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Norske plantekasser i system
BEDD er et modulært  
system for plantekasser  
i stål. Designet og produsert 
i Norge for vakre, varierte  
og varige løsninger til hage, 
terrasse og balkong. Les  
mer på bedd.no.
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IFI – Informasjonskontoret for farge og interiør er interes-
seorganisasjonen til ca. 1 100 vare- og tjenesteleverandører 
innen maling-, gulv- og tapetbransjen i Norge. Siden opp-
starten i 1957 har IFI arbeidet for å få flest mulig aktører 
innen offentlig og privat sektor til å bygge nytt og renovere 
kontinuerlig. 

I denne utgaven av IFI.NO:PROSJEKTER kan du lese 
om prosjekter som er ferdigstilt i den siste tiden. Våre 
medlemmer har med stolthet tipset oss om disse prosjek-
tene, for å kunne vise frem et mangfold og hvilke mulig-
heter som finnes der ute. IFI – Informasjonskontoret for 
farge og interiør mener det er viktig å få håndverket frem 
og synliggjort. I en tid med utfordringer med rekruttering 
i bransjen er det viktig å kunne vise frem hva som faktisk 
blir bygd. Norge trenger flere håndverkere i de fleste bygg-
fag. IFI arbeider tett med maler-, gulv- og rørfaget. Maler-
ne og gulvleggerne legger ofte siste «hånden» på verket og 
deres arbeid er det du ser. Vi mener det er viktig å «heie» på 

denne yrkesgruppen som gir oss det vi omgås i det daglige. 
Hvor viktig er ikke omgivelsene for din hverdag?

Trendbildet forteller at fargene er tilbake for fullt. Dette 
påvirker også prosjektene. Arkitektene/beskrivende ledd 
har latt seg inspirere, selv om det fortsatt er en del betong-
flater og ubehandlet «vedlikeholdsfritt» tre der ute, skjer 
det masse med farger som vil påvirke brukerne positivt. 

Gjennom magasinet håper vi du vil oppleve noe av in-
spirasjonen. For her presenteres det mange spennenende 
løsninger til forskjellige typer bygg.  
Arbeider du med et spennende prosjekt - ta gjerne kontakt 
med oss.

God lesning!
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IFIs største medlemmer  
• AB Golvabia
• Akzo Nobel Coatings AS
• Alanor AS
• Alfort & Cronholm AS
• Brynsløkken AS
• BYGGMA ASA
• Danfloor AS
• Deco Systems AS
• Duri Fagprofil AS
• EHRENBORG AS
• Element Studio AS
• Fantasi Interiør AS
• Fibotex AS
• Flügger AS
• Forbo Flooring AS
• Geberit AS
• Gerflor Scandinavia AS
• Green Apple AS
• Henkel Norway AS
• IBG Industri og Boligprodukter AS
• Inhouse Group AS
• Interface Norge AS
• Interiøragenturer J. Sveen AS
• John O. Borge AS
• Krefting & Co. AS
• Malorama AS
• Miljømal AS
• Musum Interiør AS
• Nora Systems AB
• Norfloor AS
• Orkla House Care Norge AS
• Osmo Nordic AS
• Pergo AB
• Polyflor Nordic NUF
• Polyseam AS
• Rørkjøp AS
• SCANOX AS
• Sika Norge AS
• Sioo:X Wood Protection Norge AS
• Storeys AS
• S Wood AS
• Tapethuset AS
• Tarkett AS
• Tikkurila Norge AS
• Uzin Utz Group Norge AS
• Wakeupliving AS
• WOCA Norge AS
•  Maler- og byggtapetsermestrenes 

Landsforbund (MLF)

74 64 6

92 80

6 RADISSON BLU PARK, OSLO

12 MEDIA CITY BERGEN

20 STATNETT, TRONDHEIM

24 TRONDHEIMSPORTEN

30 LIA BARNEHAGE, OSLO

36 ØKSNEVAD VGS, KLEPP

42 NORFLOOR, TILLER

46 CAMPUS ARENA, GJØVIK

54 HEIM GASTROPUB, GJØVIK

60 SOLHEIMSLIEN BORETTSLAG, BERGEN

64 HAAHEIM GAARD, TYSNES

70 X MEETING POINT, SKJETTEN

72 FINNVEDENS BIL, SVERIGE

74 HEBEKK BARNESKOLE, SKI

80 HEIMDAL VGS, TRONDHEIM

88 OSLO LUFTHAVN, GARDERMOEN

92 FOTEN CAFÉ, FREDRIKSTAD

94 GRAND HOTEL, OSLO
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UTVENDIG: Mot sør har skolen en spennende 
fasade. Overflatematerialet skulle være vedlikeholds-
fritt, et krav som ble løst med blankpolert betong 
med larvikitt-innslag.

BUSINESS OG PLEASURE 
VED OSLOFJORDEN

Radisson Blu Park Hotel på Fornebu trengte en oppgradering. I fjor 
ble hotellet ferdig renovert, og nå ønskes både business- og ferie-
gjester velkommen til å finne roen et steinkast unna Oslofjorden.

Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no | Foto: Radisson Blu Park Hotel, Oslo

Hotellet, med sine 251 gjesterom, lig-
ger sentralt plassert på Fornebu, og 
er sånn sett det perfekte utgangs-
punktet for forretningsreiser, med 
sin umiddelbare nærhet til konto-

rene på Fornebu og Lysaker.
– Dette er jo et typisk businesshotell, men på 

grunn av den flotte beliggenheten rett ved Oslo-
fjorden, er det også et populært feriehotell om 
sommeren, forteller prosjektansvarlig ved Radis-
son Blu, Bjørn Rummelhoff.

Dette var det viktig å ta hensyn til da hotellet 
skulle pusses opp. Det måtte tilpasses både for 
dem som er på forretningsreise og for feriegjester.

NORDISK STOLTHET
Målet med renoveringen er selvfølgelig å tilby 
gjestene en best mulig hotellopplevelse. Og en li-
ten smak av nordisk stolthet.

– Det er veldig gøy å bruke norske og nordiske 

leverandører, så vi har forsøkt å bruke mest mulig 
av det for å vise litt stoltheten i det nordiske, utdy-
per Rummelhoff. 

Blant annet kan vi se Arne Jacobsens ikoniske 
EGG-stol i fellesområdene, sammen med annet 
nordisk design og materialer fra norske leveran-
dører.

VARIG KVALITET 
Til de renoverte gjesterommene har Pergo levert 
i overkant av 2000 kvadratmeter Sensation lami-
natgulv, i fargen Kysteik. Det lyse gulvet i naturtro 
treimitasjon understreker den nordiske stilen.

– På et hotell er det viktig med design som har 
lang varighet og god kvalitet. Gulvet gir også ro i 
rommene og skaper en fin helhet, forklarer Rum-
melhoff.

Han sverger ofte til Pergo-gulv når et Radis-
son-hotell skal renoveres. Bare i år har de levert 
ulike typer gulv til 6 av deres hoteller. Og 

RO: Både for forretnings- og fritids-
gjester er det viktig å kunne tilby rom 
der man kan trekke seg tilbake og 
finne roen. Det bidrar farge- og inte-
riørvalg til. De lyse, luftige rommene, 
understreket av de lyse laminatgul-
vene i naturtro treimitasjon, inviterer 
gjestene til å slappe av.

VARIG: På et hotell er det viktig med 
gulv som varer, både estetisk og funk-
sjonelt. Pergo Sensation er et laminat-
gulv med høy slitestyrke, lang varighet, 
enkelt vedlikehold og som tåler fukt. 
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NATURTRO (over): Takket 
være en innovativ teknikk, kan Pergo 
gjenskape treverkets dype furer ned 
til hver minste detalj på sitt laminat-
gulv Sensation. Det gir et autentisk 

og svært virkelighetsnært uttrykk. 

NORDISK ELEGANSE: 
Radisson Blu Park Hotel på 

Fornebu vil ønske gjestene vel-
kommen, enten de er der for 

business eller pleasure, og vise 
frem nordisk design og kvalitet. 

IKON: Den ikoniske EGG- 
stolen av Arne Jacobsen står 

som et symbol på nordisk 
design. – Vi vil vise stoltheten 
i det nordiske, sier prosjektan-
svarlig Bjørn Rummelhoff hos 

Radisson Blu.

FROKOSTSTØYDEMPER:  
Teppet på gulvet bidrar til mindre 
støy og tilfører lunhet til rommet.

selv om det er vinyl det oftest går i, er han klar 
på at laminatgulvet som er lagt i gjesterommene på 
Fornebu, er lagt der av en grunn. Eller flere.

– Slitestyrke og fasthet var to nøkkelegenskaper som 
var veldig viktige da det ble valgt hvilket gulv vi skulle 
legge. Sensation laminatgulv varer lenge, er svært sli-
testerkt, raskt å legge og krever lite vedlikehold. Det er 
også lett å holde rent, som er viktig på hotellrom. Før-
steinntrykket når gjestene kommer inn på rommet er 
viktig, og et rent, flott laminatgulv gir gjestene en fin 
mottakelse, sier han.

FUKT IKKE LENGER ET PROBLEM
Pergo Sensation er forseglet i endene av bordene, 
slik at fukt ikke trenger ned i treverket.

– Jeg har tidligere jobbet i en hotellkjede der vi la 
mye laminat på rommene. Den gangen slet vi med 
fukt, særlig nær baderommene, så vi var nødt til å 
impregnere skjøtene. Med dette gulvet som er lagt 
her, Sensation laminat, slipper vi å tenke på fuktpro-
blemer, forklarer Rummelhoff.

Gulvet er også Svanemerket, i likhet med alle Per-
go sine laminatgulv. 
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Vi søker hele tiden etter gode samarbeidspartnere, 
ta gjerne kontakt for å bli leverandør av våre produkter.

Mye fint til alle rom

Black Design Interior AS, Gamle E6 1302, 7620 Skogn. Tel: 74086200 - post@blackdesign.no - www.blackdesign.no

Annonse

Sted: Fornebuveien 80, 1366 Lysaker 
Rom: 251 rom, 16 møterom 
Prosjekt: Rehabilitering 
Oppstart: Mars 2017 
Ferdigstillelse: Desember 2017 
Byggherre: Radisson Blu 
Totalentreprenør: SBA AS 
Gulv gjesterom: Pergo Sensation laminatgulv 
Kysteik (L0231-03374)

RADISSON BLU PARK HOTEL, OSLO

BUSINESS: Hotellet har 16 mø-
terom fordelt på 616 kvadratmeter, 

som hvert har svært god lydiso-
lasjon for best mulig opplevelse. 
Møterommet Lysager/Snarøen 

kan huse inntil 200 personer.

LOBBY: Marmor og mørke, 
elegante farger ønsker gjestene 

velkommen og skaper forventnin-
ger til resten av av hotellet.
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Bergens største næ-
ringsbygg er omvand-
let til en unik medie-
landsby. Her har NRK 
Hordaland lokaler i 

samme bygg som Bergens Tiden-
de og TV2, og en lang rekke andre 
mediebedrifter. 

Bygget har tre tårn og et fel-
les atrium som strekker seg over 
seks etasjer. Fra denne kjernen 
når man mediehusets alle ulike 
bedrifter, og her er etablert en kaf-
febar som er tilgjengelig for publi-
kum. 

NORGE RUNDT I FARGER
NRK er opptatt av kontakt med 

publikum, og valgte å ha konto-
rer i byggets to nederste etasjer, 
slik at forbipasserende fra gaten 
gjennom rause vinduer kan følge 
arbeidet i både redaksjonslokaler 
og studioer. 

– De er opptatt av å være tett på 
menneskene, møte folk på gata og 
finne folkesjelen. Vi gjennomfør-
te en morsom brukerprosess der 
medarbeiderne i NRK fikk beskri-
ve seg selv. Kanalen har ansvar for 
produksjon av programmer som 
«Ut i naturen» og «Norge rundt» 
og er samtidig både lokal- og 
landsdekkende, sier Røhrt. 

Resultatene fra brukerundersø-
kelsen lå til grunn for interiørpa-

letten som bygger på tre temaer 
– fjell, sjø og bygd – med farger 
og materialer inspirert fra hele 
Norge.

UNDERDEKNING
NRKs lokaler er innredet med 
færre pulter enn de har ansatte, 
komplettert med åpne landskap 
med variert innredning for ulike 
typer aktiviteter. De to etasjene 
er bundet sammen via en sjenerøs 
interntrapp og store åpninger i 
etasjeskilleren. 

– Rundt trappen og åpningene 
er det bygget et amfi med sosiale 
soner og tekjøkken som er blitt et 
samlingspunkt. Dette var 

NRK-LOKALER  
INSPIRERT AV NORGE

Tekst: Chera Westman/ifi.no  Foto: Niklas Hart, Rasmus Hjortshøj

BRYTER OPP: Det store, åpne gulvflatene med grå teppefliser er brutt 
opp av teppefliser i avvikende farge. Interiørarkitektene ønsket å lage myke 
avgrensninger og uformelle systemer for hvordan folk skulle bevege seg i 
lokalene. Leverandøren Desso fikk hjelp av den grafiske designeren Johan 
Christian Hafstad for å et mønster i gulvet som minner om bildepiksler. 

INNENDØRS LØE: Bruken av materialer 
og farger i interiøret er styrt av tre fargepa-

letter som representerer de ulike norske land-
skapstypene kyst og fjord, fjell og landbruk. 
I rolige arbeidssoner benyttes kystinspirerte 
blå og grønne farger. To steder i lokalene er 

det bygd opp avgrensende trekonstruksjoner 
som skal føre tankene til en tradisjonell løe. 

IFI.NO:PROSJEKT 13

I NRK Hordalands nye lokaler i Media City Bergen finner du pikslede 
gulv samt farger og materialer som gjenspeiler fjell, sjø og bygd.

MEDIA CITY BERGEN
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et grep vi gjorde for at det 
skal oppleves som én etasje, sier pro-
sjektansvarlig i Iark, Thea Røhrt.

De store, grå gulvflatene er brutt 
opp av et pixelinspirert mønster 
med fargerike teppefliser. 

– Vi ville bryte opp flaten og de-
finere noen soner og et system for 
hvordan vi vil at folk skal bevege seg 
i lokalene. Avgrensningene er ikke 
rette, men utflytende og en måte å 
lage variasjoner på for å få inn mer 
farge i lokalene, sier hun. 

