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SAMMENDRAG 

 
I desember 2010 fikk Skien kommune tilsagn om kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og 
byggkvalitet til prosjektet "Nytt krisesenter i Telemark". 
 
Tiltakets formål er, jf tildelingsbrevet: "Det skal bygges et nytt krisesenter i Telemark, med 
passivhusstandard, og i den forbindelse skal  tilskuddet bidra til kompetanseutvikling i prosjektet og 
hos de aktørene som deltar. Kompetanseheving og -deling skal skje gjennom studieturer, arrangering 
av forkostmøter, deltagelse på kurs og seminar og gjennom å ha fokus på kompetansespredning i alle 
ledd. Prosjektet skal følges opp ekstra for å sikre de tekniske løsningene." 
 
Rapporten tar for seg bakgrunn for prosjektet, herunder organisering og finansiering, beskrivelse av 
hovedkonsept og ambisjonsnivå, endelige løsninger og komponenter, beregning av energibehov i 
samsvar med NS 3700, erfaringer fra byggeprosessen, formelt samarbeid med andre aktører samt 
kompetansespredning med utgangspunkt i prosjektet. 
 
Til slutt i rapporten følger vurdering av måloppnåelse i forhold til tiltakets formål. 
 
Rapporten er utarbeidet av Nina Haugland, Buer Entreprenør AS, på oppdrag fra Skien kommune. 
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1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 

 
 
Bakgrunn for prosjektet samt mål og rammer for prosjektet er nedfelt i prosjektets 
Prosjektspesifikasjon (vedlegg 1) og Prosjektplan (vedlegg 2). 
 
Vi vil innledningsvis også si litt om krisesentertilbudet og endringen i dette, da det har påvirket 
prosjektet og utformingen av bygget og innhold i bygget. 
   
 

1.1 ORGANISERING OG FINANSIERING AV KRISESENTERTILBUDET - HISTORIKK 

 
Krisesentrene har de siste 30 årene vært et vesentlig ledd i den hjelpen samfunnet gir til voldsutsatte 
kvinner og deres barn. Krisesentrene er et lavterskeltilbud som tilbyr voldsutsatte kvinner og barna 
deres et trygt sted å bo i en overgangsfase.  
 
Det offentlige tilskuddet til krisesentrene har siden 1981, vært delt mellom staten og kommunene, i 
enkelte tilfeller fylkeskommunene, og private bidrag og gaver. Statstilskuddet dekte i utgangspunktet 
opptil 50 prosent av driftsbudsjettet. I 2004 vedtok Stortinget at det statlige tilskuddet skulle økes til 
80 prosent frå 2005. Bakgrunnen var et ønske om å prioritere krisesentervirksomheten og gi denne 
en tryggere økonomisk situasjon. 
 
I juni 2009 ble Krisesenterloven vedtatt (Lov av 19. juni 2009 nr 44 Ny lov om kommunalt 
krisesentertilbud). Loven pålegger kommunene å sørge for et krisesentertilbud i samsvar med lovens 
bestemmelser. (Kilde http://www.bufetat.no, http://lovdata.no.) 
 
 

1.2 UTREDNING AV PROSJEKTET 

 
Krisesenteret i Telemark har siden tidlig på 70-tallet vært et tilbud for de fleste kommunene i 
Telemark, med Skien kommune som vertskommune.  
 
Skien kommune ble i 2006 kontaktet av Krisesenteret i Telemark, angående behov for større 
lokaler/arealer, da eksisterende bygg ikke oppfylte de krav som da ble stilt til denne type virksomhet, 
herunder bl.a. trangboddhet, mangel på universell utforming og manglende hygieniske fasiliteter. 
Skien kommune, som vertskommune for Krisesenteret i Telemark, påtok seg ansvaret for å se på 
alternative løsninger for nytt krisesenter, innenfor Skien kommunes grenser. 
 
Det ble i april 2009 utarbeidet et rom- og funksjonsprogram hvor arealbehovet, rammer for 
prosjektet (herunder krav til bærekraftig bygningsdesign og universell utforming) samt lokalisering 
ble vurdert. Forutsetningen var at staten skulle dekke 80 prosent av  prosjektkostnadene, i henhold 
til daværende regelverk om organisering og finansiering av krisesentertilbudet, og 
medlemskommunene 20 prosent. Prosjektet skulle videre finansieres med utbedringslån fra 
Husbanken, som var et av Husbankens virkemidler den gang for å stimulere til universell utforming 
ved bygging av nye krisesentre eller rehabilitering av eksisterende sentre. 
 
Med bakgrunn i rom- og funksjonsprogrammet ble det i september 2009 utarbeidet et skisseprosjekt 
for politisk beslutning i vertskommunen, om gjennomføring og finansiering av byggeprosjektet. 
 
