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Ventetiden er over
Veterinærbygget på Campus Ås huser både Veterinærhøgskolen
og Veterinærinstituttet. Det mest avanserte undervisningsbygget
i Norge noen sinne gir det veterinærfaglige miljøet et stort løft.
SIDE 8
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08 Ventiden er over for veterinærene
Det nye veterinærbygget på Campus Ås er Norges
mest avanserte undervisningsbygg og et stort løft for
norsk veterinærmedisin.

40 Innsatt ble ansatt
GK Rør tok sjansen og ansatte en tidligere
straffedømt, som nå har vært med på å renovere
varme- og kjøleanlegget ved Universitetet i Porsgrunn.

22 Uterom: Fra pen park til ren natur
Campus Ås har fått en ny park som skaper en glidende
overgang mellom nytt og gammelt, natur og kultur.

48 Bygget for demontering
Mens Oslo venter på nytt Tøyenbad, har byen fått
et midlertidig badeanlegg på Økern. Badet kan
demonteres og flyttes til et annet sted om ønskelig.

28 Innerom: Smykkerommet fra 1943
Maria Quisling hadde sitt eget «walk-in closet»
til smykker, klær og pels da hun og Vidkun bodde
i Villa Grande.
30 Byggekunst: Fantasifulle fugler på akuttsenteret
Det nye akuttsenteret for Bufetat i Bergen har fått
vakre veggmalerier av kunstneren Vigdis Fjellheim.
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32 Sosialdemokratiets høyborg skal bli som ny
I forbindelse med byggingen av nytt regjeringskvartal,
skal Høyblokken tilbakeføres til slik den var i 1958.
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52 Rehabilitert kanselli i Washington D.C.
Kanselliet ved en av våre viktigste ambassader er
rehabilitert. Statsbygg har lagt vekt på å minimere
klimagassutslippene i prosjektet.
56 Tre favoritter
Arkitekt Gudmund Stokke har valgt seg tre favorittbygninger. En av dem har han tegnet selv.
58 Arkitektonisk ikon under restaurering
Villa Stenersen på Vinderen i Oslo er en
verdensberømt funkisvilla fra 1937. Kan den tilpasses
moderne krav til universell utforming?

U TGI V ER
STATSBYGG
Besøksadresse: Biskop Gunnerus’ gate 6
(Byporten) 0155 Oslo
Postadresse: Postboks 232 Sentrum,
0103 Oslo
www.statsbygg.no
Ansvarlig redaktør: Hege Njaa Aschim
Redaktør: Eva Kvandal
eva.kvandal@statsbygg.no
BIDR AGSY T ER E
Fete typer ved Karianne Norbeck,
Morten Ryen, Ellen Stai og Harald Åker
Statsbygg ved Stig P. Pettersen,
M irjana Rødningen, Eva Kvandal,
Birgitte Bye og Gjermund Jappée
Redaksjonen avsluttet: April 2021
PRODU K SJON
FETE TYPER
fetetyper.no

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Omslagsfoto: Trond Isaksen
Korrektur: Slett og rett
Trykk: RK Grafisk as
Papir: 115 g Multidesign Smooth White
Opplag: 8200

VETERINÆRBYGGET Mye av kunsten i byggeprosjektet på Campus Ås er integrert i
bygningen. I Bikuben, (Fabel Arkitekter) bygget som skal binde sammen ny og gammel campus,
henger kunstverket Honningdugg ned fra taket. Bak kunstverket står kunstneren Marte Johnslien.
KORO (Kunst i offentlige rom) har hatt ansvaret for kunsten i byggeprosjektet.

åpent rom 1/2021

VIL DU HA ÅPENT ROM – HELT GRATIS?
Send e-post til postmottak@statsbygg.no
Åpent rom utgis to ganger i året.

åpent rom 1/2021

03

AKTUELT

✕ N Y T T R EGJ ER I NGSK VA RTA L

«Fredens hage», 2021. Illustrasjon: David Stenmarck

Gatekunst på byggegjerda
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OSLO I juni vil byggegjerda rundt Nytt
regjeringskvartal få moderne gatekunst. Fire
kunstnarar står bak verket:
Sling (f. 1977) er ei av få kvinner i grafitti
miljøet. Illustratør David Stenmarck (f. 1980)
og biletkunstnar Espen Henningsen (f. 1981),
som saman kallar seg DOGE, vil samarbeide
om eit verk.
Kvart år skal også ein ny student få moglegheit til å vise fram eit kunstverk på byggegjerdet. Det første valet fall på Alfred Brekke
(f. 1995), som går siste året på Kunstakademiet
i Oslo, KHiO.
Dei fire skal også lage eit felles verk som
knyter kunstverka saman.
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↑ Det nye museumsbygget i Snåsa vil styrke
formidlingen av sørsamisk identitet, språk og kultur.

✕ N
 Y BYGG PÅ KONGEL EG GRU N N

✕ L EIETA K ER EN

Framtidsretta logistikkbygg

Endelig bygges
Saemien Sijte

OSLO Sist det blei bygd på grunnen til Slottet var
då kong Haakon og dronning Maud utvida stallen
for meir enn 100 år sidan. No står snart det nye
logistikkbygget ferdig. Bygget, som skal sørge for
sikker handtering av post og andre leveransar, blir
eit berekraftig og framtidsretta nybygg. Resirkulerte
materiale, eit tak dekt av skiferaktige solceller og
slaggbetong med betydeleg lågare klimagass
utslepp enn lågkarbonbetong gjer dette til eit bygg
som produserer like mykje energi som det brukar.
Logistikkbygget, som også er eit forbildeprosjekt
i FutureBuilt, er eit godt eksempel på korleis eit
nybygg kan innpassast i verneverdige omgivnader.
Det skal stå klart til bruk til sommaren.

✕

Foto: Statsbygg/Hans Fredrik Asbjørnsen

TEKST STIG P. PETTERSEN
ILLUSTRASJON TYIN TEGNESTUE ARKITEKTER AS

Byggherre Statsbygg
Arkitekt NAV A.S. Arkitekter MNAL
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Noen må vente lenger enn andre før de får
et nybygg. Ønsket om et nytt Saemien Sijte
– nytt sørsamisk museum – ble fremmet på
1980-tallet. Nå bygges det for fullt på Snåsa.
– Det føles veldig godt. Det er så mye vi får
muligheten til å gjøre med det nye museet, sier
museumsdirektør Birgitta Fossum ved Saemien
Sijte. – Vi kan endelig få dokumentert og skrevet

om den sørsamiske historien. Dette har en betydning for mange. Vi kan nå ta vare på en viktig
kulturarv og styrke den sørsamiske identiteten.
Det opprinnelige museet har vært rammet
av blant annet mugg, lekkasjer og dårlig inneklima. Dette har ført til at en del av museets
gjenstander ligger i en NATO-bunker, langt
unna museet. Den kunsthistoriske utstillingen
måtte nedlegges for 14 år siden.
Nå reises det nye museumsbygget på
Horjemstangen i Snåsa, en naturtomt som vil
gi gode muligheter for formidling av sørsamisk
kultur. Bygget vil inneholde utstillingsareal,
museumsmagasiner, verksteder for samisk
håndverk, bibliotek, kafé og museumsbutikk.
Med nybygget blir museet leietaker i Statsbygg.
– Som eneste sørsamiske museum har Saemien Sijte et nasjonalt ansvar for dokumentasjon,
bevaring, forskning og formidling av sørsamisk
kultur, forteller Fossum, som gleder seg til
ferdigstillelse ved årsskiftet 2021/2022.
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✕ DETA LJ EN

Fem vil bygge
samisk nasjonalteater

Griff
Det er flere griffer i Statsbyggs eiendommer:
• Fire griffer vokter inngangen til Bergen tinghus.
Arkitekt Egill Reimers.
• Griffer i taket på Nasjonalgalleriet i Oslo.
Arkitekt Heinrich Ernst og Adolf Schirmer.
• En griff nederst på håndløperen i hallen på
Gamlehaugen, kongeboligen i Bergen. Arkitekt
Jens Zetlitz Monrad Kielland.
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✕ HISTOR ISK HOT EL L

åpent rom 1/2021

OPPDAL Som et historisk hotell er Kongsvold
Fjeldstue en sjeldenhet i Statsbyggs eiendoms
portefølje. Beliggende 900 meter over havet
ved Dovrefjell nasjonalpark, består det av 20
velholdte bygninger. De eldste bygningene er
fra 1720, og utenfor går pilegrimsleden tvers
gjennom tunet.
Statsbygg leier ut Kongsvold til Riksantikvaren,
som igjen fremleier gården til selskapet som
står for den daglige driften. Hotellet åpnet for
sesongen i slutten av mars. Til sesongåpningen
er eiendommen blitt universelt utformet med
tilpasning av bygg, slik at også gjester med
rullestol nå kan overnatte.

Foto: Trond A. Isaksen

Tilgjengelig for alle

Foto: Jiri Havran

KAUTOKEINO I år er det 40 år siden det
samiske nasjonalteatret Beaivváš satte opp
sin første forestilling. Teatret holder i dag til
i Kautokeino Kulturhus, men har lenge ønsket
seg sitt eget teaterbygg.
I desember lyste Statsbygg ut en konkurranse for et nytt bygg i Kautokeino, der teatret
skal samlokaliseres med Samisk videregående
skole og reindriftsskole. Nå er fem tilbydere
blitt kvalifisert til å levere sine løsningsforslag
til hvordan bygningen og uteområdene kan se
ut og hvordan de kan bygges. Fristen er 7. mai.
Statsbygg håper å ha vinnerforslaget klart før
sommeren. Deretter vil Stortinget vurdere om
man skal gå videre med prosjektet.

