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Nordre kvartal næringsarealer.

PIR 7, Drammen.
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Nordre kvartal –
siste brikke på plass i utviklingen av Vulkan

www.aspelinramm.no
Foto: Byggenytt
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Fra garasjekjeller og 
ved rulletrapp opp til 
næringsdelen. Og som 
man ser, på Vulkan 
skjules ikke den kraft-
ige spuntveggen mot 
Maridalsveien.

Foto:
Byggenytt

Nordre kvartal på Vulkan

Av 
Gry Holter, sivilarkitekt MNAL | Partner

LPO arkitekter AS

Vulkan er betegnelsen på det 
gamle industriområdet nord 
for Møllerveien, mellom 
Maridalsveien og Akersel-
va. Området utgjør en del av 
Akerselva Miljøpark, et sam-
menhengende strekk av revi-
taliserte, historiske indus-
triområder langs Akerselva. 
LPO arkitekter vant arkitekt-

konkurransen om utbygging 
og transformasjon av Vulkan 
industriområde i 2004. Pla-
nen rommer en interessant 
blanding av ulike kultur-, 
nærings- og boligfunksjo-
ner, verneverdig bygnings-
masse og variert ny arkitek-
tur. Gjennom nye byplangrep 
knyttes området til den om-

sluttende byveven. Bæren-
de idé var å lage et brudd fra 
Maridalsveien, på tvers av 
området og over til Grüner-
løkka.

Prosjektet Nordre kvartal 
er Vulkanområdets siste og 
mest komplekse byggetrinn. 
Bebyggelsen danner et vik-
tig overgangsledd mellom 
Vulkan og bylandskapet om-
kring. Bebyggelsen henven-
der seg direkte til eksiste-
rende gateløp, og forbinder 
Vulkan med Maridalsveien, 
tilliggende grøntområder og 

bebyggelse i vest og nord. 
Mot syd vender anlegget 
seg mot trappen/tverrslaget 
som gir Maridalsveien for-
bindelse til det sentrale Vul-
kanområdet og Grünerløkka 
(”Bruddet”). Mellom byg-
gets hovedvolumer dannes 
en vev av småskalerte of-
fentlige uterom, terrasser og 
ganglinjer som knytter seg til 
Vulkanområdets byvev.  

De fire hovedvolumene inne-
holder 117 varierte leilighe-
ter, med størrelse fra 40 m2 
til 150 m2. På takene finnes 

felles- og private hager. Mot 
Maridalsveien ligger et bu-
tikksenter med 3500 m2 for-
retning og servering. Etasjen 
over rommer 1500 m2 kon-
torareal. Prosjektet innehol-
der også P-anlegg for hele 
Vukanområdet, en stor sen-
tralhall med plass til 400 bi-
ler. En glassvegg åpner par-
keringsetasjene mot Vulkan 
torg.

Hovedmaterialet tegl knytter 
Nordre kvartal til de gamle 

fortsettelse neste side
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Malerarbeidet
er utført av

Telefon 22 90 86 86
www.malerservice.no

Vi har levert og
montert kjøkken

og garderobe

HTH Prosjektavdeling
Strømsveien 245
0668 Oslo
Telefon 22 91 40 40

www.hth.no

www.canvas.no

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

gulv og våtrom.

fortsettelse fra 
forrige side

broverkstedene og bebyggel-
sen langs Maridalsveien. Bo-
ligvolumene som ligger op-
pe på teglbasen er lyse for å 
bidra til å reflektere dagsly-
set ned i Vulkan. Materialet 
er hvit puss basert på resir-
kulert glass. På inntrukke-
de fasader ved balkonger og 
på takhus er det brukt gylne 

Fra en vakker høstdag på Nordre kvartals takterrasse. Fra venstre: Veidekkes 
prosjekterings leder Odd Halvorsrud, utviklingssjef Anne-Hilde Bråtebæk i Aspelin 
Ramm Eiendom, og Jarle Søreide, Veidekkes anleggsleder for boligdelen. Som man ser 
er det god stemning på Vulkan.

Foto: Byggenytt

Totalentreprisen

Veidekke Entreprenør AS 
som ble tildelt totalentrepri-
sen for Nordre kvartal, er 
godt kjent på Vulkan. Tid-
ligere har selskapet bygget 
Bellonahuset og Westerdals 
School of Communication.

Prosjektoppdraget for Nor-
dre kvartal ble tildelt Vei-
dekke i 2011 med en kon-
traktssum på 458 millioner 
kroner (eks. mva). Prosjektet 
er på totalt 29.000 m2 og er 
utført i totalentreprise. 

Nordre kvartal, som er det 
siste og største prosjektet på 
Vulkan, består av et parke-
ringsanlegg for 450 biler i 
de fire nederste etasjene, ca. 
5000 m2 næringsareal i form 
av kontorer og forretninger ut 
mot Maridalsveien, og øverst  
fra 4. etasje og til 10. etasje 
er det 117 boliger med takter-
rasser på toppen.

Spaden ble satt i bakken i 
mai 2011 med omfattende 
grunnarbeider. Det ble gravd  
20 meter ned i grunnen og 
etablert en solid spuntvegg 
mot Maridalsveien. Det ble 
videre boret 50 energibrøn-
ner med dybde 300 meter. 
Disse er en viktig del av Vul-
kans egen energisentral.

Bygget er oppført i prefabrik-
kerte  stål- og betongelement-
er der sokkelen mot Vulkan 
og fasaden mot Maridalsei-
en er kledd med tegl. mens 
boligene i hovudsak har lyse 
pussfasader for å bidra til å 
reflektere dagslyset ned mot 
Vulkan. 

Prosjektleder Rune Fossland 
opplyser til Byggenytt at en 
av de store utfordringene i 
prosjektet har  vært den sto-
re publikumstilstrømningen 
til området i byggeperioden. 
Blant annet har det vært  over 
1 million besøkende på Mat-
hallen, og hotell, skoler og 
annen virksomhet har vært 
i drift gjennom store deler 
av byggeperioden. Når Vul-
kan samtidig ligger i et lite 
avgrenset område mellom 
Maridalsveien og Akerselva, 
har det logistikkmessig  vært 
krevende å legge til rette for 
uttransport av utgravings-
masser og inntransport av 
materialer. Fossland tilføyer 
at byggeoppdrag ofte finner 
sted under trange forhold, 
men det har vært en kjem-
peutfordring å bygge på et så 
lite områdes om er tilfellet 
for Nordre kvartal. 

Prosjektet har likevel gått 
som planlagt, fremholder 
Fossland, ikke minst takket 
være et svært godt samar-
beid med byggherren Aspe-
lin Ramm. Fossland er og-
så svært godt fornøyd med 
HMS-arbeidet. Entreprenø-
ren har så langt godt over 
900 dager uten skader med 
fravær, noe som er utrolig 
bra.

En bra oppsummering på 
tampen av prosjektet er at ut-
byggingen har forløpt etter 
planen, både med hensyn til 
kostnader og fremdrift. Den 
16. desember overleveres sis-
te del til byggerren. De første  
boligkjøperne flyttet inn al-
lerede i oktober. 

BYGGHERRENS
OPPSUMMERING
Nordre Kvartal er et kom-
plekst bygg på rett i under-
kant av 30.000 m2.  Dette er 
siste byggetrinn på Vulkan 
og kompletterer området på 
en god måte, opplyser An-
ne-Hilde Bråtebæk i Aspelin 
Ramm Eiendom.

Nå flyttes det inn i de 117 
leilighetene og det blir enda 
mer liv på Vulkan. Nå i før-
julstiden er det riktig så hyg-
gelig på Vulkan med jule-
gater og masse aktiviteter i 
Mathallen.

Etter Aspelin Ramm Eien-
dom sin oppfatning er det 
flere grunner til at prosjektet 
har gått bra. 

For det første er Veidekke 
sin prosjektorganisasjon med 
klart definerte oppgaver i al-
le ledd et viktig forhold. Al-
le vet hva sitt ansvarsområde 
er. Videre innehar de evne 
og vilje til samarbeid. Fan-
tastisk arbeid med HMS og 
ryddig byggeplass er neste 
suksesskriteriet.  

Og sist men ikke minst: 
Dyktige og engasjerte med-
arbeidere og utførende, med 
yrkesstolthet og faglig kom-
petanse. Prosjektet har vært 
preget av en humoristisk, 
men pliktoppfyllende kom-
munikasjon. Alt dette har 
medført god kvalitet og 
fremdrift,  og god fremdrift 
er helt avgjørende for at pro-
sjekt av denne størrelse blir 
en suksess.

treplater. Utvendige rekkverk 
på bakkeplan er utført i Cor-
tenstål, et materiale som også 
er benyttet i nabobygget og i 
utearealene på Vulkan. Den 
røffe og industrielle materi-
albruken er også med inne i 
forretningenes fellesarealer, 
hvor tegl og en ubehandlet 
spuntvegg er hovedmateria-
le sammen med lyst forfintet 
gulv med tilslag av resirku-
lert glass. 

Nordre kvartal er, som de 
øvrige byggene, knyttet til 
Vulkan energisentral. Un-
der bakken finnes 50 energi-
brønner som forsyner bygget 
med varme og kjøling.

Byggearbeidene startet i 
2011 og skal ferdigstilles 15. 
desember 2013. Forretninger, 
servering og kontorer åpner 
1. februar 2014.

Boligenes fasade 
er kledd i lyst 
materiale  for å 
bidra til å reflek-
tere dagslyset 
ned mot Vulkan.
Boligdelen har 
også betydelige 
innslag av finérte 
treplater på 
fasader og på 
takterrassen.