Da ny lov om kommunalt krisesentertilbud ble vedtatt og påla kommunene om å sørge for et 
krisesentertilbud i samsvar med lovens bestemmelser, samt finansiere tilbudet, måtte prosjektet og 
organisering av krisesentertilbudet i Telemark til politisk behandling i alle medlemskommunene. Det 
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ble vedtatt, i alle medlemskommunene, at nytt krisesentertilbud, i samsvar med lovens 
bestemmelser, skulle lokaliseres i Skien, med tilbud for alle kommunene i Telemark, og at Skien 
kommune skulle stå som tiltakshaver for prosjektet frem til ferdigstillelse. 
 
I mars 2011 inngikk Skien kommune en samspillsavtale med Skanska Norge AS, om uvikling av 
byggeprosjektet, med mål om å oppnå (i henhold til prosjektets mål og rammer, jf vedlegg 1 og 
vedlegg 2): 
 

1. lovens krav til krisesentertilbudet 
2. status som Pilotprosjekt i Framtidens Byer 
3. status som Forbildeprosjekt med tilskudd fra Enova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fasade hovedinngang. Fotograf Vegard Giskehaug. 
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2 ORGANISERING OG FINANSIERING 

 
 

2.1 ORGANISERING 

 
Siden prosjektorganisasjonen ble vedtatt våren 2011, har Skien kommune som organisasjon endret 
seg, samt at enkeltpersoner i organisasjonen har sluttet eller endret stilling/funksjon i 
prosjektorganisasjonen. Redegjørelse for organisering er med utgangspunkt i den 
prosjektorganisasjonen som gjaldt da prosjektplanen ble vedtatt våren 2011 (jf prosjektets 
Prosjektplan, vedlegg 2). 

 

2.1.1 Organisering internt i Skien kommune/medlemskommunene 

 
Mottakere av leveransen 
Skien kommune, Helse og velferd, Krisesenteret i Telemark (brukersiden). 
Skien kommune, Bydrift, Eiendom, Bygg og Bolig (byggeier). 
 
Prosjekteier 
Skien kommune, Bystyret v/ordfører Rolf Erling Andersen. 
 
Oppdragsgiver 
Skien kommune, Rådmannen v/rådmann, Knut A. Wille. 
 
Prosjektansvarlig 
Skien kommune, Helse og velferd v/kommunalsjef Tore Haukvik. 
 
Prosjektleder byggeprosjekt 
Skien kommune, Bydrift, Eiendom, Prosjektenheten v/prosjektleder Nina Haugland. 
 
Styringsgruppe 
Leder:  Tore Haukvik, PA 
Medlem: Heidi Hamadi, leder hovedutvalg for helse og velferd, Skien kommune 
Medlem: Representant fra Grenlandsrådet 
Medlem: Representant fra Vest-Telemarkrådet 
Medlem: Representant fra Midt-Telemarkrådet 
 
Brukerrepresentanter 
Nina Fredin, enhetsleder Krisesenteret i Telemark, Skien kommune 
Kirsten Moen, HMS-ombud Krisesenteret i Telemark, Skien kommune 
 
Utsmykningskomité 
Sekretær: Tom-Erik Lønnerød, Utvikling og kultur, Skien kommune 
Medlem: Ragnar Bjørge, politisk valgt representant 
Medlem: Ann-Kathrine Samuelsen, kunstnerisk konsulent 
Medlem: Torun Aksnes, arkitekt, Børve & Borchsenius 
Medlem: Nina Fredin, enhetsleder Krisesenteret i Telemark, Skien kommune 
Deltaker: Nina Haugland, prosjektleder Skien kommune 
 
Referansegrupper/-personer 
Rådet for funksjonshemmede v/Ragnar Grøsfjeld 
Fysio- og ergoterapitjenesten v/Ole Martin Stamland 
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Miljørettet Helsevern v/Marit Røsvik 
 
Referansepersoner ut over dette har vært ansatte i kommunens Eiendomsavdeling, som skal forvalte 
og drifte bygget, samt ansatte fra IT som har ansvar for data- og telefoniløsninger. Disse er tatt inn i 
særmøter ved behov. 
 
