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REHABILITERING 
AV NORGES  
IDRETTSHØGSKOLE
ARKITEKTKONTORET N I LS  TVE IT AS

Norges Idrettshøgskole ble tegnet av Pran 
og Torgersen, og bygget gjennom flere 
 byggetrinn i perioden 1963–1969.

Anbudskonkurransen om rehabilitering i 
2009 ble vunnet av arkitektkontoret Nils 
Tveit i samarbeid med MOE rådg.ing. vvs, 
ECT rådg.ing. el og Dr.techn. Olav Olsen 
rådg.ing. konstruksjonsteknikk. 

Bygningsmassen som rehabiliteres 
består av et sentralbygg, en svømmehall 
og en forbindelsesgang som fører til tre 
sammenhengende gymbygninger – til 
sammen ca 16.000 m2. I tillegg kom-
mer nybygg på til sammen ca 1.500 m2, 
bestående av påbygd kontoretasje, tilbygg 
til kantine og nye verksteder og tekniske 
rom under terreng.

Bygningene som møtte oss
Komplekset har en pavilijongpreget layout 
hvor alle bygninger er delvis fri stilte, rela-
tivt lave, i parklignende  omgivelser. Alle 
har det samme stringente form språket 
med behersket, restriktiv material bruk; 
rå prikkhamret betong, slett prefabrikkert  
betong, tegl, sort fasadeglass, mørke 
tre vinduer og dører. Horisontaliteten er 
overordnet, med langstrakte, lave fasader. 

Hver etasje har en vertikal underdeling, 
en gjentagende takt med fasadefelt og 
- søyler i betong. Fasadefeltene har en ny 
horisontal  inn deling i skillet mellom vindu 
og fasade glass. Arkitekturen oppleves som 
sterk, tydelig og rolig med sine gjentagel-
ser og forankring til grunnen. Komplekset 
er stort, men likevel med en  menneskelig 

skala på grunn av de 'enkeltstående' 
 bygningene spredt utover i parkanlegget.

Materialbruken i fasader var i stor grad 
videreført innvendig, med betong, tegl og 
treverk. I tillegg var det noe terrazzogulv. 
Diverse oppussinger hadde vannet ut den 
opprinnelig tydeligheten, med innslag av 
flere ulike gulvoverflater, himlingstyper og 
malte fargeinnslag på vegger.

Bygningsmassen var slitt og utdatert, 
men på mange måter i forbausende god 
forfatning. Mye av betongen hadde holdt 
seg godt til tross for eksponering og dår-
lig overdekning. På grunn av tynt lag med 
ytterveggsisolasjon, fillete dampsperrer 
og undertrykk var selve ytterveggen i 
svømmehallen i god behold. 

Bygn ingsmassen  som rehab i l i te res  bes tå r 
av  e t  sen t ra lbygg ,  en  svømmeha l l  og 
en  fo rb i nde lsesgang  som fø re r  t i l  t re 
sammenhengende gymbygn inger  –  t i l 

sammen ca  16 .000 m2

Teks t  og  fo to :  Ch r i s t ian  Er i ksen
Fak ta ru te :  Se  s i de  46

– en sikker samarbeidspartner siden 1987

SCAN KR MØRTEL

På BMCs stand  
i det nye og  

innovative showroomet
 

 kan du mixe og matche  
Scan Tegl og Scan KR Mørtel  

for enkelt å skape  
det uttrykket DU er på jakt etter  

- i dagslys INNENDØRS!

House Of Builders finner du  
i Brobekkveien 107 B,  

med gode parkeringsmuligheter og åpent  
mandag til fredag 08-16.00.  

Stikk innom når det passer deg,  
og lær mer om alle Scan Mørtels  

fordeler og hvorfor kvalitet  
lønner seg i lengden. 

 
Ønsker du møte med BMCs representant?  
Ta kontakt på mail: bmc@bmc-norge.no  

eller telefon: 33 30 03 90

Fargen på mørtelfugen har mye å si for  
                                  hvilket uttrykk teglen gir! 