Foto: Byggenytt
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Totalentreprenør
for Nordre kvartal

Nordre kvartal er det siste og 
største bygningskomplekset 
på Vulkan.

Det omfatter p-hus for 425 
biler over fire plan, nærings- 
og kontorarealer og 117 nye 
leiligheter av ulike størrelser 
fordelt på 4 lameller.

Veidekke Entreprenør AS
www.veidekke.no

Foto: Byggenytt

• Trapper og rekkverk
• Innspent glassrekkverk

• Utvendige blomsterkasser 
i corten-stål

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

www.emvc.no

Trapp opp til boligdel. Et virkelig flott innslag på Vul
kan er bruken av cortenstål.

Bildene i boksen: Byggenytt

Sett fra Vulkan mot Nordre kvartal med trapp opp til 
Mari dalsveien. Til venstre i forgrunnen Mathallen og 
Bellonahuset til høyre. 

Rålekkert interiør i næringsdelen.                                                                                                                 Foto: Byggenytt

Nydelig slipt 
terrassogulv, 
innovativ og 
vakker belys
ning, samt god 
profilering mot 
Maridalsveien.

Foto:
Byggenytt
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Vi har utført
ventilasjonsanleggene

Stanseveien 11, 0975 Oslo • Telefon 22 90 07 00
www.hybra.no

El-kraft og teletekniske 
installasjoner er utført av

Bærumsveien 375, 1346 Gjettum • Telefon 02514
Oslo-kontor: Ole Deviks vei 44, 0668 Oslo • Telefon 02514

www.lefdal.no Ventilasjonsrom i Nordre kvartal med aggregat som 
betjener næringsarealer.

Foto: Byggenytt

Det er Østlandske VVS AS 
som har stått for rørtekniske 
anlegg i totalentreprise for 
Nordre kvartal på Vulkan. 
Oppdraget omfatter utførelse 
og prosjektering.

I en samtale med bedriftens 
daglig leder Helge Ranheim, 
får Byggenytt opplyst at Nor-
dre kvartal er det største, og 
siste, prosjektet på Vulkan, 
og entreprisen her er en av 
de største jobbene firmaet til 
nå har hatt. Østlandske VVS 
har for øvrig tidligere stått 
for VVS-installasjonene  i 
Mathallen. Og det å få være 
med på sluttføringen av byut-
viklingen på Vulkan, er også 
et prestisjeprosjekt for VVS-
firmaet.   

Nordre kvartal har et samlet 
areal på ca. 29.000 m2, for-
delt på parkering ca. 12.000 
m2, næring ca. 5000 m2, og 
boliger ca. 11.500 m2. Ran-
heim forteller at firmaet be-
gynte med rørinstallasjonene 
i parkerings- og næringsde-
len og er avsluttet i boligde-
len som er plassert i byggets 
5. til 10. etasje. Installasjone-
ne omfatter alt fra svære rør-
gater til de mer detaljmessige 
arbeidsoppgaver, som dekker 
alle behov innen varme, kjø-
ling, sprinkler og sanitær. 
Det er benyttet MA-rør til 
avløp, ellers er det benyttet 
mye stål og Alupex. 

Østlandske VVS har satset 
spesielt på nærings- og kom-
bibygg, og i følge Ranheim 
er bedriften gode på store og 
kompliserte anlegg, Bedrif-
ten er totalleverandør innen 
prosjektering og utførelse. 
Det legges stor vekt på at alle 
ledd i bedriften skal fungere 
godt. Sikkerhet og kvalitet er 
nøkkelord. På Nordre kvartal 
er utførelsen nøye fulgt opp 
av en egen ansatt som arbei-
der med kvalitetssikring. Til 
det siste tilføyer Ranheim at 
kunne bedriften ikke være 
trygge på å levere kvalitet, 
så ville bedriften ikke ha tatt 
jobben.

Ranheim fremholder at  opp-
draget Nordre kvartal har 

vært en god prosess. Han gir 
ros til sine medarbeidere på 
byggeplassen, og anleggs-
oppfølgingen, alle har stått 
på og utført en dyktig jobb.  
Det er Thomas Albech som 
har hatt den daglige oppføl-
gingen for Østlandske VVS.
Ranheim  nevner også pro-
sjekteringen firmaet har ut-
ført på Nordre kvartal som 
en positiv faktor for resulta-
tet

Ranheim ønsker også å 
fremheve det positive i det å 
kunne samarbeide godt med 
profesjonelle aktører som to-
talentreprenør Veidekke og 
byggherre Aspelin Ramm.
 

Rørtekniske anlegg

Trapp opp til boliger. Bildet er et godt eksempel 
på den røffe, men dog så elegante materialbruk 
på Vulkan.

Foto: Byggenytt

Helge Ranheim (til venstre) og Thomas Albech, Østlandske 
VVS AS, her utenfor Mathallen på Vulkan.

Foto: Byggenytt

Med klokken fra venstre: 
Typisk røranlegg i næringsde-
len. Bildet er tatt i N1 hvor rør 
kommer fra blokk D. Utsnitt 
fra teknisk sentral i plan 1. 
Rørgate i plan 3, selve knute-
punktet i bygget. Her kommer 
alle rør fra bolig- og nærings-
del og blir samlet før hoved-
ledninger går ned i sentralen.

Foto:
Byggenytt
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Totalentreprise rørteknisk anlegg –
Vi har stått for utførelse og prosjektering.

Østlandske VVS AS • www.ostlandskevvs.no

Mapress fitting

www.geberit.no

RørisolasjonOppvarming

www.variantvvs.no

Klimaprodukter

www.qviller.no

Underleverandører

Miljøbevisst oppvarming

Telefon 22 17 24 07

På vei ned til Vulkan, og på vei opp fra Vulkan. Vi kom
mer gjerne tilbake.                                            

Foto: Byggenytt

 
Prosjektfakta

Byggherre: Vulkan Utvikling AS
 v/Aspelin Ramm
Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Arkitekt: LPO arkitekter AS
Lark: Gullik Gulliksen AS
Lysdesign (næringsdel): Lightmakers AS
RIB: Kjell Ludvigsen AS
RIBr: Sweco Norge AS
RIE: Sweco Norge AS
RIV: Norconsult AS
RIaku: Brekke & Strand Akustikk AS
RIG: Norconsult AS
RI miljø: Dokken Miljø AS
RI bæresystem: Høyer Finseth AS

Det åpne trapperommet i næringsdelen med «lys
kloder» som svever, er et skue verdt.

Foto: Byggenytt
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Byggherre for PIR 7

www.unioneiendom.no

Foto: Byggenytt

Prosjektledelse i samarbeid med 
Union Eiendomsutvikling AS

www.vedal.no

Av 
Ingebjørg Lien, partner siv.ark mnal

LOF Arkitekter AS

Foto: Byggenytt

PIR 7

PIR 7 – nytt kvartal på 
Union Brygge

PIR 7 er navnet på det sis-
te kvartalet som nå bygges 
langs elvebredden på det tid-
ligere industriområdet. Ut-
byggingen er gjennomført i 
ett byggetrinn og kvartalet 
ferdigstilles i disse dager et-

ter 2 års byggetid. LOF Ar-
kitekter AS har stått for ar-
kitekturprosjekteringen etter 
å ha vunnet en innbudt kon-
kurranse om det beste hoved-
grepet for utbygging av tom-
ten.

Reguleringsplanen ga klare 
føringer for utformingen av 

kvartalet. Det er krav til va-
rierende høyder, krav til til-
baketrekking av toppetasjer 
og krav til uteareal og støy-
skjerming av boliger. Regu-
leringsplanens krav,  nabo-
skapet til det eksisterende 
Velferdsbygget og eiendom-
mens særlige kvaliteter har 
til sammen gitt hovedgrepet 
for bygget.

PIR 7 er formet rundt et inn-
vendig gårdsrom med felles 
takterrasse over del av 2. eta-
sje. Bebyggelsen følger tom-
tegrensene rundt og danner 

en karré med to skrå sider. 
Karréen har fått to karak-
terfulle åpninger. Mot Grøn-
land (gate mot syd) er karré-
en gjennomskåret  i hjørnet 
fra 2. etasje og opp, og mot 
nord – mot elva - er det tatt 
et stort «hull», en åpning i 
karréen over tre etasjer slik 
at kvartalets indre åpnes og 
luftes. De to åpningene gir 
sol og lys inn i gårdsrommet, 
de gir både utsikt og utsyn 
fra gårdsrommet og ut, og 
det gir lys og innsikt utenfra 
og inn. I tillegg til de to åp-
ningene er det på bakkeplan 
etablert en smal gangvei  - et 
smug - på tvers av kvartalet. 
Smuget gir lys til næringslo-
kalene på bakkeplan samti-
dig som det gir gangforbin-
delse fra hotellet og Union 
Scene til nye Øvre Sund Bro.

Høydemessig trapper anleg-
get seg opp fra 4. + tilbake-
trukket 5. etasje mot byen 

(gate Grønland) og mot bro-
en - til den høyeste fløyen 
på 7 etasjer mot elva. Fra 3. 
etasje og opp er det kun bo-
liger.  I 1. etasje er det næ-
ringsarealer, hovedsakelig 
kontorer samt lokaler for ka-
fé og  servering.  Andre eta-
sje har kontorlokaler på tre 
sider, mens det er leiligheter 
i 2. etasje mot elva. Det er to-
talt 81 leiligheter i kvartalet.  
Leilighetene har variert stør-
relse og utforming. 