BERGEN Forestillingene om griffer – et
fabeldyr fremstilt som en krysning mellom en
løve og en ørn – er mer enn fem tusen år gamle.
I flere kulturer er de et symbol på årvåkenhet
og aktpågivenhet. Griffen brukes som motiv i
gamle utsmykninger, skulpturer, malerier og
annen kunst. Det finnes griffer uten vinger eller
med slangehale istedenfor løvekropp.

Foto: Aslak Mikal Mienna
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✕ DET SA M ISK E NASJONA LT EAT R ET

← Griffen i den storslagne
trappehallen på Gamlehaugen i
Bergen. Hallen minner om slik man
så for seg et hus fra vikingtiden.
åpent rom 1/2021
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← Flere steder i det nye bygget er
kunsten integrert i arkitekturen, som her
på fondveggen i Veterinærinstituttets
inngangsområde, der kunstnerne Marthe
Karen Kampen og Johannes Borchgrevink
Hansen har skapt et monumentalt og
fragmentert kunstverk, malt direkte på
eikespilene. KORO (Kunst i offentlige rom)
har ledet oppdraget med å anskaffe kunst
til byggeprosjektet.

Ventetiden er
over for
veterinærene
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Endelig er Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet
samlet under ett – grønt – tak på Ås. Bygget er trolig et av
de mest avanserte som noen gang er bygget i Norge, og er
et gigantisk løft for norsk veterinærmedisin.
✕
TEKST MORTEN RYEN
FOTO TROND A. ISAKSEN

J

eg er veldig fornøyd med at vi nå er
kommet i mål med Veterinærbygget
på Campus Ås, sier Harald Vaagaasar
Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg. – Dette er kanskje det mest
krevende byggeprosjektet Statsbygg har vært
gjennom noen gang og den største utbyggingen innenfor universitets- og høgskolesektoren
i Norge noensinne. Dette bygget er noe helt

unikt, og jeg skal ikke underslå at det har vært
et svært krevende prosjekt både for oss og for
brukerne. Uforutsette forsinkelser har tæret
på tålmodigheten, og på toppen av det hele
fikk vi en pandemi i den mest kritiske ferdig
stillelsesfasen. Derfor er det ekstra gledelig at
vi nå er i mål, og at studentene og forskerne
kan ta bygget i bruk.
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← Nybygget er ikke bare et enormt stort prosjekt, men
også et svært teknisk krevende bygg, blant annet på grunn
av veldig strenge smitteverntiltak.

✕
FA K TA

CAMPUS ÅS
—
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Veterinærbygget
• Åtte sammenknyttede bygninger
med til sammen 2400 rom
• Brutto bygningsareal:
63 000 kvm
• Oppdragsgiver:
Kunnskapsdepartementet
• Prosjekteringsgruppe:
Multiconsult AS, Henning Larsen
Architects A/S, FABEL Arkitekter
AS, Link Landskap og Erichsen
& Horgen AS
• Byggestart/start innflytting:
2013/2020
• Kostnadsramme: 8,35 mrd.
• Brukerutstyrsprosjekt: 1,22 mrd.

Samlokalisering
Det nye veterinærbygget på Ås er en sam
lokalisering av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Campus Ås.
Veterinærbygget får både et dyresykehus, et
forskningsinstitutt med avanserte laboratorier
og undervisningslokaler for veterinærstudentene. Bygget har 2400 rom fordelt på åtte
sammenknyttede bygninger med et samlet
areal på 63 000 kvadratmeter – omtrent som ni
fotballbaner. Mange av rommene er spesialrom,
med avansert utstyr og spesialtilpasset lys, luft
og ventilasjon.
– Det at vi har fått alt under ett tak gjør det
mye enklere å utvikle samarbeid og relasjoner
mellom fagmiljøene på Veterinærhøgskolen, sier
Anne Storset, dekan på Veterinærhøgskolen.
– På Adamstuen var vi spredd på mange mindre
bygninger, noe som gjorde kontakten på tvers
mye mer krevende. Jeg tror dette kommer til å
bli veldig bra og faglig berikende for alle parter.
Statsbygg har gitt oss et bygg som gir veldig
gode muligheter for å utvikle norsk veterinærmedisin videre. Det er vel ikke bygget noe tilsvarende noe sted i verden tidligere. Studentene
har også fått et mye bedre læringsmiljø, ikke
minst på det nye dyresykehuset, der kameraer
og skjermer gjør at studentene enkelt kan følge
med på behandling og kirurgi. Alt er blitt mye
bedre, mer profesjonelt, mer gjennomtenkt.
Storset mener også det har vært viktig at
NMBUs bibliotek er flyttet inn i det nye
Veterinærbygget.
– Det er blitt et moderne læringssenter og
et bibliotek som vil trekke forskere og studenter fra hele universitetet. Det vil skape liv og
røre her, og også legge grunnlaget for kontakt
mellom veterinærene og andre fagmiljøer på
Campus Ås, sier Storset.

Parken
• 160 mål park- og landskaps
områder for rekreasjon, under
visning og luftegårder for hest
• Naturbaserte løsninger med mye
planter, bekker og dammer
• Utvider universitetets plante
samling med nye busk- og treslag
Veterinærinstituttet
• Bygget for 280 ansatte
• Bidrar til å avverge og bekjempe
helsetrusler mot fisk, landdyr og
mennesker
• Driver forskning, diagnostikk og
overvåking, bekjempelsestiltak
Veterinærhøgskolen
• Bygget for 700 studenter og
650 ansatte
• Utdanner veterinærer,
dyrepleiere og doktorander
• Forsker på veterinærmedisin
og relaterte biomedisinske
fagområder
• Behandler dyr på Dyresykehuset
med egne avdelinger for hest og
smådyr
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← I inngangspartiet på
Veterinærhøgskolen,
«Hippocampus», har
kunstnerne Elise Storsveen og
Jon Gundersen utformet tre
mytiske hester i terrassogulvet.
Alle vegger er dekket av spiler
i lys eik, som i tillegg til å
skape en vakker overflate også
forbedrer akustikken.

12
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→ I Veterinærinstituttets del
av bygningen har kunstneren
Anders Smebye fra Ås
utsmykket rommet med både
veggmaleri og takhengt kunst.
Vinduet går over to etasjer og
kunsten er opplyst om kvelden,
slik at også forbipasserende i
parken kan nyte godt av den.

Praktbygg
Både utvendig og innvendig bærer bygget preg
av å være påkostet og av høy kvalitet. Det er
bygget i rød teglstein, noe som knytter bygningen sammen med den øvrige bygningsmassen
på Ås, ikke minst den gamle og staselige
Urbygningen fra 1901.
Innvendig er det brukt mye tre i fellesarealer,
kontorer og forelesningssaler, noe som demper
det funksjonelle institusjonspreget som slike
bygg ofte får. Det første som møter studenter,
ansatte og gjester er den store inngangshallen,
Hippocampus, hjertet i Veterinærhøgskolen.

Her er det lagt vakkert terrassogulv med
innfelt kunst som illustrerer skjeletter av tre
mytiske hester, og alle veggflater er dekket
av spiler i lys eik. De mange utspringene og
materialbruken gir en svært behagelig akustikk
i et stort rom som etter hvert vil summe av
aktivitet. Glasstaket og store vindusflater
slipper rikelig med lys inn i den store hallen,
der trapper og dører leder videre til undervisningslokaler, dyresykehus, bibliotek, kontorer,
lesesaler og møterom.
– Vi setter veldig pris på at det også er blitt
så flott rent arktitektonisk. Noen synes kanskje
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det er litt råflott til å være et bygg for undervisning og forskning, men det er viktig å huske
på at det skal være arbeidsplass for mange
mennesker og at det skal tåle bruk i mange tiår.
De tilbakemeldingene jeg får fra studenter og
ansatte er at dette er et godt bygg å være i,
sier Anne Storset.
Krevende prosjekt
Per Roar Nordby har vært med siden oppstarten i 2008, som både assisterende prosjekt
direktør for byggingen av Veterinærbygget
og som leder for brukerutstyrsprosjektet.

Han innrømmer gjerne at dette er det mest
krevende han har vært med på, og det sier ikke
så lite. Nordby var blant annet med på å bygge
Operaen i Bjørvika, også det et svært teknisk
avansert bygg.
– Hvis du ser bort fra offshoreinstallasjoner
i tilknytning til oljevirksomheten, så er nok
dette det teknisk mest krevende bygget som
har vært bygget i Norge, og også et av de mest
krevende prosjekteringene som er gjort, sier
Nordby. Bare planleggingsfasen kostet over en
milliard kroner.
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Føler seg heldige
Fjerdeårsstudentene Anna Kristiane Nordstrand og Anneli Yrjönheikki har bare vært på
Ås en knapp uke, men tror det kommer til å bli
kjempebra å være student her.
– Vi er egentlig veldig heldige, sier Anna Kristiane. – Vi har fått oppleve det tradisjonsrike
miljøet på Adamstuen de første årene, og nå
når vi er i praksisperioden får vi tilgang til det
beste og mest moderne utstyret som finnes.

← Prosjektleder i
Statsbygg, Per Roar
Nordby, ved en
liten del av det
enorme og avanserte
ventilasjonssystemet.
Totalt rundt 17 000
kvadratmeter med
tekniske arealer
skal både sikre god
ventilasjon og hindre
smitte i å slippe ut av
bygget.

– Sammenlignet med mange andre studenter er
vi også veldig heldige som har kunnet komme
på universitetet hver dag, sier Anneli. – Som
veterinærstudent kan du ikke gjennomføre
praksis fra hjemmekontor. Her ligger forholdene
veldig godt til rette for å gjennomføre praksis
under trygge forhold.