Prosjektbilder venstre side, fra toppen:  
Brotorvet, Brevik (Trafo Arkitektur) // DNB Bergen (Petter Bogen Arkitektkontor) // Kavringen Brygge (Lund Hagem Arkitekter)
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Omfanget
Bygningsmassen ble rensket ned til kon-
struktiv betong, før omfattende oppbyg-
ging tok fatt. Noen fasadesøyler i betong 
ble erstattet, betong i svømmehall fikk 
katodisk beskyttelse, noe rehabilitering av 
betong, nytt program/planløsninger, nye 
tekniske løsninger, universell utforming 
og et energimål på TEK10 minus 5%. I en 
vernet/fredet bygning fra 60- tallet byr 
dette på mange utfordringer; eksponert 
konstruktivt betongskall må isoleres fra 
innsiden, utfordrende lave etasjehøyder 
for oppgradert teknisk anlegg og behov 
for mer areal til tekniske anlegg. 

Alle løsninger som berørte vernede 
fasader og fredet svømmehall var god-
kjent av vernemyndigheter på prinsipielt 
grunnlag i forprosjektet. Men det viste seg 
å være lang vei til godkjente detaljerte 
løsninger. Tett samarbeid, mye energi 
og diplomati mellom vernemyndigheter , 
prosjektgruppa og Statsbyggs egne fag-
ressurser måtte til.

Stenderyttervegger skulle isoleres 
med 25 cm isolasjon, yttervegger i tegl 
og betong skulle innvendig påfores og 
isoleres med 15 cm, og yttervegger under 
terreng skulle isoleres utvendig med 
10 cm xps-plater og 10 cm innvendig i 
påforet vegg. Fasader under terreng ble 
drenert på nytt. 

Detaljprosjekteringen
startet sommeren 2014, fire år etter at 
skisseprosjektet var ferdig. Det er lenge 
for et prosjekt å ligge i skuffen. Vi hadde 
revurderinger av underlaget som førte til 
endringer. NIH kom også med nye innspill. 
Deler av romprogrammet ble endret, 
planløsninger ble tegnet om, tilbygg og 
påbygg ble endret, ramper tegnet om, 
løsninger for isolasjon, kuldebroreduk-
sjon ventilasjon og varme ble revurdert 
og justert. Hele prosjekteringsgruppen, 
Statsbygg og representanter fra brukerne 
jobbet konstruktivt og tett sammen frem 
til anbudet ble sendt ut sommeren 2015.

En av de viktige planendringene vi 
prioriterte, var å gjeninnføre en tydelig-
het i kommunikasjonsårene. Komplekset 
har en tydelig ortogonalitet; langstrakte 
bygningskropper plassert vinkelrett på 
hverandre, eller med en parallellforskyv-
ning. Alltid kun i to retninger. Man skulle 
tro det ville være lett å orientere seg i en 
slike bygninger. Realiteten var imidlertid 
en annen, delvis på grunn av ombygninger 
som at originale korridor-dører med glass 
var erstattet med tette ståldører. Disse 
kunne f.eks. være plassert i korridorens 
dreiepunkt mellom to bygningskropper 
slik at man ikke kunne se fortsettelsen av 
korridoren inn i neste bygg før man åpnet 
døren. Delvis også på grunn av bruken av 

tegl. Korridorer over bakkeplan kunne ha 
teglvegger på begge sider, slik at man 
ikke kunne se om man befant seg over 
eller under bakkenivå, eller forstå hvilken 
side av korridoren som henvendte seg 
mot kjernen av bygget og hvilken som 
henvendte seg mot fasaden. 

