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Det som en gang var kommandantens 
bolig er blitt en læringsarena og et viktig 

tilskudd til Falstadsenteret.
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✕  LEIETAK EREN

Lykkelig ku på Åna fengsel
På Åna fengsel dyrker de innsatte 
korn, grønnsaker og gress, i 
tillegg til at de driver med både 
kyr og bier. 

Hva gjør denne type sonings
forhold for de innsatte? 
Forskning viser at stadig flere 
som soner har psykiske proble-
mer. For dem kan stell av dyr ut-
gjøre en forskjell. Når en innsatt 
kommer til Åna, merker Kriminal-
omsorgen fort om han for eksem-
pel har angst. Da sender de ham 
sporenstreks til fjøset. De fleste 

håndterer hverdagen sin bedre 
etter en tid i fjøset eller ute på 
torvmyra. Forskning viser også at 
ingenting er så helbredende som 
å stelle dyr.  

Hvordan blir dyrevelferden ivare
tatt under forholdene i fengselet? 
Dyrevelferden er høy. Det er ikke 
for ingenting at den tidligere 
veterinæren på Jæren sa at hvis 
han ble ku i sitt neste liv, ville 
han være på Åna. Om vinteren 
er  kyrne inne i fjøset, der det er 
godt med plass. I sommerhalv-

året beiter de på kystlyngheien, 
som er blant Norges eldste 
 kulturlandskaper, og kanskje 
også det vakreste. 

Hva skjer med det som produseres 
ved fengslet?
Kjøttet som produseres på 
Åna går stort sett til eget bruk, 
det samme gjør honningen 
og veden. Det sies at kjøttet 
som  produseres her er Norges 
beste. Det tar vi som et bevis 
på at  kyrne har det godt på 
Åna  fengsel.Fo
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MO I RANA I et fjellanlegg i Mo i Rana ligger 
filmer, fotografier, musikk, digitaliserte tv- og 
radiosendinger og alle bøkene du ikke finner 
i ditt lokale bibliotek. Nasjonalbibliotekets 
magasin er Norges hukommelse. Nå har 
Statsbygg sørget for en magasinutvidelse 
på til sammen 110 000 hyllemeter med 
automatiserte lagerløsninger. En stor del skal 
fylles av arkivmagasinet til Arkivverket, som 
samlokaliseres med Nasjonalbibliotekets 
sikringsmagasin. Den digitale magasin-
kapasiteten er også mangedoblet. Det er 
i tillegg bygd et nytt inngangsbygg, ny 
transporttunnel og nytt teknisk bygg, og det er 
sprengt en ny fjellhall for fremtidig utvidelse.

✕  NASJONALBIBLIOTEK ET

Norges hukommelse er utvidet

✕

TEKST BIRGITTE BYE  FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN 

✕ MILJØ 

Avfallssortering

OSLO Prosjekt Nytt regjeringskvartal skal 
 sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent, den nest 
 høyeste miljøsertifiseringen. For å oppnå dette må 
 prosjektet blant annet satse på høy grad av avfalls-
sortering. Dette er forankret både i Statsbyggs 
miljøstrategi og i prosjektets miljøprogram. 

Det er flere grunner til at de har lyktes så langt. 
Det har vært avholdt regelmessige møter med 
alle miljørådgivere fra delprosjektene. I tillegg har 
anleggsledelsen fått et spesielt eierskap til avfalls-
sorteringen.

Bruk av sekker i stedet for kontainere, fordi 
 riggområdet er lite, gjør at avfallet må sorteres 
i ekstra mange fraksjoner, noe som også er bra 
for miljøet. 

I 2021 presterte prosjektet betydelig bedre enn 
kravet om at 90 prosent av avfallet skal sorteres. Fo
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✕  STU DEN THUSET GR A N HEIM

Universelt utformet 101-åring

STORD Det vernede studenthuset Granheim 
er et populært samlingssted på Campus Stord, 
men trappen opp til andre etasje har vært et 
hinder for mange. Nå er oppholdsrommene 
og sittegruppene flyttet over i et nybygg, 
tegnet av Holon Arkitektur, med heis ved siden 
av den trehvite villaen fra 1921. Byggene er 
koblet sammen med en ny korridor, og også 
uteområdene er blitt universelt utformet. 
Granheim er den 16. bygningen på Campus 
Stord som blir universelt uformet av Statsbygg, 
og 10. mars i år kunne den pandemiutsatte 
åpningen endelig finne sted. Målet er at alle 
Statsbyggs bygninger der folk arbeider eller 
som er åpne for publikum skal være universelt 
utformet innen 2025.

OSLO På det nye Nasjonalmuseet, tegnet av 
Kleihues + Schuwerk, er det brukt mye skifer, 
inne som ute. Går du tett på innerveggene i 
biblioteket kan du se det fine spillet i steinen, 
som ytterligere forsterkes av slepelys langs 
veggene. Fordi steinen er kuttet på tvers, 
kommer mineralene kvarts og glimmer frem 

✕  DETALJEN

Norsk grunnfjell på biblioteket
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i overflaten. Steinen er tatt ut i Oppdal, men 
kuttet i en liten by utenfor Frankfurt. Det er 
den hardeste steinen Hofmann Naturstein 
noensinne har bearbeidet. For å kutte den ble 
det derfor benyttet en maskin med spesiallagde 
diamanttråder. Etter at steinen var kuttet, ble den 
høytrykkspylt med vann som ga en røff overflate. 

✕  DEN NORSK E A MBASSADEN I WASHINGTON

Tilgjengelig i hele verden

WASHINGTON De seneste ti årene har 
Statsbygg brukt over 600 millioner kroner 
på universell utforming. Også i utlandet 
legger Statsbygg vekt på kravene til 
tilgjengelighet. 

Kanselliet ved den norske  ambassaden i 
Washington, tegnet av Fentress  Architects, 
er ett eksempel. I 2016 ble første trinn av 
rehabiliteringen ferdigstilt med  trinnfri 
atkomst til andre etasje, toalett for 
bevegelseshemmede og ny heis. I fjor 
ble kanselliet rehabilitert etter samme 
oppskrift med blant annet trinnfri adkomst 
fra gateplan. 

Ved ambassaden i Reykjavik har vi også 
utbedret inngangsparti, ekspedisjon, 
 møterom og toalett, slik at ingen lenger 
møter hindringer når de kommer på besøk. Fo
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Huset blei bygd som bustad for 
leirkommandanten. Seinare blei det bustad 
for ein fengselsdirektør, deretter ein rektor, 
før det enda opp som privatbustad. No er 
kommandantbustaden på Falstad gjord 
om til ein sentral del av den nasjonale 
minnestaden Falstadsenteret.

✕

TEKST MORTEN RYEN FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

← Glashus: Tilbygget i glas med det nye inngangspartiet på den eine 
kortveggen. Her er det skapt eit atrium som kan brukast til samlingar 
for besøkande. Inngangen er på bakkeplan, og det er òg ein heis så 
rørslehemma kan komme seg mellom etasjane.

Minnestad 
i maktbustaden

Dei fleste stader i Europa blei alle 
spor etter nazistane sine fangeleirar 
fjerna etter krigen. Også på Falstad 
utanfor Levanger blei fangebrakker og 

piggtrådgjerde rivne, men bustaden til kom-
mandanten blei ståande. Kanskje var det mest 
av praktiske grunnar, for straks etter krigen blei 
Falstad gjort om til arbeidsleir for landssvikarar. 
Då flytta fengselsdirektøren inn i kommandant-
bustaden. Seinare blei det spesialskole på 
 Falstad, og rektor trong ein stad å bu. Huset 
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blei deretter brukt til undervisningsformål før det et-
ter kvart blei leigd ut og til slutt selt til private i 1998. 

Kjøpt tilbake
Historia kunne ha slutta der, men i 2011 blei huset 
lagt ut for sal. Då kjøpte Statsbygg det tilbake så 
det kunne bli ein del av Falstadsenteret, som hadde 
flytta inn i hovudbygningen nokre år tidlegare. 

– På det tidspunktet hadde kommandantbustaden 
gått gjennom så mange endringar at huset var langt 
frå den opphavlege forma, seier Christian Wee, 
direktør ved Falstadsenteret. 

– Det var innreidd med moderne kjøkken og bad, 
fleire vegger var flytta på, og vindauge og dører var 
skifta ut. Det likna mykje meir på ein tradisjonell 
moderne einebustad enn den kommandantbustaden 
han ein gong hadde vore. Spørsmålet var dermed 
kva vi skulle gjere med huset. Skulle vi føre det 
tilbake til slik det hadde vore? Lage eit museum 
eller bygge det om til undervisningsformål? At det 

Kommandantboligen på Falstadsenteret

←  Tidsvitne: Den gamle bjørka i borggården på Falstad 
er nesten 100 år gamal. Om han døyr skal det plantast ein 
ny fra spirar av den gamle. 

↑  Leiren sett frå lufta. 

SS-Oberführer 
Erich Weber på 
kjøkkenet i 
kommandant-
bustaden på 
Falstad.