 

2.1.2 Organisering av byggeprosjektet 

 

 
 
 
  

Byggherre/tiltakshaver 

Skien kommune 

Prosjektleder 

Nina Haugland 

Samspills-/totalentreprenør 

Skanska Norge AS 

Underentreprenører 

ARK 

Børve og Borchsenius 
AS 

LARK 

Feste Grenland AS 

RIB, RIM 

Sweco Norge AS 

RIBR 

Neas Brann 
Consulting 

RIE, RIV 

YIT AS 

Byggherrens representant/BL 

HR  Prosjekt AS 

Kristian Jonstang 

Samspillskoordinator 

HR Prosjekt AS 

Ingrid G. Eklund 

Teknisk byggeleder 

HR Prosjekt AS 

Ivan Hansen 



8 
 

2.2 FINANSIERING 

 
Byggeprosjektet har hatt en rammekostnad på kr 57 millioner kroner fordelt på følgende poster: 
 
Entreprisekostnad   kr 30,6 mill (eks mva) 
Generelle kostnader  kr   3,0 mill (eks mva) 
Merverdiavgift   kr   8,4 mill 
Spesielle kostnader  kr   9,1 mill (inkl mva) 
Reserver og marginger mm kr   5,9 mill (inkl mva) 
SUM RAMMEKOSTNAD  kr 57,0 mill 
 
Finansiering ble vedtatt i bystyret i Skien kommune 20.05.2010, som følger: 
Låneopptak   kr 48,6 mill 
Mva kompensasjon  kr   8,4 mill 
SUM FINANSIERING  kr 57,0 mill 
 
Siden finansiering av prosjektet ble vedtatt har prosjektet fått tildelt midler fra forskjellige instanser; 

 Prosjekterings- og utviklingsstøtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), kr 
0,9 mill 

 Tilskudd fra Enova, kr 0,65 mill 

 Tilsagn om kompetansetilskudd fra Husbanken, kr 0,5 mill 
 
Dette har ført til politisk vedtatt endret finansiering; 
Låneopptak   kr 47,05 mill 
Mva kompensasjon  kr   8,40 mill 
Tilskudd BLD   kr   0,90 mill 
Tilskudd Enova   kr   0,65 mill 
SUM FINANSIERING  kr 57,00 mill 
 
Kompetansetilskudd fra Husbanken, kr 0,5 mill, er således holdt utenfor finansieringen av 
byggeprosjektet og øremerket kompetansehevning i prosjektorganisasjonen, i alle ledd. 
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3 BESKRIVELSE AV HOVEDKONSEPT OG AMBISJONSNIVÅ  

 
 
Som nevnt innledningsvis er følgende mål satt for prosjektet/tiltaket: 

1. oppfylle lovens krav til krisesentertilbudet (prosjektets formål) 
2. status som Pilotprosjekt i Framtidens Byer (leveransemål) 
3. status som Forbildeprosjekt med tilskudd fra Enova (leveransemål) 

 
Formålet med prosjektet er som nevnt å oppfylle lovens krav til krisesentertilbudet. Dette har 
imidlertid bydd på utfordringer for oppnåelse av de andre målene, og vi ønsker derfor også å si litt 
om de krav loven stiller til et krisesenter og de mål vi har jobbet for å nå, i tillegg til ambisjonsnivået 
når det gjelder bærekraftig bygningsdesign, energibruk og byggets miljøprestasjoner.  
 
 

3.1 OPPFYLLE LOVENS KRAV TIL KRISESENTERTILBUDET 

 
Lovens krav til krisesentertilbudet som gjelder for bygget er i hovedsak nedfelt i lovens § 2; 

 sikre et botilbud 

 sikre et dagtilbud 

 botilbudet for kvinner og menn skal være fysisk adskilt 

 departementet kan gi krav til fysisk sikring av lokalet 

 individuell tilrettelegging av tilbudet, herunder ta vare på barn og deres særskilte behov 
 

3.1.1 Botilbud og individuell tilrettelegging 

Boenhetene, 11 stk, varierer i størrelse og utforming, fra hybler på 20 m2 til familieleilighet på 60 m2 
og spesialtilpassede leiligheter for rullestolbrukere. Alle boenhetene har egne bad og mulighet for 
noe selvhushold. Flere av boenhetene har egen balkong. I dette bygget er det tatt hensyn til 
menneskets variasjoner så vel i alder som i funksjonsevne. Bygningen og uteområder er tilrettelagt 
for personer med forskjellige aldre, så vel som for personer med redusert funksjonsevne og brukere 
av ulike tekniske hjelpemidler, i form av ledelinjer i og rundt bygget, uteområde/inngansparti 
tilpasset rullestol, talende heis samt teleslynge i fellesrom. 
 
Når det gjelder å ta vare på barn og deres særskilte behov, så er det tilrettelagt med lekerom i 
tilknytning til fellesrom, samt i nærhet til samtalerom. Dette gjør at barnet kan leke mens mor/far er i 
samtale med hjelpeapparat eller utfører oppgaver i fellesskap på fellesrom. Det er også tilrettelagt 
for ungdommer med eget fellesrom samt ungdomshybler. 
 

3.1.2 Dagtilbud 

Dagtilbudet er ivaretatt med flere samtale- og møterom samt fellesrom for erfaringsdeling og 
aktiviteter i fellesskap med andre voldsutsatte. 
 

