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Et produkt fra Byggfakta

Vi bygger Norge

Et fagblad fra:

OPPLAGSKONTROLLERT

I sannhet og bokstavelig talt er det bygge- og anleggsbransjen som bygger Norge. 
Men fremtidens Norge skal også bygges av de som kommer etter oss. Siden vi 
vokser i antall mennesker, vil behovet for vekst også i bransjen være tilstede. 
Derfor har vi også et ansvar for å utdanne nye i bransjen, samt å rekruttere også 
blant de unge.

Dagens utdanningssystem baserer seg blant annet på at bedriftene må ta inn 
lærlinger. Slik vi oppfatter det, er ikke alle av dagens ungdommer klar for å gå ut 
i yrkeslivet som ansatte eller lærlinger. Om det er ungdommene som ikke er godt 
nok skolert og har gode nok holdninger eller om det er bedriftenes forventninger 
som er for høye, vites ikke. Uansett må vi få dette til å fungere fremover før det 
blir for tynt i rekkene. Her har bransjen et ansvar sammen med samfunnet og 
myndighetene.

Vi opplever stadig at det er vanskelig å rekruttere gode folk til bedriften. Til tross 
for arbeidsledighet også i Norge, ser det ut som kvalitetene til de ledige ikke alltid 
svarer til arbeidsgivernes krav. Selvfølgelig finnes det formelle krav til utdanning 
på en del stillinger, i tillegg til at mange ønsker nye folk med erfaring. I mange 
ansettelsesprosesser faller søkere ut på grunn av holdninger eller noe så banalt 
som at de ikke snakker norsk. 

I denne utgaven av Byggaktuelt kan du lese om utbyggingene på våre to mest 
kjente flyplasser. Fornebu som ble lagt ned som flyplass for noen år siden, og som 
nå transformeres til et av de mest aktive områdene rundt Oslo. Gardermoen står 
foran nye gigantinvesteringer og utbyggingen forventes å stå ferdig i 2017. Inntil 
da tror vi at ytterligere investeringer ligger i planene. I Byggaktuelt kan du også 
lese mer om temaet utdanning og rekruttering, som er viktig for bransjen, det 
engasjerer og må få større fokus hos oss alle.

	 	 	 	 	 	 	 				Pål
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– GLAVA skal være lokomotivet som driver utviklingen. Derfor, 
når vi nå har de tekniske muligheter i huset vil vi utnytte de til 
beste for kundene, sier administrerende direktør i GLAVA, Jon 
Karlsen.
Hovedtyngden av GLAVAs produktportefølje ligger på dette 
produktet, og derfor er det selve bransjestandarden som flyttes når 
GLAVA® senker lambdaverdien fra 37 til 35. 
Direktøren forteller at produktutvikling og innovasjon har stått 
øverst på agendaen gjennom en årrekke, og at midlene GLAVA 
legger i dette er betydelige. Han peker også på at med posisjonen 
som markedsleder kommer det ansvar.
– Gjennom å senke lambdaverdien på hovedproduktet vårt viser 
vi at vi tar samfunnsansvar. Dette er et etterlengtet bidrag til 
energieffektiviseringen av norske bygg, uten at man skal behøve å 
øke byggekostnadene eller veggtykkelsen, forteller Karlsen.
Karlsen poengterer at målt mot A 37, vil PROFF 35 gi norske hus 
seks prosent bedre isolasjon med den samme veggtykkelsen de har 
i dag. Over tid vil dette medføre store energibesparelser. Myndig-
hetene har også signalisert at energikravene i byggeforskriftene 
skal skjerpes, og GLAVA mener derfor det er bedre å være føre 
var. 
– PROFF 35 vil bidra til at det er lettere å møte nye krav, sier 
Karlsen.

Samme pris
I tillegg til å senke lambdaverdien fra 37 til 35 på hovedproduktet 
sitt, føyer de også til PROFF som betegnelse på det nye produktet. 
Tore Bjerkeli, markedsdirektør i GLAVA, forteller at bakgrunnen 
for dette er at denne isolasjonen skal være proffenes førstevalg.
– De forbedrede brukeregenskapene, kombinert med lavere 
lambdaverdi, vil bli tatt svært godt i mot blant proffene. Vi ser 
også at mange private bruker proffenes valg som referanse, og 
mange tenker nok at det som er godt nok for profesjonelle, er godt 
nok for meg. Alle ønsker jo å ta gode og profesjonelle valg, og det 
stemmer godt med PROFF 35.
Utrullingen av PROFF 35 er allerede i gang, og enkeltprodukter 
vil være å finne i handelen fra 23. januar. Til tross for at det nye 

produktet har vesentlig bedre isolasjonsverdi, vil prisen holdes 
uendret. Han forteller også at man bedrer merkingen av isoalasjon 
fra Glava. Gjennom å merke Proff 35 med blått bånd der produkt-
navnet er tydelig blir det enklere å skilel den fra annen isolasjon. 
Dette er i trå med det som har skjedd på Ekstrem 37, som har 
grønt bånd.
– Dette er gjort også for å redusere plukkfeil på lager i alle ledd i 
distribusjonen, sier Bjerkeli. 
– Vi har merket stor etterspørsel i markedet etter produkter med 
bedre isolasjonsverdi og brukeregenskaper. Derfor er vi svært 
glade for at vi nå kan lansere et produkt som møter nettopp dette 
– uten å øke prisen, avslutter Bjerkeli.

GLAVA erstatter A 37 med nye 
PROFF 35, og senker  dermed 
lambdaverdien på hovedpro-
duktet innen  byggisolasjon. 
 Lanseringen av PROFF 35 
 kommer som et resultat av 
 store investeringer over  mange 
år og et langsiktig fokus på 
 innovasjon.

Anton Granhus  
(tekst og foto)

Flytter bransjestandarden-

beholder prisen

Administrerende direktør Jon Karlsen og markedsdirektør 
Tore Bjerkeli i Glava har stor tro på det nye produktet.
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Medlemmer av innglassing.no

Innglassing.no er 
et landsdekkende 
nettverk av  
forhandlere som 
er organisert for å 
sikre kundene rett 
produkt, kvalitet 

og oppfølging. Medlemmene er glassmestere og fasadeentreprenører. 
Markedet for innglassing av terrasser og utearealer er i sterk utvikling.

Sterkt lag, offensiv satsning  
innglassing.no

Harmony Design er et norsk-
produsert universalsystem for inn-
glassing egnet både til nye boliger 
og rehabilitering.
Harmony Design passer til alle 
rekkverksløsninger og fungerer 
også som gulv-til-tak løsning. 
Spennende for arkitekten…

Harmony Design
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Enova lokker med både penger og kunnskap til miljøriktige husbyg-
gere. Jo mer ambisiøse prosjekter, desto bedre. De riktige prosjektene 
kan påregne solid støtte til både utredning og bygging. Søkeproses-
sen er forenklet og støtteandelen økt. Tunge passivhuskampanjer 
forteller oss likevel at passivhus ikke ble den umiddelbare salgssuk-
sessen myndighetene håpet på. 
Samtidig vurderer norske myndigheter at all nybygging skal skje på 
passivhusnivå innen 2015-2020. Og Enova anbefaler husbyggere å 
gå lenger enn minimumskravene når de først er i gang. «Ved å bygge 
framtidens bolig før alle andre tvinges til det, vil boligen din også 
kunne bli et forbilde», heter det på Enovas nettside.

Sårbar innretning
Bjørn Berge i Gaia Arkitekter synes dette er betenkelig, og peker på 
grunnleggende forhold ved passivhuset han frykter vil svikte.
– Det alvorligste er at passivhuset presenteres som eneste vei til må-
let, mens det opplagt fornuftige ville vært å la alternative løsninger 
prøve seg mot hverandre over tid.
– Vi må ha noe å falle tilbake på når noe går galt, og det vil det 
ganske sikkert gjøre med en så teknologisk og sårbar innretning som 
et passivhus er i ferd med å bli, mener Berge. 
Med endringene som pågår i byggesektoren mener han det snart blir 
like teknisk avansert å bo som å fly. 
– Inneklima og energistyring i et passivhus blir prisgitt et finstilt mas-
kineri som langt på vei er hevet over vår innflytelse. Styringssystemer 
for temperatur og belysning, helautomatiske kjeler og persienner, 
varmepumper, varmegjenvinnere og balanserte ventilasjonsanlegg 
overtar jobben vi før gjorde selv ved å åpne og lukke vinduer, fyre i 

ovnen, kle på oss gensere, regulere lyset og trekke for gardinene. 
– Når teknologien tilsynelatende også gjør jobben bedre enn oss, 
legitimeres en offensiv markedsføring og en subsidiepolitikk for å få 
flest mulig til å ta den nye teknologien i bruk.
– Men et fly kan krasje. Det kan også teknologistappede hus.

Husslaver
Parallelt med passivhuset utvikles nå det såkalte smarthuset, som 
etter Berges oppfatning vil gjøre oss til slaver av egne hus. 
I tillegg til hele arsenalet av energisparetiltak vil smart/passivhuset 
inneholde en mengde tilleggsytelser, som sikkerhetsmekanismer for 
eldre og funksjonshemmede. Er dørene lukket og låst? Er kokepla-
tene slått av? Og på et enda mer avansert nivå: om hjerterytmen er 
bra, om medisinen er tatt og så videre. 
– Mye av dette er positive tiltak i seg selv, men samtidig øker risikoen 
for teknostress, avmakt og behov for stadig teknisk inspeksjon, bare 
når det gjelder ventilasjonsanlegget minimum annet hvert år. Vi får 
håpe dette tas med i forskriften som kommer om fem års tid.
– Og vi blir uansett snart nødt til å ta opp diskusjonen om dette som 
nå er i ferd med å skje er forenlig med vår oppfattelse av den gode 
bolig og et fritt og meningsfylt liv.
– Ingenting er så ubeboelig og dysfunksjonelt som et passivhus når 
strømmen går, noe som forventes å skje stadig oftere i framtiden som 
følge av klimautviklingen. Da vil alt av ventilasjon og varmesystemer 
stoppe opp, og enhver form for menneskelig inngripen blir virknings-
løs, sier Bjørn Berge.
Etter passivhuset har vi allerede fått modellen nullhuset, som i neste 
omgang vil bli forbigått av plusshuset. 

– Ferden mot passivhusstandard på 
alle bygg går ikke bare for fort, den 
har  antagelig heller ingen fornuf-
tig  endestasjon, sier Gaia-arkitekt 
Bjørn Berge, en av passivhusets mest 
 markerte kritikere.

Geir Hasle
(Tekst og foto)

Enova deler ut penger til passivhusprosjekter. Mange mener det er prematurt.

Derfor kritiserer de  
passivhuset

Arkitekt Bjørn Berge 
i Gaia bruker mye tid 
på å advare mot at 
passivhus kan gi lite 
annet å falle tilbake på.

Overlege JanVilhelm  
Bakke er sterkt kritisk  
til en passivhus
standard uten klare 
helsekriterier.
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– Såpass rigide og spesialiserte som disse bygningstypene er i ferd 
med å bli, vil det i liten grad gis muligheter for ombygning og 
tilpasning. Det blir mye riving.

Mot sin hensikt?
Berge stiller endatil et stort spørsmålstegn ved passivhusets 
fundamentale hensikt; potensialet for energieffektivisering. Han 
mener det langt fra er gitt at det vil føre til mindre energibehov og 
utslipp av CO2.
– Et mønster kan lett spores i bygningssektoren. Mens isolasjons-
kravene i byggeforskriftene ble skjerpet ved flere anledninger i 
perioden 1960 til 1990, og den teknologiske utviklingen ga stadig 
mer energieffektive materialer, oppvarmings- og ventilasjonssyste-
mer, steg energiforbruket i boligmassen i samme periode med nesten 
40 prosent, kan Berge opplyse.
Fenomenet kalles «tilbakevirkningseffekten», og bakgrunnen er 
denne: Når energiforbruket går ned, får husholdningene fristilt en 
større andel av lønnen til andre formål. Flere forbruksforskere har 
allerede registrert at vi i tillegg til å bygge større hus også pusser 
opp og skifter ut innredninger oftere. I tillegg øker reiselysten, og vi 
kjøper mer forbruksvarer, som i de fleste tilfeller er produsert med 
lite effektiv kullforbrenning i Asia. 
– Hvis energieffektivisering i bygningssektoren ikke kombineres 
med samtidig reduksjon i det generelle forbruket kan resultatet i 
verste fall bli at de samlede klimagassutslippene stiger, sier Berge.

Allierte skeptikere
Bjørn Berge og Gaia Arkitekter kan notere seg en stadig lengre 
rekke av allierte. Skepsisen mot passivhus er økende og har fått flere 
nyanser. Her er noen eksempler:
Jan Vilhelm Bakke, som er overlege i Arbeidstilsynet, har tidligere 
advart mot at det ikke foreligger en eneste uavhengig forsknings-
rapport om hva passivhus kan gjøre med helsen. 
– Det finnes ingen risikovurdering i passivhusstandarden, altså 
hvilke farer teknologien medfører eller hvor sannsynlige farene er, 
har Bakke uttalt. 
Britt Ann Høiskar, leder i Norsk Innemiljøorganisasjon og fagsjef 
uteluft/inneklima i Norges Astma og Allergiforbund er like betenkt, 
og mener både myndigheter og byggenæring eksperimenterer med 
folks helse når de satser så massivt på passivhus uten å dokumen-
tere helsekonsekvenser. 
Britt Ann Høiskar og Jan Vilhelm Bakke er sterkt kritiske til at 
standarden for passivhus ikke inneholder klare kriterier som også 
omhandler helseaspektet. Bakke mener det er utrolig at Norge ikke 
har et uavhengig fagmiljø som forsker på dette. 
– Sintef Byggforsk har gjort en del tester, men er en kommersiell 
aktør som ikke klarer seg uten private forskningsmidler. Selvsagt 
er det ingen private firmaer som investerer i helseaspekt innen 
byggenæringen, har Bakke påpekt.

«Kvelningsforsøk»
Også Riksantikvaren har engasjert seg, men da med en helt annen 
tilnærming. En rapport fra Jørn Holme og co. konkluderer med at 
gamle laftehus kan være mer miljøvennlige enn nye lavenergihus. 
Intet mindre. Livsløpsperspektivet sørger for mindre klimagassut-
slipp, går det fram av rapporten.  
Også Byantikvaren i Oslo er bekymret for den store risikoen for å 
gjøre feil når gamle bygg rehabiliteres. Eksempler på feil er tetting 
av åpne konstruksjoner, «kvelningsforsøk» ved å bytte vinduer, 
piper som rives og «regnfrakker» i form av tette plastmalinger 
over tradisjonelle, pustende kalkmalinger. Alt øker risikoen for 
fuktproblemer og råteskader, og Byantikvaren tror et ensidig fokus 
på kilowatt-timer er skadelig. 

I Enova er man ikke enig i at passivhus er en prematur løsning, 
men seniorrådgiver Ann Kristin Kvellheim medgir at ikke riktig 
alle konsekvenser er kartlagt. 
– Dette er likevel ikke noe annerledes enn når byggteknisk 
forskrift blir revidert. Heller ikke der hviler alle endringer på 
forskningsresultater. Dessuten er det viktig å minne om at pas-
sivhus er en frivillig standard for boliger, sier hun.

Langt fra sammenrasket
Kvellheim er ikke enig i at passivhus er blitt et mål i seg selv, slik 
noen hevder. 
– Med passivhuset har vi klart å beskrive ganske helhetlig hvilke 
egenskaper som skal til for å bidra til å nå målet om solid reduk-
sjon av klimagassutslipp. 
– Hvordan ser du på passivhusets konkurrenter?
– Vi ser positivt på andre løsninger, og ønsker andre veier til 
målet velkommen. Men så langt har vi ikke sett noen tilsvarende 
helhetlige konsepter for alternativer til passivhuset. Der har 
kritikerne en utfordring.
Enova og Kvellheim tilbakeviser et mulig inntrykk av passivhus-
standarden som en mer eller mindre sammenrasket affære.
– Den norske passivhusstandarden er resultatet av en lang 

Avviser kritikken
– Passivhus har vært på  mark- 
edet i over 20 år, og  ingenting 
 tyder på  spesielle problemer, 
sier Ann Kristin Kvellheim i  Enova, 
en av flere som går i  rette med 
 passivhuskritikken. 

Geir Hasle
(Tekst)

Enovas Ann Kristin Kvellheim beskriver passivhuset som 
et robust, lavteknologisk konsept. (Foto: Enova)
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prosess med en bredt sammensatt komité der også byggenæringen 
er sterkt til stede, opplyser Kvellheim.
Passivhuset vil dermed etter all sannsynlighet være «en viktig 
byggstrategi» i uoverskuelig framtid.
– Masse teknologi kan puttes inn i et passivhus, men det er slettes 
ingen forutsetning. Generelt er passivhuset snarere et robust, 
lavteknologisk konsept.
– Lavteknologisk..? 
– Ja, for eksempel tror noen at passivhuset krever balansert 
ventilasjon, men det er feil. Passivhusstandarden er funksjonsba-
sert, ikke produkt- eller løsningsbasert, sier Kvellheim, og viser til 
passivhus med hybrid ventilasjon og naturlig ventilasjon. I følge 
henne åpner passivhus for fleksibilitet i valg av løsninger.
– Det er mye positivt i mye av det Gaia og andre fremmer, men en 
del kritikk viser også at det eksisterer en del kunstige motsetninger 
i passivhusdebatten, sier Enova-rådgiveren.  
På et og et halvt år har en bred Enova-kampanje ført til bortimot 
200 søknader om støtte til passivhus og lavenergibygg, og de 
fleste søknader gis støtte. Det poengteres at det bak én søknad kan 
skjule seg alt fra en enebolig til en mengde leiligheter i en blokk.  
I Enova er de godt fornøyd med kampanjeresultatet, som omfatter 
300.000 kvadratmeter passivhus fordelt på alle byggkategorier.

Omtrent som med biler
– Ventilasjonen i passivhus er den samme vi har brukt i mange 
år i konvensjonelle hus. Eneste forskjellen er at teknologien er 

litt mer energieffektiv nå. Derfor kan ikke balansert ventilasjon i 
passivhus kritiseres spesielt. 
Det sier daglig leder Mats Eriksson i VKE-foreningen, som 
organiserer mer enn hundre bedrifter innen ventilasjon, kulde og 
energi. Medlemmene omsetter for åtte milliarder kroner og har 
rundt 3.000 ansatte.
Eriksson medgir at et fullstendig tett hus fordrer en ventilasjon 
som er riktig dimensjonert og som fungerer til enhver tid. Svikt i 
systemet vil merkes raskere i et passivhus.
– Sier du ikke nå at passivhuset er mer sårbart?
– Nei, jeg sier bare at større vekt må legges på å holde ventila-
sjonsanlegget i optimal stand, påpeker Eriksson.
Han sier det omtrent blir som med biler, som de færreste lenger 
er i stand til å mekke på. Den samme profesjonaliseringen tror 
han vil komme på ulike bygningsteknologier også, for eksempel 
ventilasjon.
– På yrkesbygg har vi hatt profesjonell service nesten til alle tider. 
Nå kommer det på boliger også. Men for all del, vi snakker ikke 
om romfartsteknologi, bare at behovet for systematisk oppfølging 
øker.
– Tilbakeviser du at passivhus til dels er drevet fram av din egen 
næring?
– Ja, ventilasjonsbransjen har ikke på noen måte vært en pådriver 
her, men vi har fulgt med i timen for å kunne levere gode løsninger 
for mindre klimagassutslipp. Passivhus er helt klart en myndig-
hetsdrevet sak.

Udokumentert
I Lavenergiprogrammet er leder Guro Hauge litt oppgitt over det 

100 x 300 cm • 10 kilo • 1000 W • 230 V, 1-faset, jordet • CE-merket

post@mesaas.no
www.mesaas.no

– Vi snakker ikke om 
romfartsteknologi, sier Mats 
Eriksson i VKEforeningen.  
(Foto: Bjørn Laberg)

Hva et passivhus er og ikke er, blir ikke mer klart enn 
før. Og uenigheten sementeres. (Foto: Geir Hasle)



hun mener er udokumenterte påstander om passivhus. Lavenergi-
programmet er et samarbeid mellom staten og byggenæringen for 
å få til energieffektivisering og energiomlegging i bygg.
– Hos en del kritikere savner jeg at det skilles mellom kritikk av 
dagens forskriftskrav og byggeskikk, og hva som gjelder spesielt 
for passivhus.
– Undersøkelser fra flere land, som Sverige, Danmark og Tyskland 
viser at passivhusboliger gjennomsnittlig bruker energi som 
beregnet, framholder Hauge.
For henne og andre lavenergiforkjempere er passivhusene kun ett 
skritt på veien. Nå venter nullenergibygg og plusshus.
I motsetning til Bjørn Berge i Gaia, mener Hauge at passivhus er 
godt egnet til å gjøres om til et nullenergi- eller plusshus. 
– Dette er bygg med svært lavt energibehov, og det er derfor 
mindre som skal til for å heve dette bygget til nullenerginivå, slår 
Hauge fast. Og videre:
– Klimaproblemene må løses på mange områder, og bygg med 
svært lite energiforbruk er en av løsningene. Det er viktig å gjøre 
det man kan på hvert sitt område, og ikke sitte og vente på at alle 
andre skal gjøre noe. Hvis alle venter på alle, skjer det ingenting. 
Vi må gi folk muligheten til å velge klimavennlig, enten det gjelder 
kollektivtrafikk, ren energi eller i dette tilfellet passivhus, og 
byggenæringen må være stand til levere disse byggene, sier Guro 
Hauge.

Feil konklusjon
Riksantikvarens rapport, der det hevdes at gamle laftehus kan 
være mer miljøvennlige enn nye lavenergihus, har møtt sterk 
motstand. Blant annet har Guro Hauge tatt bladet fra munnen, og 
uttalt følgende til Aftenposten:
– Poenget er at vi må bygge de nye byggene så energieffektivt 
som mulig, og med fornybare energikilder til oppvarming. Andre 
miljøbelastninger enn energi må man også ta hensyn til for å få 
et godt resultat. Riksantikvaren prøver å stille opp dette som en 
motsetning til å ta vare på gamle bygg, men slik er det ikke.
Hauge mener at omfattende tiltak også i eksisterende bygg må til 
for å nå målsetningen om klimagassreduksjon, men at omfanget 
av gamle tømmerbygg er minimalt i forhold til den totale byg-
ningsmassen som må rehabiliteres fremover.

www.ejendals.com

Kulden slår til når du minst aner det. Slå tilbake i år! Ved 
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Det som skulle bli Reykjaviks storstue og landets internasjonale 
konsert- og konferansehall, var under bygging da krisen rammet. 
Planleggingen hadde pågått en årrekke, arkitektkonkurransen ble 
utlyst allerede i 2004, og byggeprosessen som startet i 2007 var godt 
i gang. Ett direkte resultat av krisen var at antall kvadratmeter ble 
noe redusert, men stat og kommune gikk sammen for å få det hele 
ferdigstilt. Dette var et viktig – kanskje det viktigste – signalbyg-
get i Islands på svært lang tid. Bygget er for øvrig kåret til Årets 
Bygg i Skandinavia. Harpa ligger i Reykjaviks østre havn med vid 
utsikt over havnen og byen. Plasseringen og byggets svært særegne 
uttrykk, gjør at dette er et bygg som blir lagt merke til. Den høytide-
lige åpningskonserten ble holdt i mai 2011 og at huset er blitt en 
attraksjon, vitner publikumstilstrømmingen om.

Åpent for alle
Harpa inviterer gjestfritt inn og er åpen for alle, både om du har 

noe der å gjøre, eller om du bare vil se bygget. Konserthuset har to 
restauranter hvor den ene (selvsagt) har fått navnet munnharpa, en 
bar samt mer enn nok av uformelle steder å sette seg ned. I foajeen 
selges musikk og islandsk design fra salgsarealer som er integrert 
i husets innvendige arkitektur. Det er fire konsert/konferansesaler 
med sitteplass til alt fra snaue 200 i den minste til 1600 mennesker 
i den største. Det er store vrimlearealer med utsikt mot havnen 
utenfor den minste konsertsalen, og huset preges ellers av traverser, 
trapper og brede innvendige balkonger i flere etasjer som leder 
videre til nye åpne publikums- og utstillingsområder. I tillegg til 
konsertsalene inneholder bygget åtte møterom av varierende stør-
relser, backstagefasiliteter samt kontorer, administrasjon, prøvesal 
og omkledningsrom. Harpa huser nemlig Islands Symfoni Orkester 
og den Islandske Operaen.
Det mest oppsiktvekkende med bygget, er utvilsomt den meget 
spektakulære fasaden. Det er Henning Larsen Arkitekter som har 

Harpa, Islands nye konsert og konferansesenter 
byr på arkitektoniske overraskelser. 

Harpa med full musikk
Da finanskrisen veltet inn over Sagaøya i 
2008, ble det bråstopp for  prestisjeprosjekt 
Harpa. Men så viktig var landemerket, 
at den islandske  regjeringen og Reykja-
vik kommune gikk sammen om å fullføre 
 konserthallen.

Kristin Follerås 
(Tekst og foto)
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utformet fasaden i nært samarbeid med det lokale arkitektkontoret 
Batteríið Arkitekter. Det overordnede kunstneriske idearbeidet er 
det derimot den dansk-islandske kunstneren Olafur Eliasson som 
står for. En kunstner som er kjent for å jobbe med relieffstrukturer 
og som også har hatt utsmykningsoppdrag for vår hjemlige Opera. 

Basaltstruktur
Som resten av bygningen, er utforming av fasaden inspirert av 
naturen. Spesielt har de karakteristiske lokale basalt-formasjonene 
gitt inspirasjon til den geometriske fasadestrukturen.
Den er laget av glass og stål i et geometriske modulært tolv-sidet 
system som viser bygget i et kaleidoskopisk fargespill. I den sørlige 
fasaden reflekteres mer enn 1000 komponenter. Resten av fasadene 
og taket er laget som repetisjoner av det samme geometriske 
systemet.  Resultatet er to-dimensjonale flate fasader av fem og seks-
sidede strukturelle rammer. For å utvikle disse ideene jobbet teamet 

blant annet med tredimensjonale datamodeller og ulike digitale 
visualiseringsteknikker. I tillegg til å gi bygget en særpreget utvendig 
struktur, gir rammeverket helt spesielle lysforhold innvendig. 

Satt spor
Island ble hardere rammet av finanskrisen enn de fleste andre land i 
Europa, og fremdeles preger krisen økonomien både for næringsliv 
og for folk flest. Mange er fremdeles arbeidsløse og mange har 
emigrert for å jobbe i utlandet, da fortrinnsvis i Norge. 
Særlig Reykjavik opplevde den reneste byggebonanza før krisen var 
et faktum, med et voldsomt tempo i bygging av boliger så vel som 
næringseiendommer. Mye ble ikke ferdigstilt og står som gapende 
betongskjeletter og vitner om et overopphetet marked. Rundt ho-
vedstaden ligger flere boligområder som på folkemunne bare kalles 
spøkelsesbyer, hvor godt under halvparten av leilighetene er bebodd. 
Sentrum skjemmes av moderne, tomme og mørklagte kontorbygg. 
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Straffedømte ansatte, hva med dem?

I stillinger der det stilles krav til vandel, vil ethvert straffbart 
forhold som har betydning for ansettelsesforholdet, uavhengig av 
om det er skjedd i jobb eller på fritiden, kunne lede til oppsigelse. 
For eksempel ble en tollaspirant i prøveperioden oppsagt på grunn 
av promillekjøring på fritiden. Dommen er inntatt i Rt.2008 s.135.

Straffbare forhold i tjeneste
Straffbare forhold som skjer i forbindelse med arbeidet, vil stort 
sett gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed. For eksempel ble en 
avskjed av en professor som hadde seksuelt trakassert kvinnelig 
ansatte og studenter, ansett som saklig. Dommen er inntatt i 
Rt.2002 s.273
Et annet typisk tilfelle vil være underslag eller tyveri fra arbeids-
giveren. Hvorvidt overtredelsen kvalifiserer til oppsigelse eller 
avskjed må vurderes konkret. Det vil normalt bare være i de 
grovere tilfellene at det foreligger et behov for at arbeidstakeren 
”går på dagen”. 
Illustrerende er den såkalte pornonedlastingssaken, Rt.2005 s.518, 
hvor det å laste ned porno - som ikke er straffbart - gjennom 
arbeidsgiverens dataanlegg, verken ble ansett som tilstrekkelig 
for oppsigelse eller avskjed. Retten uttalte at: ”Avskjed må - etter 
en bredere helhetsvurdering hvor det tas hensyn til de ansattes og 
bedriftens forhold - ikke fremstå som en urimelig eller uforholds-
messig reaksjon”. 

Straffbare forhold på fritiden
Når arbeidstakeren kan mistenkes for eller begår straffbare 
forhold på fritiden, stilles det særlig strenge krav til oppsigelsen. 
Dette har Høyesterett understreket i Rt.2009 s.685. En saksbe-
handler i kulturetaten som var dømt for seksuallovbrudd, ble 
oppsagt. Det straffbare forholdet ble ikke ansett tilstrekkelig for 
saklig oppsigelse.
Straffbare forhold, som har konsekvenser for eller er i nær sam-
menheng med stillingen, vil for det tilfelle at arbeidstakeren blir 
dømt for forholdet, kvalifisere for oppsigelse og i grove tilfeller 
avskjed. Dette var grunnlaget for en oppsigelse av en brannmann 
i Rt.1997 s.269. Brannmannen var dømt for flere tilfeller av heleri 
og begikk også nye straffbare forhold i påvente av at oppsigelses-
saken skulle komme opp for retten. Høyesterett fant at heleri var 
nært knyttet til tillitt, og at en brannmann var avhengig av tillitt i 
sitt arbeid. Forholdet ga tilstrekkelig saklig grunn for oppsigelse.
Dersom det ikke foreligger domfellelse i saken, er det etter retts-
praksis vanskelig å få gjennomslag for oppsigelse. I Rt.2011 s.74 

ble en miljøarbeider sagt opp i prøvetiden fordi han var mistenkt 
for pengeutpressing. Retten fant at uskyldspresumpsjonen måtte 
legges til grunn, og at det var feil av kommunen å si opp arbeidsta-
keren på bakgrunn av noe han ennå ikke var dømt for. Dette gjaldt 
selv om det straffbare forholdet hadde sammenheng med stillingen 
som miljøarbeider. Arbeidstakeren ble også frikjent for forholdet 
i løpet av saken, og Høyesterett uttalte at det ikke var mulighet å 
legge vekt på siktelsen overhodet.

Saksbehandling
Arbeidsgiveren må alltid sikre at beslutningen om oppsigelse eller 
avskjed fattes på et forsvarlig faktum. En mistanke om et straffbart 
forhold, hvor det ikke foreligger dom, vil i utgangspunktet ikke 
være tilstrekkelig faktisk begrunnelse for oppsigelse eller avskjed. 
I avskjedstilfellene bør det vurderes å bruke suspensjonsbestem-
melsene i en undersøkelsesfase. Det er i tillegg viktig at arbeids-
giveren reagerer innen rimelig tid etter at forholdet ble kjent. Er 
arbeidsgiveren passiv, kan dette medføre at man taper retten til å 
gjøre oppsigelse eller avskjed gjeldende.
Det bør kunne kreves at arbeidstakeren gir raskt beskjed om 
forholdet og hvilke konsekvenser det vil ha for arbeidsgiveren.

Fravær som følge av straffbare forhold
Fravær på grunn av soning kan gi saklig grunn for oppsigelse. 
Høyesterett har i Rt.1992 s.1482 godtatt en oppsigelse der 
fraværet utgjorde en soning på 2 måneder og 19 dager. 
Utgangspunktet i vurderingen er at arbeidstakeren selv må bære 
risikoen for at han ikke klarer å oppfylle arbeidsplikten etter 
kontrakten. Hvorvidt fraværet er tilstrekkelig for en oppsigelse vil 
derfor bero på en konkret vurdering av om hvordan bedriften vil 
bli rammet av fraværet og dens behov for å si opp arbeidstakeren. 
Forhold på arbeidstakerens side må også tas i betraktning, for 
eksempel tidlig varsling for å begrense ulemper, lang ansettelsestid 
i bedriften og tilknytning til arbeidet. 
Fravær som følge av varetektsfengsling kan imidlertid stille seg 
annerledes. I Rt.2011 s.74 ble varetektsfengsling på fire uker ikke 
ansett som tilstrekklig fravær for oppsigelse. Det ble lagt vekt på 
at arbeidstakeren hadde sagt i fra og at det var lett for kommunen 
å organisere vaktplanen slik at det ikke fikk nevneverdige kon-
sekvenser. Utgangspunktet til Høyesterett var at arbeidstakeren 
alene ikke kunne bære risikoen for at han ikke kunne møte til 
arbeidet og at han måtte ansees uskyldig inntil det motsatte var 
bevist.

Å ha ansatte som blir  straffedømte kan by på flere  utfordringer for  arbeidsgiveren, både 
fravær på grunn av  soning og omdømme. Kan man gå til oppsigelse? 