Til høgre sit 
Erich Weber, 
til venstre er 
 kommandant 
Karl Denk. 
Biletet er teke i 
kommandant-
bustaden på 
Falstad. 
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har teke ti år å få prosjektet ferdig kjem ikkje 
av sommel, men at vi har teke oss god tid til å 
 diskutere sånne spørsmål før vi enda der vi er 
i dag. Vi har heile vegen hatt eit tett og godt 
samarbeid med Statsbygg og Riksantikvaren, 
og vi er stolte av resultatet. 

 
Bygd av fangane
SS Strafgefangenlager Falstad blei etablert 
 hausten 1941. Dei første kommandantane og 
andre offiserar budde i hovudbygningen, der 
dei første politiske fangane òg blei haldne. 
I 1943 begynte arbeidet med å utvide leiren. 
Det blei bygd ei brakke for vaktmannskapa ved 
hovudporten, to store fangebrakker sør for 
hovudbygget og ei sanitærbrakke. Då brakkene 
var ferdige, begynte arbeidet med kommandant-
bustaden. Den tyske leirleiinga hadde rikeleg 
tilgang på arbeidskraft, og blant fangane var det 
i tillegg arkitektar og meir spesialiserte hand-
verkarar frå Noregs tekniske høgskole (NTH). 

– I løpet av krigen sat meir enn 4200 fangar frå 
15 nasjonar fengsla her, fortel Christian Wee. 

– I tillegg til norske politiske fangar, sat det 
jødar frå Midt- og Nord-Noreg og krigsfangar 
frå mellom anna Sovjetunionen, Jugoslavia, 
Danmark og Polen på Falstad. Mange blei 
brutalt behandla, og meir enn 200 fangar blei 
avretta i Falstadskogen. 

Luksuriøst
Kommandantbustaden sto ferdig ved årsskiftet 
1943–1944 og var i bruk heilt fram til frigjeringa 
i 1945. 

Første etasje var privatbustad for komman-
danten og dei nærmaste underordna. I kjellaren 
var det innreidd for underhaldning for be-
buarane og gjestene deira. Det heile var nokså 
luksuriøst etter standarden som var på den tida.

«Innredningen er førsteklasses, peisestue, 
 salong, moderne kjøkken, gjesteværelser osv. 
Og ikke å forglemme et baderom med  tilhørende 

←  Fangearkivet: I kjellaren i hovud-
bygningen på Falstadsenteret er den 
permanente utstillinga «Ansikt til 
ansikt». Utstillinga bind saman dei to 
tematiske virkefelta til Falstadsenteret 
– fangehistoria frå krigen og 
menneskerettar. Ein viktig del av 
utstillinga er eit arkiv over alle som var 
fangar her gjennom krigsåra. Her er det 
elevar ved Levanger videregående skole 
som blar seg gjennom kartotekkorta. 
F.v. Ludvik K. Elden, Amelia Ciagio, Ingse 
Aasenhuus, Maya Bruner og Kristine 
Buran Williksen.

→  Underhaldning: I kjellaren i 
kommandantbustaden var det innreid for 
at offiseranse skulle kunne slappe av. Ein 
lang gang blei brukt både som kjeglebane 
og skytebane.
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saker som kunne få en Hollywoodstjerne til å 
bli misunnelig. Videre skytebane, kjeglebane 
og bordtennissal i kjelleren – «herrefolket» likte 
det slik.» Slik beskreiv ein journalist i Adresse-
avisen kommandantbustaden i november 1945 
(Adresseavisen 13.11.1945). Delar av kjellaren var 
òg forsterka, slik at han kunne fungere som eit 
tilfluktsrom ved eventuelle allierte flyangrep. 

Restaurering
Kommandantbustaden slik han ser ut i dag, 
er ingen rekonstruksjon av den opphavlege 
bygningen. Etter mange diskusjonar internt, 
grundige vurderingar og dialog med arkitekt-
kontoret Jensen & Skodvin og Riksantikvaren, 
blei det gjort ei delvis restaurering og tilbake-
føring, delvis nybygg og ombygging.

– For oss har det vore viktig å ta vare på det 
som kunne takast vare på av originale materia-
le, men ikkje føre heile kommandantbustaden 
tilbake til slik han såg ut under krigen, seier 

↑  Gammalt og nytt: Under arbeidet med 
restaureringa av kommandantbustaden 
blei det bestemt at bustaden ikkje skulle 
tilbakeførast til slik han var under krigen. 
I staden blei det gjort utbetringar der 
det var nødvendig, samtidig som delar 
av opphavleg kledning, golv, vegger og 
interiør blei behalde. 

→  Restaurert: Kommandantbustaden er 
blitt eit undervisningsbygg som held på ei 
kjensle meir enn å vere ein rekonstruksjon 
av huset slik det ein gong var. 
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Kommandantboligen på Falstadsenteret

Vi har nokre rom som først og fremst 
er utstillingsrom, men i all hovudsak skal 
alle romma kunne brukast av elevar 
og andre besøkande. 
I NGEBORG H JORT H, FAGLEG LEI A R PÅ FA LSTA DSEN T ER ET

Arne Langås, konservator ved Falstadsenteret. 
Han har vore med i prosjektet heilt sidan huset 
blei erverva i 2011, også på dei mange diskusjo-
nane og vurderingane undervegs.

– Vi har brukt tid og avdekt lag for lag under-
vegs. Dei grepa vi har enda opp med, skaper 
eit tydeleg skilje mellom dei delane av bygget 
som er førte tilbake til det originale og det vi 
har bygd nytt. For å skape ein visuell heilskap 
har vi mellom anna brukt mykje finérplater og 
ubehandla tre. 

Tilbygg i glas
Det mest omfattande grepet er utvilsamt 
tilbygget i glas med det nye inngangspartiet på 
den eine kortveggen. Her er det skapt eit atrium 
som kan brukast til samlingar for besøkande 
før dei går inn i sjølve bygget. Inngangen er på 
bakkeplan, og det er òg ein heis så rørslehem-
ma kan komme seg mellom etasjane. 

– Det er mellom anna krava til universell ut-
forming som gjer at vi har enda opp med denne 
løysinga, seier Håvard Skorild i Statsbyggs 

← Diskusjon: Elevar 
som er på besøk frå 
Levanger videregående 
skole, tek heile huset 
i bruk til diskusjonar 
og gruppearbeid. 
Her er det (f.v.) Ingse 
Aasenhuus, Maja 
Bruner, Nikolai Hellesø 
og Mika Tiarks som 
har gruppearbeid. 
Ein skoleklasse 
som er på besøk i 
kommandantbustaden, 
er der gjerne 
samanhengande i 
fire timar, med ulike 
oppgåver, diskusjonar 
og foredrag. 

→ Ikkje museum: 
Bord, stolar, 
sofaer og andre 
gjenstandar skal gi 
kjensla av krigstida, 
men samtidig kunne 
brukast av elevane 
medan dei er på 
besøk.
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Kommandantboligen på Falstadsenteret

Vi har ønskt å gjere 
dette til ein stad som 
ikkje berre fortel 
ei grufull historie 
frå krigen, men ein 
stad der vi òg kan 
bruke historia til å 
diskutere tema som 
er like aktuelle i dag.
I NGEBORG H JORT H, 
FAGLEG LEI A R PÅ FA LSTA DSEN T ER ET

avdeling for eigedomsutvikling og forvaltning.
– Vi hadde nokre tidlege skisser med forslag 
til rampar, men det såg ikkje bra ut. Dette er ei 
mykje betre løysing både funksjonelt og visuelt. 
I tillegg har bygget fått ei utviding som gjer 
tilkomsten til bygget enklare og betre for alle. 

Tidsriktig interiør
Innvendig er romma fylte med møblar som er 
tidsriktige, men ikkje originale frå kommandant-
bustaden. Dette skal ikkje vere berre museum, 
men eit brukshus, ein stad for undervisning, 
refleksjon og diskusjon. Bord, stolar, sofaer og 
andre gjenstandar skal gi kjensla av krigstida, 
men samtidig kunne brukast. 

– Det fungerer veldig godt. Vi har nokre rom 
som først og fremst er utstillingsrom, men i all 

hovudsak skal alle romma kunne brukast av 
elevar og andre besøkande. Klassane som kjem 
hit, må kunne bruke det som er her, utan å vere 
redde for å øydelegge noko, seier Ingeborg 
Hjorth, fagleg leiar på  Falstadsenteret. Ho 
har hatt ansvar for utstillingsprosjektet og det 
faglege innhaldet. 

– Vi har ønskt å gjere dette til ein stad som 
ikkje berre fortel ei grufull historie frå krigen, 
men ein stad der vi òg kan bruke historia til å 
diskutere tema som er like aktuelle i dag, som 
makt og ansvar, utanforskap, radikalisering og 
ekstremisme. Det skal vere ein stad ein har lyst 
til å vere, ein stad der du kan føle ei ro og ha tid 
til refleksjon og samtalar. Det synest eg vi har 
fått til. 

✕ 

F A K T A

OM FALSTADSENTERET
—

• Hovudbygningen blei oppført på 1920-talet. I 1941–1945 brukte SS den som fangeleir.
• Kommandantbustaden blei oppført av fangane i leiren i 1943–1944. 
•  Etter krigen var Falstad fyst tvangsarbeidsleir for landssvikarar og seinare statleg 

 spesialskole. Skolen blei lagd ned i 1992.  
• Stiftelsen Falstadsenteret blei etablert i 2000.
• I 2006 flytta senteret inn i hovudbygningen.
• Kommandantbustaden blei kjøpt tilbake frå private eigarar i 2011.
• Falstadsenteret er i dag eitt av sju freds- og menneskerettssenter i landet. 
•  Hovudverksemda til senteret er undervisning, forsking og formidling, med utgangspunkt 

i historia til staden og fangehistoria i Noreg under andre verdskrigen.