3.1.3 Fysisk adskilt botilbud for kvinner og menn 

Å sikre et fysisk adskilt botilbud for kvinner og menn har vært det vanskeligste kravet i loven å 
imøtekomme - ikke fordi det er vanskelig å bygge et fysisk adskilt botilbud i seg selv - men fordi loven 
ikke definerer hva som ligger i begrepet fysisk adskilt. Satt på spissen, så kan dette enkelt løses ved 
bygging av to separate bygg, ett for kvinner og ett for menn.  
 
Verken lovgiver (BLD), Bufdir eller Fylkesmannen, som skal føre tilsyn med kommunen som 
krisesentermyndighet, kunne ved henvendelse definere hva loven mener med begrepet fysisk adskilt.  
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Prosjektet har, sammen med Politiet og deres erfaringer innenfor fagfeltet, søkt løst kravet med 
adgangssoner i bygget. Det er tilrettelagt for menn i egen del av bygget, skjermet fra fellesområder 
og definerte områder for kvinner. Mannsavdelingen kan benyttes av kvinner dersom det ikke er 
menn i bygget ved programmering av adgangskort, tilsvarende kan programmering av adgangskort 
for menn i bygget hindre dem adkomst til del av bygget hvor kvinner oppholder seg. Løsningen er 
fremlagt for både BLD, Bufdir og Fylkesmannen, uten at noen har kommet med innvendinger. 
Problemstillingen har imidlertid gjort lovgiver oppmerksom på at begrepet må defineres i en 
eventuell veileder til loven, for kommende nybygg/tilrettelegging i eksisterende bygg etter lovens 
krav. 
 

3.1.4 Krav til fysisk sikring av lokalene 

Det har, fra starten av prosjektet og utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram, vært stort fokus på 
sikring av eiendommen og bygget, spesielt med tanke på kidnappingsfare for barna.  
 
Bygget er plassert med veggkonstruksjoner mot vei og adkomstsoner, sikret med høyt gjerde rundt 
hele eiendommen. Det er kun en inngang inn i bygget, gjennom sluse ved vaktrom. Utearealene til 
beboerne er ikke tilgjengelige for andre enn dem som er i bygget. 
 
Bygget er også overvåket med kameraer på alle fasader og ved rømningsveier/dører. 
 
I fasade på bakkenivå, mot allment tilgjengelige arealer, er vinduer er vurdert til å ha trygghetsruter, 
type innbruddshemmende ruter P6B. Dette gjelder også inngangsdør. Sikringskravet til vinduene har 
imidlertid gått på beskostning av kravet til U-verdi på vinduene, som i utgangspunktet var satt til 0,6. 
Dette er endret til 0,8.  
 
Sikringsbehovet er vurdert i samarbeid med Politiet. 
 
 

3.2 STATUS SOM PILOTPROSJEKT I FRAMTIDENS BYER/FRAMTIDENS BYGG 

 
Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere 
klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Framtidens Byer er delt i fire innsatsområder, 
blant annet energi i bygg. 
 
Framtidens Bygg skal utvikle klimavennlige bygg og byområder i 10 av de største byene i Norge. 
Framtidens Bygg bidrar til realiseringen av forbilledlige pilotprosjekter som inspirerer andre til å 
bygge slik fremtiden krever. 
 
Pilotprosjektene som realiseres gjennom Framtidens bygg skal bidra til å nå målsettingene i 
Framtidens byer. Resultatene viser seg i form av flere passivhus, nye klimavennlige energiløsninger, 
redusert bilavhengighet og introduksjon av byggematerialer som reduserer klimagassutslipp. I tillegg 
til å fungere som gode forbilder bidrar pilotprosjektene til å heve deltakernes kompetanse på 
klimavennlig og framtidsrettet prosjektering. Målsettingen er pilotprosjekter med 50 % reduksjon i 
klimagassutslipp. For å sikre god arkitektur og bruk av effektive virkemidler er det utviklet et sett med 
kvalitetskriterier (http://www.arkitektur.no/?nid=205827&lcid=1044). 
 
Som byggherre for et pilotprosjekt forplikter man seg til å oppfylle kvalitetskriteriene, samt å levere 
klimagassregnskap på gitte tidspunkt. Gratis veiledning fra Framtidens bygg sikrer at dette blir en 
smidig og stimulerende prosess. Som pilotprosjekt i Framtidens bygg får man tilgang på veiledning, 
rådgivning, formidling av fagkompetanse og faglig nettverk, kursing, studieturer og andre relevante 
tilbud. (Kilde http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer/om-framtidens-
byer.html?id=548028.) 

http://www.arkitektur.no/?nid=205827&lcid=1044
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I mars 2011 ble Nytt krisesenter for kommuner i Telemark godkjent som pilotprosjekt i Framtidens 
byer. 
 