Støyforhold mot gate og bro 
er tatt vare på ved å legge so-
verom og uteareal mot stille 
side (inn mot gårdsrommet) 
og med enkelte innglassede 
balkonger med soverom inn-
til. Alle leiligheter har egen 
balkong og alle har tilgang til 
felles takterrasser. I alt er det 
3 store takterrasser som alle 
er beplantet og møblert slik 
at de er brukbare til forskjel-
lige aktiviteter. Det er leke-

plass på takterrassen i 2. eta-
sje – foran næringsarealene. 

Det er to parkeringskjellere 
under kvartalet, felles ned-
kjøring med hotellet på na-
botomten.

Utforming og materialbruk
Næringsarealene henvender 
seg til gatenivå og har egne 
innganger. Første etasje har 
stor takhøyde og store sam-
menhengende flater med ut-
sikt til gateløpet, til smuget 
og til elva.

Boligene er tilgjengelige fra 
tre hovedadkomster på gate-
nivå. De fleste leilighetene 
har adkomst via brede, ut-
vendige galleriganger som 
ligger skjermet med glass-
rekkverk  og spiler inn mot 
kvartalets indre gårdsrom.

fortsettelse side 10
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Totalentreprenør

www.stromgundersen.no

Foto: Byggenytt

RÅDGIVENDE INGENIØR
SAGA SENTER

 y byggeteknikk

Takk for oppdraget.

sweco.no

sweco.no

RÅDGIVENDE INGENIØR
PIR 7
 • brannteknikk  

Takk for oppdraget.

• brannteknikk

Tlf. 32 24 60 40  -  Faks  32 89 50 63

web.adr.: www.emteknikk.no   -  e-post: drammen@emteknikk.no

Tlf. 32 24 60 40  -  Faks  32 89 50 63

web.adr.: www.emteknikk.no   -  e-post: drammen@emteknikk.no

RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTROTEKNIKK

Drammen  -  Hønefoss  -  Lysaker

www.ect.no

RÅ DGIV ENDE INGENIØRER ELEK TROTEK NIK K

Drammen  -  Hønefoss  -  Lysaker
www.ect.no

RÅ DGIV ENDE INGENIØRER ELEK TROTEK NIK K

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

Drammen  -  Hønefoss  -  Lysaker

www.ect.no

s
Mot nord, mot elva er 
det tatt et stort «hull», 
en åpning i karréen 
over tre etasjer slik at 
kvartalets indre åpnes 
og luftes.

Foto:
Byggenytt

I alt er det 3 store 
takterrasser som 
alle er beplantet 
og møblert slik at 
de er brukbare til 
forskjellige akti-
viteter.

Foto:
Byggenytt

Næringsarealene 
henvender seg til 
gatenivå og har 
egne innganger. 
Første etasje har 
stor takhøyde og 
store sammen-
hengende flater 
med utsikt til ga-
teløpet, til smuget 
og til elva.

Foto:
Byggenytt

Det er mange uku-
rante akser og tilpas-
ninger til tomtens 
grunnform. Naboska-
pet til det eksisterende 
Velferdsbygget (sees 
i høyre bildekant) og 
eiendommens særlige 
kvaliteter har til sam-
men gitt hovedgrepet 
for bygget.

Bilder i boksen:
Byggenytt
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Innvendige tømrerarbeider 
er utført av

Røykenveien 68, 3400 Lier
Telefon 32 22 95 00

post@noveta.no • www.noveta.no

Vi har levert
kjøkken, bad

og garderober

HTH Prosjektavdeling
Strømsveien 245
0668 Oslo
Telefon 22 91 40 40

www.hth.no

Tømrerarbeider
utført av

www.consolvo.no

Rent bygg og
byggrengjøring
er utført av oss

Telefon 32 89 00 22 • Mobil 90 85 80 82
post@b-es.no • www.b-es.no

DRAMMEN

 
Prosjektfakta

Byggherre: Union Eiendomsutvikling AS
Prosjektleder: Vedal Prosjekt AS
Totalentreprenør: Strøm Gundersen AS
Arkitekt: LOF Arkitekter AS 
LARK: Laukli Landskap
Ribr: Sweco Norge AS
RIB: Rambøll Norge AS
RIV: EM Teknikk AS
RIE: ECT AS
RIG: Multiconsult AS
RIaku: Brekke & Strand Akustikk AS

fortsettelse fra 
side 8

Det er lagt vekt på at alle 
leiligheter skulle få flest mu
lig kvaliteter. Tomtens po
tensiale skulle utnyttes best 
mulig. Bebyggelsen nærmest 
hotellet er avtrappet horison
talt slik at alle her får utsikt 
til elva. Åpningene i karréen 
gir utsyn til elva fra det in
dre gårdsrommet og fra ad
komstgalleriene. Galleri
gangen er ca. 3 meter bred 
hvilket gir plass både for en 
privat, møblérbar sone for
an leilighetene og felles ad
komst/rømningsareal uten
for. De åpne gallerigangene 
medfører at de fleste leilig
hetene får gjennomlys og sol 
fra to sider.

Byggets fasader har fått en 
luftet pusskledning. I tillegg 
til pussoverflater er det større 
innslag av liggende trekled
ning beiset i en varm teak
brun tone. Alle balkonger er 
«foret» med trekledning in
klusive himlingene. I kvar
talets indre er åpningen mot 

elva «foret» med trekledning 
på den ene siden. Tilsvarende 
har gallerigangene fått puss
kledning på den ene siden av 
karréen og trekledning på 
den andre siden. For ytter
ligere å skape variasjon på 
gallerigangene er det innført 
vertikale felt med kraftige 
trespiler i kontrast til de el
lers enkle og elegante glass
rekkverkene.

Byggeteknisk har det vært 
en utfordring å bygge så tett 
og konsentrert og med boli
ger og galleriganger over næ
ringsarealene. Det er mange 
ukurante akser og tilpasning
er til tomtens grunnform og 
det er mange kalde rom over 
varme rom. Dette har med
ført særlige krav til senking 
av dekker (prefabelementer), 
isolasjon og kuldebrobryte
re. De fleste leiligheter hol
der energiklasse B, noen har 
energiklasse C. Etter energi
teknisk beregning ble isola
sjonstykkelsen økt på deler 
av taket for å få tilfredstil
lende totalverdier.

Komplekst bygg.                                         Foto: Byggenytt

Prosjektet oser av kvalitet og presis detaljering. Her gal-
lerigang ca. 3 meter bred hvilket gir plass både for privat 
og felles adkomst.

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt



BYGGENYTT NR. 6–2013 – 11

Oras AS
Haslevangen 14, 0579 Oslo • Telefon 22 02 43 00

www.oras.no

Ventilasjonsarbeidene
er utført av

Elektroarbeider

www.pt-el.no

PIR 7
Ståltrapper
og rekkverk
er levert av

Rosenborgveien 7, 1630 Gamle Fredrikstad
Telefon 69 30 48 00

Foto: Byggenytt

Byggenytt fikk et hyggelig gjensyn med Kjell Gundersen 
på vår siste fotorunde på PIR 7. Første gang vi møtte ham 
var i forbindelse med vår prosjektomtale av Papirbredden 
1 ved årsskiftet 2006/2007.

Kjell Gundersen som sammen med Svein Erik Strøm star-
tet entreprenørselskapet Strøm Gundersen AS allerede i 
1985, har virkelig etterlatt seg fotavtrykk i byutviklingen 
i Drammen. Ikke minst på Grønland har entreprenørsel-
skapet en rekke prosjekter i sin referanseliste. 

Disse er Union Scene bygget i 2004, 2005-2006 Papir-
bredden 1, Union Scene del II 2005-2006, Kvartal 10 3 
prosjekter 2007-2009, Nav-bygget 2008-2010, Comfort 
Hotel Union Brygge 2008-2010, Papirbredden II 2010-
2012, Øvre Sund Bru 2009-2011 og nå PIR 7 2011-2013.

I tillegg til disse har entreprenørselskapet i perioden 2005-
2010 utført ombygging av Politihuset og Statens Hus.

Tilsammen utgør disse prosjekten en kontraktssum på 1,7 
milliarder kroner!

Byggenytt har for øvrig hatt omtaler av de fleste prosjekt-
ene.

Ordrebok
Kjell Gundersen og hans bedrift hviler ikke på sine laur-
bær. Prosjekter som nylig er startet, er som følger: Re-
hab Bærum Kulturhus, Rehab Åssiden videregående 
skole,KKP Kongsberg, Varnerbygget i Asker, og Kilen 
Panorama i Sandefjord. 

Pågående arbeider er blant annet Øvre Torg i Sandvika 
– et BREEAM-bygg for Entra Eiendom, og Kartverket i 
Hønefoss for Statsbygg.

Fremtiden er med andre ord lys for Strøm Gundersen AS..

Strøm Gundersen AS
i går, i dag og i morgen

Fabelaktig 
utsikt til Dram-
menselva, Øvre 
Sund Bru og 
nordsiden av 
Drammen by.

Foto:
Byggenytt

Høydemessig 
trapper anleg-
get seg opp fra 
4. + tilbake-
trukket 5. eta-
sje mot byen 
(gate Grønland) 
og mot broen - 
til den høyeste 
fløyen på 7. eta-
sjer mot elva.

Foto:
Byggenytt

Galleriganger med 
påkostet løsning med 
innfelt glass i dekkene 
for å kaste lys nedov-
er i etasjene.