← Fagfolk: Arne Langås, konservator, 
og Ingeborg Hjorth, fagleg leiar, foran 
kortveggen som ligg under glastaket. 
Ytterpanelet er fjerna for å vise korleis 
huset er bygd med bindingsverk og 
teglstein.

↑  Glashus: Det nye 
inngangspartiet på den 
eine kortveggen er bygd 
som eit atrium i glass 
og tre.

TILBAKE TIL INNHOLD
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UTEROM

Nedenfor Akershus festning står verket «Place 
of Remembrance» av den  britiske skulptøren 
Antony Gormley. Verket består av i alt åtte 
stoler i jern. De står i par eller alene, og 
mangler alle seter. Gormleys stoler vender 
mot fjorden der skipene som fraktet norske 
jøder til døds leirene under krigen lå til kai. 
26. november 1942 forlot DS «Donau» havnen 
med i alt  529 jøder om bord. Totalt ble 773 jøder 
deportert fra Norge. Bare 35 av dem overlevde.

Antony Gormley (f. 1950) er en britisk billed-
hugger. Han er mest kjent for sine store 
menneskeskulpturer i jern, blant annet installa-
sjonen «Another Place», bestående av hundre 
jernmenn som sto på stranden og utover i sjøen 
ved Sola utenfor Stavanger. En rekke  l ignende 
figurer ble senere plassert på  forskjellige steder 
i Stavanger sentrum. Gormley har også bidratt til 
Skulpturlandskap Nordland med en stor mann, 
«Havmannen», av granitt, som står ute i sjøen.

✕  MON U MEN TER

Skulptur 
til ettertanke

Statsbygg forvalter ikke bare bygg og 
eiendommer, men også 21 monumenter. 

Ni av dem er statuer, som alle finnes 
i Oslo. Blant disse finner man Henrik 
Wergeland foran Nationaltheatret og 
Camilla Collet-statuen i Slottsparken.

✕

TEKST STIG P. PETTERSEN
FOTO TROND ISAKSEN

TILBAKE TIL INNHOLDåpent rom 1/2022 åpent rom 1/2022
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INNEROM

Fugleværelset ble dekorert av maleren 
 Johannes Flintoe i 1843. Flintoe var en dansk 
maler, som studerte ved Kunstakademiet i 
København og kom til Christiania (Oslo) i 1811. 
Han er spesielt kjent for sine landskapsmalerier, 
draktstudier og skildringer av gamle bygninger 
og folkeliv. Tiden Flintoe virket i var kjenne-
tegnet av sterke nasjonalromantiske strømnin-
ger med økt interesse for norsk natur, historie 
og kultur. 

Det var slottsarkitekt Linstow som hadde 
ideen om utsmykkingen av værelset. Han var av 
den mening at venting kan bli kjedelig, og at de 
ventende burde få noe å beskjeftige seg med 
i ventetiden. 

Flintoe skapte en illusjon av at de ventende 
var inne i et lysthus og så ut på den vakre norske 
naturen. Her kan de skue ut over  Gaustatoppen, 
Vøringsfossen, Vedalsfossen, Jutulen,  Kringen, 
Myrhorn, Filefjell, Drivdalen, Vindhella og 
Feigum. I lysthuset har de ventende selskap 
av 43 norske fuglearter og seks sommerfugler. 
Den mest beglodde fuglen er nok havørnen som 
svever i taket.

✕  SLOTTET

Velkommen 
til Kongen

Alle som skal besøke H.M. Kong Harald V  
får anledning til å studere norsk 

nasjonalromantikk på sitt ypperste. 
Slottets Fugleværelse brukes både som 
venteværelse for audienssøkende og til 

offisiell fotografering.

✕

TEKST STIG P. PETTERSEN
FOTO JIRI HAVRAN

TILBAKE TIL INNHOLDåpent rom 1/2022 åpent rom 1/2022
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←  Hannah Ryggens billedvev «Vi lever 
på en stjerne» hang i Høyblokkens 
vestibyle. I fremtiden vil kunstverket 
pryde vestibylen ved statsministerens 
kontor i D-blokken, når den står ferdig.

Det nye kunst kvartalet
Når det nye 
regjeringskvartalet i 
Oslo står ferdig, vil det 
være fylt med både 
ny kunst og kunstverk 
som ble reddet etter 
terrorhandlingen. 
I byggetrinn 1, som skal 
stå ferdig i 2025, er det 
avsatt 89 millioner til et 
eget kunstprosjekt.

✕

TEKST STIG P. PETTERSEN
ILLUSTRASJONER TEAM URBIS
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– Kunst er viktig i regjeringskvartalet, for uten 
kunst ville dette spennende byggeprosjektet 
mistet en dimensjon. Vi ser frem til å  fortsette 
det gode samarbeidet med KORO (Kunst 
i  offentlige rom) og til at vi i fellesskap finner 
gode løsninger for kunsten, sier prosjektdirektør 
Knut Jørgensen i Statsbygg.

Helhetlig plan
KORO har nå utarbeidet den første kunst-
planen, som viser hvordan kunsten skal gis 
plass i første byggetrinn. De er opptatt av at 
kunstarven fra det gamle regjeringskvartalet 
blir videreført. Kunstverkene «Måken» og 

«Fiskerne», som var tegnet av Pablo Picasso og 
sandblåst av Carl Nesjar, skal gjenbrukes. Andre 
verk får også ny plassering.

Ny kunst vil bli anskaffet gjennom konkurranser. 
Oppdragene som vil bli gitt kunstnere vil variere 
fra stedsspesifikke produksjoner til  temporære 
prosjekter, åpne idékonkurranser og direkte 
innkjøp av verk. De offentlige rommene vil bli 
prioritert.

Plass til omstridt kunst
I 2010 fikk billedkunstner Vanessa Baird et oppdrag 
av KORO om å lage tre store veggmalerier til kvar-
talet. Et av disse var verket «To  Everything There Is 

a New Season». Maleriet viser blant annet saks-
papirer og dokumenter som svever i luften. 

Maleriet skapte sterke reaksjoner etter 22. juli 
2011. De flagrende sakspapirene ga  assosiasjoner 
til terror handlingene. Helse- og omsorgs-
departementet takket derfor nei til bildet. KORO 
foreslår nå å samle Vanessa Bairds tre verk i ett av de 
store fellesområdene i det nye regjeringskvartalet. 

Vanessa Baird er en av våre fremste billed-
kunstnere. Baird høster også stor internasjonal 
anerkjennelse. 

– Jeg opplevde det at departementet takket nei 
til bildet som ren sensur fra noen med stor makt 
i departementet, sier Vanessa Baird. 

Direktør Kristin Danielsen i Kulturrådet har gitt 
uttrykk for at Baird er sensurert inntil de tre 
bildene henger samlet. 

– Bildet ble ferdigstilt ett år før terror-
handlingen, forteller Baird.

– Det ble brukt som et argument mot bildet 
at det vakte sterke følelser hos ansatte i en 
vanskelig tid, men dette var en vanskelig tid 
for alle. Jeg opplevde at jeg hadde god kontakt 
med brukerrepresentanter som fulgte arbeidet. 
Jeg synes det er gledelig at bildene nå samles, 
men det viktigste er at ingen maktpersoner 
skal ha rett til å bestemme over kunsten i det 
offentlige rom. 

↑  Pablo Picasso tegnet og Carl Nesjar sandblåste 
verkene «Måken» og «Fiskerne» som utsmykking på 
Y-blokken. Disse får ny plass i regjeringskvartalet.

←  Vanessa Bairds tre monumentale malerier skal få 
en sentral plass i de store fellesområdene i det nye 
regjeringskvartalet.

TILBAKE TIL INNHOLDåpent rom 1/2022 åpent rom 1/2022
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K2 var innflyttingsklar våren 2020, men bare et fåtall 
studenter og ansatte brukte bygget under pandemien 
som fulgte. To år senere strømmer studenter og ansatte 
ved Høgskulen på Vestlandet inn i det som skal være 
Vestlandets mest moderne undervisningsbygg. 

Klimavennlig 
kunnskapsbygg ✕

TEKST MORTEN RYEN  FOTO HANS FREDRIK ASBJØRNSEN
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Nybygget, som ligger på høgskolens 
campus på Kronstad i Bergen, er 
kledd i aluminium, brutt av store 
 vindusflater. Et flott og moderne 

bygg på utsiden, men det er først når du kom-
mer innenfor dørene at det blir spektakulært. 