For å gjenvinne og forsterke en 
planlogikk, ble korridorvegger henvendt 
mot fasader erstattet med lettere, lysere 
vegger hvor dørene hadde sidefelt i glass. 
Tunge, solide teglvegger mot kjerner, og 
lette, lyse vegger med lysgjennomslipp 
fra fasader. I tillegg ble dørene i korrido-
renes dreiepunkter flyttet, slik at korri-
doren er åpen og sammenhengende forbi 
dreiepunktet. Dørene fikk i tillegg glass og 
står åpne på holde magneter. Med kreativ 
bistand fra rådg.ing. brann, Erichsen & 
 Horgen, fikk vi i tillegg redusert antall 
dører i korridorer. Gulv- og himlings-
overflater forsterker prinsipper for plan-
løsning og sonefunksjoner. 

Et annet plangrep var å endre logistik-
ken rundt svømmehallsgarderober og 
svømmehall. Adkomsten var opprinnelig 
forvirrende og tungvint: via en korridor 
med kontorer, gjennom garderobe-
systemet, ut i en annen korridor, ned 
en trapp til etasjen under, og inn en dør 
til svømme hallen. Dette ga også store 

Kan t i nen  b le  over lever t  og  ta t t  i  b ruk  i  mars  20 17.  ANT va r  i n te r i ø ra rk i tek t  og  tegne t  b l . a .  spes ia lmøb le r  som so faer
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bygge tekniske utfordringer: soner med høyt 
varme- og damptrykk, men som likevel 
ikke er en del av svømmehallsklimaet. 
Løsningen ble å snu retningen av hele 
garderobe anlegget, slik at man ankommer 
fra sentralbyggets  hovedakse, fortsetter i 
én retning gjennom  garderober og dusjer 
før man i motsatt ende via en ny trapp 
kommer ned i svømmehallen. Dette betyr 
at man befinner seg i garderobe- eller 
svømme halls klima uten mellomsoner, og 
med romsekvenser naturlig påfølgende i 
én retning.

Fasader ble også endret med blant 
annet en opprydding rundt hovedinngang, 
forenklet fasadegeometri av påbygget og 
utvidelsen av kantinen, og senkede bryst-
ningshøyder i alle gymbyggenes bakkeplan.

Materialbruk
var et vesentlig poeng i rehabiliteringen. 
Tidlig i detaljeringsfasen gjennomførte vi 
interne workshops og diskusjoner rundt 
vår rolle som arkitekter. NIH består av en 
fantastisk flott bygningsmasse med mange 
verdsatte kvaliteter. Men den er også en 
relativt statisk bygning med sin ortogonali-
tet, materialbruk og forankring til grunnen. 

Vi ønsket at brukere skulle oppleve 
en fornyelse, et slags tilskudd av energi. 
Dette handler tross alt om idrett, fysikk 
og forskning. Vi ville imidlertid ikke miste 
essensen av den originale material palet ten, 
som i stor grad bestod av noen få, gode 
materialer. Altså ingen tilførte farger, men 
heller begrenset til materialenes egenfarge 
og tekstur. Innvendige overflater i mørkt, 
blankt tre ble erstattet med lys, matt 
ask. Arealer med trehimlinger, nå i ask, 
ble utvidet for å være mer konsekvent 
i materialdiffrensiering mellom primære 
og sekundære soner. Alle korridorer som 
frakter brukere rundt er behandlet som 
primære soner. Alle gulv i de samme 
soner fikk en mørk akryl overflate med 
innslag av oker og gull, som en forfinet, 
gyllen fortsettelse av originalt terrazzogulv 
i sentralbyggets hovedetasje. Akrylgulvene 
er slitesterke, driftsvennlige, miljøvennlige 
og designvennlige. Det gylne gulvet og det 
lysere treverket oppsummerer og synlig-
gjør en fornyelse av interiøret; lysere, 
lettere og mer energisk. For å gi summen 
av materialfargene; tegl, betong, terrazzo, 
gyllen akryl og ask, en krisphet og tyde-
lighet, ble bruken av rene hvite veggflater 
noe utvidet.