Bilder 
i boksen:

Byggenytt

Galleriganger er 
utrustet med kraftige 
spilefelt i tre i kontrast 
til elegante rekkverk i 
glass.
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Besøk byggenytt.no/bilder for flere bildeserier.
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RÅDGIVENDE INGENIØR
SAGA SENTER

 y byggeteknikk

Takk for oppdraget.

sweco.no

sweco.no

RÅDGIVENDE INGENIØR
TEVLINGVEIEN 21
 • brannteknikk  

Takk for oppdraget.

• brannteknikk

RIV
rør og ventilasjon

www.asplanviak.no

Rådgivende ingeniør
elektroteknikk

postmaster@rasmussenstrand.no
www.rasmussenstrand.no

Ing. Rasmussen & Strand AS

Tevlingveien 21 – nytt storhotell på Alna

Heine Skogseid, totalentreprenør Veidekke Entrepre
nør AS sin prosjektleder, her ved glassfasaden mot 
sør i passasjen mellom de to hotellfløyene.  Skogseid 
beskriver i korthet oppdraget som et typisk hotell
bygg, i et relativt stort format. Spesielt i prosjektet 
er den store konferanseavdeling på 1200 m2 hvorav 
selve konferansesalen på 630 m2, som kan deles i 4, 
var en utfordring. Her måtte det etableres 18 m lange 
etterspente dragere for bæring over konferansesalen. 
En annen utfordring har vært fundamenteringen av 
bygget til fjell ved stålkjernepæler. Fundamentering
en ble gjort gjennom eksisterende parkeringskjeller.

Foto: Byggenytt   

Av 
Dagfinn Reppen,

Kosbergs Arkitektkontor AS

Hotellet i Tevlingveien 21 
ligger mellom 2 næringsbygg 
som er beslektet med hveran-
dre i form og arkitektonisk 
fremtoning. Formmessig er 
hotellet beslektet med nabo-
byggene blant annet gjen-
nom et samspill mellom mer 
åpne og mer lukkede partier, 
dekomponering av volumer, 
spesielle hjørneavslutninger 
med utkragninger og verti-
kaler som er lesbare i ekste-
riøret. 

Opprinnelig var det planlagt 
et næringsbygg i Tevling-
veien 21 som bestod av fire 
tverrstilte bygningslameller 
med mellomliggende glass-
gårder. Vi har i stedet valgt 
å ordne bebyggelsen slik at 
den kan leses som to byg-
ningsvolumer med et midt-
parti i glass som frontmotiv 
(som også er hotellets hoved-
inngang). Hvert av bygnings-
volumene flankeres av hen-
holdsvis Tevlingveien 23 i 
sørvest og Tevlingveien 15 i 
nordøst. Volumene er høyde-
messig tilpasset hvert av sine 
nabobygg slik at bebyggelsen 
som helhet har en avtrapping 
fra Tevlingveien 23 til Tev-
lingveien 15. Denne avtrap-
pingen følger også Lindeber-
gåsens landskapsprofil. 

Vi har gitt bygningen et selv-
stendig formuttrykk som bå-
de gjenspeiler bygningens 
funksjon og plassering. Ma-
terialmessig mente vi det var 
riktig å gi bygningen et lysere 
og lettere preg enn sine nabo-
bygninger da det var fare for 
at bygningsmassen totalt sett 
kunne bli for mørk og homo-
gen, mot det uinspirerende. 
Vi valgte å lage et samspill 
mellom lyse, pussede over-
flater, definerte glasspartier 
og utkragede bygningsdeler 
med metallkledning. 

Hotellets fasadeliv er inn-
trukket i de to nederste eta-
sjene mot nord. Dette gir bå-
de rom til et bredere fortau 
på «fremsiden» av hotellet 
og bidrar til at bygningsvo-
lumene brytes opp i humane 
dimensjoner. Hotellets virks-
omhet er eksponert mot nord 
gjennom glassparti som gir 
innsyn til lobby, salong, re-
staurant og kursavdelingen. 
Slik kan hotellet bidra til å gi 
mer liv på gateplan. Uteom-
rådene mot nord opparbeides 
i en urban karakter med inn-
slag av grønt.

fortsettelse neste side

Foto: Byggenytt
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Nor Construction
har levert rekkverk,
stiger og glass
på prosjektet

Har du behov for disse produktene? Send en epost til 
Bernhard Berntzen på bernhard@nor-construction.no 

eller ring han på telefon 99 55 55 02.

www.nor-construction.no

Foto: Byggenytt           Vi gratulerer 
         med valg av vinduer, 

og takker for oppdraget!

www.nordan.no

NESTE GENERASJON VINDUER

fortsettelse fra 
forrige side

Mot sør har hotellet en ro-
ligere fasade og innslag av 
grønne «oaser» mellom byg-
ningsvolumene. Dette er sol-
fylte og trafikkskjermede 
oppholdssteder for hotellets 
gjester og andre brukere av 
stedet. Mellom hotellet og 
Tevlingveien er det tilrette-
lagt for en grønn stripe med 
beplantning. 

Mesteparten av parkerings-
plassene ligger i eksisterende 
parkeringskjeller. Det er og-
så lagt til rette for noen par-
keringsplasser i bygningens 
første etasje og noen langs 
fasaden mot gaten. Det er og-
så noen utendørs parkerings-
plasser mellom bygningsvo-
lumene mot sør (plan 2) og 
langs rampe opp til dette ni-
vået.

 
Prosjektfakta

Byggherre: Wenaas Hotel Oslo AS
Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Arkitekt:  Kosbergs Arkitektkontor AS
Teknisk rådgiver: Itech AS
RIB: Sweco Norge AS, avd. Hamar
Ribr: Sweco Norge AS
RIV: Asplan Viak AS
RIE: Ing. Rasmussen & Strand AS

Wenaasgruppen har inngått driftsavtale for det nye 
hotellet med Rezidor Hotel Group. og det er deres 
to kjeder Radisson Blu og Park Inn by Radisson 
som skal samlokaliseres i nybygget. 

Hotellet består av en fløy med 206 rom for Park Inn 
(bildene over viser et slikt rom), og en fløy med 142 
rom for Radisson Blu (bildet under).

Under de to fløyene er det felles lobbyområde, re-
staurant, bar, treningssenter, parkering og en kon-
feranseavdeling på 1200 m2.

Foto: Byggenytt

Et volum med 
glassfasade mot 
Tevlingveien (bil-
det over) og mot 
E6 ut av Oslo 
nordover, skiller 
de to hotellfløy-
ene.

Foto:
Byggenytt

Det nye hotellet har god profilering mot E6, selv i tykk 
tåke.

Foto: Byggenytt

McDonalds og bensinstasjonen setter sikkert pris på det 
nye naboskapet.

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt
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Totalentreprenør for
Tevlingveien 21
Veidekke Entreprenør AS
www.veidekke.no

Foto: Byggenytt

Hotellbyggets fasade mot Tevlingveien har stramme linjer og skarpskårne former.

Bilder i boksen: Byggenytt
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RÅDGIVENDE INGENIØR
SAGA SENTER

 y byggeteknikk

Takk for oppdraget.

sweco.no

sweco.no

RÅDGIVENDE INGENIØR
SIEMENS –
NYTT HOVEDKONTOR
• brannteknikk

Rådgivende ingeniører
byggeteknikk

Telefon 67 82 80 00 • www.olavolsen.no

Rådgivere akustikk
for Siemens nye hovedkontor

Bygg  |  Samferdsel  |  Industri  |  Olje & gass

Telefon 24 12 64 40            www.brekkestrand.no

THORENFELDT

Arkitekt

Thorenfeldt Arkitekter AS
Frysjaveien 35, 0884 Oslo • Telefon 911 03 287

www.thorenfeldt.no

Siemens – nytt hovedkontor
Av Thorenfeldt Arkitekter AS

Siemens nye hovedkontor 
er plassert i skråningen mot 
Østre Aker vei som en fort-
settelse av den eksisterende 
Siemensbebyggelsen. FG ei-
endom som har kjøpt områ-
det, ønsker å utvikle stedet til 
en «campus» med nærings-
bygg, hvor andre virksomhe-
ter tilbys plass, samtidig som 
Siemens fortsatt er en hjørne-
stein i utviklingen.
 
Reguleringsplanen åpner for 
5 kontorlameller, tverrstilt på 
Groruddalens retning. 2 av 
disse lamellene med et mel-
lomliggende overbygd atri-
um utgjør Siemens nye ho-
vedkontor på ca. 15.000 m2 
BRA.
 
Atriet er byggets hovedrom, 
senteret for vertikal og hori-
sontal kommunikasjon, Her 
er byggets heiser og trapper, 
og felles kantine med utsikt 
over dalen. 

Hovedkontoret har en fleksi-
bel planløsning som kan til-
passes varianter av landskap, 
think tanks, cellekontorer og 
storkontor.
 
I fasadene er det benyt-
tet Schüco profiler og alu-
cobond plater i et spill 
mellom vertikale og hori-
sontale linjer.  Ventilasjons-
tårnene utgjør vertikaliteten 
og brystningsbåndene skaper 
horisontaliteten. Bygningen 
er skåret inn i det skrånen-
de terrenget, og blir dermed 
en fortsettelse av den eksis-
terende bebyggelsen langs 
Østre Aker vei.  
      
Ansvarlig søker og prosjek-
terende arkitekt er Anne-
Synnøve Kalhovd Thoren-
feldt med Arkitekt Hanne 
Tosterud, Teknisk Tegner 
Hilde Berge og arkitekt 
Truls Thorenfeldt som delta-
gere i teamet.
 