15
Det som gjør det så spesielt, er alt det som må
bygges inn av barrierer og avanserte ventilasjonsløsninger for å forhindre smitte mellom
dyr og mellom dyr og mennesker. I tillegg er det
mange laboratorier som skal kunne håndtere
smitsomme bakterier og virus uten risiko for at
noe slipper ut. Etter et år med pandemi skjønner
de fleste hvor viktig det er.
I planleggingsfasen måtte byggherre og arkitekter jobbe tett med de fremtidige brukerne av
bygget, både for at brukerne skulle få bygget
mest mulig slik de ønsket seg, men også for at
det skulle kunne møte alle tenkelige scenarioer
for smitte.
– Vi har vært nødt til å trekke på de tyngste
fagmiljøene i Norge, og vi har også hentet inn
fagekspertise fra Danmark. Danskene har et
fagmiljø som er blant de fremste i verden på
smitte og smittehåndtering. Samtidig var vi helt
avhengige av kunnskapen til de ansatte både
i Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen,
noe som gjorde at vi måtte trekke dem med i tusenvis av timer med planlegging av detaljering.
Pandemi
Det ligger en skjebnens ironi i at det største
og mest smittevernfaglige prosjektet i Norge
åpent rom 1/2021

også skulle rammes av en pandemi, men det var
akkurat det som skjedde. Nordby mener ikke at
alle forsinkelser kan tilskrives pandemien, men
pandemien gjorde det ikke akkurat lettere å få
fullført prosjektet.
– Planen var at studenter og ansatte skulle flytte inn høsten 2020, men det gikk ikke. Da pandemien kom måtte vi også sende mange mennesker
hjem umiddelbart, noe som skapte forsinkelser på
flere områder gjennom våren, sommeren og høsten. Det kunne være leverandører i andre deler
av landet som ikke kunne sende sine ansatte hit,
og det var utenlandske eksperter og leverandører
som ikke kunne komme inn i landet. Når du har så
mye avansert utstyr, kreves det ofte spesialister
for å installere og starte det opp, og de kom ikke.
Vi opplevde også at leverandører gikk konkurs.
Nordby vil gjerne rose ansatte og studenter
ved Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet
for deres tålmodighet gjennom denne krevende
fasen.
– Vi har hatt en god dialog hele veien, og et
godt samarbeid. Det er aldri populært når det
oppstår forsinkelser i et prosjekt, men i dette tilfellet er det en ekstraordinær situasjon. Hvis det
er noen trøst, så tærer problemer og pandemier
også på Statsbyggs folk, sier han.

Foto: Trond Isaksen / Statsbygg
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← Anna Kristiane
Nordstrand (t.v.) og Anneli
Yrjönheikki i et av de nye
auditoriene.
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↑ Henning Mørch demonstrerer vakuumtoalett
for hest. Det sørger for at avføring fra stallen
blir sugd ut til et renseanlegg for å hindre
smitte.
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← Hestepasser Marius Holm holder hesten i et
stødig grep mens den traver rundt i den store
ridehallen på hesteklinikken. Ved observasjon
kan veterinæren se tegn på om hesten halter.

↑ Henning Mørch er anestesisykepleier,
og har vært med i planleggingsprosessen
av hesteklinikken helt siden de første
skissene ble laget. Han er svært fornøyd
med sluttresultatet.

Hestekur

← Veterinær Patrick Smith undersøker
hestens fot for tegn på skade som kan
forklare haltingen. Hestepasser Marius
Holm sørger for at hesten forholder seg
rolig mens den undersøkes.

Dyresykehusets seksjon for hest tar imot
pasienter fra hele landet for utredning og
behandling. En av de vanligste plagene hos
hest er halthet, som kan skyldes både skader
og betennelser. Halthet og skader kan avdekkes
ved observasjon, kliniske utredninger og
røntgen. Ved observasjon løper hesten på hardt
eller mykt underlag. Dette kan være på hard
bane eller på tredemølle. Undersøkelsen på det
myke underlaget gjøres i halthetssenteret.

Det unike med Veterinærhøgskolens nye dyresykehus er kombinasjonen av et stort tverrfaglig
miljø med indremedisinere, nevrologer, kirurger,
anestesiologer, radiologer og dyrepleiere. Sykehuset har det beste av moderne utstyr for sikrere
diagnoser og bedre behandling, men også for å
legge til rette for forskning og undervisning.
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Tung
operasjon

↑ ↑ Hesten er vasket, klippet og klar for steril oppdekking og operasjon.
Alt foregår i narkose og under full overvåking av alle kroppsfunksjoner.
↑ Kirurgene Patrick Smith (bak t.v.) og Eric Strand er i gang med
halsoperasjon på hesten. Foran følger stipendiat Nora Digernes (t.v.) og
spesialistkandidat Ingunn Risnes Hellings med på monitorene.
← Å få en fullvoksen hest til og fra en operasjonssal er ingen enkel jobb.
Den krever flere personer i tillegg til heiseanordninger. Her er pasienten
på vei til hvilerommet, der den vil våkne opp etter operasjonen.
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Å operere en hest er ikke helt som å operere
et menneske, selv om prosedyrene med
bedøvelse, narkose og overvåking av vitale
funksjoner ligner mye. Det å håndtere en
bedøvet hest, som kan veie mange hundre
kilo, krever mer enn menneskelig muskelkraft.
Heiseanordninger og flere personer må til for å
få hesten trygt over på operasjonsbordet – og
etter operasjon like trygt til hvilerommet der
den kan våkne opp.
Operasjonsavdelingen i hesteklinikken er
utstyrt med to operasjonssaler for operasjoner
som utføres i generell anestesi. Begge operasjonssalene har avansert kamerautstyr som gjør
det mulig å strømme direkte til undervisningsrom. Dette gjør at flere studenter kan følge
operasjoner samtidig, og også få et bedre bilde
av hvordan inngrepene foregår – uten å være til
stede i operasjonssalen.

Veterinærbygget Campus Ås

← Dyrepleier Heidi
Johnsen følger nøye med
mens fjerdeårsstudent
Anneli Yrjönheikki opererer
tennene på en hund.
Medstudent Anna Kristiane
Nordstrand til høyre.

Gleder seg til at alle
er på plass
Dekan Anne Storset er glad for at både bygge
prosjektet og flytteprosessen nærmer seg slutten.
I løpet av april er hovedtyngden av flyttingen
avsluttet, og da kan både studenter og ansatte
gradvis vende tilbake til en normal hverdag.
– En prosess som går over så mange år krever
mye av en organisasjon, og ansatte på både
Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen har
brukt tusenvis av timer på planlegging og oppfølging av tekniske krav og spesifikasjoner, sier hun.

– Brukermedvirkningen har selvsagt vært helt
avgjørende for at vi skal få det bygget vi har
ønsket oss, men det er likevel tidkrevende og
utmattende. Jeg tror alle er svært fornøyde
med at vi nå nærmer oss målet. Vi har også fått
et bygg som savner sidestykke, både når det
gjelder tekniske fasiliteter og arkitektoniske
kvaliteter. Det er på alle måter et praktfullt
bygg vi har fått!
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Dyrenes rikshospital
Anne Marie Breen, enhetsleder på kirurgisk
avdeling, og dyrepleier Heidi Johnsen er blant
de som var på plass i det nye bygget tidlig
på nyåret. Begge jobber på Dyresykehuset
– smådyr, som tar imot hunder og katter, men
også andre mindre dyr, til behandling. De fleste
av pasientene er henvist fra andre veterinærer
rundt omkring i landet, så de fungerer som et
slags «dyrenes rikshospital».
– Fasilitetene både på klinikken og for oss
kirurger er tipp topp, sier Anne Marie Breen. – Vi
har blant annet fått store, flotte operasjonssaler

med svært bra utstyr. Selv om det foreløpig er
noen tekniske problemer med operasjonstuene
og utstyret, vil det bli veldig bra til slutt. Det er
et fantastisk bygg, stort, moderne og kult. Det
ville vært flaut å ikke være takknemlig.
– Det er kjempehyggelig å kunne møte
studentene nå og se hvor fint de har det, sier
dyrepleier Heidi Johnsen. – De er heldige som
får lov til å starte her, med alle de mulighetene
som ligger i et moderne bygg som dette. Det
gjør også noe med oss som er ansatt her å ha
et sånt fint bygg.
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← Dekan Anne Storset
foran Apichaya Wanthiangs
veggmaleri, som går over to
etasjer over inngangspartiet til
Veterinærhøgskolen. Møblene
er en del av kunstverket.
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UTEROM

Parken Campus Ås

✕ U R A K SEN

Fra pen
park til ren natur
I den nye parken på Campus Ås finner
du både klassisk park, bølgende
kulturlandskap og rufsete skog.
✕
TEKST MORTEN RYEN
FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN
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– Vi har ikke bare bygget et enormt stort
bygg, men har også anlagt en ny park på hele
160 mål, sier Hege Gultvedt, landskapsarkitekt i
Statsbygg. – I kraft av sin størrelse og sin beliggenhet er dette et veldig spesielt prosjekt.
Alt har sin tid
Alle som har besøkt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU) kjenner til
Urbygningen og den store, flotte parken den er
omgitt av.
– Det er en av de største og mest gjennom
førte nyklassisistiske parkanlegg i Norge, sier
Gultvedt. – Det var nok noen som tenkte at
den nye parken skulle være en utvidelse av
den gamle, men det hadde blitt helt feil. Nye
behov og nye utfordringer krever nye løsninger. Det har vært viktig å skape et slektskap til
den ærverdige, gamle parken, men vi har også
skapt et nytt og moderne landskap. Stikkord er
naturbaserte løsninger med åpne vannveier og
vegetasjon tilpasset norsk klima. Om noen år
vil den nye parken fremstå som like verdifull og
vakker som den gamle.

