2 • 2017
mur +
betong

DELTA PORSGRUNN
lavenergi kontorbygg på Campus Kjølnes
M MW AR KITE KTER AS & RE ARKITEKTUR AS
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Delta Porsgrunn er et topp
moderne, miljøvennlig kontorbygg på litt over 5000 m 2 .
Kontorkonseptet legger til
rette for utvikling av et
samlet miljø for høgskole,
forskning, offentlig forvaltning
og privat næringsliv, innenfor
pedagogiske og teknologiske
fagområder.
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Høgskolen i Sørøst-Norge, Porsgrunn
kommune, forskningsinstitusjonen Sintef
Tel-Tek og Universitetet i Stavanger har
allerede inngått leiekontrakter.
Husets design er et tydelig signal
til b rukerne og publikum om Kjølnes'
a mbisjoner som regional møteplass for
forskning og næring. En arkitektur som
ikke forb ruker mer enn det den gir tilbake
– et lavenergi signalbygg – en ambisjon
om bærekraft – og samtidig et utrykk for
en estetisk dristighet i campusområdet.
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Vi n du som ra m m i n g m ed per s i e n n e ka s s er
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Situasjon
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Delta Porsgrunn ligger sentralt plassert
på Kjølnes, med gode adkomstforhold for
bil, sykkel og offentlig transport. Det ultimate knutepunkt for fremtiden, som med
sin beliggenhet og eksponering mot vei
forhåpentligvis raskt etablerer seg i folks
bevissthet som et signalbygg for området.
Bygget ivaretar behovet for et felles
samlingssted for de ulike brukergruppene.
Vi trenger fellesarealer for å bringe liv inn
i bygget, mennesker trenger møtep lasser
for å kunne være aktiv deltager som
student, medarbeider, samarbeidspartner
eller besøkende for å skape trivsel i en
velfungerede bygning.
Bygningens form er ment å uttrykke en
ambisjon om bærekraft og lavt energi
forbruk i hele bygningens levetid.
Men vi befinner oss i Porsgrunn, og
god arkitektur skal alltid ha røttene dypt

Fa sa d e m o t n o rd

Utforming – organisering
Bygningskroppen er designet etter
funksjonelle prinsipper, og hovedformen
– trekanten – er inspirert av kretsløps
prosessene som utspiller seg i det å
samle energi fra omgivelsene og gi
tilbake.

Kjølnes, Porsgrunn
Kjølnesbygg AS
MMW arkitekter AS & Re Arkitektur AS
Sweco Norge AS og Prefab Design AS
Kruse Smith Entreprenør AS
montering av betongelementer: Block Berge Bygg AS
Leverandører: betongelementer: Block Berge Bygg AS
fabrikkbetong: A-Betong
Ferdigstilt:
første kvartal 2017, offisiell åpning september 2017
Areal:
5..100 m 2
Byggekostnad: NOK 85 mill
Bæresystem: Plasstøpt betongfundament.
Bærende prefabrikkerte søyler, takdragere, dekker og fasadeelementer i betong
Materialer:
Fasader: prefabrikkerte sandwichelementer i betong med 170 mm isolasjon.
Utvendige overflater er maskinslipt lys betong. Innvendig er overflatene malt.
Vindusomramming i aluminium. Tradisjonelt 350 mm varmt kompakt-tak med
bæresystem i stål montert på betongdragere.
Energi:
Passivhusstandard. Energimerke A. Solcellepaneler på tak. Behovsstyrt ventilasjon.
Reversibel varmepumpe for oppvarming/kjøling. El-kjel for spiss-/reservelast.
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Adresse
Byggherre:
Arkitekt:
RIB:
Entreprenører:
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forankret i grunnen og stedets historiske
opphav. Titter man riktig nøye på Porsplantens frukt, vil man kanskje også overraskes over å gjenfinne den litt trekantete
formen i ganske små, grønne klaser. På
denne måten håper vi at designet kommuniserer stedsforankring, at en ønsker
å ta vare på kulturelle verdier i nær
miljøet, og at prosjektet har en holdning
til nøkternhet, miljøvennlige løsninger og
materialbruk som i riktig gamle dager.
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Kjøkken
Eget rom/område for å betjene servering i
umiddelbar nærhet av kantine.

