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POLITIETS NASJONALE  
BEREDSKAPSSENTER

Nordre Follo, Viken

NORD IC  OFF ICE  OF  ARCH ITECTURE

Teks t :  Håva rd  S l i nde  og  G ro  E i le raas .  Fo to :  Knu t  Ramstad
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I det nye senteret samles politiets  nasjo
nale beredskapsressurser; Beredskaps
troppen, Helikopter tjenesten, Krise og 
gissel forhandler tjenesten og Bombe
tjenesten. 

Anlegget består av et administrasjons
bygg tilkoblet helikopter anlegg med han
garer og verksted, trenings anleggene  til 
spesialenhetene og et vaktbygg. Trenings
anleggene inneholder skytebaner, SIBO 
(strid i bebygget område), røykdykker
trening, skytehus for entringstrening 
med eksplosiver og skyting med skarpt, 
hinderløyper, hundetrening, bølgebasseng , 
gymsal, styrkerom, nærkamptrening, 
simulator for helikopter med mer. 

Ved å samle alle enhetene og trenings
fasilitetene i ett anlegg, oppnås synergi
effekt av samhandling og sam trening, 
raskere responstid og effektiv drift.

Organisering av funksjoner 
Tilpasning til funksjonskrav og størst 
mulig grad av bevaring av eksisterende 
landskapsformasjoner samt skog og natur, 
har vært førende for utformingen av 
bygningsmassen. Anlegget er også tilpas
set strenge krav til demping av støy mot 

Hoved inngangen

F le t tverksmur f ra hoved inngang anes g jennom v induene
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omgivelsene. Hovedatkomsten er fra sør, 
og treningsområdene ligger på tomtens 
nordre del, nærmest motorveien. 

Programmet er stort og komplekst 
med strenge krav til sikkerhet og luk
kede funksjoner, med store bygnings
volum, mange mindre rom og stor grad 
av repetisjon. Vår målsetting har vært å 
skape godt dimensjonerte rom tilpasset 
menneskelig skala. Enkle hovedvolumer 
på en sammenhengende base samler 
funksjonene rundt en sentral kommu
nikasjonsåre med fellesarealer og et 
utvendig tun. 

Fasademateriale 
Tegl er valgt som fasademateriale, et 
solid materiale som underbygger funk
sjonen og står seg godt over tid. Tegl
fasadene bidrar til å knytte sammen de 
ulike delene til et helhetlig anlegg med 
et homogent, robust og varig uttrykk. 

Petersen tegl type D 97 har en rural 
karakter med rikt fargespill og sjatterin
ger tilpasset skogen. Teglsteinens vakre 
og varierte overflate gir kvaliteter i fjern
virkning samtidig som de store flatene er 
interessante på nært hold. Tegl steinens 

Admin is t ras jonsbygget

Hel ikopterhangarene

Den s tore f le t tverksmuren mot tunet

Nordic — Office of Architecture er et av Norges største arkitektfirmaer med ca. 240 
ansatte, fordelt på kontorer i Oslo, København, Reykjavik og London.

Nordic leverer jobber innenfor hele bredden i faget, fra små flytende badstuer, boliger, 
kontor, skoler, spesialbygg, områdeutvikling i byer og tettsteder, til sykehus og de største 
flyplassene i verden.

https://nordicarch.com
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dimensjon og bruken av tegl i ulik 
mønster oppbygging gir en mindre skala. 

I enkelte områder er den solide 
teglfasaden brutt opp og åpner opp for 
lysgjennomslipp. Flettverkmuring definerer 
og avgrenser det sentrale fellesområdet 
med vestibyle og kantine, knytter kontakt 
gjennom bygget samtidig som inngangs
partiet markeres på avstand. Flettverks
murene skjermer også for innsyn.  

Flettverkmurenes åpninger er såpass 
store at sikt ut ivaretas, og det oppnås et 
vakkert spill av solstråler. Spill av lys og 
skygge danner mønster på vegger og gulv 
innvendig og utvendig. Mønsteret endres 
etter døgnets og årstidenes gang og gir 
stedet en egen identitet. Murforbandet kan 
minne om Politiets logo.