Edens hage
Bygget har fem etasjer med kontorarealer, 
møteplasser, lesesaler og undervisningsrom. 
I tillegg er det en underetasje med fire store 
 auditorier. Alt dette er bygget rundt et stort 
atrium med bølgende gallerier i lys bjørk. 
Sammen med det store glasstaket og de mange 
vinduene får interiøret et lyst, lett og innbyden-
de preg. Dette er et sted der du har lyst til å 
være. I alle etasjer er det flust av steder å sitte, 
i små avlukker eller i mindre sittegrupper. I før-
ste etasje er det en grønn «oase» med grønne 
vekster og trær, kanskje grunnen til at vinnerne 
av arkitektkonkurransen, L2 Arkitekter, hadde 
kalt sitt forslag «Edens hage». En sammenheng-
ende og buet benk, samt noen små bord og 
stoler, omgir grøntarealet. Selv om det hviler 
en viss post-pandemisk stillhet over campusen, 
er det en del studenter i bygget. De er raske 

↑  Edens hage: I første etasje av bygget er det laget en liten grønn oase med 
flere trær, omkranset av en buet benk og omgitt av bord og stoler. 

↓  Arbeidsplasser: I alle etasjer 
er det mange ulike sittegrupper 
som studentene flittig bruker til 

studier eller gruppearbeid. 

åpent rom 1/2022 åpent rom 1/2022
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til å benytte seg av de mange mulighetene for 
kollokvier eller konsentrasjon. Ut mot plassen, 
i første etasje, er det også en liten kafé som 
serverer god kaffe, drikke og enkle småretter.

Vertikal deling
– Det som er litt spesielt med dette bygget, er 
den vertikale delingen mellom kontor arealer og 
undervisning, sier Knut Erik Kismul, senior-
rådgiver i avdeling for arealforvaltning, drift 
og utvikling ved høgskolen. Kismul har fulgt 
bygge prosjektet fra planleggingsstadiet og 
 ledet brukerutvalget på høgskolen.  

Her har vi både ansatte og studenter 
i hver etasje. De ansatte har sine 
arbeidsplasser på den ene halvdelen, 
mens den andre halv delen er avsatt 
til lesesaler, grupperom, stillerom og 
sosiale soner for studentene.
K N U T ER IK K ISM U L , SEN IOR R Å DGI V ER I AV DELI NG FOR A R EA LFORVA LT N I NG, 
DR IF T OG U T V IK LI NG V ED HØGSK U LEN PÅ V EST L A N DET

– Det vanlige i undervisningsbygg er at lese-
saler, auditorier og andre undervisningsarealer 
er plassert i de lavere etasjene, mens kontorene 
for administrasjon og studieenheter er i etasjene 
over. Her har vi både ansatte og studenter i hver 
etasje. De ansatte har sine arbeidsplasser på 
den ene halvdelen, mens den andre halv delen 
er avsatt til lesesaler, grupperom, stillerom og 
sosiale soner for studentene. 

De ulike enhetene ved høgskolen måtte selv 
ønske seg til K2, og ved innflyttingen er admi-
nistrasjonen, med rektor og ledelse, kommuni-
kasjon og HR-avdeling på plass, i tillegg til flere 

←  Torbjørn Kalland 
jobber med etter- og 
videreutdanning på 
ingeniørfag. Han har 
vært på høgskolen 
i snart tre år. – Jeg 
har vært på andre 
arbeidsplasser med 
åpne kontorløsninger 
og synes ikke det er 
noe problem. Her er 
det luftig, og foreløpig 
god plass. Jeg synes 
også det er positivt 
at vi deler kontorer 
på tvers av fag. Det 
er veldig sosialt 
berikende. 

→  Andreas Bruun 
(t.h.) og Ian McDonald 
Lisland. De er 
begge studenter på 
elektroingeniørstudiet 
ved Høgskulen på 
Vestlandet (HVL). 
– Disse gruppe-
rommene er veldig 
populære, sier Bruun. 
– Vi må være tidlig ute 
hvis vi skal sikre oss et 
av disse for dagen. 

32
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faglige enheter. For studentene er det fritt fram 
om de vil være i K2 eller i det «gamle» K1 på 
den andre siden av plassen. 

Kontorkontrovers
Med nybygget har høgskolen gått bort fra 
cellekontorer og over på mer åpne kontor-
løsninger. Det har ikke vært uten kontrovers. 

– Det første bygget vi fikk her på campus, 
K1, sto ferdig i 2014. Det er et mer tradisjonelt 
undervisningsbygg med blant annet celle-
kontorer. Erfaring derfra er at mange kontorer 
til enhver tid står tomme, noe som verken er 
hensiktsmessig eller bærekraftig. Her ønsket vi 
oss en annen og mer fleksibel løsning, og vi har 
absolutt fått det vi ønsket oss. Så er det noen 
som er misfornøyd med prosessen i forkant, og 
andre med resultatet, men det må vi leve med. 
Jeg tror de fleste vil bli svært fornøyd når vi 
får bodd oss inn i nybygget, sier Kismul. Han 
mener erfaringen fra pandemien, med ustrakt 
bruk av hjemmekontor, taler for en fremtid med 

mer åpne kontorløsninger, også i akademiske 
institusjoner. 

– Selv her, hvor vi har forsøkt å tenke 
fleksibelt og fremtidsrettet, må vi vurdere 
å om disponere noen av arealene. Sånn som 
bruksmønsteret ser ut nå, er for eksempel be-
hovet for stillesoner mindre enn vi trodde. Folk 
velger hjemmekontoret når de har behov for å 
jobbe konsentrert over lengre tid, og kommer 
på høgskolen når de har dager med møter og 
undervisning, sier han. 

Klimabygg
K2 er miljøklassifisert som BREEAM-NOR 
Excellent. Det er den nest høyeste miljø-
sertifiseringen for bygg. Det betyr at det ikke 
bare er et nullutslippsbygg, men at det produ-
serer mer energi enn det forbruker. 

– Vi har fått til kraftige kutt i energibruken 
som følger med drift av bygget. For det første 
er det bygget med passivhusstandard, noe 
som innebærer bruk av ekstra isolasjon. Vi har 

→  Juni Rugland, 
seniorkonsulent 
ved Høgskulen på 
Vestlandet.
– Jeg har vært her 
siden 2019, og har 
også stort sett vært 
her i nybygget siden 
juni 2020. Jeg synes 
det er flott. Stor stas 
å få jobbe i et så nytt 
og moderne bygg. 

←  Theresa Ngyen 
og Herold Kråkenes 
er begge master-
studenter på 
utdanningsvitenskap. 
De synes K2 er blitt 
et veldig flott bygg. 
– Det er min første 
dag her, men jeg liker 
allerede atmosfæren, 
sier Theresa. – Jeg 
liker at det er en åpen 
og fleksibel løsning 
for studentene, sier 
Herold. 

✕ 

F A K T A

K2
—

•  14 300 kvadratmeter stort nybygg for 
 Høgskulen på Vestlandet 

•   Har plass til rundt 3000 studenter 
og 300 ansatte

•  Tegnet av L2 Arkitekter
•  Entreprenør Kruse Smith
•  Interiørarkitekt Metropolis
•  Klassifisert som BREEAM-NOR Excellent
•  1550 kvm solceller på taket
•  13 nye energibrønner

åpent rom 1/2022

35

K2 Høgskulen på Vestlandet

34



solceller over hele taket, og får varme og kjøling 
fra energibrønner med varmevekslere, forklarer 
Kismul. 

I tillegg til å være svært klimavennlig på drift, 
er det også gjort kraftige tiltak for å  redusere 
materialbruken under bygging. En betydelig 
del av klimagassutslippene fra nybygg er såkalt 
«bundne utslipp», det vil si utslipp som følger 
med produksjonen av materialene som brukes 
i bygget. Slike må regnes med når en beregner 
utslipp over et byggs livsløp. 

– Statsbygg var tydelige i sine krav her, 
sier Kismul. – K2 skulle redusere de bundne 
 utslippene med 40 prosent sammenlignet med 
et referansebygg bygget etter gjeldende klima-
krav og forskrifter. Det var ikke helt enkelt, for 
vi har en del betong i bygget, men vi fikk det til. 

Moderne arbeidsmetoder 
K2 er blitt beskrevet som Vestlandets mest 
moderne undervisningsbygg, og mye taler 

for at det stemmer. Utformingen av arealene 
inn vendig og møbleringen understøtter nye 
måter å jobbe og undervise på. I alle etasjer er 
det ulike typer grupperom og sittegrupper for 
 studentene, i tillegg til tradisjonelle lesesaler. 
Alle auditorier er tilrettelagt for strømming og 
fjernundervisning, noe som kan være nyttig 
 under en pandemi – men også når du har 
studenter på campus både i Bergen og Sogndal. 

I underetasjen er det, i tillegg til auditorier, 
også et eget amfi. 

– Vi ser for oss at dette kan brukes til all-
møter, konserter, teaterforestillinger eller 
foredrag. Det var absolutt ikke noe vi hadde 
spesifisert i romprogrammet, derfor var det 
 veldig positivt overraskende at arkitektene 
hadde tegnet det inn, sier Kismul. 

– De viste med sitt forslag at de forsto våre 
behov og våre ønsker. 

 

←  Svanaug Fjær, 
instituttleder, Institutt 
for velferd og deltaking. 
– Vi flyttet fra noen nokså 
gammelmodige lokaler 
i Møllendal, og ønsket 
veldig sterkt å komme 
til Campus. Erfaringene 
med de nye kontorene 
er foreløpig litt blandet. 
Hjemmekontoret er blitt 
svært attraktivt, spesielt 
for de som trenger å 
konsentrere seg for å 
skrive artikler eller forske. 
Lærerne kommer først 
og fremst hit når de skal 
undervise. 