HISTORIEFREMVISNING
Lokalene er innredet med en miks 
av gammelt og nytt. NRKs eget 
snekkerverksted i Oslo har bygget 
resepsjonsdisk og flere av de faste 
innredningene. Gamle lyskaste-
re og settekasser med gjenstander 
som formidler statskanalens lange 
historie brukes som elementer uten 
å skape museumsstemning, Disse 
blandes fritt med moderne møbler 
og elementvegger og løe-inspirerte 
rom i rommet.

BAKKEKONTAKT: NRK Hordaland har formulert 
visjonen sin til setningen «Invitere inn og dele ut». I de nye 
lokalene er kontakten med omverdenen viktig, og store 
vinduer ut mot gaten gir publikum innsyn i virksomheten. 
Samtidig bidrar det med godt med dagslys i lokalene. 

ILLUSJON AV HELDEKK: Det grå teppegulvet av fliser fra Dessos kollek-
sjon Essence er lagt i samme retning for å illudere heldekkende teppe, med 
minst mulig synlig skjøter og sjakkruteeffekt. Områder med mønstret gulv, er 
lagt etter en detaljert leggeplan der ulikfargede teppefliser fra den samme 
kolleksjonen bryter opp og lager soner i gulvet. – Det var en spennende og 
stor jobb for oss, forteller Roy Oddvar Olsen, hos BRD Olsen Mur & Bygg 
som hadde oppdraget med avretting og gulvlegging i hele MCB-prosjektet. 
De har lagt alle typer gulv; fliser, belegg, tepper, epoksy og noe parkett i ulike 
lokaler i Media City Bergen. 

ÅPENT ROM (lengst til venstre): Mellom  
de to etasjene er det åpnet opp i etasjeskille- 
rommet. Dette er et grep som binder de to 
etasjene sammen.

SOSIAL TRAPP: Den rause trappen som 
forbinder NRK Hordalands to etasjer er 
bygd sammen med et amfi og fungerer som 
møterom ved felles samlinger og møter. 
Trappen er bygd av entreprenøren Hent, og 
kledd med parkett. 

FARGEPALETTER: Iark utviklet tre fargepaletter for inte-
riøret. Disse er inspirert av kystlandskap, fjellet og landbruks-
bygdene og skal representere hele landet.
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KNUTEPUNKT: I tilknytning til trappen er kontorets eneste tekjøkken og en sosial 
sone med flere ulike sittemuligheter. For å binde sammen etasjene er det åpnet opp i 
etasjeskilleren. Et fåtall arbeidsstasjoner er bundet til faste funksjoner og har fast plass, 
for øvrig er det et variert utvalg av frie plasser som brukes til ulike typer aktiviteter og 
behov gjennom dagen.

ULIKE MØBLER: I redaksjonslokalene finnes en rekke ulike møbler som gir mulighet 
for et variert arbeidsmiljø.

FARGER I PROSJEKTET
Vegger plan 2: 
Generell veggfarge NCS S 1002-G, glans 07
Utvendige vegger og skjørt NCS S 2050-Y20R (sennepsgul), glans 07
Innvendige vegger og skjørt NCS S 2040-Y20R (litt lysere sennepsgul), 
glans 07

Vegger plan 3:
Generell veggfarge NCS S 1002-G, glans 07
Utvendige vegger og skjørt NCS S 2060-Y60R (rødoransje), glans 07
Innvendige vegger og skjørt NCS S 2050-Y60R (litt lysere rødoransje), 
glans 07

SCENEBYGG: 
NRKs snekker-
verksted i Oslo 
har bygget flere 
ulike «mulitmø-
bler» som er 
plassert ut i 
lokalene.
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Med STENI Colour kan du velge blant 60 standardfarger og tre glansgrader, eller velge en individuell farge 
basert på NCS eller RAL. Her kan du virkelig leke deg med farger og sette ditt helt eget preg på bygget.

Platene monteres som luftet fasade og kan monteres året rundt – uavhengig av temperatur og værforhold. 
STENI fasadeplater er 100% diffusjonstette, hvilket betyr at de tåler å stå nedsenket i vann.

steni.no

COLOUR
STENI® fasadeplate

   STORT UTVALG AV OVERFLATER

MEDIA CITY BERGEN
Byggherre/bestiller: Entra Eiendom
BTA: Totalt MCB 45 000 kvadratmeter
Hovedentreprenør: Hent
Arkitekt: MAD
Ferdigstilt: 2017
Interiørarkitekt: (for MCB fellesarealer, NRK og BT) Iark, ved int. ark. 
MNIL: Thea Røhrt (Prosjektansvarlig NRK), Anders Stenbeck-Askheim, 
Synne Bersvendsen, Elisabeth Paus og Elisabeth Trømborg

Delprosjekt NRK Hordaland 
Gulvlegger: BRD Olsen Mur & Bygg
Tepper: Desso Essence teppeflis i farge 950 Mørk grå. 2490 kvadratme-
ter. Flisene er lagt i samme retning. 
Pikselert mønster: Vekselvis fargene 8802 Blå, 8173 Blågrønn og 7283 
Grønn
Pixelmønster gulv: Johan Christian Hafstad, grafisk designer
Vinyl: Brukt i våtrom: Upofloor Zero, farge 5762 Lys grønn 
Linoleum: Benyttet foran tekjøkken, i garderober, lager og tekniske rom: 
Armstrong DLW Colorette i fargene 137-081 Gråsort, 121-115 Rødoransje, 
121-155 Lys gråfiolett og 121-130 Lys grønn
Datagulv: Med integrert linoleumsflis Armstrong DLW Marmorette 
121-115 Rødoransje 
Møbelsnekker: NRK scenesnekkeri, Oslo

HJERTEROM: 
Lobbyen har et 
stort atrium som 
er åpent i seks 
etasjer og forbin-
der alle bedrifter 
i bygget. Det 
er Media City 
Bergens hjerte. 
Fellesarealene 
er utformet av 
MAD arkitekter 
i samarbeid med 
Iark, som også 
utviklet en egen 
møbelserie for 
prosjektet. Den 
åttekantede 
formen på disse 
er inspirert av 
formen på de tre 
tårnene i bygget. 
I atriet er det 
også en kaffebar 
som er åpen for 
publikum, og som 
har blitt et popu-
lært møtested. 

Foto: Rasmus Hjortshøj

Foto: Rasmus Hjortshøj

Annonse
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NY ENERGI  
HOS STATNETT

Da Statnett bygde ut administrasjonsbygget i Trondheim, valgte de farger som  
gir ekstra energi. – Det er blitt et hus med humør, sier malersvenn Robert Rognan.

Tekst: Robert Walmann  Foto: Kristian Owren

I mars åpnet dørene til Stat-
netts nye tilbygg ved Strinda 
trafostasjon i Trondheim. 
Utvidelsen besto  av 1600 
kvadratmeter administra-

sjonslokaler over fire etasjer. Det 
nye tilbygget er etablert som et pas-
sivhus fra eksisterende bygg, som 
var det første administrasjonsbyg-
get som ble bygget som passivhus i 
Trondheim i 2011.

FRA TOPP TIL TÅ
Prosjektet har sørget for å holde ma-
lersvenn Robert Rognan og kollega 
Simon Haugen hos Malermester B. 
Bersvendsen AS i full drift i nærme-
re åtte måneder. De fikk jobben med 
å helsparkle betong- og gipsvegger 
før det ble grunnet og malt to strøk 
på veggene i kjelleren, alle møterom 
og i trappeoppganger.  

− Jeg er fornøyd med arkitektens 
fargevalg som er høyst uvanlig i slike 
bygg. De har valgt farger som skaper 
energi og godt humør, forteller han. 

I dette bygget har hver etasje fått 
sin farge. I første etasje er det blått. 
I andre er det grønt, og på toppen er 
det gult. Fargevalgene vises både i 
gulvet og på veggene. Selv kaffekop-
pene i hver etasje matcher etasjefar-
gene. 

TETT PÅ I 30 ÅR
Valg av malingleverandør var enkelt 
for Malermester B. Bersvendsen. De 
vet at Lars Myran fra Nordsjö alltid 
stiller med service og kvalitet. 

− Til dette prosjektet har vi levert 
noen paller med maling. Det meste 
er malt med Professional P6. Det er 
en diffusjonsåpen, matt akrylmaling 
for bruk på puss, betong, lettbetong 
og bygningsplater. Den tåler vask og 
røff behandling, sier Myran. 

Myrans maling er sprøytet på veg-
gene. Etterpå er det rullet for å få en 
jevn avslutning. Malersvenn Rog-
nan forteller at denne påføringen 
går minst fem ganger raskere enn 
ved å rulle. 

KUNST MED STIL
I et hvert offentlig bygg skal det også 
være kunstneriske innslag. Den job-
ben gikk til den Trondheims-baserte 
kunstneren Ståle Gerhardsen. Ved 
hjelp av spray har han preget veggene 
med sin artige figur i stripete genser.  

− Jeg synes han har gitt bygget et 
personlig preg. Du blir i godt humør 
av se på kunsten hans, sier Rognan. 
 
GODE GULV
Malersvennen har ikke bare sparklet 
og malt. Han har også lagt vinylgulv 
og teppefliser. Valget falt på homo-
gen vinyl med flakes (Opalon) levert 
av DLW. Teppeflisene «Twist & Shi-
ne Micro» kommer fra Interface og 
er levert av Nordby Gulv. 

− Gulvene kler interiøret og har alle 
egenskaper som trengs. Det samme 
har trappenesene fra IBG. På rekk-
verkene i oppgangene har vi brukt 
Professional Metal Paint fra Nordsjö. 
Alle produkter som er brukt her inne 
fungerer optimalt, sier han. 

STATNETT, TRONDHEIMKUNST: Statnett ønsket levende 
kunst på veggene. Derfor fikk de 
kunstneren Ståle Gerhardsen fra 
Trondheim til å male rett på veg-
gene med sine spraybokser. Han 
leverte flere verker med sin artige 
figur iført stripete genser.
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KULT MED GULT: Hver etasje i den nye 
delen av Statnetts administrasjonsbygg har 
fått sin egen farge. Både på vegger og på 
gulv. Her i toppetasjen er alt gult. – Det er 
slike farger som skaper energi og arbeids-
lyst, sier malersvenn Robert Rognan. Han 
har sammen med kollega Simon Haugen 
hos Malermester B. Bersvendsen AS lagt 
gulv og malt overflater. GRØNT OG GODT: I andre etasje er 

det grønt som gjelder. Det merkes særlig 
på gulvet i «hangout»-sonen. Her ligger 
det to millimeter homogen vinyl med 
flakes (Opalon) levert av DLW.

MYKE GULV: I deler av bygningen er 
det lagt teppefliser fra Interface. De heter 
«Twist & Shine Micro».  – Teppeflisene 
passer perfekt inn i rommet og skaper en 
lun stemning, sier malersvenn Rognan.

KOS PÅ KONTORET:  
I møterommene finner vi 
flere farger på veggene. 
Her matcher selv møte-
stolene fargen som kalles 
«Warm Blush»

TRIPP-TRAPP: I trappene ligger det 
trappeneser fra IBG. Rekkverkene er malt 
med Professional Metal Paint fra Nordsjö.

Byggherre: Statnett SF 
Totalentreprenør: Teknobygg AS 
Kontraktsform: Totalentreprise NS 8407 
Kontraktssum: 33,6 mill. kroner eks. mva 
Arkitekt: Voll arkitekter ved Kim Sørensen  
Interiørarkitekt: Nordconsult Plan & Arkitektur ved Trine Rødahl
Malermester: Malermester B. Bersvendsen AS 
Maling: Professional P6, P7 og A7.  
Gulv: Teppefliser fra Interface, vinyl fra DLW

STATNETT 

FORNØYD: I mars åpnet dørene til Statnetts 
nye tilbygg i Trondheim. – Vi er stolte over at 
Malermester B. Bersvendsen ønsket å bruke vår 
maling, sier proffselger Lars Myran fra Nord-
sjö (t.h.). Fornøyd er også malersvenn Robert 
Rognan (t.v.)
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UTDANNING  
I HØYDEN

Et av Trondheims største bygg rommer blant annet en 
av byens største skoler. Fargesetting og interiør i det 15 

etasjer høye nybygget har hentet inspirasjon fra naturen. 

Tekst: Chera Westman/ifi.no  Foto: Matthias Herzog

V ed innkjøringen til 
Trondheim fra sør har 
et nytt landemerke 
reist seg. En høyblokk 
på hele 10 etasjer, på 

toppen av et fem etasjer høyt kva-
dratisk bygg er blitt sentrum for 
blant annet norskundervisning 
for flyktninger og innvandrere, og 
grunnskoleopplæring og spesial-
undervisning for voksne. Deler av 
norskopplæringen utføres i samar-
beid med NAV som har lokaler i det 
samme bygget. Det har også kom-
munale enheter for flyktingehelse, 
psykisk helse og rus, ergoterapi, og 
tolketjeneste blant annet. 

– «Kunnskapens tre» var et de-
signmotiv som vi brukte som in-
spirasjon for fargevalget. Det blå 

symboliserer vann og næring, det 
gråbrune fargen er stammen, det 
grønne er bladene som også får 
oransje og gule farger om høsten, 
sier Christian Hofmeier hos arc ar-
kitekter as, som har hatt hånd om 
både arkitektur og interiørarkitek-
tur.

FARGER FOR ORIENTERING
Hele bygget ble utleid i god tid før 
ferdigstillelse, og de ulike leieta-
kerne har derved fått være med å 
tilpasse utformingen av lokalene 
etter egne behov. 

Det gjorde at arc arkitekter kunne 
arbeide helhetlig med prosjektet fra 
starten, og i alle møter med leieta-
kerne ble huset presentert sammen  
med en skisse av et tre. 

Byggherre:  Sorgenfri Trondheim
Prosjekteier:  Entra
Prosjektkostnad: 550 mill. kroner eks. mva
Prosjektleder:  Prora Eiendom
Arkitekter, interiørarkitekt: arc arkitekter 
Totalentreprenør grunn, betong, stål:  Spenn Armering
Maling og gulvbelegg: Malermester Kurt I. Hermstad AS 
Næringsareal: 24 000 kvadratmeter 
Vinylbelegg: Eternal Decibel i spesialfarger, Forbo Flooring
Ferdigstilt: 2018

TRONDHEIMSPORTEN 

OPPLÆRINGSSENTER: I det 15 etasjer høye byg-
get kalt Trondheimsporten leier Trondheim kommune, 
Trøndelag fylkeskommune, NAV og Helsedirektora-
tet lokaler. Her skal blant annet over 1 500 elever få 
voksenopplæring, blant andre bosatte flyktninger og 
innvandrere som får norskopplæring og voksne som får 
grunnskoleopplæring og spesialundervisning. 

