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Et vellykket p-hus skal ikke synes, det skal
fungere. Med det nye p-huset på Fornebu er et
viktig urbehov for den ekspansive og rasjonelle
områdeutviklingen dekket. 

Rådgivende ingeniører
byggeteknikk for P-huset

Arkitekt for parkeringshuset IT-Fornebu www.a-lab.no

.no

Det er et imponerende stykke under-
grunnsarbeid som Peab nå har over-
levert byggherre IT  Fornebu Eien-
dom. Dette området langs Oslofjor-
den er fremdeles i sterk utvikling,
og p-husets kapasitet på over 1.800

biler vil ikke bare dekke behovet til
byggherrens nærliggende bebyg-
gelse og leietakere. Det er også en
forutsetning for Statoils kommende
kontorbygg, som delvis er funda-
mentert oppå p-huset. 

– Det nye p-huset og kontorene
til Statoil er en viktig brikke i fer-
digstillelsen i området ved terminal-

TROND JOELSON
tj@bygg.no

Grunnlaget er lagt 
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godt resultat. Det var et stort pris-
press da vi fikk kontrakten, men
med god planlegging, og med hard
innsats er det allikevel mulig å få 
til gode prosjekter i trange og van-
skelige markedstider, avslutter 
Nygård.  

Største volumleveranse
av polyuretan
Tekst:Jørn Hindklev
Det er BetongConsult og BASF som
står for gjennomføringen av parke-
ringsbelegget. Prosjektleder Kjell
Rognli fra BetongConsult og Erik
Gabrielsen fra BASF ser seg meget
godt fornøyd med gjennomføring av
jobben. Kontrakten er den største

BetongConsult har gjennomført.
Det er installert over 50.000 kvm
CONIDECK belegg i fire ulike 
spesialfarger, hvor inndelingen indi-
kerer kjøresoner, p-plasser samt 
adkomst til trappehus på en dekora-
tiv måte. 

– Dette prosjektet har vært den
største volumleveransen av polyure-
tan til et byggeprosjekt her til lands.
Leveransene har gått jevnt og trutt

med to fullastede trailere ukentlig,
opplyser Gabrielsen.

Internasjonal klasse
Det voldsomme volumet og stram
tidsfrist har vært den store utfor-
dringen i forhold til leggejobben. På
det meste har 13 gulvleggere vært i
full aktivitet. 

– Installeringen av gulvbelegget
gikk svært effektivt etter hvert som
PEAB klargjorde arealene i huset.
Vi er stolte over å ha gjennomført et
godt stykke håndverk selv om Kong
Vinter har vært tøft til stede, sier
Rognli. 

BetongConsult startet leggingen
av belegget i oktober 2010 og av-
sluttet i mars 201 1. Rognli framhe-
ver at PEABs byggeledelse har gjort
en formidabel innsats for å legge
forholdene til rette for gulvarbeider.
Det har resultert i et optimalt sluttre-
sultat uten avvik. 

Gabrielsen i BASF opplyser at
prosjektet også har fått stor opp-
merksomhet fra hans kollegaer i 
Europa, siden volumleveransene av
polyuretan har vært så omfattende. 

– Parkeringshuset på Fornebu har
absolutt internasjonal klasse når det
gjelder størrelse og estetisk resultat.
Dette er nok et bevis på at vi her til
lands, i likhet med utlandet, velger
moderne gulvløsninger, sier han.
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■ P-HUS IT FORNEBU

Solliveien 11, 1661 Rolvsøy
Tlf. 69 36 18 10
post@baror.no   /   ba-ror.vb.no

Rørleggerarbeidene
er utført av

GK NORGE AS Tlf: 22 97 47 00 www.gk.no

Vi har prosjektert og utført 
ventilasjonsanlegget
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www.betongconsult.no

UTFØRENDE INNEN: • BETONGREHABILITERING 

• VANNTETTING • INDUSTRIBELEGG (EPOXY)

Statoil vil ha ca. 800 p-plasser
mens IT Fornebus øvrige leie-
takere skal ha resten. 
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