
LINK signatur er blant de ledende arkitektkontorer i Norge.

Firmaet har i dag rundt 230 medarbeidere.

Hovedtyngden av våre ansatte er sivilarkitekter og har flere andre 

faggrupper innenfor samlebegrepet arkitekturprosjektering.
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Kvalitetsprogram

Kjerneverdier

Transformasjon
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Opprinnelig situasjon, Aker og E18

A

B

C

D

Bygg D og E: 1979
Bygg C og B nord: 1984
Bygg B syd: 1992
Bygg A:1997

E

Link signatur
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Vinter 2009 MARS 2010



20.04.2009

Overordnede mål

� Et nøkternt bygg i moderne skandinavisk design
� ”Best i klassen” på helse, miljø og sikkerhet
� Maksimal fleksibilitet over tid i forhold til arbeidsprosesser og endringer i organisasjonen
� Moderne teknologi

� Være attraktivt å flytte til for de ansatte
� Være kostnadseffektivt å drive

Støtte opp om Storebrands kjerneverdier: muliggjørende 
til å stole på
enkel å forholde seg til
fremtidsrettet

Kvalitetsmål formuleres i Storebrands kvalitetsprogram.
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20.04.2009

Kvalitetsprogram
1. Komfort
2. Miljø
3. Robusthet
4. Universell utforming
5. Estetikk

MARS 2010



20.04.2009

Kvalitetsprogram

1. Komfort
� Romklima – godt inneklima, 

sammenheng mellom temperatur, 
lyd, luft og lys

� Logistikk – lett å orientere seg i 
godt organiserte arealer
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20.04.2009

Kvalitetsprogram

2. Miljø
� Energibruk - målsetting energiklasse B max 125 kWh/m2 pr år ihht. NS3031
� Målinger etter ferdigstillelser viser oppnådd 116 kWh/m2 totalt, ned mot 106 for 

deler av bygget der flest tiltak er iverksatt 
� Reelt forbruk ca.140 kWh/m2, dvs. halvering av energibruk før rehabilitering

� Bruk av fornybar energi
� De ansatte skal oppleve at de bidrar til å redusere påvirkning på det ytre miljø

� Materialbruk - velge materialer med gode miljøegenskaper
� Transport - motivere til bruk av miljøvennlig transport
� Avfall - begrense avfallsmengde i bygge- og driftsfaser
� Vann - valg av vannbesparende tekniske løsninger
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20.04.2009

Kvalitetsprogram

3. Robusthet
� Bygget skal møte både ytre 

påkjenninger og interne endringer

� Drifts- og levetidsvurderinger 
kriterier for valg av løsninger

� Høy kvalitet i materialer og 
løsninger, ønske fra oppdragsgiver.
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20.04.2009

Kvalitetsprogram

4. Universell utforming
� Tilrettelegge for likestilt bruk uten 

spesielle hjelpemidler

� Temaveiledning Bygg for alle 
(BE/ Husbanken)
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20.04.2009

Kvalitetsprogram

5. Estetikk
� Estetikkmål arkitektur – nyskapende arkitektur som 

gjenspeiler identitet, virksomhet, kjerneverdier og 
samfunnsansvar.

� Estetikkmål innredning – god kvalitet og nyskapende 
formgivning

MARS 2010



Prosjektet

20.04.2009MARS 2010



Plan 1.etasje / inngangsnivå

Snitt B1

Snitt BC1
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Plan 2.etasje (bro nivå / kantine)

Snitt C1
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Plan 3.etasje

Snitt D1

Snitt D2
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Plan 4.etasje - ledelse

Snitt E1
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Plan 5.etasje / tak over ledelse MARS 2010



� Horisontal kommunikasjonsåre med opplevelser på veien

� Vertikal kommunikasjon bygg for bygg

� Forskjeller i terrengnivå gir trappende bygningsmasse og kommunikasjonslinjer

Transformasjon, kommunikasjon MARS 2010



Storebrand skal på plass MARS 2010



Typisk kommunikasjonsmønster, Før ombygging

Planløsning bygg C plan 2 – eksisterende situasjon

� Hovedkommunikasjon gjennom kontorarealene, mange tilfeldige cellekontorer

� Utydelig adkomst

� Lave etasjehøyder

� Lite dagslys
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Planløsning bygg C plan 2 – ny situasjon

� Nytt atrium og nytt trafikkmønster

� Ingen gjennomgang i arbeidssoner

� Bedre dagslysforhold

� Større del av bygget kan benyttes som arbeidssoner

Typisk kommunikasjonsmønster, etter ombygging MARS 2010



Fasadeuttrykk glassfasader

Helhetlig, tidsriktig arkitektonisk utrykk
Binde sammen eksisterende og nytt – en utfordring!  

