

Vi har utført
byggutvask

Polygon Miljø
Torneroseveien 3, 4315 Sandnes 

Telefon 51 63 55 00

Ventilasjonsaggregatene
er levert av

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

www.covent.no

 
Prosjektfakta

Byggherre: Subsea 7 Eiendom
Totalentreprenør: Block Berge Bygg AS
Arkitekt: Rambøll Arkitektur og plan AS
Landskapsarkitekt: Brandsberg-Dahls 
 arkitektkontor AS
RIB betong/fund. Norconsult AS
RIB element: PreFab Design AS
RIG: Siv.ing. Albert Ølnes AS
RI landmåling: Matricula AS
RIAku: Sinus AS

Byggherre Subsea 7 Eiendoms  prosjektansvarlig Øivind Voss 
nyter godværet på den flotte takterrassen med egen minigolf
bane.

Foto: Byggenytt 

Parkerings
hus og litt av 
idrettshus 
og passasje 
mot den nye 
kontorfløyen. 
Bemerk sokke
len med mørk 
kontrastfarge.

Foto:
Byggenytt

Glassbro fra nyfløyen (til venstre) over kanalen til eksisterende fløy.      Foto: Byggenytt

Elegante interiører hos Subsea 7.     Foto: Byggenytt

Dette er et ventialsjonsanlegg fra Covent med 
roterende varmegjenvinner som gjenvinner 
82% av varmen. I tillegg benyttes fjernvarme og 
fjernkjøling fra Lyse.

Foto: Byggenytt
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Foto: Byggenytt

pressemeldinger:

NCC beste eiendomsutvikler for sjette året på rad
NCC Property Development 
har nok en gang blitt kåret 
til beste eiendomsutvikler i 
Norge, Norden og Baltikum 
av det internasjonale finans-
tidsskriftet Euromoney. 

– Kåringen styrker vår over-
bevisning om at vi gjennom 
å tilby fremtidsrettede og 
miljøsertifiserte bygg sør-
ger for en merverdi for våre 
kunder. For oss er det glede-
lig å konstatere at våre pro-
sjekter er attraktive både for 
leietakere og investorer, som 
begge etterspør gjennom-
tenkte miljøvennlige løsnin-
ger, fleksibilitet og et godt 
arbeidsmiljø, sier Rolf Thor-
sen, administrerende direk-
tør for NCC Property Deve-
lopment i Norge.

Årlig arrangerer finanstids-
skriftet Euromoney en av-
stemming for å kåre de beste 
aktørene innen eiendoms-
bransjen. De siste seks årene 
har NCC Property Develop-
ment blitt kåret til beste eien-
domsutvikler i både Norge, 
Norden och Baltikum. I år, 
som i fjor, fikk NCC Proper-
ty Development samme he-
der også i Finland og Dan-
mark.

Euromoneys årlige kåring 
bygger på en webbasert av-
stemming gjennomført blant 
tidsskriftets lesere tidligere i 
vår. Leserkretsen består i ho-
vedssak av ledere innen ei-
endom-, bank- og finanssek-
toren og bedriftsledere i hele 
verden.

– Etterspørselen etter bære-
kraftige bygg er økende og 
miljøsertifiseringer er blitt 
standard i bransjen. Til-
sammen har vi de siste åre-
ne levert 11 BREEAM- og 
DGNB- sertifiserte bygg. 
Ytterligere 14 prosjekter som 
innfrir våre egne målsetnin-
ger er i ferd med å bli serti-
fisert. Jeg er overbevist om 
at våre høye miljømål styr-
ker vår forretning, sier Caro-
la Lavén, forretningsom-
rådesjef for NCC Property 
Development i Norden.

 

Panasonic varmepumpe med høy ytelse ned til -30 grader
Panasonics nye varmepumper 
for 2013/2014 sikrer høy ytel-
se selv i temperaturer så lave 
som -30°C. Panasonic var-
mepumpene tilpasser innekli-
maet automatisk, har en unik 
luftrensingfunksjon for inne-
luften og kan styres uansett 
hvor man befinner seg fra PC, 
brett, TV eller telefon.