Sluttrapport er publisert på NAL/Ecobox sin prosjektdatabase; 
(http://www.arkitektur.no/?nid=217014&lcid=1044). 
 
 

3.3 STATUS SOM FORBILDEPROSJEKT ENOVA 

 
Programmet er opprettet for den som ønsker å bygge - eller rehabilitere - i forhold til standardene 
for passivhus eller lavenergibygg. Enova gir støtte til gode prosjekter uansett bygningskategori. 
Størrelsen på støtten avgjøres av ambisjonsnivå, bygningskategori og areal. Med dette programmet 
ønsker Enova å bygge opp under målet om å effektivisere energibruken, samt å skape en varig 
markedsendring mot målet av at all bygging og rehabilitering skal kunne skje innenfor rammene av 
passivhusstandarden før 2020. (Kilde http://www.enova.no/.) 
 
Nytt krisesenter for kommuner i Telemark fikk i 2011 innvilget kr 650 000,- i støtte fra Enova, til å 
dekke merkostnader ved å bygge etter passivhusstandarden. 
 
Prosjektrapport kan leses på Enovas hjemmesider, under Forbildeprosjekt Bygg 
(http://www.enova.no/innsikt/historier/forbildebygg/omsorgsboliger/krisesenteret-i-
telemark/424/912/). 
 
 

3.4 SAMLET VURDERING AV AMBISJONSNIVÅET/MÅLOPPNÅELSE 

 
At prosjektet har oppnådd tiltakets formål og leveransemål, er det ikke tvil om.  
 
Vi har likevel ikke hatt fokus på bygningens miljøprestasjoner ut over energibruk og reduksjon av 
klimagassutslipp, herunder bevisst valg av materialbruk. 
 
Da vi startet med prosjekteringen av nytt krisesenter var ikke kvalitetskriteriene til Framtidens Bygg 
ferdige og tilgjengelig for prosjektet. Vi var med andre ord ikke klar over at vi bl.a. skulle halvere 
byggets klimagassutslipp mot et tradisjonelt byggeri, eller vurdere klimagassutslipp fra transport i 
drift. Byggets konstruksjoner ble definert ut fra tradisjonell byggemetode, med stål og betong som 
hovedelementer. Dette ødela mye for mulighetene til å redusere byggets og prosjektets 
klimagassutslipp. Vi har likevel oppnådd mye, jf prosjektets Klimagassrapport, som bygget (vedlegg 
4). Når det gjelder byggets geografiske plassering, så har plasseringen skapt problemer med å 
redusere utslipp fra transport i drift. Prosjektet besluttet imidlertid å redusere antall 
parkeringsplasser samt gå til innkjøp av EL-bil for virksomheten, som har gitt et lite utslag på 
klimagassregnskapet for transport i drift, jf klimagassrapporten. 
 
Dette er bare noen få eksempler på utfordringer som kunne vært løst annerledes dersom vi tidligere 
var kjent med hvilke miljøkrav som ble stilt til prosjektet, ut fra de mål vi hadde satt oss, eller om vi  
hadde hatt kjennskap til at det fantes verktøy for å planlegge og måle byggets miljøprestasjoner.     
 
 
 
  

http://www.arkitektur.no/?nid=217014&lcid=1044
http://www.enova.no/innsikt/historier/forbildebygg/omsorgsboliger/krisesenteret-i-telemark/424/912/
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3.5 VIDERE ARBEID 

 

3.5.1 BREEAM-sertifisering av bygget 

Skien kommune har, med bakgrunn i de erfaringer vi har gjort oss i prosjektet, sagt seg villig til å 
prøve å BREEAM-sertifisere bygget, for å måle byggets faktiske miljøprestasjoner innenfor ulike 
områder. 
 
 BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) ble utviklet i Storbritannia av BRE (Building 
Research Establishment) i 1988 og lansert første gang i 1990. Det er verdens eldste og Europas 
ledende miljøklassifiseringsverktøy. I 2008 ble BREEAM International lansert. En rekke land, deriblant 
Norge, har/er i ferd med å tilpasse BREEAM til nasjonale forhold. 
 
Som miljøklassifiseringsverktøy kjennetegnes BREEAM av: 

 En kvalitetsreferanse egnet for utvikling, klassifisering og sertifisering av oppnådd kvalitet 

 Troverdig dokumentasjon gjennom 3.dje parts sertifisering 

 Frivillig og markedsdrevet 

 Uavhengig og faglig troverdig 

 Helhetlig 

 Bruker og byggeier i fokus 

 Emnebasert 
 
BREEAM har utviklet ulike evalueringsverktøy og manualer for ulike typer bygg. Disse kan anvendes 
for så vel eksisterende bygg som nybygg. Bygningens miljøprestasjon bedømmes ut i fra et antall 
ulike områder. Det finnes minimumskrav for å oppnå poeng innenfor bla. prosjektledelse, bygningens 
energibruk, inneklima slik som ventilasjon, belysning, beliggenhet i forhold til offentlig 
kommunikasjon, valg av materialer og avfallshåndtering. For hvert område regnes det så ut hvor stor 
del av de totale poengene man har oppnådd, og dette blir således satt sammen til en totalsum som 
igjen resulterer i oppnådd karakter. De ulike karakterene er: PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT og 
OUTSTANDING. (Kilde: http://www.ngbc.no/.) 
 