Advokatfullmektig Tina Storsletten  
Nordstrøm og  advokat Lars E. Skotvedt,  
FØYEN ADVOKATFIRMA DA.
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Produktfakta har lagt ut sin søkemotor gratis. Det er arkitekter, 
rådgivende ingeniører, prosjektledere, konsulenter, entreprenører, 
byggmestere og installatører som har størst nytte av verktøyet. 
– Alle søkbare virksomheter står på samme måte og det blir 
oversiktlig og lett å sammenligne produkter. All informasjon 
lenkes fra selskapenes egne nettsider så alle oppdateringer skjer 
automatisk. Det er også lett å gjøre henvendelser for bedrifter 
gjennom service på en enkel måte. Brukerne av systemet er vårt 
fokus, forteller Laila Måleng og viser stolt frem den nye nettsiden. 
– Vi har nylig fått nytt design og flere gode og funksjonelle 
løsninger som vil komme brukerne til gode. For eksempel så kan 
arkitekter benytte siden ved å legge inn produktinformasjon, 
HMS, CAD og beskrivelsestekster på hvert enkelt produkt, dette 
ligger på faste steder og de trenger ikke å bruke unødvendig tid 
på å bli kjent med leverandørens hjemmeside. Dette er også en 
stor fordel for leverandørene som igjen kan si at dette ligger på 
nettsidene våre og de trenger ikke merarbeide med å sende dette 
til de enkelte arkitekter, forteller hun.
Laila Måleng forteller at bedriftene kan presentere sine nye 
produkter på siden. 
– Ved å klikke seg inn kan brukerne enkelt finne bedrifter med 
aktuelle produkter og rette løsninger. I tillegg til den unike måten 
å navigere mellom produkter og bedrifter, har Produktfakta 

verktøy tilknyttet CAD filer/detaljer og en del varedeklarasjoner 
og beskrivende tekster. Den populære tjenesten har om lag 45 
000 besøkere hver måned og tallet er i sterk vekst. 
Betalende kunder som blir profilert får statistikker både på hvor 
mange unike brukere, og hvor mye det er søkt på bedriften og 
produktene. I tillegg får de informasjon om hvor lenge brukerne 
har vært inne på sidene deres og kundene får også direkte 
informasjonsforespørsler fra Produktfakta.
Hver uke blir det sendt ut nyhetsbrev til over 55.000 mottagere. 
Disse nyhetsbrevene går ut til arkitekter, rådgivende ingeniører, 
byggherrer og entreprenører med produktnyheter som mange øn-
sker, så antall nyhetsbrev vokser fordi det er mange som ønsker å 
motta nettopp denne type informasjon, forteller Måleng. I tillegg 
genererer nyhetsbrevene mer trafikk på våre kunders nettsider.
Produktfakta, som er en del av Docugroup, samarbeider med 
både Byggfakta og Norge Bygges. 
 – Dette er et godt supplement til deres byggeprosjekt informa-
sjon. Docugroup er aktiv i 16 land og tilhører det Tyske Docu- 
konsernet som har en total omsetningen på rundt en milliard 
kroner. I Norge har Docugroup ca 50 ansatte og en omsetning 
på 60 millioner, forteller Laila Måleng som er teamleder for 
Produktfakta i Norge.

www.produktfakta.no 

Produktfakta, som er en del av verdens største produktdatabase, er 
s øketjenesten og verktøyet som gir den profesjonelle brukeren mer  aktuell 
informasjon om kjente og perifere produkter. I tillegg til et oppslags register 
presenteres produktnyheter og leverandører. Tjenesten er rask og enkel å 
bruke. I tillegg er den helt gratis for deg som bruker. Etter at Byggfaktas eier, 
Docugroup også har kjøpt Norge Bygges, samarbeider Produktfakta med 
 begge de konkurrerende tjenestene.

Pål Engeseth  
(Tekst og foto)

Samarbeid for  
Produktfakta fra Docugroup



Bose LT 4402 WR er en høy sPL MF/HF høyttaler som 
er designet for å kunne brukes med andre medlem-
mer av LT-familien for å danne Coherent Zone arrays 
i mellomstore til store permanente installasjoner hvor 
det er viktig med nøyaktig dekning og taleoppfattelse. 
Det store hornformatet og den smale 40ºx40º spred-
ningen gir et kostnadseffektivt alternativ til line arrays 
i såkalte ”long-throw” applikasjoner på mange stadio-
ner og arenaer.

Design og Demonstrer meD verktøyet 
som analyserer best – ørene!
Bose Modeler® sound system software og Auditioner® 
Playback system blander beregning av ytelse med aura-
lisering i sanntid for å gi både designeren og kunden en 
umiddelbar forståelse av anlegget  – før det er installert 
– eller til og med før arenaen overhodet er bygd! Lytt 
til forskjellen mellom ulike høyttalere. eller sammenlign 
med et annet akustikktak eller hør hvordan publikum 
påvirker akustikken og valg av høyttaler. 
    Ved å simulere forskjellige forslag kan vi sammenligne 
dem for å få et prisbilde i forhold til ytelse – er det for 

eksempel nødvendig med ekstra basshøyttalere? eller 
låter nye, polstrede stoler like mye som de koster …?

bose kjøpegaranti
Med Bose Auditioner® kan du høre hvordan det kom-
mer til å låte allerede lenge før vi har installert lydanleg-
get. Dermed kan vi garantere at det ferdige resultatet 
blir like godt som da du prøvelyttet. Blir ikke denne  
garantien oppfylt, fjerner vi systemet og refunderer hele 
innkjøpsprisen. Høres det for godt ut til å være sant? 
Det er det ikke. Kontakt oss, så får du vite mer.

* nå har pipa fått en annen lyD
Det sier Percy Nilsson om Bose lydinstallasjon som ble 
installert på Malmö Arena – en moderne multiarena, og 
han er svært fornøyd med resultatet.  
    – Lyden er ganske enkelt fordømt god. Bose simulerte 
arenaens akustikk som jeg fikk lytte til lenge før are-
naen ble bygd. I simulatoren ble det oppdaget at deler 
av arenaen gav ekko. Bose fikk frie hender til å formgi 
nye veggvinkler og overflatemateriale og garanterte et 
godt resultat. Nå har pipa fått en annen lyd, alt er syn-
kronisert. Både musikk og høyttalere høres og låter bra 
– anlegget kommer til sin fulle rett!
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NÅ HAR PIPA FÅTT eN ANNeN LYD*

PeRCY NILssoN,
MALMÖ AReNA 

HER ER MAlMö AREnA lAgt 
Inn I BoSE ModElER® – KlAR FoR 

PRøvElyttIng MEd BoSE AudItIonER®.

 

Tel 62821560 • www.bose.no • http://pro.bose.com

Samarbeid for  
Produktfakta fra Docugroup
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Varmekabler forebygger 
livsfarlige istapper og 
skader på tak

Storebrand Skadeforsikring avdekket i en undersøkelse forrige 
vinter at nærmere 40 000 husstander får takskader på grunn 
av snø. Snittkostnadene for å få slike skader reparert, ligger 
på mellom 50 000 og 100 000 kroner, og beløper seg til over 2 
milliarder kroner. 
Et taks sikkerhet er først og fremst avhengig av takets konstruk-
sjon og bæreevne. Med et is- og snøsmeltingssystem fra DEVI 
kan imidlertid huseiere hindre at det samler seg opp store snø-
mengder. Systemets elektriske varmekabler på taket sørger for at 
snøen smeltes, og at vannet ledes ned i takrenner og nedløpsrør

Forebygg livsfarlige istapper
Systemets elektriske varmekabler kan også brukes i takrenner 
til å forebygge dannelsen av meterlange og farlige istapper. Hver 
vinter er istapper et vakkert skue, men de utgjør en alvorlig fare 
for fotgjengere, syklister og biler som passerer under. 
Ved å installere varmekabler i takrennene, kan gårdeiere unngå 
mange bekymringer og kostnader. Gårdeiere er pålagt å fjerne 
istapper, og hvis politiet fastslår at istapper utgjør en fare, men 
ikke kan kontakte eieren, vil de vanligvis fjerne istappene på 
eierens bekostning.

Vintrene de siste årene har vært hardere enn vanlig. Massive snømengder  
og konstant kulde har ført til sammensunkne tak og meterlange  istapper, som  utgjør 
en alvorlig fare for folk som passerer under. For å bedre  sikkerheten, tilbyr DEVI et 
 intelligent varmesystem som smelter is og snø på hustak og i takrenner. 

 Med DEVI varmekabler installert i takrenner, kan gårdeiere forebygge dannelsen av meterlange istapper, som til tross for hvor 
vakre de er, utgjør en fare for folk som går under dem.

Det intelligente varmesystemet fra DEVI er en rask, enkel og 
rimelig løsning. Varmekablene installeres enkelt på eksisterende 
tak eller i takrennene. Kablene kan til og med begrenses til spesielt 
utsatte områder, hvor faren for at snø samler seg opp er størst. 
Påbygg som er høyere enn den opprinnelige konstruksjonen er et 
eksempel på slike områder. Varmekabler er en spesielt attraktiv 
løsning i situasjoner hvor taket ikke kan forsterkes, da kablene vil 
hindre at taket overbelastes. Samtidig er varmekabler generelt sett 
mye billigere og arkitektonisk mer tiltalende enn å forsterke en 
bygnings eksisterende tak. 
Utgiftene relatert til driften av varmesystemet er begrenset til 
et absolutt minimum. I tillegg til de elektriske varmekablene, 
består systemet av DEVI’ intelligente termostat, Devireg™ 850. 
Termostaten reagerer uten forsinkelser og starter automatisk is- og 
snøsmeltingssystemet når det begynner å snø, og slår seg av igjen 
når snøen har smeltet.
DEVI’ system gir en energisparing på 60-80 prosent sammenlignet 
med systemer som kun kontrolleres av temperatur, og som slår seg 
på når temperaturen når frysepunktet. Som følge av dette trenger 
det ikke gå utover sikkerheten at man frykter for astronomisk 
høye strømregninger.



For ytterligere informasjon kontakt:

4 veis dieseltruck
inne/utebruk
2,5 - 25 tonn

4 veis truck
elektrisk

1,7 - 3 tonn
Ex-trucker sone 1 og 2

Smalgangstruck
inne/ute bruk

2 tonn

Spesial 4 veis trucker
elektrisk

3 - 40 tonn

Sidelastere
diesel

3 - 45 tonn

Mindre 4 veis truck
elektrisk

1,5 - 3 tonn

Combi-Lift 4-veis diesel truck 
modell C4000.

Med et sinnrikt vendesystem og 
enkel betjening endrer 4-veis 
truckens kjøreretning på sekunder.
4-veis trucken er utrustet med 
hydrostatisk drift på alle hjul, og 
dermed godt egnet for kjøring på 
is og snø.

COMBI-LIFT 4-VEIS 
DIESELTRUCK

Postboks 106, N-1309 Rud • Tlf.: (47) 67 18 67 00 • Fax: 67 18 67 01
E-post: material@online.no • www.materialhandtering.no

PUKK - SAND - GRUS - JORD
MOBILKNUSING

Mottak av fyllmasser

1471 Lørenskog  -  Tel 67916000  -  Fax 67916080
salg@feiring-bruk.no
www.feiring-bruk.no

E-post
Internett

Connect er EDI plattformen i Logiq Central. 
Connect er våre løsninger for sikker, effektiv og 
presis digital samhandling gjennom utveksling 
av handelsdokumenter i og mellom bedrifter. 

Med Logiq Connect kan alle inngående og 
utgående dokumenter og vareinformasjon 
håndteres elektronisk gjennom én kanal. 

Spar tid og penger, ta kontroll og 
oppdag dine digitale muligheter!

 Halden OslO stOckHOlm www.lOgiq.nO

• FuLLsErvICE LEvEranDør – støttEr aLLE kanaLEr

• ForMIDLEr aLLE DokuMEnttypEr

• ForEDLEr DIn InForMasjon

• ForEnkLEr DIn InForMasjonsFLyt

• ELEktronIsk Faktura tIL DEt oFFEntLIgE

           Connect
- Løsninger som forenkler

Your Digital Changemaker
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Runde, svenske former
– Firkantede hus er noe menneskene har skapt for å gjøre bygging enklere, men 
det gjør det nødvendigvis ikke spennende å bo.

Geir Hasle
(Tekst)

Det prisbelønte, svenske firmaet Ross Arkitektur & Design anført 
av Pål Ross vil til Norge med sine organiske linjer. Deres tegninger 
er alle mer eller mindre runde: «en harmonisk skapning med edle 
former som gir opplevelser og muligheter for framtidens boliger.»

Tre kulturer
Ross har tegnet hus til Mikael Persbrandt og handelsminister Ewa 
Björling. Arkitekturen hans forbindes med store, hvite villaer 
med runde, bølgende former og med et mer amerikansk enn 
svensk formspråk. I virkeligheten er det mer komplisert enn som 
så. Løsningene hviler på tre kulturer, forteller Ross. Han er halvt 
svensk, halvt amerikansk og har bodd 13 år i Spania.
– Det litt frekke og ekstravagante kommer fra USA, mens mur 
og stein er spansk. Likevel tror jeg også man vil finne en slags 
skandinavisk tradisjon.
På spørsmål om hvorfor han lager runde former, svarer Ross med 
flere motspørsmål. Hvor mye er vinkelrett i naturen? Beveger vi 
oss i rette vinkler når vi går? Hvilken bil velger du; den kasselig-
nende eller den runde? Ja, for det er vel en grunn til at folk vil ha 
Maserati framfor en skapbil?

– I naturen finner du merkelige, ja, til og med farlige former, men 
de er aldri stygge. I så fall er de menneskeskapte, ikke sant.

Vil til Norge
Skapningene hans er møtt med både skepsis og beundring. Mest 
det siste. I de prefabrikkerte kataloghusenes tid er arkitektoniske 
fritenkere som Pål Ross et friskt pust av en motpol. 
I starten av karrieren for 15 år siden trodde få på hans villaidéer. 
Men trassig pågangsmot gjorde susen. Tegningene hans har gått 
hjem, bokstavelig talt, og til nå er bortimot 200 hus satt opp 
over hele Sverige. Nå vil virksomheten gjerne tegne hus til norske 
boligkunder.
– Får dere napp her hos oss?
– Det regner vi med, ja. Vi har forberedt etablering i Norge i tre år, 
og inngått avtaler med topp fagmiljøer for å sikre at alt blir bra. 
Vi er nøye med alt vi foretar oss, og loser kunden gjennom hele 
byggeprosessen. 
– I løpet av 2012 tilbyr vi to unike designprosjekt i Norge, 
foreløpig.
– Sverige har fått Skavlan, Norge får runde hus?

Atrium 360 er den komplette 
motsetning til alt firkantet.  

(Ill.: Pål Ross)
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– Just presis! Det høres ut som en utmerket byttehandel, ler Pål 
Ross.

Brutale landskap
– Hva sier du til de som hevder at organiske former er for dyrt?
– Ikke enig. Skaff en håpløs og billig tomt, og jeg skal skape 
et fantastisk sted å bo uten at det koster skjorta, svarer «det 
umuliges» arkitekt. 
Ross forsikrer at materialer, byggeteknikk og design ivaretar 
komplisert terreng, eller «norske og brutale landskap for gale og 
oppsiktsvekkende løsninger», som han sier.
– Arkitektene har overlatt brorparten av privatmarkedet til 
prefabrikkerte hus, ofte tegnet av en ingeniør for å få prisene så 
lave som over hodet mulig. Men byggherren trenger ikke bli ribbet 
av arkitektene for det.
Ross byr på arkitekttegnede alternativer fra tre millioner kroner. 
Derifra varierer prisene etter tilvalg og grad av ekstravaganse. 
Han tegner ikke bare fantasifulle skulpturhus, men elsker også å 
tilpasse dem naturens former, gjerne ved klipper og stup. 
– Ingenting er umulig i en tid hvor det planlegges å bebygge Mars.

Villa Äntligen kombinerer myke former med ekstremt lave 
energikostnader. (Arkitekt: Pål Ross. Foto: Mikael Damkier)

– Skaff en håpløs og billig tomt, og jeg skal skape et 
fantastisk sted å bo uten at det koster skjorta.  
(Foto: Mikael Damkier)

Mobile bedriftsløsninger
– rett i verktøykassa

Med et yrke som krever at man er på farta, er det 
viktig å være tilgjengelig. Bedriftspakken gir deg 
både tale, SMS og data med ekstra sim-kort som 
du kan bruke med f.eks et nettbrett. Slik kan du 

enkelt kommunisere i jobbhverdagen din. I tillegg 
ringer du til lik pris i hele Norden og gratis internt 
i bedriften – du får rett og slett mer for pengene. 

Veldig greit for deg som har mye å gjøre, men 
sjelden sitter på et kontor. Ta kontakt på 05051, 
via netcom.no/bedriftspakken eller med din 

lokale forhandler for bestilling eller spørsmål.
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Erna Solberg er opptatt av å bygge ned ”bolig-byråkratiet”. 
– Unødige reguleringer og byråkrati kan fjernes, blant annet gjen-
nom en oppmyking i plan- og bygningsloven, mener hun.
Erna Solberg var landets boligminister fra 2001 til 2005 i egenskap 
av kommunal- og regionalminister. 

Offentlige reguleringer
Det som bekymrer henne mest innen boligpolitikken er de offentlige 
reguleringene.
Selv om markedet for omsetning av boliger er deregulert, er det 
fortsatt en del offentlige reguleringer som virker hemmende på 
nybyggingen. Lang saksbehandlingstid i reguleringssaker gjør at 
det tar tid fra etterspørselen øker til bygging av nye boliger kan 
iverksettes. 

Et skrekkeksempel
Solberg mener det er en evig kamp mellom de som driver med 
byutvikling og de som tar hånd om statlige reguleringer. 
– Den største katastrofen på dette feltet akkurat nå er i Sandnes. 
Hele Nord-Jæren utviklingen med 40.000 boliger står nå stille 
på grunn av innskjerpede regler for jordvern.  Det er 10 år siden 
fylkesdelplanen for dette distriktet ble vedtatt gjennom en kongelig 

resolusjon. Når boligbyggingen skal realiseres i et av de hardest 
pressede områdene i landet møtes hele utbyggingen av jordverninn-
sigelser. Dermed står hele prosjektet i stampe, og slik kan vi ikke 
ha det, mener Erna Solberg, med klar adresse til den rødgrønne 
regjeringen.
Stavanger-regionen opplever et kolossalt press i boligmarkedet og 
derfor må regionen få muligheter til å realisere sine boligprosjekter, 
sier hun til Byggaktuelt.

Infrastruktur
– Vi har en utfordring i at vi ikke utlyser store nok boligprosjekter i 
de fire største byene i Norge. Det henger sammen med infrastruktur-
utviklingen, og særlig når det gjelder kollektivtrafikken. Boligbyg-
ging og kollektivtrafikk er blitt to sider av samme sak. Mangel på 
forutsigbarhet rundt disse prosessene er med å fordyre og forsinke 
boligbyggingen i Norge, slår Erna Solberg fast overfor Byggaktuelt.
Hun vil likevel gi ros til ”sine egne” i Oslo. Av de store byene er 
Oslo i front. Det er investert massivt i kollektivnettet i Oslo, og 
planene for de neste årene er også formidable. Det er ikke plass 
til alle i sentrum og derfor må det etableres raske og gode måter å 
komme seg til og fra jobb på. 
– Nå kommer endelig Kolsåsbanen på plass, og vi må ta utfordrin-

Erna Solberg: 

Norsk 
prisbok 
2010
et oppslagsverk for byggebransjen

www.norskprisbok.no

– Offentlige reguleringer 
hemmende på nybyggingen

– Vi må få et inntektssystem for kommunene som gjør det lønnsomt å legge 
til rette for boligbygging. Vi må sørge for en raskere offentlig saksgang, og at 
det offentlige raskt frigjør arealer til boligbygging når behovet oppstår.  
Det sier Høyre-leder Erna Solberg til Byggaktuelt.

Odd Borgestrand  
(Tekst) 
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gen med en ny T-banetunell fra øst til vest, mener Solberg. I Bergen 
kommer Bybanen snart helt hjem til Høyrelederen som gjerne vil være 
med å utforme boligpolitikken etter neste Stortingsvalg. 

Viktig å hjelpe de unge til sparing
Norsk boligpolitikk handler om mye mer enn planlegging og infra-
struktur. Det handler først og fremst om mennesker som trenger et sted 
å bo, understreker Erna Solberg overfor Byggaktuelt. 
– Da jeg første gang gikk inn i boligmarkedet brukte jeg 40 prosent av 
min inntekt til lån og avdrag på bolig.  Det er opp til enhver hvor mye 
man ønsker å bruke på bolig, men mitt råd til unge mennesker er at de 
starter boligsparingen så raskt som mulig.
Hun mener det er viktig for unge som vil inn i boligmarkedet å 
etablere et godt forhold til sin bank gjennom en BSU-ordning. Hun 
oppfordrer også ungdom til å ta et trinn om gangen. 
– Del gjerne leilighet med venner de første årene, inntil du blir i stand 
til å ta alle kostnader selv. Lån heller ikke mer enn at du tåler en 
renteøkning, er hennes klare råd.

Fokus på etablering
Høyre vil ha en boligpolitikk som fokuserer på de som skal etablere 
seg i boligmarkedet. 
– Det er disse som har størst problemer med høye boligpriser fordi 
de ikke har en bolig å selge. Derfor skal Husbanken først og fremst 
være en bank for førstegangsetablerere. Det vil gi unge rimeligere lån 
og redusere boligutgiftene, mener Erna Solberg, som mener BSU-
ordningen er svært viktig.
Allerede i fjor la en samlet opposisjon på Stortinget frem et represen-
tantforslag om å forbedre ordningen for boligsparing for ungdom. 
Behovet blir ikke mindre i lys av strengere boliglånskrav, mener Erna 
Solberg. At Finanstilsynet ber bankene kreve at boliglånkunder stiller 
med minst 15 prosent egenkapital er etter Solbergs mening helt i 
orden. 
– Det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen framover. Vi 
kan oppleve økende arbeidsledighet som igjen kan gi fallende bolig-
priser. Vi har et tilsyn som gir et råd som vi ikke skal politisere. Den 
som betaler regningen for dette er de som eventuelt ikke klarer sine 
forpliktelser. Det er ingen god ting å sitte med lån som er høyere enn 
hva boligen er verd, mener Solberg.

BSU svært viktig
For unge nyetablerere blir derfor BSU - ordningen viktigere enn noen 
gang mener hun.
Høyre og Erna Solberg vil øke det årlige sparebeløpet fra 20.000 
kroner til 25.000 kroner,
øke skattefradraget fra 20 til 28 prosent og dessuten øke det øvre 
sparebeløpet til 300.000 kroner.
Solberg understreker at det øvre sparebeløpet nå igjen bør økes i 
takt med de nye retningslinjene. Med 150 000 kr i egenkapital er det 
begrenset hva man kan få på boligmarkedet med krav til 15 prosent 
i egenkapital. Høyre mener det er viktig at unge, spesielt unge som 
studerer og går ut i jobb senere, også får muligheten til å kjøpe sin egen 
bolig. 
– Dessverre er det nok i realiteten lenge til vi ser disse endringene, selv 
om de er utrolig viktige for at unge skal klare seg på boligmarkedet. I 
tillegg stimulerer BSU en adferd som er god, man lærer seg til å spare. 
Det andre er at BSU-ordningen gir en kraftig skatteseddelstimulans til 
unge som kanskje ikke har så ressurssterke foreldre at de kan stille opp 
med garantier, mener Solberg
Hun mener BSU hjelper spesielt godt for de gruppene som begynner 
tidlig å jobbe. 
– Det gir et godt motiv for å skaffe egenkapital, og det er viktig at 
ungdom skaper en kapital både for bolig og som en buffer for andre 
ønsker og behov, sier Solberg til slutt.

NORDENPRIS

Som NetCom-kunde 

slipper du å betale ekstra 

for å ringe til andre land 

i Norden. Godt å vite hvis 

du har kollegaer eller 

samarbeidspartnere 

i utlandet. netcom.no/

bedriftspakken
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De kommunale planutvalgene behandler reguleringsplaner og 
mange steder også klagesaker. I reguleringssaker er planutvalget 
den innstillende myndigheten overfor kommunestyret, mens i 
klagesaker kan planutvalget være ankeinstans for vedtak gjort av 
kommunens administrasjon. Om politikerne i planutvalget gir en 
klager medhold, kan dette føre til stor forskjellsbehandling i den en-
kelte kommune. Et av de områdene Byggaktuelt sjelden har berørt 
er beslutningsprosessen i forkant av et byggeprosjekt, samspillet 
mellom utbygger, kommunens administrasjon og kommunens 
politikere. Når det gjelder utbyggere og kommunens administrasjon 
så er disse som fagfolk å regne, mens kommunale politikere ikke er 
fagfolk og har ofte svært varierende erfaring og kompetanse.

Fellesskap og helhet
– Politikerne er valgt for å tjene befolkningen. Slik sett skal kom-
munestyret og de politiske råd og utvalg gjenspeile befolkningen i 
kommunen, sier Pål Engeseth, lokalpolitiker i Vestby kommune. 
– Alle politikere som har stilt seg til disposisjon og latt seg velge, 
har gjort dette fordi de mener de kan bidra positivt til kommunens 
og fellesskapets utvikling. Noen har muligens også andre agendaer, 
men i hovedsak vil politikerne det beste for sine innbyggere. 
Siden en stor del av befolkningen ikke engasjerer seg alt for mye i 
avgjørelser som ikke berører dem, vil befolkningens engasjement 
som regel være basert på den enkeltes følelse i en enkeltsak.  Her 
hender det ofte at de ikke ser helheten, men kun det elementet 
som berører dem. Likevel er politikerne valgt av befolkningen 
og vil la seg påvirke også i enkelt saker. En politiker som er valgt 
inn i kommunestyre eller et annet politisk organ, må ha en større 
informasjonsmengde og ta beslutninger for helheten i kommunen, 
sier Pål Engeseth.

Kompetanse og forutsetninger
På spørsmålet om hvilken kompetanse og hvilke forutsetninger 
politikerne har, får å ta beslutninger, svarer Engeseth diplomatisk.
– Det varierer mye hvilken kompetanse den enkelte politiker har. 
Alle politikere har jo sin erfaring med seg fra ett eller annet sted, 
både i forhold til yrkeserfaring og private erfaringer. I tillegg er 
det normalt at partiet de tilhører har en form for opplæring samt 
at kommunen står for en del folkevalgt opplæring. I tillegg er 
selvfølgelig kommunen behjelpelig med svært mye lesestoff som den 
enkelte politiker må forsøke å sette seg inn i. Når det gjelder den en-
kelte sak vi skal behandle, har administrasjonen gjort et forarbeid i 
forhold til å sammenstille saken. Ofte blir det redegjort for sakens 
kjerne, hvilke positive og negative elementer som har fremkommet 
i saken, innspill og reaksjoner, samt om overordnet myndighet har 
uttalt seg i saken. Administrasjonen synliggjør hvilke alternativer 
som foreligger og kommer med sin anbefaling til vedtak. Om det er 
gjort rett, så skal saken være objektivt fremstilt, slik at politikerne 
kan utøve politikken. 
I forkant av behandlingen av en sak, diskuteres løsninger internt i 

partigruppene og i posisjon og opposisjon. Ikke sjelden har berørte 
parter også samtaler med politikerne i forkant av behandlingen av 
en sak. På denne måten kan selvfølgelig politikerne bli påvirket, 
men samtidig sikrer det at de som har et syn i saken også får mu-
ligheten til å legge frem sitt syn direkte til politikerne. I noen saker 
følger ikke politikerne administrasjonens anbefaling til vedtak. 
I disse tilfellene kan du vel si at det utøves politikk og det som 
besluttes kan være som følge av påvirkning fra andre, men også 
fordi politikerne har muligheten og ønsker å være mer innovative 
og løsningsorienterte enn kommunens administrasjon

Utfordring
– Når mangler politikerne kompetanse Engeseth? 
– Når politikere følger foreslåtte vedtak fra kommunens ad-
ministrasjon, føler vi at vi er på trygg grunn i forhold til det vi 
vedtar. Når vi ønsker en annen løsning en det som er synliggjort 
av administrasjonen diskuterer vi gjerne dette med folk i adminis-
trasjonen som kan hjelpe oss slik at vi ikke bryter lover og regler, 
forteller Engeseth. 
– Det er jo slik at saksbehandleren noen ganger ønsker en type 
vedtak mens politikere ønsker noe annet. I de tilfellene har ikke 
politikerne alltid nok kompetanse, sier Engeseth. 
– Dessverre kan alle vedtak gi konsekvenser som ikke har vært 
vurdert eller belyst, dette kan også skje når politikerne avviker fra 
administrasjonens vedtak. Vi er opptatt av rettferdighet og at alle 
har et krav på å behandles likt. Dessverre så er det i tilfelle hvor 
politikerne avviker fra innstilingen, at skjevheter og urettferdighet 
kan oppstå, sier Engeseth.

Løsningen
– Hvordan mener du at dette kan forbedres? 
– Jeg har stor tro på demokratiet og at beslutninger må tas der 
utfordringen er. Det er ofte slik at de som er nærmest problemstil-
lingen også er de som har best kjennskap til utfordringer og 
løsninger. Derfor mener jeg at dagens ordning er bra, til tross for 
svakhetene jeg allerede har pekt på. Vi politikere skiftes jo ut med 
jevne mellomrom, med de positive og negative konsekvenser det 
innebærer. Men selvfølgelig må vi jobbe med å utvikle og forbedre 
oss også fremover, medgir Engeseth.

Planutvalgene rundt omkring i kommune-Norge besitter mye makt og muli-
gens også en del kompetanse. Vi har snakket med en lokalpolitiker fra Vestby 
kommune om politikernes kompetanse og erfaring.

Anton Granhus  
(tekst) 

Manglende kompetanse 
blant lokalpolitikerne

Pål Engeseth er lokalpolitiker, sitter i kommunestyret for 
Høyre og er leder for Plan, Bygg og Miljøutvalget i i Vestby 
kommune. Engeseth har vært aktiv i politikken i 13 år og er 
en engasjert meningsytrer i lokalmiljøet. Han bor i 
Son, som er en del av Vestby kommune.
Pål Engeseth er også dagligleder for Byggfakta 
Docu AS og er blant annet også ansvarlig utgiver 
for fagbladet Byggaktuelt.
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Fjorten elever ved VG2, Kulde- og varmepumpesystemer på 
Malakoff videregående skole i Moss har etablert sine egne ungdoms-
bedrifter etter modellen til Ungt Entreprenørskap. 

Avisomtale
Til sammen tre nye firmaer så dagens lys i løpet av høsten, og de 
første kundene var raskt på plass. Når Byggaktuelt er på besøk er 
noen av elevene i ferd med å undersøke et nyankommet kjøleskap 
fra en kunde, mens andre prøver å finne en elektrisk feil i skolens 
kjøleanlegg.

–  Vet du egentlig hva som er galt?, spør de læreren, Vegard Veel, 
som nekter å gi noen kommentar. Dette skal elevene finne ut av selv.  
Bedriftene har anledning til å annonsere, og enkelte medier har stilt 
gratis annonseplass til disposisjon. Majoriteten av eierne i bedriften 
som har fått navnet Moss Frys og Kjøl kommer fra Skiptvedt, og 
bedriften har høstet tidlig kjærkommen omtale i lokalavisa  
Smaalenene. 

Formaliteter
Ungdomsbedriftene ble startet opp i oktober i fjor, og det er første 
året at kuldelinja er med på dette opplegget. Prosjektet blir gjen-
nomført i samarbeid med norsk- og engelskfagene. Veel forteller 
at det gikk med en litt tid i starten på å sette seg inn i formalitetene 
rundt det å skulle etablere bedrift. Men med god hjelp fra Ungt 
Entrepenørskap Østfold er dette er vel på plass. Gruppene har 
laget navn, logo, registrert seg i Brønnøysundregisteret, opprettet 
bankkonto og lagt ut annonser. 
Hver elev får mulighet til å kjøpe inntil to aksjer (100 kr per stk) 
i sin bedrift slik at bedriften får en oppstartskapital. De kan også 
selge aksjer til andre utenforstående personer, men det er maks to 
aksjer til hver. Ungdommene kan selv tjene og ta ut inntil 8000 
kroner per elev. Altså ligger det også en økonomisk motivasjon til å 
stå på frem til bedriftene igjen skal legges ned i vår. Og elevene sitter 
igjen med en nyttig erfaring med hele bedriftsetableringsprosessen, 
fra start til slutt. 

Begrensning
Forretningsideen til firmaet som har fått det tvetydige navnet 
UB-Tydelig Kulde (UB for ungdoms bedrift må inn i navnet) er ”Å 
ta inn, reparere og selge kulde uniter og selge tjenester”. Produktene 
må tas inn på huset, elevene har ikke anledning til å reise ut for å 
reparere anlegg andre steder. Dette setter selvfølgelig en liten be-
grensning på oppdragsmengden, som Veel påpeker; de fleste kjøper 
seg jo et nytt kjøleskap når det gamle går i stykker. Men elevene har 

Nyttig etable-
ringstrening
på Malakoff

På en skole i Østfold har en grup-
pe elever muligheten til å lære 
seg hvordan en bedrift bygges 
opp fra a til å, samtidig som de 
får bruke kuldefaget i praksis.  