Luft til luft varmepumpe-
ne Heatcharge, Flagship och 
Etherea fra Panasonic er spesi-
elt utviklet for nordiske behov.  
De leverer topp ytelse selv i 
ekstreme kuldeperioder, kan 
styres med Intesis program-
varen og inneluften i huset 
renses med den nye Nanoe-G  
teknologien. Systemene finnes 
i energiklasser opp til A+++ 
som gir svært god verdi for 
investeringen. Econavi-funk-
sjonen analyserer hvert eneste 
rom og justerer innstillingene i 
varmepumpen automatisk.

Viktige funksjoner

• EcoNavi: Avanserte senso-
rer måler nøyaktig i hvert rom 
og tilpasser oppvarmingen au-
tomatisk. Dette gir energibe-

sparelser uten at komforten 
påvirkes. Sensorene fanger 
opp alt fra temperatur i rom-
met, fuktighet og menneskelig 
tilstedeværelse. En unik algo-
ritme patentert av Panasonic 
er hemmeligheten bak denne 
nyvinningen.

• Med en forbedring på Na-
noe-G rense- og filterfunksjo-
nen kan man med nano-tek-
nologi rense inneluften ved å 
fjerne finpartikler. Dette fjer-
ner 99 prosent av luftbårne 
virus og bakterier i pumpens 
innedel samtidig som vond 
lukt nøytraliseres.

• Med IntesisHome program-
varen kan man detaljert styre 
varmepumpen med brett, PC, 
TV eller telefon uansett hvor 
man befinner seg. Dette gir 
mulighet til finstyre innstil-
linger, funksjoner og moduser, 
samt koble på energireduse-
rende tiltak.

Nordisk produktsjef for Pa-
nasonics enhet for kjøling og 
oppvarming, Sofia Törnlöf, er 
full av lovord om det nye sys-
temet:

– Våre nye pumper gir mar-
kedsledende energibesparelser 
selv i ekstremkulde, fjerner 
skadelige partikler og bedrer 
inneluften i hjemmet. De av-
anserte funksjonene er frem-
stilt etter omfattende fors-
kning og utvikling ved våre 
utviklings- og testanlegg over 
hele verden, og komponente-
ne i de nordiske modellene er 
nøye håndplukket for å være 
best tilpasset lokale forhold. 

Da selskapets løsninger skal 
inn i nordiske hjem er natur-
ligvis design og utforming 
sentralt i produktutviklingen. 
Derfor Törnlöf svært glad for 
at Flagship og Etherea pumpe-
ne nylig vant iF Product De-
sign Award for inneværende 
år. 

- Dette er et av de mest høyt-
hengende utmerkelsene man 
kan få for produktdesign. Ju-
ryen trakk særlig frem produk-
tenes kosmetiske fremtoning, 
den intelligente funksjonali-
teten og de mange miljøgevin-
stene systemene leverer, sier 
hun.

Mapei leverer «Excellent»-miljøbygg
– Det er morsomt for oss å 
kunne bidra til Norges første 
bygg med miljøklassifiserin-
gen BREEAM NOR Excel-
lent, forteller produktsjef Es-
pen Bothner i Mapei.

BREEAM NOR er Norges 
fremste metode for klassifise-
ring av bærekraftige bygg og 
Excellent er den nest høyeste 
av fem mulige klasser. Det er 
to underleverandører til bygget 
som har benyttet miljøvenn-
lige Mapei-produkter: Res-
consult benyttet Primer Eco 
primer og Uniplan Eco spar-
kelmasse, mens Parkettgrup-
pen benyttet Mapesonic CR 
trinnlyds-system og Ultrabond 
Eco S955 1K parkettlim. 