Teglsteinen er i dansk normalformat 
med mørke fuger, i hovedsak murt i vilt
forband med 10 % kopp. Dilatasjonsfuger 
er fortannede med sandstrø. Vindussmyg 
har helsteins dybde. I tillegg til generelt 
forband og felt med flettverk, er det felt 
med relieffmuring og stabelmuring. 

Fra inngangspar t ie t .  Her  er  det  lag t  eks t ra vekt  på f in ishen i  s tøpen .  
Veggene er  behandle t  med t ransparent  s tøvb ind ing

Lys inn fa l l  g jennom g i t termurenFle t tverksmuren set t  innenf ra ,  mot tunet
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Samarbeidet med Mur Direkte, Mur
mestrene Fjeldheim & Knudsen AS og 
Ingeniørplans Jan Wergeland har vært 
sentralt for valg av tegl, mørtel og 
forband.

Innvendig materialbruk
Betong er brukt som strukturelle elemen
ter i store deler av anlegget, både som 
plasstøpt og i form av elementer. Disse 
overflatene er bevart synlige i så stor 
utstrekning som mulig. Betonggulvene er 
slipt eller stålglattet, og vegger i ekspo
nert betong er behandlet med transparent 
støvbinding. 

I inngangspartiet og kantinen er det 
lagt ekstra vekt på finishen i støpen, i til
legg til at arkitektene ble gitt muligheten 
for å bestemme inndelingen og formatene 
på forskaling, støpeskjøter og faselekter. 
Det har vært et tett samarbeid mel
lom Skanskas spesialister på betong og 
arkitektteamet. 
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Som kontrast til de harde flatene i er 
det utstrakt bruk av overflater i tre. I vest
ibyle og kantine er det finert eik som også 
fungerer som lydabsorbenter. I områder for 
røffere bruk er det benyttet kvistfri gran 
i form av spiler, enten lasert lyse eller 
beiset sorte; alt etter funksjonskravene. 

Kunstprosjekt
Nordic Office of Architecture har vært pro
sjektleder for kunstprosjektet. Dette mulig
gjorde utlysing av en styrt konkurranse 
med føringer på type kunst og konsept. 

Resultatet forsterker materialbruken og 
rommene ved at kunstverkene kontraste
rer betongen og treverket. Erlend Leirdals 
treskulpturer, «Fra Dovremassivet», dekker 
betongveggene med oljefargede eike
finer plater i et harmonisk fargespill. Kari 
Dyrdahls tekstilkunst «Pond», bruker mye 
av de kalde fargene fra betongen, dek
ker eikeveggen, og balanserer rommet i 
et spill mellom materialene i veggene og 
kunstnernes fargesatte verk, som dekker 
de store flatene. 

Adresse:  Taraldrud, Nordre Follo kommune

Byggherre:  Justis- og beredskapsdepartementet

Arkitekt:  Nordic Office of Architecture

Kunst:  Kari Dyrdahl og Erlend Leirdal

RIB:  COWI AS  
murverk: Ingeniørplan v/ Jan Wergeland

Prosjektledelse:  Marstrand AS, AFRY

Entreprenør: Skanska Norge AS (totalentreprenør) 
murarbeider: Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS

Leverandører: teglstein: MurDirekte/Petersen Tegl (Petersen D97, dansk normalformat) 
murmørtel: BMC (Remix) 
ferdigbetong: Unicon 
betongelementer: Contiga

Ferdigstilt:  1. september 2020

Areal:  totalt ca. 34.000 kvm – adkomstbygg, hovedbygg, helikopterbase og trenings-
bygg (gymsal, svømmehall, styrkerom, skytebaner, skytehus, klatretårn, SIBO-
landsby (strid i bebygget område), hus for hundetrening og hinderløype)

Byggekostnad:  NOK 2.700 millioner

Materialer: Teglfasader: Petersen D97 i dansk normalformat, murt i viltforband med 10 % 
kopp. Mørke mørtelfuger. Fortannede dilatasjonsfuger med sandstrø. Partier med 
flettverks-, relieff- og stablemur. 
Betongoverflater: Slipte eller stålglattede gulv, vegger med transparent støv-
binding. I inngangsparti og kantine har arkitekten bestemt inndeling og formater 
på forskaling, støpeskjøter og faselekter.

Kant inen se t t  mot hoved inngangen med s l ip te be tonggu lv ,  eksponer te be tongvegger ,  e ike f iner  og sor t  sor t la kker t  s tå l