Av Birgitte 
Henriksen 
(tekst og foto)

HØYKVALITETS FUGEPISTOL
- best i test 2011

god kraftoverføring 1:18 og høy presisjon

Du finner         -produktene hos byggevare-, trelast-, rør- og fargehandlere.              Mer info: 22 66 04 00 - www.novatech.asR
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Cool Service UB Adrian Pedersen og Phillip Van Ingelgem 
prøver å finne feilen ved et kjøleanlegg på skolen. Samme 
firma: Maria Reinnel(Ikke tilstede), Kenneth Dahle, Emil Dyhre.

Elevene får prøve seg på ulike utfordringer gjennom året. 



altså også anledning til å ta inn enheter, fikse dem opp for så å selge 
dem videre. 
UB-Tydelig Kulde består av Marius Nicolaisen, daglig leder, fra 
Skien, Young Ham, økonomiansvarlig, fra Våler, Ammar Shaik-
hjami, markedsansvarlig, fra Sarpsborg, samt Marius Pedersen, 
salgsansvarlig, som ikke var til stede da Byggaktuelt tok turen 
innom på Malakoff. 
–  Det er det eneste stedet de har denne linja i Østfold, forteller Am-
mar, som fikk interesse for faget da en kjølemontør kom på besøk på 
skolen hans og fortalte om yrket. 

Mangler lærlingeplasser
Uansett veien videre mener de at erfaringen med bedriftsetablering 
kan komme godt med.
–  Vi jobber med dette en dag i uka. Det er mye å sette seg inn i, og 
vi lærer masse, forteller gutta, som gir uttrykk for at de er godt 
fornøyd både med opplegget med ungdomsbedrift, med selve linja 
og med skolen for øvrig.
I tillegg er alle elevene utplassert en dag i uka. Ammar jobber for 
YIT i Sarpsborg; en stor bedrift med rundt 100 ansatte. Young 
jobber hos VV Teknikk på Rygge, og Marius i familiebedriften 
Storm-Kulde. 
Mens alle i klassen har fått utplassering i år, er det ifølge Veel 
vanskeligere å finne lærlingeplass. Dette til tross for at bransjen 
skriker etter folk. I fjor tok bransjen imot fire lærlinger i Østfold, 
og det arbeides målrettet for at bedriftene skal ta inn flere. I tillegg 
jobbes det for å vekke interessen for faget blant ungdommene, og 
blant annet skal det lages en reklamefilm for linja rettet mot VG1  
og ungdomsskolen. 
 

Schenker AS tilbyr norsk næringsliv markedets beste pakkeavtaler. Gjennom vårt unike nettverk i Norge, 
Norden og Europa sørger vi for at pakkene dine blir levert til rett tid – enten kundene dine er bedrifter eller 
privatpersoner. Vi leverer naturligvis også på kveldstid. For mer info se www.dbschenker.com/no 

Det handler om å vinne. Om og om igjen.

Ingen tid å miste

Markedets beste pakkeavtale
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Hele kulde-gjengen i andreklasse på Malakoff er 
på utplassering en gang i uken. Men hvor mange 
lærlingeplasser bransjen klarer å hoste opp til neste 
år gjenstår å se. Fra venstre bak: Lærer Vegard Veel, 
Aleksander Eng, Marius Nicolaisen, Emil Dyhre, Young 
Ham, Phillip Van Ingelgem (helt bak), Ammar Shaikhjami, 
Adrian Pedersen, Kjetil Eriksen, Simen Unnerud og Kenneth 
Hansen. På huk fra venstre: Sondre Lie og Kenneth Dahle. 
Ikke tilstede: Maria Reinnel og Marius Pedersen.
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– Å ansette lærlinger er den beste måten å sikre langsiktig og 
kvalifisert rekruttering til byggenæringen på, sier Jørgen Leegaard 
i BNL. Aksjonsstart var 13. januar og organisasjonene er sam-
stemte.
– Nå skal vi fra planer til handling, sa NHO-direktør Svein 
Oppegaard da han sammen med LOs Benedikte Sterner sparket i 
gang aksjonen. 
– Her har vi en god sak. Dyktige fagarbeidere er noe alle etterspør.

Stort behov
Prognosene tilsier at det er et stort behov for faglært arbeidskraft 
frem mot 2030. SSB har anslått det totale antallet til 150 000.
Nasjonal Aksjon lærebedrift skal arbeide for å øke antallet 
læreplasser med ti prosent i prosjektperioden, som går ut 2013. 
Dette tilsvarer en økning av antallet nye lærekontrakter til 19 800 
pr år, mot 18 000 i dag. Gjennom LOs distriktsapparat ønsker 
prosjektet å nå bedriftenes tillitsvalgte, mens NHO gjennom sine 
regionforeninger vil kontakte bedriftsledelsen.
Målet er enkelt: Det skal være nok tilgang på læreplasser for de 
som velger yrkesfaglig utdanningsløp.

Vil heve statusen
Også fra ministerhold kommer det gledelige signaler. Under 
NHO-konferansen Yrkesfag 2012 den 12. januar varslet kunn-
skapsministeren en rekke tiltak for å øke status i yrkesfagene. 
Med synkende søkning til yrkesfag og en urovekkende lav 
gjennomføringsprosent, er det viktig at effektive tiltak settes i 
gang. Halvorsen varslet blant annet det skulle opprettes en ny 
samfunnskontrakt med partene i arbeidslivet. Det skulle også 
settes større fokus på samarbeid mellom skole og næringsliv samt 
å vurdere muligheter for mer fleksible skoleløp, med hyppigere 

veksling mellom skole og lærebedrift. Samtidig er det et mål og 
finne ut hvorfor mange hopper av yrkesutdanningen til fordel 
for studiespesialisering. Styrking av yrkesfagene vil stå sentralt i 
Stortingsmeldingen som kommer på vårparten i 2013.
Bare i bygg og anlegg trengs årlig 7-10 000 nye medarbeidere, 
mens under 5 000 starter videregående på denne linjen i dag.

Sosialt tilbud som forsvant
Skole på byggeplass (Spb) i regi av Veidekke er et prosjekt som må 
sies å treffe midt i blinken i forhold til myndighetenes ønske om å 
motvirke frafall i videregående skole, sørge for at så mange som 
mulig fullfører videregående opplæring, tar fagprøver og kommer i 
jobb. I tillegg satses det på at integrering. 
At dette spesielle prosjektet har vært vellykket, blir understøttet fra 
flere hold. Blant annet fikk konseptet stående applaus da det ble 
presentert på næringslivets valgkampstart i fjor høst i regi av NHO 
og Oslo Håndverker & industriforening. Flere aviser har presentert 
suksesshistorier om ungdommer som har funnet veien tilbake til 
skole og arbeidsliv etter å ha deltatt i prosjektet. Manifest Analyse 
lager en videosnutt om det vellykkede prosjektet som skal vises på 
deres årskonferanse i mars. Likevel ligger prosjektet på is, men det 
er håp om at det igjen kan settes i gang. 
Prosjektet har vært drevet i regi av Veidekke. Sammen med Oslo 
Håndverker & industriforening (OHiF) er de i dialog med Akers-
hus fylkeskommune og Oslo kommune om en ny oppstart av Spb.
– I Veidekke har vi sendt søknad til respektive fylker og så langt 
er signalene positive, men det er ikke kommet til noen avklaring 
enda, og derfor har vi ikke satt i gang en søker/rekrutteringspro-
sess, forteller prosjektleder Richard Ramsland. Fra Veidekkes side 
er det nå et uttalt ønske om at videreføring av Skole på arbeids-
plass skal drives uavhengig av NAV. 

NHO og LO har blåst i gang 
 prosjektet Nasjonal Aksjon 
lære bedrift og målet er ti pro-
sent  flere læreplasser i  forhold 
til  dagens antall. BNL støtter 
 aksjonen og oppfordrer alle sine 
medlemmer til å ta inn flere 
 lærlinger.

Kristin Follerås  
(Tekst)

Ansett en lærling

Denne reklamen vil kanskje være med å bidra til at  
flere lærlinger ansettes (Foto Geir Hasle)

radonlab         tlf. 21 96 03 50                      www.radonlab.no    post@radonlab.no
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Apollo – en brukervennlig løsning 

Moderne design i eloksert aluminium med hvite sandwichplater eller glass-
element i heissjakten. Stor innvendig plattform i forhold til ytre sjaktmål gir 
en effektiv plassutnyttelse. Innvendig heisstol 1160x1520 eller 1160x1620 
mm. Tilfredsstiller kravene til universell utforming iht. TEK 10. En praktisk og 
elegant løsning for økt tilgjengelighet. Leveres komplett med selvbærende 
sjakt som krever minimale bygningsmessige tilpassninger. Apollo har kjede-
drift. Den kan monteres direkte på gulv, evt. med en grop på kun 50 mm. 
Krav til takhøyde i øverste etg. er 2400 mm. 

Vi skaper tilgjengelighet
TKS HEIS er norges største produsent og 
leverandør av løfteplattformer.

Mer informasjon finner du på www.tksheis.no

TKS Heis AS, Torlandsveien 3, 4365 Nærbø – Tlf.: 4000 1059 – post@tksheis.no - www.tksheis.no 

HEIS

Aritco – fleksible løsninger 
Leveres med selvbærende sjakt lakkert i hvitt som standard. Aritco kan også 
levers med halvsjakt med løftehøyde inntil 3 m. Dette gir fleksible løsninger 
der hvor takhøyden er redusert pga. skråtak eller lignende. Aritco har skrue-
drift. Sjakten kan leveres med glass. Aritco leveres i flere plattformstørrelser 
som gir større mulighet for tilpasninger ved bygningsmessige begrensninger. 
Kan monteres direkte på gulv, evt. med en grop på kun 50 mm. Krav til 
takhøyde i øverste etg. med helsjakt er 2240 mm. 

Pluto – liten plattform med stor anvendelse
Pluto egner seg spesielt i private hjem hvor det er begrenset med plass. 
Sjaktens yttermål er 1340x880 mm, som gir en innvendig plattformstørr-
else på 1080x805 mm. Kan også fås med andre plattformstørrelser som gir 
fleksibel tilpasning. Pluto har skruedrift og leveres med selvbærende sjakt i 
hvitlakkerte plater eller med glasselementer. Kan monteres direkte på gulv, 
evt. med en grop på 50 mm. Krav til takhøyde i øverste etg. er 2300 mm.

Hermes – enkel og praktisk lavløfteplattform
Løftehøyde inntil 1 m. Monteres direkte på gulv uten grop. Rask og enkel 
montasje. Ingen bygningsmessige tilpasninger. Egnet både til innendørs og 
utendørs bruk. 

TKS Heis har en rekke andre produkter som løser de fleste utfordringene i 
forbindelse med økt tilgjengelighet. Kontakt oss for å finne den beste løs-
ningen på dine utfordringer i forbindelse med kravene til økt tilgjengelighet. 
Våre løsninger krever minimale bygningsmessige tilpasninger. 
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Fra flyplass til boligområde

Etter en omfattende prosess med fjerning av forurenset masse 
fra den gamle flyplassen, er det aller meste av infrastrukturen 
nå på plass, og Fornebulandet fremstår allerede i dag som et 
boligområde med tilhørende herligheter. Vei og sykkelstier, parker, 
barnehager, skoler og grendesentre er ferdig bygget og i full drift. 
Et nytt kjøpesenter er planlagt ferdig våren 2014 Det eneste som 
nå mangler er en bane som forbinder Fornebu med banenettet i 
Oslo. Når denne kommer er fortsatt ikke endelig bestemt.

Bane
Innstillingen om Fornebubanen er klar. Den skal under bakken og 
det er Ruter som, sammen med næringslivet, skal få til en under-
grunnsbane til Majorstua. Via Skøyen, Lysaker og til Fornebu vil 
det komme  tre stopp med endestasjon på butikksenteret som skal 
ferdigstilles i 2014.
– Den banen er vi avhengige av for å kunne starte fase to av 

utbyggingen her på Fornebu, sier prosjektdirektør Jørgen Stavrum 
i Fornebu Utvikling. Han opplyser at i fase en, som nå er under 
utbygging, skal det bygges ca 2500 boenheter. Når fase to av 
Fornebulandets utbygging er ferdig vil rundt 6 300 boenheter huse 
ca 20.000 nye innbyggere på den tidligere flyplassen.  I tillegg er 
det planlagt 1000 boenheter i regi av andre utbyggere. Så når alt 
er klart er det en by med om lag 25.000 mennesker som bor på 
Fornebu. 

Luftig
I dag framstår den tidligere flyplassen som et luftig område med 
få spor etter det som var Norges hovedflyplass. De få sporene som 
er igjen er tatt godt vare på og skal være et minne om det som en 
gang var. Bak de fleste boligprosjektene står Fornebu Utvikling 
ASA, og bak de igjen står den klare idéen om å skape et hyggelig 
og inkluderende sted å bo, tilgjengelig for folk flest. 

En helt spesiell omstendighet gjør at Osloområdets kanskje flotteste 
 beliggenhet ved fjorden nå er tilgjengelig som boligområde: en nedlagt 
 flyplass. Da Gardermoen åpnet i 1998 ble Fornebu lagt ned og et helt  
nytt bo- og næringsområde vokste fram i Bærum, bare 10 minutter fra 
Oslo  sentrum. 

Anton Granhus  
(tekst og foto)

Ill: Fornebu Utvikling  
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Fornebu Utvikling ASA bygger for øyeblikket boliger på om-
rådene Rolfsbukta, Koksabukta, Hundsund og Storøya. I hele 
byggeperioden fokuseres det på å fullføre enkeltområder før man 
tar fatt på nye, for å kunne gjennomføre byggearbeidet til minst 
mulig sjenanse for de som har flyttet inn allerede.  
Det er i dag rivende fart i utviklingen på Fornebulandet. Men det 
har ikke alltid vært slik.
– Da finanskrisen kom ble det stille her ute, sier Stavrum med et 
lite smil, men selskapet ga aldri opp. Etter omstrukturering og ny 
ledelse er det nå full fart framover, sier han.
Bygging av kjøpesenter og videre utvikling av skoletilbud og 
barnehager, følger i takt med salget av boliger og utviklingen av 
nye boligfelt. Det samme gjelder videreutvikling av infrastruktur 
generelt og offentlig kommunikasjon. I dag går dette via buss og 
uten de store problemene. For å møte befolkningens behov vil hele 

fem grendesentre med skole, barenehage og helsetilbud stå klare 
etter hvert som husene befolkes. 
Det er allerede mye næringsliv, og antall arbeidsplasser vil også 
øke de nærmeste årene. Med det første skal et par hoteller på plass 
og Statoil bygger nye kontorer med mange arbeidsplasser mellom 
Telenor og den tidligere terminalen som i dag huser IT Fornebu. 
– Vi har som mål at Fornebulandet, i løpet av få år, vil  fremstå 
som et av Norges flotteste og mest spennende boområder, sier 
Stavrum, mens han viser oss rundt på en gedigen modell av hele 
området der utbyggingsområdene er plassert. Både dagens og 
fremtidens. 

Arkitektene
Det er mange og velrenommerte arkitekter som står bak arkitek-
turen på området. ARCASA Arkitekter AS står bak byggetrinn 1 i 
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Nyhet!
Ny standard på
betongarbeid
Regulerbar temperatur med
HeatWorks løsning i herdeprosessen,
gir deg hele 85% spart tid.

Vi leverer komplette løsninger og materiell.
Kontakt oss. Tid i dager for å oppnå 75% fasthet i betong - med HeatWork.

Eksempel: Betongarbeid ved temperatur -10C

-10C

-10C

Ny standard med HeatWork

Flere gode grunner til å velge HeatWork:
Teletining • Frostsikring • Vinterisolasjon • Herding • Åpning av stikkrenner • Varm luft • Fjernvarme • Varmt vann • Vifter

Produsent og forhandler:

Telefon 76 96 58 90. Salg- og produktansvarlig Tommy Larsen, 909 25 048. www.heatwork.com

Ill: Fornebu Utvikling Ill: Fornebu Utvikling 
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Rolfsbukta og Tun 1, ene- og tomannsbolig på Tun 4 og rekkehu-
sene på Tun 5 i Hundsund.
Niels Torp AS har tegnet den sørvestlige delen av Hundsund. 
Dette er den delen med de kanskje mest karakteristiske byggene.  
Mens Link Signatur AS står bak Koksabukta. Spor Arkitekter AS 
står bak prosjektet Veifor på delområdene 8.6 og 8.7. Arkitektene 
Lund & Hagem Arkitekter AS har planlagt utbyggingen av 
Storøya, delområde 6.0.  IDA arkitekter AS står bak rekkehusene 
i Rolfstangveien i Rolfsbukta. Schmidt, Hammer Lassen står bak 
Fornebu Hageby, mens WDW arkitekter  var involvert i sluttfasen 
på Fornebu Hageby. LPO arkitekter og design står bak delområ-
det 9.4 som grenser til Koksabukta og Fornebu senter, som ligger 
inn mot Nansenparken. 
Også på entreprenørsiden er det store og solide boligentreprenører 
som har folk i sving der ute. Momenta Byggpartner AS,  Wegger 
& Kvalsvik Entreprenører AS,   AF Gruppen, Skanska, Veidekke 
er ulike entreprenører som bygger på Fornebulandet. 

Godt salg
Veidekke er ansvarlig for utbyggingen av Hagebyen. Her var det et 
skikkelig rush  da boligene ble lagt ut for salg. På to timer ble hele 
27 av 47 boliger solgt. På salgsmøtet, som var arrangert av OBOS, 
strømmet det på med folk med håp om å kjøpe en bolig sentralt og 
sjønært.  
–  Vi er kjempefornøyde med den responsen Hagebyen har fått. 
Det er tydelig at rekkehus og moderne familieleiligheter er noe 
folk vil ha, og vi har nok truffet markedet veldig godt med dette 
prosjektet, sa konserndirektør i Veidekke Eiendom den gangen.  
Hagebyen er et samarbeidsprosjekt mellom Veidekke og Fornebu 
Utvikling rett i nærheten av Storøya grendesenter og Nansen-
parken. 
– Alle rekkehusene gikk med en gang, og det ble også solgt rek-
kehusleiligheter og andre leiligheter. Mange er interessert i andre 
faser av Hagebyen, og det kommer flere sjanser siden det foreløpig 
er lagt opp til sju salgstrinn i prosjektet, som er estimert ferdig 
bygget tredje kvartal 2015, opplyser prosjektdirektør Jørgen 
Stavrum i Fornebu Utvikling. 
Hagebyen får boliger for folk flest. Her bygges rekkehus på rundt 
134 kvm over 3 plan og med stor takterrasse. Det skal også selges 
rekkehusleiligheter og toppleiligheter over to plan på 91 - 105 
kvm og leiligheter fra 47 til 115 kvm. I Hagebyen bygges trolig de 
siste boligene som ikke følger Tek 10, i og med at dette er rek-
kehus/leiligheter over to plan med alle soverommene i andre etasje 
av boenheten. 

Utfordringer
Stavrum må tenke seg om når jeg spør om det har vært spesielle 
utfordringer med prosjektet.

– Samarbeidet med det offentlige går veldig bra. Kompleksiteten 
i utviklingen av et så stort byggeprosjekt er likevel stor. Lang 
byggetid, uklare spørsmål om infrastruktur samt fokus på tidlig 
ferdigstillelse av hvert delområde for å skjerme beboere fra byg-
gestøy, er naturligvis problemstillinger som vi har vært nødt å løse 
underveis, forteller Stavrum. 
Han viser også gjerne fram ny næringsetablering som allerede 
er på plass. Den første sushi-restauranten, Jonoe, er på plass i 
Hundsund. 

Priser
Fornebu er ikke det billigste stedet å kjøpe bolig i dag. Prisene 
varierer med over 10 millioner fra det billigste til det dyreste. 
– Målgruppen vår er alle typer mennesker, og vi har boenheter fra 
de store flotte byvillaene i Hundsund til Hagebyen med mindre 
leiligheter. Men vi tar gjerne vår del av innflyttingen til Oslo, ler 
Stavrum som har en dialekt som avslører at han ikke har trått sine 
barnesko i Oslo. Trønderen Stavrum har foreløpig ikke bosatt seg 
på Fornebu. 
Prisene variere fra 2,5 millioner til 12-15 millioner kroner for 
en boenhet. Det er størrelse og utsikt i tillegg til utførelse som 
varierer. Nærheten til alle tilbudene, både natur og andre ting, er 
den samme nesten uansett hvor man bosetter seg. 
– Om man regner mellom 50.000 og 60.000 pr kvadratmeter 
finner man en bolig med gjennomgående god standard her ute, 
avslutter Stavrum som i 2010 kunne glede seg over 212 solgte 
boenheter. I 2011 var tallet 313. Blir det 414 i 2012?

Prosjektdirektør Jørgen Stavrum i Fornebu Utvikling. 
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www.obwiik.no

TØRRE BYGG mEd WiikHall Instant Arbeidstelt  

Den solide og lette aluminiumskonstruksjonen heises raskt og enkelt på plass med lift eller kran hvilket betyr 
lave riggkostnader. O.B.Wiik har alltid et stort utvalg Arbeidstelt tilpasset varierende behov på lager 
for umiddelbar levering.  

Overdekking av eneboliger 

som rehabiliteres for vannskader.

Ring 64 83 55 00 for nærmere informasjon.

WiikHall Instant er en ny generasjon plasthall som dekker behovet for raske 
og fleksible overdekkingsjobber. 

Kontakt:
Bygg Sikkert AS – www.byggsikkert.no – post@byggsikkert.no – Tlf. 41 67 02 21/92 65 23 03

Besøksadresse: Brekkeveien 19b – 1430 Ås – Norge Postadresse: P.b. 220 – 1431 Ås

Forskaling og snekkerverksted
Bygg Sikkert Produksjon AS er produsent og  
leverandør av all type forskaling.

Vi påtar oss prosjektering og montering av standard
systemforskaling og spesialforskaling som produseres 
på eget snekkerverksted.

Utstyr til bygg- og anleggsbransjen
Bygg Sikkert AS er forhandler av tysk kvalitetsprodukt i Norge og 
Sverige innen bygg og anlegg.

Vi har et bredt utvalg av betongtobber, steinkasser, pallegafler, o.l.

Råbyggtrapp er et produkt som har slått stort igjennom på 
byggemarkedet. Dette er en enkel og solid modultrapp som kan 
monteres i tre etasjer i et råbygg, og sørger for sikker og enkel 
adkomst mellom etasjene.
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– Vi i Heimdal gruppen ønsker at passivhus skal bli en mulighet 
for folk flest. En trenger ikke være miljøaktivist eller ingeniør 
for å bo i passivhus. Flere og flere vil bo bedre og smartere. Det 
er bakgrunnen for at vi for seks år siden sa ja til å starte dette 
prosjektet, forteller konserndirektør Ellen Tveit Klingenberg 
i Heimdal gruppen og prosjektleder Børge Grønli i Heimdal 
utbyggingsselskap.
De forteller at de fikk en forespørsel fra Trondheim kommune 
om å være med på et EU prosjekt Concerto Eco-City. Hvis 
de ikke var interessert, ville tilbudet gå til noen andre. En slik 
mulighet ville ikke utbyggingsselskapet gi fra seg uten videre.

Spennende reise
– Jeg må vel innrømme at vi ikke helt visste hva vi bega oss ut 
på. Det har vært en spennende reise. Vi har måttet utvide vår 
egen kompetanse og hente inn hjelp utenfra, der vår kunnskap 
ikke strakk til. Det førte til at vi fikk et godt samarbeid med 
Sintef Byggforsk. Samtidig har vi også hatt tett kontakt med 
Trondheim kommune som sterkt ønsket at vi skulle bygge 
passivhus. Kommunens ønske om fortetting førte til at en fikk et 
område som allerede lå nært det utbygde kollektivnettet i byen. 

Miljøbyen er et helt nytt boligområde ved Jakobsli i Trondheim. 
Boligene ligger landlig til, men likevel kort vei til sentrum med 
gode kollektivforbindelser. Nærhet til marka og Jonsvatnet og 
ikke minst til universitetsområdet Dragvoll. I februar flytter de 
første inn i byggetrinn en som består av 17 eneboliger. Om lag 
80 rekkehus er også under bygging, mens de første 42 leilighe-
tene av i alt ca. 200, blir lagt ut for salg i høst. Heimdal utbyg-
gingsselskap regner med at det vil ta fire år før hele miljøbyen  
er utbygd.

Energimerke B
Miljøbyen Granåsen er en del av EU-prosjektet Concerto 
Eco-City, om fremtidens energiløsninger i bygg og boliger. 
Alle boligene vil ha et lavt energibruk og gi liten belastning for 
miljøet. En regner med at energiforbruket vil ligge 15.000 kWh 
under boliger en kan sammenlikne med, hvert år.
– Vi bygger boligene med 50 cm isolasjon i taket, 40 cm i veggen 
og 30 cm i gulvet. Det var en viss skepsis hos entreprenørene når 
vi planla boligene, men etter en dags kurs hos Sintef Byggforsk 
hvor både tømrere og tekniske entreprenører var til stede, 
fikk både de og vi testet ulike praktiske ting. Blant annet fikk 

Miljøbyen Granåsen i Trondheim er et helt nytt boligområde. Her bygges 
det eneboliger, rekkehus og blokker. Alle de om lag 300 boligene oppføres i 
 henhold til Norsk Standard om passivhus. Om noen måneder flytter de første 
inn i landets største boligfelt med passivhus. Framtidas standard for norske 
boliger, mener mange.

Greta Dalen  
(tekst og foto)

Miljøby med passivhus til folket

Landets største miljøby er under bygging i Trondheim.  
I februar flytter de første inn i nye eneboliger med 
Norsk Standard om passivhus.
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deltakerne være med til laboratoriet hvor blant annet viktig 
detaljer ved vindustetting ble demonstrert, forteller Grønli.
Han utdyper videre at det er umulig å jukse når en bygger 
passivhus, alt blir kontrollert nøye. For å sikre seg at alt blir fulgt 
etter standard for passivhus, ønsket ikke Heimdalgruppen å utlyse 
totalentreprise på det første byggetrinnet, og har gjennomført 
detaljprosjektering i egen regi. Aasen bygg fikk entreprisen på 
tømmerbygning, mens bedriften selv med hjelp av byggeleder 
Opak, leder arbeidet. 

Nedkastpunkter
Grønli forteller at de nesten daglig sørger for at byggeprosessen 
går helt etter de standarder de har lagt for passivhus. Ved den min-

www.devold.com

Protecting people since 1853

Prosjektleder Børge Grønli mener at Heimdal 
utbyggingsselskap bygger framtidas boliger ved at folk 
flest kan bo både bedre og smartere.

Isolasjon i taket er 50 cm, 40 cm i veggene og 30 cm i 
gulvet – det skulle borge for at husene blir tette. Balansert 

ventilasjon sørger for høy varmegjenvinning og kanaler 
som gir lite energitap.
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ste tvil blir det termofotografering for eventuelt å finne lekkasjer.
– Boligene vil få energimerke B fordi vi knytter oss til fjernvarme 
til oppvarming, hadde vi brukt panelovner ville passivhusene 
blitt merket A. Forstå det den som kan, men slik er forskriftene 
i dag. Når vi tenker globalt på miljøet, så er det ingen tvil om at 
fjernvarme er bedre. Men det er ingen tvil om at miljøfaktoren på 
Granåsen, som er planlagt etter mal fra Framtidens byer på flere 
innsatsområder, er meget bra. Det blir kort vei fra offentlig vei 
til parkeringsplass. Privatbiler parkeres stort sett under bakken, 
og unike løsninger for avfallshåndtering minimaliserer også biler 
i tjeneste. Avfall får nedkastpunkter i feltet, med rørsystem som 
gjør at bilene fra renholdsverket ikke trenger besøke hver bygning, 
men suger opp avfallet fra ett sted. Det er ingen tvil om at dette er 
framtidas boliger, understreker Grønli.

Bygging under tak
Samtidig med fullføringen av de 17 eneboligene, går også byggin-
gen av rekkehusene for fullt på området. For å sikre at alt er tørt, 
skjer byggingen under tak.
– Vi overlater ikke noe til vær, vind og tilfeldigheter, forteller 
prosjektlederen, og forteller videre at det er Frost bygg som 
har tømmerentreprisen mens Søbstad AS har entreprisen på 
betongarbeider på rekkehusene. Arkitekt for første byggetrinn 
er Madsøe Sveen Arkitekter, mens Per Knudsen Arkitektkontor 
har tegnet rekkehusene. For neste byggetrinn er det Skanska som 
er kontrahert i totalentreprise. Nå tør vi gjennomføre  prosjektet 
med totalentreprise. Vi vet nå at entreprenørbransjen har fått mer 
kompetanse på passivhus og våger dermed overlate mer av ansva-
ret til andre. Men vær sikker, vi følger med, forsikrer Børge Grønli 
som forteller at grunnen til at de også velger et annet arkitektfirma 
er for å sikre et større mangfold i boligfeltet i moderne arkitektur 
på boligene. Vi bygger framtidsrettede boliger med spennende 
fasader i delvis stående og liggende panel, med flatt tak og store 
vindusflater. Boligene har en svært godt isolert bygningskropp og 
vinduer og dører med lav u-verdi, som resulterer i lavere fyrings-
utgifter og med balansert ventilasjon med høy varmegjenvinning i 
aggregat som sikrer et jevnere og sunnere inneklima, konkluderer 
prosjektleder Børge Grønli.

På de om lag 70 dekar store området bygges det nå 
17 enebolig, 80 rekkehus og 200 leiligheter. Heimdal 
utbyggingsselskap beregner at det vil ta om lag fire år før 
miljøbyen er ferdig utbygd.  
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Ny generasjon vintertøy!

Bergsetserien er en revolusjon innen arbeidstøy, klærne er vannavvisende og vindtette, 
utrolig varme og svært myke og behagelige. Arbeidstøyet holder seg mykt i kulde helt ned til 
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Landsbyliv på bytak

Det gamle Øglændhuset i Sandnes skal rives og bygges opp på ny i 
samme stil, da omdøpt til Øglændmagasinet. De første etasjene fyl-
les med butikker og serveringssteder. På taket kommer det vanlige 
leiligheter og såkalte «townhouses». Det er disse «townhouses», 
eller rekkehus på taket om man vil, som gjør Øglændmagasinet 
spesielt.
– Etter krav fra byantikvaren, skal så lite som mulig av boligene, 
være synlige fra gata. Derfor er boligene trukket inn, forteller Finn 
Kjetil Rege. Han er prosjektleder for Øglændmagasinet i eiendoms-
utviklingsselskapet Otium i Stavanger.

Lokal inspirasjon
Rekkehus på taket, med plen, hager, lekeplass og friareal, nesten 
som i et tilsvarende boligområde på bakken, er ikke noe vanlig syn 
i Norge. Selv om de norske forbildene var få, var det likevel ikke 
utlandet man skjelet til da prosjektet lå i støpeskjeen.
– Inspirasjonen fikk vi fra bebyggelsen rundt tomta her i Sandnes, 
som hovedsaklig består av småhus. Dette småbypreget ønsket vi å 
videreføre oppe på taket slik at vi skapte en landsby der, forteller 
Laila Røising, siv.ark. fra Rambøll sitt regionkontor i Stavanger.
De 25 leilighetene i Øglændmagasinet fordeler seg som en brutt 
krans med boliger rundt taket. I midten ligger det en rad med to 
etasjer høye leiligheter (townhouses). Alle boligene har inngangs-
partiet ut mot taket. Alle har også egne, private uteplasser inn mot 
fellesarealene. I fellesarealene skal det være både gangsti, fellester-
rasser og lekeplass. Det blir også grøntareal med gress, busker og 
trær.
– Vi ønsker å ha en park oppe på taket. Dessuten vil vi få fram 
gatefølelsen mellom boligene, sier Rege.

Lett å lage
Ifølge Rege er «townhouses» like enkle å planlegge og bygge som 

ordinære rekkehus på bakken. Øglændmagasinet er et nybygg, men 
han mener det heller ikke skal være problematisk å bygge «town-
houses» på taket til eksisterende næringsbygg.
– Det er noen ting man må passe på da. Det ene er at reguleringspla-
nen tillater, eller åpner for å omregulere til, en slik kombinasjon av 
næringsbygg og boliger. Bygget og dekket må også tåle den ekstra 
tyngden som de nybygde boligene representerer. Hvis det er mulig, 
kan dekket forsterkes med dragere og søyler. Beliggenheten må 
dessuten være slik at folk ønsker å bo der, sier han.
I et bygg toppet med «townhouses», må det øverste dekket ta høyde 
for tyngden av jordmassene, også når de er vannmetta. Busker og 
trær som skal plantes ut, må være av rett sort. Det vil si at de har et 
grunt rotnett slik at røttene ikke ødelegger dekket. Større trær kan 
med fordel plantes i egne tilstrekkelig store plantekasser. Skikkelig 
drenering er alfa og omega for å forhindre fuktskader. Det må være 
isolasjon mot betongen, med fall slik at vannet renner ned mot 
slukene. En isolerende duk legges ut før singel, jord og heller legges 
på plass i uteområdene.

