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KA-BYGGET
nytt hovedkontor for Kongsberg Automotive

LJØTERUD ØDEGÅRD ARKITEKTER

Teks t :   B jø r n  Aase ,  L jø te rud  Ødegå rd  Ark i tek te r
Fo to :   Hans  Pe t te r  Ba rkos t ,  L jø te rud  Ødegå rd  Ark i tek te r
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KA-bygget ligger på en tidligere sag-
brukstomt og er første trinn i en større 
plan som omfatter næring og bolig. 
Bygningen ligger på hjørnet av dette nye 
området nærmest adkomst fra sentrum. 
Området er avgrenset av Dyrmyrgata og 
Numedalsbanen. 

Utforming og plassering gjør at det 
dannes en trekantet plass foran bygget 
som henvender seg mot adkomsten.  
Reguleringsplanen var av eldre dato og 

ga oss forholdsvis frie tøyler med hensyn 
til utforming.  Kommunens planavdeling 
ønsket egentlig en bygning som fylte ut 
dette hjørnet mot gateløpene og dessuten 
at bygget skulle bygges tre etasjer høyere 
enn daværende regulering tilsa. Bakgrun-
nen for dette var at ny reguleringsplan for 
sentrum var under utarbeidelse.

I tråd med byggherren og arkitektens 
ønske fikk bygningen en trekantet form 
over tre plan pluss kjeller og en trekantet 

Se t t  f ra  syd

plass foran. Noe av ideen til den trekan-
tede formen stammer fra KAs logo, men 
også fra et ønske om å henvende byggets 
hovedfasade mot sol og byen.

Hovedinngang, uteplass fra kantine, 
gjesteparkering og sykkelparkering er 
lagt til forplassen, mens bilparkering for 
ansatte et lagt bak bygget mot jernba-
nen. Uteområdet er vakkert opparbeidet 
med belysning, plen, hellebelegning og 
plantede trær.
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P lan  2 .  e tas je

P lan  1 .  e tas je

Planløsning
Bygningen består av to kontorfløyer satt 
sammen i 90 graders vinkel. Den tredje 
fløyen er satt diagonalt mellom disse, 
og sammen danner de en trekantet form 
rundt et trekantet atrium med sider på 
ca tolv meter. Atriet går over tre etasjer 
og har skråstilt glasstak. Resepsjon og 
hovedtrapp henvender seg mot atriet. 
Kantine og hovedinngang ligger på bakke-
plan under den skrå fløyen og danner 
forbindelse mellom forplass og atrium.

Store glassflater inn mot atriet gjør 
bygningen åpen og lys med gjennomsyn i 
alle kontorarealer.
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F ra  syd-øs t

Ljøterud Ødegård Arkitekter, etablert 
i 1954, er det største arkitektkontoret 
i Kongsbergregionen. De senere årene 
har kontoret tegnet og fått bygget 
over 100.000 m2 på Kongsberg – 
 hovedsakelig kontor/industribygg.
Blant markante bygg av eldre dato 
nevnes Kongsberg kino og Laagdals-
museet. Av nyere byggeprosjekter 
nevnes hoved administrasjonsbygg for 
FMC Technologies, Kongsberg Maritime, 
Komposittfabrikken på Arsenalet og 
administrasjonsbygg for Tinfos.

www.ljoterud-odegard.no
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Materialbruk
Utvendig er to av kontorfløyene forblendet 
med BMC Silverstone tegl, mens ’front-
fløyen’ er forblendet med 1,2 m lange 
liggende keramiske påhengsfliser. Alle 
beslag er forpatinet sink.

Adresse:  Dyrmyrgata 48, 3611 Kongsberg

Tiltakshaver:  Hellebæk Eiendom AS

Arkitekt:  Ljøterud og Ødegaard AS

RIB:  Eilev Løkja AS

Entreprenør:  Skanska ASA 
murarbeider: Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS 
innv. flisarbeider: Mjøndalen Mur og Puss

Leverandører: fabrikkbetong: Kongsberg Ferdigbetong AS 
betongelementer: Loe Betongelementer AS 
tegl: BMC as 
fasadefliser: Moeding (type Longoton)

Ferdigstilt: februar 2012

Areal: 3.006 m2

Konstruksjon: betongelementer, stål og plasstøpt betong 

Materialer: Scan Tegl Silverstone teglforblending

F ra  a t r i e t

Atriumsveggene er kledd med bjørke-
finer, Dette materialet er også benyttet til 
glassveggenes profiler. Gulv i gangarealer 
er belagt med store, grå keramiske fliser, 
mens det er tepper i kontorarealene. 