TILBAKE TIL INNHOLDTILBAKE TIL INNHOLDåpent rom 1/2022 åpent rom 1/2022
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Prosjekt Nytt regjeringskvartal 
bygges mellom Akersgata og 
Møllergata i Oslo. Byggene skal 
huse samtlige departementer med 
unntak av Forsvarsdepartementet. 
Arkitekt Team Urbis 
Oppdragsgiver Kommunal- og 
distriktsdepartementet 
Kostnadsramme 20,9 milliarder 
kroner (2022-kroner) for 
byggetrinn 1. Stortinget vil 
senere ta stilling til byggetrinn 
2 og 3 – og i den forbindelse 
vil kostnadsrammen for disse 
byggetrinnene bli fastsatt.
Areal 88 000 kvm nybygg over 
bakkeplan, 37 000 kvm under og 
37 000 kvm rehabilitering 
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PROSJEKTER

Livsvitenskapsbygget, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
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Status Livsvitenskapsbygget 
ved Forskningsparken i Oslo 
skal utvides til et nytt og mer 
innholdsrikt bygg enn først 
planlagt. Når det står ferdig, 
vil det inneholde både Klinikk 
for laboratoriemedisin ved 
Oslo universitetssykehus 
og Universitetet i Oslo. 
Bygget vil legge til rette for 
verdensledende, tverrfaglig 
forskning og samspill mellom 
utdanning, forskning og 
innovasjon. På byggeplassen 
går arbeidet med å sette ned 
stålkjernepæler mot slutten og 
skal ferdigstilles til sommeren. 
Det legges forløpende betong på 
grunnplanet (bildet) etter hvert 
som pælingen blir ferdig. 

Prosjekt Livsvitenskapsbygget skal 
være et felles anlegg for ledende 
universitets- og sykehusmiljøer 
innen livsvitenskap og sikre Norge 
internasjonal konkurransekraft 
på området. Bygget for livs-
vitenskap, kjemi og farmasi blir 
Norges største universitets- og 
forskningsbygg. 
Arkitekt Ratio
Oppdragsgiver 
Kunnskapsdepartementet 
og Helse Sør-Øst som 
medoppdragsgiver
Kostnadsramme 13,2 milliarder 
(2022-kroner), byggeprosjekt og 
vitenskapelig utstyr
Areal Ca. 97 000 kvm
Byggestart 2019
Ferdigstillelse 2026

Byggestart Januar 2021 
Ferdigstillelse Innflytting 
i byggetrinn 1 er planlagt i 2025. 
Det utvikles en helhetlig plan for 
bygninger og uteområder parallelt 
med reguleringsplanarbeidet. 
Prosjektet vil bli et av Statsbyggs 
største prosjekter noensinne.

For første gang på over 60 år 
er det støpt med naturbetong 
(bildet) i regjeringskvartalet i Oslo. 
Da de to øverste etasjene som 
ble påbygd i 1990 ble revet, ble 
det gamle heismaskinrommet 
synlig igjen. Heismaskinrommet, 
også kalt «Fiolinkassa» på grunn 
av utseendet, hadde skader fra 

påbyggingen, og for å støpe 
igjen hullene ble den gamle 
naturbetong-oppskriften funnet 
fram igjen:

1)  Fylle forskalingen med ulike 
typer singel og grus. 

2)  Presse sementmørtel inn 
mellom steinene til alle hulrom 
er fylt. 

3)  Fjerne forskalingen etter at 
støpen har herdet «passe 
lenge». 

4)  Sandblåse betongen til 
steinene kommer tydelig fram 
i overflaten.

TILBAKE TIL INNHOLDåpent rom 1/2022 åpent rom 1/2022
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TEKST MORTEN RYEN
FOTO TROND ISAKSEN

Rom for alle

Det nye Nasjonalmuseet, tegnet av 
Kleihues + Schuwerk, har et areal på 
nærmere 55 000 kvm, men bare en 
tredjedel av dem brukes til utstillinger, 

kafé, butikk og andre publikumsarealer. Hva 
skjuler seg ellers bak de monumentale skifer-
veggene? Veldig mye, viser det seg. 

Samlokalisering
Fram til innflyttingen i nybygget, var 
 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
en institusjon spredd på flere steder. Nå er 
 Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst
og Kunstindustrimuseet – både kunsten og 
menneskene – samlet under ett tak. De bortimot 
300 ansatte holder til i flere etasjer i den delen 
av nybygget som vender ut mot Munkedams-
veien. Her er det kontorer og kantine, atelierer 
og verksteder for konservering, utstillingstek-
nikk, fotostudio og snekkerverksteder. Bygget 
inneholder også laboratorier, røntgenrom og 
spesialrom for fernissering pluss nærmere 7000 
kvadratmeter magasin til 100 000 verk. Selv om 
bygget er stort, var det litt av et puslespill å få 
alle folk og funksjoner på plass.

Når det nye Nasjonalmuseet åpner, er det 
kunsten og utstillingene folk flest vil være 
opptatt av. Men bak fasaden er det mange 
rom og mange mennesker som publikum ikke 
møter. Jobben de gjør er helt avgjørende for 
utstillingene og kunstopplevelsen. 

↑  Stille i studio: Morten Thorkildsen, seksjonsleder foto er assistent for foto graf Annar Bjørgli, som fotograferer en gammel slede i ett av Nasjonalmuseets 
tre studioer. – Vi har dette atelieret for større gjenstander, et annet for mindre gjenstander og et eget for avfotografering av malerier, sier Thorkildsen. 
– Vi har tipp topp utstyr, som dette kameraet med så høy oppløsning at vi kan studere selv de minste detaljer i kunstverkene uten mikroskop.
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Utformingen og innredningen av arbeids-
plassene har derfor skjedd i et tett samarbeid 
mellom Interiørarkitektene Cadi og Kaels 
Studio, Statsbyggs brukerutstyrsprosjekt og 
museets ansatte. 

Nasjonalmuseets DNA
Miriam Nordgård, konstituert avdelings direktør 
for administrasjonen, har vært prosjektleder for 
det som internt kalles «DNA». For kortelsen har 
ingenting med genetikk å gjøre, men står for 
«de nye arbeidsplassene». 

– Det har vært et spennende prosjekt å jobbe 
med, sier hun. – Allerede i 2012 begynte vi å se 
nærmere på arbeidsplassene, hvordan de var 
da og hvilke behov vi mente vi hadde. Utgangs-
punktet var at vi skulle ha cellekontorer, og at 
verkstedene skulle være omtrent som de var 
den gangen, men slik ble det ikke. 

Folk var slett ikke så mye på kontoret som 
de trodde. – Det viste seg at vi er en dynamisk 
 arbeids plass, sier Nordgård. – Mange er ofte 
i møter internt og eksternt, ute på reise, på 
 konferanser og seminarer. De sitter sjelden ved 
skrivebordet åtte timer om dagen. Vi  bestemte 
oss derfor for å droppe de opprinnelige  tankene 
og gå for det som kalles aktivitets basert 
 arbeidsplass.

Aktivitetsbasert
På en aktivitetsbasert arbeidsplass deles kontor-
lokalene etter bruksområder, og ingen har faste 
plasser. Det er stilleområder, samarbeidsrom, 
arbeidsplasser i åpen løsning, sosiale soner og 
så videre. Tanken er at de ansatte skal velge det 
området eller den arbeidsplassen på kontoret 
som passer dem best, alt etter hvilke oppgaver 
de har. 

– Det viktigste når du skal skape en aktivitets-
basert arbeidsplass er å identifisere faktiske 

Det viktigste når du skal skape en aktivitetsbasert 
arbeidsplass er å identifisere faktiske behov og sikre 
at det er nok av riktig type lokaler.
MIR I A M NOR DGÅ R D

←  Malerikonservering: Malerikonservator Mirjam Liu 
 arbeider med et maleri av Thorvald Hellesen (1888–1937), 
som regnes som Norges første kubist. – Vi skal ha en ut-
stilling med hans bilder våren 2023, og vi har allerede begynt 
med forberedelsene, sier Liu. – Dette bildet har begynt å få 
ganske mye krakelering, og det er det jeg skal fikse. 
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behov og sikre at det er nok av riktig type 
lokaler, sier Nordgård. På Nasjonalmuseet 
gikk de grundig til verks. De støttet seg på 
forskning, hentet inn erfaring fra andre og 
holdt en løpende dialog med de ansatte og 
Statsbygg underveis. 

– Vi har vært veldig opptatt av å ha de 
 ansatte med på hele prosessen, og det har nok 
vært avgjørende for at de fleste i organisa-
sjonen nå er fornøyd både med prosessen og 
resultatet, sier Nordgård. – Vi er alle blitt mer 
digitale og fleksible, og medarbeiderunder-
søkelsen viser at løsningene har gitt økt sam-
hold og bedre trivsel. Det vi ser er at de fleste 
liker å jobbe der det er litt folk, litt summing. 
Det er det vi kaller aktive arbeidssoner som er 
de mest populære.