→ Bekker og grønne grøfter er en viktig del av den åpne
overvannsløsningen i den nye parken, som starter ved
Urbygningen.
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Parken Campus Ås

Parken er utformet med
naturbaserte løsninger for
å fremme det biologiske
mangfoldet og gi gode vilkår
for planter, insekter og
fugler.
HEGE GU LT V EDT, L A N DSK A PSA R K IT EK T I STATSBYGG
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Uraksen
Sentralt i grøntområdet er det nye parkdraget
«Uraksen», som strekker seg fra den gamle Urbygningen, via det nye Veterinærbygget og opp
til Nordskogen. Nærmest Urbygningen er det
anlagt en park, ikke ulik den gamle, med plener
omgitt av stauder og trær. Etter hvert som du
nærmer deg nybygget blir det gradvis mer «naturlig» beplantning, tettere med trær, busker og
åpne vannveier, til et mer skoglignende område
nærmest Nordskogen. En gruset gangvei leder
besøkende fra parken til skogen.
– Parken er utformet med naturbaserte løsninger for å fremme det biologiske mangfoldet
og gi gode vilkår for planter, insekter og fugler,
sier Gultvedt.
– Et av grunnprinsippene er å velge stedegne,
norske planter som finnes viltvoksende i norsk
natur. Eller sagt på en annen måte: å velge bort
arter som er «fremmede», og som kan være en
trussel mot norsk natur og biologisk mangfold.

↑ Åpent vann er både
trivselsfremmende og bra
for miljøet. Det er lagt
opp til flere møteplasser
og oppholdsplasser
langs vannveien gjennom
parken. Ved dammen skal
studenter på byggteknikk
og arkitektur ved NMBU
prosjektere og bygge en
trebrygge i samarbeid
med Statsbygg. Foto:
Trond Isaksen
→ I gårdsrommet som
Veterinærinstituttet
disponerer, er det plantet
treslag som ikke er særlig
vanlige å se i norske
grøntanlegg, slik som
tempeltre, papirlønn og
fjellhemlokk.
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Artstap er, sammen med klimaendringene, den
største miljøtrusselen i vår tid. Vi har bygget en
park som motvirker dette.
En del utplantinger er hittil uprøvde i norske
grøntanlegg. Utvalget er gjort av NMBU og
baserer seg på systematisk utprøving i egen
treforsøkspark. De mest vellykkete og lovende
artene er satt ut i den nye parken og kommet
på pensumlisten. Også fremmede arter kan
bidra til å fremme biologisk mangfold.
Kulturlandskap
Parken rundt det nye Veterinærbygget er mye
mer enn Uraksen. På nedsiden av bygget, i det
som kalles Vollebekkdraget, er det etablert et
karakteristisk jordbrukslandskap med beite,
grasmark og utendørs fasiliteter for dyresykehusets hester. Kulturlandskapet har også satt
sitt preg på et av de mange hagerommene som
inngår i bygningskomplekset.
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← Om lag 17 000 kvadratmeter
tak er dekket med ulike slag
av sedumplanter, som både
fordrøyer regnvannet og gir
næring til insekter og fugler.
Foto: Jacob Due
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→ I dette gårdsrommet har
landskapsarkitekten gjenskapt
karakteristiske trekk fra
kulturlandskapet med kornåker,
beitemark, steingarder av
rydningsstein og åkerholmer,
slik vi kjenner det også i Ås.

– Her har vi hentet trekk fra det bølgende
kulturlandskapet på Ås, og etablert eng, åkerholme med klynge av trær og steingard bygget
av morenestein fra byggetomta, som om vi har
ryddet jordene for stein, forklarer Hege Gul
tvedt. – De grønne gårdsrommene er komplette
prosjekter i seg selv og inviterer til skjønnhetsopplevelser både ute og innenfra.

← Som en lysning.
Gårdsrommene bringer både
lys, luft og grønt inn i den store
bygningskroppen.
Foto: Jacob Due
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Grønne tak
Flere av takene til Veterinærbygget er grønne,
noe som inngår som en del av overvanns
håndteringen. De store takflatene samler mye
vann ved nedbør, men vekstene på taket suger
til seg vann og skaper en forsinkelse som hind
rer oversvømmelse.
– Det grønne taket er i tillegg et levested og
matfat for insekter og fugler. Samtidig løfter

grønne tak det estetiske inntrykket. De lavereliggende takflatene vil være godt synlig og gi
fine opplevelser med blomstring og høstfarger.
Engasjerte brukere
Det som har gjort dette prosjektet spesielt
morsomt og krevende, er at brukerne denne
gangen har et mer inderlig forhold til busker,
trær, parker og uteområder enn kunder flest.
Som landets fremste utdanningsinstitusjon for
landskapsarkitekter, landskapsingeniører og
plantevitere, ville fagfolkene ved NMBU gjerne
ha et ord med i laget.
– Det var litt som å gå opp til eksamen på
nytt, sier Gultvedt. – Engasjementet og medvirkningen fra brukerne har vært inspirerende
og gjort prosjektet bedre. Det har vært et
veldig godt og fruktbart samarbeid.
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INNEROM

✕ V IL L A GR A N DE

Smykkerommet
frå 1943
Karnapprommet i Villa Grande på Bygdøy
i Oslo blei forvandla til walk-in closet for
Maria Quisling i 1943. Der oppbevarte ho
store mengder av klede, pels og smykke.
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✕
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TEKST MIRJANA RØDNINGEN
FOTO MORTEN BRUN

Karnapprommet fekk skåp frå golv til tak.
Øvst var det skåp for dei mange hattane
hennar. Resten var garderobeskåp eller hyller
som kan trekkast ut. Alle møblane var svært
forseggjorde.
Kvifor rommet blei kalla for smykkerommet
er ei gåte, skriv Bodil Stenseth i boka si
«Quislings ran, historien om Villa Grande».
Ved renoveringa i 1962 blei namnet «smykke
rom» brukt for første gong. I 1963 hadde
Norsk Dameblad ein reportasje om det nye
utdanningssenteret som blei oppretta i Villa
Grande. Interiørarkitekt Ada Finne blei fotografert i smykkerommet, rett framfor eit skap
som hadde tretten spesiallaga skuffer. Det var
innlagd termostat i kvar skuff slik at dei edle
steinane til Maria fekk riktig temperatur. I dag
er dei spesiallaga skuffene i skåpet borte.
Inne i skåpet er det berre tretten hol og eit
avskore metallrøyr igjen.
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BYGGEKUNST

Fantasifulle fuglar
på akuttsenteret
I 2020 ferdigstilte Statsbygg eit nytt akuttsenter for
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) i Bergen.
Senteret har plass til seks bebuarar og åtte tilsette.
På veggane har dei fått nokre fantasifulle fuglar.
✕
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TEKST STIG P. PETTERSEN
FOTO KORO/PÅL HOFF

U

ngdom mellom 13 og 18 år som av
ulike årsaker har behov for utvikling
og miljøforandring er målgruppa, og
senteret fungerer som ein heim for
ungdomane den tida dei oppheld seg der.
Gode og trygge omgivnader som gir rom for
omsorg, er viktige kvalitetar i ein bygning med
dette formålet. Også i slike bygningar blir det
lagt vekt på kunstnarisk utsmykking. I Bergen
inviterte KORO (Kunst i offentlege rom) og
Statsbygg biletkunstnaren Vigdis Fjellheim til å
måle veggmåleri til fellesområda for bebuarane. Sjølve bygningen er teikna av Origo
Arkitekter.

Kan desse fuglane fly? Fjellheim har skapt heilt nye fuglar, som kan
appellere til fantasien vår. Strime, Vigdis Fjellheim.
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Lang erfaring
Vigdis Fjellheim er fødd i Genève i 1975. Ho bur
og jobbar i Oslo, og er utdanna ved Kunstskolen
i Bergen og ved Kunsthøgskolen i Oslo og i
Bergen (Kunstakademiet). Ho har halde mange
separatutstillingar og gruppeutstillingar i heile
Noreg og nokre i utlandet. Vi finn kunsten
hennar i det offentlege rom og i bygningar, men
ho har også utsmykka skipet Liberty of the Seas
til Royal Caribbean International.

Vigdis Fjellheim har lang erfaring med veggmåleri
til offentlege miljø. Til KORO fortalde Fjellheim
at: «Veggmåleriet har blitt ein sentral del av
kunstnarskapen min dei siste ti åra. Eg opplever
det som meiningsfullt å gå så direkte inn i eit
bygg med eit kunstnarisk uttrykk.»
Samansette dyr
Fjellheim har skapt fargesterke fuglar i eit kunstverk ho har kalla Strime. Fuglane er måla heilt
fotorealistiske, baserte på ulike fugleartar. Men,
går du nærmare, oppdagar du at du høgst sannsynleg aldri har sett ein slik fugl før. Kunstnaren har
kombinert vengjer og kroppar på heilt nye måtar,
og det ser ut som om fuglane er i fritt svev.
Ved ein klatrevegg i akuttheimen har Fredheim
måla eit monumentalt veggmåleri som strekker seg
over to etasjar. Her blir dei framande fugleartane
kombinerte med lys. Fredheim har rett og slett måla
solstrimer som skin på skrå gjennom eit vindauge
som ikkje er der, men som ho også har måla.
På denne måten skaper ho «dagslys» der det
ikkje er vindauge og tilgang på naturleg lys. Det
kan bidra til å lyse opp tilværet til nokon som
treng ein akuttheim.
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Høyblokken

Sosial
demokratiets
høyborg skal
bli som ny
32
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Høyblokken i regjerings
kvartalet skal bevares og
brukes som en del av det nye
regjeringskvartalet. Innvendig
skal den moderniseres, men
form og fasade skal bli mest
mulig slik det var da bygget
sto ferdig i 1958.
✕
TEKST MORTEN RYEN

→ Høyblokken med Militærhospitalet i forgrunnen.
Militærhospitalet, som ble bygget i 1807, ble demontert
i 1963 og senere satt opp igjen på Grev Wedels plass 1
i Oslo. Foto: Ukjent
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Høyblokken