Arbeidsplasser
Øvrige lokaler, rom og program – teamkontor, cellekontorer, møterom, stillerom
osv. – er samlet, slik at rominndeling
og anvendelse kan endres etter hvert
som behovene skifter. Alle innervegger
er ikkebærende modulvegger som lett
kan tilpasses endrede funksjonskrav og
romprogram.

Materialvalg
Det er utstrakt bruk av vedlikeholdsfrie materialer med et estetisk nivå
som formidler områdets betydning og
kvalitet: Plasstøpt betongfundament,
bærende prefabrikkerte søyler, takdragere
og dekker samt fasader i prefabrikkerte
betongelementer med 170 mm isolasjon.
Vindusomramminger i robust aluminium og
solavskjerming med utvendige persienner.
Tradisjonelt 350 mm varmt kompakttak med bæresystem i betong. Takr yttere
av prefabrikkerte stålkonstruksjoner
muliggjorde riktig vinkel både for overlys
og solcellep aneler.
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Undervisnings- og møterom
Ett rom for undervisning er lokalisert med
dagslys på plan 1 mot nord. Rommene
ligger lett tilgjengelig for bruk av andre
utenom vanlig undervisningstid.
På plan 1 er det også tre større møterom som kan bookes individuelt på samme
måte som møterom i øvrige etasjer.
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Bygget har et sentralt og åpent atrium
som 'hjerte', møteplass og infopunkt i
hverdagen.
Hovedinngangen er tydelig og lett
lesbar, samtidig som det gis mulighet
for direkte inngang til enkelte møte- og
undervisningsrom, felles kantine/kafe, slik
at disse kan fungere uavhengig av hovedinngang når det er naturlig.
Atriet er utformet med stor vekt på
brukerservice. Herfra er det lett å orientere seg både når det gjelder husets
planløsning, ulike leietagere og aktiviteter,
så vel ute som inne.
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MMW arkitekter
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ble etablert i 1997 og har for tiden syv ansatte.
Kontoret har erfaring fra en rekke offentlige og private utbyggingsprosjekter, særlig spesialkompetanse innen transformasjon
av eldre bygningsmasse, tilpassing av nye løsninger til
eksiterende arkitektur og jobber mye innenfor arkitektoniske
temporære, semipermanente og mobile løsninger.
Betongtavlen i 2003 for Villa Bakke.
www.mmw.no
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Re Arkitektur
holder til på Revetal i Vestfold.
Kontoret har åtte ansatte, der syv er sivilarkitekter.
Kompetanseområde innenfor skoler og barnehager, idrettsbygg,
omsorgsboliger, kulturbygg, leilighetsbygg, rehabilitering og
ombygging, kontor og forretningsbygg samt regulering.
www.reark.no

Bruken av bygningen

Utomhus

Hovedgrep som inngang, resepsjon/vestibyle, tekniske rom og toaletter ligger fast
og danner blant annet avstivende sjakter
i kjerne mot nord. Disse funksjonene er
funksjonelt plassert, også med hensyn til
husets logistikk, både teknisk og bruker
messig. Bæresystemet er åpent og trygt
og kan lett tilpasses ulike innvendige
scenarier.
Bygningen er universelt utformet med
klare bevegelsesmønstre og entydig bruk
av materialer.

Anlegget forankres til omgivelsene ved at
forsknings- og næringsbygget og rommet
rundt ses i sammenheng med eksisterende uteo mråder og bebyggelse. Tomten
ligger ved innfallsporten til den såkalte
teknologia ksen i campusplanen. Denne
forholder seg til hovedgangm ønsteret
gjennom campus.
De viktigste bygningskroppene i den nye
bebyggelsen på Kjølnes er, i likhet med
gang- og sykkelankomst, orientert i denne
retningen. Dette er Kjølnes' kontekst, som

gir rammeverket ved at hovedvolumet legger seg rolig inn mot denne aksen.
Nybygget skal også skal gi et signal om
innfallsport til campus, derfor brukes plasseringen til å orientere prosjektet ned mot
hovedinnkjørselens retningsforløp. Stedet
prosjektet definerer blir derfor svært viktig
som referansep unkt i folks bevissthet og
stedsforståelse. Folk skal kunne promenere
videre fra nybygget, og dermed vil kanskje
spesielt forplassen bli et viktig møtepunkt
for videre vandringer på campus.