– Klassifiseringen viser at vå-
re produkter er blant det yp-
perste når det kommer til mil-
jøvennlighet, samtidig som de 
har topp kvalitet og er kon-
kurransedyktige på pris, po-
engterer Bothner. Det er Rom 
Eiendom AS som har bygget 

Schweigaardsgate 21 og 23, 
og byggene har vært pilotpro-
sjekter i arbeidet med å im-
plementere den internasjona-
le bransjestandarden til norske 
forhold. Totalt har de to sam-
menhengende byggene 32 000 
kvm arealer. I tillegg til mil-
jøvennlige materialer er det 
blant annet lagt vekt på nær-
het til kollektivknutepunkt og 
mulighet for å sykle til eien-
dommene. 

– Schweigaardsgate 21 og 23 
vil for alltid bli et forbilde i 
bærekraftig bygging. Rom Ei-
endom har utviklet og doku-
mentert to bygg med bære-
kraft i særklasse, til beste for 
byggets brukere, omgivelsene 
og ytre miljø. På rekordtid har 
prosjektene gått opp en løype 
hvor mange andre prosjekter 
har tatt følge, og kvalifisert for 
Norges første BREEAM NOR 
sertifikater, sier Sverre Tilt-
nes, daglig leder i Norwegian 
Green Building Council i en 
pressemelding. Både Gjensi-

dige Forsikring og NSB sier i 
en artikkel i Byggfakta at de er 
fornøyde og stolte over å flytte 
inn i de nye byggene.

Dunlop presenterer 
de eksklusive 

vinterdekkene 2013

I år feirer Dunlop 125 år 
med nyskapende dekkut-
vikling. På grunn av sel-
skapets unike historie og 
erfaring kan Dunlop tilby 
et stort utvalg av vinter-
dekk av høyeste kvalitet. 

Sortimentet omfatter alt 
fra det testvinnende SP 
WinterSport 4D og kun-
denes favoritt, piggdekket 
Ice Touch, som ble lansert 
i 2012, til det nye Winter 
Response 2, et dekk for 
små og kompakte biler.

Ikke vanskelig å finne fine 
motiver i Lilleakerveien 4.

Byggherre for
Lilleakerveien 4

www.mustadeiendom.no

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt
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Lilleakerveien 4 Hus 2 og Hus 3

TORSTEIN RAMBERG AS SIVILARKITEKT MNAL

• Arkitektur

• Interiørarkitektur

• Nybygg

• Rehabilitering

• Restaurering

• Regulering

• Bebyggelsesplaner

• Prosjekteringsledelse

• Programmering

Adresse

Telefon

E-mail, firma

www

: Akersgata 7, 0158 Oslo

: 24 14 86 00

: firmapost@torsteinramberg.as

: www.torsteinramberg.as

Byggherreombud for
elektrotekniske installasjoner

Foyn Consult AS
rådgivende ingeniører i elektroteknikk

Nils Lauritssøns vei 39, 0870 Oslo
Telefon 23 00 69 90 • post@foynconsult.no

www.foynconsult.no

RÅDGIVENDE INGENIØR
SAGA SENTER

 y byggeteknikk

Takk for oppdraget.

sweco.no

sweco.no

RÅDGIVENDE INGENIØR
LILLEakERVEIEN 4
 y geoteknikk, ingeniørgeologi  
og miljø

Takk for oppdraget.

Av 
Torstein Ramberg,

Torstein Ramberg Arkitekter AS sivilarkitekt MNAL 

 
Prosjektfakta

Byggherre: Mustad Eiendom AS
Prosjekt-/byggeledelse: Vedal Prosjekt AS
Byggherrekonsulent EL: Foyn Consult AS
Totalentreprenør
 kontraktspart: OKK Entreprenør AS
 kjøpt opp av: NCC Construction AS
Arkitekt: Torstein Ramberg AS
LARK: LINK Arkitektur AS
 Landskap
RIG, miljø: Sweco Norge AS
RIB: Dr.techn. Olav Olsen AS
RIV: AJL AS
RIE: Rambøll Norge AS
RIBr: NEAS/Sweco

Vårt arkitektkontor Torstein 
Ramberg AS sivilarkitekt 
MNAL, har over en perio
de fra 1998 hatt gleden av 
å arbeide med oppdrag for 
Mustad Eiendom AS. Dette 
gjelder både utarbeidelse av 
reguleringsplan for «Sørom
rådet» og byggeprosjekter.