SAMLET UNDERVISNING: Trondheimsporten 
kombinerer skole og kontorfunksjoner. Voksenopplærin-
gen,  som tidligere var spredt rundt byen i ulike lokaler, 
er nå samlet i de fire nedersyte lokalene. Her er alt nytt 
og det er godt om undervisningsrom. Lokalene har 
også både skolekjøkken og naturfagrom. 

TRONDHEIMSPORTEN
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Fargesettingen av interi-
øret går igjen i alt fra fasade til gulv, 
møbler, vegger og andre detaljer. 

– Huset har flere trappehus og det 
brukes farger for å gjøre det enklere 
å orientere seg. Flere av brukerne av 
skolen kan jo ikke lese, i hvert fall ikke 
på norsk, sier han. 

SPESIALFARGER 
Siden det er både er et stort bygg med 
mange ulike funksjoner og sammen-
satt bruk, har utfordringene når det 
kommer til akustikk vært til stede. 
Derfor er det brukt 20  000 kvadrat-
meter akustikkdempende vinylbe-
legg i prosjektet. Til prosjektet er det 

tatt frem fem ulike spesialferger av 
Eternal Decibel. Disse er to gråbrune, 
oransje, gul og grønn pluss to ulike 
blå farger, alle med spetter i fraviken-
de farge. Ytterligere lyddemping fin-
nes i himlingene, og i 60 centimeter 
x 60 centimeter store akustikkplater 
på veggene. 

– Platene har samme NCS-farge 
som gulvene, og er satt opp i et sjakk-
mønster på veggene, sier Hofmeier. 

– Det har vært gøy med fargene, 
det er fint å lage noe som ikke bare 
er grått som mange bygninger er i 
dag. Dialogen med leietakerne har 
også vært givende i prosessen, sier 
Hofmeier. 

AKUSTIKKGULV: Mindre rom, møterom og grup-
perom har gjerne gult eller oransje gulv. Alle belegg er 
av lyddempende type, og det brukes kun spesialfarger  
til prosjektet. Gulvet heter Eternal Decibel og gir  
17 dB trinnlydsforbedring. 

GRØNNE BLADER: 
Undervisningsrommene 

er i hovedsak fargesatt 
med grønt, mens kom-

munikasjonsveier har et 
brungrått gulv. Det er 

gulvleggere og malere 
fra Malermester Kurt  

I. Hermstad AS som har 
utført overflatearbeide-

ne i det store prosjektet. 

KOBBERG RØNN(til høyre): Bygget har to store 
atrier med tak av stål og glass som sørger for god 
tilgang til dagslys i hele den fem etasjer høye basen.  
I atriet er det kantine for hele huset, auditorium og 
bibliotek. Fargesettingen fra fasaden med grønne  
kobbertrykk gjentas inne i atriet.

IFI.NO:PROSJEKT 27IFI.NO:PROSJEKT26



LEIETAKERE: 
Utover kommunen 
er Nav og Trøndelag 
fylkeskommune de 
største leietakerne, 
og disse disponerer 
sammen de tolv 
nederste etasjene, 
mens Helsedirekto-
ratet har flyttet inn 
på toppen av bygget. 
Lokalene er tilpasset 
de ulike etaters behov, 
og det er tilrettelagt 
for økt samarbeid 
mellom etatene. 

www.nora.com/no

nora® GULV
NÅR DU TENKER PÅ MILJØ OG HOLDBARHET. 
PVC FRITT I 70ÅR OG INGE FARLIGE
PLASTPRODUKTER SOM FORURENSER MILJØ ELLER VANN.

nora® – ett valg for en bærekraftig fremtid.

106765_Anzeige_Umwelt_262x192_NOR.indd   1 05.10.18   12:44

Annonse
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I skogkanten mellom furutrær 
og fjell på Ellingsrud,  og med 
utsikt mot Østmarka, ligger 
en av Oslos mest miljøvennli-
ge barnehager. Lia barnehage 

åpnet i 2018, og er et plusshus med 
BREEAM-NOR-sertifisering «Very 
Good». Barnehagen har plass til 130 
barn på ti avdelinger. 

AVDELINGER MED STJERNER
Fasaden på det rektangulære bygget 
i to etasjer er gråbrun og kledd med 
royalimpregnert, liggende kledning. 
Inngangspartiene er markert med 
gule skjermvegger, og noen av vindu-
ene er fremhevet med gule plater. 

Inne er baser og fellesarealer orien-
tert mot uteområdet, mens fingarde-
robe, toaletter og korridorer er plas-
sert i sentrum, og lengst bak i bygget 
finnes i hovedsak personalrom og tek-
niske arealer. 

– Vi har jobbet med plasseringen 

av vinduer for å få inn mye lys i loka-
lene. Det er brukt store vindusflater, 
sier M.arch. MNAL Martine Aasvold 
Skagen. 

TEPPE OG VINYL
– I grovgarderobene er det et vaskbart 
heldekkende teppe som fanger opp 
skitt og støv, mens resten av gulve-
ne består av vinyl med skumbakside. 
Vinyl er et godt valg for barnehager, 
da det er slitesterkt og lett å vedlike-
holde. Det er også gunstig for barn å 
leke på, sier hun. 

Arkitektene ønsket ensartede gulv, 
men har benyttet farger for å definere 
rom i rommet. Toaletter og stellerom 
har fått turkist belegg. 

– Barnehagen har i hovedsak pla-
tevegger og harde veggflater, og vi 
ønsket å få inn mer varme og andre 
materialer. Derfor er enkelte vegger 
kledd med beiset, liggende panel, og 
den lyse veggfargen er brutt opp av 

fondvegger med friske farger, sier Aas- 
vold Skagen.

ELEKTRISK GRAVEMASKIN
Huset har solceller på taket og en bat-
teribank for lagring av overskudds- 
energi. 70 prosent av barnehagens 
energibehov dekkes av dette. På den 
fossilfrie byggeplassen var all tom-
gangskjøring forbudt, og det ble stilt 
krav til bruk av sertifisert biodiesel og 
elektriske verktøy.

– Vi hadde både elektrisk grave-
maskin og hjullaster på byggeplassen, 
forteller prosjektleder Erlend Sal-
berg Løe hos Skanska Husfabrikken 
AS, som bygde elementene til bygget. 

Bruken av prefabrikerte elemen-
ter har redusert både byggetiden og 
energibruken til oppvarming og ut-
tørking. Omsorgsbygg og Skanska 
Husfabrikken har tenkt miljø fra 
start til slutt, og gjort flere grep både 
på byggeplass og i bygget. 

Tekst og foto: Chera Westman/ifi.no

EN STJERNE FOR MILJØET
Andromeda, Libra og Scorpius. De ti avdelingene i Lia Barnehage på Ellingsrud har navn 

fra verdensrommet, og bygget i seg selv har løftet miljøhensyn til nye høyder.  

ROM I ROMMET: 
Fingarderobene i 
kjernearealet skilles 
ut ved at gulvet har 
en gul farge som 
markerer egne soner. 
Innergarderobene 
er ikke delt av med 
vegger, men er åpne 
ut mot korridorene. 

STØVFANGER: Innenfor 
avskrapingssonene er gulvet i 
grovgarderobene dekket med et 
vaskbart teppe. Det forhindrer 
at barna drar med seg skitt og 
smuss inn. 
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MILJØVALG: Det er valgt gode produk-
ter fra miljøsynspunkt gjennom hele bar-
nehagen. Også de tekniske løsningene og 
byggemetodene er valgt for å gjøre huset 
miljøvennlig. Lia Barnehage er et passivhus 
og et forsøksprosjekt som skal bruke mye 
mindre energi enn en vanlig barnehage. 

UREDD: Fargebruken er 
leken og uredd. – Vi har 
valgt å bruke spreke og 
maritime farger. Rødt og 
blått er Redningsselskapets 
farger, og vi har også brukt 
andre farger for å gjøre 
lokalene freshe og ung-
dommelige, sier Catherine 
Smith-Kielland, interiør- 
og tekstildesigner i YSA 
Design. 

SKANDINAVISK: I administrasjonsav-
delingen er interiøret utformet av Anne 

Tinn hos Asplan Viak. Gjennom hele 
prosjektet er det lagt vekt på å bruke 

norske eller skandinaviske leverandører. 
Oppbevaringsmøblene er også fargesatt 

etter et havtema. 

Farger i prosjektet:
Vegg hovedfarge: NCS 0501-Y10R
Kontrastvegger: Lys grønn: NCS S 1020-G30Y, 
Mintgrønn: NCS S 2020-B70G, Blågrønn: NCS 
S 3020-B50G, Gul: NCS S 0540-Y20R, Oransje: 
NCS S 1050-Y30R, 553 Ascott: NCS 2203-Y13R
Veggplater i grovgarderober: Acrovyn 136 Pearl 
Grey
Panelvegger, interiørbeis: Beiset trepanel: to 
strøk 9048 Mokka
Vinylbelegg (1656 kvadratmeter): I barnehagen 
er det brukt et slitesterkt, akustisk dempende 
belegg med skumbakside, 19 dB. Belegget er 
BREEAM-NOR-godkjent.
Taralay Impression CFT – Cemento Brescia 
0543, Taralay Impression CFT – Labyrinth Blue 
0527, Taralay Uni CFT – Sun 6268, Tarasafe 
Ultra CPT – Opal 8701
Fasade: Møre Royal RG26 Grå
Tepo Fundermax 0647 Golden Yellow (NCS  
S 1050-Y10R), RAL: 1018 Sinkgul

MATERIALER OG FARGER

LEK I GANGENE: Arkitektene har forsøkt å aktive-
re korridorene, slik at barna kan leke der også. I den ene 
enden av avdelingen for store barn er et paradis felt inn 
i gulvet. Gulvbelegget er akustisk dempende og gir godt 
lydmiljø også ved vilter lek.VARMEVEGG: Enkelte vegger i bar-

nehagen er kledd med panel. Det bringer 
både varme og materialitet inn i lokalene. 
Samtidig hjelper treverket til med å jevne ut 
fuktforandringer i luften, og er bra for både 
akustikk og inneklima. Panelveggene er 
beiset i to strøk med en interiørbeis. 

BEHAGELIG FARGERIKT: Selv om 
vegger og gulv har mye farge, er fargene 
behagelige og ikke så skarpe at de stikker 
seg ut. 
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GODE MILJØBYGG KREVER  
RIKTIG SOLSKJERMING
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Lunex er medlem av NGBC som leverer  verktøyet BREEAM-NOR. Verktøyet sikrer at 
miljøet belastes minst mulig gjennom byggets levetid. Valg av riktig solskjerming er  
en vesentlig bidragsyter til et sunt og energieffektivt bygg. Solskjerming er en del av 
byggets ”klimafilter” ved at vi leverer løsninger som endrer seg med det utvendige 
klimaet dag for dag, time for time.

Vi hjelper deg å finne riktig solskjerming - til ditt bygg.

Kontakt oss for mer informasjon og befaring! 
Tlf: 90 90 60 60  / lunex.no

Kvadratmeter BTA: 1 656 m2 i hovedbygg, 161 m2 boder og skur
Kostnad: 100 millioner kroner
Bestiller: Omsorgsbygg Oslo Kommune, Bydel Alna
Entreprenør: Skanska Husfabrikken AS
Arkitekt: Lyngstad Arkitekter AS, ved arkitekt M.arch. MNAL  
Martine Aasvold Skagen
Landskapsarkitekt: Trifolia Landskapsarkitekter AS
Miljøsertifisering: BREEAM-Nor, Very Good
Ferdigstilt: 2018
Gulvarbeider utført av: Malermester Regnbuen AS
Malearbeider utført av:  Malermester Regnbuen AS
Miljøforskning: Utslippsdata fra alle prosesser under oppføringen 
analyseres i et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Skanska, Bellona, 
SINTEF og Omsorgsbygg.

LIA BARNEHAGE

FRISKT: Toaletter og stellerom har 
fått et turkist belegg i en frisk farge. 

GANSKE LIKT: Arkitektene ønsket 
å roe ned uttrykket ved å bruke mest 
mulig gulv av samme type. I de ulike 
rommene stilles det forskjellige krav til 
gulvene, og noen steder skiller gulvet 
seg ut ved bruk av annen farge.  

ROM MED UTSIKT: Personalrommet har utsyn mot skogen på 
Ellingsrud.

Annonse
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På Øksnevad vgs velger 
elevene mellom fag som 
blant annet anleggs-
maskinfører, hovslager, 
gårdbruker og anleggs-

gartner. Da skolen, som opprinne-
lig er fra 1940, skulle moderniseres 
og utvides, valgte arkitektene å 
fokusere på naturbruksfarger og 
-materialer. 

– De underviser i naturbruks- og 
landbruksfag på skolen, og vi valgte 
en palett med det som inspirasjon. 
Fargene er blant annet hentet fra 
åkerlapper. Det er en form for lek 
med strå og gress, sier sivilarkitekt 
Per Ove Djønne hos Asplan Viak 
AS i Stavanger.

HESTER OG MASKINER
Øksnevad ligger i Klepp kommu-
ne på Jæren, og har plass til 400 
elever og ansatte på utdanninger 

som både kan gi yrkeskompetanse 
og generell studiekompetanse. Her 
finnes både ridehall, veksthus og 
tradisjonelle gårdsbygninger i til-
legg til mer vanlige undervisnings-
rom.

– Skolen skulle utvides og fikk en 
fullstendig makeover. Det er bygd 
en flerbrukshall og nye skoleloka-
ler, sier Djønne. 

I prosjektet inngikk også bygg 
for anleggsmaskiner og et biobren-
selsanlegg for skolens egenprodu-
serte flis. Skolens profil gjenspei-
les i miljøene – der noen bygg har 
fått torvtak, og der veggene inne i 
auditoriet ser ut som den utven-
dige fasaden til en låve. Innven-
dig brukes tre ulike himlinger og 
hvitlaserte finérplater av furu på 
vegger, mens møterommene har 
glasskledde spilevegger der spile-
ne har ulike gule og grønne farger. 

KOKOS SOM SAGFLIS
– Spilene skal føre tankene til gress 
og strå, og fungere som et visuelt 
filter som slipper inn lys. 

Veggene er utformet etter en av-
veining mellom gjennomlysning 
og visuell skjerming, sier han.