Håndverket gjenstår
Samtidig er det mange på et museum som har 
arbeidsoppgaver som verken kan digitaliseres 
eller gjøres på hjemmekontoret. Konservatorene 
må ha sin faste fysiske arbeidsplass. Fotografene 
må ha sine kameraer og sine spesialtilpassede 
studioer. Snekkerne må ha verktøy for å kunne 
bygge utstillinger og montre. 

– Alle disse funksjonene har fått nye og 
moderne lokaler med førsteklasses utstyr, sier 
Miriam Nordgård. – Vi har også lagt til rette for at 
forskere og kuratorer som trenger å jobbe i fred 
kan booke en studiecelle for opptil tre  måneder 
av gangen. Vi er jo ikke bare til for oss selv. 
Nasjonalmuseet er hele Norges kunstmuseum og 
et kompetansesentrum for alle som jobber med 
kunst i Norge. Det har vi tatt høyde for.  

De fleste liker å jobbe der det er litt folk, 
litt summing. Det er det vi kaller aktive 
arbeidssoner som er de mest populære.
MIR I A M NOR DGÅ R D

→  Snekkerverkstedet: Joar Nedberg er utdannet som klassisk møbelsnekker, men 
har stort sett jobbet med kunstnere og gallerier før han begynte på  Nasjonalmuseet for 
to år siden. – Vi er seks snekkere i alt her, og vi har alltid nok å gjøre. Vi er ikke bare her 
i verkstedet, men jobber mye rundt omkring i huset med utstillinger, montre, rammer 
og holdere til kunstobjekter. 

↑  Biblioteket: Tamara Førland Delgado (t.h.) og bibliotekassistent Felicia Rolf i Nasjonal-
museets store kunstbibliotek. – Vi er et bibliotek der både ansatte, eksterne forskere og 
folk flest kan komme innom og studere kunstbøkene våre, men det er bare de ansatte som 
kan låne med seg bøker, sier Delgado. I tillegg til det som står i hyllene, har biblioteket 
også et magasin med mer sjeldne bøker. 
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OSLO Nå har ærverdige Victoria terrasse 
fått solcellepanelene på taket.

– I disse tider, med så høye strømpriser, 
er det en gunstig økonomisk  investering, 
sier underdirektør Rune Aakermann i 
Statsbygg.

Etter at Slottet hadde fått solcelle-
paneler på taket, ble Aakermann inspirert. 
I og med at Victoria terrasse, ferdigstilt 
i 1890, også er en fredet bygning,  tenkte 
han at det kanskje var en mulighet for å 
gjøre det samme her. 

Midtkvartalet i Victoria terrasse har flatt 
tak, noe som er perfekt til solcelle paneler. 
Prosjektet fikk ENØK-midler og god-
kjenning fra Riksantikvaren. 

Solceller på 
Victoria terrasse

✕  V ICTORI A TERR ASSE

OSLO Grunnforholdene er viktig i  vurderingen av om en tomt er egnet for utbygging og 
 representerer en risiko for tid, kostnader, klima og miljø.

For å redusere risikoen har Statsbygg gjennomført et prosjekt kalt «Grunnforhold i tidlig fase». 
Hensikten har vært å utvikle metoden for å vurdere forhold i grunnen i tidlig fase. 

Det omfatter topografi, grunnforhold, jord- og flomskredfare, kvikkleireskredfare, setnings-
ømfintlig bebyggelse, infrastruktur, forurenset grunn o.l. I en tverrfaglig prosess ses ulike for-
hold i grunnen i sammenheng og kobles til blant annet kostnadsestimat og usikkerhets analyser. 

NGI har bistått med å utvikle metoden og et verktøy som skal kartlegge og synliggjøre hvilke 
risikoer grunnen utgjør i et prosjekt fra tidlig fase. 

Grunnen er viktig

✕  GRU N N FORHOLD I TIDLIG FASE

✕ IL A FENGSEL 

Tar vare på det gamle

BÆRUM På Ila fengsel og  forvaringsanstalt 
i Bærum kommune setter Statsbygg i stand 
vinduene på Hovedbygget. Fasaden er 
 fredet etter kulturminne loven og de aller 
fleste vinduene er fra  byggeåret 1939. 

I alt skal 260 vinduer settes i stand. 
Hver glassrute tas forsiktig ut før karmene 
pusses, repareres og males på nytt med 
linoljemaling. Innervinduene byttes til et 
isoler glass som skal gi bedre inneklima for 
de innsatte og  redusere energikostnadene 
for  Statsbygg. Ved å reparere og sette i 
stand de  eksisterende vinduene, reduserer 
vi avfall og tar bedre vare på miljøet.

47
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Miljøpris 
til Åna fengsel

Eiendommen ligger idyllisk til på en tomt på over 3600 mål.

✕

TEKST MIRJANA RØDNINGEN  
FOTO ROY LILLEHAVN

4948

Statsbyggs pris for miljø og bærekraft 2021 gikk til 
Åna fengsel. Begrunnelsen er det arbeidet fengselet har 
gjort for å fremme naturmangfold og redusere energi- 
og vannforbruket på den store eiendommen.



↑  Sildrende vann tilfører oksygen til jorden og skaper 
myrlandskap, som er viktig for både dyre- og fuglelivet 
i området.

↑  Åna fengsel består av 71 bygninger og har et landareal på 3600 mål. Statsbygg har iverksatt mange tiltak for å redusere 
energi- og vannforbruket.

På Åna ser vi at de innsattes møte 
med dyr og naturforvaltning øker interessen 
for å lære mer om dette.
A N DR EAS BJOR L A N D F R A K R I M I NA LOMSORGEN
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Åna fengsel har et landareal på 
3600 mål. Det er en omfattende 
jobb for Statsbygg og Kriminal-
omsorgen å vedlikeholde og utvikle 

denne store eiendommen. Aktive tiltak for å 
 reetablere  viktige biotoper og legge til rette for 
 pollinerende insekter er bare en av flere opp-
gaver som det legges mye arbeid i. 

Redusert energibruk
I tillegg til arbeidet med å sikre det  biologiske 
mangfoldet, gjøres det mye for å redusere 
 energi- og vannforbruket. Statsbyggs driftsleder, 
Gaute Nærland, forteller at de har mye bedre 
kontroll nå enn for eksempel i 2012. Da hadde 
de bare én energimåler for hele  fengselet, som 
har hele 71 bygninger. Nå har de et sentralt 
drifts anlegg og nye målere, slik at de kan se 
energi forbruk for hvert enkelt bygg og avdeling. 
I tillegg har de bygget om og fornyet fengselet. 
Ikke bare har de etterisolert noen av de eldre 
husene, kuttet bruk av olje og minimert bruk av 

Miljø og utvikling



←  Flere av de innsatte har tatt 
fagbrev på Åna fengsel. Her er 
en av dem i gang med å lage 
fyringsved. Granskogen er 
rødlistet og skal erstattes med 
løvskog. 

→  Det er plantet 
15 000 kvadratmeter 
med blomstereng 
på Åna fengsel, til 
stor glede for biene. 
De produserer 
årlig rundt 40 kilo 
honning. 
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gass, de har også økt bruk av vedfyring. Med 
skog på tomten har de nok ved. Ikke minst etter 
uværet som herjet i februar, da de fikk mange 
trær og grener som måtte ryddes fra veier og 
tomten. Innsatte har fått opplæring og jobber 
med å sage, frakte og produsere fyringsved til 
den store, nye vedovnen de har anskaffet. I til-
legg er det planer om å installere varmepumper 
med rør i bakken under fotballbanen.  Fengselet 
får varmtvann ved å ta varme fra luften ved 
hjelp av varmepumpe, og alle lyspærer er 
 byttet til LED-lys. Alle tiltakene bidrar til kraftig 
reduksjon av energiforbruket. 

Roser Statsbygg
Det er fengselsleder Leif Magne Viste svært 
glad for. Siden fengselet må ha lys på 24 timer 
i døgnet, kan leietakeren redusere utgifter for 
strøm. Han roser samarbeidet med Statsbygg, 
og føyer til at alle nye tiltak de ønsker blir 
 realisert takket være Statsbyggs driftsperso-
nale, som samarbeider godt og finner gode 
løsninger for drift og aktiviteter på Åna. 

Økt kildesortering av avfallet var også 
med virkende til at fengselet fikk miljøprisen. 
 Andelen av avfallet som ble kildesortert gikk 
fra 17 prosent i 2016 til 53 prosent i 2021.

Juryen som evaluerte kandidatene og kåret 
vinneren trakk også frem at Åna fengsel jobber 
godt med sirkulærøkonomi ved gjenbruk og 
utnyttelse av lokalproduserte byggematerialer. 

Prispengene som følger med utmerkelsen skal 
brukes til energibrønn for å få erfaring med det 
på eiendommen.

Skole og arbeidsplass
Den store eiendommen gjør at de innsatte 
ved Åna fengsel har mange tilbud. De kan gå 
på Bryne videregående skole, som har egen 
 avdeling på Åna, og velge mellom 16 fag. De 
som velger snekkerlinje kan ha praksis som 
snekkere og reparere hus på eiendommen. De 
som velger anleggsgartnerlinje får praksisplass 
som anleggsgartnere. Innsatte utfører mye 
av vedlikeholdsarbeidet sammen med verks-
betjenter. I stedet for å kjøpe tjenester fra 
lokale firmaer, kjøper Statsbygg tjenester av 
Kriminalomsorgen, noe som gir god opplæring 
av innsatte. 