Dette skjer i en fase med 
transformering av områd
et fra industrivirksomhet, 
til urban, publikumsrettet 
virksomhet, næringsbygg og 
kontorbygg. Reguleringspla
ner for både «Sørområdet» 
og «Nordområdet» i Mustad 
Eiendoms betydelige areal, 
legger i tillegg til rette for ut
bygging av et vesentlig antall 
boliger.

I et sentralt område med me
get sentral beliggenhet og en 
bred kollektivtransportdek
ning, i overgangen mellom 
det urbane og naturområ
det langs Lysakerelva, utgjør 
denne transformeringen en 
betydelig etablering og av
klaring for videre framtidig 
utvikling i området Lysaker/
Lilleaker som helhet.

Nytt hovedkontor for utleie 
til Statkraft var det første 
prosjektet vi tegnet, som ble 
ferdigstilt tidlig på 2000tal
let. Senere har vi tegnet ut
videlse nordover av CCvest, 
med nytt torg og bygg ut mot 

Lilleakerveien. Det er nå un
der bygging en omfattende 
rehabilitering og påbygg på 
kontorbygget Mustads vei 1.

Lilleakerveien 4, Hus 2 og 
Hus 3, som nå ferdigstilles, 
er bygninger ut mot Lysaker
elva vis à vis Lysaker stasjon. 
Hus 2 leies av Statkraft, og 
Hus 3 leies av PGS.

Tomtens beliggenhet er 
enestående i forhold til den 
urbane senterutviklingen, 
med gater og torg, og åpning 
av naturområdet for publi
kum med ny turvei fra Lys
aker stasjon, langs Lysaker
elva forbi fossene nordover 
mot Nordmarka.

Dette er utgangspunktet for 
utforming av det nye anleg
get, der bebyggelsen er for
met som en følge av priori
teringen av de offentlige rom 
og Lysakerelvas myke krum
ninger i landskapet. Mølle
fossen er den markante in
troduksjonen til anlegget.

Første byggetrinn fra begyn
nelsen av 2000tallet, har en 
oppdeling i 3 karakteristiske 
og forskjellige bygningsfor
mer. Den skalaen som dette 
gir, er videreført i nye former 
i Lilleakerveien 4. Samlet gir 
dette anlegget et preg av en 
«landsby» med variert be
byggelse og gaterom, plass

rom og torg der naturom
rådet danner avslutning og 
overganger mellom det urba
ne og naturen.

Lysakerelva er et levende ele
ment med varierende vann
føring og betydelig flom
høyde i ekstreme perioder. 
Flomsikringen er del av den 
arkitektoniske utformingen, 
der sokkelområdet føres kon
tinuerlig langs elvebreddens 
krumning, og samler torg, 
arkader og park mot Lysa
kerelva til en helhet som gir 
prominens til Møllefossen.

Materialvalget er sort fin
slipt granitt med horisontale 
hvite metallprofiler, og store 
glassfelt.

De doble glassfasadene er 
områder ved hjørner, uten 
utvendige persienner, der det 
er valgt farget glass som gir 
anlegget friskhet og særpreg 
for stedet. 

Trematerialet er lagt inn i 
vindussmyg med referanse 
til forrige byggetrinns seder
trefasader.

Prosjektets naboskap, ikke minst til Lysakerel-
ven, har hatt betydning for utformingen. Bildene 
over er tatt før løvverket skjuler motivet. Bildet 
under viser utsikt fra takterrassen til Hus 2.

