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Grafisk betong:

ADMINISTRASJONSBYGNING
Risvollan borettslag, Trondheim

P IR  I I

Teks t :  I nger  Johanne Rush fe ld t  og  O la  Hoem
Foto :  M .  Herzog/www .v i sua l i s- images . com 

og O lav  Jensen/TV R i svo l lan  ( s .  16 )

Fasade mot  ves t

Norsk Puss- og 
Mørtelforening  
avvikles

For å styrke satsingen 
innen murbransjen  
videreføres aktiviteten  i  
det nye Norsk murforum, 
som er under etablering

NPMF takk-for-seg-annonse 4-2016.indd   1 28.11.2016   11:59
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Betongens estetikk og muligheter er brukt 
som det primære virkemiddelet for det 
arkitektoniske uttrykket i ny administra-
sjonsbygning på Risvollan. Grafisk betong 
gir bygget en tydelig egenkarakter, og 
bidrar til variasjon og identitet innenfor et 
boligområde med ellers homogen bebyg-
gelse fra 70-tallet. 

Bygningen inneholder kontorer for 
administrasjonen, fellesskapsfunksjoner 
og verkstedfasiliteter for drift av Norges 
største borettslag.

Byggets funksjon
Borettslaget ønsket en tilgjengelig og 
attraktiv representasjonsbygning, som 
samtidig skulle inneholde verksted og 
garasjer med støyende aktiviteter.

Fra hovedatkomsten ledes besøkende 
opp til resepsjon, TV-studio og storstue 
i 2. etasje. Her har også administrasjo-
nen sine kontor og møterom, adskilt 
fra felles areal. I 1. etasje er verksted og 
garasjer for borettslagets driftsavdeling, 
med egen kjøreatkomst og driftsgård.

Adresse:  Asbjørn Øverås veg 1, 7036 Trondheim

Tiltakshaver:  Risvollan Borettslag

Arkitekt:  Pir II AS

RIB:  Rambøll Norge AS 
Karl Knudsen (byggherreombud)

Entreprenører:  Betonmast AS

Leverandører:  betongelementer: Spenncon AS 
grafisk membran: Graphic Conrete Oy 
fabrikkbetong: Unicon og NorBetong

Ferdigstilt:  2016

Areal:  1 600 m2 BTA

Bæresystem:  Prefabrikkert betong, betong sandwichelement

Materialer: Grafisk betong i fasade, plan 2, og eksponert betong innvendig, plan 2. 
Alucubond i fasade, plan 1.

Priser: Nominert til Betongtavlen 2016

'Storstua' er tilgjengelig for beboerne 
til ulike arrangementer og har plass til 
inntil 120 personer. Den benyttes også til 
årsmøter og andre viktige arrangementer 
i borettslaget. Bygningen huser også TV-
studio for borettslagets egen TV-kanal. 

Situasjon og tomt
Risvollan er et særpreget boområde bygd 
ut på 1970-tallet, med tidstypiske modul-
baserte lavblokker kledd med trepanel. 
Det nye administrasjonsbygget er gitt en 
form og skala som svarer til de eksiste-
rende lavblokkene – men som samtidig 
skiller seg ut med en annen materialbruk 
og et annet fasadeuttrykk enn boligblok-
kene. Tomten ligger sentralt og eksponert 
på Risvollan, med god utsikt mot byen og 
fjorden i nord. 

Utfordrende grunnforhold har vært pre-
missgivende for bygningen og landskaps-
utformingen. En tidligere pukkfylling på 
tomta kunne ikke endres, og skråningen 
på baksiden måtte i hovedsak beholdes, 
med kun mindre terrengtilpasninger.

Pir II 
står for løsninger der prosjektenes innhold og helhetsgrep i situasjonen gir premissene 
for utforming. Prosjekter utvikles i tett dialog med oppdragsgivere og andre fagområder. 
Sentralt står riktig ressursbruk, med vekt på maks. uttelling for investeringer samt 
miljøvennlige, energi- og arealeffektive løsninger. Vi implementerer både internasjonale 
impulser og vår nordiske tradisjon.