Neppe for barn
Rekkehus på tak, med et skjermet uteområde som er 100 prosent 
bilfritt, kan få noen til å tro at dette er perfekte boliger for 
småbarnsforeldre. Men slike leiligheter er stort sett ikke primært 
beregnet for barn, heller ikke de på Øglændmagasinet. Høy 
boligpris er en faktor. At uteområdene neppe blir store nok for 
fastboende barn, er en annen.
– Vi stiller spørsmål til om en oppnår tilstrekkelig kvalitet for 
familieboliger hvor barns lek skal foregå på tak. Barns lekeområder 
er viktig som møteplass for barn og voksne i nærområdet (tilfeldig 
møteplass), og flere undersøkelser har vist at barn trives best på 
bakken, sier Anne S. Skare, byplansjef i Stavanger.
Hun er derimot ikke negativ til slik utbygging, men mener det kan 

Med rekkehus og fellesareal mellom leilighetene, blir taket på det 
nye Øglændmagasinet i sentrum av Sandnes, noe mer enn en ordinær 
 boligblokk. Det blir en landsby i byen.

Kjetil S. Grønnestad 
(tekst og foto)

– Så lenge toppdekket er beregnet til å tåle det, og det 
er gjort klar for vann og strøm, er det ikke noen større 

utfordring å bygge «townhouse» på taket enn rekkehus på 
bakken, sier Finn Kjetil Rege i Otium.

Townhouse» inne på taket, omkranset av leiligheter som 
vender inn mot fellesareal og gangstier, skaper muligheten 
for et intimt og avskjermet landsbyliv inne i byen.
(Illustrasjon: 3D illustrasjon Ensign Reklamebyrå)
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egne seg bedre for andre grupper, 
som for eksempel eldre.

For bysentra
Finn Kjetil Rege i Otium kan 
godt tenke seg å planlegge flere 
prosjekt med «townhouses», 
men har per i dag ingen på 
tegneblokka. Alt avhenger 
av forutsetningene for det 
aktuelle byggeprosjektet, for 
som eiendomsutvikler er Otium 
interessert i å få solgt så mye areal 
som mulig. Han mener at selv om 
«townhouses» i prinsippet kan 
bygges over alt, så passer det best 
inne i bysentra.
Responsen på de 25 leilighetene, 
som er i størrelse 62 - 190 m2, 
skal være bra. Rege kan fortelle 
at allerede to uker etter salgsstart, 
var halvparten av leilighetene 
solgt.
Stavanger er, i motsetning til 
Sandnes, liten i areal og har få 
ledige tomtearealer igjen. Derfor 
foregår mye av boligbyggingen i 
transformasjonsområder. Blir det 
aktuelt med townhouseprosjekter 
på eksisterende næringsbygg, er 
det i slike områder byplansjefen 
mener dette passer best.
– I og med at vi ikke har så mange 
store tak, eller planer om store 
tak, på sentrumshalvøya eller 
innenfor trehusbyen kan dette 
være mest aktuelt i byomfor-
mingsområdene eller i nærings-
områder hvor en ønsker en bedre 
funksjonsblanding, sier hun.
Byplansjefen ønsker slike prosjekt 
velkomne, forutsatt at man opp-
når ønsket kvalitet. Det er også en 
forutsetning at de reguleringsmes-
sige forholdene er avklart.
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52b Fasade Sør Leiligheter

Lek / Felles
160 m2

Lufte
kanal

Lek / Felles
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d/
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Bibl/kontor/media

Skyvedører

Bibl/kontor/media

Skyvedører

Glass

Glass
Glass

Glass
Glass

Glass

Glass

Glass

Glass

Glass

Glass

GlassGlass
GlassGlass

Glass

Glass

Glass

Glass

Glass Glass
Glass Glass Glass

Glass

Løfterampe
925x885

Løfteram
pe

925x885

Bod
3,0 m2

Bod
3,0 m2

Bod
3,0 m2

Bod
3,0 m2

Bod
3,0 m2

Bod
3,0 m2

Bod
3,0 m2

Leilighet 0306
96,6 m²

Bod
2,4 m2

Bod
2,4 m2

Bod
3,0 m2

Leilighet 0308
136,5 m²

Leilighet 0309
11,8 m²

Leilighet 0310
136,5 m²

Leilighet 0311
11,8 m²

Leilighet 0301
75,8 m²

Leilighet 0305
73,4 m²

Leilighet 0312
97,0 m²

Leilighet 0313
74,3 m²

Leilighet 0314
70,5 m²

Leilighet 0315
66,7 m²

Leilighet 0316
62,9 m²

Leilighet 0317
59,1 m²

Leilighet 0319
57,6 m²

Leilighet 0320
53,0 m²

Leilighet 0321
88,2 m²

Leilighet 0322
60,5 m²

Leilighet 0323
56,0 m²

Leilighet 0324
56,0 m²

Leilighet 0325
56,0 m²

Leilighet 0304
73,4 m²Leilighet 0303

73,4 m²
Leilighet 0302
73,4 m²

Stue/kjk
26,8 m² Stue/kjk

35,6 m²
Stue/kjk
35,6 m²

Stue/kjk
35,6 m²

Stue/kjk
35,6 m²

Stue/kjk
33,1 m²

Stue/kjk
80,1 m²

Stue/kjk
37,8 m²

Stue/kjk
43,4 m²

Stue/kjk
23,6 m²

Stue/kjk
27,5 m²

Stue/kjk
31,3 m²

Stue/kjk
35,0 m² Stue/kjk

38,8 m²
Stue/kjk
41,5 m²

Sov
8,1 m²

Sov
12,8 m²

Sov
6,9 m²

Sov
11,2 m²

Sov
11,2 m²

Sov
11,2 m²

Sov
11,2 m²

Sov
13,2 m²

Sov
8,1 m²

Sov
10,2 m²

Sov
11,8 m²

Sov
10,2 m²

Sov
11,8 m²

Sov
11,8 m²

Sov
6,1 m²

Sov
11,8 m²

Sov
8,4 m²

Sov
6,1 m²

Sov
8,6 m²

Sov
15,4 m²

Sov
12,7 m²

Sov
12,5 m²

Sov
13,4 m²

Sov
11,7 m²

Sov
7,0 m²

Sov
7,0 m²

  Bad
5,4 m²

Sov
12,3 m²

  Bad
4,3 m²

  Bad
3,0 m²

  Bad
6,2 m²

  Bad
9,1 m²

  Bad
3,2 m²   Bad

9,0 m²
  Bad
4,2 m²

  Bad
5,3 m²

  Bad
5,7 m²

  Bad
6,3 m²

  Bad
6,3 m²

  Bad
6,3 m²

  Bad
6,3 m²

Bad
3,9 m²

  Bad
7,2 m²

  Bad
7,0 m²

  Bad
6,6 m²

Walk-in Closet
4,4 m²

Walk-in closet
3,7 m²

Vaskerom
1,7 m²

Vaskerom
1,7 m²

Vaskerom
1,7 m²

Vaskerom
1,7 m²

Bod
3,0 m²

Bod
3,0 m²

Bod
3,0 m²

Bod
3,0 m²

Bod
3,0 m²

Bod
3,0 m²

Stue/kjk
80,1 m²

  Bad
7,0 m²

Bod
3,0 m²

Bod
1,2 m²

Walk-in Closet
2,9 m²

Walk-in closet
2,9 m²

Walk-in closet
2,9 m²

Walk-in closet
2,9 m²

Walk-in closet
7,2 m²

Walk-in closet
4,5 m²

Bod/walk-in cl.
2,9 m²

Bod/walk-in cl.
2,9 m²

Bod/walk-in cl.
2,8 m² Bod

1,2 m²
Bod
1,2 m²

Bod
3,0 m²

Bod
3,0 m²

Vaskerom
2,2 m²

Bod
3,0 m²

Bod
3,0 m²

Sov
6,9 m²

  Bad
5,6 m²   Bad

3,0 m²

Entre/gang
12,1 m²

Entre/gang
6,0 m²

Entre/gang
9,5 m²

Entre/gang
15,5 m²

WC/vask
3,2 m²

Entre/gang
9,4 m²

Entre/gang
9,9 m²

Entre/gang
9,9 m²

Entre/gang
9,9 m²

Entre/gang
9,9 m²

Entre/gang
13,4 m²

Entre/gang
8,9 m²

Entre/gang
9,4 m²

Entre/gang
9,4 m²

Entre/gang
8,9 m²

Entre/gang
13,2 m²

Entre/gang
13,2 m²

Entre/gang
13,2 m²Entre/gang

14,1 m²

Vaskerom
2,7 m²

Terrasse
15,3 m²

Terrasse
15,3 m²

Terrasse
15,3 m²

Terrasse
15,3 m²

Terrasse
23,4 m²

Terrasse
50,5 m²

Terrasse
26,5 m²

Terrasse
47,3 m²

Terrasse
45,3 m²

Terrasse
10,1 m²

Terrasse
16,3 m²

Terrasse
17,6 m²

Terrasse
19,9 m²

Sov
11,7 m²

Sov
11,7 m²

Sov
11,7 m²

Sov
12,2 m²

Bod
3,0 m²

Sov
6,9 m²

  Bad
5,6 m²

Entre/gang
6,0 m²

Bod
3,0 m²

Sov
6,9 m²

  Bad
5,6 m²

Entre/gang
6,0 m²

Bod
3,0 m²

Sov
6,9 m²

  Bad
5,6 m²

Entre/gang
6,0 m²

Bod
3,0 m²

Sov
6,9 m²

  Bad
5,6 m²

Entre/gang
6,1 m²

Leilighet 0318
124,8 m²

Stue/kjk
53,4 m²

Sov
8,2 m²

Sov
17,3 m²

TV-Stue/ sov
16,4 m²

  Bad
5,8 m²

  Bad
6,2 m²

Bod/Walk-in closet
4,4 m²

Entre/gang
9,0 m²

Leilighet 0307 m/hybel
109,8 m²

Stue/sov/kjk
15,7 m²

  Bad
8,0 m²

Entre/gang
13,6 m²

Bod
3,0 m²

Sov
11,0 m²

Hybel
28,9 m²

Bod/gardr
2,1 m²

Stue/kjk
34,5 m²

  Bad
6,6 m²

Walk-in closet
4,5 m²

Sov
8,4 m²

  Bad
4,2 m²

  Bad
5,3 m²

Sov
8,4 m²

  Bad
4,2 m²

  Bad
5,3 m²

Vaskerom
1,1 m²

Bod/walk-in closet
5,1 m²

Terrasse
13,1 m²

Terrasse
13,1 m²

Terrasse
13,1 m²

Terrasse
13,1 m²

Terrasse
13,1 m²

Sov
6,1 m²

Sov
11,8 m²

Bod
2,9 m2

Terrasse
14,2 m²

Bod
3,0 m2

Entre/gang
6,3 m²

  Bad
3,8 m²

Bod
3,0 m2

Langgata

Gjesdalsveien

Erling Skjalgsonsgt

St. Olavsgt

For kjøkkeninnredning, garderober og baderomsinnredning henvises
det til egne tegninger. Øvrig møblering er bare vist som illustrasjon,
og er ikke inklusiv i leveransen. Heller ikke hvitevarer er inklusiv i
leveranse. For øvrig vises det til beskrivelsen og romskjema. Oppgitt
BRA-areal er basert på foreliggende tegningsmateriell, og ved
bygging kan det fremkomme mindre justeringer på dette. 08.09.11

Øglændmagasinet ligger midt i Sandnes sentrum, 
med Langgata, byens viktigste gågate, like nedenfor. 
Det blir kjøpesenter i de første etasjene. Leilighetene 
kommer på toppen. 

Townhouse-leilighetene 
ligger i sentrum av taket 

på Øglændmagasinet. 
De omkranses av andre 

leiligheter, samt fellesareal.
(Illustrasjon: Rambøll)
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Trafikkøkningen sikres  
gjennom to «operahus»

Fly og anleggsmaskiner støyer side om side på Gardermoen. Oslo Lufthavn 
Gardermoen skal øke terminalkapasiteten ettertrykkelig gjennom T2.

På grunn av økt trafikkmengde på Oslo Lufthavn må flyplassen 
utvide kapasiteten til å håndtere 28 millioner passasjerer i året. 
Dette gjøres ved at terminalen bygges ut og får en ny pir med 
plass til flere fly. Terminalutvidelsen, Terminal 2, innebærer også 
ny avgangs- og ankomsthall og nytt bagasjeanlegg. Utvidelsen er 
forventet å stå ferdig i 2017.
Det forsikres at terminalen etter utvidelsen vil være like enkel, 
oversiktlig, effektiv og arkitektonisk attraktiv som den er i dag. T2 
representerer en videreutvikling av norsk byggeskikk, med utstrakt 
bruk av naturmaterialer og med enkle og nøkterne løsninger. 
Terminalen vil fortsatt fremstå som ett bygg ved at den nye 
delen blir en integrert del av eksisterende terminal og får samme 
karakteristiske takdesign og volum.

Ny ankomst og avgang
Det nye tilbygget med avgangs- og ankomsthall blir på 52.000 
kvadratmeter. Passasjerenes innsjekkingsområde får til sammen 
34 nye innsjekkingsskranker. Dagens jernbanestasjon blir liggende 
sentralt i anlegget, mellom ny og eksisterende ankomst- og 

avgangshall, slik at gangavstanden for togpassasjerene blir kort, 
som i dag. 
Den nye piren får nye flyoppstillingsplasser for innland og utland. 
Piren blir liggende på nordsiden av dagens ankomst- og avgangs-
hall og får et areal på 63.000 kvadratmeter. Målt i kvadratmeter 
tilsvarer utbyggingen mer enn to «operahus».
Luftfarten er i en rivende utvikling og trafikken vokser sterkt. 
T2-utbyggingen legger derfor til rette for å utvide OSLs terminal 
ytterligere i framtiden.

Større passasjerarealer
Passasjerene får store vrimlearealer både før og etter sikkerhets-
kontrollen, som utvides med 12 nye sluser og vil være samlet i ett 
område. Passasjerene får kort gangavstand til både innlands- og 
utlandsfly. 
Servicetilbudet utvides med nye serveringssteder og flere og større 
butikker. Det vil også bli flere nye toaletter og stellerom. 
Utbyggingen skal også gi en forbedret og mer entydig utforming 
av veisystemet hvor reisende med bil og buss vil oppleve en enklere 

Geir Hasle 
(Tekst)

Fotos/ill.: Team_T, Avinor, OSL, Norwegian, KLM, SAS, Air Baltic og Geir Hasle.
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og sikrere trafikksituasjon. Det blir plass til flere holdeplasser for 
busser nært opp til terminalen.
Adkomst og utkjøring til og fra korttidsparkeringen blir lagt om, 
og blir ikke som i dag via den trafikkerte forplassen. Dette gir 
færre konflikter mellom fotgjengere og biltrafikk, og reduserer 
sannsynligheten for feilkjøring. Privatbiler som bare skal avlevere 
passasjerer, såkalt «Kiss and Fly», vil stoppe foran avgangshallen 
som i dag. Det er forutsatt at OSL skal opprettholde sin høye 
kollektivtransportandel (tog og buss). 

Miljømessig forbilde 
Oslo Lufthavn mener at miljø og bærekraftige løsninger er sterkt 
vektlagt, både for utbyggingsprosjektet og driften av de nye area-
lene. Målet er at utbyggingen skal gi et mest mulig klimanøytralt 
anlegg og være et miljøforbilde. Det vil bli lagt til rette for mer for-
nybar energi. De gode miljømessige løsningene på hovedflyplassen 
slik vi kjenner den i dag vil bli videreutviklet.
Fortsatt gjelder et absolutt krav om at grunnvannet ikke skal 
forurenses som følge av aktiviteter på flyplassen.
Om vinneren i prosjekteringskonkurransen ble det sagt følgende: 
«Forslaget gir et anlegg med fremragende arkitektonisk utfor-
ming, meget god funksjonalitet og stort økonomisk potensial. 
Miljø- og energikravene ivaretas på en fremtidsrettet måte.»

Dagens terminal ble åpnet i 1998 og var bygget for å håndtere en 
trafikk på 17 millioner passasjerer i året. Veksten i flytrafikken 
har ført til at Oslo Lufthavn har måttet gjennomføre flere tiltak 
for å øke passasjerkapasiteten. Siste utbygging var i 2009 da 
terminalen ble utvidet østover.
Veksten i flytrafikken flatet ut i 2008, og i 2009 gikk trafikktallene 
ned. Men allerede mot slutten av 2009 snudde trenden og flytrafik-
ken begynte å stige igjen. Denne veksten har fortsatt i 2010. 
OSL har i dag kapasitet på 23 millioner passasjerer årlig. De siste 
prognosene viser at trafikken vil nå dette nivået allerede i 2016. 
Dette er bakgrunnen for at OSL utvider og øker kapasiteten for å 
håndtere 28 millioner passasjerer fra 2017. 
OSL er knutepunktet i det norske luftfartssystemet, også for svært 
mange direkte ruter til utlandet. Store deler av landet, og ikke 
minst distriktene er avhengige av en velfungerende hovedflyplass 
med godt utbygd rutenett. 

•	 Prosjekteier: Avinor.
•	 Byggherre: Oslo Lufthavn.
• I 2007 startet planleggingsarbeidet av den nye store utvidelse av 

OSL i tett dialog med fly- og handlingselskaper.
• I februar 2009 valgte styret i Avinor prosjekteringsgruppen 

Team_T til å utforme kapasitetsøkningen ved OSL. Team_T 
består av Narud-Stokke-Wiig, Cowi, Norconsult, Aas-
Jacobsen, Ing. Per Rasmussen og flere underleverandører. 

• Prosjektet ble vedtatt i Avinors styre 19. januar 2011.
• Hovedutbyggingen startet våren 2011, og er forventet ferdig 

våren 2017.
• Nytt terminalareal blir på 117.000 m² (dagens er 148.000 m²).
• Flyoppstillingsplasser: 11 nye brotilknyttede oppstillingsplasser, 

6 nye fjernoppstillingsplasser.
• Kapasiteten skal opp i 28 millioner passasjerer årlig (dagens er 

20 millioner).
•	 Kostnadsramme	for	T2	totalt: 12,5 milliarder kroner.

Historien

T2 i kortform

Nattlig inntrykk av OSL når T2  
er ferdig i 2017. (Ill.: Team_T)



En tredje rullebane
Terminal 2 skal være ferdig i 2017. Enda lenger fram 
skimter vi en tredje rullebane på Gardermoen.

Som ventet har det oppstått lokal motstand, som kort oppsum-
mert dreier seg om boligområder, næringsparkområder, dyrket 
mark og støy. Mest av alt ønsker naboene en rask avklaring.
OSL-direktør Nic. Nilsen sier han forstår dette veldig godt.

Arealsikring foreløpig
Nic. Nilsen understreker at en ekstra, framtidig rullebane på 
Gardermoen bare er en mulighet, ikke en vedtatt plan. 
– Dagens to rullebaner er tilstrekkelig inntil vi når et passasjertall 
på 35 millioner. Det er uvisst når dette eventuelt skjer, men vi 
forestiller oss et sted rundt 2030, sier Nilsen.
Arealsikring for et slikt eventuelt scenario er det OSL nå er ute etter.
– Vi må unngå at hovedflyplassen bygges inne, slik tilfellet var 
med Fornebu. Hvis vi derimot får båndlagt et utbyggingsområde 
blir det lettere for reguleringsmyndighetene å forholde seg til 
framtiden. Det er like viktig å vite hvor en tredje rullebane ikke 
kommer, sier lufthavnsjefen. 

Upopulært
OSL skal utrede tre alternativer, som alle er operativt mulige. 
Miljø (herunder støy), kapasitet, samfunnsøkonomi og investe-
ringsbehov hører med i vurderingene. Uansett må det knuses noen 
egg for å lage omelett.

– En tredje rullebane er ikke et populært tema i nabokommunene. 
Men hvis behovet uvegerlig kommer en gang i framtiden, og vi 
ikke på forhånd har lagt til rette for det, vil det være en vesentlig 
ulempe for regionen og landet, advarer Nic. Nilsen.
Alle parter ønsker forutsigbarhet, og OSL for sin del har tenkt å 
bidra til en raskest mulig avklaring. 
– Vi har tatt mål av oss til å fremme vår anbefaling for Samferd-
selsdepartementet allerede nå i april/mai. Deretter håper vi saken 
blir innarbeidet i Nasjonal Transportplan i 2013.
Nilsen iler likevel til med å 
realitetsorientere de mest håpe-
fulle. De offentlige prosessene vil 
inneholde høringer, innhenting 
av uavhengige uttalelser og nye 
politiske behandlinger. Med andre 
ord kan det gå måneder og år.

Geir Hasle 
(Tekst)

I 2001, fire år etter åpningen av OSL, 
ble det på grunn av økningen i trafikken, 
bestemt å lage en lufthavnplan i samar-
beid med kommuner og fylkeskommune. 
I lufthavnplanen 2001 er det skissert tre 
utviklingstrinn, der det tredje trinnet er 
forberedelser til en tredje rullebane.
I 2005 ga Samferdselsdepartementet 
Norconsult i oppdrag å vurdere behovet 
for en tredje rullebane. Sluttrapporten 
ble overlevert Samferdselsdepartementet 
i mars 2006. Hovedkonklusjonen var 

at det vil bli behov for en tredje rul-
lebane, dersom man skal kunne håndtere 
forventet trafikkutvikling. Rapporten gir 
ikke noen entydig konklusjon på når en 
tredje rullebane er aktuell, men antyder 
mellom 2020-2040.
I et møte med NHO Oslo og Akershus 
26. april 2007 kommenterte daværende 
samferdselsminister Liv Signe Navarsete 
spørsmålet om en tredje rullebane slik: 
«Departementet har saka til vurdering og 
det er verdt å merkje seg at det som no er 

til vurdering er behovet for å bandleggje 
areal til ein mogleg tredje rullebane. Ei 
endeleg avgjerd om å bygge ein tredje 
rullebane på Gardermoen vil i alle høve 
ikkje verte teken på mange år. Ein 
eventuell tredje rullebane vil ikkje vere 
årsak til, men ein følgje av andre tilhøve 
som skapar vekst i flytrafikken. Det er 
ikkje aktuelt å byggje ein tredje rullebane 
før ein har gjort det ein kan for å auke 
kapasiteten på dei to rullebanene som 
allereie finst.»

Lang forhistorie

Mest sannsynlig 
kommer en tredje 

rullebane. Spørsmålet 
er bare hvor og når. 

(Foto: OSL)

Lufthavnsjef Nic. Nilsen mener 
det er god samfunnsøkonomi 

å båndlegge et område 
nå, selv om en eventuell 

utbygging ligger langt fram 
i tid. (Foto: Geir Hasle)
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Prosjektleder, Isachsen Entreprenør AS

Utdannelse som sivilingeniør samt bred bransjeerfaring fra 
tilsvarende stilling er ønskelig. Du trives med å lede men-
nesker, og forstår betydningen av egeninnsats, involvering 
og handlekraft for å levere på tid og innhold.

Anleggsledere, Isachsen Entreprenør AS og 
Isachsen Entreprenør Oslo AS

Som anleggsleder har du det overordnede ansvaret for 
anleggsprosjektets drift og produksjon.

Ingeniør/teknisk fagskole ønskes, relevant yrkeserfaring 
kan kompensere for manglende utdannelse.

Det er 2 ledige stillinger som anleggsledere, én lokalisert i 
Solbergelva og én i Oslo.

Kalkulatør, Isachsen Entreprenør AS

Bred erfaring innen fagfeltet er ønskelig. God tegnings – og 
tallforståelse er nødvendig, samt gode datakunnskaper, 
kontraktsforståelse og prosjekterfaring.

Stikningsingeniør, Ingeniørservice AS

Erfaring fra bygg – og anleggsstikning er ønskelig, det 
samme er relevant utdannelse og noen års erfaring. Du er 
utadvendt, resultatorientert og faglig dyktig.

Driftsleder, VS Element AS

Bakgrunn som bygningsingeniør e.l. er ønskelig. Kjerne-
kompetanse innenfor teknisk tegning/konstruksjon er 
nødvendig. Du evner å ha flere baller i luften samtidig, og 
du har sterk gjennomføringsevne.

HMS-leder, stabsfunksjon hovedkontor

Til Gruppens HR-avdeling søkes HMS-leder med bred fag- 
og bransjeerfaring. Du må ha gode lederegenskaper og 
relevant erfaring. 

HMS-rådgiver, stabsfunksjon hovedkontor

Til Gruppens HR-avdeling søkes HMS-rådgiver med bred 
fag– og bransjeerfaring. Du kommuniserer godt, og er 
handlekraftig og løsningsorientert. Gode datakunnskaper 
er en fordel.

G R U P P E N

Les mer på  isachsengruppen.no/jobb

Isachsen Gruppen er gjennom sine 9 datterselskap totalleverandør av anleggstjenester. 
Vilje til lønnsom vekst har vært en av grunnsteinene i Isachsen Gruppens utvikling siden 
selskapet ble stiftet i 1986. Isachsen Gruppen er historien om 25 års kontinuerlig vekst, 
Gruppen teller i dag mer enn 350 dyktige fagfolk. Sist men ikke minst så er det historien om 
evnen til å utøve entreprenørånd. Isachsen Gruppen – entreprenørskap satt i system.

Oppdragsmengden er for tiden i kraftig vekst, vi mottar derfor gjerne snarest søknad 
fra dyktige, motiverte fagfolk som ønsker å bli en del av en av landets beste og mest 
fremgangsrike anleggsvirksomheter. Gruppens geografiske nedslagsfelt utvides stadig, vi 
mottar derfor gjerne søknad også fra deg som bor utenfor det sentrale østlandsområdet.

Som ny Isachser blir du møtt med attraktive lønnsbetingelser og bransjens kanskje beste kollegaer.  
Opplæringssystemene er gode, det samme er mulighetene for personlig utvikling.

Arbeidsmiljøet preges av romslighet, stå-på-vilje og mye humor  
– det skal være moro å gå på jobb i Isachsen Gruppen!

Søknad sendes ISS Personalhuset ved Bjørn E. Stabæk, e.post: bjorneven.stabaek@personalhuset.no

For detaljert informasjon om den enkelte stilling se www.isachsengruppen.no/jobb eller  
ring Bjørn E. Stabæk på tlf 982 95 188

Nå har du sjansen 
– ledige jobber i Isachsen Gruppen
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Anleggsarbeid i rød sone
Skanskas tyngste materiell og mest sikkerhetsklarerte mannskap er i aksjon 
på OSL. Flyplassen er i full drift under byggingen, og disiplinen er skjerpet.

– Vi henger noe etter på enkelte områder, men jobber raskere på 
andre. Totalt sett er vi godt i rute, sier prosjektleder Tore Tveit i 
Skanska, selskapet med den største entreprisen på Gardermoen. 
Det som nå foregår, er den største ombyggingsjobben som 
noensinne er gjort på en norsk flyplass.

Politiattest
På vennlig engasjert bergensk tar Tveit med Byggaktuelt på 
en biltur over store deler av lufthavnsområdet, og det er ikke 
småtterier å ha oversikt over. Gardermoens veinett utgjør intet 
mindre enn tre mil, så her finnes både snarveier og omveier. Tveits 
firehjulstrekker med høy bakkeklaring viser seg veldig praktisk 
heromkring.
Men før vi kommer så langt, må både prosjektleder og Byggaktu-

elts utsendte gjennom en sikkerhetskontroll av nøyaktig samme 
omfang som flypassasjerenes. Samtlige anleggsfolk passerer 
samme sluse hver gang de beveger seg inn og ut av området. Og 
ingen får jobbe på Gardermoen uten politiattest, som vanligvis 
oppnås etter en drøy måneds søknadsprosess inkludert risiko- og 
sikkerhetskurs.
– Da sier det seg selv at alt vi foretar oss må planlegges nitid, og 
alle skjønner hvorfor det må være slik, sier Tore Tveit.
Det stilles det strenge krav til orden og oppførsel i en tid med 
unormalt mange utearbeidende mennesker på flyplassen. Litt 
fraslengt papirsøppel kan tas av vinden og havne inn i en flymotor 
med fatale følger. Det er nulltoleranse for FOD (Foreign objects 
damage), som det heter på sikkerhetsspråket. Slappe holdninger i 
retning av «slikt skjer nok aldri» er tabu. Nøyaktighet og disiplin 

Geir Hasle 
(Tekst og foto)

Layher  – en pål i te l ig  samarbeidspartner

Siden 1945 har navnet Layher stått for sikkerhet, stillassystemer av høy kvalitet, høy servicegrad,
et pålitelig og langsiktig partnerskap. At virkelighetstilpassede produkter og tilbehør som gjør ditt
daglige arbeid lettere, er det beste beviset på dette. Velkommen til å kontakte oss!

Layher A/S • Myrvangveien 3 • 2040 Kløfta • Tlf 63 92 99 20 • Faks 63 92 99 21 • info@layher.no • www.layher.no

NR 1. I EUROPE

FA S A D E S T I L L A S            A L L R O U N D S T I L L A S            V Æ R B E S K Y T T E L S E            E V E N T S Y S T E M           R U L LE S T I L L A S T I L B E H Ø R

Her får vi et inntrykk av hvor nært 
Skanska arbeider flytrafikken. Til høyre 

ses et fordrøyningsbasseng ta form.
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er dyder man tar alvorlig, og det gjelder slett ikke bare sikkerhe-
ten. Av miljøhensyn blir selv den minste kjemikalieskvett på avveie 
umiddelbart fjernet fra asfalt eller grus. 
– Kanskje høres det hysterisk ut, men vi er ikke innstilt på å ta 
noen sjanser, forklarer Tveit.

Litt travelt
175 Skanska-folk var på plass praktisk talt dagen etter kontrakts-
inngåelsen med OSL i mars i fjor. Kontraktens pålydende er 690 
millioner kroner, og omfatter ny taksebane med omkringliggende 
infrastruktur og ny banestasjon. Dessuten bygges tre svære 
76-diameters betongbasseng for formiatholdig overvann og fire 
fordrøyningsbasseng, som blir mellomlagringssted for olje- og 
glykolholdig vann.
– Også i år får vi det litt travelt, forteller Tveit, og smiler av sin 
egen underdrivelse. 
– Men vi drar nytte av utstrakt detaljplanlegging denne vinteren, 
og er i god posisjon for resten av året. Planlegging og god rappor-
tering er nøkkelen til suksess i et prosjekt som dette. 
Enorme lengder med kabelkanaler, overvannsrenner og driv-
stoffledninger skal ned i bakken. Mesteparten av Skanskas arbeid 
vil dermed ikke synes. 

Farepotensialet 
– Vi jobber på et område tilsvarende Oslo sentrum fra Bislett til 
Bjørvika, sier Tveit og peker på et kart.
Og i tåke blir alt hvitt og veldig stort på Gardermoen. Da er det 
lett å forville seg dit man ikke skal. Derfor er alle kjøretøyene 
utstyrt med kjørekart. Ingen får lov til å ferdes noe sted uten å vite 
nøyaktig hvor man er. Farepotensialet for feilkjøring på en flyplass 
er enormt. Derfor sitter kjørerettighetene adskillig lengre inne på 
Gardermoen enn andre steder.
– Her lemper vi ikke på reglene. Den som ikke vet hvor han er, må 
straks stoppe bilen og ringe til driftssentralen, som om nødvendig 
kontakter tårnet. De der oppe har full kontroll på hele området til 
enhver tid.
Det meste er på stell ser det ut til, og Tore Tveit gleder seg særlig 
over to forhold: at jobben er i rute, og ikke minst, at anleggsarbei-
det så langt ikke har ført til forsinkelser i flytrafikken.

Nytt radartårn, foreløpig 
uten den hvite og 
karakteristiske kuppelen. 
Forskalingssnekker Erik 
Grønnerud i forgrunnen.

– Alt vi foretar oss 
må planlegges 
nitid, og alle 
skjønner hvorfor 
det må være slik, 
sier prosjektleder 
Tore Tveit.

Vårt kjerneområde er godkjenning og sertifisering av :
• Ferdigbetong – betongvarer og betongelementer

Vi administrerer i alt 15 ulike godkjenning- og sertifise-
ringsordninger innen områdene:

• Fabrikkfremstilte betong- og lettbetongprodukter
• Tilslag
• Asfalt
• Armeringsstål, sement og murmørtel
• Tilsetingstoffer og tilsetingsmaterialer til betong 
• Prøvingslaboratorier og byggeplasslaboratorier

Besøk oss på vår hjemmeside www.kontrollbetong.no hvor du blant
net vil finne en ajourført database over alle godkjente og sertifiserte 

virksomheter.  700 f er i dag tilsluttet våre ulike ordninger.