← 1962. De første årene kunne
ikke bare fotgjengere, men
også biler ferdes gjennom
passasjen fra Grubbegata.
Foto: Randulf Kure

→ 1958–1959, resepsjonen.
Interiørfoto av inngangsområdet
i Høyblokken i regjeringskvartalet.
En kvinne venter på heisen.
På kortveggen bak er en bildevev
av Hannah Ryggen. Foto: Teigens
Fotoatelier/DEXTRA Photo/
Norsk Teknisk Museum
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H

øyblokken, som sto ferdig i 1958,
er tegnet av Erling Viksjø, og er av
mange betraktet som et monument
over det norske sosialdemokratiet.
Da bygget ble reist hadde Arbeiderpartiet
regjert sammenhengende siden 1935, og Einar
Gerhardsen var inne i sin tredje regjerings
periode. Kanskje ikke så rart at noen mente
Einar Gerhardsen selv hadde stått modell for
bygget. Bygningen var som ham: høy, slank,
spartansk.
Med sine 16 etasjer ruvet uansett Høy
blokken i datidens Oslo. Bygget var stramt
funksjonalistisk, med rasterfasade og teakvinduer. Bygget var hevet opp fra bakken
ved hjelp av inntrukne betongsøyler, og de
første årene var det mulig å kjøre bil under
bygget. Viksjøs store inspirasjonskilde, både
for Høyblokken og senere arbeider, var den
sveitsisk-franske arkitekten Le Corbusier og
hans idealer for funksjonalistisk arkitektur.
Kontorbygg skulle gi luft og lys og tilgang til
åpent rom 1/2021

grøntarealer. Det skulle være god plass og
luftige områder rundt bygningene.
Naturbetongen
Samtidig hadde Viksjø også sine egne ideer
som myknet noe av det harde i Le Corbusiers
brutalisme (av fransk béton brut). Høyblokken
var det første eksempelet på bruk av naturbetong, et bygningsmateriale Viksjø utviklet
sammen med sivilingeniør Sverre Jystad.
Naturbetongen lages ved at betongen støpes i
forskalingsformer som på forhånd er fylt med
småstein. Når betongen er herdet, kan overflaten pusses eller sandblåses slik at småsteinen
kommer frem. Dette skaper et mye mer variert
og levende uttrykk enn ren betong, som Le
Corbusier foretrakk.
Viksjø brukte naturbetongen også i flere
andre prosjekter, som i Norsk Hydros kontorbygg i Bygdøy Allé (1963), Standard Telefonog kabelfabrikk på Økern (1968) og i Bergen
Rådhus (1974).
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Høyblokken

Høyblokken var det første
eksempelet på bruk av
naturbetong, et bygnings
materiale Erling Viksjø utviklet
sammen med sivilingeniør
Sverre Jystad.
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Kunst i betong
Naturbetongen skapte nye muligheter for
integrert kunst i bygget. Med sandblåsemaskin
kan mønstre og figurer blåses direkte inn
i betongen, og denne muligheten ble utnyttet
i Høyblokken, som har kunst sandblåst i betongen både innvendig og utvendig. Veggene
i trapperommet i alle etasjene er utsmykket
av kunstnere som Carl Nesjar, Tore Haaland,
Inger Sitter, Odd Tandberg og Kai Fjell. Det er
Picasso-kunst på tre av veggene i trappeoppgangen: to vegger i 8. etasje og en i 11. etasje.
Det var Nesjar som sto for det meste av sandblåsingen, for både Picasso og de andre. Inger
Sitter gjorde noe sandblåsing selv.

← 1959. Den nyoppførte
Høyblokken klemt inne
mellom Militærhospitalet
og Rikshospitalets
hovedbygning. På
gavlveggen er det arkitekt
Erling Viksjø selv som har
stått for utsmykkingen.
Foto: Fotograf ukjent/NTB
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Modernisering
I 1990 ble Høyblokken forhøyet med to etasjer,
og mistet dermed sin karakteristiske tak
profil og det enhetlige preget den hadde hatt.
Viksjøs arkitektkontor tegnet tilbygget, og Per
Viksjø, Erling Viksjøs sønn, valgte å gi tilbygget et selvstendig uttrykk – litt tilbaktrukket
fra fasaden.
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Høyblokken

Nasjonalt minnested på Utøyakaia

← 1959. Kong Olav V
besøker det nyoppførte
regjeringsbygget.
Her går kongen ned
trappeoppgangen
sammen med
statsminister Einar
Gerhardsen (t.v.) og
justisminister Jens
Haugland (t.h.) Foto: Jan
Stage/NTB
→ 1959. Kunstverket i
vestibylen er utført av
Inger Sitter. I motsetning
til mange av de andre
kunstnerne utførte hun
sandblåsingen av enkelte
verk selv.

Bomben 22. juli gjorde store, men ikke
uopprettelige skader på Høyblokken. Kunsten
i naturbetongen var også inntakt. Riksantikvaren mente bygget var et viktig symbol
for velferdsstaten etter krigen, og burde bli
stående og gjenbrukes. I sin vurdering skrev
Riksantikvaren:
«Høyblokken er av de beste eksemplene på
monumental modernisme i norsk arkitektur
historie. Kunsten står i en særstilling innen nye
re norsk kunst- og arkitekturhistorie. Bygninger
og kunst er integrert og kan ikke skilles. De
kulturhistoriske, arkitektoniske og kunstneriske
verdiene til bygningene er ikke svekket etter
terrorangrepet 22. juli 2011. Særlig har Høy
blokken fått økt symbolsk betydning og verdi
ved at den ble stående etter bombeangrepet.»
Arbeidet med å rehabilitere Høyblokken
begynte i januar 2021. Det første som skjer er
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at de to øverste etasjene fjernes, men så starter det møysommelige arbeidet med å sette
interiører og fasader i stand, samtidig som
Høyblokken skal gjøres om til et moderne kontorbygg. Fasaden og de sandblåste betongkunstverkene skal tas vare på. Det samme skal
gamle teakvinduer så langt det lar seg gjøre.
Blant utfordringene blir å få plass til lufting og
isolasjon etter dagens standarder, samtidig
som man bevarer det opprinnelige uttrykket i
Erling Viksjøs arkitektur. På toppen av bygget
skal takpaviljongen, som opprinnelig var en del
av bygget, gjenreises. Statsministerens kontor
skal ikke tilbake i bygget. Nå blir det Justisdepartementets ansatte som får glede seg over
den klassiske bygningen.
Kilder: Store Norske Leksikon, Statsbygg, Ingrid Lamark:
Besværlige blokker (masteroppgave UiO 2016).
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Bak fasaden

Innsett
blei tilsett
GK RØR tok sjansen på å tilsetje
ein straffedømd. Dei fekk ein
dyktig røyrleggar, «Lars» fekk ein
heilt ny start, og samfunnet sparte
mykje pengar.
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✕
TEKST ELLEN STAI
FOTO MORTEN BRUN

A
↑ Arbeidsgiver Nicolai Hodne valde å
gje straffedømde «Lars» (med ryggen til)
ein ny sjanse før han var ute av fengsel.
Tobias Hofsøy frå organisasjonen Sammen
for livet tok ein telefon til Hodne i GK Rør
(til venstre). I dag er Lars ein fri mann med
fast jobb, og alle tre er svært nøgde med
samarbeidet.
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lle veit at det ikkje er lett å få jobb
når du søkjer frå eit fengsel og har
store hol i CV-en. Eg aner ikkje kor
mange søknader eg sende utan å få
napp, men det var ikkje få, seier «Lars». Saman
med arbeidslaget sitt frå GK Rør har han vore
med på å totalrenovere varme- og kjøleanlegget
ved eit av bygga til Universitetet i Sørøst-Norge,
Campus Porsgrunn, der Statsbygg er byggherre
og oppdragsgivar.
Lars er ikkje det verkelege namnet hans, men
vi kallar han det fordi han har sambuar og barn
å ta omsyn til. Kvardagen som fri mann er enno
såpass ny at mange rundt han ikkje veit at han
har sona ein dom. Akkurat det er eit sentralt
punkt for Tobias Hofsøy. Han er dagleg leiar i
Sammen for livet (SFL), den ideelle organisasjonen som skaffa Lars jobben.
Ein ny sjanse
– Lars har sona straffa og gjort opp med samfunnet. Likevel er vegen frå innsett til tilsett
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Eg er ikkje redd for folk med
den bakgrunnen, eg veit at mange av
dei har mykje å bidra med og fortener
ein sjanse. Sjølv om mange
arbeidsgivarar er skeptiske, går
det ofte bra om vi får til eit møte.
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svært krokete og vanskeleg for dei fleste, seier
Hofsøy, som har jobba ti år i fengsel.
– Eg er ikkje redd for folk med den bakgrunnen, eg veit at mange av dei har mykje å bidra
med og fortener ein sjanse. Sjølv om mange
arbeidsgivarar er skeptiske, går det ofte bra om
vi får til eit møte. No som fleire hundre tusen
er arbeidslause på grunn av koronaen, er det
ekstra vanskeleg.
Det var Hofsøy som tok kontakt med GK
Rør og lurte på om dei var villige til å gi Lars
ein sjanse. Han hadde tatt teorien, men trong
lærlingplass som røyrleggar. Avdelingsleiar
Nicolai Hodne tok utfordringa og møtte Lars i
fengselet.
– Å prate med Lars skapte større tryggleik
hos meg, fortel Hodne. – Han hadde vore gjennom ein prosess i fengselet i regi av Sammen
for livet, det var viktig for meg som arbeids-

givar. Dette var ikkje noko lågterskeltilbod, du
må vere motivert for å delta, understrekar han.
Drøymejobben
Til ei kvar tid sonar fire tusen innsette ein dom
i norske fengsel. For ein organisasjon som SFL
er det uhyre viktig å plukke ut dei som er verdt
å satse på. Om éin innsett misbrukar sjansen
sin, kan det gjere at andre ikkje får sjansen.
– For å ta imot folk som har sona må du ha eit
godt hjarte. Mange potensielle arbeidsgivarar
er usikre, dei spør nesten alltid kva slags dom
vedkomande har fått, seier Hofsøy. Fengsla
tilbyr arbeidstrening, men det får ofte preg av
sysselsetting som ikkje har særleg mykje til
felles med arbeidslivet utanfor murane. SFL
fokuserer på å kartlegge ressursane til dei
innsette og finne ut kva slags jobb dei drøymer
om. Så prøvar dei å finne rett arbeidsgivar.
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↑ Totalrenoveringa av varme- og kjøleanlegget
ved eit av bygga på Campus Porsgrunn har vore
ein krevjande jobb som Lars har lært mykje av.
Leiinga i GK Rør er særs nøgde med innsatsen
til den ferske, men dyktige røyrleggjaren, og
har aldri angra at dei valde å tilsetje ein innsatt.
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→ Livet tok ein ny retning
for Lars då leiinga i GK
Rør valde å satse på han.
I dag har han jobb, gode
kollegar og ein familie
som gjer livet meining. No
vonar han fleire arbeidsgivarar vil gje innsette
ein sjanse til å kome seg
vidare i livet.