Bygget er gjennomført som 
en totalentreprise av AF 
Gruppen Norge AS. Vi be-
nytter anledningen til å tak-
ke alle entreprenører og råd-
givere for et godt samarbeid.

Bildet som er tatt fra taket 
på vestre lamell, illustrer
er godt det nye hovedkon
torets  plassering i det 
skrånende terrenget oven
for Østre Aker vei.

Foto: Byggenytt

 
Prosjektfakta

Byggherre: Østre Aker vei 90 AS
Totalentreprenør: AF Bygg Oslo
Arkitekt:  Thorenfeldt Arkitekter AS
RIB: Dr. techn. Olav Olsen AS
RIG: Sivilingeniør Albert Ølnes AS
Lark: Sundt & Thomassen AS
RIAku: Brekke & Strand Akustikk AS
RIBr: Sweco Norge AS
RIV rør  Sweco Norge AS
RIV ventilasjon: Sweco Norge AS
Kjøkkenprosjektering: Vidar Bøe AS
Energisentral: Dalkia
Energibergning: AF Energi og Miljøteknikk

Bildet over sett mot hovedinngangen. Ventilasjons
tårnene utgjør vertikaliteten og brystningsbån
dene skaper horisontaliteten. Atriet er byggets 
hovedrom, senteret for vertikal og horisontal 
kommunikasjon, Her er byggets heiser og trapper, 
og felles kantine med utsikt over dalen. 

Foto: Byggenytt

Foto: Byggenytt

AF Bygg Oslo sin prosjektleder Sirin Skjerve Molle 
viser gjerne fram det effektive datagulvet. Det er et av 
flere  fortrinn ved  prosjektet. Etter at bildet ble tatt, 
oppsummerer Molle – like før Siemensansatte flytter 
inn og tar nybygget i bruk – prosjektet for et spen
nende oppdrag med lykkelig utgang. Bygget er utført 
basert på LEED Goldstan d arden med energiklasse A.   
Energieffektivitet og miljøhensyn har stått i fokus. 
En utfordring i så måte har vært  å få grensesnittene 
til å flyte, særlig for de tekniske fagene. Det er her 
problemer kan dukke opp. Da gjelder det å ha fått på 
plass en holdning hvor alle løper inn i grensesnittene, 
og ikke ut av grensesnittene, og er løsningsorienterte. 
Dette har vi lyktes med, sier Molle. Hun gir derfor 
ros til alle impliserte i byggeprosjektet, til egen stab, 
underentreprenører, leverandører, og byggherren.

Foto: Byggenytt 
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AF Bygg Oslo

Totalentreprenør for
Siemens New HQ

afgruppen.no

Foto: Byggenytt

Grunnarbeidene er utført av:

Besøksadresse: Lahaugmoen Bygning 9, N-2013 Skjetten
Postadresse: Drognestoppen 2, N-2150 Årnes

www.romerikemaskin.no

Grunnarbeidene er utført av:

Besøksadresse: Lahaugmoen Bygning 9, N-2013 Skjetten
Postadresse: Drognestoppen 2, N-2150 Årnes

www.romerikemaskin.no

• Trapper og rekkverk
• Innspent glassrekkverk

og baldakin
• Stålkonstruksjoner for glasstak 

og fire tekniske rom på tak

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

www.emvc.no

Dekkestøp og
betongpumping

er levert av

Telefon 901 92 008
www.betongmann.no

Bygget sett fra vest og øst. Til venstre innkjøring til garasjekjeller. Til høyre hoved
inngangen. Bygget er tilsynelatende enkelt formet, men har en letthet, transparens som 
gjør bygget tiltalende.

Foto: Byggenytt

Bygningen er skåret inn i det skrånende terrenget, og blir 
dermed en fortsettelse av den eksisterende bebyggelsen 
langs Østre Aker vei. 

Foto: Byggenytt

Til venstre, fin fasadedetalj. Til høyre, bygget sett fra Østre Aker vei. Ligger fint til for å vise seg fram.

Foto: Byggenytt
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Vi har vært ventilasjonsentreprenør

GK NORGE AS, region Oslo | www.gk.no
Besøksadr. Miljøhuset GK, Ryenstubben 12, 0679 Oslo

Elektroentreprisen
Byggenytt har møtt repre-
sentanter fra Lysteknikk El. 
Entreprenør AS (LT) som 
utfører totalentreprise innen 
elektro. Prosjektansvarlig 
Juri Throndsen, prosjektle-
der Niki Brnic og anleggs-
leder Henrik Hemmestad 
uttrykker både entusiasme 
og stolthet over det oppdra-
get de utfører. Og det er ik-
ke rart. Siemens-navnet ale-
ne signaliserer prestisje. Men 
viktigst er at Siemens nye ho-
vedkontor som tas i bruk i lø-
pet av desember, vil bli ett 
av de mest moderne kontor-
bygg i Norge og bygges etter 
standarder som vil oppfylle 
energiklasse A. Bygningen 
vil også oppfylle en såkalt 
LEED Gold-standard, et må-
leparameter for design, kon-
struksjon og bruk av ”grøn-
ne”, miljøvennlige bygg.

Og nettopp energieffektivi-
tet og miljø-aspektet er noe 
Trondsen tar som utgangs-
punkt i en samtale med Byg-
genytt. På dette området har 
bedriften stor kompetanse. Å 
bygge grønt er tidens menta-
litet. Byggherrer og brukere 
av husene kan i dag aksepte-
re at det er dyrere å bo. Ge-
vinsten er at livsløpskostna-

den på bygg reduseres. Over 
tid går regnskapet i pluss. 
Kvalitet lønner seg, fastslår 
Throndsen.
 
Men så til saken helt kon-
kret. En av LTs viktigste del 
av sin entreprise, fortsetter 
Throndsen, er leveransen av 
det tekniske installasjons-
gulvet, det vil si at gulv- og 
kabellegging skjer i en og 
samme operasjon. Gulvet 
dekker byggets 2 lameller 
med 5-etasjer kontorarealer 
hver, med et samlet areal på 
10.000 m2. 

Den store utfordringen med 
en så stor leveranse, var å få 
til en god logistikk for å til-
passe oss den generelle frem-
driften. Gutta brukte lang tid 
på å planlegge dette, fortset-
ter Throndsen. Store gulvle-
veranser skulle inntransport-
eres på byggeplassen til rett 
tid. 11 store semitrailerlass 
gikk med til dette. Plassbe-
hov for mellomlagring var en 
del av logistikken, for så til 
rett tid å få gulvsystemet inn 
i etasjene. Vi benyttet ferdig 
terminerte kabel systemer . 

Det er en stor fordel når det 
gjelder fremdrift at en entre-

prenør tar seg av både gulv 
og kabeltrekking. LT kunne 
med sin metode lukke av he-
le etasjer og dermed raskt og 
sikkert utføre montasjen av 
gulv- og kabelinstallasjonen. 
Med egne ansatte bygnings-
arbeidere sammen med våre 
elektromontører ga dette en 
fin flyt i produksjonen. En 
slik prosjektprosess bidrar 
til mer effektiv fremdrift noe 
vi og totalentreprenøren ny-
ter godt av.

Men totalentreprenøren er 
den viktigste brikken i et pro-
sjekt, fortsetter Throndsen. 
Forskjellen med å lykkes og 
ikke lykkes for oss, avhenger 
av totalentreprenørens evne 
til å ha riktig fokus. AF Bygg 
Oslo har disse evnene. De får  
hele verdikjeden til å drive i 
samme retning. Entreprenø-
ren er løsningsorientert som i 
sin tur har skapt et godt sam-
arbeidsklima. 

Og i denne sammenheng lå-
ner Throndsen et credo fra 
fotballen hvor det heter at 
lagkameratene må spille 
hverandre gode. Dette kan 
anvendes på Siemens-pro-
sjektet hvor samspillet har 
vært godt mellom partene 
med en felles forståelse om å 
nå et mål. 

For LTs vedkommende våger 
Throndsen den påstand at LT 
har bidratt til å gjøre AF be-
dre ved selv å levere både 
gode og rimeligere løsnin-
ger. Det hører også med til 
historien at LTs jobb utgjør 
ca. 20% av totalkostnaden i 
prosjektet.  

LT har i løpet av årene be-
visst bygd opp et nettverk 
av gode UE, leverandører 
og agenturer. I denne sats-

ningen er motivet å fremme 
innovasjon, men også fag-
lig dyktighet og kompetanse, 
også i egne rekker. I denne 
sammenhengen benytter han 
anledningen til å rose pro-
sjektleder Niki, anleggsleder 
Henrik, samt alle kollegaer. 
Gutta har gjort en kjempe-
jobb. Gutta har eierskap noe 
som er godt forankret i fir-
maets kultur og modell.

Oppsummer ingsvis kan 
Throndsen godt tenke seg 
et videre samarbeid med 
AF eller en annen entrepre-
nør av samme kaliber, basert 
på de erfaringer LT har fra 
Siemens-prosjektet. Det er 
en modell som kan anvendes 
nesten som en blåkopi på lig-
nende prosjekter.

