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AVLØS BASE
Bærum

ARNE HENR IKSEN ARKITEKTER

Teks t :  A r ne  Hen r i ksen
Fo to :  n i spe@mac .com

Mot  no rdves t

Enklere byggeprosess uten feilaktige dokumentasjonskrav;
Ikke oversvøm bruker/kjøper med irrelevant informasjon!

Mange etterspør FDV-dokumentasjon også for  produkter som ikke har slike krav.  
Hvem retter kravet seg mot, og hvilke forhold gjelder kravet for?
• Det er tiltakshaver eller ansvarlig foretak som iht. plan- og bygnings loven skal 

 oppfylle krav om FDV-dokumentasjon.
•  Byggets egenskaper skal ha FDV-dokumentasjon – ikke  enkeltprodukter
• FDV-dokumentasjonen skal være en brukerveiledning
• Det er ikke krav til FDV-dokumentasjon på forhold i bygget som 

- ikke er i overflaten, 
- ikke er av teknisk art, 
- ikke har spesielle vedlikeholdsbehov

Hva vil dette si for puss og mørtel?

Det er ikke krav om FDV-dokumentasjon for
• ordinære puss- og mørtelprodukter
• innstøpte/innmurte bygnings- eller konstruksjonsdeler som er dekket av puss, 

 mørtel eller andre produkter
• puss- og mørtelprodukter med vanlig vedlikehold – for eksempel  normal rengjøring

Det er kun krav om FDV-dokumentasjon for
• overflateprodukter som krever spesiell rengjøring eller etterbehandling
• overflateprodukter som krever spesielt vedlikehold utover det som er normalt for 

denne type produkt

Krav til FDV-dokumentasjon 
– hva er riktig tolkning?

Vår veiledning om riktig tolkning 
av FDV-krav kan lastes ned på 

www.npmf.no

Norsk Puss- og Mørtelforening
c/o Byggutengrenser

Postboks 147 Lilleaker
0216 Oslo

post@npmf.no
www.npmf.no

NPMF fdv-annonse 2014.indd   1 05.09.14   08:06
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Arne Henriksen Arkitekter AS

Arne Henriksen Arkitekter AS har en 
allsidig portefølje, med hovedvekt på 
større oppdrag for det offentlige. 

Kontoret tegner for tiden blant annet  
utvidelse av Lysebu hotell og 
konferansesenter.

Kontoret er tildelt en rekke priser – 
Houens fonds diplom, Betongtavlen, 
Betongelementprisen, Treprisen,  
Brunel Award, Statens byggeskikkspris, 
NSBs byggepris og Bærum kommunes 
arkitekturpris.

www.aharkitekter.no

Mot  sø r-ves t .  Eks i s te rende  vognha l l  ha r  ’ dobbe l t ’  sa l ta k ,  t o  sa l ta k  ved  s i den  av  hverand re  med renneda l  me l lom .  
Den  nye  vognha l len  ha r  en  ta k fo rm med motsa t t  re tn i ng ;  ta ke t  l i gger  vekse lv i s  på  undergu r t  og  overgu r t  i  fagverksd ragere
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Adresse:  Nesveien 12, 1344 Haslum

Tiltakshaver:  Sporveien Oslo AS

Arkitekt:  Arne Henriksen Arkitekter AS

RIB:  Aas-Jakobsen

Entreprenør:  Veidekke 
pussarbeider: Fjeldheim & Knudsen

Leverandører: betong: Unicon 
betongelementer: Loe Betongelementer 
byggeplank: Leca 
tegl: Wienerberger 
farget puss: weber

Ferdigstilt: august 2015

Areal: 16.648 m2

Byggekostnad: 800 mill.

Konstruksjon: Stål, plasstøpt betong, prefabrikkerte betongelementer

Materialer: Innvendige veggelementer av Leca byggeplank. Teglforblending med Bratsberg 
rød, flammet, murt med baksiden ut. Sinusformede stålplater.