– Når vi for eksempel kjøper en dør, engasjerer 
vi fengselet til å montere den. Dette er et enkelt 
samarbeid som gir oss positive tilbakemeldinger, 
sier Nærland. 

Blomstereng
Et av tiltakene for å øke det biologiske mang-
foldet for dyr, og spesielt innsekter, har vært 
å erstatte 15 000 kvadratmeter gress med 
blomster eng. Biene trives og produserer 40 kilo 
med honning i 11 bi kuber som er plasser i na-
turen. Det meste av honningen blir mat til nye 
bier, men fengselet har lagt en del honning på 
små glass for eget bruk. 

Statsbygg og fengselet vil fortsette sam-
arbeidet for å gjøre fengselet enda mer bære-
kraftig og til et trivelig sted å være for både bier, 
ansatte og innsatte. 



Rehabilitering 
i tropiske strøk

I Malawis hovedstad Lilongwe får Norges 
embetsbolig og fire tjenesteboliger en 
nødvendig rehabilitering. Prosjektet skal 
fremme det diplomatiske samarbeidet 
mellom de to landene.

✕

TEKST STIG P. PETTERSEN  FOTO NICHOLE COROTHERS
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Malawi er et av de fattigste landene 
i Afrika, og Norge er et av deres 
største giverland. Vår tilstede-
værelse og høye aktivitet i landet 

krever både funksjonelle og representative 
lokaler, som av og til trenger rehabilitering.

Utenriksdepartementet (UD) leier bygnin-
gene av Statsbygg, som eier dem på vegne 
av staten. Nå er husleieavtalen for boligene 
i Lilongwe reforhandlet for de neste 20 årene. 
Reforhandlingen åpnet for investeringsmidler til 
å sette eiendommene i tidsriktig og god stand. 
Samtidig har UD selv bidratt med egne midler 
til en mer pålitelig strømforsyning med solceller 
som energikilde. 

På «diplomathøyden»
Boligene ligger i et område i Lilongwe som er 
kjent som «Diplomats hill». Her finnes mange 
boliger for diplomater og offentlige tjeneste-
menn. Embetsboligen, eller ambassadørens 
residens som den ofte omtales som, er en 
500 kvadratmeter stor villa. De fire tjeneste-
boligene har også sentral plassering i byen, og 
er mellom 200 og 250 kvadratmeter store.

Residensen er nå innredet slik at det blir et 
klarere skille mellom privatdelen av boligen og 
representasjonsarealene. Ambassadøren har 
fått sin egen private inngang, adskilt terrasse 
og privat kjøkken. I representasjonsarealene 
utvides spisestuen og det etableres et toalett 
med universell utforming. Alle husene får helt 
nye tak og forsterkede bærende konstruksjoner. 

Lokale utfordringer
Malawi er et fredelig land med stabile 
 regjeringer siden uavhengigheten i 1964. 
 Korrupsjonen er allikevel høy i Malawi. Det 
ble utført en risikovurdering av prosjektet 
 basert på FNs bære kraftsmål. Resultatene 
viser fattigdom, helse og infrastruktur som 
noen av utfordringene prosjektet må ta 
høyde for. Det ble derfor servert lunsj for 
alle bygnings arbeidere i prosjektet og gjort 
 spesielle tiltak for å sikre dem anstendig lønn. 

På grunn av meget begrenset tilgang 
på materialer av god kvalitet, er det et 
stort innslag av produkter som Statsbygg 
har  importert fra Sør-Afrika. Av skoging 
er et enormt problem i det sørlige Afrika. 
 Statsbygg har derfor lagt stor vekt på å bruke 
sertifisert trevirke fra godkjente plantasjer. 

Å styre et prosjekt i Lilongwe, som ligger 
ca. 850 mil fra Oslo, er en utfordring. 
Prosjektet ble derfor gjennomført som en 
general entreprise med lokal prosjektledelse. 
En prosjektledelse med riktig kompetanse og 
gode kunnskaper om lokale forhold er viktig 
for å få til et smidig prosjekt. For å ivareta en 
god gjennomføring har Statsbygg vedlagt 
sine egne etiske retningslinjer som en del 
av kontrakts dokumentene. Det er også lagt 
spesiell vekt på å finne arbeidskraft med de 
rette kvalifikasjoner og kompetansenivå til 
prosjektet i Lilongwe. 

↑  Lampene fra Hadeland 
Glassverk er et fint innslag 
i spisestuen i ambassadørens 
residens.

←  Palmer pryder 
oppkjørselen til den 
norske embedsboligen 
i Lilongwe.

←  Gjestene kan passere fritt 
mellom dagligstuen og den 
store terrassen utenfor.
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Tre favoritter
Tidligere journalist og Rødt-politiker Aslak Sira Myhre er i dag 

Nasjonalbibliotekets øverste leder. Byggene han har valgt 
representerer i stor grad hans kjærlighet for hjembyen Stavanger, 

og har vært viktige for hans forståelse av norsk historie. 
✕

TEKST ELI MARIE STAVLUND

03

Sauda Smelteverk

  Sauda Smelteverk ble grunnlagt i 1915. 
– Valget kunne falt på mange av de andre 
 industribyggene langs den norske kysten, 
men jeg valgte nettopp dette fordi det ligger 
i  nærheten av der slekta mi kommer fra og fordi 
jeg har tilbragt mye tid der. 

– Bygningsmassen er typisk for industrialise-
ringen av Norge. For meg er de høye pipene med 
røyken sivende ut selve beviset på liv, aktivitet 
og industri. Men de eldste byggene inneholder 
også arkitektoniske detaljer og bygningshånd-
verk vi ikke tar oss råd til i dag. Industribyggene 
er viktig for forståelsen av Norge.

01

02

Domkirken i Stavanger Bjølsenborgen i Oslo

  Kirken er en treskipet basilika med 
romansk skip og gotisk kor uten tverrskip, 
oppført i hugd stein. Bygget ble påbegynt i 1125 
– samme året som bispesetet og grunnlaget for 
Stavanger ble etablert. 

– Dette bygget er selve hjertet i Stavanger 
som byen ble bygget rundt. Jeg valgte kirken 
på grunn av byggets kvalitet, men også fordi 
gode bygg som dette lever lenger enn mennes-
ker. Kirken representerer båndet mellom oss 
og fortiden. Den kobler meg og andre som har 
vokst opp i Stavanger i dag med mennesker 
som levde her for 900 år siden.

  Boligkomplekset Bjølsenborgen ble oppført 
i 1932, og er bygd i en overgangsstil mellom 
nyklassisisme og funkis.

– Jeg må vel en tur ut av Stavanger også, så 
da faller valget på dette gule boligkomplekset 
med sitt vakre boligområde og store portaler 
som veiene går gjennom. Boligkomplekset har 
en imponerende arkitektur, men er likevel svært 
funksjonelt bygd med praktiske innretninger der 
hver kvadratmeter er utnyttet. Bjølsenborgen 
ble oppført under Arbeider partiet, for arbeider-
klassen og representerer den norske bolig-
modellen: Også vanlige folk skulle bo bra. 

Født: 1973 i Stavanger. Utdannet: Historie mellomfag og sosialantropologi. Yrkesbakgrunn: Satt 
i kommunestyret for Stavanger mellom 1999 og 2003 og var leder for Rødt fra 1997 til 2003. Ledet 
foreningen Les fra 2003 til 2006. Ledet arbeidet med oppbyggingen av Litteraturhuset fra 2006, 
og var daglig leder fra 2007 til 2014. Har gitt ut flere bøker om politikk og fotball, og som journalist 
har han dekket tre verdensmesterskap for Klassekampen. Nåværende posisjon: Ble utnevnt som 
Nasjonalbibliotekar i 2014.
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Fant bruksgjen stander fra Grini 
Under rehabiliteringen av Ila 
fengsel fant Statsbygg flere 

gjenstander fra Grini fangeleir 
begravet i bakken. Hvor mye 

kan gamle flasker, en tallerken 
og et krus med knust hank bety 

for samlingen i Grinimuseet? 

✕

TEKST MIRJANA RØDNINGEN
FOTO UKJENT, NASJONALBIBLIOTEKET 

Kvinnelige fanger 
på brakka. Det 

var trangt om 
plassen, og i de 

overfylte brakke-
rommene levde 
fangene tett på 

 hverandre. åpent rom 1/2022åpent rom 1/2022
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– Det er som en skattejakt, sier Camilla  Maartmann, 
førstekonservator ved Grinimuseet.

– For oss er det et stort funn å få gjenstander som 
fangene brukte. Det er nemlig svært lite bevart av 
de bruksgjenstandene fangene omga seg med og 
benyttet til daglig. Blant gjenstandene som er  funnet, 
er det også flasker og servisedeler. De stammer 
etter all sannsynlighet fra den tyske leirledelsen. Til 
sammen utgjør dette en unik samling som vil kunne 
utdype vår kunnskap om livet i fangeleiren på Grini. 