Hovedko r r i do r  i  sen t ra lbygg  u ten fo r  kan t i ne

So l i de  teg lvegger  mot  kje r ne r ,  og  le t te ,  l yse  vegger  med lysg jennoms l i pp  f ra  fasader

Nye  t rapper  f i kk  også  vanger  i  ac ry l  i  t i l legg  t i l  se lve  t r i nne t
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Hoved inngangen  s l i k  den  f rems to  f ø r  rehab i l i te r i ng  ( i kke  o r i g i na l  u t fo rm ing )

Ny tu r nsa l  med be tong-g rop  fo r 
t rampo l i ne  og  nedsenke t  hoppeg rop

Universell utforming
Med mange bygningskropper og mange 
innganger med forventning om universelt 
utformede adkomster og tilgjengelighet, 
møtte vi en annen utfordring, spesi-
elt i forbindelse med rampeadkomster 
til  vernede fasader. Vi ønsket ikke å 
 supplere innganger med isolerte rulle-

stolramper som ofte blir litt brutalt plas-
sert som et nødvendig onde; en utfordring 
med universelle løsninger er ofte at de 
stigmatiserer ved å være veldig iøyne-
fallende. 

Ved hovedinngangen etablerte vi derfor 
et større hevet betongplatå på gulvnivå 

med adkomst via en bred rampe som 
oppleves mer som et skråstilt parti av 
platået. Denne gir adkomst også til svøm-
mehallens originale hovedinngang. Platået 
danner et uterom som en fortsettelse 
av kantine, vestibyle og vrimle arealer 
og knytter seg opp mot et tilsvarende 
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ute areal på den andre siden av sentral-
bygget. Rampen og platået blir også et 
slags underlag for et større kunstverk 
som leveres av et nederlandsk kunstteam, 
Polylester. 

Øvrige innganger med vernede trapper, 
fikk ramper som i større grad forsøker å 
være terreng som legger seg mot bygget 
og kobles inn på eksisterende trapper. 
Gangbanen i rampene asfalteres som en 
fortsettelse av øvrige utvendige gang- og 
kjørebaner. 

Evalueringens time
Det nærmer seg ferdigstillelse, og 
overflater som har vært tildekket pakkes 
frem. Det begynner å bli mulig å evalu-
ere prosjektet og de beslutninger som ble 
tatt for to-tre år siden. Det vil som regel 
være noe som lugger; detaljer som ikke 
ble som forutsatt, behov som ikke var 
kartlagt, fremdrift og økonomi som tvinger 
frem alternative løsninger, etc. Vi synes 
likevel at prosjektet som  helhet ser ut til 
å stå godt. At vi har gjort mange riktige 
vurderinger og valg, og at graden av 
fornyelse er på riktig nivå. Det er lett 
å fornemme byggets tidsånd og arki-
tektoniske kvaliteter, men det oppleves 
samtidig friskt, lett og moderne. 

Hoved inngangen  e t te r  ombygg ing :  E t  s to r t ,  heve t  be tongp la tå  med adkomst  v ia  en  b red  rampe som opp leves  mer  som en de l  av  p la tåe t . 
Denne  g i r  adkomst  også  t i l  svømmeha l lens  o r i g i na le  hoved inngang .  P la tåe t  danner  en  fo r t se t te lse  av  kan t i ne ,  ves t i by le  og  v r ime la rea le r

B lå t t  v i se r  t i l bygde  ramper  og  a rea le r  under  te r reng . 
O rans je  e r  t i l bygg  over  te r reng

ANT
Arkitektkontoret Nils Tveit ble etablert i 1992 og holder til i elvebyen Drammen. 

ANT består av tre partnere og seksten ansatte – erfarne sivilarkitekter fra Norge, USA, 
England, Polen, Iran, Tyskland og Frankrike.

Kontoret utfører prosjekter av varierende størrelser og omfang og har særskilt kompe-
tanse på svømmeanlegg.

www.nilstveit.no