V i  e n g a s j e r e r  o s s  n a s j o n a l t  o g  i n t e r n a s j o n a l t

Postboks 441, Sentrum – 0103 Oslo
Tel.: 46 44 60 98    Faks : 22 42 44 64   

E-post : post@kontrollbetong.no

Dokumentasjon av byggevarer i ht. Teknisk forskrift 97 kap. 5
Akkreditert produkt- og kvalitetssystemsertifisering

oretak 
an
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Bespisningsrakett 
på Gardermoen

Største VA-jobb

Mat- og drikketilbudet på Oslo Lufthavn 
blir ikke bare bedre. Det blir også mye 
større og mer variert, i takt med økende 
passasjertall og ulike ønsker.

Mat- og drikketilbudet på Oslo Lufthavn blir ikke 
bare bedre. Det blir også mye større og mer variert, i 
takt med økende passasjertall og ulike ønsker.

Utviklingen på Gardermoens bespisningsside kan best beskrives 
som en totrinnsrakett. De nåværende kommersielle arealene om-
bygges ganske radikalt og økes med nærmere tusen kvadratmeter, 
men når Terminal 2 er klar i 2017 kommer ytterligere leiearealer. 
Teknisk sjef hos serveringsoperatøren SSP Norge, Øivind Fleis-
cher, er ikke helt sikker, men regner med et sted mellom 2000 og 
2500 ekstra kvadrat. 
SSP har servert mat og drikke over hele verden i over 60 år, og 
driver kaféer, kiosker, barer, puber og flycatering på 70 utsalgsste-
der i Norge. I porteføljen finner vi brands som Pizza Hut, Upper 
Crust, Salmon House, Point og mange andre.

Mye bredere
Fleischer opplyser om nye konsepter som er på tur i år til Norge 
og Gardermoen. Vi snakker om både ombygging av eksisterende 
mattilbud og nykommere. Kaffegiganten Starbucks kommer med 
sitt første utsalgssted her til lands, mens Yo! Sushi og brasseriet Le 
Grand Comptoir allerede er på plass.
– Vi ønsker å gi et langt bredere tilbud til de reisende, alt fra has-
temat for folk i farta til mer sofistikert bespisning med servitører. 
Vi vil fylle igjen gapene, kan du si. 
Videre kommer baren O’Learys og Food Market by Oslo, 
som etableres over to etasjer på utland. Kafékonseptet vil tilby 
bakervarer og asiatisk og norsk varmmat.

– Folk vil merke store endringer i terminalen, og de vil samlet 
sett gi en ganske annen atmosfære enn før. Man vil knapt finne et 
lignende oppbud av forskjellige spisesteder, selv ikke i en gågate i 
en større by, sier Fleischer.

Høyeffektive arealer
SSP Norge og Øivind Fleischer har ansvaret for prosjekteringen 
av alle serveringsarealene, og med seg har han arkitekter, interi-
ørarkitekter, konsulenter og håndverkere. Dette er høyeffektive 
arealer med rask logistikk. To semitrailerlass med mat og drikke 
ankommer daglig.
– Byggmessig er kompleksiteten på små arealer helt klart den 
største utfordringen. Og selvsagt er det full drift i anleggsperioden, 
som ved de andre omveltningene på Gardermoen for tiden. Vi kan 
ikke like godt be passasjerene ta med seg matpakke, heller.
Særlig byr ventilasjonen på hodebry. Den skal tilknyttes tekniske 
anlegg i alle bauger og kanter, på arealer som ikke tilhører SSP. 
– Men det går bra. Vi har et forbilledlig samarbeid med huseier, 
sier Fleischer.

– Dette er for tiden den største vann- og avløpsjobben i Norge, 
sier adm. direktør Håvard Kjendseth i Isachsen Entreprenør, som 
skal levere VA-arbeidet til Oslo Lufthavn Gardermoen. Kontrak-
ten med Skanska er verdt 170 millioner, og arbeidet skal være 
avsluttet i november 2012.
Prosjektleder i Isachsen Entreprenør, Nils Anton Winther, 
forteller at 40 kilometer rør og vannledninger, 1100 kummer og 
30 kilometer kabelrør skal graves ned i forbindelse med utbyg-
gingen. Tilsammen 230.000 kubikkmeter med masse må graves 
opp og legges på plass igjen.

– Vi bemanner oppdraget med mellom 40 og 80 medarbeidere i 
den 20 måneder lange anleggsperioden, opplyser Winther.
I tillegg til Isachsen Entreprenør er to andre datterselskaper i 
Isachsengruppen også engasjert i prosjektet: Isachsen Elektro tar 
seg av jordingssystemene og Ingeniørservice stiller med massebe-
regnere og stikningsingeniører.
Skanskas prosjektsjef, Oddmund Hansen, sier det slik: – Vi er 
svært glade for å ha Isachsen Entreprenør med på laget, et selskap 
vi anser for å være meget erfarent og å ha stor kapasitet.

Geir Hasle 
(Tekst og foto)

Håvard Kjendseth  
og folkene hans i 

Isachsen Entreprenør 
håndterer landets 

største VA-jobb  
om dagen.

1. Her installeres Yo! Sushis plukkebånd, slik mange 
kjenner det fra utlandet.

2. Brasseriet Le Grand Comptoir kommer på plass, 
blant annet med sin fire meter høye barvegg.

3. Øivind Fleischer: – Vi kan ikke like godt be 
passasjerene ta med seg matpakke, heller.

1.

2.

3.
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Hvis kompressoren stopper, 
stopper Per. Hvis Per stopper, 
stopper Gunnar. Hvis Gunnar 
stopper, stopper Arvid...

Den lille skriften:
UCO Driftsgaranti tilbys våre registrerte bedriftskunder og bortfaller ved 
brukerfeil. Tidsfristen på fire timer regnes eksklusiv reisetid. Garantiens 
ramme for kreditering kan ikke overstige fakturert leiesum. Mer informasjon 
om UCO Driftsgaranti og våre utleievilkår finner du på www.uco.no

Ved feil på maskinen reparerer eller bytter 
vi den omgående. Klarer vi ikke dette innen 
fire timer, betaler du selvsagt ingenting 
under driftsstansen, og blir i tillegg kreditert 
verdien av to leiedager.

Er du opptatt av kvalitet, og ønsker ekstra 
trygghet for fremdriften i prosjektet ditt, 
lønner det seg å leie maskiner og utstyr 
med driftsgaranti hos UCO. 

NYHET! Nå får du UCO Driftsgaranti på alle maskiner og alt utstyr du leier hos oss.



På nikk med alle
Hver morgen tar Nic. Nilsen en runde på hele terminalområdet og 
opp i tårnet for å hilse på og se at alt er på stell. Nilsen synes det 
morsomste her i verden er å få folk av sted til avtalt tid. 

Adm. direktør Ingard Nicolai Nilsen og hans medarbeidere på 
Oslo Lufthavn håndterer 19 millioner passasjerer i året, og OSL 
er kåret til Europas mest punktlige flyplass av Association of 
European Airlines. Ikke bare én gang, men fire.
Etter noen tøffe år etter oppstart i 1998 er virksomheten på 
Gardermoen blitt en suksessbedrift. Nic. Nilsen har vært med fra 
begynnelsen, og var i tillegg lufthavnsjefen som slukket lyset på 
Fornebu. 

Trehundre kick daglig
– Jeg får fortsatt kick av å se fly ta av, og det blir trehundre kick 
om dagen. Fly og flyrelatert virksomhet er fascinerende arbeid. 
Direktøren for det hele tar seg en morgenrunde mellom 07.00 og 
08.00, og spaserturen er for lengst legendarisk. 
– Jeg går hele terminalen på langs, først på utland og deretter på 
innland. Og så heisen opp i tårnet. Da får jeg greie på om flyene 
går på tid og at ting fungerer. 
– Hvordan blir disse rundene tatt i mot av de ansatte?
– De er så vant til det nå, og spør hvor jeg blir av hvis jeg en 
sjelden gang ikke dukker opp. Jeg tror de synes det er hyggelig.

Kontoret
Nic. Nilsen og Oslo Lufthavn har i lang tid speilet seg i hverandres 
punklighet. 
– Nå er det ikke slik at OSL alene bestemmer punktlighetstil-
standen, selvsagt. Det er 150 arbeidsgivere her med til sammen 
13.000 mennesker, som jobber med alt fra bagasjehåndtering til 
flynavigasjon. Men det er OSL som eier infrastrukturen, og hvis 
den ikke fungerer, blir det forsinkelser.
Sånn er loven på Gardermoen, og Nilsen har panoramautsikt til 
lovens etterlevelse. Fra sitt utstikkerkontor i femte etasje ser han 
bortimot alt.
– Er kontoret spesialtegnet etter eget ønske?
– La oss heller si det sånn at jeg grep muligheten da vi bygde dette 
bygget.
Administrasjonsbygget er naturligvis lydisolert etter kunstens 
regler. For Nilsens del antagelig litt for godt isolert. Han elsker 
flystøy, for den betyr som oftest at passasjerene kommer av gårde 
vel forlikte og godt fornøyde. I hans tilfelle handler det om en 
tilfredsstillelse av paradisisk format. 

Dyp fascinasjon
Oslo Lufthavn har snart nådd full kapasitet. Endelig vedtak om 
ny terminal, T2, kom i midten av januar i fjor. Over 12 milliarder 
kroner skal svis av på ny pir og nye taksebaner, tilsvarende et 
område på 117.000 kvadratmeter. Det er nesten like mye som 
eksisterende anlegg. Fase 1 skal stå ferdig i 2017.
– Er punktlighet og effektivitet bare et spørsmål om å bruke mest 
mulig penger?

– Nei, jeg ser det ikke sånn. Infrastrukturen må være på plass, men 
det viktigste er samvirket mellom aktørene på flyplassen.
– Hva er det beste med en flyreise?
– Jeg er dypt fascinert av systemet som ligger bak en slik hendelse. 
Og opplevelsen blir ikke dårligere av at den er rask. 
– Det er alltid noe å lære, og det er mye underholdning i fly på vei 
ut og inn. Antagelig vil familien min si jeg har slitt dem ut med 
nysgjerrigheten på hva som skjer på flyplasser rundt om.
– Du reiser med andre ord ikke; du diagnostiserer og analyserer?
– Ja, på en måte kan du si det.

En køfri våt drøm
En totalt køfri terminal er bare en våt drøm. Det finnes definitivt 
en smertegrense for hvor mye ressurser som bør settes inn for å 
eliminere selv akseptable køer. 
– Innsats må alltid vurderes opp mot gevinst. I flyplassplanleg-
gingen dimensjonerer vi ikke etter den korte topptimen. Der hvor 
mange ferdes, vil det aldri bli helt køfritt.
– Folk aksepterer å tråkke litt i kø hvis de er forhåndsinformert. 
Er de ikke det, blir det irritabelt.
Med den forventede trafikkøkningen i årene framover kommer 
terminalutvidelsen slett ikke for tidlig. 
– Vi passerer 23 millioner årlig reisende i 2015. Men når ny ter-
minal er klar, kan vi ta imot 28 millioner. Senere, med en eventuell 
fase 2, kan vi ta 35 millioner.

Slitsom start
Det trengs ikke siviløkonomutdanning for å begripe at en omset-
ning på 3,6 milliarder og et overskudd på en milliard er store og 
gode tall. 
Oslo Lufthavns omdømme har ikke alltid vært tilsvarende 

Geir Hasle 
(Tekst og foto)

Nic. Nilsen (65) er flyinteressert siviløkonom og sjef på Oslo 
Lufthavn. Han har hatt flysertifikat og hoppet i fallskjerm.

www.byggaktuelt.no50
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godt. Nilsen medgir at de første årene etter åpningen i 1998 var 
særdeles slitsomme. Køene, støyen, forurensningen; svært lite gikk 
OSLs vei. 
– Glykol til avising vinterstid er vanskelig forenlig med rent grunn-
vann, men vi har laget oppsamlingsbassenger og fått leverandø-
rene til å levere mer miljøvennlige produkter. Med hånden på 
hjertet tror jeg vi kan si at OSL er blant verdens mest kompetente 
på dette, sier bergenseren. 
– Når begynte omdømmet å bedre seg?
– Fra omkring 2001, vil jeg si. 

Erkjennelser og åpenhet
Siden har Nilsen blitt stoltere år for år, dog iblandet ydmyke 
erkjennelser når det oppstår enkeltsituasjoner. Som når bag-
gasjeanlegget ble slått ut en dag, og alt stoppet opp. Det er slike 
hendelser man trenger for å bli minnet om at hovmod når som 
helst kan stå for fall. Nic. Nilsen har imøtegått med åpenhet og 
innrømmelser.
– Vi husker og lærer noe hver gang. Reisen fortsetter.
Selv om befolkningen i de fire omkringliggende kommunene er 
blant landets mest økende, er det for drøyt å hevde at forholdet til 
naboene er plettfritt. De mest støyende flymaskinene er tatt ut av 
drift, men flyplassjefen synes man får være såpass ærlig å si at det 
som er igjen av bråk er en kilde til litt uenighet fra tid til annen. 
– Det er vanskelig å bli populær på flystøy. Ikke alle synes som jeg, 
at det er musikk, sier Nilsen.

Meld deg på  
som utstiller!

Påmelding og mer  
informasjon finner du på: 

www.fdv-dagene.no

 VIS VEIEN TIL 
BEDRE BYGG 

17. – 19. okToBER 2012
NoRGES VaREMESSE

Glideforskaling
Glideforskaling  -  Heavy-Lift

www.interform.as

Vi har utført Glideforskaling på Radartårnet



Snøen som falt i fjor skal kjøle OSL
Snøen fra rullebaner, taxebaner og flyoppstillingsplasser smelter i dag bort 
til ingen nytte. Nå skal den brukes til kjøling i sommerhalvåret.

Snø og is gir mye bryderi på en flyplass vinterstid. Store arealer 
skal brøytes og snøen deponeres. I Terminal 2-prosjektet skal 
denne innsatsen utnyttes til kjøling om sommeren. Smeltevann fra 
snødepoter vil bli brukt som kilde i fjernkjølenettet. Bærekraften 
legges på is, kan man si.
Frode Fjeldstad og hans folk fra Cowi er i ferd med å planlegge et 
snøkjøleanlegg med effektkapasitet på fem megawatt. Han er disi-
plinleder RIV i Team_T AS, som vant T2-prosjektkonkurransen.

Kjempegrop
Fjeldstad forklarer prinsippet, som er enklere enn det er sinnrikt: 
Om vinteren pakkes ren snø sammen, nesten til massiv is, i et 
snødeponi som er utformet som en svær grop i bakken. Arealet er 
på 8.500 kvadratmeter med en total snøhøyde på opp til ti meter. 
– På våren dekker vi dette med sagflis, og får et førsteklasses 
termisk energilager, forklarer Fjeldstad.
Når snølageret begynner å smelte og kjølebehovene melder seg i 
sommermånedene, skal smeltevannet brukes som spisslast inn mot 
fjernkjølenettet. 
– Smeltevannet er sjelden over en plussgrad, og temperaturen er utrolig 
stabil. Dette er rett og slett lavtemperert isvann, opplyser Fjeldstad. 
Snødepotene utgjør om lag to GWh, og rundt halvparten kan 
utnyttes i de termiske anleggene. Resten går tapt til omgivelsene.

Erstatter kjølemaskiner
Alternativet til smeltevannet fra snødepotene er flere nye 
kjølemaskiner i eksisterende energisentral til å produsere fjern-
kjøling. Energisentralen er i dag eneste kilde til fjernkjølenettet, 
og produserer isvann via varmepumper og frikjøling fra åpne 

grunnvannsbrønner. Snølageret ligger en kilometer unna det 
utvidede fjernkjølenettet. 
– Etter at smeltevannet er vekslet mot fjernkjølenettet, blir det 
tilbakeført til snødeponiet for å holde smelteprosessen i gang. 
Dermed har vi smeltevann tilgjengelig hele tiden, sier Fjeldstad.

Ren snø
Bare ren snø vil bli brukt til frikjøling og å tilføre smeltevannet til 
grunnene. Snøen skal samles fra flater som ikke krever kjemika-
lier, eller fra brøyting når det snør ved svært lav temperatur.
På Gardermoen vet vi det kan det snø helt ned til 17 kuldegrader, 
og ved slike temperaturer blir flatene brøytet før kjemikalier 
kommer i bruk. Forurenset snø skal samles opp separat, og vil 
ikke komme til nytte som termisk energi.

Få erfaringer
Det er ikke mange andre anlegg i verden å lære av. 
– Vi har sett på et referanseanlegg i Sundsvall i Sverige, og vi vet at 
det har vært vurdert i Sapporo, men ikke om det ble gjennomført, 
forteller Fjeldstad.
Mange erfaringer med det spesielle snøkjøleanlegget må med 
andre ord skaffes underveis i prosessen. For eksempel eksakt hvor 
mye snø det er mulig å deponere i høyden, når den kan brukes og 
hva anlegget krever av vedlikehold.
Hva så med snøfattige vintre, som klimapessimistene spår det vil 
blir flere av? Vel, prosjektgruppen har tydeligvis også tenkt på 
dette.
– Selv om vi legger den dårligste nedbørsvinteren de siste 20 årene til 
grunn vil vi ha dobbelt så mye snø som vi trenger, opplyser Fjeldstad.

Geir Hasle (Tekst) 
Gaute Bruvik (Foto)

Frode Fjeldstad er begeistret over utvidelsen av fjernvarmeopp-
legget til OSL, og beskriver det som «sexy». For bransjefolk.
– Som kilde for varmepumpesystemet, som er en av kildene i 
fjernvarmeanlegget, skal vi bruke renset avløpsvann fra Garder-
moen Renseanlegg. Dette gir en helårlig vanntilførsel med en 
temperatur på 10-15 grader, som er ypperlig i et gjenvinnings-
perspektiv, både når det gjelder kjøling og varme. 
Kildene til det nye fjernvarmeanlegget blir dermed varmen fra 

det utvidete fjernkjøleanlegget, eksisterende grunnvannsbrønner 
og renset avløpsvann. 
Det er behov for 35 megawatt varmeeffekt, og forventet energi-
produksjon etter utvidelsen er 56 GWh per år. Over halvparten 
av fjernvarmeproduksjonen vil etter utvidelsen komme fra 
varmepumper, og fornybarandelen er om lag 80 prosent.
– En så høy fornybarandel er ikke vanlig i fjernvarmeanlegg, 
påpeker Fjeldstad.

Bærekraftig fjernvarme

www.byggaktuelt.no52
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100 % UORGANISK 
POREBETON

ENKEL PROJEKTERING 
OG OPPFØRELSE

U-VERDI 0,11 
– BEHAGELIG INNEKLIMA

ØKONOMISK 
LØSNING

Nå introduseres YTONG Energy+ på det Norske marked – en verdensnyhet, 
som setter nye standarder for energieffektivt og bæredyktig bygg. 
YTONG Energy+ er en tre-komponent blokk fremstilt i 100 % porebetong 
og er sertifisert bæredyktig etter Cradle to CradleCM prinsippet. 

Med YTONG Energy+ behøver du kun å tenke et materiale til oppførelse 
av råbygget. Det gir en enkel og tett løsning som minimerer mulighetene 
for feil. Med en U-verdi på 0,11 på 50 cm massiv fasadevegg, er det lett å 
oppfylle både energikrav og byggevisjoner. Nå og i fremtiden. 

Blokken er skapt. Nå er det din tur til å skape. Les mer og book et 
presentasjonsmøte på ytong.no

SkandinaviaS 
førSte bæredyktige 
byggeblokk
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Cradle to Cradle CertifiedCM 
is a certification mark of MBDC.
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Unngå byggskader
med luftet kledning og totrinnstetning

Hovedfunksjonen til en luftet kledning er å beskytte ytterveggen mot 
klimapåkjenninger og mekaniske skader. SINTEF Byggforsk har i mange  
tiår anbefalt å bruke en utlektet, luftet og drenert kledning som gir 
totrinnstetning. 

I en vegg med totrinnstetning fungerer kledningen som en 
regnskjerm og tettesjiktet innenfor fungerer som vindsperre. Vann 
som driver inn bak kledningen blir drenert ut, og kledningen 
tørker raskt ut på grunn av luftsirkulasjonen i luftespalten. Luftet 
kledning og totrinnstetning er en innarbeidet praksis i trehusbyg-
ging. Fig. 2 viser prinsippet med luftet kledning og totrinnstetning. 
Fig. 3. viser totrinnstetning av fuge i fasade. Samme prinsipp 
gjelder også for veggkonstruksjoner med platekledning av andre 
materialer som f.eks. plast, metall, naturstein og sementbaserte 
plater. 

Totrinnstetning
Selv om prinsippet med totrinnstetning er godt etablert, ser vi 
iblant fuktskader i fasader. Slagregn kan drive gjennom klednin-
gen, inn til kledningens bakside, og videre inn  til vindsperren og 
trenge inn i veggkonstruksjonen. Trange sammenføyninger og 
avslutninger kan gi sen uttørking. På trekledninger ser vi ofte råte- 
og malingsskader. Fuktskadene i luftede kledninger skyldes ofte at 
følgende løsninger er mangelfulle: 
• Dårlige beslagsløsninger mot andre bygningsdeler i fasaden, 
f.eks. vinduer
• Åpne kledninger som ikke er regntette
• Manglende utlekting og/eller dårlig ventilering og drenering av 
luftespalten
• Manglende dryppkant og/eller endevedforsegling

Åpne kledninger
Vi ser stadig flere byggeprosjekter med nye kledningssystemer som 
har så store åpninger at de ikke er regntette. Kledninger med store 
perforeringer eller fuger gir store slagregns- og UV-påkjenninger 
direkte mot vindsperren. Vanlige vindsperreprodukter er ikke 
ment å tåle slike påkjenninger. Dersom kledningen har så store 
åpninger at den kun har en fasadefunksjon, må den monteres som 
et tredje sjikt utenfor en luftet kledning. Dersom det brukes åpne 
kledninger, må en bruke en vindsperre som har dokumentasjon 
på at den ikke brytes ned av UV-påkjenninger fra sollys. Vertikal 
kledning av rektangulære trebord som settes kant i kant (låvekled-
ning) brukes iblant på større trehusprosjekter. Låvekledning 
er et eksempel på en kledning som gir store slagregns- og UV-
påkjenninger direkte mot vindsperren. 

Hans Boye Skogstad, 
SINTEF Byggforsk 
(Tekst) 

Fig.1. Lektekledning montert på sløyfer og lekter 

Fig. 2. Luftet kledning og totrinnstetningFig. 3. Totrinnstetning av horisontal fuge
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Fuger i luftet kledning
Vertikale fuger i kledningen bør ikke være større enn 3 mm og 
horisontale fuger bør ikke være større enn 5 mm. Større fuger 
i kledningen bør sikres med egen regnskjerm. Totrinnstetning i 
fuger følger samme hovedprinsipper som for luftede kledninger. 
Eksempler på utforming av vertikale og horisontale fuger i luftet 
kledning av plater er vist i fig 4. 

Utlekting og lufteåpninger
En luftet kledning monteres vanligvis på en utlekting slik at 
den ventilerte luftespalten blir minst ca. 23 mm. Åpningene ved 
innløpet i bunn og utløpet i topp bør tilsvare en sammenhengende 
åpning på ca. 5 mm. Fig. 5 viser nødvendig lufteåpning ved avslut-
ning av kledning i bunn og i topp. Vertikale lekter for liggende 
trekledninger og ulike platekledninger kan legges direkte mot 
vindsperren. Horisontale lekter for vertikale kledninger med plan 
bakside må monteres på vertikale sløyfer for å sikre fri drenering 
og sammenhengende ventilering langs luftespalten. Sløyfer og 
lekter for kledning er vist i fig. 1. 

Trekledninger og fuktbeskyttelse
Endeveden bør forsegles med grunning og beis eller maling for 
å hindre at vann trekker opp i kledningen. I tillegg kan vertikale 
kledningsbord skråskjæres slik at de får en dryppkant i enden. 
Vertikale kledningsbord bør avsluttes minst ca. 6 mm over 
beslag slik at vannet drypper av og dreneres ut, for å unngå at 
vann blir stående og trekke opp i endeveden. Fig. 5 viser bord 
med skråskjært dryppkant og nødvendig åpning ved avslutning 
ned mot beslag. Det bør være mulig å vedlikeholde endevedfor-
seglingen. For å komme til med en malingspensel bør åpningen 
mellom endeveden og beslaget være 8-10 mm. Endeved i liggende 
kledning, som f. eks. i skjøter, bør forsegles på samme måte for å 
unngå oppsprekking og avflassing av maling. 

Beslagsløsninger mot andre bygningsdeler, f. eks. vinduer
Kledning rundt vinduer er utsatt for vanngjennomtrengning og må 
utføres med lufting slik at vann kan dreneres ut og kledningen kan 
tørke ut. Beslagene må utføres slik at minst mulig vann trenger 
gjennom kledningen. Se for øvrig egen artikkel om vindusinnset-
ting i BA nr. 12 2011. 

Referanser
Byggforskserien 542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. 
Luftede kledninger og fuger
Byggforskserien 542.101 Stående trekledning
T. Kvande, K.R. Lisø, B. Time, 2007: Luftede kledninger. Klima-
påkjenninger, erfaringer og anbefalinger, Rapport 2, SINTEF 
Byggforsk, Oslo

Fig. 4. Eksempel på utforming av fugekryss i kledning med 
plane plater

Det er fullt mulig å redusere omfanget av byggskader og prosjek-
teringsfeil i Norge, og dermed oppnå økt kvalitet og produktivitet. 
Kunnskap og kommunikasjon er sentrale stikkord. Systematisk 
kunnskapsformidling og erfaringstilbakeføring, kan gi samfunnsø-
konomiske besparelser i milliardklassen. SINTEF Byggforsk 
ønsker med artikkelserien Unngå byggskader å fokusere på 
temaene byggkvalitet, byggskader og byggeprosess. Artikkelserien 
vil formidle råd om hvordan man sikrer bruk av riktige løsninger, 
materialer og konstruksjoner med Byggforskseriens anvisninger 
som fundament. 

Byggforskserien – Byggenæringens kvalitetsnorm 
Byggforskserien er en komplett kilde til byggetekniske løsninger, 
og inneholder tilrettelagte erfaringer og resultater fra SINTEF 
Byggforsks egen og byggenæringens praksis og forskning. Anvis-
ningene tilfredsstiller funksjonskravene i Forskrift om tekniske 
krav til byggverk (TEK10) – og er et sentralt verktøy for å sikre at 
norske bygninger utføres i samsvar med forskriftene.  
Se http://bks.byggforsk.no/ 

Nasjonal database for byggkvalitet. Klok av skade?  
Se www.byggkvalitet.no.

Unngå byggskader

Fig. 5. Eksempel på beslagsløsning i en luftespalte som 
er delt i felter for å hindre brannspredning. Skissen viser 
endeavslutning av bord og nødvendig klaring over beslag, 
samt nødvendig lufteåpning oppunder beslag. 
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BVM - Batteri Voltage Monitor
Megger BVM er en batterispennings måleenhet. Den brukes for testing av kapasitet i store industrielle batteribanker, 
som vanligvis finnes i elektrisk kraft sub-stasjoner, telecom fasiliteter og computer baserte UPS-systemer. Når 
den brukes sammen med en enhet, slik som Meggers TORKEL, og test data management programvare, slik som 
PowerDB og TORKEL Win, fører det til at BVM utfører en fullstendig automatisert batteribank kapasitet test, i 

henhold til IEC testmetode. Testen møter også NERC / FERC krav. BVM er utformet i modulær form, hvor BVM 
enhet brukes for hvert batteri eller ”jar” i sløyfen som skal testes. Ett BVM for hvert batteri kobles til den neste i 
en ”daisy-chain” fashion, og gir dermed enkel og rimelig utvidelsesmuligheter for å møte testkrav for små til store 
batteri/bank-systemer.
Delfin clip, som følger med, kan enkelt fjernes og byttes med forskjellige stiler av standard banan plugg klemmer 
og / eller skjøteledninger for å imøtekomme eventuelle krav til batteritilkoblingen.
Installasjonen ved bruk av BMV, er rask og enkel. Hver BVM er identisk og kan kobles i alle batteritest 
posisjoner. Det gir dermed maksimal fleksibilitet og ombyttbarhet av BVMs. Opptil 120 BVMs kan bli 
«daisychained» i en enkelt batteribank under test. BVM ”Auto Discovery”-funksjon lar verten automatisk 

bestemme antall batterier under test, og gi sekvensiell identifisering av hver BVM i testens sløyfe.

iPhone som fjernkontroll  
Med den nye X-Remote adapteren kan du bruke iPhone som 
fjernkontroll til de fleste tilstedeværelse- og bevegelsesdetektorene 
fra ESYLUX samt andre produkter innen belysning og nødlys. 
Takket være den nye X-Remote adapteren og tilhørende app 
slipper du å lete etter riktig fjernkontroll, noe som sparer 
verdifull tid.
Den kompakte adapteren festes enkelt på iPhone og overfører 
signaler til detektorene, noe som gjør smarttelefonen til en 
universell fjernkontroll. Den nye ESYLUX app’en er nå 
tilgjengelig for nedlasting i App Store ® Apple ® (søketermer: 
”ESYLUX” eller ”X-Remote”). Alt du trenger å gjøre er å laste 
den ned til din iPhone og den er klar for bruk.

Fremtidens gipskutter 
I dag bruker håndverkeren tapetkniv under deling av gipsplater, dette er 
tungvint og det blir aldri helt rette kutt og medfører ekstraarbeid med 
sparkling osv.
SpeedPlac produseres i Frankrike og ble vist for Europamarkedet under 
Batimat i november 2011. 
Med dette nye systemet kan du kutte og knekke inntil 100 meter 
gipsplater på 15 minutter, med millimeterpresisjon. Systemet leveres i en 
koffert med sammenleggbare aluminiumsskinner, kuttehode og ekstra 
kniver. SpeedPlac er et spesialverktøy for deling av gipsplater på opp til 3 
meter. 
Dia Proff Norge AS har fått general agenturet for dette produktet i Norge, 
men søker aktivt ulike forhandler, byggvarehus som ønsker å distribuere et 
konkurransefritt produkt i Norge.

KALDT?

VEAB/Master varmevifter
2, 3, 5, 9, 15 og 22 kW
VEAB byggavfuktere

med/uten tilskuddsvarme

Asker, hovedkont.: 66 75 30 00
www.kcl.no

Master og thermox
varmluftaggregater

Parafin/Diesel 10 til 220 kW
Gass 10 til 69 kW

Alt-i-ett laser
Spectra Precison UL 633 laseren er i en og samme laser en 
to-falls laser, grøfte-, kombi- og interiør/bygg laser. I tillegg til 
at du kan sette ut fall i to retninger, kan du måle fallet som er, 
høyden, sett x, y og z aksen i hvilken som helst vinkel. Laseren 
søker seg inn der du ønsker laserstrålen skal være, og den har 
automatisk akseinnretning.
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BESØK

KOMPETANSE · FAGMESSIGHET · PROFESJONALITET

Les mer på www.tunbyg.dk
eller på denne mobil webside:

Arr.: Trælasthandlerunionen-TUN, tlf. +45 45 80 78 77, tunbyg@tun.dk

B Y G G M E S S E N

TUN BYG 2012 
Fredericia, Danmark

Klima · Energi · Miljø

13. - 16. mars 2012
Fredericia Messecenter

MESSE C
Vestre Ringvej 101 · 7000 Fredericia

Fri adgang for fagfolk · Åpent hver dag fra kl. 10.00–17.00

Besøk TUN BYG 2012, og la deg inspirere 
av nye energieffektive og bærekraftige 
produkter og løsninger fra 300 ledende 

leverandører.

Da vil du stå godt rustet for alle 
oppdrag innen energirenovering.

Skriv ut ditt adgangskort 

på www.tunbyg.dk
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Ny brannhemmende 
overflatebehandling for 
utvendige trevegger 
Den nyutviklede FR Facade er et helt nytt produkt fra Teknos for 
brannhemmende behandling av utvendige trevegger. Produktet 
er utviklet for industriell bruk og det har et trelagssystem 
med brannhemmende svellende grunning. Den spesielle 
sammensetningen av brannhemmere er ikke hygroskopiske og 
påvirkes i svært liten grad av vær og vind i forhold til vanlig 
saltbasert impregnering. 
FR Facade har gjennomgått omfattende tester i henhold 
til de relevante internasjonale testprosedyrene og har fått 
klassifiseringen K110 B-s1 d0.

Ny forpakningstype 
Nå er det slutt på pappesker som faller fra hverandre 
når de blir våte. ESSVE lanserer nå en 
helt ny type forpakninger til skruer, 
spiker og muttere: ESSBOX. Hele 
innfestingssortimentet vil nå bli levert 
i robuste plastforpakninger som er 
perfekte til gjenbruk. ESSBOX 
forpakningene er bare første 
steg i en ny og revolusjonerende 
oppbevarings løsning. 