Pir II ble etablert i 1994 på piren i Trondheim og har i dag også et kontor i Oslo. Vi 
dekker alle fagområder og prosjektfaser.
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Fasade mot  no rd

Fasader  mot  sø r  og  øs t
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Grafisk betong 
er en metode der bilder eller 
mønster overføres til betong-
overflater ved en partiell frilegging. 
Mønsteret trykkes på en membran 
med retarder, som forsinker herding 
av betongen. Denne membranen 
plasseres i elementformen, og etter 
ca ett døgns herding avformes og 
trykkspyles overflaten. Mønsteret 
fremkommer som en gravering av 
frilagt tilslag med dybde 0,5–10 
mm. 

Motivet kan være et bilde i svart/
hvitt eller gråskala, der pix lene 
omgjøres til punkter, eller det kan 
være et mønster. Resultatet er 
avhengig av sementfarge og farge, 
type og sammensetning av tilslaget 
– og kontrasten mellom disse, samt 
av dybden – relieffvirkningen – i 
graveringen. Til sammen gir dette 
nærmest uendelige variasjons-
muligheter. 

Skjema g ra f i sk  be tong
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I dag leder gangveier fra fortau og 
bussholdeplasser langs Risvollveien 
opp til hovedatkomsten. Ensartede, 
 blomstrende busker dekker fyllingen 
og gir et attraktivt utomhusareal foran 
bygningen og langs gangveiene. Kjøre-
atkomsten er trukket bort fra veikryss og 
gangveier.

P lan  2 .  e tas je : 
F ra  hoveda tkoms ten  på  no rds i den  ledes  besøkende  opp  t i l 
reseps j on ,  TV-s tud i o  og  s to r s t ue  i  2 .  e tas je .  He r  ha r  også 
 admin i s t ras j onen  s i ne  kon to re r  og  møte rom ,  adsk i l t  f ra  f e l les a rea l

P lan  1 .  e tas je : 
Verks ted  og  ga ras je r  fo r  bo re t t s lage t s  d r i f t savde l i ng ,  med egen 
kjø rea tkoms t  og  d r i f t sgå rd

Materialvalg og utførelse 
Bygningen fungerer både som et sam-
lings punkt for beboerne på Risvollan og 
samtidig som et verksted med røff bruk. 
Denne tosidigheten er videreført i fasaden, 
som framstår som både robust og forfinet 
på samme tid, og på den måten reflekte-
rer byggets ulike funksjoner.

Fasade  sø r

Motivene i fasaden er laget ved at 
mørkt tilslag i betongen delvis er vasket 
fram, samtidig som den i utgangspunktet 
hvite sementoverflaten er beholdt (grafisk 
betong). 

Grafikken i fasaden viser abstraherte 
motiver fra maskinene i verkstedbygget 
og naturelementer fra nærområdet på 
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Risvollan, og kan derfor gi assosiasjoner 
til bygningens funksjon og omgivelser. 
Mønsteret sees som en sammenhengende 
overflate på avstand, men er samtidig 
presis og detaljrik når man kommer 
tettere på. Det var et viktig prinsipp i 
utarbeidingen av mønsteret at grafikken 
ikke skulle oppfattes for konkret, den skal 
primært være et visuelt virkemiddel.

Grafikken tar utgangspunkt i tre repe-
terende mønster som er vridd i ulike ret-
ninger på fasadene for å skape ytterligere 
variasjon.

1. etasje er kledd med matte 
aluminiums plater som kontrasterer og 
framhever betongfasaden. Platenes over-
flate reflekterer forskjellige fargespekter 
fra ulike vinkler.

Innvendig er det også lagt vekt på å 
gjøre betongen til en viktig del av ut-
trykket. Her er det benyttet eksponert 
grå  betong med et roligere uttrykk enn 
i eksteriøret. Det er bevisst valgt bære-
elementer av betong fremfor stål, og 
innvendige betongoverflater er beholdt 
utildekket og er kun behandlet med 
støvbinding. Det er mulig å lese bygnin-
gens bæresystem med betongsøyler og 
-dragere i interiøret.

Grafisk betong i kombinasjon med 
prefabrikkerte sandwichkonstruksjoner 
har gitt både en rasjonell byggeprosess 
og en tydelig materialkarakter utvendig 
og innvendig – innenfor budsjettrammen. 
Bygning og formål er planlagt med et 
langt bruksperspektiv og med ønske om 
et tidløst og bestandig uttrykk.  

Ga ras je  og  verks ted

S to rs tua


	risvollan