Sertifiseringsprosessen har startet, med Sweco AS som revisor, og Skanska Norge AS som rådgiver for 
fremskaffelse av dokumentasjon. Vi tror at arbeidet med å fremskaffe dokumentasjon i hht de krav 
som stilles i tildelt kriteriesett for å oppnå poeng, vil bidra til å øke kunnskapen om det arbeidet som 
må nedlegges i starten av et prosjektet for å kunne oppnå miljøprestasjoner ut over de krav som 
lovgivning, forskrifter og standarder setter. Ved å jobbe oss gjennom kriteriesettet til BREAAM vil vi 
skaffe oss nyttig kunnskap om hvilke valg som må gjøres tidlig i kommende prosjekt, for å kunne 
oppnå gode miljøprestasjoner, som igjen gir bærekraftige bygg. 
 

3.5.2 Miljøfyrtårnsertifisering av virksomheten 

Parallelt med byggeprosessen har Krisesenteret i Telemark blitt sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift. 
Dette ble gjort som et ekstra tiltak for å skape miljøholdninger også i bruk av bygget/virksomheten.  
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4 BESKRIVELSE AV ENDELIGE LØSNINGER OG KOMPONENTER 

 
 
Skien kommune har i samspill med Skanska Norge AS, utviklet skisseprosjektet fra 2009. Resultatet er 
nedfelt i Forprosjekt, datert 31.08.2011, utarbeidet av Skanska Norge AS, vedlegg 3.  
 
Forprosjektet beskriver endelige løsninger og komponenter.  
 
Det er ikke gjort avvik fra beskrivelsen i utførelse når det gjelder løsninger og komponenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
Hagefasade. Fotograf Vegard Giskehaug. 
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5 BEREGNINGER AV ENERGIBEHOV I SAMSVAR MED NS 3700 

 
 
Beregning av energibehov for forprosjektet ligger som vedlegg 4.1 til Forprosjekt datert 31.08.2012 
(vedlegg 3 til sluttrapporten). 
 
Endelig energiregnskap følger av vedlegg 5, Rapport Energidokumentasjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  Interiør fellesrom kvinner. Fotograf Vegard Giskehaug.  
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6 ERFARINGER FRA BYGGEPROSESSEN 

 
 
Både byggherre og entreprenør har gjennomgående gode erfaringer fra byggeprosessen.  
 
Som det fremgår av kapittel 3, har den største utfordringen vært å oppfylle kravene til  
Krisesenterloven og kvalitetskriteriene til Framtidens Byer, når disse ble fremlagt for prosjektet. 
 
Valg av entrepriseform, og den muligheten en samspillskontrakt gir til å bearbeide et prosjekt i 
samhandling mellom partene, har vært avgjørende for å nå prosjektets mål, uten at det har gått ut 
over prosjektets økonomiske rammer. 
 
Vi vil berømme Skanska Norge og deres samarbeid i prosjektet for å oppnå de mål prosjektet hadde. 
Skanska Norge utfordret bl.a. sin leverandør av prefabrikerte betongelementer til å produsere 
betongelementer av lavkarbonbetong, som har gitt prosjektet store reduksjoner i 
klimagassregnskapet. 
 
 

 
Interiør fellesrom menn. Fotograf Vegard Giskehaug. 
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7 FORMELT SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER 

 
 
Som det blant annet fremgår av kapittel 0, har følgende aktører vært aktivt involvert i prosjektet (de 
største aktørene): 

 Skanska Norge AS (samspills-/totalentreprenør) 

 HR Prosjekt AS (samspillskoordinator, byggeledelse, teknisk byggeledelse) 

 Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS (ARK) 

 Sweco AS (RIB, RIM) 

 Neas Brannkonsult AS (nå del av Sweco) (RIBR) 

 Feste Grenland AS (LARK) 

 YIT AS (RIE, RIV, teknisk totalunderentreprenør) 

 Entreprenør Ulf Solbakken (underentreprenør tømmerarbeider) 

 Skien kommune, Bydrift, Bygg og Bolig (kommunens driftspersonell eiendomsdrift) 
 
I tillegg har prosjektet hatt et tett samarbeid med både BLD, Framtidens Byer/Framtidens Bygg, 
Enova og Husbanken, og sist, i forbindelse med BREAAM-sertifisering av bygget, BRE Global. 
 