Foto: Byggenytt
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Trapper/rekkverk
er levert av

Holmengata 24, 1394 Nesbru
Telefon 66 77 80 20

www.gbsprodukter.no

Betongarbeider
er utført av

Teglverksveien 59, 3057 Solbergelva
Telefon 32 23 43 20

www.trioas.no

Mur-, Puss-
og Lecaarbeider

Grorudveien 55, 0976 Oslo
Telefon 47 77 19 80

www.vikingentreprenor.no

For Mustad Eiendom er Lil-
leakerveien 4 en etterleng-
tet og lenge planlagt åpning 
av området på Lilleaker mot 
sør og Lysakerelva. Bygnin-
genes form og orientering tar 
utgangspunkt i elvas løp forbi 
stasjonsområdet, og det nye 
torget man har anlagt i for-
bindelse med prosjektet er en 
kvalitet for både eksisterende 
og nye kontorbygg i området.
 
En viktig forutsetning for å 
lykkes med dette prosjektet 
har vært å kunne se de nye 
byggene sammen med eksis-
terende kontorbygg i Lillea-
kerveien 6. Begge leietaker-
ne (Statkraft og Petroleum 
Geo-Services) hadde behov 
for tilleggsarealer for spesial-
funksjoner og fleksibilitet for 
videre vekst. Dette ble løst 
gjennom gangforbindelser 
over og under terreng og der-
med fleksibel og god utnyt-
telse av både lyse og mørke 
arealer.
 
Mustad Eiendom er et lokalt 
eiendomsselskap. Man byg-
ger for å eie, og drifter selv 
sine bygg. Man er spesielt 
opptatt av produkter og løs-
ninger av høy kvalitet. Dette 
er gjenspeilet i prosjektet, og 
det er tilfredsstillende å se at 
også leietakerne setter pris på 
det.
 
Leietakerne har også vært 
aktivt involvert i arealdispo-
nering, materialvalg og ge-

nerelle tekniske forutsetnin-
ger. Samarbeidet rundt dette 
har foregått på en svært til-
fredsstillende måte, og alle 
beslutninger er gjennomført 
i henhold til prosjektets om-
forente beslutningsplan.
 
Selve gjennomføringen av 
prosjektet har vært utfor-
drende på flere måter. Riving 
og grunnarbeidene ble gjen-
nomført som egne byggher-
restyrte entrepriser, og med 
unntak av lekkasje mellom 
fjell og spunt med tilhørende 
injiseringsarbeider, ble disse 
arbeidene gjennomført uten 
negative overraskelser.
 
Man har videre hatt fram-
driftsmessige utfordringer 
med totalentreprisen på byg-
geriet under og over bakken. 
Begge bygg ble overlevert 
betydelig senere enn forut-
satt, hvilket også har påvir-
ket leietakernes program for 
innflytting. Deler av dette 
skyldes konkurser hos leve-
randører og andre uforutset-
te hendelser.
 
Mustad Eiendom har som 
mål å gjennomføre alle byg-
gearbeider uten fraværs-
skader hos egne ansatte og 
utførende. Prosjektet er gjen-
nomført med enkelte mindre 
uhell som har gitt fravær, 
men uten alvorlige skader på 
ansatte hos totalentreprenø-
rer og medhjelpere.

Mustad Park

Elegant hovedtrapp i Hus 2.                     Foto: Byggenytt

Hovedinngang Hus 2. Utsmykningen er av Håkon Bleken og strekker seg fra innomhus til utendørs i en lengde på 20 
meter.

Foto: Byggenytt

Av Øyvind Arntsen, direktør for prosjektutvikling

Lilleakerveien 4 Hus 3, Petroleum Geo-Services 
nye hovedkontor,

Foto: Byggenytt

Gulvavretting/flytsparkling
er levert av

SPESIALENTREPRENØR INNEN BETONGREHABILITERING 
OG OVERFLATEBEHANDLING AV BETONG.

Vi utfører alt innen:
Flytsparkling, epoxybehandling av gulv,

tetting av vannlekkasjer i betong, betongrehabilitering,
kjerneboring/betongsaging, understøping og betongsprøyting

Resconsult AS - Vallsetveien 6, 2120 Sagstua
62 97 20 50 • www.resconsult.no

Fasadedetalj med 
hoveinngangen til 
Hus 2.