Det samme spileverket finner vi 
også igjen på veggene i flerbruks-
hallen. 

Alle gulv i skolens undervis-
ningsrom er belagt med gummi-
gulvet Kayar fra Polyflor. Totalt er 
det lagt 2  500 kvadratmeter med 
gulvet som har innslag av kokosfi-
bre.

– Kokossponene kan gi assosia-
sjoner til sagflis, og den lille «støy-
en» som kokosfibrene lager i over-
flaten, gjør at gulvet skiller seg ut. Vi 
hadde brukt denne typen gulv i en 
barnehage tidligere, og hadde gode 
erfaringer derfra, avslutter Djønne.

INTERIØRLEK MED 
STRÅ OG GRESS

Åkerlapper, sagflis, gress og strå er inspirasjonen til  
farge- og materialvalg på Øksnevad vgs. 

Tekst: Chera Westman/ifi.no  Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor og Asplan Viak AS (flerbrukshall)
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ØKSNEVAD VGS, KLEPP

PASSIV OG AKTIV: 
Både det nye skolebygget 
og flerbrukshallen er opp-

ført med passivhus- 
standard. Skolebyggene 

danner et tun som favner 
det større landskapsrom-
met, og Øksnevadhallen 
er lagt inn i skråningen i 

forlengelsen av tunet. Mø-
terommene har glassvegger 
og samme typen spiler som 

brukes i flerbrukshallen.
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FARGETRAPP: Trinnene i trappen 
i auditoriet har ulike grønne farger. 
Polyflor har levert totalt 2 500 kva-
dratmeter av gummigulvet Kayar, i fire 
ulike farger, til prosjektet. 

ÅKERFARGER: 
De grønne, gule og brune 
stolene har hentet fargene 

fra landbrukslandskapet. 
Skolen er opprinnelig en 

stor landbrukseiendom på 
cirka 1500 dekar, og består 

av mange bygninger.

INNENDØRS LÅVE: Skolen 
driver en stor gård som brukes ak-
tivt i opplæringen. Veggen inne i 
auditoriet er laget for å se ut som 
en fasade på en låve. 
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ØKSNEVAD VGS
Videregående utdanning innen natur-, landbruk- og anleggs-
fag. Skolen er bygget med passivhusstandard og varmes med 
biobrensel fra egne eiendommer.
Byggherre: Rogaland fylkeskommune
BTA: 7700 kvadratmeter 
Antall elever: Ca. 350
Antall ansatte: Ca. 105
Arkitektur, interiørarkitekter: Asplan Viak AS, Stavanger
Gulvlegger: Jæren gulv AS
Gulv i prosjektet: 
Artigo Kayar K54: 1425 kvm
Artigo Kayar K38: 1045 kvm
Artigo Kayar K39: 114 kvm
Artigo Kayar K71: 114 kvm

UTSYN OG SKJERMING: Den oransjegule fargen i Kayar K71 gir energi 
og minner om høstgule kornåkrer. De små møterommene har vegger med 
glass og flerfargede trespiler. Spilene og glasset sørger både for dagslys og 
utsyn, samtidig som de skjermer for innsyn. 

        LVT
 møter 
       teppe

LVT møter teppe
Vi har designet våre LVT- og teppefliser slik at de 
samarbeider sømløst uten overgangslister. Dette 
uanstrengte møtet mellom harde overflater, myke strukturer, 
endeløse mønstre og fargekombinasjoner gjør at du kan 
skape helt unike gulvdesigner. Kombinert med Interfaces 
helt unike produkt- og tjenesteportefølje får du alt du 
trenger for å løse din neste designutfordring og skape rom 
som mennesker kommer til å elske å oppholde seg i.

Interface Oslo
Kristian Augusts gate 5 
interface.com/lvt

Interface_LVT meet carpet_NO_286x212mm.indd   1 03/09/2018   16:41:22
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Norfloors flissenter på 
Tiller i Trondheim 
kan ved første øyekast 
se ut som et vanlig 
næringsbygg. Det er 

det ikke, for her har flisleverandøren 
vist hva gigantiske fliser kan gjøre 
med en trist og kjedelig fasade. 

OVER TRE METER HØY
− Fasaden på dette bygget er trend-
settende. Ikke fordi det er brukt 
keramiske fliser, men på grunn av 
størrelsen. Hver flis er 320 centi-
meter x 160 centimeter og veier like 
mye som en voksen mann. Flisen er 
seks millimeter tykk, og i kjernen 
ligger det karbonfiber armering 
som gjør den meget robust, forteller 
Ragnar Sundberg. 

Han er avdelingsleder i butikken 
som nå blir gjenstand for stor opp-
merksomhet, særlig blant arkitek-

ter og byggherrer. 
− De har tidligere vist interes-

se for store fasadefliser. Nå kan de 
komme hit og se hvordan det funge-
rer i praksis. Dette er spektakulært, 
sier han, og legger til at hele opp-
graderingsprosjektet er ferdig om 
få dager. 

− Vi skal asfaltere utenfor og 
få opp gatelys og slepelys. Grønt- 
områdene skal også ferdigstilles. 
Dette blir en perle på Tiller, sier han.

LANDETS LEKRESTE
Sundberg mener det nye  senteret 
fremstår som en oase for velvære og 
naturlige materialer. Her er det mar-
morfliser, fliser som ser ut som tre og 
stein i alle fargevarianter. 

− Oppussingen tok tre år. Vi sto 
også et helt år uten butikk. Nå er vi 
bare glad for å kunne tilby landets 
lekreste flissenter, sier han. 

STØRRE  
ENN STØRST

Norfloor på Tiller i Trondheim har skapt en fasade som 
vekker oppsikt. Her er det størrelsen som teller. 

Tekst: Robert Walmann/ifi.no 
Foto: Kristian Owren/ifi.no og Robert Walmann/ifi.no

NORFLOOR, TILLER

Næringsbygg fra 1970-tallet, opprinnelig 
et verksted for tyngre kjøretøy.  
Areal på fasaden: ca. 1100 m2  
Utførende: AS Byggeservice
Arkitekt: HUS Arkitekter AS 
Produkt: Fasadeflis
Hovedfelt «Industrial», farge: Sage, (Florim 
– FloorGres). Dekorfelt «Selection Oak», 
farge: Grey (Florim – Rex)

NORFLOOR, TILLER

ENKELT VEDLIKEHOLD: 
Sundberg mener det gir mange 
fordeler ved å ha keramiske fliser 
på fasaden. - Vedlikeholdet blir 
langt enklere. Det betyr egentlig 
bare jevnlig vask med høytrykk-
spyler, sier han. 

LEGGES MERKE TIL: Norfloor 
har skapt en spektakulær fasade 
på sitt nye flissenter i Trondheim. 
Der har de brukt gigantiske fliser. 
– Vi tror det blir lagt merke til av 
blant andre norske arkitekter og 
byggherrer, sier avdelingsleder 
Ragnar Sundberg.
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EN NATURLIG OASE: 
Norfloor har pusset opp 
butikken på Tiller. Det 
tok tre år. I dag fremstår 
lokalene som en oase for 
inspirasjon blant naturlige 
materialer.

Annonse

SIKKER SOM BANKEN
De store fasadeflisene er ifølge Sundberg 
festet slik at de aldri vil falle ned. Her er det 
sikret i alle bauer og kanter. 

− Ja, det kan du trygt si. Bak flisene er 
det montert et skinnesystem med braket-
ter som jevner ut skjevheter i underlaget. 
Flisene er festet både mekanisk og med 
montasjelim til skinnesystemet. De vil tåle 
all slags vær og vind. Dette er også testet i 
forsøkslaboratoriet, sier han.

LIKE FINE MANGE ÅR
Fliseksperten mener det er mange forde-
ler ved å ha keramiske fliser på fasaden. 
Ikke minst når det kommer til vedlikehold. 

− Begroing av mose og sopp vil ikke være 
noe problem. I tillegg er de fargebestandi-
ge i forhold til UV stråling. Fordi de er så 
poretette vil flisene også holde seg like fine 
i hele byggets levetid. Det eneste vedlike-
holdet som bør gjøres, er jevnlig vask med 
høytrykkspyler, sier han.  

Unidrain AS | Glynitveien 21 | 1400 Ski   

post@unidrain.no | www.unidrain.no

Unidrain har utvidet produktsortimentet i den eksklusive og prisvinnende HighLine-

serien med fire nye farger, slik at du nå har mulighet til å matche baderomsinteriøret 

og dusjgarnityret med ditt unidrain linjeavløp.

De nye eksklusive overflatene betyr at vårt HighLine panel utover originalen i børstet 

rustfritt stål, nå også kommer i highgloss polert stål, kobber, sort og messing.

HIGHLINE COLOUR
STILREN LUKSUS I  N Y E FARGER

Annonse
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Tidligere Kallerud-
hallen nær Gjøvik 
sentrum har fått en 
betydelig oppgra-
dering og utvidelse, 

og i samme slengen byttet navn 
til Campus Arena Gjøvik. Nå er 
hallen dobbelt så stor som byg-
get fra 1986, modernisert og 
med aktivitetsmuligheter for 
store og små. 

– Den tidligere arenaen had-
de rom for én håndballbane, 
men kommunen ønsket å byg-
ge hallen ut til å bli en elitehall, 

forteller Trond Pettersen, si-
vilarkitekt hos Kontur AS.

I dag arrangeres det trening 
for både håndball, fotball, inne-
bandy og turn/gymnastikk i 
hallen, i tillegg til kamper og 
turneringer. Det er også eget 
treningsrom for styrke-, balan-
se- og forebyggende trening, og 
skolene og høyskolen bruker 
hallen til gymtimer. Etter ut-
videlsen får også flere glede av 
arenaen. Foruten de sportslige 
aktivitetene har den nye hallen 
rom for flere sosiale tilstelnin-

ger. Og da rulles ekstra ruller 
med gulvbelegget Norament ut 
på det store sportsgulvet, slik 
at det skånes mot sko og høye 
hæler.

GUMMI GIR MERSMAK
Og det er ikke bare de ekstra rul-
lene med belegg Nora Systems 
har levert til arenaen. I korrido-
rer, på kontorer, lager, mindre 
treningsrom, toalett, trapper og 
møterom ligger gummigulv fra 
Nora. Det sto høyt på ønskelis-
ten til arkitektene.

GULV FOR  
FREMTIDEN

Etter omfattende renovering og utvidelse, har Campus Arena Gjøvik blitt 
en elitehall med rom for mange ulike aktiviteter.

Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no  Foto: Kristian Owren/ifi.no

– Det handler jo litt om fø-
lelser, når man skal velge gulv. 
Og med gummi får du en følel-
se av at du tar i et «ekte» ma-
teriale. For oss er det litt nytt å 
bruke gummigulv, vi har ikke 
gjort det på så mange prosjekt, 
men vi håper det kan bli flere, 
sier Pettersen.

VARER LENGE
Det er lagt 1124 kvadratmeter 
Noraplan Sentica i bygget, i 
tillegg til trappekanter, trap-
petrinn og gulvlister, som også 

er fra Nora Systems. Og håpet 
er at gulvet skal vare lenge.

– Vi har lært litt fra tidlige-
re prosjekter når det kommer 
til slitasje og bruk i offentlige 
anlegg. Og man trenger et gulv 
som kan leve lenge. Gummi-
gulv er litt sånn at det «repa-
rerer seg selv» etter en stund 
hvis du får en skade i det, og 
det holder seg pent lenge, for-
klarer Pettersen.

– I tillegg er gulvbelegget 
godt å gå på, stødig og tåler 
mye, legger han til.

BRUKS- 
OMRÅDER: 
På selve hånd-

ballbanene er det 
brukt sportsgulv. 

Men i mindre 
treningsrom 

på arenaen gir 
gummigulv godt 

underlag for ulike 
aktiviteter.

TIDSBESTANDIGE: En av grunnene til at det ble valgt gum-
migulv da Campus Arena skulle oppgraderes, var at arkitektene 
ønsket en løsning som kan vare lenge. De håper å kunne bruke mer 
gummigulv i fremtiden.

CAMPUS ARENA, GJØVIK
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CAMPUS ARENA GJØVIK
Sted: Gjøvik 
Ferdigstilt: 2015 
Brutto areal: 4650 kvadratmeter 
Prosjekt: Utvidelse og renovering 
Oppdragsgiver: Gjøvik kommune  
Entreprenør: Syljuåsen AS 
Arkitekt: Kontur AS  
Gulventreprenør: Syljuåsen AS 
Gulvløsning: 1124 m2 noraplan® sentica, 
105 m trappekanter, norament® 926 i 
trappetrinn, 700 m nora gulvlister

TRIPP TRAPP: – Knottgummi i trapp er 
jo en løsning arkitekter har brukt i mange 
år, fordi det er stødig og sikkert å gå på, og 
fordi det holder seg pent lenge, sier sivilar-
kitekt Trond Pettersen. I trappene her ligger 
Norament 926.

GUMMI: I møterom, korrido-
rer og andre oppholdsrom er 

det lagt gummibelegget Nora-
plan Sentica fra Nora Systems.

GODT FOR FØTTENE: 
Gummibelegget som er lagt 
på Campus Arena er godt å 
gå på, stødig og tåler mye.

IFI.NO:PROSJEKT 49IFI.NO:PROSJEKT48



Kundeservice – Interiør og utemiljø - Sikkerhet

Innovative produkter for kjøpesentre, varehus,  
eiendomsselskaper,skoler,offentligebedrifterog forvaltning.

Silmar AS 

2007-2017

ViharleverandørerfrablantannetSverige,Italia,
Tyskland,PolenogSlovenia.Deresinnovative 
designogløsningerharenkvalitetsprofilsomgjør 
atprodukteneharlangvarighetoghøybruksverdi.

Silmarharetstortutvalginneninteriørogtilbyr
blantannetstoler,sofaer,benker,bord,kantine
møbler,blomsterpotterogavfallssystemer.
Produktenekanleveresideflestetyper 
materialerog fargerbådeforinneogutebruk.

Viharprodukteriblantannettre,stål,glassfiber,
skinn,betongogplast.Våre leverandørerkanogså

utvikleog designespesialløsninger,ogbidrargjerne
medtegningerogforslag.

Somfullverdigleverandørav interiørogmiljø
produktertilbyrSilmarblantannetloungemøbler,
blomsterpotter,lamperogbelysning,ladepuffer
ogavfallssystemerforådekkeulikebehovkunder
og besøkendemåtteha.Silmarkanogsålevere
et stort utvalg av kunstige planter og trær som 
kaninstalleresavvårsamarbeidendeblomster
dekoratør.