Avløs base er oppr innel ig 
fra 1924 og var dengang ny 
endestasjon i for lengelsen av 
Li l leakerbanen. 
I  forbindelse med utvidelsen 
av Kolsåsbanen (ferdig 2014) 
valgte Sporveien å utvide 
basen på Avløs, som erstatning 
for basen på Majorstua i Oslo . 
Nye Avløs base sto ferdig 
i august 2015 og omfatter 
f i re nye haller t i l  bruk for 
oppstall ing , innvendig vasking, 
service og vedl ikehold av 
Tbanevogner . 
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Avløs Base er en stor, sammenhengende 
bygning på 16 648 m2 brutto som består 
av vognhall fra 1920tallet  (1 774 m2) og 
et nytt tilbygg (14 874 m2). 

Bygningsanlegget er utformet for å 
kunne hensette 25 togsett (25 x 3  vogner) 
av typen MX3000 fordelt på tretten inn
vendige spor, som igjen er fordelt på fire 
vognhaller.

Organisering
Bygningen går over tre etasjer. 

I kjelleren ligger  tekniske rom, trimrom, 
parkering, garderober,  kontor og kantine.  
1. etasje inneholder fire vognhaller med 
tilhørende spor og har innkjøring fra 
sporområdet i vest. Hallene har ikke gjen
nomkjøring. 2. etasje inneholder et sentralt 
teknisk rom. 

Utforming
Det eksisterende bygningsanlegget i ny
klassisisme er fra 1920tallet og har sterk 
vernestatus. Bygningene er i rød murstein 
med fine detaljer i åpninger og gavler. Ek
sisterende verksteds og administrasjons
bygninger inngår ikke i prosjektet, kun 
eksisterende vognhall. 

Det var viktig at den nye vogn hallen 
fikk et uttrykk og en form som  styrker 
helheten og sammenhengen med det 
eksisterende, men samtidig skiller seg ut 
som en bygning fra sin tid. Eksisterende 
vognhall har ’dobbelt’ saltak i østvest
retning; to saltak er lagt ved siden av 
hverandre med renne dal mellom. Den nye 
vognhallen har en takform med motsatt 
retning ved at taket ligger vekselvis på 
undergurt og overgurt i fagverksdragere 
med nordsyd retning. Den gamle og nye 
vognhallen karakteriseres på denne måten 
av sine takkonstruksjoner. 

Sammenføyningen mellom gammelt 
og nytt er godt ivaretatt ved at den nye 
 hallen trappes ned i møtet med den 
gamle og tilpasses gesimsen. For å ivareta 
helheten i bygningsanlegget har den nye 
vognhallen teglforblending. 

Fasaden mot  sø r  ha r  mørk  meta l l k ledn ing  t i l passe t  f je l lskjær i ngen  den  vender  mot
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Sn i t t

P lan  1 .  e tas je

Fasade  no rd-ves t .  
Sammen føyn i ngen  me l lom gammel t  og  ny t t  e r  iva re ta t t  ved  a t  den  nye   ha l len  t rappes  ned  i  mø te t  med den  gamle  og  t i l passes  ges imsen
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med baksiden ut. Dette harmonerer godt 
med tegluttrykket i den gamle vogn
hallen.

Takformen i den nye vognhallen har 
en karakteristisk fasade mot nord ved 
at teglforblendingen framstår som en 
rytmisk sammenheng av gavler. Fasaden 

mot sør har mørk metallkledning tilpasset 
fjellskjæringen den vender mot.

Den gamle vognhallen har vertikale 
vindusåpninger mellom pilastere. Vindu
ene har et rutemønster av stålprofiler 
og glass. Den nye vognhallen har større 
vindusåpninger i tråd med behovet for 
dagslys og utsyn. 

Materialer – konstruksjon
Ytterveggskonstruksjonen er nærmest 
som en ’laftevegg’ der Leca byggeplank er 
stablet mellom Hformede veggsøyler i 
stål. Innvendig er byggeplankene slemmet 
med gjennomfarget pussmørtel. 

Utvendig  er veggen isolert og forblen
det med Bratsberg tegl, rød flammet murt 

Y t te rveggskons t r uks j onen  e r  nærmes t  som en la f tevegg  der  Leca  byggep lank  e r  s tab le t  me l lom H- fo rmede s tå lsøy le r . 
I nnvend ig  e r  byggep lankene  s lemmet  med g jennomfa rge t  pussmør te l

Mo t  no rd
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