Foto:
 Byggenytt
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Les mer om våre prosjekter
på www.ncc.no

Totalentreprenør for
Lilleakerveien 4

Utomhusarbeidene
er utført av

Telefon 66 76 17 70 • www.skaaret.no

Foto: Byggenytt

Hovedadkomst Hus 2 som er henvendt til gate og adkomstplass 
med vendehammer. Det er benyttet heldekkende betong i kjøre-
flater og granitt/ belegning i fortau og adkomstsone.

Foto: Byggenytt

VVS-teknikk
Av 

Jørgen Hermann de Graaff
AJL AS

I Lilleakerveien 4 vil man 
i disse dager finne et split-
ter nytt kontorbygg delt inn i 
tre hoveddeler. Man har hus 
2 som igjen deles inn hus 2.1 
og 2.2. Dette er den delen av 
bygget som følger landska-
pet og vil av mange oppfat-
tes som et seil som soler seg 
i glansen fra Lysakerelven. 
I forlengelse av dette byg-
get ligger hus 3.1. En litt mer 
tradisjonell bygningskropp, 
men også ett bygg som ligger 
godt i sine omgivelser. 

Dette er komplekse bygg 
som er designet og bygget for 
en travel og krevende hver-
dag. Dette gjenspeiles også i 
det tekniske anlegget. 

Allerede fra prosjektets fød-
sel under skisseprosjektsta-
diet ble det vektlagt store og 
romslige tekniske rom med 
tilhørende sjakter for å si-
kre et velfungerende anlegg 
sett fra en RIVs ståsted. Lavt 
energibruk, i likhet med de 
fleste andre prosjekter, var 
heller intet unntak. 

Tar man for seg det lufttek-
niske anlegget utgjør det-
te en total luftmengde på ca 
200.000. Dette er en anse-
lig mengde luft som fordeles 
over totalt 10 systemer, hvor-
av to systemer server kun 
kantinen i hver sin respekti-
ve bygningskropp. Dette for 
å unngå at man blander luf-
ten fra kantineområdet med 
kontordelen for øvrig. Syste-
mene er plassert i to forholds-
vis romslige og ryddige tek-
niske rom i kjelleren. Selve 
luftfordelingen foregår ved 
hjelp av intelligente tillufts-

ventiler som leveres med fø-
ler for både tilstedeværelse 
og temperatur. Dette er med 
på å øke energieffektiviteten 
og gi brukeren en generelt 
bedre hverdag. Luftforde-
lingssystemet er mikrostyrt 
ned til hvert minste kontor. 
Det vil si at selv om kun ett 
av ti kontorer er i bruk, vil 
kun kontoret som faktisk er 
i bruk bli servet.  

Møterommene er løst med 
samme teknologi, men her 
er tilluften akkompagnert av 
aktive kjølebafler. 

Ser man på fasaden av bygge-
ne vil man oppdage at det er 
mye glassfasader. Dette sør-
ger for mye dagslys og trive-
lige arealer, men det byr også 
på utfordringer. Dette er da 
altså løst med tilleggskjøling 
i de mest utsatte rommene. 

fortsettelse neste side

En solrik syd-vestvendt elvefront som i en storslagen bue 
følger elveleiet. Elvefronten er terrassert via et trappeamfi 
og med en bakenforliggende gjennomgående promenade i 
granitt.

Foto: Byggenytt

Det lufttekniske anlegget 
er stort og utgjør en luft-
mengde på ca. 200.000.

Foto: Byggenytt



30 –  BYGGENYTT NR. 5–2013

www.bjerkeventilasjon.no
www.bjerkeventilasjon.no

fortsettelse fra 
forrige side

Tar man også med en pres-
set himlingshøyde så skapte 
dette mye hodebry gjennom 
prosjektets løpetid. Men et-
ter ferdigstillelse av bygge-
ne kan man med stolthet si at 
himlingshøyden ble opprett-
holdt. 