Interiør og 
miljøprodukter
Silmarhargjennomdesisteåreneblittrepresentantfornoenavde
størsteleverandøreneinneninteriørogutemiljøprodukteriEuropa. 
Viharetstortproduktspekterog godkompetansetilålagespennende
innredningerogmiljøeridinbedrift.

AnnonseAnnonse
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Silmar utvider kontinuerlig produkt-
spekteret,menharalltidfokuspå
 kundeservice, tilgjengelighet og  sikkerhet 
nårvivelgervåreleverandørerog
produkter.Våreprodukterskalvære 
entryggoglønnsominvestering.Itillegg 
erdetviktigforossåleveregodservice,
kompetentrådgivningoginnovative
produktermedhøykvalitet.

SilmarAB,Ödesberga309,
73296Arboga

Mobil:+46739694417

SilmarAS,Åsveien21a,
1369Stabekk

Telefon:67517000 
Mobil:91627474 

Epost:post@silmar.no 
www.silmar.no

Skapenhyggeligmøteplassute.
Silmarkantilbymøbler,leker,
fitnesssystemerogmiljøprodukter
tilpassetuterommet.

Et ryddig og avslappende uteareal skaper en hyggelig 
atmosfære.ISilmarsproduktspekterfinnesdetman
måttetrengeforåskapeenslikplass.Benker,bord,
aktivitetsprodukter,sykkelstativer,blomsterpotter
og avfallssystemerbidrartilåskapeettriveligog
ryddigutemiljø.

Utemiljø 
Annonse

Ladoppbatteriene!Gidinekundermulig
hetentilåtaenpustibakkenogladeopp
sinebatteriersåvelsomderesmobile
enheter.Silmartilbyrladestolpermedlading
viastikkontakt,USBogQitrådløslading. 
ItilleggtilbyrSilmarlademuligheterintegrert
ienrekkemøbler,frittståendeladebordog
ladebordforplasseringrundteksisterende
stolperogsøyler.

Isamarbeidmedvåreleverandørertilbyr 
vi spesialdesignede konsepter til innredning 
avinnendørsogutendørslekeområderfor
barn.Løsningenepassertilkjøpesentre,
detaljhandel,finansinstitusjoner/banker,
restauranter,skoler,biblioteker,kaféer,
hoteller,offentligeinstitusjoner,biblioteker
m.m.Spesialløsningeropptilkomplette
 lekeland kan designes, produseres  
ogleverespåkorttid.

Lekeområderog
barneprodukter

Ladeprodukter

Annonse
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Bygget der gastropuben 
har fått sitt tilholdssted, 
er ett av Gjøviks eldste. 
Den gamle ordførerbo-
ligen er vernet, noe som 

la føringer for rehabiliteringen.
– Det er en del ting å ta hensyn til 

når du jobber med et vernet bygg. Vi 
måtte blant annet beholde de ori-
ginale inngangsdørene, forklarer 
interiørarkitekt Bjørn Oskarsson 
hos Dråpe Design, som har stått for 
utformingen av interiøret.

Men inne kunne interiørarkitek-
ten gjøre som han ville. Og for å være 
tro mot Heims konsept, ble hjem-
mekoselig, lekent og varmt viktige 
stikkord. 

– Det skal være lekent og føles litt 
som om man er hjemme hos noen. Vi 
har spilt på denne lekenheten i hele 
konseptet, forklarer Oskarsson. 

UREDD FARGEBRUK
1. etasje rommer kjøkken, bar og 

uformelle båser der gjestene kan 
slappe av. I 2. etasje er det bar, sel-
skapslokale og «finstue». Her er de 
aller fleste overflater som vegger, 
brystpanel, listverk, dører og ra-
diatorovner malt med maling fra 
Pure & Original. Og på den sjar-
merende gastropuben er det ikke 
spart på kruttet. 

– Vi ville ikke gjøre noe «main-
stream» med interiøret på Heim. 
På et utested som dette kan man 
tørre å gjøre ting litt annerledes. 
Vi kan strekke strikken litt lenger, 
uten at det blir «for mye», forkla-
rer interiørarkitekten.

Og det har de tilsynelatende 
lyktes med. For det er lite «main-
stream» med Heim. 

– Vi har vært veldig opptatt av å 
bruke farger. Det er med på å un-
derstreke lekenheten. Og vi har 
ikke akkurat vært forsiktige med 
fargene heller. Du har minimalis-
me på den ene siden, og så har du 

Heim på den andre. Hvitt blir litt 
«døllt» sammenlignet med farge-
bruken her, sier interiørarkitek-
ten. 

Også alle detaljer, som dører, 
listverk, radiatorer og stikkontak-
ter er fargesatt. 

– Skulle dette vært hvitt, ville 
det drept litt av fargene som bru-
kes ellers, forklarer Oskarsson.

MALING SOM POPPER
Oskarsson kom i kontakt med 
Pure & Original fordi de er nabo 
til Heim på Gjøvik. Og så ble han 
frelst.

– Malingen har en utrolig spen-
nende fargeintensitet, som er veldig 
ren. Den popper frem, og du kan 
se at dette ikke er «vanlig» maling. 
Samtidig gjør mattheten i overfla-
ten den også veldig behagelig. Det 
at det er brukt naturlige fargepig-
menter i malingen gjenspeiles også, 
forteller Oskarsson.

HEIMEKOSELIG OG 
LEKEN GASTROPUB

Da den gamle ordførerboligen på Gjøvik skulle pusses opp for å huse 
gastropuben Heim, sto ikke en eneste boks hvitmaling på handlelista.

Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no Foto: Kristian Owren/ifi.no

GAMMELT: Bygget som nå huser Heim 
er et av de eldste i byen, og detaljer fra 

det gamle huset kommer til syne ved 
blant annet tak og brystning. I den midt-

erste finstuen i 2. etasje er veggen malt 
i fargen Skin Powder, mens muren ved 

ovnen er malt i Kenyan Copper.

HEIMEKOSELIG: Med slagordet «Velkommen Heim» er det viktig 
at også interiøret spiller på folks hjemmefølelse. Varmt og rustikt med 
en god dash lekenhet var stikkord da puben skulle pusses opp, noe som 
vises godt i baren oppe.

HEIM GASTROPUB, GJØVIK
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DETALJER: Det er ikke mye hvitt å se  
i lokalene. I baren i 2. etasje er listverk, rør, 

radiatorer, brystning og vegg fargesatt i lekre 
farger fra Pure & Original. Her er veggen malt 
i fargen Oker, brysningen i Praline, radiatoren 

i Lipstick Red, lister og vinduer i Chocolate 
Dream og himling og dør i sort.

HELHET: Selv om det er tatt 
i bruk mange ulike farger, blir 
ikke helheten masete, da den 
matte overflaten og nyansene 
spiller godt mot hverandre. 
Her ser man inn fra den ene 
finstuen i 2. etasje til den 
andre. Vegger i den innerste 
stuen er malt i fargen Majestic 
Cloth. I det nærmeste rom-
met er veggene malt i Skin 
Powder.

LEKENT: Lekenheten har 
vært viktig i valg av både 
farger og andre interiørele-
menter, som møbler og bilder. 
Og det er også lagt mye tanke 
bak detaljene. Her er veggene 
malt i fargen Skin Powder og 
brystning og himling i Choco-
late Dream. 

FARGEMEKKA: I det innerste rommet i 2. 
etasje kommer den uredde fargebruken og 
lekenheten virkelig til syne. Veggen er malt 

i fargen Majestic Cloth, himling og lister i 
Chocolate Dreams, mens radiatoren er prikken 

over i-en i rommet og malt i fargen Old Red. 
Alle fargene er fra Pure & Original.
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Sted: Hunnsvegen 1, 2821 Gjøvik 
Prosjekt: Rehabilitering 
Byggherre: Heim Gjøvik AS 
Interiørarkitekt: Dråpe Design ved Bjørn Oskarsson 
Maling: Licetto, Classico og Traditional Waterbased fra Pure & 
Original (www.pure-originalnorway.no)

HEIM GASTROPUB, GJØVIKNATURLIG OG MATT: Alle mal-
te overflater i 2. etasje hos Heim er 
malt med maling fra Pure & Original.  
– Den har en unik fargeintensitet og 
en behagelig matthet, sier interiørar-
kitekt Bjørn Oskarsson. 

TØFT TOALETT: 
Også når du skal 
gjøre ditt fornødne 
skal du møtes med 
stil. Veggene er malt 
med Pure & Original 
Licetto i fargen Black, 
og kombinert med 
mønsterfliser i forskjel-
lige farger gir det et 
tøft og lekent uttrykk.
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Blokkene i Sol-
heimslien Bo-
rettslag sto ferdig 
i 1966, med 320 
leiligheter fordelt 

på fem lavblokker og tre høy-
blokker. De ble rehabilitert i 
1992 og 1998. Men etter det 
preges borettslaget av dårlig 
vedlikehold og forfall. I 2013 
beslutter styret at noe må 
gjøres, i mars 2017 starter en 
omfattende oppgradering. 
Her skal det bli nye fasader 
med lavenergiklasse 1, nye 
rømningstrapper, balkonger 
og felles takterrasser. Byg-
ging av 39 nye leiligheter skal 
være med å finansiere en del 
av kostnadene, beregnet til 
370 millioner. 

Prosjektet får støtte av 

Enova. Arkitektgruppen Cu-
bus står for de arkitektonis-
ke løsningene, og Sognenes 
Bygg AS er entreprenør. WSP 
Norge har i gjennomførings-
fasen vært byggherreombud 
og prosjektleder.

NY FASADE
Høsten 2018 står de to første 
blokkene ferdige. Kontrasten 
til de gamle nedslitte fasadene 
er slående. Blokkene som kan 
sees fra store deler av byen 
skinner i høstsolen, kledd 
med fasadeplater i farger av-
stemt mot naturen rundt. 
Hovedfargen er mørk grå, i til-
legg er det et spill av ulike rød-
gul-oransje- og grønntoner 
på hver blokk som samspiller 
med skiftende årstider.

– Uttrykket er godt mot-
tatt av beboerne, og vi er 
også fornøyd, sier arkitekt 
Lena B. Keilegavlen i Cubus.

Leder av byggekomiteen 
Anne Lise Sæterdal mener 
oppgraderingen gir et løft for 
hele området.

– Nå glir byggene fint inn i 
den øvrige bebyggelsen i om-
rådet og fargene som finnes 
der, berømmer hun arkitek-
tene.

FARGERIK TRIVSEL
Blokkene er kledd med Steni 
Colour fasadeplater. Arkitek-
ten forteller at det var både 
estetiske og økonomiske 
hensyn som avgjorde valget. 

– Borettslaget ligger ved 
fjellet, og der er det en del 

skygge i tillegg til nedbør. 
Det tærer på. Derfor var det 
viktig at fasadeplatene skul-
le være så holdbare og vedli-
keholdsfrie som mulig, spe-
sielt med tanke på groing og 
fukt, sier Keilegavlen.

Da arkitektene hadde 
bestemt seg for materiale, 
kunne de velge mellom 60 
standardfarger i tre glans-
grader.

Jan Terje Nielsen hos Ste-
ni er fornøyd med fargepa-
letten, og skulle gjerne sett 
at flere var mer bevisste i 
valg av fasadefarger. 

– Farger skaper steds- 
identitet og trivsel. Det en 
bevisst byggherre kan bidra 
med her, er gull verdt for et 
godt bomiljø, sier han.

FARGER GA SLITEN BLOKK-
BEBYGGELSE NY IDENTITET

SOLHEIMSLIEN BORETTSLAG, BERGEN

Før ble blokkene i Årstad bydel i Bergen omtalt som byens styggeste.  
Nå lyser de friskt opp og gjør beboerne stolte av stedet.

Tekst. Bjørg Owren/ifi.no  Foto: Jan M. Lillebø

VÆRHARDT: 
Med de nye 
fasadeplatene er 
blokkene godt 
rustet til et langt liv, 
tross mye skygge, 
fuktig klima og 
ruskevær. Platene er 
vedlikeholdsfrie, har 
40 års garanti og en 
forventet levetid  
på 60 år.

FØR: Blokkene fra 1966, kledd med laminat, ble kalt by-
ens styggeste og var mer enn modne for oppgradering. 

FASADEKUNST: Arkitekter og byggherrer har man-
ge muligheter til å skape bygg med unike uttrykk, ved 
bruk av Steni fasadeplater. I tillegg til 60 basisfarger, 
kan platene leveres i tre ulike glansgrader.
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GJENSKINN: Det er lite sol 
der boligblokkene ligger, derfor 
valgte arkitekten å bruke blanke 
fasadeplater øverst på bygget, 
og halvmatte nederst. På den 
måten oppnås et naturlig gjen-
skinn som lyser opp bygget og 
området rundt.

NORSK: Fasadeplatene er 
laget av steinkompositt og 
produseres i Lardal i Vestfold. 
Steni har vært med på å gi 
bygg en særegen karakter 
siden oppstarten av virksom- 
heten i 1965.

Bygget: 1966
Antall boenheter: 320
Prosjekt: Oppgradering 2017 - 2021
Budsjett: 370 millioner kroner
Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS
Entreprenør: Sognnes Bygg AS
Byggherreombud og Prosjektleder: WSP Norge 
Fasadeplater: Steni Colour

SOLHEIMSLIEN BORETTSLAG, BERGEN 

Forskjellen ligger i detaljene. Det er på den måten du kan planlegge bygg for framtiden. Ta byggisolasjon, for eksempel. GLAVAs  
produkter er laget med returglass som råvare, og er utviklet for å isolere best mulig. På den måten bidrar vi til at samfunnet kan  
bruke energiressursene mer effektivt og miljøvennlig. Det er ingen liten detalj.

NED TIL
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Haaheim Gaard er det 
minste hotellet i kjeden 
Historiske Hotell. Det 
ligger cirka en times tur 
fra Bergen, i ly av Stord 

mot storhavet og med Hardanger på 
innsida.

Hit strømmer gjestene. Og de kom-
mer igjen og igjen, ikke for å fortape seg 
i utsikten mot storhavet og Shetland 
eller innover mot fagre fjell og fjorder. 
Nei, hit trekkes de av hotellet selv og det 
de har å by på av kulturarrangementer, 
matopplevelser, et vertskap i særklasse 
og gårdens hage og særegne hus.