Ny håndverksbukse 
Timberland PRO utvider kolleksjonen 
av arbeidsklær med den nye, slitesterke 
håndverksbuksen Timberland PRO 
614©, som er laget spesielt for det 
nordiske markedet.
Timberland PRO 614© er fremstilt i 35 
% bomull og 65 % polyester forsterket 
med Cordura© på knærne og nederst 
på leggen. Buksen er utstyrt med flere 
praktiske lommer som blant annet 
tommestokklomme, hammerhank, 
mobillomme, Cordura©-forsterkede 
spikerlommer samt mobillomme med 
rem som gjør det enkelt å ta opp 
mobiltelefonen. Refleksdetaljer øker 
sikkerheten ved arbeid i den mørke 
årstiden.
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Huawei satser på kompaktlastere i Norge
Den norske maskin- og utstyrsimportøren Wee Trading – som alt sitter på importen av 
Dong Feng – har fått agenturet til de kinesiskproduserte kompaktlasterne. 
Kompaktlasterne fra Jingjiang Huawei utvikles i Kina, men er bygget på japanske 
patenter. Først ut på markedet er ATTACK HW 1130, som har en 3-sylindret, 26 hk 
Kubota motor og en praktisk løftekapasitet på 600 kg. Med sin nette størrelse på 3,6 m 
lengde og en svingradius på beskjedne 2,25 m er ATTACK HW 1130 bygget for allsidig 
bruk. Lasteren er utstyrt med Bondioli-pumper og Bucker ventiler, og leveres med gaffel, 
skuff, hydraulisk quick-kobling og hydraulisk tredjefunksjon. Kompaktlasteren er tilpasset 
det norske markedet med hytte som alternativ. 

Stavanger offshore tekniske skole 
tilbyr teknisk fagskole innen:

ebygg
eanlegg
eklima, energi og miljø
estillas (lokalt opptak)

bygg FremtiDen Din

Søk på 
www.vigo.no
innen 15. april

www.sots.no

Armaflex-produkter får CE-merke 
Armacell er den første produsenten av fleksible rørisoleringer 
som får CE-sertifisering 
Fra og med august 2012 må alle tekniske isolasjonsmaterialer 
som selges i Europa, innfri de europeiske produktstandardene 
og være CE-merket. Man har dermed fått på plass et 
bindende rammeverk for de viktigste produktegenskapene for 
tekniske isolasjonsmaterialer, deriblant varmekonduktivitet, 
dampdiffusjonsmotstand, brannegenskaper og toleransegrenser. 
Dette gjør at planleggere, forhandlere og fagarbeidere skal kunne 
sammenligne ulike produkter raskt og direkte.

Forbedret 
solskjerming 
Hovedproduktene til Tundra Sol er 
screens, utvendig solskjerming som består 
av en perforert duk som kjøres opp og 
ned langs skinner. En screen skal skjerme 
for lys og plagsom varme, mens man 
fortsatt beholder utsynet. Dette er et norsk 
produkt, utviklet for norske forhold. 
Doble sideskinner på en 50 mm 
fasadeprofil forenkler montasje, gir en 
bedre fasadeintegrering, og gjør at man 
kan montere fortløpende over større 
fasader. En screen kan automatiseres 
og motoriseres. Mørke duker er 
fasadenøytrale, men det leveres også duker 
i ulike farger med lakkerte sideskinner, 
hvis man vil ha en mer fargerik løsning.

Hultafors nye krittsnor  
ligger i forkant
Hultafors lanserer nå en ny generasjon krittsnor der avansert 
ergonomi, kvalitet og smart funksjonalitet går hånd i hånd. Nå 
kan håndverkeren gjøre flere slag uten å fylle på snoren, og det 
med bedre presisjon enn tidligere. Krittsnoren har innebygget 
girutløser som beskytter mot overbelastning, og minsker risikoen 
for å ødelegge girfunksjonen og forhindre at snoren ryker. Den er 
produsert i flettet bomull/polyester med høy absorberingsevne og 
kan ta opp mer kritt enn tradisjonell krittsnor og har en utveksling 

som gjør at den trekker inn 3x raskere.
Krittsnoren har en 30 meters snor og 

en delbar kork, noe som gjør at 
det er enkelt å bytte snor.
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Alt du trenger å se. 
Alle du vil treffe.

Nordbygg 2012 presenterer bærekraftig byg-
ging i verdensklasse. Over 800 utstillere viser 
deg nyhetene, ideene og fremtidsløsningene. 

Alt dette får du se:
•	Materialnyheter
•	Byggesystemer
•	Innredning	og	overflatesjikt
•	Energieffektiv	bygging
•	Anleggsmaskiner	og	verktøy
•	VVS,	kjøle-	og	varmepumper
•	Personlig	utstyr
•	«Bilen	i	byggebransjen»
•	Seminarer	og	mye	annet

For fribillett og info, gå inn på  
nordbygg.se og angi kode 0542

20.–23. mars 2012 
Stockholmsmässan

Mer enn 
en messe

Løvenskiold Handels lukkede 
fagmesse Arena 2012 på 
Lillestrøm bød på nyheter, faglig 
oppdatering og ikke rent lite 
relasjonsbygging.

Dagens motto var Mer enn forventet! Og arrangørene hadde 
virkelig lagt seg i selen for å understreke nettopp dette. Messen 
Arena 2012 samler Løvenskiold handels egne kjeder, samarbei-
dende kjeder, leverandører og kunder. 
Fredag var proffens dag, hvor byggevarehusene inviterte med sine 
proffkunder. Deltagerne ble loset rundt til de forskjellige leveran-
dørene og fikk både praktisk og nyttig informasjon.
– Og de oppfører seg usedvanlig disiplinert, skrøt markedsdirek-
tør i Tina Karp. For dem som mot formodning måtte ha mistet 
gruppen sin, var det utplassert løypevakter på strategiske steder, 
som sørget for at den bortkomne fant tilbake til sine. 
Noe som skiller denne messen fra de foregående, er innslaget av 
polske håndverkere. Veldig positivt og ikke minst hyggelig å bli 
invitert med på dette arrangementet, var tilbakemeldingen.

Ikke bare fag
Lørdagen var for ansatte i varehus og butikker tilknyttet forskjel-
lige Maxbo og Malia. Nærmere 2500 mennesker besøkte messen, 
et tall arrangørene var svært fornøyd med. 
På en lukket fagmesse som dette er det selvsagt ikke kun det 
faglige som står i sentrum, relasjonsbygging er også viktig, og fra 
Løvenskiold Handels side var det lagt opp til et utpreget sosialt 
program på kveldene. 
– Hver messedag avsluttes 
med festmiddag, show og 
konserter, sa messegeneral 
Rune Kjølberg.
På fredagen var det ikke 
lagt opp til dans, men roc-
kekonsert med den svenske 
artisten Björn Rosenström 
og konferansier var Atle 
Antonsen. På lørdagen 
overtok Linn Skåber, Truls 
Svendsen og Postgirobygget 
stafettpinnen. 
På søndag stod Arena Hour 
på programmet som inspira-
sjon til kjedenes ansatte.

Kristin Follerås 
(Tekst og foto)

Flere av varehusene hadde utstyrt sine gjester med 
passende bekledning, slik som denne gruppen fra Maxbo i 
Ole Deviksvei i Oslo.

Her viser Espen Øverby fra 
Stanley Black & Decker frem 
en DCD730 drill. Denne dagen 
ble det ca 23 presentasjoner og 
teamet kunne melde om stor 
interesse fra deltagerne.
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Savner du en messe eller et arrangement på denne listen?  Tips oss på: kristin.folleras@byggfaktamedia.no

http://www.byggaktuelt.no/events

20.– 22.  
mars 2012 

Ecobuild
London, England
Ecobuild i London er verdens største event for 
bærekraftig design, konstruksjon og det bygde miljø. 
Messen er Storbritannias største byggbegivenhet av 
noe slag. Over 1300 utstillere gjør denne Ecobuild 
messen til den største noensinne.
http://www.ecobuild.co.uk

13.– 16.  
mars 2012 

TUN BYG
Frederica, Danmark
TUN BYG 2012 ønsker velkommen til et skattkam-
mer av nye byggermaterialer, fete el-verktøy, nye 
byggeløsninger, innovasjon, prisutdelinger og tema 
om klima, energi og miljø.
http://www.tunbyg.dk/

5.– 7.  
mars 2012 

USETEC
Köln, Tyskland
Internasjonal messe for brukte maskiner.
www.usetec.com

7.– 8.  
mars  2012 

Avfallsdagene
Oslo
Gjenvinningsbransjens viktigste møteplass.
http://avfallsdagene.com/2012/index.htm

15.– 20.  
april 2012 

Light + Building 2012  
Frankfurt, Tyskland
Verdens største messe for belysning og intelligente 
bygg.
http://light-building.messefrankfurt.com

3.– 6.  
april 2012 

Buildex 2012 
Moskva, Russland
Buildex presenterer mangfoldet av moderne te-
knologi og materialer innen arkitektur, konstruksjon, 
interiør og designobjekter.
www.buildex-expo.com

24.  
april 2012 

Norsk  Murdag
Oslo
Norsk Murdag er et heldagsarrangement som gjen-
nomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Byg-
gforsk Sintef og Norsk Murforum, med murrelaterte 
presentasjoner fra både inn- og utland.
www.byggutengrenser.no

21.– 22.  
mars 2012 

Byggedagene
Oslo
Aktuelle tema og toppmotiverte foredragsholdere.

20.– 23.  
mars 2012 

Nordbygg
Stockholm, Sverige
Nordens viktigste byggemøte.
www.nordbygg.se

16.– 21.  
april 2012 

Intermat
Paris, Frankrike
En internasjonal utstilling av utstyr, maskiner og 
teknikker for byggeindustrien.
http://en.intermat.fr/

27.– 30.  
mars 2012 

MCE-Mostra Convegno 
 Expocomfort
Milano, Italia
Oppvarming, kjøling, vann og energi - MCE tilbyr et 
komplett utstillingsvindu avansert teknologi innen 
komfort, effektivitet og energisparing.
www.mcexpocomfort.it

21.–25.
februar 2012

Bautec Berlin
Berlin, Tyskland
International messe for Bygg og anleggsteknikk.
www.bautec.com

Messekalenderen gir deg god oversikt over nyttige og interes-
sante messer og arrangmenter. Både i Norge og ellers i verden.
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	Komplett verktøy for effektiv informasjonshåndtering
	Webbasert prosjektstyringsverktøy og webhotell
	Tusenvis av fornøyde brukere siden 1999 

For mer info, kontakt: Jonas Havstein Rønne – Tlf: 400 20 776 

Noen av våre kunder:
Statsbygg, Skanska, AF Gruppen, Bundebygg, Constructa, 
JM Byggholt, IKEA, Undervisningsbygg, Vedal.

Effektiviser byggeprosessene
Bruk allkopibygg.net for å spare tid og penger!
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Dette vil være fojaeen til det nye Rica-hotellet i 
Narvik, og det vil bli luftig. Her er takhøyden seks 

meter og veldig mye glass.
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Majestetisk hotell i Narvik

Narvik ble under andre verdenskrig bombet sønder og sammen. 
Byggeaktiviteten var derfor veldig stor i tiden etter 1945. Det gjør 
at bygningsmassen i sentrum ikke er av den mest spektakulære 
sorten. Men nå tyder det på at ting er på vei til å endre seg. Rica-
hotellet, som er plassert midt i hjertet av Narvik, ruver majestetisk 
omgitt av vakker natur på alle sider. Som nærmeste nabo til 
fojaeen i hotellet ligger for øvrig Europavei 6. 
– Med sin spesielle form og design er Rica-hotellet et signalbygg 
for Narvik, og med sine 17 etasjer over bakkenivå er det faktisk 
det høyeste hotellet i Nord-Norge. Det er alltid spennende å 
arbeide med nye prosjekter, men en del er mer givende enn andre. 
Å bygge Rica-hotellet har vært et arbeid som blir verdsatt veldig 
høyt. Det er alt annet enn et A4-bygg og vil stå som et landemerke 
i Narvik, sier prosjektleder Odd Harry Hjelle i Consto AS. 
NCC Consto ANS, et samarbeidsprosjekt mellom entreprenør-
selskapene Consto og NCC, har hatt totalentreprisen på det nye 
hotellet i Narvik, som har en prislapp på om lag 175 millioner 
kroner og en arealstørrelse på rundt 7000 kvadratmeter fordelt 
på blant annet 148 hotellrom. Høyden på hotellet er på nesten 60 
meter, og med antennen som er lokalisert på taket til toppetasjen 
rager bygget nærmere 70 meter over bakkenivå. Byggestart for 
prosjektet ble gjort i midten av mai for nesten to år siden. Omlag 

90-100 arbeidere har hatt sitt virke gjennom prosessen, som 
avsluttes i slutten av februar i år. 

Solid
Hotellet er fundamentet på stålkjernepæler, som ikke er slått, men 
boret ned til fjell. Bygningen er avstivet med to heisjakter, og disse 
har også vært sentrale for å inndele etasjene med vegger, gulv og 
tak, alle elementene i betong. Fasaden, som i hovedsak er dekket 
av glassvinduer, har et buet utseende utover med en vinkel på 
mellom to og tre grader. Fra nederste til øverste etasje i hotellet 
skiller gulvarealet om lag fire meter i diameter. Det gjør at man fra 
vinduet i en etasje ikke vil kunne få øye på etasjene under, bare de 
over.   

Energimerking
Til tross for den spesielle utformingen av bygget, har ikke det 
miljømessige blitt nedprioritert. Det nye hotellet har eksempelvis 
fått utdelt nest øverste nivå når det gjelder energimerkingen. En B 
på denne skalaen betyr at hotellet forbruker mindre enn 202 kwh 
årlig per kvadratmeter til energi.
– Det er ikke bare utseende som har blitt satt i fokus for dette 
hotellet. Energi og miljø-aspektet har også stått sentralt i proses-

Det nye Rica-hotellet i Narvik vekker oppsikt langt utenfor byens grenser. 
Den arkitektoniske perlen blir beskrevet som et signalbygg for en by i vekst.

Ole Petter Barø Høgset
(Tekst og foto)

Det er fire meter i forskjell på diameteren på grunnflaten fra nederste til øverste nivå i hotellet. Det gjør at man eksempelvis 
ikke klarer å se etasjene under seg, bare de over, når man er i bygget.
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sen. Og vi som har totalentreprisen har måttet gjøre vårt ytterste 
for å innfri de krav som eierne har ønsket, og vi er veldig stolt og 
fornøyd over at vi har lykkes så godt som vi har gjort, forklarer 
Odd Harry Hjelle. Etter hvert er det meningen at hotellet skal 
kobles til et fjernvarmeanlegg, men dette er ennå ikke ferdig 
utbygd i Narvik. Frem til dette anlegget er en realitet vil hotellet 
benytte elektrokjele med vannbåren varme til radiatorer rundt 
omkring i bygget. Det vil også være innslag av varmekabler på 
gulv på baderommene. 
En egen brannheis er også noe som Rica Narvik har fått etablert. 
Brannheisen, som er den tredje heisen totalt i hotellet, vil under 
normale omstendigheter fungere som vareheis, men har også 
egenskaper som gjør at den kan benyttes også i en eventuell 
brannsituasjon. Det gjør at man kan få brannmenn og utstyr 
forflyttet raskt opp i etasjene hvis det skulle være nødvendig.

Skybar
I 16. etasje i Rica Narvik vil det bli etablert en bar/restaurant med 
fantastisk utsikt alle retninger. Hvis værgudene er på lag er det bare 
øyekapasiteten som begrenser hvor langt man klarer å se. Totalt 
vil hotellet bestå av 19 ulike nivå. 17 av disse etasjene vil befinne 
seg over nivået til hovedfartsåren E6. U1 og U2 er derimot under 
gatenivå og vil huse blant annet driftsrom. Parkeringsfasiliteter 
innendørs vil man ha i et tilstøtende bygg. Over bakkenivå vil de to 
første etasjene bli benyttet til en gedigen resepsjon, som har om lag 
seks meter takhøyde, i tillegg til restaurant og kafebar. De som skal 
bruke kjøkkenet i det nye hotellet vil også ha gode rammevilkår. 
Med størrelse og utstyrsnivå er kjøkkenet helt i toppklassen.  
Hotellrommene vil variere i størrelse fra 13 kvadratmeter til suiter 
på om lag 26 kvadratmeter. Alle rommene vil ha panoramautsikt. 
Hvilken utsikt man får avhenger hvor hen i hotellet du oppholder 
deg. Hotellet vil også ha gedigne konferansefasiliteter, og har flere 
små møtesaler, i tillegg til det største, som kan ta i mot i underkant 
av 200 mennesker. Rica Narvik er for øvrig tegnet av Madsø Sveen 
arkitekter AS.

Tiltakshaver, prosjekterende, utførende og 
 leverandører: 

Tiltakshaver: Jan Kåre Gungjerde
Tiltakshaver: Rambøll Norge As 
Prosjektleder: NCC Consto Ans
Ark: Madsø Sveen Arkitekter AS
Lark: Asplan Viak AS
RIB: Cowi
RIBR/aku.: Tecnoconsult AS
RIG: Multiconsult
RIE: Installatøren As
RIV: Narvik rørleggerforretning AS
RIV rør: VVS-teknikk Ltd 
RIvent: Elnan AS (ventilasjon)
/Elnan økovent AS
Grunnarbeider: JV-maskin As
Peling: Nordenfjeldske Spunt og peleservice AS
Betongelementer: Norland Betongelement as
Montasje: Nordkran Prefab AS
Glassfasade: AS Metus-EST
Badekabiner: Norac AS
Heis: Kone Heis As
Kulde: Johnsen Controls
AV-anlegg: FotoPhono AS
Stålkonstruksjoner: Harstad Stålmontasje
Maling: Malersentralen AS
Brannisolering: Sikkerhets Service AS
Taktekking: Svein.M Jentoft
Innredning: Hipas Design 
Beslagarbeid: John M Føre
Materiell: Tools Narvik
/Byggern Harstad
Kjøkken: Lindrup Martinsen
/AE Storhushold AS

I hotellets 16. etasje er skybaren lokalisert. Og det er litt av et utsiktspunkt. Her er det sentrum av Narvik som kan beskues. 
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BYGGTEKNISK PROSJEKTERING 

Arkitekt

Beddingen 14, 7014 Trondheim
Telefon 73 80 98 20

www.madsosveen.no

ANS

STOLT LEVERANDØR 
AV KOMPLETTE BAD

www.norac.no

Mange mener at det nye Rica-hotellet er et godt signal på 
den store aktiviteten som for tiden gjøres i Narvik.

Isolering og taktekking er utført av

Telefon +47 957 97851
Web:  svein-m-jentoft.no

E-post: firmapost@svein-m-jentoft.no
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Kjøpesenter ganger to

Med denne siste utvidelsen på 5.500 kvadratmeter har Kremmertor-
get est til ca 25.000 kvadratmeter for handleglade Elverumsinger. 
Tilbygget er plassert på søyler som en svevende annen etasje over 
parkeringsdekke og parkeringskjeller. Og siden dekket ikke var 
dimensjonert verken for nybygg eller anleggstrafikk, ble løsningen 
å dele opp prosjektet i to. Først ble den ene halvdelen av nybygget 
reist og overlevert, så var det bare for Veidekke å starte forfra igjen 
med den andre halvdelen. Nå kjenner Veidekke området særdeles 
godt, de har selv bygget parkeringskjelleren, og forrige senterutvi-
delse som var for fem år siden, var også i regi av Veidekke. 
Den første delen av dette prosjektet var ferdig til påske 2011, mens 
del to stod ferdig til 1.desember slik at leietagerne kunne få med seg 
julehandelen. Gjennom byggeperioden er det lagt stor vekt på HMS 
i forhold til å skille byggeaktivitet, kunder og trafikk inn og ut på 
området. Resultatet er helt etter boka, ingen uønskede hendelser 

eller skader gjennom en byggeperiode på 1,5 år. På eget mannskap 
er det rapportert et par småhendelser. 

Pigget opp om natten
– En del av kontrakten går ut på å oppgradere resten av kjøpesente-
ret, og de arbeidene pågår fremdeles. Dessuten bygger vi om enkelte 
av lokalene i den gamle delen av senteret. Noen av leietagerne der 
har flyttet over i den nye delen og nå klargjør vi deres gamle lokaler 
for nye leietagere. Vi har også utført arbeider i fellesarealene, blant 
annet har vi pigget opp gulvet og lagt nye keramiske fliser, forklarer 
Alf Åge Svartvadet fra Veidekke Entreprenør AS Distrikt Indre 
Østland. Siden senteret har holdt åpent hele byggeperioden, ble 
nettopp dette med pigging av flisene en ekstra utfordring.
– Arbeidene måtte vi utføre etter at senteret var stengt for kvelden. 
Da var det å dekke til med plast, pigge opp så mye vi rakk inntil vi 

Utvidelsen av Kremmertorget i Elverum bød på en aldri så liten utfordring. 
Løsningen ble å bygge i to omganger.

Kristin Follerås 
(Tekst og foto)
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måtte rydde etter oss og fjerne tildekkingen slik at senteret kunne 
åpnes som vanlig dagen etter. Så var det samme prosedyre neste natt, 
sier han.  Butikkfrontene mot fellesarealet er også oppgradert og 
vindusfelt er erstattet med rent glass samt at rullegitter er byttet ut. 

Søyler fra oven
Siden utvidelsen er en svevende andre etasje, fikk entreprenøren 
enkelte ekstra utfordringer. Den nye andreetasjen er fundamentert 
på nye søyler som går ned gjennom parkeringsdekket, gjennom 
parkeringskjelleren og hviler på nystøpte fundamenter. Søylene er 
plassert slik at de ikke kommer i konflikt med eksisterende ribber i 
konstruksjonens underside. Det ble boret hull i parkeringsdekket og 
de nye søylene ble heist ned ved hjelp av mobilkran. Avstanden var 
åtte meter. Siden dekket ikke var dimensjonert for anleggstrafikk 
eller tyngre leveranser, måtte det også opparbeides ny anleggsvei ved 
sidene av parkeringsdekket, og det var herfra søylene ble buksert på 
plass. Søylene er plassert frittstående gjennom dekket med klaring 
mellom selve hullet og søylen. For å unngå lekkasje fra parkerings-
dekket og ned på bilene i etasjen under er det bygget opp en vanntett 
høy kant rundt søylene og det er lagt vanntett asfalt på dekket.
Hele byggesaken er sertifisert til BREEAM. Dette er et engelsk 
system, men det arbeides med å få det tilpasset etter norske 
forskrifter. For at et bygg skal kunne få dette sertifikatet må flere 
faktorer være tilstede. Blant annet må kriterier innen energitilførsel, 
belysningsløsninger, vannforbruk, kortreiste materialer og miljø 
generelt være på plass, og ikke minst innenfor visse verdier. For 

Tilbygget er en svevende etasje forklarer  
Alf Åge Svartvadet fra Veidekke. 

Rullefortau i begge retninger bød på ekstra 
utfordringer, siden det eksisterende måtte flyttes når 

det nye skulle på plass. 
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Kremmertorgets del er det blant annet tilrettelagt for at kunder skal 
kunne benytte buss til senteret. Det er også opprettet el-bil plasser 
med rom for utvidelse, hvis det skulle vise seg å bli nødvendig. En 
større sykkelparkering vil også bidra til at senteret blir grønnere.
– Og selv om senteret er utvidet har vi ikke økt antall parkerings-
plasser, forteller Svartvadet.
Trelasten som er benyttet kommer fra nærområdet og selv håndver-
kerne er i all hovedsak lokale. 
– Dette er det første norske kjøpesenteret som er BREEAM 
sertifisert, sier han. Det er byggherren som har hatt krav om denne 
sertifiseringen i kontrakten og dette er først og fremst gjort for å 
lokke til seg interessante leietagere. 
– Energi og miljø er i vinden om dagen, og det et stort pluss for oss 
som entreprenør at vi kan skilte med at vi har bygget etter denne 
sertifiseringen, sier Svartvadet. Veidekke er også den hittil eneste 
lokale entreprenøren som har bygget etter BREEAM. 

Nytt og bytt
Bærende konstruksjoner er i prefab betong. Dette gjelder både 
søyler og etasjeskiller i hulldekke. Bæring er i hulldekker og stål. 
Takkonstruksjonen er lett-tak elementer, mens yttervegger er utfyl-
lende bindingsverk som er isolert og har fått utlektet, liggende og 
jernvitrolbehandlet trekledning.
Fasaden på den eksisterende bygningsmassen er også oppgradert 
med blant annet nye dører og vinduer. Ytterkledningen er også 
byttet. 2/3 deler har fått sammen jernvitrolbehandlede kledning, 
mens resten er kledd med sementbaserte ivarboard plater. Det er 
byttet heiser og rullefortau. Dette siste viste seg å bli en større jobb 
en først antatt.
– Det var kun rullefortau i en retning i senteret og det måtte flyttes 
på grunn av bredden, så vi endte med å flytte det eksisterende 
båndet og montere et nytt der det gamle hadde vært, avslutter 
Svartvadet. Kremmertorget er utvidet med 5.500 kvadratmeter.  

Noe arbeider gjenstår før alle leietagere er vel installert 
 i nye lokaler.

Noe av det mest karakteristiske i senterets nye del, er denne kafeen. Her var det masse folk en vanlig hverdags formiddag.
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Tiltakshaver, prosjekterende, utførende og 
 leverandører:

Tiltakshaver: Sektor Eiendomsutvikling
Senterleder: Kremmertorget kjøpesenter
Totalentreprenør / Hovedentreprenør: Veidekke Entreprenør AS
ARK: AMB Arkitekter AS
RIB: Sweco Grøner AS
RIBr: P.i.D. Solution
RIV: Siv. Ing. Per Ø Hansen as
RIE: Hallås Elverum AS
BREEAM: Golder Associates
Prefab. elementer: SBG Byggprosjekt AS
Vent.: GK Norge AS
Rør: GK RørAS
Elektro: Svensgaard Installasjon AS
Betongsaging: Elverum Betongsaging
Blikkenslager: Elverum Blikkenslagerverksted AS
Maling: Fossberget Maling & Gulvservice AS
Himling: Knut H. Andersen
Sparkling: Mjøsprodukter AS
Branntetting: Norsk Brannforebygging AS
Glass: Profilteam AS
Grunnarbeider: Senderud AS
Betong: Betong Øst AS
Sparkling: Mjøsprodukter
Rullegitter: NOR-SAFE AS
Armering: Norsk Stål
Prefab / Stål: Opplandske Betongindustrier
Bygg: Optimera
Utleie: Ramirent
Kran Betongpumpe: T.O. BULL
Montasje stål/element: Toten Sveis og Montasje AS
Vask: Elverum Rengjøring
Transport: Steinar johansen Transport

Arkitekt

Himlingene er levert og montert av

Sælidvegen 14 - 2322 Ridabu
Tlf. 918 16 587

Rullegittere er levert og montert av

Kveldsrovegen 32 - 2849 Kapp
Tlf. 61 16 53 10 - www.nor-safe.no

Rådgivende ingeniør for 
prefabrikerte betongelementer

Storgata 49 - 2870 Dokka
Tlf. 61 11 84 00 - www.sbg.no

TOTEN SVEIS OG MONTASJE AS

Sluken - 2848 Skreia
Tlf. 61 16 60 55

Stål og betongmontasje
er  utført av
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Kulturnaboen

Boligblokken er plassert på taket av Metrosenteret kjøpesenter, 
og inngår i utviklingen av Lørenskog nye sentrum. Det er 
Agathon Borgen AS som har vært totalentreprenør på dette 
byggetrinnet, for øvrig trinn to av i alt fem utbyggingstrinn. Mot 
slutten av byggeperioden er ca 90 prosent av leilighetene solgt. 
Entreprenøren har også fått kontrakten på det neste byggetrinnet 
og prosjektleder Kjell Finøen legger ikke skjul på at det er en 
situasjon de er meget fornøyd med. Byggestart på trinn tre er 1. 
mars. 
– Vårt mål er at vi skal få jobben med bygging av alle de reste-
rende blokkene, smiler han. 

Leid hjelp
Oppstart på prosjektet var 1.april 2011 og overlevering er 13. 
februar. Det meste av jobben er utført av underentreprenører og 
disse har nesten utelukkende vært kjente samarbeidspartnere. 
– Vi har hatt et veldig godt samarbeid, jeg er veldig godt fornøyd, 
sier Finøen som kan legge til at de samme firmaene fortsetter 
samarbeidet i neste byggetrinn. En god indikator på godt 
samarbeidsklima. 

– Og byggeprosessen har gått riktig greit, uten nevneverdige 
problemer, sier han. Den eneste utfordringen han kan komme på, 
er det faktum at blokken er bygget på taket av et kjøpesenter og 
at det er lagt tekniske føringer fra blokken, gjennom kjøpesente-
ret og ned i parkeringskjelleren i underetasjen. 
– Klart at det hadde vært enklere å bygge ute på et gjorde, sier 
han.

Tradisjonelt
Blokken er reist på tradisjonelt vis med bæresystem i prefab 
med plattendekker og vanlig bindingsverk. Utvendig er bygget 
kledd med cembrit plater. Blokken har 41 leiligheter i varierende 
størrelser fra 38 til 120 kvadratmeter og totalarealet er på 3.300 
kvadratmeter. Alle leilighetene har egen balkong som har fått 
rekkverk i frostet glass.  Det er bygget svalgang ved inngangene 
og det er båreheis i bygget. Fellesarealer har fått belegg og litt 
fliser der slitasjen tilsier det.
Inne er det vanlig standard med parkettgulv i alle rom og fliselagt 
bad. Badene er badekabiner fra Con-Form og det har av opplagte 
årsaker ikke vært noe tilvalg på disse. På kjøkkenløsningene som 

Med kulturhuset Lørenskog Hus få meter unna og kjøpesenter i kjelleren, får 
beboerne i Metro Bygg B i Kulturhusgata Boligsameie umiddelbar tilgang til 
både shopping og kultur.

Kristin Follerås 
(Tekst og foto)

Metro Bygg B er andre utbyggingstrinn av til sammen fem og er bygget på taket av Metrosenteret i Lørenskog. 
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er levert av Norema, har det derimot vært tilvalg, innen fornuf-
tige grenser. 
Alle leilighetene har fått parkeringsplass i kjelleren under 
kjøpesenteret. 
– Det ble avsatt parkeringsplasser til leilighetene da senteret ble 
bygd, forteller Finøen. 

Fjernvarme
Blokkene er tilkoblet fjernvarmeanlegg fra Akershus Biovarme. 
Det er installert balansert ventilasjon i alle leilighetene og bygget 
som sådan er bygget etter TEK07.

– Men vi har gjort flere tiltak i forhold til den nyeste tek’en, 
forklarer Finøen. For eksempel er det brukt 25 cm isolasjon i 
veggene. 
På HMS siden har det også vært et meget bra prosjekt, Finøen 
kan melde om null fraværskader, et resultat han er meget godt 
fornøyd med. 
Agathon Borgen har gjennomført vanlig standard HMS arbeid 
med vernerunder og møter hver 14. dag, og selvsagt sikker jobb 
analyse (SJA) på dette prosjektet, og det har vist seg å fungere 
meget bra. Det har vært ca 60 personer ansatt på prosjektet, 
mange fra Polen og Baltikum.

Vi takker for oppdraget 

TOTAL
ENTREPRENØR

Agathon Borgen AS Byggherre Metro hus B:  
Lørenskog Sentrum Bolig AS et 
datterselskap i BORI Gruppen. 

Det er satt inn badekabiner i leilighetene. Da fleste har valgt standard kjøkkenløsning. I denne toppleiligheten 
derimot, er det lagt ekstra i å få en stilfullt kjøkken. 
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T +47 46 44 49 00       |  www.con-form.no

Vi har levert 

komplett råbygget 

i totalunder-

entreprise

Con-form

byggesystem i betong

 • Dekker • Balkonger

 • Vegger • Bjelker

 • Soyler • Trapper

   • Baderoms-

        kabiner

 

Vi utfører utomhusarbeidet på taket av Metro Senteret.  

 



 

Vi utfører også grunnarbeid, riving, VA-anlegg og anleggsgartnerarbeid. 