Energiforsyningen leveres av 
Fortum Fjernvarme. Bygge-
ne er forsynt med fjernvarme 
og fjernkjøling. Som tidlige-
re nevnt er dette bygnings-
kropper med store behov for 
både kjøling og varme. Spe-
sielt bygg 3.1. Her kom det 
sent i prosjektet inn en leieta-
ger med høye krav. Det skul-
le inn store datamaskiner 
samt to skjermer pr arbeids-
stasjon. Tar man også med at 
de ansatte skulle sitte i åpne 
arealer samt de store vindu-
ene så gir det seg selv at in-
ternlastene ble høye. Dette 
ga igjen et stort kjølebehov. 
På plan 1 – 6 er internlastene 
satt til 75, i plan 7 til hele 112. 
For å kunne opprettholde et 
levelig inneklima ble både 
tilluften og kjølingen løst ved 
hjelp av aktive bafler. Med 
deres tilkobling av vann og 
luft samt styring på tempe-
ratur og tilstedeværelse skul-
le vise seg å bli en stor utfor-
dring på tvers av mange fag. 
Dette stilte massive krav til 
koordinering og forståelse på 
tvers av fagene. Et annet mo-
ment med denne løsningen er 
at det ikke var mye bygnings-
teknisk materiale å plassere 
temperatur- og tilstedeværel-
sesfølere på. Søyler og skjørt 
kom godt med. Om en slik 
løsning kan anbefales i etter-
tid er vanskelig å si, men man 

kan ikke ha for høye krav til 
fleksibilitet. Dette kan og vil 
gå utover funksjonaliteten av 
anlegget. Men med bruk av 
utvendig, aktiv solavskjer-
ming, vindusglass med en U-
verdi på 0,9W/(m²K) samt et 
stort antall kjølebafler viser 
beregningene og simulerin-
gene av romtemperaturen at 
prosjekteringsgruppen også 
kom i mål her. 

Men selve nøtten i prosjek-
tet fra en RIVs ståsted må si-
es å være glassgården. Den-
ne glassgården binder bygg 
2.1 og 2.2 sammen til bygg 
2. Det er ikke definert som 
et oppholdsrom eller arbeids-
plass, men det utgjør inn-
gangspartiet og man skul-
le gå igjennom dette arealet 
uten å kunne bite seg mer-
ke i et særlig dårlig innekli-
ma. Etter å ha gjennomført 
termiske beregninger kom 
man frem til at det var be-
hov for lufteluker med en ef-
fektiv åpning på  2 m² i plan 
1 og lufteluker med en ef-
fektiv åpning  på 6 m² i plan 
7. Disse lukene er styrt etter 
utetemperaturen og åpnings-
automatikken kan styres fra 
byggets SD-anlegg. Ved en 
gitt utetemperatur vil de åpne 
og lukke seg for å kunne kon-
trollere at parameterne på 
temperaturen i glassgården 
opprettholdes i sommerhalv-
året. Oppvarmingen om vin-
teren kunne løses på tre for-
skjellige måter. Etter flere 
runder med byggherre falt 
valget på å plassere ut ned-
senkede konvektorer i vesti-
bylen langs fasaden samt på 
siden av gangbruene som for-
binder de to byggene fra plan 
2 til og med plan 7.

Totalentreprisen for moderne 
kontorbygg på Lilleaker
Det var opprinnelig OKK 
Entreprenør AS som fikk 
kontrakten om å Bygge 
Lillekerveien 4 i 2011. En-
treprenørselskapet ble en 
del av NCC fra 20. august 
2012 og derfor er Gisle 
Ranheimseter prosjektle-
der for NCC Construction i 
det Byggenytt har en sam-
tale med ham. Men det er 
mer komplisert enn som 
så. Ranheimsæter over-
tok prosjektlederjobben 1. 
september 2013 da den tid-
ligere prosjektlederen Erik 
Bjørhovde sluttet NCC. 
Ranheimsæter bygger der-
for på Bjørhovdes erfarin-
ger i sin samtale med Byg-
genytt.