Ikke bare elektroentreprenør
LT er ikke bare totalentre-
prenør innen elektro. Bedrif-
ten har også andre avdelinger 
som gjensidig styrker hve-
randre. Throndsen trekker 
særlig fram LT Datasenter 
som er hans hovedoppgave å 
lede. Det er ikke få totalleve-
ranser av datasentere som er 
levert. Av LTs totale omset-
ning på 160 millioner kro-
ner omsetter denne avdelin-
gen ca. 60 millioner kroner. 
Innen dette segmentet leve-
rer vi alle faggrupper elektro, 
bygg, kjøling og sikkerhets-
anlegg. Throndsen nevner 
også spesielt LT Service som 
tar over når LT Prosjekt og 
LT Datasenter har overlevert. 

Gjennom sine tjenester innen 
service, vedlikehold og kon-
troll bidrar denne avdelingen 
til å sørge for sikker drift for 
byggherrene. Etter markedet 
er viktig for oss og vi innehar 
i dag ca. 300 serviceavtaler, 
opplyser Throndsen som et 
solid punktum. 

Lysteknikk legger stor vekt på kvalitetssikring og faglig 
god utførelse.

Alle bilder på siden: Byggenytt

Bildet over, 
nettsver ksrack med 
presis kabelinstal-
lasjon.

Til høyre, hoved-
tavle, også her 
holder utførelsen 
håndverksmessig  
høy standard.

Ventilasjonsaggregat i teknisk rom på tak.        

Glade gutter i Lysteknikk Elentreprenør. Fra venstre: 
Juri Throndsen, Henrik Hemmestad og Niki Brnic.

Detalj av teknisk installasjonsgulv, det vil si gulv- 
og kabellegging i en og samme operasjon.
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Underleverandører

Totalentreprenør elektro

www.dct.no

Foto: Byggenytt

Hovedtavler,
underfordelinger og

strømskinner er levert av

www.siteco.no

Belysningen er levert av

www.wago.no

Winsta pluggbart
kablingssystem for

distribusjon av kraft, lys, 
ventilasjon og styring

er levert av

Leverandør av skandinavisk 
personell til hele Norge.

Ring 990 23 000 for info

Elektromateriellet
er levert av Otra Norge

www.otranorge.no

www.lysteknikk.no

www.maxeta.no

Teknisk gulv levert av

Porttelefon
er levert fra

www.phoenixcontact.no

Merkemaskiner og merking 
er levert av

www.forus-elektro.no

www.siemens.no

Leverandør av
kablingssystemer for IT

Brannalarmanlegg
og byggautomasjon

er levert av

Porttelefon er levert fra 
 

 
                                                                                        

Qualitronic 
Tvetenveien 157, 0671 Oslo 

Tlf: 22 75 74 60  -  E-mail: post@qualitronic.no 
www.qualitronic.no 
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For flere bilder fra prosjektomtalene i denne
utgaven og andre omtaler, se våre bildeserier.

byggenytt.no/bilder
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Rådgivende ingeniører konstruksjonsteknikk

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

afgruppen.no

AF Bygg Oslo • www.afgruppen.no • Telefon 22 89 11 00

AF Bygg Oslo er totalentreprenør
for Sørenga byggetrinn 4

Foto: Byggenytt

Av 
Beate Bruun,

LPO arkitekter AS

Halvøya i Bjørvikas havne-
basseng er under forvandling 
fra containerskip til urban 
boligøy. Fra industriområde 
til et Oslos Venezia, med by-
ens beste og tøffeste utsikt. 
Herfra er utsikt til Ekeber-
gåsen, Hovedøya, Festnin-
gen, Operaen og Barcode. 
Vi ser nå, når ferdigstillelsen 
har nådd det fjerde kvartalet, 
hvordan en papirplan begyn-
ner å ta form som et byland-
skap med kanaler, gater, par-
ker og solide byvegger.

Masterplanen for Sørenga-
utstikkeren baserer seg på 
LPOs vinnerforslag: Fire 
kvartal langs kaikanten på 
hver side med en park i midt-
en. På tvers oppdelt med an-
nenhver kanal og tverrgate. 
Promenader på hver lang-

side, bred mot vest og smal 
mot øst, ender opp i et bade-
anlegg mot fjorden i sør. 

Kvartalene er i videreførin-
gen fordelt på fire arkitekt-
kontor; Kari Nissen Brodt-
korb, Jarmund og Vigsnes, 
MAD og LPO. De fire kon-
torene har samlet seg om en 
felles idé – å gi byggene sam-
me kledning, varm tegl med 
spill og refleksjon: Tegl, i 
et samspill med Festningen 
på den andre siden av vika. 
Mørk for å dempe seg mot 
Ekebergåsen. Ens materiale 
for å virke samlende og rolig 
i forhold til monumentalbyg-
gene og Barcode i naboska-
pet. Oljet blank slik at den 
speiler himmelen og sjøen, 
og fargerik for å gi materia-
litet og varme på nært hold. 

Ved den enhetlige material-
bruken kan hvert felt i stør-
re grad gi rom for ulik vo-
lumoppbygging og likevel 
bevare en helhet.

Det fjerde byggetrinnet er 
LPOs andre og siste. De to 
kvartalene ligger tvers over-
for hverandre på hver sin si-
de av parken. Det første trin-
net har forholdt seg strengt til 
bebyggelsesplanens spillere-
gler, mens de øvrige trinnene 
har hatt tid til friere tolknin-
ger og omveien via dispensa-
sjoner. Trinn 4 er formet i en 
analyse mellom stedets kva-
liteter og de øvrige kvartale-
nes form og høyde. Etter vår 
mening er østsiden like at-
traktiv som vestsiden. Mål-
setting var at alle leilighe-
ter skulle ha kontakt til sjø 
og utsikt, og flest mulig på 
første rad. Flest mulig leilig-
heter skulle få både formid-
dagssol og ettermiddagssol. 
I nordøstre hjørne var høy-
detilpassing til naboen i nord 
langs parken viktig. Dessu-
ten var målet å unngå leilig-
heter på gateplan mot Østre 
promenade som er smal og 
uten plass til forhage. 

Analysen førte til bebyggelse 
i en sluttet form rundt kvarta-
let, i en høy og en lav L. Den 
høye mot sjøen og den lave 
mot parken. Den lave fløyen 
tilpasser seg nabobarneha-
gen på to etasjer og høydere-
duksjonen gir større bredde-

fortsettelse neste side

På byens tak 
med den fin-
este utsikt mot 
fjorden. Tak-
terrassene på 
byggetrinn 4, er 
et av prosjektets 
fortrinn.

Foto:
Byggenytt

Foto: Byggenytt

Sørenga byggetrinn 4
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Utomhus og takterrassene
er utført av

Kniveveien 25, 3036 Drammen
Telefon 32 88 21 00
www.steen-lund.no

Blikkenslagerarbeider på
Sørenga byggetrinn 4

utføres av

Kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo
Telefon 22 15 46 90 • post@blikkenslager.no

www.blikkenslager.nowww.sibe.no

Sibe Renhold er en godkjent
renholdsbedrift som leverer alt innen

byggvask og renholdstjenester.

Kontakt wenche@sibe.no, tlf. 483 28 432.

SERVICE

Ring oss gjerne for mer informasjon
Wenche 48328432 • Gro 45416390

www.sibe.no

Vi kan tilby dyktige fagarbeidere og hjelpearbeidere på dagen, 
alt innen bygg og anlegg.

Malerarbeider innvendig
er utført av

CRIAB AS

Limt påstøp på fundamenter
er utført av

Din ekspert på gulv
Herdeplastgulv – Betongsliping – HTC Superfloor –

Injeksjon – Gulvstøping/avretting

www.epoxy.no

fortsettelse fra 
forrige side

opplevelse og mer morgensol 
i parken. 

På taket av den lille L ble 
det takterrasse med parsel-
ler og felleshage. Fellesha-
gen er plassert på det beste 
stedet med mest sol og best 
utsikt til glede for alle bebo-
ere. I kanalen er det forhager 
og brygge for kajakker. 

Ved å fjerne de fleste leilighe-
tene på promenaden oppnås en 
horisontalt sliss i hele gårds-
rommets bredde med full ut-
sikt til vannet. Gårdsrommet 
er enkelt formet med en bøl-
geplen og tresvaberg ned mot 
promenaden. Den horisonta-
le åpningen med trelandska-
pet bidrar også til å utvide det 
offentlige rom langs prome-
naden i en oppholdssone med 
trapper og sittekanter som er 
skjermet for vær og vind. De 
skrå søylene følger vridnin-
gen i bygningskroppen og kan 
oppfattes som trær som holder 
den blanke reflekterende him-
lingen.

Leilighetene mot sjøen er 
vridd for å favne mer sol og 
sjøutsikt. Oppholdsromme-
ne er sammenhengende og 
gir gjennomgående lys og 
balkong på begge sider. Ad-
komstsonen fra svalgang gir 
i vridningen en uteplass i 
kveldssola. Balkongene lig-
ger inne i volumet og gir 
skydd mot sørvesten. 

Kvartalet har en stor varia-
sjon av leilighetstyper i ulik 
størrelse og henvendelse, fra 
41 m2 på 2-roms med sjøut-
sikt mot øst, til 4-roms på 141 
m2 med stor takterrasse mot 
vest og flere balkonger. No-
en leiligheter er brede, ensi-
dige og betjent fra midtkorri-
dor. Noen er gjennomgående 
i en tospenner, mens veldig 
mange har adkomst fra sval-
gang, kombinert som uterom. 
I hjørner og i møtene mel-
lom det rette og vridde opp-
står spennende romlige mø-
ter mellom rett og skrå form, 
samt høy og lav del. 