MUSIKER, HOTELLDIREKTØR  
OG MERKEVAREBYGGER
I 2000 var stedet et nedlagt bruk uten 
vann og strøm. I dag er det et reisemål 
folk strømmer til for gode opplevelser. 
Bak det hele står Torstein Hatlevik, 
musikeren, ildsjelen og tusenkunstne-
ren, han kjøpte bruket, og i løpet av få år 
transformerte han det til en oase for det 
gode liv.

MERKEVAREN HAAHEIM GAARD
Han har bygget både hus og merkevare. 

– Vi kan ikke selge oss på at vi lig-
ger så eller så nærme en kjent 

EN OASE FOR 
DET GODE LIV
Høyt og fritt, og med utsyn helt til Shetland på  

en godværsdag ligger Haaheim Gaard på Tysnes  
i Hordaland. Hit kommer folk for å nyte.

Tekst: Bjørg Owren/ifi.no  Foto: Haaheim Gaard OPPLEVELSE: Tapetenes historie er en del av 
opplevelsen. Hatlevik planlegger å lage rammer 
i A5-størrelse med tapet og info, og henge his-
torien på hvert rom få å gi gjestene enda en ting 
å glede seg over.

HAAHEIM GAARD, TYSNES

Tapet: Karlslund 2937
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attraksjon. Vi må selv være trekk-
plasteret og vår egen merkevare- 
destinasjon, sier Hatlevik.

En viktig del av merkevaren er his-
torien, husene og atmosfæren. Da 
de utvidet for et års tid siden, skulle 
nybygget gli fint inn blant den eldre 
bebyggelsen. Og rommene skulle 
ha samme gode atmosfære. Det er 
løst ved en nennsom kombinasjon 
av gamle og nye materialer, farger, 
tekstiler og tapeter. Mens de gamle 
rommene har malte tømmervegger, 
er veggene i nybygget tapetsert. 

– Jeg valgte tapet fordi jeg synes 
det er fint, og så er det historisk kor-
rekt. Vi skal være klassiske, men også 
peke framover, sier han og legger til:

– Tapet er en opplevelse, det er 
ikke bare noe du har på veggen. 

Han forteller at gjestene husker 
tapetene, og vil gjerne booke rom 
med et spesielt tapet når de kommer 
tilbake.

HERSKAPELIGE TAPETER
Alle tapetene er fra Borge, levert av 
Kari Hillestad og Fargerike Malerbo-
den på Stord. 

– Tapetene passer perfekt. Det 
skulle være herskapelig og gammel 
stil, og tapetene skaper den helt rik-
tige atmosfæren, sier Hillestad.

Hun forteller at Hatlevik visste 
godt hva han ville ha, så for henne 
var det bare å ta fram de rette kollek-
sjonene og være med å bla. De fleste 
tapetene er rekonstruerte historiske 
tapeter fra svenske og norske herre-
gårder og slott.

HISTORISK STIL: Nærmest som 
en fugl føniks har det gamle ned-

lagte bruket gjenoppstått og byr på 
en helt spesiell atmosfære både ute 
og inne i husene. Her er det vegger 

med historisk sus, og møbler av  
i dag som skaper god komfort.

ATMOSFÆRE: Alle rommene er 
forskjellig innredet, med hvert sitt 

særpreg i historisk stil. I nybygget er 
det tapet på veggene for å skape den 

rette atmosfæren. 

MUSIKER: Hotellets gründer og 
direktør Torstein Hatlevik er mu-

sikeren som kjøpte seg et nedlagt 
bruk uten strøm og vann i 2000,  

og transformerte det til en hotell-
perle i løpet av et lite tiår. 

INSPIRASJON: Rommene har ulike  
tapet og farger, og gjestene liker atmo-

sfæren og blir inspirert. Hotellet må ofte ut 
med navn på tapet og fargekoder.  

Tapetet her er Anno 4509.
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IDYLLISK 
TURMÅL: 

Haaheim Gaard 
ligger høyt oppe i 

lia som en oase for 
det gode liv og er 

tuftet på optimistisk 
framtidstro og gamle 
tradisjoner. Gjestene 

kommer som par, 
venninnegjenger, 

eller familier som skal 
feire. De kommer 

som konferansedelta-
gere eller gjester på 

et av hotellets mange 
arrangemener, og  
de overnatter en  

eller to netter. 

Eier/gründer/kokk/arkitekt:  
Torstein Hatlevik
Kjede: Historiske Hotell
Etablert: Gårdsrestaurant i 2009.
Fasiliteter: 21 gjesterom, konsertsal, 
flere selskapslokaler, vinkjeller, hage 
med 1500 roser, kapell. 
Tapetleverandør: Borge

HAAHEIM GAARD, TYSNES 

KAPELL: Mange velger å holde bryllup på Haaheim. Gården har også sitt 
eget, lille kapell. 

Tapet: Falsterbo 4036
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På møte- og eventsenteret X Meeting Point er alt av fasiliteter 
og teknologi av ypperste klasse. Sanitærsystemet er intet unntak.

TOALETT MED X-FAKTOR

Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no  Foto: Astrid Waller

Midt mellom Oslo og 
Gardermoen finner 
vi X Meeting Point på 
Hellerudsletta, Nor-
ges nye konferanse- 

og eventsenter. Lokalene skal stimu-
lere til innovasjon, kulturbygging og 
samhandling, og det er lagt mye tanke 
bak design og hver installasjon – som 
seg hør og bør når senteret gjester per-
soner av Barack Obamas kaliber.

X-FAKTOR
Også på toalettene er X-faktoren til ste-
de. Utenfra ser det elegant og enkelt ut. 
Bak veggene skjuler det seg førsteklas-
ses teknologi.

– X Meeting Point ønsket å prøve noe 
nytt. Det reflekteres i alle valg, også for 
sanitærløsningene, sier Martin Lever-
nes, rørlegger og entreprenør hos Stei-
nar Levernes AS.

Slik endte X Meeting Point opp med 
å bli Norges første storprosjekt med 
selvbærende sanitærvegger. Ifølge Le-
vernes har de spart både tid og penger.

– Vi valgte Geberits Duofix-system 

fordi det oppfyller kravene til senteret 
om å være først ute med det nye, i til-
legg til at det forenklet prosessen og var 
tid- og kostnadseffektivt, forklarer han.

SPARER TID OG PENGER
Duofix består av teleskopiske, 50 mil-
limeter tykke stålstendere som festes 
på skinner og bærer alt sanitærutstyr. 
I praksis betyr det rask installasjon og 
montering, og at rørleggeren kan ta 
over snekkerarbeidet. For byggherren 
vil det si reduserte kostnader.

– Rørleggerjobben blir noe dyrere, 
men fordi det spares inn på snekker-
arbeidet, blir totalsummen lavere. Vi 
har installert mer med færre folk. Pro-
sessen forenkles blant annet fordi veg-
gen var enkel å bygge, vi sparte tid på 
betongboring og kunne lage ett vann-
sensorsystem til flere toaletter, forkla-
rer Levernes.

– Vi er veldig fornøyde med hvor-
dan det fungerte i praksis, og vi ser at 
systemet funker bra i ettertid. Instal-
latøren har vært positiv, og kunden er 
også fornøyd, avslutter han. 

X MEETING POINT
Med moderne kurs- og konferansesenter, store event- og mes-
sehaller og Norges første Marriott-hotell, er X Meeting Point et 
viktig møtepunkt for næringsliv, kultur- og idrettsmiljøer.
Sted: Kragerudveien 50, 2013 Skjetten
Utført: 2015 - 2017
Areal: 20 000 m2

Prosjekttype: Totalrenovering
Oppdragsgiver/byggherre: Hellerudsletta Eiendom AS
Byggeledelse og prosjektstyring: Håheim Prosjekt AS
Arkitekt: Apto, Nederland
VVS-entreprenør, utførende betong, anlegg og rør: 
Steinar Levernes AS
Installasjonssystem sanitæranlegg: Geberit Duofix

SJEF: Mahognidekoren fra 
banksjefens kontor gir juniorsui-
ten et ekstra anstrøk av historisk 
eleganse.

X MEETING POINT, SKJETTEN
FORNØYD: – Håheim 
Prosjekt, som var prosjektle-
der på X Meeting Point, var 
veldig positive til Gebe-
rit-systemet, og ønsket mer 
læring om det i etterkant for å 
bruke det til videre prosjekter, 
sier Martin Levernes hos 
VVS-entreprenør Steinar 
Levernes AS.
Urinal: Geberit Preda og 
urinal skillevegger.

Vegghengt toalett: 
Ifø iCon Rimfree, 
betjeningsplate: 
Geberit Sigma 30
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Der tunge biler kjører ut og inn, olje 
søles og selgere står og går hele 
dagen, kreves et godt gulv. Hos Finn-
vedens Bil i Sverige var det på høy tid 
med en oppgradering.

– Belegget som lå der krevde mye vedlikehold, 
det ble slitt og var vanskelig å reparere, forteller 
Emil Lindén, adm. direktør hos Bergo Flooring.

GULV FOR ALLE UNDERLAG
Underlaget var heller ikke mye å skryte av. Et 
hardt, litt ujevnt betonggulv med noe sprekker 
og oljeflekker gjorde at bilforretningen måtte 
tenke nytt. Da tok de kontakt med Bergo, som 
produserer plastfliser til både konsumentbruk 
og hardere, profesjonelt bruk, under det vel-
kjente navnet Bergoplattan.

– Med Bergoplattan trenger du ikke å ta hen-
syn til om underlaget er dårlig. Plastflisene er 
fleksible og tilpasser seg. Det betyr minimalt 
med forarbeid, sier Lindén.

Og da Finnvedens bestemte seg, gikk leggin-
gen raskt. 

– Gulvet kommer formontert i plater på 3 x 4 = 
12 fliser, så det går raskt å legge. Det er ingen tør-

ketid eller ventetid, så når du har lagt fliser på én 
side av rommet, kan du parkere bilene der med 
én gang og ta andre siden, sier han. 

STILLE OG BEHAGELIG
Det var mange grunner til at Finnvedens gikk til 
Bergo da de trengte nytt gulv. Flisene er slitester-
ke, tilnærmet vedlikeholdsfrie, miljøvennlige, 
ventilerende, enkle og kostnadsbesparende. Og 
det er bra for dem som jobber her.

– Bilselgere går med vanlige klær og sko, og da 
er det hardt å gå på betong. Med plastflisene får 
du et mykere underlag, forklarer Lindén, og leg-
ger til at lydbildet også forbedres vesentlig i et 
lokale der det ellers er mye harde flater. 

Bergo Supreme, som er lagt hos Finnvedens, 
har et hullmønster, som gjør at smusset ikke blir 
liggende oppå gulvet og spres ut i lokalet. Gulvet 
bygger en drøy centimeter, og en vanlig støvsu-
ger drar med seg smusset opp av hullene når det 
rengjøres. Og om én flis ødelegges, er det ingen 
krise. 

– Du kan lett bytte ut en enkelt flis midt i gul-
vet. Det tar mindre enn ett minutt og bilselge-
ren kan gjøre det selv, sier Lindén.

Mange nordmenn kjenner igjen Bergoplattan fra Hurtigruten sine åpne 
dekk. Og for et gulv som daglig hamler opp med norsk vær  

og vind, er en bilforretning i Sverige bare barnemat.

Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no  Foto: Bergo Flooring

GOD SOM GULV

FINNVEDENS BIL I SVERIGE

Installasjonsår: 2015 
Gulv: Bergo Supreme Silver Grey og Dark Blue, 
Bergoplattan føres av InHouse Group i Norge 
Overflate: 360 kvadratmeter

VISER VEI:  
Med Bergoplattan 
har du utallige mulig-
heter for å lage eget 
design og kombinere 
farger som passer 
ditt konsept. Hos 
Finnvedens under-
streker fargevalget 
forretningens profil 
og bilveidesignet 
hjelper å holde orden 
og lage faste display-
plasser til bilene.

FINNVEDENS BIL, SVERIGE
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Høsten 2015 ble det be-
stemt at Hebekk bar-
neskole skulle utvides. 
Ved skolestart i år var 
den klar til å ta imot 600 

spente elever. Et gammelt bygg er revet, 
et eksisterende skolebygg er rehabili-
tert, og et nytt bygg har kommet til. 

– Det har vært viktig for oss at elev-
ene skal føle seg hjemme på skolen, 
det skal ikke føles som en institusjon. 
I tillegg var det viktig å gi Hebekk sko-
le en sterk identitet, forklarer arkitekt 
Eli Haugen Sandnes hos Planforum 
Arkitekter, som sammen med Beton-
mastHæhre har vært ansvarlige for 
nybygget.

VIKTIG FARGERÅDGIVNING
Fargesettingen er gjort i samarbeid 
med fargekonsulent Dagny Thur-
mann-Moe hos Dagny Fargestudio.

– Samarbeidet har vært viktig for å 
forankre fargevalgene i etablert kunn-

skap om ulike fargers virkning på men-
nesker, sier Sandnes.

Thurmann-Moe forteller at de hele 
veien har hatt elevene i tankene.

– Vi ville lage en skole fargesatt for 
dem som skal bruke den. Disse små 
menneskene skal styre landet vårt en 
gang, og da må de ha best mulige for-
utsetninger for å lære godt og trives på 
skolen, sier hun.
Og det er ingen tvil om at barn liker far-
ger. Det fikk Thurmann-Moe bekreftet 
da hun var på åpningen av skolen tidli-
gere i høst.

– Elevene var så førnøyde at de vil-
le ha autografen min! Det har jeg aldri 
opplevd før, ler hun.

FARGER MED FUNKSJON
På Hebekk skole er fargene nøye gjen-
nomtenkt.

– Sammen med Dagny har vi hatt fo-
kus på hva som foregår i de ulike rom-
mene. Formgivningsrommet er 

FARGER FOR  
LÆRING OG TRIVSEL

Da Hebekk barneskole i Ski skulle utvides og bli ny, 
var elevenes trivsel hovedfokus for alle valg.

Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no  Foto: Eli Haugen Sandnes

GRØNT: – Vi oppfor-
dret skolen til å kjøpe 
inn en god del planter, 
som også beriker 
omgivelsene med både 
farger, mer lunhet og 
en hjemlig følelse, sier 
arkitekt Eli Haugen 
Sandnes. Her fra  
skolens naturfagrom.

TAKTILT: – Gulvet har en slags 
struktur i seg, det ser ikke ut som et 
standard vinylbelegg. Det fremstår 
taktilt og mykt, sier arkitekten. Det 
er vinylbelegget Tapiflex Excellence 
Acoustic fra Tarkett som er lagt.