Hovedentreprisekontrak-
ten med Mustad Eiendom 
AS omfattet kontor- næ-
rings- og kjellerarealer på 
tilsammen ca. 31.000 m2 

fordelt på 2 kontorbygg i 
7 etasjer over og 3 etasjer 
under terreng. Byggene er 
oppført i betong- og stål-
konstruksjoner, mens det 
er utstrakt bruk av glass og 
naturstein i fasadene. Ri-
ving av gammel bebyggel-
se og grunnarbeider ble ut-
ført i egne entrepriser.

Selve byggeentreprisen har 
en kontraktsverdi på ca. 
350 millioner kroner eks. 
mva. Den ble vunnet i en 
invitert konkurranse. Ut-
over kontraktsarbeidene er 
det utført omfattende en-
drings/innredningsarbei-
der for leietakerne.

Arbeidene startet i mai 
2011 og ble ferdigstilt for 
Hus 2 sitt vedkommende 
i mars 2013 da Statkraft 
kunne ta huset i bruk. PGS 
som er leietaker av Hus 3, 

var ferdig innflyttet  i sitt 
nye hovedkontor i august 
2013. 

Et spesielt forhold med 
dette prosjektet har vært 
å flomsikre byggene mot 
f lom fra Lysakerelva. 
Det er prosjektert med en 
200-årsflom med en sik-
kerhetsmargin på 50 cm 
definert ut i fra en gitt ko-
de. I vest nærmest elva er 
dette  ivaretatt med vider-
føring av den eksisterende 
flomvollen, mens det på 
forsiden av Hus 2 er støpt 
vanntette bygningsmu-
rer oppå kjellerveggene. 
Bunnplaten ligger på kote 
-1 og hele konstruksjonen 
er forankret med stålkjer-
nepeler ned i fjellet..

Mustad Eiendom har lagt 
vekt på gode og tidsmes-
sige miljøløsninger som 
premiss for prosjektet. 
Rammetillatelsene  var i 
utgangspunktet bygd på 
TEK7, men det ble etter 
hvert TEK10 som har rådet 
grunnen. Et viktig bidrag i 
energiregnskapet i bygge-
ne er 7 felter med dobbelt-
fasade. Disse har ulik stør-
relse og plassering og er 
fargesatt som en integrert 
del av arkitekturen. 

Ranheimsæter oppsum-
merer her sin tidligere kol-
legas erfaringer med dob-
beltfassadene. Disse måtte 
generelt henges på utsiden 
av dekkekantene i større 
utstrekning enn det som 
tidligere var vanlig. Kom-
binasjonen med inntrukne 
hovedsøyler, store glass-
formater og soner med vin-
dusbånd har vært en av de 
mest krevende utfordrin-
ger i prosjektet.

Et viktig bidrag i energiregnskapet i byggene er 7 
felter med dobbeltfasade. Disse har ulik størrelse og 
plassering og er fargesatt som en integrert del av ar-
kitekturen. 

Foto: Byggenytt

Mustad Eiendoms driftsleder Erik Mathisen er godt 
fornøyd med de tekniske anleggene. Ikke minst er det god 
plass til service og vedlikehold.

Foto: Byggenytt

Det er store 
dimensjoner på 
luftbehandling-
sanlegget.

Til høyre:
Byggene er for-
synt med fjern-
varme og fjern-
kjøling. Hus 2 
og Hus 3 er store 
bygningskropper 
med store behov 
for kjøling og 
varme.

Foto:
Byggenytt

Interiør i Hus 3. Kjølebehovet er løst med aktive kjøle-
bafler i himling.

Foto: Byygenytt
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Interiør Hus 2.     Alle bilder på siden: Byggenytt

Interiør Hus 3
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Subsea 7. Nybygg, parkeringshus og idrettsbygg sett fra Kruse Smiths
takterrasse på andre siden av Kanalsletta.

Saga Senter. Dreieskiva.

Markensplassen.

Kuben K22.

Torshovdalen.
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