Alle oppganger har adkomst 
fra gårdsrommet, og dette vil 
forhåpentligvis ha en posi-

tiv sosial effekt. Heller ikke 
denne gangen var det ønsket 
leilighetstyper som speiler 
andre livsformer og leilig-
hetstypologier; skilte med 
felles barn, bokollektiv, åpne 
planløsninger.

Programmet forøvrig er for-
retning og barnehage. Beg-
ge er plassert mot tverrgaten. 
Butikken henvender seg mot 
promenaden, mens barneha-
gen selvfølgelig er plassert 
langs parken og uterommet. 
Barnehagen ligger tvers over 
gaten for nabobarnehagen og 
tar opp noe av høyde og di-
mensjoner, men med kon-
trast i kledning. Barnehagen 
er splittet fra resten av byg-
get med portaler og en egen 
materialitet. 

Treverket i trelandskapet i 
den horisontale åpningen 
mot sjøen er videreført i ver-
tikalsplitten mot øst og i bar-
nehagens fasade. Utearealet 
foran barnehagen skal væ-
re med tema lava, med var-
me farger i belegget. Oslo-
fjordens forkastninger ligger 
som grunntema i hele parken 
med furu og andre vekster 
fra skrinn kalkgrunn. Grin-
daker v/ Morten Evensen har 
vært landskapsarkitekter i 
parken og kanalen. Barneha-
gen vil bli ferdigbygget neste 
sommer.

Materialiteten og farger er 
foruten tegl og tre, de sam-
me mørke vinduene og de 
hvite balkongene som i trinn 
1, slik at kvartalene har en 
søskenlikhet. Dette vil sær-
lig oppleves i kanalrommet, 
der balkongene stikker ut for 
å få kontakt til sjøen på beg-
ge sider. 

I den lave L-en er det hvite 
glassrekkverket brukt gjen-
nomgående, mens den høye 
L-en har et spilerekkverk 
som åpner mer for utsikt, sol 
og kontakt til sjø. Varme far-
ger fra teglen er innført i de-
taljer, dører og trapperom. 

Fasadedetalj av teglen som går igjen i alle 4 byggetrinn. 
Oljet blank slik at den speiler himmelen og sjøen, og far-
gerik for å gi materialitet og varme på nært hold.

Foto: Byggenytt

De skrå søylene følger vridningen i bygningskroppen og kan oppfattes som trær som hol-
der den blanke reflekterende himlingen.

Foto: Byggenytt

Over: Den lave fløyen 
tilpasser parken og 
nabobarnehagen.

Til høyre et artig 
bilde: Sett fra byg-
getrinn 4, i venstre 
bildekant byggetrinn 
1, så byggetrinn 2 og i 
høyre bildekant byg-
getrinn 3.

Foto:
Byggenytt

Materialiteten og 
farger er foruten 
tegl og tre, de sam-
me mørke vinduene 
og de hvite balkon-
gene som i trinn 1, 
slik at kvartalene 
har en søskenlikhet.

Foto:
Byggenytt



BYGGENYTT NR. 6–2013 – 23

– en naturlig del af dit byggeri ...
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ADRESSE  TELEFON  FAx E-mAiL WEb
Næssundvej 171, 7980 Vils, mors  97 76 71 88  97 76 72 52  info@vto-as.dk  www.vto-as.dk

Amerika Plads, København Sparekassen Himmerland

boligbyggeri,  Aalborg Handelshøjskolen, Århus

– en naturlig del af dit byggeri …
Unikt byggeri kræver unikke løsninger, og med tegloverliggere 

fra VTO sikrer vi, at dine specifikke ønsker opfyldes, og at facaden 
fremtræder solid og ensartet.

Kom med idéen, og vi kommer med en løsning.

Sørenga Trinn 4, Oslo Handelshøjskolen, Århus

Amerika Plads, København Sparekassen Himmerland

ADRESSE
Næssundvej 171, 7980 Vils, Danmark

TELEFON
+45 97 76 71 88

EPOST
info@vto-as.dk

NETT
www.vto-as.dk

Foto: Byggenytt

Bård Torkehagen    T: 61 13 34 50    M: 91 36 86 24    E: post@gjovikgulvavretting.no

Gulvavrettingen er utført av

ALT ANNET ER BARE EN FASADE

Thierstraße 130 · 48163 Münster · Germany
Fon +49 2501 96340 · www.janinhoff.de

 
Prosjektfakta

Byggherre: Sørenga Utvikling KS

Totalentreprenør: AF Bygg Oslo

Arkitekt: LPO arkitekter AS

LARK: bar bakke landskapsarkitekter as

RIB: Dr. Techn. Olav Olsen AS

RIG: Norconsult AS

RIAku: Brekke & Strand Akustikk AS

RI ventilasjon: GK Norge AS

RI rør: Sweco Norge AS

RIE: Kreativ Elektro AS

RIBr: Rambøll Norge AS

Gårdsrommet på 1600 m2 er enkelt utformet med en 
bølgeplen (ennå ikke grønnkledd) og tresvaberg ned mot 
promenaden. Alle kjøperne av boliger flytter inn før jul, 
og i skrivende stund er det kun 6 leiligheter ledig.

Foto: Byggenytt

AF har satt og setter 
sine spor på Sørenga-
utbygging en. Flere en-
trepriser er gjennom-
ført og noen nye er på 
gang.

Prosjektleder for byg-
getrinn 4 i regi av AF 
Bygg Oslo, er Bjørn 
Hroar Framstad. Han 
har led et betydlige 
byggeprosjekter som 
Byggenytt har omtalt i 
store reportasjer. Her 
nevnes Helsfyr atrium 
og Kuben yrkesarena. 

Erfarne Framstad vil 
sikkert føre byggetrinn 
4 trygt i havn.

 Foto:
Byggenytt

Byggetrinn 4 vil få en frodig takterrasse med et vell av farger, 
og et gårdsrom som knytter seg til fjorden. Gårdsrommet vil 
bli dominert av en grønn plen som bølger seg ned mot vannet  
i øst. Under bygget glir det grønne over i et mer stilisert tre-
landskap som forbinder gårdsrommet med kaipromenaden. 
Takterrassen i 5. etasje er på 1400 m2. Den er delt opp i i pri-
vate  takhager og et større fellesområde. De enkelte terrasse-
feltene er adskilt av plantekasser av tre. Kassene skal tilplan-
tes med stauder. Større, blomstrende busker vil bli plantet ut 
mot midtgangen for å gi en skjerming av privatarealene, samt 
skape en fin vandring mellom takhagene.

Foto: Byggenytt

Hullet over 6 etasjer i 
bygningsvolumet mot øst 
er spektakulært.

Foto: Byggenytt 

Trappegang med friskt 
fargeinnslag.

Foto: Byggenytt
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byggenytt.no/bilder

Kunngjøring:
Vi avslutter utgivelse av Byggenytt som papirutgave. Det vil si at fra 2014 fortsetter 
vi utgivelse kun på vår nettside. Det er en vemodig avgjørelse å ta etter 58 år med 
publisering på papir, men det gir oss mulighet til å forbedre vår hjemmeside, og da 
særlig våre bildeserier som stadig flere setter pris på. Byggenytt og bildeseriene er 
nå tilpasset digital bruk og vil være lett tilgjengelig på PC, lesebrett og smarttelefon. 
Vi benytter anledningen til å takke våre lesere og forretningsforbindelser for disse 58 
år, og ser fram til et godt samarbeid videre. Vi vil komme tilbake med mer informa
sjon om Byggenytt på nett. 

God jul og et fremgangsrikt nytt år.



BYGGENYTT NR. 6–2013 – 25

Rådgivende ingeniør 
VVS

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

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

www.netteberg.no

Rådgivende ingeniør
VVS-teknikk

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

Pilestredet 75 C, 0354 Oslo • Telefon 22 06 85 00 • www.s-h.no

Rådgivende
ingeniør

byggeteknikk

Tjuvholmen Hus 84
Av 

Jørn Narud,
Narud-Stokke-Wiig AS

Hus 84 sett fra sør-øst mot hovedinngangsområdet.

Foto: Byggenytt

Hus 84 er et frittstående bygningsvolum på 11 etasjer som ligger i overgangen mellom 
det grønne uterommet mot sør og kaifronten mot nord. 

Foto: Byggenytt  

fortsettelse neste side

PROSJEKTBESKRIVELSE 
OG ESTETISK REDE-
GJØRELSE

Tomt og disponering av 
arealer
Utbyggingen på Tjuvholmen 
består av 3 deler: Akerod-
den, Skjæret og Tjuvholmen. 
Tjuvholmen ligger lengst mot 
vest og inneholder i hovedsak 
boliger, noen næringsarealer, 
samt et hotell og en barneha-
ge. Bebyggelsen henvender 
seg både mot kai og havnea-
realer, og mot et åpent grønt 
byrom - Holmehagen.

Hus 84 er del av felt 8 på 
Tjuvholmen og ligger hen-
vendt mot nord-vest og sør-
øst. Tomten er trukket noe 
tilbake mot sør i forhold til 
nabotomten (hus 83). Det-
te gir mulighet for fri utsikt 

forbi nabobebyggelsen og 
ut mot fjorden i sør og vest.
Hus 84 er et frittstående byg-
ningsvolum på 11 etasjer som 
ligger i overgangen mellom 
det grønne uterommet mot 
sør og kaifronten mot nord.  
Trapper langs byggets øst- og 
vestfasade formidler kontakt 
mellom disse uterommene 
med ulik karakter.