HEBEKK BARNESKOLE, SKI
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fargesatt for å trigge kreativi-
teten, mens andre klasserom er holdt i 
farger som skal bidra til ro og konsen-
trasjon, forklarer Sandnes.

Også de ansattes områder er farge-
satt med omhu.

– Administrasjon og pauserom har 
fått andre farger, slik at de voksne har 
egne frisoner, der de kan konsentrere 
seg om andre ting enn det som skjer i 
klasserommene, sier Thurmann-Moe.

GULVET FØRER AN
På Hebekk er gulvene viktige farge-
komponenter, som ble førende for 
resten av fargevalgene. Det er lagt 
3600 kvadratmeter vinylbelegg fra 
Tarkett.

– Vi ønsket ikke bare én farge i hvert 
rom. Vi ville ha en mer kompleks far-
gebruk, og gulvene er vel så store flater 
som veggene, så vi ønsket å utnytte po-
tensialet i dem, sier Sandnes.

STILLE OG ENKELT
Vinylbelegget som er lagt i klasserom 
og fellesarealer, Tapiflex Excellence 
Acoustic, er slitesterkt, enkelt å ren-
gjøre og har gode lyddempende egen-
skaper og høy gangkomfort. Sånn sett 
perfekt til skoler.

– Oppdragsgiver og renholdsav-
delingen var i utgangspunktet litt 
skeptiske til fargene på gulvet. Der-
for hadde vi flere møter sammen med 
gulvleverandør, oppdragsgiver, lærere 
og renholdsavdelingen, slik at de for-
sto hvorfor bruk av farger er viktig og 
at det ikke går utover renholdet. I dag 
er alle veldig fornøyde og har endret 
mening, forteller Sandnes.

Prosjektet har vært en samspillen-
treprise, der Ski kommune og skolens 
lærere har vært involvert i store deler 
av prosessen, sammen med entrepre-
nør og arkitekter. 

KREATIVITET: For å trigge kreativiteten hos 
elevene, og for å vise at dette er et sted de kan 
slå seg løs, er formgivningsrommet fargesatt 
med spreke farger, med rosa vegger og rødt 
vinylbelegg på gulvet. I alle rommene er det 
tenkt funksjon.

STERKT OG RENT: Tapiflex Excellence 
Acoustic fra Tarkett, som er lagt i klasse-
rom, korridorer og andre arealer på skolen, 
er både slitesterkt, godt å gå på, enkelt å 
renholde og har gode lydegenskaper.  
Her fra skolens amfi.

KONSENTRASJON: 
Klasserommene er malt 
i grønne nyanser, der lys 

grønn er hovedfargen og  
én vegg er mørkere grønn. 

Det skal bidra til økt 
konsentrasjon og gi ro til å 
lære. På gulvet er det lagt 
vinylbelegg i treimitasjon, 

som skal gi et hjemlig preg.  
– Vi ble overrasket over 

hvor fine imitasjonene var, 
sier arkitekt Eli  

Haugen Sandnes.
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NATURLIG: Det er brukt mye jordfarger, som vi kjenner til 
og liker intuitivt. – Vi har brukt mye av fargen dyp plomme for 
eksempel på gulvene, som kan minne om leire. Det samme 
gjelder grønne gulv, som vi er vant til å trå på. Det er trygt, 
forklarer Thurmann-Moe.

FARGE PÅ GULVET: Gulvene utgjør viktige far-
gekomponenter på Hebekk skole. – Vi ble fort veldig 
begeistret for fargene på gulvene, så de var førende 
da vi skulle bestemme resten av fargene i interiøret, 
forteller arkitekten.

HEBEKK SKOLE
Sted: Hebekk, Ski 
Oppstart: Vår 2016 
Ferdigstilt: Sommer 2018 
Prosjekt: Nybygg, utvidelse av eksisterende  
2-parallellskole til 3-parallellskole 
Byggherre: Ski kommune 
Arkitekt: Planforum Arkitekter AS 
Landskapsarkitekt: Landskaperiet 
Entreprenør: BetonmastHæhre 
Fargerådgiver: Dagny Thurmann-Moe 
Gulvlegger vinylgulv: Lislerud AS v/Kent Lund 
Gulvbelegg: Levert av Tarkett 
Klasserom, korridorer og andre arealer: Tapiflex Excellence Acoustic 
25019005 (Brushed Oak Maple) 25014012 (Kraft Cardinal Red) 25014015 
(Kraft Blue Green) 25014021 (Kraft Dark Purple) 25014004 (Kraft Red) 
Toaletter: Granit Safe-T 3052706

VOKSENFARGER: – Vi har for-
søkt å skape ulike soner for voksne 
og barn. Personalrommene har mer 
«voksne» farger. Det er fremdeles 
fargerikt, men på elevenes områder 
er det holdt enda mer lekent, fortel-
ler Sandnes. 
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Det er stort, vakkert og mil-
jøvennlig. Ungdommene 
på Heimdal videregående 
oppholder seg i det som reg-
nes for å være et av de mest 

miljøvennlige bygg i hele verden. Så godt 
som all energi det nye, store bygget tren-
ger, hentes fra sola, bakken og miljøvennlig 
biogass. 

Her er det plass til 1140 elever som kan 
boltre seg på 30 000 kvadratmeter. Da sko-
len åpnet i juli, holdt Åge Aleksandersen 
konsert i gymsalen. Der var det plass til 
4000 publikummere. Det er så stort at det 
er nesten ikke til å fatte. 

50 TONN SPARKEL
Det var Sør-Trøndelag fylkesting som fat-
tet vedtak om nybygg fremfor å renovere 
og utvide den 40 år gamle Heimdal videre-
gående på nabotomta. Det vedtaket sørget 
blant annet for at malingprodusenten 
Nordsjö fikk levere 50 tonn med veggspar-
kel, samt nærmere ti tusen liter A7 akryl-

maling. Malingen ble for øvrig levert i 100 
liters fat. 

15 MANN OG HALVANNET ÅR
− Dette har vært et gigantprosjekt. Det 
største jeg noen gang har vært med på, for-
teller Gisle Sandberg. 

Han er BAS hos Malermester B. Ber-
svendsen AS som fikk oppgaven med å 
påføre maling og sparkel på vegger og 
stålkonstruksjonene i taket. I tillegg har 
de malt med baderomsmaling i skolens 12 
garderober. 

− Vi har holdt på her i halvannet år. På 
det meste var vi 15 malere i arbeid her. Det 
er mange når vi totalt er 22 ansatte i hele 
firmaet, forteller han.

SPARKELEKSPERTER
Sandberg forteller at de hadde seks sprøy-
ter i kontinuerlig drift: to sparkelsprøyter 
og fire malingsprøyter.

− To mann fikk en sparkelsprøyte og 
hver sin 45 cm sparkel. Jeg kan love 

EN SKOLEDRØM: Elevene på 
Heimdal videregående har fått et 
praktbygg av de sjeldne. – Vi er 
takknemlige for å ha bidratt, sier 
Gisle Sandberg hos Malermester 
B. Bersvendsen AS.

HEIMDAL VGS
Sted: Saupstad i Trondheim 
Prosjekttype: Videregående skole med flerbrukshall 
Bruttoareal: 30 000 kvadratmeter 
Byggherre: Trøndelag fylkeskommune 
Totalentreprenør: Skanska Norge 
Totalkostnad: 1,1 milliard kroner 
Arkitekt: Rambøll Arkitekter med KHR arkitekter 
Malermester: Malermester B. Bersvendsen AS 
Malingleverandør: Akzo Nobel 
Gulvleverandør: Tarkett HER ER MIDT-NORGES 

STORE SKOLEFLAGGSKIP
Heimdal videregående skole er et bygg som skal sette spor i generasjoner.  

− Dette må være Norges fineste opplæringssted, sier Lars Myran fra Nordsjö. 

Tekst: Robert Walmann/ifi.no  Foto: Kristian Owren/ifi.no

HEIMDAL VGS, TRONDHEIM

STORE MENGDER: 
Da Sør-Trøndelag fylkes-
ting bestemte nybygg av 

Heimdal videregående skole, 
resulterte det blant annet i at 
malingsprodusenten Nordsjö 

fikk levere 50 tonn med 
veggsparkel, samt nærmere 
ti tusen liter A7 akrylmaling.
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deg at de fikk god trening i helspar-
kling, forteller Sandberg, og legger til at for 
å male stålkonstruksjonene i taket måtte 
de bruke lift og sprøyte maling gjennom 
varme slanger. 

− Totalt har vi brukt om lag 17 000 timer 
på hele oppdraget på skolen. Så store job-
ber er sjelden vare, sier han.  

GRØNN LÆRINGSLYST
Det er heller ikke ofte Nordsjös proffselger 
Lars Myran får så store bestillinger til nye 
skolebygg. 

− Denne skolen er rett og slett impone-
rende. Jeg synes fargevalgene kler stilen. 
Gråfargen «S1000N» er gjennomgående 
på huset. Men arkitekten har også valgt en 
sprek grønn farge på veggene i garderobe-

ne med NCS-koden S1080-G60Y. Der har 
også Tarkett levert et vinylgulv som passer 
til de grønne veggene. Dette bør gi elevene 
energi og læringslyst, mener Myran. 

GULV PÅ 30 000 KVADRAT 
Hver etasje på den nye skolen har et gul-
vareal på 7000 kvadratmeter. Med fem 
etasjer blir det voldsomt. Tarkett har levert 
linoleumsgulv. Blant annet 19 000 kvadrat 
med gulvet «Veneto 685», og flere hundre 
kvadrat med «Granit 382» og «Primo Pre-
mium». 

− Det er utstrakt bruk av slipt og impreg-
nert betong på gulvene. Det gir en røff stil 
som vi finner igjen på vegger i trappegan-
gene. Der er betongveggene impregnert 
med Ardex 51, forteller Gisle Sandberg. 

FLERBRUK: Da skolen åpnet kom 
Åge Aleksandersen og holdt gratiskon-
sert. Det gjorde han i gymsalen. Den er 
nesten 4000 kvadratmeter stor og kan 

deles inn i flere mindre saler.

GRØNN ENERGI: Nordsjøs 
proffselger Lars Myran synes far-
gevalget i skolens 12 garderober 
er spennende. Her har også Tar-

kett levert et vinylgulv som passer 
til de grønne veggene. – Grønn 

energi er bra, mener Myran.

MANGE SKAP: 
Skolen i Trondheim har 
plass til over 1100 elever. 
De kan leke og lære på 
over 30 000 kvadratmeter 
skolebygg.
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Vi er en uavhengig leverandør 
av toppsystem
Du står fritt til å velge de undersystemer og servicepartnere du ønsker
Ta kontakt med oss, eller en av våre IWMAC Certified Partners for  
et uforpliktende tilbud. 

Du finner en oversikt over våre partnere på iwmac.no

Ventilasjon

Kjøling

Lysstyring

Energimåling

Varme

Romstyring

Annonse
MYE GULV: Hver av de fem 
etasjene på den nye skolen har 

et gulvareal på 7000 kvadrat-
meter. Tarketts linoleumsgulv 

skaper en behagelig stemning i 
de luftige lokalene.

HØYT OPP: Gisle Sandberg 
hos Malermester B. Bersvend-

sen AS hadde blant annet 
ansvar for å male stålkonstruk-

sjonene i taket. – Det ble en 
tidkrevende jobb, sier han.  

HØYTEKNOLOGISK:  
60 boenheter er malt med 

den høyteknologiske malingen 
Butinox Futura Selvrensende, 

levert av Scanox.
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KULTUR: I Kultursalen som hører til Musikklinja arrangeres 
det ofte konserter. Skolen har også investert i det beste som 
finnes av utstyr. Blant annet et splitter nytt Steinway flygel, 
og et digitalt klangsystem som kan styre klangen i rommet.

Bille AS, Heggesengvegen 4, 7715 Steinkjer   74 16 18 12    roger@billeas.no   billeas.no 

Nye prosjekt søkes
- fast innventar
- uteanlegg

Annonse
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Da Norges nye hoved-
flyplass sto ferdig for 
nøyaktig 20 år siden, 
var den dimensjo-
nert for 17 millioner 

passasjerer årlig. I 2017 hadde OSL  
27 479 921 passasjer.

Da sier det seg selv at flyplassen 
måtte utvide. Det tok ni år og kostet 
14 milliarder. 

TETT SAMARBEID AVINOR
Halvannet år etter åpningen av den 
nye delen av OSL på Gardermoen, 
fremstår eikeparketten i område-
ne på Pir Nord like vakre som på 
åpningsdagen. Det mener Salgssjef 
for Industri i Osmo Holz und Color 
GmbH & Co. KG, Roger Dahl, skyl-
des godt samarbeid mellom flere 
aktører i verdikjeden på flyplassen. 
− En ting er at gulvene er fine på 
åpningsdagen. En annen ting er 
hvordan de ser ut nå, og i resten av 

byggets levetid. Derfor har vi et tett 
samarbeid med Avinor og de aktø-
rene som har ansvar for renhold og 
vedlikehold. Det er de som skal vi-
dereforedle «finishen» på gulvene. 
Så langt har vi holdt kurs for mer 
enn 130 personer som er knyttet til 
dette arbeidet, sier han. 

ALT STARTER MED RENHOLD
De 19.000 kvadratmeterne er 
overflatebehandlet to ganger med 
Osmo Original hardvoksolje. En 
olje som metter trecellene med 
olje og voks, og som gjør overflaten 
slitesterk. Gulvene blir også enkle å 
rengjøre og vedlikeholde. For det er 
renholdet som er hemmeligheten 
for at vedlikeholdet skal fungere.  
− Er det ikke rent, vil resultatet 
alltid blir dårlig. Derfor har vi 
sammen med Avinor laget grun-
dige beskrivelser av hva som skal 
gjøres når på de ulike områdene. 

Det er naturlig at høyt trafikkerte 
områder trenger mer renhold og 
vedlikehold enn andre. Trapper, 
inngangspartier, gater, butikker 
og serveringssteder er krevende 
områder som må jobbes med hele 
tiden, sier han.

STORT PUSLESPILL
Den store jobben med å slipe og 
behandle gulvene ble gjort etap-
pevis under utbyggingen. Det 
stilles høye krav til planlegging. 
For ÅF-gruppen, Avinor og Osmo 
handlet det om å jobbe med gulve-
ne uten at noen tråkket feil.