 

www.nordbymaskin.no 

Stolt leverandør av
verktøy og festemidler
til Lørenskog Nye Sentrum/
Metro Bygg B

Du bygger - vi tar oss av resten optimeraproff.no
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Tiltakshaver: Lørenskog Sentrum Bolig AS
Totalentreprenør: Agathon Borgen AS
ARK: Skjeseth & Solvang Arkitekter AS
LARK: IN BY AS
RIB: Dr.tech Olav Olsen AS
RIE: RIE Consult AS
Elektro: Elektro Experten AS
RIV/vent: TK Ventilasjon AS
Ventilasjon: TK Ventilasjon AS
RIV/rør: DetaTek AS
Sanitær og varme: Oras AS avd. Gardermoen
RIBbrann: Brannplan Norge AS
RIBlyd: Brekke & Strand Akustikk AS
Betong-prefab: Con-Form Oslo AS
Badekabiner: Con-Form Tocksfors AB
Heis: Elevator as
Taktekking: Icopal Tak AS. region Øst
Anleggsgartner: Nordby Maskin AS
Maler/gulvbelegg: Malerservice Norge AS
Brakker og utstyr: BAS Maskinutleie
Avfallshåndtering: Franzefoss Gjenvinning AS
Stikking/oppmåling: Norsecraft Geo AS
Rekkverk, alu-dører og profilitt: Sagstuen AS
Kjøkken/garderobe: Norema AS
Vinduer/balkongdører: Nordan AS
Parkett og Granab: Bo Andren Norge AS
Innerdører og ytterdører (alle tredører): Swedoor
 

Verktøy/festemateriell: Optimera AS
Gulvstøping: Fron Betong AS
Lås og beslag: Møller Undall AS
Brakkevask og byggvask: Lørenskog Renhold & Service AS
Div tekking: Romerike Tak og Membrand AS
Nettingboder i garasjen: Team Bygg AS
Postkasser: Servicegruppen AS
Utvendig og innvendig tømmerarbeider: Byggmontasje Øst
Utforinger og listverk: Norgestre AS
Byggevarer: Maxbo proff AS

Tiltakshaver, prosjekterende, utførende og leverandører:
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Passivhus for Grøtte skole

Solberg sier videre at politikerne i Orkdal har en visjon om at kom-
munen skal være en grønn kommune og dermed ville de satse på et 
lavenergibygg. I en samspillprosess med entreprenør Skanska AS 
fant de derimot ut at de kunne bygge et passivhus med de kostnads-
rammene de hadde for skolen. Skanska AS har totalentreprisen på 
140 millioner kroner inklusiv moms for bygging av barneskolen. 
I denne summen er det en opsjon på bygging av ungdomsskolen 
inkludert. 
– Å bygge en skole i passivhus var en utfordring for oss. Det er 
ikke mange som har den erfaringen. Men vi gikk til oppgaven med 
ydmykhet og ville satse stort for å få oppfylle kravene til passivhus, 
forklarer  prosjektleder Eva Forseth Andreassen i Skanska AS. Og 
det har vi klart, repliserer anleggsleder Nils Klevset i Skanska AS.
Han forteller at de har hatt et veldig godt samarbeid med alle 
underentreprenørene og at de har hatt en dyktig arbeidsgjeng fra be-
driften som har stått på og ikke gitt seg før de har vært helt sikre på 
at alle kravene er innenfor rammene til passivhus. Riktignok hadde 

de en del utfordringer sist vinter med over 30 minusgrader. Men som 
kjent så skal det mer til for en trønder. Andreassen forteller at de har 
fått tilbakemeldinger fra en del av underleverandørene som sier at 
de sjelden har vært på en byggeplass med så godt samarbeid og god 
planlegging. Også prosjektlederen for Orkdal kommune roser Skan-
ska for godt samarbeid og arbeid med byggingen av barneskolen.
– Vi har en trykkmåling på 0,2, kravet er 0,6 for passivhus og det 
er vi meget fornøyd med, smiler han bredt, og legger til at de har 
allerede overlevert bygget til byggherre Orkdal kommune, en måned 
før avtalt tid. 

Nyskolen
Grøtte barneskole ligger på Fannrem i Orkdal kommune. Den 
gamle barneskolen er fra 50-tallet. Den nye barneskolen er på 4500 
kvadratmeter og er 120 meter lang. Hvert trinn har sin egen base 
med inngang til de 56 elevene på hvert trinn. Nyskolen har plass til 
om lag 400 elever  og 40 lærere og driftspersonell. Kommunen har 

– Så vidt jeg vet er Grøtte skole den første barneskolen som er bygd etter  
standard for passivhus, forteller prosjektleder Knut Solberg i Orkdal kommune.

Greta Dalen
(Tekst og foto)

Grøtte barneskole skulle opprinnelig bli et lavenergibygg, med en samspillprosess mellom Skanska og kommunen, klarte de 
innenfor kostnadsrammene å bygge en barneskole i passivhus. Her er anleggsleder Nils Klevset og prosjektleder Eva Forseth 
Andreassen i Skanska AS sammen med prosjektleder Knut Solberg i Orkdal kommune.
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valgt å beholde det gamle svømmebassenget samt gymsal. Byg-
gestart var i januar i fjor, med undertegnelse av kontrakt i juni 2010. 
Hele 30 arkitektfirma leverte anbud da det ble sendt ut i 2008. 
Kommunen valgte å gå videre med tre firma og til slutt falt valget på 
Eggen Arkitekter AS. 

Forbildeprosjekt
Skanska  og arkitekt så tidlig at en måtte rette ut fasaden fra 
forprosjektet som arkitekten hadde tegnet for å minimere utvendige 
hjørner for å unngå kuldebroer. Skanska har benyttet den interne 
kompetansen som Skanska Produktdesign sitter med, og i tillegg 
har Enova blitt brukt for å kvalitetssikre valgte løsninger. Gjennom 
Enovas forbildeprosjekt har Orkdal kommune fått1,6 millioner kro-
ner i tilskudd for å bygge den første barneskolen etter kravene om 
passivhus. 40 timer rådgivning er også inkludert i forbildeprosjektet.
– Vi så raskt at det ble noen utfordringer som vi måtte løse etter 
hvert. Markedet er først og fremst tilpasset boliger når det gjelder 
passivhus. Det å finne produkter innenfor akseptabel kostnad var 
utfordrene, det er få produkter på markedet som har en dokumenta-
sjon for passivhus. Eksempler er vinduer, det var kun innadslående 
som oppfyllte U-verdikravet, og de fikk vi ikke godkjent som 
vindusrømning. Når det gjelder dører, hadde vi de samme utfordrin-
gene med tette tredører som oppfyller U-verdikravet. Men vi har løst 
alt, forsikrer prosjektleder Andreassen.
Prosjektlederen og anleggslederen forteller at de gjorde noen tidlige 
valg. Blant ble det brukt ISO3-stendere, som gir lav kuldebroverdi 
og reduserer veggtykkelsen som igjen fører til at en slipper mye 
arbeid med isolering av steg. En valgte å bruke et elementtak, 
som ble lagt på ni dager, det førte til at bygget raskt ble tett. Også 
trevinduer som glassfasade med riktig U-verdi førte til god tetthet 
og raskt tett bygg. Også grunnmurselementer som ble valgt for å 
minske kuldeboen, viste seg å være meget effektivt.

Energimerke grønn A
Skolen blir varmet opp fra en egen energibrønn som kilde. Her har 

en boret 50 meter ned i grunnen. En har beregnet netto levert energi 
på 44,4 kWh/m2 år. Tidlig i prosjektet ble det vurdert led-belysning 
i korridorer og ganger, men en fant ut at effekten ble for liten i 
forhold til kostnad og energibesparelse. I stedet ble fokuset lagt på 
lysstyring via bevegelsesbrytere via SD-anlegget/Dali-styring. I klas-
serommene er det daglysstyring mens det i korridorer og ganger er 
bevegelsessensorer kombinert med SD- anlegg, hvert tredje armatur 
styres via SD anlegget for å lade ledelysystemet.
– Prosjektet tilfredsstiller kravene til Grønn byggeplass. Det har 
vært stort fokus på avfallshåndtering og 96 prosent av avfallet 
fra byggeplassen er sortert, forteller Andreassen. Hun legger til at 
de resterende fire prosentene i all hovedsak er matavfall fra deres 
egen rigg. Andreassen påpeker videre at HMS arbeidet alltid er 
sentralt på byggeplassen. Men at de dessverre hadde en skade under 
byggingen.

Disiplinering
Etter vinterferien kan elever og lærere flytte inn i nyskolen. Prosjekt-
leder for kommunen Knut Solberg forteller at de gleder seg enormt 
til å ta i bruk en splitter ny skole. Men før de kan flytte inn må han 
lære opp elevene og lærerne om hvordan en bruker en skole som er 
bygd som passivhus.
– Her er det noen regler som gjelder for at skolen skal fungere 
etter passivhus-reglene, blant annet skal en ikke åpne vinduer. Vi 
må også fortelle at vi har ulike klimasoner, det innebærer at en må 
huske å lukke dører til de ulike sonene. Solskjerming er styrt via 
automatikken for å tilfredsstille krav til passivhus. Overstyring 
kan kun utføres av vaktmestrene og lærerne må melde inn behov 
for nedkjøring av persinenner for mørklegging av rom,  sier 
prosjektleder Knut Solberg i Orkdal kommune. Han legger til at så 
snart elevene og lærerne har flyttet over i nyskolen starter ungdoms-
skoleelevene å flytte til den gamle barneskolen. Også starter en å 
rive ungdomsskolen som også skal bli ny om to år. Så i Orkdal satser 
en på ungene. 

Hovedinngangen ved Grøtte barneskole, arkitekten har hentet inspirasjon fra gårdene rundt om i Orkdal.
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Tiltakshaver, prosjekterende, utførende og 
 leverandører:

Tiltakshaver: Orkdal kommune
Totalentreprenør: Skanska Norge AS
ARK: Eggen Arkitekter AS
RIB: Siv.ing Jon M. Hoem AS
RiBr: Teknoconsult
RI lyd: Cowi
LARK: Løvetanna Landskap AS
Tekniske fag: Skanska Tekniske Entrepriser AS
Geoteknikk: Rambøll Norge AS.   
RiVa: Asplan Viak AS
Prefab betongelementer Stålarbeider: Contiga
Lås og beslag: BeslagConsult
Riving/ Graving/ Gartner: Nyhus Maskin AS
Heis: Otis
Taktekking: Mestertak
Systemhimling Innvendige glassfelt: Acusto 
Brann -tetting, -maling, -isolering: Kaefer AS
Maler og gulvbelegg: MTG
Vinduer: Nordan
Tredører Glassfelt: Swedoor
Parkett: Bo Andren
Blikkenslagerarbeider: Orkla Blikk og Ventilasjon 
Stålplatetak: Profilbygg Trondheim AS
Limtreleveranse: Ånesland
Ståltrapper og stålrekkverk: Trondheim Stål AS
Resepsjonsskranke: Byåsen trevare
Kjøkken, servantplater: Norema
Kjøleromselementer: Metos AS
Miljøstasjoner Røros Produkter
Solskjerming: Solskjermingsgruppen
Porter: Autolift
Amfi: Skeie
Vindusmotorer: Bramo
Spanskvegger: Maxbo
Etterlysende nødlys: Prolink
Rørlegger: Oras
Elektriker: Vintervoll
Ventilasjon: Trondheim Luftteknikk
Bjørkefiner: Maxbo

Trapper og rekkverk i stål
er levert av

Leirfossveien 27 - 7437 Trondheim
Tlf. 73 96 91 91

Prosjektleder Knut Solberg viser stolt fram en basestasjon/
klasserom for et av trinnene ved barneskolen.

Egen plass for rullestoler som kan lades, med tilhørende 
toalett/skifterom for handikappede.
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Signalbygg vokser i høyden  
Bergen har fått et nytt signalbygg. I fem år har utbyggere arbeidet med 
å omgjøre et eldre forretningsbygg med spesielle kvaliteter til et topp 
 moderne høyhus. Gammelt og nytt er føyd sammen på en  
måte som er godt synlig for omgivelsene.  

Helge Fagerlie Nilsen
(Tekst og foto)
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Tevas er din samarbeidspartner som tar ansvar for alle tekniske installasjoner,
samt teknisk og økonomisk ansvar for grenselinjene mellom rør, ventilasjon og elektro.

Tevas
Midtunhaugen 10 - 5224 Nesttun
Tlf. 55 11 69 90 - kim@tevas.no
www.tevas.no

Ta kontakt eller se våre hjemmesider for mer informasjon. 

– Bygget er fra 1932. Det er langt og smalt, og med en karakte-
ristisk form. Å føre opp et nybygg oppå et eksisterende bygg, og i 
samme form som dette, er litt spesielt. Jeg kjenner ikke til at dette 
er gjort i samme utstrekning med andre bygg i Bergen. Det er 
eiendomsforvalter Ole Jørgen Fæø i Bergen Eiendomsforvaltning 

A/S som sier dette til Byggaktuelt.
Forretningsgården er for mange bergensere kjent for sin 
bueformete kortside i den ene enden. Bygget var opprinnelig 
på seks etasjer. Etter den omfattende ombyggingen har det fått 
to ekstra etasjer, i tillegg til garasje i halve underetasjen. Fæø 

– Med de to nye etasjene har Aasegården funnet sin 
endelige form. Konstruksjonen vil ikke tåle enda mer 
vekt, forklarer Ole Jørgen Fæø.
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Hulltaking, betongarbeider og graving
er utført av

Damsgårdsveien 145 - 5160 Laksevåg
Tlf. 55 34 86 00 - www.stoltz.no

Totalentreprisen
er utført av

Fjøsangerveien 50C - 5059 Bergen
Tlf. 55 32 23 00

www.constructa.no

Trapper og rekkeverk er levert av

Leirviksflaten 23 - 5179 Godvik
Tlf. 55 62 54 61 - www.trakonvest.no

forklarer at påbyggingen og totalrenoveringen av bygget har en 
kostnadsramme på cirka 375 millioner kroner. Det har ikke vært 
overskridelser i budsjettene, eller forsinkelser i fremdriften av 
prosjektet.

Markert skille
Bergen Eiendomsforvaltning har siden 2005 forvaltet og 
driftet Aasegården. Fæø viser og forklarer blant annet hvordan 
utbyggerne i praksis har fulgt et bestemt vilkår for utbygging 
fra Byantikvaren i Bergen. Det gjelder å få til et markert skille 
mellom gammelt og nytt. Løsningen som ble valgt er ikke 
vanskelig å se fra utsiden av bygget. De to sammenføyde delene 
har hvert sitt visuelle uttrykk. I den nye delen er dette løst med 
utstrakt bruk av glass, med klimavegg innenfor. Glasset er holdt i 
en mørk blå-grå tone. 
I bygget er det montert utvendig solskjerming, som betjenes av en 
egen værstasjon. Med utbyggigen er brutto areal økt fra 18.000 
til 24.500 kvadratmeter. Hver etasje er 2890 kvadratmeter. På 
tvers i alle etasjene er det et mellombygg. Hvert av disse er på 
250 kvadratmeter. Her er det blant annet tekniske rom og toalet-
ter. Disse mellombyggene fungerer også som bærende konstruk-
sjoner og brannskille for eiendommen. I tillegg er søylene i hele 
første etasje forsterket, for å klare den ekstra vekten. 

Lite driftsproblemer
Eierselskapet Aasegården A/S eies med en halvpart hver av 
OBOS Forretningsbygg A/S og Theodor Eiendom A/S. Første 
byggetrinn på Aasegården ble avsluttet i 1932.  Da stod bygget 
ferdig, med tre etasjer. Rundt 30 år senere ble så flere nye etasjer 
hektet på. I 2006 startet de nåværende eierne sitt byggeprosjekt, 
som med noen små avbrekk har pågått siden. Noe etterarbeid 

De nye mellombyggene i hver etasje fungerer som 
bærende konstruksjoner og brannskille. Mellombyggene 

inneholder også tekniske rom og toaletter.  
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gjenstår, men bygget er formelt overtatt av utbyggerne. Noen av 
de opprinnelig 30 leietakerne har flyttet ut av bygget i byggepe-
rioden, mens andre er kommet til. 
– Uten alt for store driftsproblemer ble lokalene til leietakerne to-
talrenovert mens de drev sin vanlige virksomhet. Med påbygget 
vil eiendommen huse 12-14 leietakere. Jernbaneverket har flyttet 
inn i den ene, nye etasjen. I begynnelsen av måneden startet et av 
byens største advokatkontor innflyttingen i toppetasjen, sier Ole 
Jørgen Fæø. 
Kortsiden av Aasegården vender ut mot en av byens korteste 
veier. På den andre siden av veien er byggearbeidet startet på et 
annet bygg som også vil synes godt. Her kommer byens nyeste 
hotell, i et høyhus på 14 etasjer.. Det er allerede en miks av 

boliger, offentlig virksomhet, vanlig næring, transport og skoler 
i nærområdet. Den ene langsiden av bygården vender ut mot 
Bystasjonen. På høyt nivå i Bergen kommune og Hordaland 
fylkeskommune diskuteres det å rive deler av denne. Mulige 
utbyggere arbeider med konkrete planer om å bruke den frigjorte 
tomten til næring og boliger.  

Tiltakshaver, prosjekterende, utførende og 
 leverandører:

Tiltakshaver: AASEGÅRDEN AS v/OBOS Forretningsbygg
Bygningsforvalter: Bergen Eiendomsforvaltning AS
Byggherrens prosjektleder: Constructa AS          
Totalentreprenør: Constructa Entreprenør AS        
ARK/RIBR/RIE: Rambøll Norge AS
RIV: Anders O. Grevstad AS
RIBr: NEAS Brannconsult AS
LARK: Smedsvik Landskapsarkitekter AS
VVS: TEVAS
Rørlegger: Anders O. Grevstad
Blikkenslager: Østensen AS
Elektro: Pettersson & Gjellesvik As
Stikking: Skanska Survey
Kran: Vest Kran
Mellombygg: Stål og Montering
Hulldekker: Bergen Montering
Påbygg stål: Skv AS
Hulltaking, Betongarbeid,Graving: Stoltz Entreprenør AS
Hulldekker: Spenncon AS
Peler: Fundamentering AS
Gulvstøp: Industrigulvspesialisten AS
Taktekking: Fløysand Tak AS
Murer: Murerfirma Per Thiesen AS
Branntetting/-Isolering: Maler 1 AS
Brann-Isolering: Kaefer
Gulvlegger: Øystein Tvedt AS
Asbest-Sanering: Norsk Inneklima Og Arbeidsmiljø
Murerfirma: Per Thiesen AS 
Alarm: Infratek ASA
Systemvegger/-Himlinger -Dører: Moelven Nordia AS
Innerdører: Neumann Bygg AS
Vinduer Alu.Dører: Kebo Glass AS
Ståldører Levering: Ulefos Brug AS
Ståldører Montering: Bergen Brannsikring
Lås Og Beslag: Låsservice AS
Kjøkken: Sigdal Kjøkkensenter AS
Kantine-Kjøkken: Hauge AS
Smedarbeider: Stål 1. Etg. Trakon Vest AS
Blikkenslager: Østensen Eftf. AS
Heis: Ing Stein Knutsen AS
Lett Tak: Lett Tak AS 
Vaskevogn: Noracon
Utomhus: Gravdal Hage & Anlegg AS
Leieutstyr: Utleiecompaniet AS

Hulldekker og stålkonstruksjoner
er montert av

Hølbekken 16 - 5262 Arnatveit
Tlf. 98 28 36 15 - www.bergenmontering.no

Vi har produsert og levert 
glass - og aluminiumsfelter

Leirvikflaten 7 - 5179 Godvik
Tlf. 55 50 14 00 - www.keboglass.no

Systemvegger, himlinger og bører
er levert og montert av

Moelven Nordia AS
Solheimsgaten 9, 5058 Bergen
Tlf. 06050
www.moelven.no
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Det er HENT AS som har totalentreprisen på om lag 103 millioner 
kroner, fordelt på 90 millioner fra kommunen og ca. 16 millioner 
fra fylket. Fylket blir dessuten den største leieren av hallen. Bygg-
herrer er både Stjørdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskom-
mune. Hallen er delvis bygd sammen med Ole Vig Videregående 
skole, som vil bruke deler av bygget, blant annet gymsal med 
tilhørende garderober og undervisningsareal. Hele hallen er på 
om lag 8000 kvadratmeter. Skolens kantine blir nå utvidet og blir 
en del av vrimleområde til hallen. En del av glassfasaden inn mot 
den nye hallen blir erstattet med rullegitter for å åpne kantine ved 
større arrangementer. 
– Det har vært en grei jobb å bygge hallen. En stor utfordring 
hadde vi da gulvet i hallen skulle legges. Ved så store støper under 
åpen himmel er vi avhengig av godt vær slik at hele gulvet kan 

støpes kontinuerlig, så vi var litt på ”tuppan”, forklarer prosjekt-
leder Ståle Fiskvik i HENT AS. Han legger til at de startet klokka 
05.00 og var ferdig klokka 23.00 på kvelden.

To byggherrer
HENT startet byggingen i desember 2010 etter noen måneder med 
forprosjektering, og riving av den gamle hallen. Bygget er et sam-
arbeid mellom Stjørdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskom-
mune. For HENT har det betydd at de gjennom byggeperioden har 
avholdt to separate byggemøter. Ifølge prosjektlederen har ikke det 
ført til noe stort ekstraarbeid, bortsett fra at alt måtte dokumente-
res dobbelt opp. Samarbeidet med begge har gått veldig bra, ifølge 
Fiskvik, som tror at mye av dette skyldes at representantene fra 
byggherrene også var med på forprosjekteringen.

Den 12.02.1012 klokka 12.00 åpner ordføreren i Stjørdal den nye hallen. I tre 
hele dager skal åpningen markeres. Med 3500 kvadratmeter hallflate vil det 
bli plass til både internasjonale kamper i håndball, volleyball og basket, samt 
at konserter og messer får store områder å boltre seg på. 

Greta Dalen  
(tekst og foto)

Stjørdalshallen – en arena for 
idrett, kultur konsert og messer

Stjørdalshallen blir en av de flotteste hallene i landet, mener mange. (ill. Arkiplan as)
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Hallen er nå overlevert til byggherrene og Fiskvik sier at det ble litt 
hektisk i innspurten, men at de har overholdt alle tidsfrister.
– Vi måtte jobbe litt ekstra på slutten, men alt er klart nå. Om lag 
12 måneders bygging av en slik stor hall, med kompleks logistikk, 
på grunn av at hallen er lagt til et område på Stjørdal hvor det er 
mange skoler og barnehager, er vi godt fornøyd med. Det var også 
endel utfordringer ved sammenbyggingen  med den videregående 
skolen, men det har vi også løst, sier han og forteller at HENT, 
utover totalentreprisen har stått for tømrer- og betongarbeidene. 
Resten er utført av underleverandører, som han har hatt et godt 
samarbeid med under hele byggeperioden. På det meste har om lag 
80-100 arbeidere jobbet på byggeplassen, forteller han og sier at 
det ikke har vært noen skader blant arbeiderne med fravær under 
bygginga av hallen. Det mener han skyldes systematisk HMS-
arbeid i samarbeid med alle aktører.

Flott hall – en av de beste
Hallen er tegnet av arkitekt Arkiplan AS i Trondheim. Taket over 
selve hallen er stålbuer med TRP-plater og med tradisjonell tolags 
asfalt-tekking. Veggene er kledd med tegl og royalimpregnert 
trekledning. Arkitekten har valgt en varm oransjefarge i publi-
kumsdelen av hallen og i inngangspartier, dører og i fargen på gulv-
belegget i garderobene. Fiskvik forteller at de tilbakemeldingene 
de har fått så langt, både fra Norges Håndballforbund og andre 
som har vært på besøk i hallen, forteller at dette kanskje er en av 
de flotteste hallene de har vært i. Hallen er flott og inneholder 
mye, blant annet treningsrom med apparater, eget spinningsrom, 
flere møterom. Hallen er godkjent for totalt 4000 mennesker. 
1700 plasser inngår i fast installert tribune i hallen, og for større 
arrangementer kan det leies inn tribuner på hver kortende. 
Hallen har et av landets beste klatrerom. Tett i tett med den nye 
hallen er svømmehallen og Øverlands Minde fotball-anlegg. 
Hallen kan med enkle grep endres til ni gymsaler. Den nye hallen 
blir varmet opp av fjernvarme.

Internasjonale mål for håndball, basket og volleyball, samt arena for store konserter og messer. 

Garderobeanlegget har fått oransje gulv.
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Tiltakshaver, prosjekterende, utførende og 
 leverandører: 

Tiltakshaver - SK: Stjørdal Kommune 
Tiltakshaver- NTF Nord Trøndelag Fylkeskommune 
Byggherreombud elektro/rør/vent: COWI avd Levanger 
Byggherreombud elektro for SK: EL Prosjekt Trøndelag AS 
Planlegger klatrevegg: Vinde AS 
Prosjekteringsleder: HENT AS 
ARK: Arkiplan AS 
LARK: Rambøll
RIB: Myklebust AS 
Rør: ORAS AS 
RIbr: NEAS 
RIaku/lyd: Cowi AS 
RIE: Buvik Elektro AS/Sweco 
RIgeo: Sweco AS 
RIvent: Aas Luftbehandling AS 
Prefab btg/stål Contiga: Se under UE
BIMekspert: Lars Chr Christensen
Entreprenør: HENT 
Vent. Luftbeh: Aas Luftbehandling AS 
Rørlegger: ORAS AS
Elektriker: Buvik Elektro AS
Pæling: NSP 
Maler: Bråten og Berge
Grunnarbeid: Tveraas Maskin
Prefab btg, stål: Contiga AS 
Murer: Murarbeid AS
Stål: Contiga
Glass/aluminium: BA glass
Himling: Modulvegger 
Heis og rullebånd/-trapper: Starlift 
Innredning sportsinventar: Scandisport 
Flis: Murarbeid AS
Golv akryl garderober og vrimle: Minor industriplast
Lås og beslag: Låsgruppen 
Innred gard/lager: Scandinavian storage group
Innredning kontor: JB Interiør 
Sportsgulv: Gulv og Takteknikk AS
Trapperog rekkverk i hall: Eveliis Kund-Zujev

Vi har levert / montert glassfasader,
røykluker og dører i aluminium

 
www.cowi.no

Cowi er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap
med ca. 900 medarbeidere i inn- og utland. COWI-gruppen totalt
teller ca. 6000.

Cowi har utført totalentrepriseunderlag for VVS 
og automatiseringsanleggene, samt vært byggherreombud 
i byggefasen.

 
 flerfaglig rådgiverkompetanse

Leverandør av: Garderober / Dusjvegger

Brobekkveien 107 - 0582 Oslo
Tlf. 23 37 46 50 - www.ssg.eu

Universell utforming, her fortelles det om at det 
kommer en trapp.

Glassveggen i Ole Vig videregående skole blir erstattet 
med rullegitter for å bli en del av vrimleområdet ved større 

arrangementer.
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Bokvalitet   
på høyt nivå

Inntil nå har kommunens demenspasienter vært spredd på flere 
forskjellige institusjoner og noen har også fått tilbud i nabokom-
munen. Fra kommunens side var det et uttalt ønske at nybygget 
skulle ha fokus på fleksibilitet, økonomi og miljø. Det skulle også 
etterstrebes å bygge så vedlikeholdsfritt som mulig. 
Kommunen startet opp planleggingsarbeidet i 2007, i årsskiftet 
2007/2008 ble det utlyst en arkitektkonkurranse og etter å ha 

gjennomgått de innkomne forslagene, falt valget på Longva 
Arkitekter. Byggearbeidene tok til i august 2010, bygget overleve-
res 20. februar og i april flytter beboerne inn.

Landsbyen
Arkitekten ønsker at de eksisterende byggene samt det nye tilbyg-
get skulle oppfatte som en enhet. Det skulle være god kontakt 

I Tønsberg ble det bestemt at kommunens demenspasienter skulle samles 
på ett sted, og snart åpnes et funksjonelt og arkitektonisk lekkert tilbygg til 
Eik bo- og behandlingssenter. Så vellykket ble prosjektet, at det er utvalgt 
til forbildeprosjekt i Husbanken. 

Kristin Follerås 
(Tekst og foto)
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med utearealet som blant annet opparbeides med sansehager og 
vandringsti. Disse utomhusarbeidene skal ferdigstilles til som-
meren. De umiddelbare omgivelsene rundt senteret er skog og 
friarealer. 
Tilbygget er organisert i en landsbystruktur hvor hver enhet har 
sitt eget torg/fellesrom. Dette gir en organisering av de private 
boenhetene rundt torget og avdelingen blir uten korridorer. Det 
er korte og direkte ganglinjer, noe som gir gode arbeidsplasser 
for personalet. Bygget er også universelt utformet. Arkitekten har 
hatt fokus på miljø og energi, investering og drift, og intensjonen 
er at disse tiltakene er med på å oppnå lave livsløpskostnader og 
ikke minst driftskostnader.
– Tross alt utgjør ikke byggesummen hovedinvesteringen ved et 
slikt prosjekt. Driften av institusjonen koster betydelig mer, sier 

Eik Bo- og behandlingssenter vil gi et tilbud til Tønsberg 
kommunes demente. (Ill: Longva Arkitekter)

Fellesrommene er spesialtilpasset brukerne med overlys, 
indirekte belysning og fravær av store åpne glassflater.
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Svenn Terje Venjum fra Tønsberg kommunale eiendom KF.

Flyttet hovedinngangen
Tilbygget er bygget for personer med demens og har 28 plasser. 
Disse er spesialtilpasset beboere med ekstra utfordrende atferd. 
To av bogruppene har derfor et eget skjermingsrom. En boguppe 
er kun for 4 beboere. En bogruppe med 8 beboere er tiltenkt 
kortidsopphold.
I bogruppene er de private boenheter plassert rundt et felles torg 
som åpner seg mot en overdekket terrasse og har takvinduer mot 
nord-nordøst. Løsningen gir gode dagslysforhold uten blending. 
Torget kan møbleres med halvvegger og espalier. I tilknytning til 
torget ligger et spisekjøkken med utgang til egen terrasse. Det er 
blant annet tatt hensyn til ekstra utfordringer denne pasientgrup-
pen har med lys og med store vindusflater. Derfor er belysningen 
i all hovedsak indirekte og i fellesarealer eller pasientrom finnes 
ikke store vidusflater.

Ny hovedadkomst er plassert sentralt i tilbygget. Det er også blitt 
plass til et dagsenter, og fellesfunksjoner som kantine og kontorer 
er plassert i knutepunktet mellom eksisterende bygg og tilbygg.
Kjelleren i det eksisterende bygget er utvidet slik at det blir 
plass til mors rom og verdighetsrom. Inngangen er skjermet og 
henvendt mot hovedatkomsten.

Trang byggeplass
Eik bo- og behandlingssenter ligger ved friarealer, men byggeplas-
sen har likevel blitt trang siden tomten er maksimalt utnyttet. I 
tillegg ble det funnet kokegroper og spor etter bosetninger rett 
ved tomtegrensen. Området er interessant for arkeologer og 
det er dette området Osebergskipet kommer fra. Disse funnene 
medførte stopp i fremdriften og deler av senteret måtte ompro-
sjekteres. Resultatet var at bygget ble gitt en litt annen form. 
Mellom bygget og vernesonen er det mellom en og en halv og to 
meters klaring. 

Vi har vært rådgivende  
ingeniører for fagene geo
teknikk, akustikk og brann

www.multiconsult.no

Ledergruppen (f.v.) Svenn Terje Venjum fra kommunen, Arve Gunnestad fra Trio Entreprenør, byggeleder Rune Andreassen 
og arkitekt Ewan Smith fra Longva Arkitekter. 
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Badene er store og funksjonelle. Beboerrommene er ellers 
godt utstyrt når det gjelder IT og styringssystemer.

I dette prosjektet er Trio AS er hovedentreprenør og har ansvaret 
for byggeplassadministrasjon og fremdriftskordinering av 
byggeplass. Byggeprosjektet er delt inn i fem entrepriser; rør, 
ventilasjon, bygg, heis og elektro. 

Tekniske finesser
Nybygget er på 3.400 kvadratmeter inklusiv kjeller. Den eksiste-
rende bygningsmassen vil også nyte godt av kommunens satsing 
og vil gjennomgå rehabilitering. 
– Dette har vært en kompleks og utfordrende byggeprosess både 
på grunn av den trange byggeplassen, men også fordi det er mye 
løpemeter, sier Arve Gunnestad fra Trio. En ekstra utfordring fikk 
de sist vinter, med mye snø og lave temperaturer.
– Under hele bygget ligger det en betongkulvert for tekniske 
føringer og denne bygde vi sist vinter. Det ble mye snømåking, 
sier han. 
Det er lagt mye i det elektroniske anlegget på Eik og det benyttes 
KNX for å styre lys i beboerrom og fellesarealer. I korridorene 
dempes lyset automatisk i nattmodus, men det er mulighet for 
tidsforsinket lokal overstyring. I beboerrom er det montert bus-
baserte armaturer som kan dimmes og settes på nattmodus som 
gjør at lyset i taket slås på ved at f.eks en sengevakt aktiviseres. 
Samtidig går det et signal til smarttelefoner via pasientsignalsen-
tralen. Det er lagt opp et både coax og UTP kombinert spredenett 
for IKT til alle beboerrom.
Det har vært nesten 400 personer innom byggeprosjektet og det 
har blitt registrert en liten fraværskade i løpet av prosessen. Dette 
er et resultat byggherre og entreprenører en meget godt fornøyd 
med. Prosjektet er kostnadsberegnet til 110 millioner.

Xpert Installasjon As er din lokale 
elektriker i Tønsberg og Vestfold. 

Vi utfører alt av elektriske 
installasjoner, tele, data og 

antenne installasjoner. 