I 1. etasje og deler av 2. etasje 
er det innlemmet kontorareal 
som henvender seg mot kaisi-
den i nord og mot vest. Byg-
ningsvolumet er her trukket 
ca. 8m tilbake fra kaifronten 
i henhold til reguleringskar-
tet. Dette skaper en generøs 
gang- og oppholdssone for 
publikum mot kaiområde. 

Inngangspartiet til boligde-
len bestående av inngangs-

foyer i tillegg til avfallsrom 
og parkering for sykkel-/
barnevogn. Arealene er plas-
sert på 2. etasjesnivå med ad-
komst fra offentlig grøntare-
al mot sør-øst.

De øvrige etasjene fra 3. -10.
etasje huser 2-, 3- og 4-roms 
leiligheter. I 1. etasje er det 
utformet fire større leilighe-
ter med 3- og 4-rom. I 5. eta-
sje er det en felles terrasse, 
«skåret» ut av bygningsvolu-
met og åpnet opp over 2 plan 
med utsikt mot Filipstad og 
Bygdøylandet i nordvest og 
fjorden. På taket er det opp-
ført to tekniske rom, samt en 
felles takterrasse for beboer-
ne med adkomst via trapp og 
heis.

Byggegrensen for Hus 84 lig-
ger helt ut i kaifronten mot 
nord og helt inntil bygge-
grensen til nabotomten (Hus 
83) mot vest. Mot sør gren-
ser tomten mot det åpne ute-
arealet/byrommet som skal 
gi felt 8 sitt grønne preg. Mot 
øst ligger byggegrensen mot 
barnehagens utearealer.

Mot øst er hus 84 adskilt fra 
nabotomten (Hus 83) med en 
bredere gangpassasje som er 
trukket 5 m inn fra bygge-
grensen.

Mot barnehagens uteområ-
de i vest er det gjort plass for 
en utvendig trapp som knyt-
ter det øvre nivået på byggets 
sørside med det lavere lig-
gende kaiområdet mot nord.

Mot sør er inngangspartiet på 
2. etasjesnivå trukket inn un-
der bygningsvolumet, mens 
boligetasjene videre oppo-
ver trapper seg bakover fra 
byggegrensen for å gi åpen-
het og fri utsikt mot fjorden 
«gjennom» øvrig bebyggelse 
i vest.

Plan og fasader
Boligplanene henvender seg i 
hovedsak enten mot det grøn-
ne byrommet i sør eller mot 
sjøfronten i nord. Adkomst 
til leiligheter skjer gjennom 
en artikulert, sirkulær ho-
vedtrapp i tillegg til heis, og 
deretter via adkomstgalleri-
er på hver etasje. Åpne ad-
komstgallerier gir nødvendig 
dagslys og luft inn i den indre 
delen av bygningsvolumet. I 

Åpne ad-
komstgal-
lerier gir 
nødvendig 
dagslys og 
luft inn i den 
indre delen 
av bygnings-
volumet.

Foto:
Byggenytt
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Blikkenslager - montering

Beslagarbeid
er utført av oss

Øivind Nielsen
Blikkenslagerverksted AS

Telefon 23 33 68 58 • nielsas@online.no
www.blikkolog.no

Vi har levert og
montert kjøkken

og garderobe

HTH Prosjektavdeling
Strømsveien 245
0668 Oslo
Telefon 22 91 40 40

www.hth.no

Glassrekkverk og
glass/aluminiumsfasade

Holmengata 24, 1394 Nesbru
Telefon 66 77 80 20

www.gbsprodukter.no

fortsettelse fra 
forrige side

tillegg er to leiligheter fjernet 
mot nord, for derigjennom å 
slippe dagslys inn i midtso-
nen. Åpningen i bygnings-
volumet etablerer et felles 
terrassetilbud til alle leilig-
hetene og gir en ny arkitekto-
nisk dimensjon til den ellers 
stramme fasaden mot nord.

Hovedtrappen utføres i tegl, 
med større mengde av åpne, 
vertikale fuger for innslipp 
av lys og luft og av akustis-
ke hensyn. Heissjakten, som 
ligger i det åpne, midtre vo-
lumet, kles med fasadepla-
ter med høyglanset overfla-
te slik at det fremstår visuelt 
som et vertikalt gjennomgå-
ende element. 

Vinduer utføres med mør-
ke grå lakkerte aluminiums 
karmer. 

En omramming i grønn 
lakkert aluminium, skaper 
dybde og artikulerer vin-
dusåpninger ved bruk av 
kontrastfarge i forhold til 
karmer og tegl. Balkonger i 
tilknytning til leilighetenes 
stuer har rekkverk i glass, 

med vertikale stendere og 
håndlister i mørkegrå lakkert 
aluminium.

På taket er det etablert en fel-
les terrasse, med sol og utsikt 
både mot nord, syd og vest. 
Her foreslås det beplantning 
på de lave overbygg ved hver 
side av terrassen. Rekkverk 
på taket er utført i glass.

Fasader boligetasjer 
Fasadene utføres med bruk 
av få utvalgte materialer; 
sort tegl med brede, horison-
tale fuger med antrasitt farge. 
Kledningen gir mulighet for 
presis og knapp detaljering 
i hjørneløsninger og smyg. 
Vinduer og glassfelt i hoved-
fasader ønskes så store som 
mulig, og vil tilnærmet gå 
fra gulv til tak. Renhold av 
vinduer ivaretas, blant annet 
med forlenget balkongfronter 
foran vinduene og innadslå-
ende vindusfelt utformet som 
«franske balkonger».

Balkongene mot nord har to 
frittstående sider, slik at det 
dannes artikulerte skygge-
felt i tilknytning til balkon-
gene. Skyggefeltet og «inn-
vendig» vegg ved balkong er 
kledd med oransje fasadepla-
ter med høyglanset overflate.
Samlet vil dette kunne gi fa-
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saden et «stramt» men, va-
riert mønster, med mulighet 
til å kunne dele opp og lese 
hver leilighet i fasaden, og 
denne vil derfor bestå av bå-
de store glassflater, og, etter 
forholdene, relativt store tet-
te felt. Hovedmaterialet, sort 
tegl med et langt og smalt 
format, vil allikevel komme 
til sin rett i fasadene. Sam-
men med de horisontale bal-
kongdekkene vil teglen ska-
pe en spennende kontrast til 
de vertikale fasadeelemente-
ne: vinduer og balkongsmyg 
mot nord.

Fasader underetasjer 
(1. og 2. etasje)
Tilbaketrukne (8m) fasa-

der i de to nederste etasjene 
mot nord er utført med store 
glassfelt med aluminiums-
karmer. I vest, mellom hus 
84 og 83, trekkes glassfasa-
den rundt mot det utvendige 
trappearrangementet. Mot 
sør er inngangen for boli-
gene på 2.etasjesnivå utfor-
met som et større vindfang i 
glass.

Tette fasadefelt i 1. og 2. eta-
sje er tenkt utført med samme 
formspråk med fasadepla-
ter med høyglanset overflate 
lakkert i aluminiumsgrå slik 
at de 2 nederste etasjene får 
et helhetlig, men lettere ut-
trykk enn teglfasadene over. 

Parkering og boder
Parkeringsanlegg for bebyg-
gelse på felt 8 er lagt i felles 
parkeringsanlegg under bak-
ken.

Beboere i Hus 84 har ad-
komst til parkeringsanleg-
get på 2. etasjesnivå via en 
trapp- og heiskjerne ved det 
nordvestre hjørnet av Hus 82. 
Inngang til trapp- og heis-
rommet er via grøntarealet. I 
tillegg har beboere adkomst 
til parkering fra 1.etasjesnivå 
via trapp og heis med innn-
gang fra kaisiden under bar-
nehagens uteareal.

Sykkelparkering skjer i syk-
kelbod ved inngangspartiet 
til boligene på 2.etasjesnivå.

Innvendig bodareal ligger i 
forbindelse med leilighetene. 
Sportsboder ligger i 1.etg og i 
forbindelse med felles parke-
ringsareal. Boder er tilgjen-
gelig via trapp og heis.

Tekniske installasjoner
Tekniske rom ligger på ta-
ket og er kledd i de samme 
høyglansfasadeplater som fa-
sadesmyg ved balkonger mot 
nord.

På taket er det etablert en felles terrasse, med sol og utsikt både mot nord, syd og vest.

Foto: Byggenytt

Til venstre: trapp ned til byggets uterom ved kaifronten.
Over: forplassen til hovedinngang til leilighetene.

Foto: Byggenytt



Totalentreprenør for
Tjuvholmen Hus 84

Veidekke Entreprenør AS
www.veidekke.no
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Hovedtrapp utført i tegl.

I 5. etasje en felles ter-
rasse «skåret» ut av byg-
ningsvolumet og åpnet 
opp over 2 plan.

Kaifront mot nord og 
vest med generøs gang- 
og oppholdssone for 
publikum.

Alle bilder 
på siden: Byggenytt

Til venstre fasade mot sør med 
inngangsparti til leilighetene og 
åpent uteareal og byrom.
 
I 1. etasje og deler av 2. etasje er 
det innlemmet kontorareal som 
henvender seg mot kaisiden i 
nord og vest.
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Hotellkjedene Radisson Blu og Park Inn 
ønsker velkommen til neste vår i 
Tevlingveien 21.  

Siemens tar i bruk nytt hovedkontor i løpet 
av desember i år.

 Alle bilder: Byggenytt 

Sørenga byggetrinn 4 zoomet fra Ekeberg.

Nordre kvartal på Vulkan.
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