Prosjektet har også samarbeidet med leverandører, for valg av bærekraftige løsninger i prosjektet, 
bl.a. Contiga AS, som - på utfordring av Skanska Norge og prosjektet - produserte betongelementer 
av lavkarbonbetong, noe de ikke hadde gjort før. 
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8 KOMPETANSESPREDNING MED UGANGSPUNKT I PROSJEKTET 

 
 

8.1 TILTAKETS FORMÅL 

 
Tilsagn om kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet er gitt med følgende beskrivelse 
av tiltakets formål: 
 
"Det skal bygges et nytt krisesenter i Telemark med passivhusstandard, og i den forbindelse skal 
tilskuddet bidra til kompetanseutvikling i prosjektet og hos de aktørene som deltar. 
Kompetanseheving og -deling skal skje gjennom studieturer, arrangering av frokostmøter, deltagelse 
på kurs og seminar og gjennom å ha fokus på kompetansespredning i alle ledd. Prosjektet skal følges 
opp ekstra for å sikre de tekniske løsningene. Prosjektet er et pilotprosjekt i Framtidens Byer."   
 
 

8.2 GJENNOMFØRTE TILTAK 

 

8.2.1 Frokostmøte Framtidens Byer i Skien 

Presentasjon av prosjektet i frokostmøte for Framtidens Bygg, av  Arkitektkontoret Børve og 
Borchsenius og Sweco. Utgifter er ikke belastet regnskap for kompetansemidler, da utgiftene ble ført 
på feil prosjektnummer (hovedprosjekt). Oppsummering/program følger som vedlegg 6. 
 

8.2.2 Studietur til Wien og Linz  

Studietur til Wien og Linz i regi av FutureBuilt og Framtidens Bygg. Bruk av kompetansemidler (kr 
31.027,-) til å dekke reise og opphold for 2 personer fra Skien kommune, Erik Stubberød, 
Vaktmesterenheten, teknisk driftsansvarlig for nytt krisesenter, og Nina Haugland, prosjektleder for 
nytt krisesenter. Program følger som vedlegg 7. 
 

8.2.3 Oppstartsmøte/workshop samspillsprosjekt - rådgivning fra Framtidens Byer 

Bruk av kompetansemidler (kr 10.050,-) til å dekke deltakelse og rådgivning fra Framtidens Byer, bl.a. 
gjennomgang av kvalitetskriteriene til Pilotprosjekter Framtidens Bygg. Presentasjon fra samlingen 
følger som vedlegg 8. 
 

8.2.4 Storsamling i Framtidens Byer 2011 

Bruk av kompetansemidler (kr 9.243,-)  til å dekke deltakelse, reise og opphold for 2 personer fra 
Skien kommune, Erik Stubberød, Vaktmesterenheten, teknisk driftsansvarlig for nytt krisesenter, og 
Nina Haugland, prosjektleder for nytt krisesenter. Program for samlingen følger som vedlegg 9. 
 

8.2.5 Presentasjonsmateriell for prosjektet 

Bruk av kompetansemidler (kr 48.375,-) til å få utarbeidet presentasjonsmateriell for prosjektet, i 
forbindelse med presentasjon i prosjektdatabaser hos Enova, Framtidens Byer og Husbanken. 
Materiellet ble utarbeidet av Arkitektkontoret Børve og Borchsenius. Presentasjonsmateriell følger 
som vedlegg 10. 
 

8.2.6 Passivhus 2011 - Myter og fakta 

Bruk av kompetansemidler (kr 15.649,-) til å dekke deltakelse for Gunnvor Svartdal (prosjektleder 
Skanska Norge), Nikolaj Cacic (anleggsleder Skanska Norge), Torun Aksenes (ARK Arkitektkontoret 
Børve og Borchsenius), Anne Korpelin (RIB Sweco), Ivan Hansen (teknisk byggeleder HR Prosjekt), 
Kristian Jonstang (byggeleder HR Prosjekt), Erik Stubberød (teknisk driftsansvarlig Skien kommune), 
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Trond Øyvind Åmås (byggforvaltning Skien kommune), Nina Haugland (prosjektleder Skien 
kommune). Program følger som vedlegg 11. 
 

8.2.7 Pilotprosjektsamling i Stavanger Framtidens Bygg 

Bruk av kompetansemidler (kr 5.215,-)  til å dekke deltakelse, reise og opphold for 1 person fra Skien 
kommune, Nina Haugland, prosjektleder for nytt krisesenter. Program for samlingen følger som 
vedlegg 12. 

 

8.2.8 Kompetanseheving håndverkere - Passivhus og fokus på tetthet  

Bruk av kompetansemidler (kr 98.780,-) til gjennomføring av kurs for håndverkerne i prosjektet, med 
fokus på passivhus og tetthet. Program for kurset følger som vedlegg 13. 
 