Rehabilitering
Grinimuseet ble etablert i 1996. Hovedformålet er å 
formidle historien om det som skjedde i Grini fange-
leir under krigen, men også hvordan denne historien 
er relevant i dag. Utstillingene tar opp temaer som 
arrestasjon, straffemetoder, fange vokterne, isola-
sjon og illegal kommunikasjon. Formidlingen skjer 
gjennom bruk av moderne teknologi, tekst, foto og 
gjenstander.

I 2018 begynte arbeidet med å planlegge og 
 utvikle utstillingene, og Grini museum åpnet nye 
utstillinger i 2021. For å styrke kunnskapen om Grini 
fangeleir har museet gått grundig gjennom kilder og 
litteratur om fangeleiren og hatt samtaler med tids-
vitner og etterkommere. Det er også gjennomført et 
omfattende arbeid med å registrere og konservere 
gjenstander som tidligere fanger og deres familier 
har gitt til museet. 

– Alt dette er viktig for vårt arbeid med å ta vare 
på historien og sørge for at den lever videre for 
ettertiden, sier Maartmann.

Brev fra innsiden
En annen svært interessant kilde er brev som ble 
sendt mellom fangene og deres venner og familie. 
Fangene hadde til en viss grad lov til å sende og 
motta brev, men innholdet måtte godkjennes av de 
tyske vaktene før de ble brakt videre. Det var derfor 
klare begrensninger for hva fangene kunne skrive 
om hvordan de hadde det. 

– Mange tok likevel sjansen på å skrive  ille gale 
brev, som på finurlig vis og med stor fare ble 
 smuglet både ut og inn av leiren, forteller 
 Maartmann. 

– Brevene måtte være så små som mulig, og ble 
skrevet på små lapper med mikroskopisk skrift. 
 Lappene ble deretter brettet eller rullet sammen, så 
de enklere kunne fraktes usett inn og ut av  leiren. 
Det er med stor spenning vi i dag forsiktig kan 
 brette ut brevene og lese hva fangene forteller.

For oss er det et stort funn å få gjenstandene 
som fangene brukte. Det er nemlig svært lite 
bevart av de bruksgjenstandene fangene omga 
seg med og benyttet til daglig. 
CA MILL A M A A RT M A N N, FØRST EKONSERVATOR V ED  M USEET

↑  Kaffekannen ble funnet under gravearbeidet. Casino 
var navnet på både de tyske offisersmessene og på 
 bygget der leirledelsen bodde. – Å finne gjenstander 
som direkte kan knyttes til en spesifikk bygning og den 
tyske nazistiske leirledelsen, gir meg nesten litt ubehag, 
sier Camilla Maartmann. 

↑  Den siste appellen på Grini fangeleir på frigjøringsdagen 8. mai 1945. 
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Fra Grini til Ila
Ila fengsel og forvaringsanstalt har tre for-
legnings bygninger, kalt «Hovedbygget», 
«Syd blokka» og «Annekset». Hovedbygget 
ble påbegynt som kvinnefengsel i 1938 og var 
nesten ferdigbygd da krigen kom. Etter hvert 
som tyskerne overtok landet fra april 1940, ble 
bygningen benyttet til å huse norske krigs-
fanger. I det første krigsåret var formålet med 
leiren kortvarige  interneringer. Fra juni 1941 ble 
leiren tatt i bruk for politiske fanger fra hele 
Norge. Her satt nesten 20 000 fanger i løpet av 
de fire årene leiren eksisterte. Selv om de aller 
fleste fangene var norske, var det også fanger 
fra minst 20 andre nasjoner. 

Grini fangeleir ble den største  fangeleiren 
i Norge. Hovedbygningen ble etter hvert 
 supplert med nesten 40 brakker, blant annet 
bolig brakker, verksteder og latriner.

↑  Rekonstruert fangerom med 
blant annet vinflasker som ble 
funnet under utgravingsarbeidet. 

↓  På «Fallskjermen» satt de 
dødsdømte fangene. Det sies 
at bakgrunnen for navnet var at 
rommet hadde køyesenger i fire 
høyder, og at man trengte en 
fallskjerm for å komme trygt ned. 

↑  Noen av 
fangene var svært 
unge, som denne 
gutten på 14 år. 

Kjente fanger
Det kom krigsfanger til Grini fra brede lag av 
befolkningen. En rekke personligheter, som 
senere skulle bidra til å forme  etterkrigstidens 
Norge, var fanger her under krigen: 
 statsministrene Einar Gerhardsen og Trygve 
Bratteli, Obos-leder Martin Strandli, tegner, 
humorist, forfatter og arkitekt Odd Nansen, 
den første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, 
forfatterne Johan Borgen, Ingeborg Refling 
Hagen, Francis Bull og Arnulf Øverland samt 
nobelprisvinnere Odd Hassel og Ragnar Frisch 
– for å nevne noen.

Trangt om plassen
Fangene ble stuet inn overalt. I hovedbygnin-
gen bodde fangene tett i tett i saler, celler og 
korridorer. I brakkene var det like tettpakket. 
Ved krigens slutt var det nesten 5500 fanger 

innsatt samtidig – både kvinner og menn. 
Da freden kom i mai 1945, ble fangene 
løslatt, og de som var mistenkt for landssvik 
flyttet inn. For å markere forandring, fikk 
institusjonen nytt navn: Ilebu fangeleir for 
landssvikdømte. I juli samme år var det over 
3000 fanger her. Siden gikk belegget stadig 
nedover, og fengselet ble avviklet i begynnel-
sen av 1950.

Den 1. januar 1951 ble Ila sikringsanstalt 
 etablert. Det var en såkalt sentralanstalt 
(landsfengsel), og den eneste anstalten som 
var beregnet til bruk for mannlige sikrings-
dømte. Sydblokka med ringmur ble bygget 
ferdig og tatt i bruk i 1963. Fra 2011 heter 
 fengselet Ila fengsel og forvaringsanstalt. 

For tiden er Statsbygg i gang med en om-
fattende rehabilitering av fengselet på oppdrag 
fra Justis- og beredskaps departementet. 
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DETTE ER STATSBYGG

Statsbygg er byggherre, eigedoms-
forvaltar og rådgivar i bygge- og 
eigedomssaker i staten. Statsbygg 
bygger, forvaltar og driftar statlege 
bygningar i inn- og utland og gir 
råd ved kjøp og innleige av lokale 
til statleg verksemd. Statsbygg 
varetek samfunnsmål innanfor 
arkitektur, statlege planinteresser, 
kulturminnevern og miljø.

Statsbygg er organisert med eit 
hovudkontor i Oslo og seks drifts-
område over heile landet. 

Visjonen vår er «Best på bygg 
med meining». Dei strategiske 
måla våre er:

•  Vi skaper meirverdi for 
 brukarane og samfunnet.

•  Vi gir staten kostnadseffektive 
lokale.

•  Vi leverer berekraftige løysingar.
•  Vi utviklar bygge- og 

 eigedomsnæringa.
•  Vi bygger kompetanse for 

framtida.

Resultat 2021
Statsbygg har nådd måla på dei 
fleste område i 2021. Statsbygg 
nådde eit resultat på 2163 millionar 
kroner. Investeringsnivået var på 
heile 6622 millionar kroner, og eige-
domsporteføljen er nesten tre mil-
lionar kvadratmeter forvalta areal. 
Aktivitetsnivået har vore høgt trass 
i koronapandemien og mange på 
heimekontor.

Leiinga i Statsbygg

Eigedomsutvikling  
og -forvalting

Elin Karfjell
direktør

Ansvar for utvikling og  
forvalting av eigedommane.

Byggherre
Marius Tunstad

direktør

Ansvar for 
byggjeprosjekta. 

Administrerande direktør 
Harald  

Vaagaasar Nikolaisen

Rådgiving og tidlegfase
Hege Maria Eriksson

direktør 

Ansvar for arealutvikling og 
programmering, planarbeid, 

rådgiving om leige og bruk av 
lokale, utgreiing og analyse.

Digitalisering og utvikling
Cathrine Mørch

direktør 

Ansvar for dokumentasjons-
forvaltning, IKT, sikre 

nett, systemforvaltning og 
verksemds arkitektur.

Kommunikasjon
Hege Njaa Aschim

direktør 

Ansvar for strategisk og 
operativ kommunikasjons-

verksemd.

Økonomi- og verksemdstyring
Bjørn Melheim

direktør

Ansvar for innkjøp og avtale-
oppfølging, løn og personaldata,  

rekneskap, strategi og verksemds-
styring.

Fagleg ressurssenter
Anders Fylling

direktør 

Ansvar for rådgiving innan arkitektur, 
miljø, prosjekteringsleiing, 

bygningstekniske fag, bygnings-
økonomi, jus og kulturminne.

Om Statsbygg

Drift og vedlikehald
Jarle Kvalvik

direktør

Ansvar for drift  
og vedlikehald  

av eigedommane.
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6,6 milliardar 
til investeringar

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

3,0

6,6
53,3 milliardar 
i samla eigedelar

53,3 

838 
838 tilsette fordelte  
over heile Noreg,  
inkludert Svalbard

5,4 milliardar  
i husleigeinntekter

5,4 

79
79 pågåande 
byggeprosjekt

18 ferdigstilte 
byggeprosjekt

18

43
43 oppdrag for 
statlege innleige 
av lokale 
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