Gjennom tett samarbeid
med Kriminalomsorga har vi
fått til mange gode tilbake
føringar til arbeidslivet og
samfunnet.
TOBIAS HOFSØY, DAGLEG LEIAR I SAMMEN FOR LIV ET (SFL)
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– Gjennom tett samarbeid med Kriminal
omsorga har vi fått til mange gode tilbake
føringar til arbeidslivet og samfunnet, seier
Tobias Hofsøy, som understrekar at SFL
ikkje kunne fått til alt dei gjer utan dette
samarbeidet.
– Det gjeld å tenke utanfor boksen. No har vi
cirka 70 som er tilsette og gjer ein god jobb i
privat næringsliv.
Kostbar kriminalitet
Hofsøy skulle ønske stat og kommune kunne
bli flinkare til å komme på banen. Nålauget for
innsette ser ut til å vere trongare der enn i det
private næringslivet.
– Det er litt underleg når vi tar omsyn til at ein
gjennomsnittleg kriminell kostar samfunnet ti
millionar kroner i året, medan ein innsett kostar
ein million. Dessutan er det mange som blir
lauslatne med ei ikkje ubetydeleg gjeld til samfunnet. Kanskje skylder dei éin til to millionar i

sakskostnader eller erstatning. Då kan det fort
lønne seg å gå på NAV framfor å jobbe.
– Når du ikkje er kredittverdig får du korkje
tv-abonnement eller mobiltelefon, og då kan
vegen tilbake til kriminell verksemd bli kort,
påpeikar Hofsøy.
Lars hadde også gjeld, men byrja i jobben
hos GK Rør åtte månader før han blei ein fri
mann. Kvar morgon klokka seks tok han bussen
utanfor fengselet, og tolv timar seinare var han
tilbake på cella. Fordi han fekk lønn tok fengselet betalt for kost og losji, men resten sparte
han. Då han hadde sona ferdig, var Lars gjeldfri
og kunne starte det nye livet med blanke ark.

Berekraftig
– Vi tilsette Lars som hjelpearbeidar, slik at
han fekk høgare lønn enn han ville ha fått som
lærling. Han hadde seks månaders prøvetid
som alle andre, seier Nicolai Hodne.
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– Som teknisk entreprenør er vi opptatte av å
vere ei berekraftig føregangsbedrift, så tilsetjinga av Lars passa som hand i hanske. Det er
fint å bidra til at ein innsett kan gå frå å vere
ein utgiftspost til å bli ein inntektsbringande
tilsett. Vi ønskte oss ein flink, stabil røyrleggar,
og det har vi fått.
– Eg synes det er utruleg flott at Nicolai som
arbeidsgivar tok seg tid til å komme og prate
med meg i fengselet, seier Lars. – Eg har blitt
veldig godt mottatt på jobb, og sjølv om gutane veit om bakgrunnen min er det ingen som
har sagt noko om det. Miljøet er heilt annleis
og mykje betre enn forventa. Eg er glad i å
bruke hendene og kroppen og trivast med folka og med jobben, så no er det meste på stell.
Lars har alltid vore eit morgonmenneske, så
det går fint å stå opp og kome seg på jobb.
Sjølvtilliten stig i takt med at han meistrar
arbeidsoppgåver han trong hjelp til i byrjinga.
Målet er å ta fagbrev ved juletider.

Heiagjeng
SFL følgjer opp tidlegare innsette i cirka tre
år. Alle er inne hos dei til ei vekes kurs, der
kartlegg ein også draumar, ønske og planar for
det nye livet. Dei har vore eit viktig bindeledd
mellom Lars, GK Rør, fengselet og NAV.
– Sjølv om eg har gjort noko gale, er det
mange som har hjelpt meg og heia på meg.
Sammen for livet, sjølvsagt, men også tilsette
i fengselet. Det er eg veldig takksam for,
seier Lars.
I dag synest han livet er bra, også utanfor jobben. Saman med kompisar lagar han
musikk, skriv tekstar og bidreg med teknikken.
Han har også planar om å ta førarkort.
– Den store draumen er å få til familielivet.
Å vere der for dottera mi, bidra til at ho får eit
bra liv. Ho er den viktigaste grunnen til at eg
står opp og går på jobb.
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Miljø og utvikling

✕ N Y T T R EGJ ER I NGSK VA RTA L

Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter AS/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

OSLO På grunn av tryggleiken har eit større område i regjeringskvartalet i fleire år vært dekt av eit
stort, kvitt telt for å hindre innsyn. Nå som arbeida
er ferdige skal teltet gjenbrukas – passende nok
som gjenbrukslager.
Statsbygg ser eit klimapotensial i å bruke
byggjemateriale om igjen. Eit stort hinder er ofte
at det kan gå lang tid frå eit bygg blir rive til det
nye bygget kan nyttegjere materiala, og at ein
ikkje har nokon stad å mellomlagre materiala.
Denne utfordringa blir løyst når teltet nå får nytt
liv som sirkulær ressurssentral på Økern, der Oslo
kommune stiller ei tomt til disposisjon. Her kan
ein få ut eit uforløyst potensial som vil gi ein meir
berekraftig byggenæring!

✕ F L EIR BRU K SH A L L

Fossilfri
byggeplass

OSLO Byggeplassen til Majorstuen fleirbrukshall er fossilfri. Alle anleggsmaskiner er enten elektriske eller brukar biodrivstoff.
Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF held på med å grave
ut den underjordiske hallen vegg i vegg med Sonja Henie ishall i Frogner
parken. Store delar av jobben er gjort med heilelektriske gravemaskiner, som
reduserer luft- og støyforureining. Bygget blir tørka og varma ved bruk av
fjernvarme.
Fleirbrukshallen, som blir energivenleg passivhus, får felles inngang med
Sonja Henie ishall. Han blir bygd under bakken med berre overlysvindauge,
rømmingsveg og noko teknikk som synlege element over terrenget, slik at
den graskledde vollen mot Frogner stadion blir verna. Hallen skal stå ferdig
hausten 2022.
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✕ OPPF Y L L ER M A NGE M ILJØK R AV

Miljøvennleg
Sonja Henie ishall
OSLO I Frognerparken i Oslo finn vi Sonja
Henie ishall, som blei bygd av Oslo kommune. Hallen har passivhusstandard, er kopla
til fjernvarme og klargjord for at overskotsvarmen frå isproduksjonen skal kunne
tilførast Frognerbadet.
Bygget er dekt av mose på taket, som
både isolerer godt og gir naturleg fordrøying av regnvatn.
Dyrvik Arkitekter AS har teikna konstruksjonen til hallen med tanke på å gi
assosiasjonar til farten og elegansen til
skøytesporten. Mange assosierer dei boga
dragarane innvendig med ein omvendt
skøyteegg.
Ishallen er grave fire meter ned i bakken,
og det boga taket følgjer landskapsforma
på den vollen som allereie låg der.

Foto: Jiri Havran/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
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Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Gjenbrukas til gjenbruk
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← Flott inngang til
svømmehallen, som kan
demonteres og flyttes til
et annet sted.