Wergelands vei 17, 
3117 Tønsberg
Tlf. 33 30 14 50

www.xpert.no

Vi har vært 
rådgivende ingeniører for

VENTILASJON, VARME, SANITÆR
OG BRANNSLOKKINGSANLEGG

Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen, tlf: 32 21 39 40

Stålet ble levert av

www.soas.no
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Tiltakshaver: Tønsberg kommunale Eiendom KF
Byggeleder: AS Olaussen Rådgivende Ingeniørkontor
ARK: Longva Arkitekter AS
LARK: Sundt & Thomassen AS
RI: Christiansen og Roberg AS
RIE: ÅF-Consult AS
RIV/klima: Erichsen og Horgen AS
Entreprenør: Trio Entreprenør AS
Stål: Stål og Anleggservice AS
Betong: Bjume Mur og Betong AS
Heis: Elevator AS
Gulv: Wang gulv og interiør AS
Maling: Hoff interiør & håndverk AS
Riving: Norsk Gjenvinning Entreprenør AS
Grunnarbeider: Håkanes maskin AS
Elektro: Xpert Installasjon AS
Vent: Multiluft AS
Rørlegger: Energitec AS
Oppmåling: Asker oppmåling AS
BA Gruppen AS
Blikkenslager Ulf Hansen A/S
Bærum ByggMontering AS
Bøe & Bjerke Stillasutleie AS
Firesafe AS
Felx CC Glass AS
FN Bygg AS0
Hella Solcom AS
Holt Risa
HTH prosjektavdeling as
Icopaltak REGION SØR

Lett tak systemer AS
Låsgruppen Sandefjord
Nordre Vestfold Armering As
Norgesvinduet Bjørlo AS
QA & Weld Tech AS
Ringsaker Takelementer AS 
Tveiten & Riis murmester firma AS
Veolia Miljø entreprenør AS
Vestfold gulvavretting AS 
ÅF Engineering
Dagfinn H Jørgensen
Multiconsult AS

Rivearbeider, 
miljøsanering, 
betongsaging og 
kjerneboring er 
utført av oss.

Ved behov for våre 
tjenester, ta kontakt: 
www.norskgjenvinning.no
tlf 09730

-  TRIO TAR ANSVAR  -

Trio Entreprenør AS
Teglverksveien 59
3057 Solbergelva

www.trioas.no | post@trioas.no

Trio Entreprenør er et mellomstort firma, lokalisert i Drammensdistriktet.  
Vi har en dyktig stab med engasjerte prosjektmedarbeidere, samt en 
egen betongavdeling med høy utførende kompetanse innen ulike betong
konstruksjoner.

Vi i Trio er opptatt av å leverer i henhold til kundens ønsker og krav.  
Firmaet har bred erfaring innenfor de fleste entrepriseformer, og er  
godkjent i tiltaksklasse 3.

I 2011 ble vi også sertifisert som miljøfyrtårn.

Tiltakshaver, prosjekterende, utførende og leverandører: 
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Nytt vannbehandlingsanlegg

Vannbehandlingen har helt siden den gang bestått av mikrosiling 
og desinfeksjon ved klorering, og utover en bygningsmessig og 
prosessteknisk modernisering rundt 1990, hadde det ikke skjedd 
større investeringer i verken bygg eller behandlingsanlegg siden det 
ble bygget. 
Anlegget slik det fremstod, var nedslitt, lite tidsmessig og trengte 
sårt til en modernisering. Både når det gjaldt det prosesstekniske 
og det rent bygningsmessige. Dagens kunnskap om potensiell 
forurensning i drikkevannskilder gjorde det både ønskelig og 
nødvendig å øke sikkerheten.  Bakgrunnen for utbyggingen var 
å sikre at vannforsyningen skulle bli i tråd med kravene i drik-
kevannsforskriften.  Og det ble observert og målt høy aktivitet i 
kilde/nedbørfelt, det var stigende fargetall på vannet og disse lå 
rett i underkant av dagens krav. I tillegg hadde ikke den gamle 

renseprosessen tilstrekkelig barriere mot parasitter, noe som over 
tid ville kunne stille tvil om vannverket kunne beholde godkjen-
ningen. Dette var et scenario kommunen ikke ville risikere.  Derfor 
bestemte Harstad kommune seg for å bygge et nytt fullrenseanlegg 
med to hygieniske barrierer for eksisterende vannkilde Storvann 
Nord.  Plassering av anlegget er på ny tomt ca 2,5 km sør for 
Åsegarden langs fylkesvei 10.

Passe stort
Det nye anlegget har ca 950 kvadratmeter grunnflate og har fått 
en tredelt hovedutforming. En filterdel med to plan mot sør på ca 
350 kvadratmeter, en mellomdel på ca 250 kvadratmeter med tre 
plan i midten og et rentvannsbasseng på ca 350 kvadratmeter som 
er plassert under bakkenivå mot nord.  I mellomdelen er rørkjel-

Harstad kommune har bygget nytt vannbehandlingsanlegg som skal  
forsyne ca 20.000 mennesker med godt og friskt vann. Det gamle anlegget 
ved Steinsåsvannet, ble bygget i 1968 og både selve anlegget og ikke minst 
vannbehandlingsprosessen var modent for fornying.

Kristin Follerås 
(Tekst)
Asle Flatin 
(Foto)

Fasaden sett fra Fylkesvei 10.
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leren og maskinkjeller plassert i underetasjen, mens første etasje 
inneholder hovedinngang og tekniske rom. I andre etasje er det 
bygget oppholdsrom for driftspersonell og besøkende.  Anlegget 
bygges med bærende konstruksjoner i betong.  Sikkerhetene er 
ivaretatt ved at anlegget er bygget med to produksjonslinjer. Det 
er installert et reservekraftaggregat som vil slå inn ved et eventuelt 
strømutfall og rentvannsbassenget er skjermet mot forurensning 
ved at det ikke er plassert bygningsmasse over.

Fire sideentrepriser
Hele utbyggingen er delt i fire sideentrepriser. Grunn- og byg-
ningsmessige arbeider er det Skanska Norge AS som har tatt seg 
av. Disse arbeidene har omfatter grunn- og veiarbeider, utvendige 
VA-ledninger med kummer, alle bygningsmessige arbeider, VVS-
arbeider, kabelgrøfter og utvendige grøntarbeider.  
De bygningsmessige arbeidene omfatter betongarbeider, prefabrik-
kerte betongelementer, mur-, puss- og flisarbeider, tømrer- og 
snekkerarbeider, dører og vinduer, beslagsarbeider, stål og 
metallarbeider, malerarbeider, isolasjons- og tekkingsarbeider, 
blikkenslagerarbeider, innredningsutstyr, løfteutstyr samt byg-
ningsmessige arbeider for de andre entreprisene.

Det elektrotekniske anlegget er det Harstad Elektro AS som har 
tatt hånd om. Dette omfatter føringsveier og jording, fordelingsan-
legg med to linjer, frekvensomformere til pumper og blåsemaskin, 
lysanlegg, el-varmeanlegg, kursopplegg bygningsdrift og prosess 
elkraft, telefonanlegg, brannalarmanlegg og innbruddsalarm/
sikringsanlegg/adgangskontroll, automatiseringsanlegg med 
kursopplegg og signalkabler til prosessautomatikk, reservekraftag-
gregat og UPS-anlegg og saktegående heis/vertikalløfter.
Prosesskontrollanlegg som er levert av OneCo Teksal Vest AS 
består av PLS-anlegg, PC-anlegg med programvare og program-
mering av styring og overvåkning av alle prosessavsnitt.
Den siste entreprisen er det Lafopa Industrier AS som har stått for 
og den består av maskin og prosessutstyr som vil si alle prosessrør 
innendørs (i hovedsak i rustfritt stål), ventiler, pumper, UV-anlegg, 
blåsemaskin, kompressoranlegg, polymermaskin, pumpestasjoner 
for spillvann og slam, forskjellige typer måleutstyr (vannmålere, 
trykkmålere, vannstandsmålere, turbidimeter etc) og kjemikaliedo-
seringsutstyr (lagertanker, doseringspumper, mengdemålere etc).
I tillegg er det mindre separate leveranser på filtermasser og 
kjemikalier.

Tiltakshaver, prosjekterende, utførende og  
leverandører:
Tiltakshaver: Harstad Kommune
Byggherre-ombud: Asplan Viak AS
Entreprenør: Skanska Norge AS
Entr. Grunn- og bygningsmessige arb.: Skanska Norge AS
Entr. Elektrotekniske anlegg: Harstad Elektro AS
Entr. Prosesskontrollanlegg: OneCo Teksal Vest AS
Entr. Maskin og prosessutstyr: Lafopa Industrier AS
Grunn-entreprenør: Harstad Maskin og anlegg
Rørarbeider: Vann og Varme AS
Innstøpnings gods: Harstad Stålmontasje AS
Elektro: El-installatøren
Renhold: ISS
Armering: Norsk stål AS
Betong: Hålogaland Grus & Betong AS
Leverantør av innstøpnings luker.: Helnor AS
Taktekking: Protan Ivarsson Tak
Mur og flisarbeider: Murbygg AS
Løftutstyr/kranbane: KoneCranes
Maling og belegg: Malermesteren Bogstrand A/S
Alu dører og vindu.: Nord Norsk Aluminium A/S
Ventilasjon og blikkenslagarbeider: Entek Harstad A/S
Prosesstyring: Teksal Vest AS

Her ses øverste plan i vannverkets filterhall.Vannbehandlingsanlegget i Harstad har aggregat for  
UV-bestråling av vannet, noe som sikrer at det ikke 
inneholder parasitter.

Det er montert til sammen ti filtre som sørger for at vannet 
blir renset i henhold til gjeldende forskrifter.
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Vi har detaljprosjektert og bistått i byggeperioden 

for alle fag: Bygg, arkitekt, grunn, vei, VA, landskap, 

VVS, maskin og prosess, elektro og prosesskontroll.

Lafopa Industrier AS
Brenneveien 5

7650 Verdal
Tlf. 74 07 31 50

Lafopa Industrier AS har levert 
Maskin og prosessutstyr for  

Harstad Vannbehandingsanlegg

 

Leverandør av 
armeringsprodukter

www.norskstaal.no

 www.helnor.no                   Tlf. 62 35 68 00

Vi har levert innstøpningslukene til
Harstad vannverk og til mange andre

installasjoner over hele landet.

Moldeprosessen
Vannbehandling skjer ved direktefiltrering med ”Moldeprosessen” 
og UV-bestråling. Moldeprosessen er en prosess der en kombinerer 
fargefjerning og karbonatisering i det samme filteret. Andre 
Moldeprosessanlegg i Norge på samme størrelse er for eksempel 
Jordalsvatnet i Bergen, Lille Erte i Halden, Valleråsen i Porsgrunn 
og Brekke på Karmøy. Prosessen har fått navnet sitt etter de første 
pilotforsøkene som ble gjennomført ved Hindalsrøra sentralvann-
verk i Molde i 1991/92.
Denne prosessen ble valgt etter en utredning gjort av Rambøll i 
2008. I tillegg har Sintef kjørt pilotforsøk i 2009 parallelt med at 
forprosjektet ble utarbeidet av Asplan Viak.  
Etter filteranlegget blir vannet bestrålt i et UV-anlegg som repre-
senterer den andre hygieniske barrieren på anlegget. Den første 
hygieniske barrieren er filteranlegget.
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Ishall med inspirerende  
energisystem

Ishallen Stavanger Forum, som åpnes i februar, ligger i et vel-
etablert messe- og utstillingsområde. Også SiddIshallen, byens 
gamle ishall, ligger her. Den fungerer som ishall om vinteren og 
utstillingsområde i sommerhalvåret. Oljemessen i Stavanger, ONS, 
er blant verdens viktigste oljerelaterte møteplasser og arrangeres 
i dette området hvert annet år. I 2010 var det like under 50.000 
besøkende her i løpet av få dager.

Utfordrende kombibruk
I 2008 startet forprosjekt til Stavanger Forum, da var planen å 
bygge en ny messehall. I løpet av et halvår ble prosjektet utvidet 
til det som nå er realisert: En treningsishall med grunnflate 7.468 
kvm, som rommer to ishockeybaner og fire curlingbaner, styrke-
treningssal, samt to etasjer underjordisk parkering, garderober, 
varmerom og energisentral. Til sammen ca. 6.000 kvm.
Gravearbeidene begynte i januar 2009, i mai 2010 var under-
etasjen ferdig. Så ble det en pause på grunn av ONS 2010. Ny 
oppstart var oktober 2010 og 6. februar 2012 åpnes herligheten. 
10. februar 2012 avvikles en stor internasjonalt ishockeyturnering 
for juniorer.
Stavanger Forum er bygget for å være både en messehall og en 

treningshall for issport. Messe-biten fører til ekstra utfordringer 
knyttet til ventilasjon, brannsikring og rømningsveier.

Flerbruksløsninger
Hallen har lett buede vegger og tak. Dette gir et mykere uttrykk til 
det store bygget, og er også beslektet med takutformingen på den 
nåværende ishallen. I nybygget ligger isbanene etter hverandre. 
Garderobene er i første etasje, og curlinghallen med fire isbaner 
ligger i annen etasje i et mindre bygningsvolum. 
Gamle SiddIshallen ligger vegg i vegg på den ene siden. Denne hal-
len skal opprustes totalt når den nye hallen er ferdig. På den andre 
siden bygges Oilers Arena, Stavanger Ishockeyklubb –Oilers’ 
nye ishockeystadium. Senere skal det bygges en ny messehall i 
området. Energisentralen i Stavanger Forum skal forsyne alle både 
med varme og kulde.
Det koster mindre å bygge én stor enn mange små energisentraler. 
En slipper å ha flere team for å drifte anleggene og energiover-
skudd ett sted kan brukes i en annen del av området.

Energioverskudd fra frysing
Oppvarming av arealer som ganger, garderober og oppholdsareal 

Det bygges mye i Stavanger, langt fra alt er like godt. Energiløsningene 
i Stavanger Forum, byens nye ishall, bør imidlertid være et eksempel til  
etterfølgelse.

Inger Anita Merkesdal Hall
 (Tekst og foto)

Energisentralen i Stavanger Forum skal med tiden forsyne flere bygg med kulde og varme. Energien som frigjøres ved 
produksjon av is, samt når isen smelter, blir en vesentlig faktor. – Vi har fått til en effektiv løsning og synes dette er ganske bra, 
forteller prosjektleder Lars Egil Borheim til h. Her sammen med kuldeteknisk rådgiver Bjørn Sollie.
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krever varme, og det vil gå med betydelig varmtvann til dusjing 
og ispreparering. Når en vedlikeholder skøyteis brukes nemlig 
varmtvann.
– For å få fint sammenfrosne lag bruker vi varmtvann for å smelte 
det øverste laget på den gamle isen, forklarer Lars Egil Borsheim, 
prosjektleder ansatt i Pyramide AS. Sammen med kuldeteknisk 
rådgiver Bjørn Sollie som er norsk og bosatt i Sverige, viser han 
Byggaktuelts utsendte rundt. 
Det å produsere is er en energikrevende prosess; Ved hjelp av en 
mekanisk kuldeprosess fjernes varmen fra isbanen. I banedekket 
ligger rørsystem hvor det sirkulerer en nedkjølt saltvannsløsning 
med frysepunkt lavere enn null grader. Saltvannsløsningen kjøles i 
et kuldeanlegg som benytter ammoniakk som arbeidsmedium.
– Når vann fryser avgis store energimengder. Denne energien 
har for lav temperatur til at den kan benyttes direkte i anleggets 
varmesystem, men det er like fullt energi som vi ønsker å ta vare 
på. For å bringe energien til en anvendelig temperatur, benyttes en 
direktekopplet varmepumpe. Med denne løftes temperaturen fra 
+25 grader til +65 grader Celsius, forklarer Sollie.

I tank og hull
Høyest varmeoverskudd får en når isen legges. Det vil si i juli – 
august, en tid på året hvor varmebehovet i bygget er lavt. Derfor 
langtidslagres varmen i grunnen til dårligere tider. I området er det 
boret 85 hull på 250 meters dybde. Overskuddsenergien føres ned 
i borehullene i form av oppvarmet etanol/vann.
– I bygget er det også en akkumulatortank som ivaretar døgnvise 
variasjoner. Så fort det er et varmeoverskudd, lades den store 
tanken ved hjelp av varmepumpe. Når vi får et varmebehov som 
er større enn det vi har klart å akkumulere opp, henter vi energien 
fra grunnen. Da er den bare noen få plussgrader, men det er 
fortsatt energioverskudd. Dette løfter vi opp igjen ved hjelp av en 
varmepumpe, beskriver Sollie.

Isbasseng
Også ferdiglaget is bærer energi. Når isflatene er i bruk prepareres 
overflaten 8 - 12 ganger i døgnet. Da skrapes det øverste oppripte 
laget av, og så legges det på varmt vann. På denne måten fjernes 
hvert døgn 10 - 12 kubikkmeter is. Det vanlige er å åpne døren, 
kjøre isen ut og tippe den der for å smelte. 
– Noen steder mangler tipplass. Da bruker de varmt vann for 
å smelte isen som de har brukt mange kroner for å produsere, 
forklarer byggets prosjektleder.
Han berømmer byggherren for å investere i en lurere løsning.
–Stavanger kommune satser skikkelig; det er sprengt ut to store 
basseng hvor isen skal lagres og ivaretas, forteller han.
En vanlig utfordring i ishaller er tåkedannelse. Luften er kald, når 
et visst antall publikum kommer inn, gjerne med litt dampende 
klær og mye pusting, blir det tåkete. I verste fall så ille at en ikke 
kan se over til den andre siden. En vanlig løsning er å tilføre store 
mengder varme for å høyne temperaturen og tørke ut luften. En 
annen metode er å trekke ut den dampfylte luften og avfukte den 
ved å tilsette isvann. I Stavanger Forum skal de bruke eksisterende 
isvann fra ”gammel is”, fremfor å bruke mer energi for å produ-
sere isvann.

Isvann til kjøling
Også isen som skal fjernes når ishallen omgjøres til messehall, skal 
lagres i bassengene. Da får en tilgjengelig flere hundre kubikk-
meter is som enkelt kan kjøle hallene i messeperiodene, fremfor å 
bruke mer energi for å kjøle disse.
– Det trengs betydelige kuldemengder for å kjøle messehallene. 
I forkant av perioden før en stenger ishallen, skal en begynne å 

bygge opp et islager over tid, slik at det er tilstrekkelige kulde-
mengder tilgjengelig. Hvis en hadde bygget en sentral som kunne 
klare belastningen for ONS-dagene, ville det vært behov for en 
sentral tilsvarende den en har nå, og det bare for et behov som 
varer i noen få dager. Det ville ha vært mulig, men det er smartere 
å bruke det vi allerede har, mener mennene.
Det kan de jo ha rett i.

Vi gratulerer 

Stavanger kommune 

med ny ishall 

og takker for 

godt samarbeid

Sandvikv. 30, 4016 Stavanger
Tlf. 51 82 64 64 - www.stal-fasade.no

Den øvre delen av ytterveggene er utformet i en 
sandwichkonstruksjon med metallplater og en kjerne av 

hardpresset isolasjon, og har egenskaper som ivaretar 
behovet for omvendt dampsperre når utetemperatur er 

høyere enn innetemperatur. Utvendig er fasaden kledd med 
patinert zink.
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Tlf. 51 81 87 00    www.faber.no

Tømmer og innrednings- 
arbeid er utført av 

Arabergveien 6, 4050 Sola
Telefon: 51 64 69 00 • Telefaks: 51 64 69 02

E-mail: hubro@hubro-as.no
www.hubrohansen.no

Vi har levert glass- og 
aluminiumsdører,
vindu og fasader

www.lieblikk.no

Kvålveien 13, 4323 Sandnes
Tlf 46 94 00 00

Vi har utført
Sanitær- varme- 

sprinkler- og kjøling, 
samt energisentral.

www.osv-sivertsen.no

Tiltakshaver: Stavanger Kommune
Prosjektledelse: PYRAMIDE AS
Bruker: Stiftelsen Stavanger Ishall
ARK: Leiv Nes Arkitekter AS
RIB: Procon Stavanger AS
RIE/RIV: Rambøll Norge AS
RIK (Kuldeteknikk): Ing. Bjørn Sollie AB 
Byggeledelse: Novaform AS
VA - omlegging: Stavanger Kommune
Bygningsfysikk: SK Langeland AS
Landskaps-arkitekt: Rambøll Norge AS Landskap
Gravearbeider: T. Stangeland Maskin AS
Stedstøpt betong Trinn 1: Rogaland Entreprenør AS
Prefabrikert betong Trinn 1: Block Berge Bygg AS
Stedstøpt betong Trinn 2: Jærentreprenør AS
Prefab betongelement Trinn 2: AS Betong AS
Membraner, isolasjon og tekkingsarbeider: Protan Bygg og 
Tak AS
Gulvstøp: Kruse Smith AS
Stålarbeider: Stål og Fasade
Tømmerarbeider: Faber Bygg AS
Fasadekledning av metall: Lie Blikk AS
Aluminiumsarbeider: Hubro AS
Mur-,puss- og flisearbeider: Lund Mur og Flis

Gulvleggerarbeider: Thorstein Lund AS
Malerarbeider: D. Nysted AS
Porter: Crawford Norge AS
Ventilasjonsanlegg: Simex AS
Røranlegg Osv.: Sivertsen AS
Kulderør: Suomen Jääputkisto Oy
Kuldeanlegg og varmepumpe: Therma Industri AS
Elektrotekniske anlegg: Profitek
Sikkerhetsanlegg: Rønning Elektro AS
Branntetting: Firesafe Stavanger
Automatikk og SD-Anlegg: EM Systemer AS Conrad
Heis: ThyssenKrupp Elevators AS
Energibrønnanlegg: Agder Brønn & Spesialboring AS
Belegg parkeringsanlegg: Gulv og Tak AS
Visningsskilt parkering: OneCo Teksal Hineco AS
ITV, parkeringsanlegg: Viste & Sømme AS
Lydanlegg, ishall: West Audio AS
Kamera og TV, info-system, ishall: Hjelseth Computers AS
Ishockey- og curlingutstyr: Isbaneteknikk AS
Styrketreningsutstyr: Fysiopartner AS
Løst inventar: DFU Møbler AS
Byggrengjøring: Thingbø byggrent AS
Avfallshåndtering i byggefasen: Veolia Miljø as

Tiltakshaver, prosjeterende, utførende og leverandører:
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Helse- og sosialsenter 
bygd med moduler

Helse- og sosialsenteret er overlevert kommunen og tilbake-
meldingene fra brukere og ansatte er gode. Også kommunen er 
godt fornøyd med bygget og arbeidet som er utført av Malthus. 
Bygget er på om lag 6100 kvadratmeter fordelt på 64 beboerrom/
sykehjemsplasser med tilhørende fellesstuer. I tillegg er bygget 
utstyrt med personalrom og kontor for de ansatte, samt rom for 
vask og sortering av tøy. Bygget går over tre etasjer inkludert en 
underetasje som hovedsakelig består av boder og rom for teknisk 
installasjoner. Overflatene består av sementbaserte plater og 
royalimpregnert treverk.
– Det var bare skog her da vi startet, så vi måtte få fjernet skogen 
før vi kunne starte med grunnmur. Samtidig med at vi holdt på 

med grunnarbeidet, startet Moelven fabrikker å produsere 
modulene, det gjør modulbygging meget effektiv, forklarer 
prosjektleder Roger Sørli hos Malthus Norge.
Prosjektutvikler Gunhild Brandtzæg Arnstad, Enhet for utbyg-
ging, Trondheim kommune forklarer at innbydelse av totalentre-
prise ble sendt ut på en åpen tilbudskonkurranse høsten 2010. 
Innbydelsen inneholdt prosjekt i henhold til romprogram og 
tilhørende tilbudsdokumenter. Det var forutsatt i innbydelsen at 
tilbudet skulle evalueres av en faggruppe utnevnt av kommunen 
for å sikre prosjektets kvalitet.
– Det kom inn to anbud og Malthus AS ble valgt ut ifra den 
overordnede tildelingskriteriet ”Økonomisk mest fordelaktige 

Charlottenlund helse- og sosialsenter  
i Trondheim er bygd med moduler.  
Modulbygging gir kort byggetid og  
vesentlig lavere byggekostnader enn  
tradisjonell bygging av sykehjem.  
Totalentreprenør Malthus fikk bygd  
modulene ved Moelven fabrikker.

Greta Dalen  
(tekst og foto)
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tilbud”, jamført Forskrift om offentlige anskaffelse, forteller hun 
og sier videre at poenggivingen tok utgangspunkt i tilbudssum, 
funksjonell, estetisk og teknisk kvalitet, samt leveringstid i antall 
uker fra bestilling til ferdigstillelse med ferdigattest. Sykehjem-
met har en totalkostnad på 150 millioner kroner inkludert mva. 
Malthus har en kontraktssum på noe i overkant av 98 millioner 
kroner. Modulbygging med totalkostand på 150 millioner kroner 
gir en kostnad pr. sykehjemsplass lik 2,3 millioner, noe som er 
vesentlig billigere enn ved tradisjonell bygging, opplyser prosjekt-
utvikler Arnstad.

Logistikk
Prosjektleder Sørlie forteller at den største utfordringen for 
Malthus var logistikken når de store vogntogene fra Moelven kom 
kjørende de om lag 40 milene for å laste av de 253 modulene som 
utgjør bygget. Hver modul hadde en størrelse på om lag 2,9x8,4 
meter.
– Vi måtte ta hensyn til sjåførenes kjøre og hvilebestemmelser, 
men klarte å få en bra  kontinuitet i arbeidet, nesten hver dag fikk 
vi 10-18 moduler. Et annet spenningsmoment var at vi hadde 
murt opp en brannmur samt en annen vegg, om dette passet inn i 
målene til modulene. Alt stemte, det har det gjort i hele byggepe-
rioden med dyktige medarbeidere og underleverandører som er 
interessert i å gjøre en god jobb. Da går bygget nesten av seg selv, 
smiler en meget fornøyd prosjektleder Sørlie. Som understreker 
nok et godt argument for modulbygging.
– Hele bygget er tett, modulene er bygd i en temperert hall og frak-
tet med et plastlokk rundt. Det gjør at vi ikke har utsatt bygget for 
det trønderske regnet.
Det meste av arbeidet innvendig var gjort klart av Moelven, noe 
etterarbeid ble gjort etter at modulene var på plass, blant annet 

takhimlinger i underetasjen samt at korridorene ikke var malt 
på grunn av at de ville legge de tekniske føringene før de malte 
og la gulvbelegget. Badene kom ferdige med sklisikkert gulv og 
våtromsplater på veggene. Her er det valgt en oransje farge for å 
få gode kontraster mot det hvite.
Fordi Charlottenlund Helse- og Velferdssenter er bygd i moduler 
kan bygget flyttes til en annen tomt seinere, hvis kommunen finner 
dette nødvendig. Bygget er prosjektert og bygd som et permanent 
bygg og oppfyller alle krav i Plan- og bygningsloven. Prosjekt-
utvikler Arnstad forklarer at kommunen stadig har behov for 
midlertidig plasser i forbindelse med rehabilitering og ombygging 
av eksisterende sykehjem og omsorgsboliger/trygdeboliger hvor 
det kreves at bygningene tømmes.

Stort behov for midlertidige plasser
– Det vil være behov for midlertidige plasser i mange år frem-
over og Trondheim kommune har god erfaring med bruk av 
midlertidige barnehager og skoler i forbindelse med nybygg 
og rehabilitering. Vi har sett at flere kommuner har prøvd ut 
tilsvarende når det gjelder omsorgsboliger/sykehjem og vi ser at 
å bruke en slik løsning, er det mulig å bruke uregulerte tomter 
og vi får rask innflytting fordi byggetiden er sterkt komprimert 
i forhold til tradisjonell bygging. Charlottenlund Helse- og 
velferdssenter fungerer nå som et midlertidig oppholdssted for 
beboere på Lade Alle 80 under rehabilitering, samt ved eventuelle 
seinere rehabiliteringsprosjekter. Anlegget er også ment å være en 
buffer i perioder med særlig sterkt press på sykehjemsplasser og å 
gi en kapasitetsøkning for ferdigbehandlede pasienter fra St. Olavs 
Hospital som etter de nye retningslinjene fra 2012 vil gi økte 
kostnader dersom kommunen ikke er i stand til å ta imot dem, 
forklarer hun.

Store fine stuer, med sittegrupper.
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Godt samarbeid
Både prosjektleder Sørli og prosjektutvikler Arnstad forteller 
om et godt samarbeidsklima både under prosjekteringsfasen og 
byggeperioden.
– Det har vært en fin dialog og et behagelig samarbeidsklima 
under hele  prosessen. Malthus har framstått som løsnings- og 
resultatorientert, og det har vært et godt samarbeid mellom 
byggherre og entreprenør, understreker Arnstad.
 – Samarbeidet med byggherre har vært godt og representanter 
fra kommunen har vært til stede ved vernerunder. Vi hadde en del 
utfordringer  på HMS-fronten når det skulle løftes store moduler 
på plass, men alt har godt bra, ingen skader med fravær har vært 
rapportert. Og bygget ble overtatt av byggherre til avtalt tid, sier 
en fornøyd prosjektleder Roger Sørlie hos Malthus AS.

Kraftig oransje på veggene på badet, giv god kontrast til 
det hvite og enklere for de eldre å se.

VI HAR LEVERT OG MONTERT 
PROFESSIONELLE VASKEMASKINER 

OG TØRKETROMLER. 

Electrolux Professional Midt-Norge 

www.securitas.no
Telefon: 73 84 15 00
Anton Grevskotts vei 2, 7037 TRONDHEIM

Kvalitetsmøbler til beboerrom, 
kontorer og sosiale soner levert av:

Avtalepartner for Trondheim kommune

www.lindbak.no • Tlf. 73 96 07 60
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Tiltakshaver, prosjekterende, utførende og  
leverandører:

Tiltakshaver: Trondheim Eiendom
Prosjektutvikler: Trondheim Eiendom
Byggleder: Prosjektutvikling Midt-Norge
Prosjektleder: Malthus
Ribr: Cowi
Geo: Multiconsult
RIV-sprinkler: Norsk Sprinkler Trondheim
Riv varme og sanitær: Sweco
SØK/ARK: Arkitektkontoret Amundsen
Prosjekt selger: Moelven byggmodul As
Faglig leder: Søbstad
Elektro: Bravida 
Stålarbeider: Skanke Stål og Sveis
Takarbeid: Trondheim Tak
Ventilasjon: Trondheim Luft teknikk
Heis: Otis
VVS: K.L.Selboe
Systemhimlinger: Moelven Nordia
Bodvegger: Foraas områdesikring
Låsesystem/telematikk: Bravida telematikk og sikkerhet
Belegg: Malemaster Blakstad
Blikkenslager: Heimdal blikkenslagerverksted
Automatikk anlegg: Schneider Electric AS
Adgangskontroll: Securitas 
Sykesignal og dørstyringsanlegg: Infratek
Data: Edb group
Kabel-tv: Canal Digital
AV-utstyr: Afotophono AS
Møbler: Lindbak As
Skyllerom utstyr: Handicare As 
Destruksjonsmaskiner: Provant As
vaskeromutstyr: Electrolux AS
Renholdsutstyr: Norengros
Gardiner: Myhr Interiør As
Skilt: Skiltsystemer AS

Vi har
levert 
netting-
bodene.

www.foraas.no

OMRÅDESIKRING

Trondheim Tak AS
23 års erfaring gir trygghet på tak

Taktekkingen er utført av

Kontaktinfo:
Tlf: 72 88 44 00
Mobil: 958 84 060
www.trondheimtak.no

Utført alle trappearbeid 
og stålkonstruksjoner

www.skanke.no, Tlf:72 88 44 40
Kvenildmyra 12, 7072 Heimdal
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Modulbygg - det beste alternativet!
Malthus gratulerer Trondheim kommune med nytt sykehjem! 

Kvalitet - Kostnadsbesparende - Tidsbesparende - Miljøvennlig 

Moelven ByggModul, Box 163, 2391 Moelv,Telefon: +47 62 34 70 00, Telefax: +47 62 36 95 78, 
E-post: byggmodul.post@moelven.com , www.moelven.no, Org.nr. 941 809 219

Moelven ByggModul AS har snart 60 års erfaring i produksjon av moduler. 
Siden starten har vi produsert over 120.000 moduler til vår kunder.

Produksjon av moduler i fabrikk omfatter komplette anlegg for sanitær, 
elektro og ventilasjon.

Moelven ByggModul AS gratulerer Trondheim Kommune med nytt sykehjem. 



Metallfasader - Skreddesydde, 
bestandige og vedlikeholdsfrie
Lang erfaring | Knirkefri prosess | God logistikk | Enkel montering

Vi gir deg knirkefri prosess og god logistikk!
Vi pakker forsvarlig i trekasser. Panelene merkes med posisjonsnummer 
som samsvarer med fasadeplan for bygget, materialkonseptet og 
pakklisten. Panelene sendes direkte til byggeplass til avtalt tid. Slik får 
man optimal logistikk på byggeplass og effektiv montering.

Med egenutviklet produksjonsteknologi sørger vi for bestandige og
vedlikeholdsfrie fasadeløsninger. Produktene passer til alle typer bygg.

Petal har skiftet navn fra Vik Industrier. Se våre nye nettsider på petal.no!

Bestill presentasjon i dag!
• Ring: 57 69 89 00

• Mail: post@petal.no

• petal.no/kontakt
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Hovedkontor og fabrikk: Industrivegen, N-6893 Vik i Sogn 
Tlf: (+47) 57 69 89 00  |  post@petal.no  |  petal.no

Oslo  |  Bergen  |  København  |  Vik