8.2.9 Enovakonferansen 2012 

Bruk av kompetansemidler (kr 5.910,-)  til å dekke deltakelse, reise og opphold for 1 person fra Skien 
kommune, Nina Haugland, prosjektleder for nytt krisesenter. Program for samlingen følger som 
vedlegg 14. 
 
 

8.2.10 Erfaringsdeling Framtidens Bygg 2012 

Bruk av kompetansemidler (kr 27.300,-) til å dekke presentasjon og innlegg fra Arkitektkontoret 
Børve og Borchsenius på samling for Framtidens Bygg 2012. Program for samlingen følger som 
vedlegg 15. 
 

8.2.11 Koordinering BREEAM-sertifisering 

Bruk av kompetansemidler (kr 248.451,-) til å koordinere innsamling og presentasjon av 
dokumentasjon som kreves for å få sertifisert bygget. Avtale med Skanska Norge følger som vedlegg 
16. 
 
 

8.3 VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE I FORHOLD TIL TILTAKETS FORMÅL 

 
Ut fra tiltakets formål sammenlignet med gjennomførte tiltak, kan følgende punkter sjekkes ut: 

 studieturer  
 arrangering av frokostmøter 
 deltakelse på kurs og seminarer 
 fokus på kompetansespreding i alle ledd 
 ekstra oppfølging for å sikre tekniske løsninger 

 
Den største utfordringen ved bruk av kompetansemidler har vært å rekruttere deltakere til de 
kurs/konferanser vi mener har vært relevante for prosjektet. Dette har ført til at det stort sett har 
vært Skien kommunes prosjektleder og teknisk driftsansvarlig som har deltatt på relevante kurs og 
konferanser. 
 
Vi synes likevel vi har disponert midlene riktig i henhold til tiltakets formål og at vi har klart å 
fokusere på kompetanse i alle ledd. 
 
Halvparten av kompetansemidlene har imidlertid blitt brukt til å engasjere Skanska Norge, til 
innsamling og presentasjon av dokumentasjon i forbindelse med BREEAM- sertifisering. Skanska 
Norge har som nevnt vært totalentreprenør i prosjektet, og har eierskap til de løsninger og valg som 
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er gjort i prosjektet. Vi tror likevel at både Skanska Norge og Skien kommune vil lære mye av arbeidet 
med fremskaffelse av dokumentasjon, om hva som kreves i senere prosjekter for å oppnå gode 
miljøprestasjoner for et bygg, i samsvar med de krav internasjonale og nasjonale  
miljøsertifiseringsverktøy stiller, og spesielt med tanke på målsetninger og valg som må gjøres tidlig i 
et prosjekt for å oppnå gode miljøprestasjoner i alle faser av et byggeprosjekt. Sertifiseringsprosessen 
blir også en ekstra oppfølging og kvalitetssikring av de tekniske anleggene i prosjektet. 
 
Tildeling av kompetansemidler til prosjektet har vært med og bidratt til økt fokus på 
kompetanseheving i alle ledd, og har skap entusiasme og engasjement for bærekraftig byggkvalitet 
og et byggs potensielle miljøprestasjoner. 
 
 
 
 

 
Beboerrom. Fotograf Vegard Giskehaug. 

 
 

  



20 
 

VEDLEGG 

 
Vedlegg 1: Prosjektspesifikasjon 
Vedlegg 2: Prosjektplan 
Vedlegg 3: Forprosjekt (med vedlegg) 
Vedlegg 4: Klimagassrapport, som bygget 
Vedlegg 5: Energiregnskap, som bygget 
Vedlegg 6: Program Frokostmøte Framtidens Byer 
Vedlegg 7: Program studietur Wien og Linz 
Vedlegg 8: Presentasjon Framtidens Byer i oppstartsmøte/workshop 
Vedlegg 9: Program Storsamling Framtidens Byer i Trondheim 
Vedlegg 10: Presentasjonsmateriell 
Vedlegg 11: Program Passivhus 2011 
Vedlegg 12: Program Pilotprosjektsamling i Stavanger Framtidens Bygg 
Vedlegg 13: Program/kursinnhold  Kompetanseheving håndverkere  
Vedlegg 14: Program Enovakonferansen 2012 
Vedlegg 15: Program Framtidens Bygg 2012 
Vedlegg 16: Avtale med Skanska Norge om koordinering BREEAM-sertifisering 
 
 

KILDER/LINKER 

 
Lovdata (http://www.lovdata.no) 
Bufdir/Bufetat (http:/www.bufetat.no) 
Framtidens Byer (http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer) 
Enova (http://www.enova.no) 
Norwegian Green Building Council (http://www.ngbc.no) 
 
 
 
 