Bygget for
demontering
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har
bygget et midlertidig badeanlegg ved
siden av Løren skole på Økern. Om to
år planlegger Oslo kommune å flytte
badet til et nytt sted i hovedstaden.
✕
TEKST MIRJANA RØDNINGEN
FOTO TOVE LAULUTEN/KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF

Det midlertidige badet på Økern skal bidra til
å erstatte noe av den manglende kapasiteten
mens nytt bad bygges på Tøyen. Svømmehallen har store vindusflater og det er høyt opp
under taket for de svømmeglade. Bassenget er
12,5 x 25 meter med varierende dybde slik at
det også kan brukes til svømmeopplæring.
Sirkulært og flyttbart
For å minimere miljøbelastningen med et
midlertidig anlegg, har Oslo kommune hatt
fokus på gjenbruk. Kultur- og idrettsbygg Oslo
KF har høstet erfaring med flere slike anlegg
i Oslo, der de har brukt elementer fra andre.
For eksempel er et gjenbrukt gulv blitt flyttet
til en midlertidig flerbrukshall de har bygget
på Tøyen.
– Når vi nå ber entreprenør om å bygge
midlertidige bygg, må de tenke på at det
åpent rom 1/2021
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→ Resepsjonen er
universelt utformet.
Det er benyttet samme
limtre i benkene som man
finner igjen i dragerne i
svømmehallen.
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skal være mulig å demontere bygget og flytte
det et annet sted for ny bruk etterpå, sier
Merete Hoff, avdelingsdirektør i Kultur- og
idrettsbygg Oslo KF.
– Å gjenbruke badet er positivt for miljøet og
vil også gi merverdi til byens brukere.
Konkrete løsninger
For å unngå å oppgradere ny infrastruktur, vil
dagens parkering og innkjøring til Løren skole
også bli benyttet så lenge badeanlegget er i
bruk. Selve bygget er i to deler: Den ene delen
er et servicebygg med garderober, resepsjon
og teknisk installasjon, satt sammen av containere som delvis er ferdig innredet. Etterpå kan
de bare demonteres fra infrastrukturen og flyttes dit de kan brukes på nytt, på samme måte
som brakkerigger, forklarer prosjektlederen
Kristina Bødal.
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– Den andre delen er svømmehallen. I stedet
for å bruke stål i hovedkonstruksjonen, brukte
vi limtredragere. De er bygget slik at de kan
demonteres i deler som passer til en lastebil og
lett kan fraktes. Vi begrenser bruk av lim, og
benytter heller blant annet skruer og bolter, noe
som letter demonteringen. Det er begrenset bruk
av plasstøpt betong, kun brukt som fundament til
dragerne og servicebygget. Fundamentet til selve
bassenget er prefabrikkert og kan flyttes.
I tillegg bygger Oslo kommune fossilfritt og
belønner leverandører som også strekker seg mot
utslippsfrie løsninger. Det betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske
eller gå på biodiesel.

↑ Svømmerne kan
nyte utsikten mot byen
takket være den store
vindusflaten mot sør.
← Det er rikelig
med garderobeskap i
svømmeanlegget.

Arkitekt: NUNO Arkitekter AS
Entreprenør: Askim Entreprenør AS
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Rehabilitert
kanselli i
Washington D.C.
52

I den amerikanske
hovedstaden ligger Norges
største ambassade. Nå er
kanselliet modernisert ved
det som er en av våre viktigste
ambassader.
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✕
TEKST STIG P. PETTERSEN
ILLUSTRASJONER OG FOTO FENTRESS ARCHETECTS/ ALAN KARCHMER

R

elasjonen til USA har vært en viktig
bærebjelke i norsk utenrikspolitikk.
USA var en av de første nasjonene
som anerkjente Norges selvstendighet
i 1905. I dag er det fortsatt stor aktivitet i det
norske ambassadeanlegget i Massachusetts
Avenue. Et modernisert kanselli vil gjøre
jobben enklere.
Norge tidlig ute
Norge og Storbritannia var de første nasjonene som bygget utenriksstasjoner i avenyen
som på folkemunne kalles Embassy Row.
Norges ambassade sto ferdig i 1931, tegnet av
arkitekt John J. Whelan. I 1978 ble det bygget
et nytt kanselli på tomten. Ambassaden i
Washington er således et tradisjonelt anlegg
med en ambassadørbolig og et kanselli med
kontorer, møtelokaler og servicefunksjoner.
åpent rom 1/2021
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↑ Limtredragere er et typisk norsk innslag i Washington.
← I hagestuen er det plass til 200 gjester. Den blir viktig
for en ambassade som har arrangementer hver dag.

Gjenbruk og bevaring
Kanselliet har to etasjer, med garasje i kjelleren. Etter rehabiliteringen vil det være plass til
66 ansatte her. Rehabiliteringsarbeidet startet
i januar 2020 og ferdigstilles sommeren 2021.
Statsbygg har lagt vekt på å minimere prosjektets CO2-avtrykk.
– Vi får et bedre CO2-regnskap ved å
beholde råbygget og ikke rive bærende
konstruksjoner, forteller Arild Ravlo Hersleth,
prosjektleder i Statsbygg. – Alt teknisk utstyr

for vann, ventilasjon og elektrisitet var utdatert
og er fjernet. I grove trekk så har vi revet
ut alt innvendig, mens råbygget og fasaden
beholdes. 40 år gammel kalkstein i fasaden
gjenbrukes, men fasaden åpnes opp med
større glasspartier. Det gjør lokalene lysere og
mer funksjonelle.
Hage og hagestue
Hagen på den 3,5 mål store eiendommen har
tidligere ikke vært mye brukt. Etter rehabilite-
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ringen vil den være tilrettelagt for arrangementer. Her kommer også en stor hagestue med
plass til 200 gjester.
– Nå får ambassaden mer rom å spille på. Det
er viktig, for ambassaden har arrangementer
hver eneste dag, sier Ravlo Hersleth. – Kortreist, lokal granitt fra Washington skal brukes
i hagen. I et norsk kanselli passer det å bruke
tre. I hagestuen benyttes eik til gulvet og gran
til takkonstruksjonen i limtre. Spilene på utsiden
av glassfasaden er også av eik.

Viktig med lokal kunnskap
Det benyttes lokale entreprenører til å utføre
arbeidet i alle Norges ambassadeprosjekter.
I noen prosjekter benyttes norske arkitekter
i forprosjektet, men i Washington er alle aktører
lokale.
– Det er fordi myndighetskontakt, jus og oppfølging i ettertid blir enklere med lokal forankring.
Dessuten er det positivt for miljøet og det estetiske uttrykket å bruke lokale leverandører, forteller
prosjektleder Arild Ravlo Hersleth.
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UTVALGT

Født: 1949 i Stjørdal. Utdannet: Arkitekt fra University of Manchester, 1975. Yrkesbakgrunn: Etablerte
eget firma i 1979, forløperen til Nordic – Office of Architecture, som blant annet står bak Oslo lufthavn
på Gardermoen, den nye flyplassen i Istanbul og St. Olavs Hospital. Holder på med Stavanger
universitetssykehus og regjeringskvartalet i Oslo. Nåværende posisjon: Faglig leder Nordic,
sjefsarkitekt for det nye regjeringskvartalet.
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Tre favoritter
Arkitekt Gudmund Stokke står bak store og krevende byggeprosjekter,
men har valgt seg tre favoritter som speiler at han strever etter
enkelhet og bærekraft i alt han gjør.
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✕
TEKST ELLEN STAI

01

Når det åpner i 2022 vil Nasjonalmuseet
med sine 5400 kvm være Nordens største
kulturbygg. Arkitekter er Kleihues + Schuwerk,
Statsbygg er byggherre.
– Med sin tydelige, lettfattelige form og enkle
materialpalett, som fasadens skifer fra Oppdal,
er dette et praktbygg. Innvendig blir det også
skifer, bronse, eik og lyse himlinger, samt enkle
og solide detaljer. Den 130 meter lange lyshallen
på toppen blir utrolig fin.
Den solide materialbruken utstråler en ro og
enkelhet som gjør at bygget kommer til å stå seg
over tid og bare bli finere og finere med årene. Fra
utsiden kan det virke lukket og introvert, men folk
vil oppleve det som en åpenbaring å komme inn.
På den andre siden av Pipervika ligger Akershus
festning, som også virker introvert, men åpner
seg straks du kommer innenfor murene. Disse to
inngår i et slags samspill til tross for århundrene
som skiller dem. At det er litt lukket gir jo området
en form for ro. Vi kan ikke ha yrende byliv overalt,
vi trenger noen steder med litt roligere puls.

Foto: Trond A. Isaksen

Nasjonalmuseet
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03
Pantheon

– Her er jeg kanskje litt inhabil, siden jeg
har vært arkitekt her. Vi får veldig gode tilbake
meldinger, det er det jeg synes er så fint. Folk
synes det er godt å være der, noe som øker
kvaliteten på reiseopplevelsen. Her synes
jeg vi har fått til det jeg strever etter, nemlig
enkelhet, oversiktlighet, luftige rom med mye
dagslys og utsyn, og ikke minst naturmaterialer
som tåler tidens tann. Gardermoen er første
flyplassbygning i verden som har oppnådd
sertifiseringen BREEAM Excellence på miljø.
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Foto: Phant / Shutterstock

Arkitekt: Nordic – Office of Architecture, Foto: Ivan Brodey

Oslo Lufthavn
Gardermoen
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Alle guders tempel i Roma ble innviet cirka
120 år etter Kristi fødsel. En sylinderformet
rundbygning med støpt kuppel, verdens største
i sitt slag.
– Man må bare beundre det fantastisk flotte,
enkle grepet med rundingen og sirkelen på domen
over som har samme diameter og høyde, nøyaktig
43,3 meter. Lyset kommer inn gjennom et ni meter
bredt hull i kuppelen og bidrar til ulike stemninger
dagen igjennom. Bronsedøren ble visstnok satt inn
i år 126, nøkkelen skal virke fortsatt. De seksten
monolittiske granittsøylene foran inngangen er tolv
meter høye og veier 60 tonn hver, det er utrolig å
tenke på at de ble fraktet hit fra innlandet av Egypt.
Pantheon er arkitekt- og ingeniørkunst av en
annen verden. Datidens mennesker hadde ikke
like avanserte hjelpemidler, men hjernene deres
var minst like gode. Sluttresultatet er perfekt, et
enkelt, rent bygg med en fantastisk romfølelse.
TILBAKE TIL INNHOLD
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Arkitektonisk
ikon under
restaurering
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På Vinderen i Oslo ligger den
verdensberømte funkisvillaen
Villa Stenersen. Nå blir den
restaurert. Kanskje den også
kan tilpasses moderne krav til
tilgjengelighet?
✕
TEKST STIG P. PETTERSEN
FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

← Utstrakt bruk av glass i fasaden
visker ut skillet mellom ute og inne
i Villa Stenersen.
åpent rom 1/2021
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Alle endringer i Villa Stenersen må
gjøres i nært samarbeid med Byantikvaren.
Deres oppgave er å sørge for at endringer
eller inngrep ikke forringer den
kulturhistoriske verdien.
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V

illa Stenersen ligger i Tuengen allé 10 C.
Villaen er tegnet av den norske
arkitekten Arne Korsmo, og oppført
for kunstsamleren og finansmannen
Rolf Stenersen i 1937. Huset er et så viktig eksempel på funksjonalismen i norsk arkitektur at det ble
fredet i 2011.
Et fredet kulturminne har nasjonal betydning,
og fredning er lovens strengeste vernebestemmelse. Et fredningsvedtak kan gjelde både
eksteriøret og interiøret i en bygning, eller
vedtaket kan gjelde helt spesifikke objekter.
Hele Villa Stenersen er fredet, inkludert hagen
rundt huset.
Alle endringer i Villa Stenersen må gjøres
i nært samarbeid med Byantikvaren. Deres
oppgave er å sørge for at endringer eller inngrep ikke forringer den kulturhistoriske verdien.
Det er derfor grenser for hva man kan gjøre
med et fredet hus, men også slike hus trenger
vedlikehold.