− Med så mange aktører på sam-
me sted, ble det selvsagt et pusle-
spill. Ingen kunne jo gå på det slipte 
gulvet før det var behandlet og klart 
til bruk. Men det gikk bra. Sammen 
med bransjens beste aktører ble 
oppdraget løst, og vi er alle stolt av 
sluttresultatet, sier han. 

RENT OG PENT PÅ  
GARDERMOEN (OSL)

På Pir Nord ligger et tregulv som må tåle mange millioner skritt hver dag. 
Derfor er det behandlet med hardvoksolje fra Osmo. 

Tekst: Robert Walmann/ifi.no  Foto: Osmo Nordic AS

LIKE FINT: Eikeparketten i områdene på Pir Nord er like vakre i dag 
som på åpningsdagen. Det mener Roger Dahl fra Osmo blant annet 
skyldes gode vedlikeholdsplaner.  –  I tilegg har vi kurset mer enn 130 
personer som er knyttet til arbeidet med renhold og vedlikehold, sier han.

OSLO LUFTHAVN, GARDERMOEN

FOLKSOMT: På disse gulvene går det mellom 
70.000 til 100.000 mennesker hver dag. Det krever 
slitesterke overflater. Derfor fikk Osmo oppdraget 

med å overflatebehandle gulvene. De ble gjort med 
to strøk Osmo Original hardvoksolje.
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Prosjekttype: Flyplassterminal
Gardermoen betjener årlig mer enn 25 millioner flypassasjerer,  
og er Nordens nest største målt i antall reisende.
De nye 117 000 nye kvadratmeterne på Gardermoen fordeler seg 
på Sentralbygg Vest – en utvidelse av den eksisterende ankomst- og 
avgangshallen – og den nye 300 meter lange Pir Nord med 17 nye 
flyoppstillingsplasser. Den utvidete hallen ved avgangsnivået er 
med en gulvflate på 20 000 kvadratmeter Norges største rom, og 
strekker seg 350 meter fra gavl til gavl.
Bruttoareal: 117 000 kvm
Byggherre: Avinor
Prosjekt- og byggeledelse: ÅF Advansia
Prosjektkostnad: 14 milliarder kroner
Monteringen av parkettgulvet: ParkettPartner AS
Leverandør av overflatebehandling: Osmo
Sliping og oljing av parketten: Norsk Gulvservice AS 

GARDERMOEN

OLJE I GULVET: Hardvoksolje fra Osmo metter 
trecellene med olje og voks. Det gjør at overflaten blir sterk 
og renholdet blir enklere. For det blir en del rengjøring når 
nærmere 30 millioner passasjerer skal ut å fly hvert år.  

STOLT AV  
BYGGEIER:  

– Særlig trapper, inn-
gangspartier og gulvene 

rundt serveringssteder 
er krevende områder 

som må jobbes med hele 
tiden, sier Roger Dahl fra 

Osmo Holz und Color 
GmbH & Co. KG. Han 

er stolt over innsatsen 
byggeieren gjør for at 

gulvene skal holde seg 
like fine år etter år.

NORDIC FLOORING

OPPLEV VÅR NYA LVT KOLLEKSJON
www.ehrenborgflooring.com

Annonse
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Foten er en av de flotteste 
strendene i hele Østfold. 
Mellom sandstrand, 
svaberg og volleyballba-
ne lå et kafébygg, sterkt 

preget av tidens tann. Den utdaterte 
bygningen er blitt erstattet av en ny, 
med samme plassering på tomten. 
Arkitektkonkurransen Fredrikstad 
kommune utlyste, ble vunnet av 
ASAS arkitektur, som tegnet et nytt 
bygg – tett og lavt mot skogen, og 
åpent og høyere mot havet.  

STEDESTILPASSET BYGG
–  Beliggenheten er på samme tomt 
som tidligere kafé. Det var viktig at 
bygget la seg pent i terrenget med en 
diskret materialbruk og fjernvirk-
ning, sier Ola Spangen, master arki-
tektur MNAL og daglig leder i ASAS 
arkitektur som i liten grad ænsket å 
gjøre inngrep i naturen og å bruke 
miljøvennlige materialer ved oppfø-
ringen av bygget.

Det gamle bygget ble revet i 2015, 
og i juni 2018 åpnet de nye fasilite-
tene. Nye Foten Café har plass til 

40 gjester inne og ytterligere flere 
på terrassen mot den spektakulære 
skjærgården og havet. Også inne i 
kafeen har gjestene panoramaut-
sikt gjennom store glasspartier  
som gir godt med dagslys. 

UTSTRAKT TREBRUK
– I kaféen er det brukt mye tre inne i 
likhet med utsiden, sier Spangen.

Fasade og rekkverk er ferdig grå-
patinert trekledning, som smel-
ter godt inn mot svaberg, sand og 
fjellknauser. Limtresøyler er be-
handlet for å skli sømløst inn mot 
det grå treverket. Kledningen be-
står av fabrikkbehandlet, silisium- 
impregnert treverk som allerede fra 
dag én har en grå patina. Materialet 
er miljøvennlig, tilnærmet vedlike-
holdsfritt, og trenger ingen annen 
overflatebehandling enn regelmes-
sig rengjøring.  

Foten Café er blitt et røft og solid 
bygg med omsorg for overflatefi-
nish, valg av naturnære materialer, 
farger og behandlinger, og med en 
spektakulært beliggenhet.   

Gamle Foten Café er erstattet av et nytt, moderne bygg med funksjonell 
planløsning og vedlikeholdsfrie materialer.

Tekst: Chera Westman/ifi.no  Foto: ASAS arkitektur AS

NYE SOMMERMINNER  
FRA FOTEN

Byggeår: 2016 - 2018
BTA: 230 kvadratmeter
Byggherre: Fredrikstad kommune
Hovedentreprenør: Peab
Underentreprenør: Kjell Mørk AS
Arkitekt: ASAS arkitektur AS, ved James Watkins (arkitekt MNAL), Ola 
Spangen (daglig leder, master arkitektur MNAL) og Øyvind Sundli (partner, 
sivilarkitekt MNAL) 
Kunstnerisk utsmykning: Karoline Sætre
Totalkostnad: 13 millioner kroner

FOTEN CAFÉ, FREDRIKSTAD

LITE VEDLIKEHOLD: Akkurat 
som det gamle bygget, har nye Foten 
Café fasade og bærekonstruksjon av 
holdbare og nøkterne materialer og 
detaljer i treverk. Materialiteten består 
hovedsakelig i vedlikeholdsvennlig 
kledning, behandlet på fabrikk med 
silisiumimpregnering fra Sioo:X. 

FOTEN CAFÉ, FREDRIKSTAD
RAUST MILJØ: Den sørligste 
delen av bygget er også mer åpen 
enn den delen av bygget som ligger 
nærmest skogen. Innvendig har 
kaféen raus takhøyde, og de store vin-
duene slipper inn godt med dagslys. 
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Rococosalen på Grand var 
en av landets flotteste 
bankettsaler da den ble 
åpnet i 1894. En posisjon  
 den fortsatt har, snart 

125 år etter. Salen har vært gjennom 
mye i sitt lange liv; Noble banketter og 
kongelige ball, storbrann, gjenoppbyg-
ging og gjenåpning i 1961, og nå sist en 
storstilet renovering i regi av Kristian 
Ringnes og Pandox.

Da renoveringen av det ærverdige 
hotellet tok til i 2015, fulgte mange 
spent med. For med sin spesielle histo-
rie og posisjon som et av landets store 
hotell er det nærmest et kulturelt fel-
leseie.

EN KULTURARV
Ringnes kunne berolige de spente.

– Grand er ikke et hotell du eier, 
men en kulturarv som du tar vare på til 
neste generasjon, sa han til Aftenpos-
ten mens restaureringen pågikk. Han 

understreket at oppgradering var helt 
nødvendig, men at forankringen til den 
stolte fortiden skulle forbli intakt.

ROCOCOSALEN
Når dørene slås opp til salen i dag, 
kommer wow-opplevelsen. Den er 
ikke gjenskapt slik den opprinnelig 
var, men nyskapt inspirert av datidens 
stilidealer av interiørarkitekt Yvonne 
Stenersen.

Fargene er mørke, med mange sjat-
teringer av blått. Søylene er svakt mar-
morert, og dørene malt en anelse mer 
sort enn veggfargen. Veggene er truk-
ket med tekstil, en dyp blå silkedamask 
med mønster i gull, vevet av italienske 
Rubelli. Veggene er trukket av Peter 
Eggert, Textile -Wallcovering Team.

Over det hele troner taket med en-
gler og fredsduer, malt av dekorasjons-
maler og malermester Axel Dahlgren. 
Store italienske lysekroner, som ble 
kjøpt inn på 60-tallet, er nyrenset og 

GRAND PÅ GRAND
Det er absolutt mulig å føle seg «grand» på Grand Hotel i Oslo. 

Ikke minst i den nyrenoverte Rococosalen.

 Tekst: Bjørg Owren/ifi.no  Foto: Kristian Owren/ifi.no

Sted: Grand Hotel, Karl Johans Gate 
31. Oslo. Et signaturhotell i Scandic 
Hotels. Åpnet 1874.
Totalrenovert 2015 -2016
Pusset opp for: ca 200 millioner
Interiør: Yvonne Stenersen, 
Gyldenløve Interiør AS: Rococosalen, 
Speilen, og salonger.
Sanne Eye Interiør: rom og suiter
Antall rom: 283
Eier: Eiendomsspar
Tapet og tekstiler: Tapet fra 
Vescom, og tekstiler fra Rubelli og 
Linwood: levert av INTAG

GRAND HOTEL

ROCOCOSALEN: Veggene er 
trukket med italiensk silke-damask. San 
Marco er et klassisk design fra 1600 
- 1700 tallet og ble vevet av små hånd-
verksbedrifter i Nord-Italia, og brukt i 
mange prestisjebygg over hele Europa 
opp gjennom tiden. I dag er det Rubelli 
som fører vevetradisjonen videre. 

GRAND HOTEL, OSLO
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funkler og skinner over det hele. 
– Elegant, gedigent, glamorøst, sier de besø-

kende. Og dem er det mange av, for Rococosa-
len er mer enn en finstue, som står på stas i 
påvente av de store anledningene. I dag bru-
kes den til alt fra pop up-yoga-eventer til store 
banketter – med andre ord; en utrolig mang-
foldig bruk.

– Våre gjester er utrolig fornøyde med hel-
heten, det flotte tekstilet på veggene, lysekro-
nene og lys/lydsystemene som dette rommet 
har. Akustikken er spesielt god i Rococo, sier 
Ole Martin Thorshaug Kristiansen.

DEN GODE AKUSTIKKEN
Hele atmosfæren i hotellet er preget av et 
dempet lydbilde. Teppebelagte gulv, tapet 
på veggene stoppede møbler og mye teksti-

ler skaper en behagelig atmosfære.  Her kan 
man nyte luksusen av å samtale, eller slap-
pe av uten å bli distrahert av forstyrrende 
akustikk. 

– Tekstiler gir en taktil mykhet og er akus-
tikkdempende, sier Annette Bolme fra Inte-
riørhuset INTAG. De har levert mye tapet 
og tekstiler til hotellet. 

Bolme synes flere restauranter burde 
bruke denne teknikken. 

– I dag er det dessverre mange restau-
ranter som har plagsomt dårlig akustikk, og 
tekstiler og taktile flater demper lyd på en 
svært behagelig måte, kommenterer hun.

På Grand Hotel er det tapet på stort sett 
alle rom, og de er nøye utvalgt for å få det 
det ønskede uttrykket og atmosfære av ekte 
nordisk luksus.

NORDISK LUKSUS: Tepper, 
tapet og tekstiler gir rom og 
korridorer en elegant og behagelig 
atmosfære. Veggene er trukket med 
vinyltapet fra Vescom, som til for-
veksling ligner silke. Den har silkens 
utseende, og vinyltapetets styrke. 
Tapetet er lysekte, og det tåler 
skrubb og vask. Dundyner og puter 
og sengetøy i hvit og delikat bomull 
gjør rommet ekstra innbydende.

FRA FØR: Mange av de originale møblene er tatt vare på, pusset opp og trukket om.  Som 
denne rococosofaen trukket i nytt tekstil fra Linwood, supplert med moderne paller trukket i 
velur, et par trappetrinn opp fra resepsjon og lobbyen. God utsikt fra en tilbaketrukket nisje.

SPEILSALEN: Hele vindusrekken 
mot Karl Johansgate er dekket med 
elegante gardiner fra Rubelli. De er i 
samme mønster som silkeveggene i 
Rococosalen, her vevet i Trevira-CS 
kvalitet. Rubelli har klart kunststykket 
å skape en flammehemmende fiber 
som er imponerende lik silke. De 
gamle stolene er trukket med en po-
lyestervelur laget av en italiensk vever 
som produserer på bestilling. Velur er 
behagelig å sitte på og gir en luksuriøs 
følelse. Polyestervelur har høy slite-
styrke og er takknemlig i forhold  
til flekker. Alt er levert av INTAG.
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RESEPSJON: 
Den nye lobbyen er et 

lyst og åpent møtested 
der både hotellets gjester 
og byens innbyggere øn-
skes velkommen. Borte er 

den lange mørke disken, 
den er erstattet med flere 

mindre. På bakveggen 
lyser en dekorativ nøkkel-

vegg, og ute på det nye, 
blanke steingulvet står en 
enda blankere skulptur av 

Elmgreen & Dragset.

AnnonseAnnonseAnnonse

   Where
luxury meets  
    durability

Amtico Carpet,  
vår teppekolleksjon kombinerer all vår 
ekspertise innen design og produksjon, 
for praktiske, inspirerende og allsidige 
gulvløsninger.

11 kolleksjoner, 22 designer og  
106 farger i 2 forskjellige størrelser. 

Enkel å installere og gir deg friheten til å 
kombinere design og design for å skape 
en unik stil.

For ytterligere informasjon kan du
besøke amtico.se

Amtico International AB 
Isafjordsgatan 22, 164 40 Kista, 

Sverige 
T +46 (0) 8 584 233 24 

M info@amtico.se 

amtico.se

Annonse



Clears 
the Air®

AirMaster®

Earth & Tones

I dag bruker vi ca. 90% av tiden vår 
innendørs. Derfor er det viktig å 
skape sunne og holdbare inneklima.

AirMaster® kolleksjonene 
kombinerer innovasjon og ytelse 
med utsøkt design, for bedre helse 
og miljø på kontorer, skoler og i 
andre offentlige bygninger.

TEPPEFLISER

Annonse