↑ Østveggen er pakket inn under oppussingen.
Senere står taket for tur. Her ser man en av to
dører inn i garasjen under huset.
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Fasader og tak
Villa Stenersen er ivaretatt av Statsbygg og
restaurert i flere omganger etter at Rolf Stener-
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sen ga huset som gave til staten i 1974. Nå er det
iverksatt et nytt prosjekt, grunnet større pusskader på ytterveggen mot øst. Arbeidet startet
utvendig, og vil fortsette innvendig til høsten.
Fasaderestaureringen innebærer fjerning av
all puss på veggen ved fresing, reparering av
betongen og påføring av ny puss og maling. Til
sommeren er det taket som står for tur. Arkitekter med sans for funksjonalismen hadde også
sans for flate tak. De gir noen utfordringer for
vedlikeholdet i norsk klima. Flate tak har ikke
sans for vann og frost.
Villa Stenersen tilhører kategorien «eiendommer utenfor husleieordningen» i stats
budsjettet. Det betyr at det ikke er leieinntekter
på huset som kan finansiere et verdibevarende
vedlikehold. Statsbygg er avhengig av egne
bevilgninger, og Villa Stenersen må kjempe
om disse midlene sammen med en rekke andre
kulturhistoriske bygninger i Norge.
Universell utforming?
Samtidig med oppussingen starter Statsbygg
også en forstudie om hva som kan gjøres for at
villaen kan tilfredsstille moderne krav om

Kulturhistorisk
→ I hallen i første etasje ble gjestene tatt imot
av ekteparet Stenersen. Baren var sikkert kjekk
å ha i slike sammenhenger.
↓ Biblioteket ligger i villaens andre etasje. Det
har fått sin egen peis.
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tilgjengelighet for alle. Villaen har tre etasjer,
pluss en underetasje, og ligger i et skrånende
terreng. Bygningsmessig betyr dette trapper.
Det er utvendige trapper opp til første etasje
på fremsiden og på baksiden. Også innvendig
er etasjene forbundet med trapper. Det vil være
vanskelig å ta seg inn i huset uten assistanse, selv
ved bruk av den letteste og netteste rullestolen.
Statsbyggs mål er at Villa Stenersen skal ha en
likeverdig, trinnfri adkomst for alle, og at villaen
tilrettelegges for syns- og hørselshemmede.
Det vanskeligste blir nok å sette inn en heis i
villaen. Statsbygg utreder nå mulighetene for
en utvendig heis på husets bakside med tilgang
til kjeller, 1., 2. og 3. etasje. Arbeidet med en
mulighetsstudie er i gang, men det er for tidlig å
konkludere. Det som er sikkert, er at dette ikke
kan gjøres uten Byantikvarens tillatelse.

Statsministerbolig uten statsminister
Det var Rolf Stenersens ønske at villaen hans
skulle brukes som statsministerbolig. Riktig nok
bodde tidligere statsminister Odvar Nordli i
huset en kort periode i 1976, men ellers har det
ikke bodd andre statsministre her.
Thorvald Stoltenberg bodde derimot i huset
i en lengre periode da han var utenriksminister på begynnelsen av 1990-tallet. Det var her
Stoltenberg begynte å invitere folk hjem på
frokost. Blant annet var Nelson Mandela på
frokost i Villa Stenersen, to år etter at han ble
satt fri fra fangenskap og to år før han ble valgt
til Sør-Afrikas president.
Siden 2014 har Nasjonalmuseet brukt huset.
De har det faglige ansvaret for formidlingen av
husets arkitektur og design gjennom omvisninger, seminarer og møtevirksomhet.
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Kulturhistorisk
← Biblioteket er skilt fra stuen med
en glassdør.
↙ Fasaden med glassbyggestein
skulle slippe lys, men ikke solskinn
inn til kunsten. Arne Korsmo ville
egentlig kun ha glassbyggestein,
men fru Stenersen ville ha vinduer så
hun kunne se ut.

Rolf Stenersen hadde en
betydelig kunstsamling. Han
var også en personlig venn
av Edvard Munch, og eide
mange av hans verker.
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Korsmos verk
Rolf Stenersen hadde en betydelig kunst
samling. Han var også en personlig venn av
Edvard Munch, og eide mange av hans verker.
Huset Arne Korsmo tegnet til Stenersen var
preget av kunsten. Opprinnelig ble andre etasje
tegnet med en fasade i bare glassbyggestein.
Glassbyggesteinen skulle gi dagslys, men ikke
direkte sollys på maleriene. At etasjen skulle
være helt uten vinduer falt ikke i fru Annie Stenersens smak. Historien som fortelles er at hun
trumfet gjennom vinduer i glassbyggesteinene,
visstnok til Arne Korsmos store fortvilelse.
Første etasje inneholder hall, hagestue, toalett, boder og vaskerom. I andre etasje, som ble
tilrettelagt for kunsten, finner vi spisestue, stue,
terrasse, bibliotek, kjøkken og toalett. I tredje
etasje er det tre soverom, bad og toalett. I tillegg er det også en vaktmesterleilighet her.
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Huset fremstår som kvadratisk, men ser man
etter dukker sirkulære former opp. Inngangs
døren i første etasje er trill rund. Når du kommer
inn i den, får du et øyeblikks opplevelse av å stå
i en stor tube. Et annet brudd på det kvadratiske
er garasjen, som er formet som en halvsirkel.
Kombinasjonen av et kantet hus med halvsirkulær garasje kan ses på som et arkitektonisk
sterkt virkemiddel. Det har sin klare opprinnelse
i funksjonaliteten. Stenersen var svært opptatt
av biler, men var en elendig sjåfør. Når det var
glatt føre, forlot han bare bilen i oppkjørselen
nedenfor huset til naboenes irritasjon. Når han
kom seg opp bakken, fulgte garasjen bilens
svingradius. Stenersen kunne dermed kjøre rett
inn og parkere. Når han skulle ut av garasjen var
det bare å kjøre rett frem og ut på den andre
siden. Det var funksjonelt, for Stenersen kunne
ikke rygge.
TILBAKE TIL INNHOLD

DETTE ER STATSBYGG

Om Statsbygg

Leiinga i Statsbygg

Statsbygg er staten sin byggherre, eigedomsforvaltar og rådgivar i bygge- og
eigedomssaker. Vi bygger, forvaltar og driftar statlege bygningar i inn- og utland,
og gir råd ved kjøp og innleige av lokale til statleg verksemd. Vi tar hand om
samfunnsmessige mål innanfor arkitektur, statlege planinteresser, kulturminnevern
og miljø.
Statsbygg er organisert med hovudkontor i Oslo og seks driftsområde over
heile landet.
Harald
Vaagaasar Nikolaisen
administrerande direktør

Visjonen vår er «Best på bygg med meining». Dei strategiske måla våre er:
• Vi skaper meirverdi for brukarane og samfunnet
• Vi gir staten kostnadseffektive lokale
• Vi leverer berekraftige løysingar
• Vi utviklar bygge- og eigedomsnæringa
• Vi bygger kompetanse for framtida

Byggherre
Marius Tunstad
direktør

Fagleg ressurssenter
Anders Fylling
direktør

Ansvar for
byggjeprosjekta.

Ansvar for rådgjeving innan
arkitektur, miljø, prosjekterings
leiing, bygningstekniske fag,
bygningsøkonomi, jus og kulturminne.

6767

7,3

5,2

49

50,7
867

7,3 milliardar
til investeringar

5,2 milliardar
i husleigeinntekter

49 oppdrag for
statlege innleige
av lokale

3,0

91

15

3 millionar kvadrat
meter i 2271 bygningar
i inn- og utland

91 pågåande
byggeprosjekt
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15 ferdigstilte
byggeprosjekt

50,7 milliardar
i samla eigedelar

867 tilsette fordelte
over heile Noreg,
inkludert Svalbard

Drift og vedlikehald
Jarle Kvalvik
direktør

Eigedomsutvikling
og -forvaltning
Elin Karfjell
direktør

Digitalisering og utvikling
Anett Andreassen
direktør

Ansvar for drift
og vedlikehald
av eigedommane.

Ansvar for utvikling og
forvalting av eigedommane.

Ansvar for dokumentasjonsforvaltning, IKT, sikre nett,
systemforvaltning og
verksemdsarkitektur.

Rådgiving og tidlegfase
Hege Maria Eriksson
direktør

Økonomi- og verksemdstyring
Bjørn Melheim
direktør

Kommunikasjon
Hege Njaa Aschim
direktør

Ansvar for arealutvikling og
programmering, planarbeid,
rådgjeving om leige og bruk av
lokale, utgreiing og analyse.

Ansvar for innkjøp og avtale
oppfølging, løn og personaldata,
rekneskap, strategi og
verksemdsstyring.

Ansvar for strategisk og
operativ kommunikasjons
verksemd.
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