Gjenkjennelse i plan,snitt,oppriss – ”broen”

Inngangsparti / fasade på nært hold  - en samlet helhetlig opplevelse 
Glassfasaden trekkes inn ved inngangspartiet, skjermer karuselldøren - baldakin. 
Fasaden er transparent med innsyn til et spennende resepsjonsområde
Utomhus og belysning 
Et samspill mellom ytre og indre fasade bygg C – et spill og en underdeling av fasadene 

Solavskjerming må forholde seg til fasadens form

Dobbeltfasade  med luftsirkulasjon
Gir ønsket klimatisk effekt, tar bort uønsket varme og bidrar til reduksjon av støy fra E18
Transparent uttrykk både innenfra og utenfra.

Vertilale glasspartier, vinkelrett på fasaden
(beskriver fasadens form og dybde - variert og spennende uttrykk i fart)
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Tverrfaglige forutsetninger

TVERRFAGLIG SAMARBEID

� Storebrand (byggherre med ønsker og vilje)

� Prosjektledelse (skal sørge for at byggherrens målsettinger nås

� Rådgivere med spesielt fokus på, og interresse for integrert energidesign:

� Miljø- og kvalitetsrådgiver

� Arkitekt

� Energirådgiver

� Dagslysspesialister

� Akustiker

� Bygningsfysiker
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Energibruk

VALGTE ENERGITILTAK:

� Redusere kjølebehov vha. utvendig solavskjerming

� Aksept for noen timer med temperatur over 26 grader sommerstid

� Behovsstyring av tekniske anlegg

� God varmegjenvinning på ventilasjonsanlegg

� Effektive ventilasjonsvifter

� Naturlig ventilasjon i atrier

� Passiv kjøling via nattkjøling

� Dobbeltfasade ved inngangsparti

� God utvendig solavskjerming

� Vinduer med lav U-verdi (0,9)

� Etterisolering der mulig

� Fokus på tetthet (0,5)

� Solpanel til varmtvannsoppvarming
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FASADER - TETTE VEGGER

� Yttervegger har 250mm isolasjon, U-verdi 0,18

� Luftet pussystem

� Vinduer U-verdi 0,9 samt varevindu på innsiden for å redusere støy

� Solavskjerming med glasslameller, utformes med pauser og rytme for å skape 
variasjon og dynamikk. Forutsetning for energimål. 

� Sett utenfra: bygget kledd med hvitt glass, lys og skygge, variasjon etter solvinkel.

� Sett innenfra: kontakt med omgivelsene, opplevelse av årstider, vær, mye dagslys!

Fasadeuttrykk tette fasader MARS 2010



SOLAVSKJERMING

� Vertikale glasslameller, 60 cm brede og opptil en etasje høye 

� Silketrykk med 75% raster, står alltid 90 grader på solen 

� Skjermer mot uønsket sol/varme, slipper dagslys inn, 
reduserer behov for kunstlys

� Motorstyring pr 2,4 meter, sammenkoblede felter

� Fasadeuttrykk i kontinuerlig bevegelse, 
skaper spenning og dynamikk, variasjon over døgnet

Tekniske løsninger, solavskjerming og dagslys MARS 2010



Fasader MARS 2010



Materialvalg,

Tema

Løsninger

20.04.2009MARS 2010



20.04.2009

Arkitektoniske hovedtema

1. Eik, trespiler på vegg, industriparkett gulv

2. Brokonstruksjon- glassrekkverk, dekkplater. Himlinger. En helhet 
som går igjen gjennom bygget

3. Teamarealer, kontorlandskap. Innvendige helglassløsninger for stille-
og møterom
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Tema eik MARS 2010



Tema eik MARS 2010



20.04.2009Broer – materialer og karakter

� Dekkplate av stål, møte mot himling og 
rekkverk. Presist uttrykk.

� Strekkhimlinger med indirekte belysning. 
Broene gis et svevende uttrykk, letthet og 
luftighet.

� Rekkverk – innspent helglass, rustfri 
håndløpet. Transparens, presisjon, kontinuitet.

MARS 2010



Broer – materialer og karakter MARS 2010



20.04.2009Kontorarbeidsplasser, team

ARBEIDSPLASSER

� Installasjonsgulv 6 cm med teppefliser gir fleksibilitet for brukere og tekniske føringer

� Himlinger med innfelt belysning, 300 lux, forskjøvet plassering fristilt fra inventar.

� Hele himlingsflater, minimum av sprang. Luftighet til tross for begrensede etasjehøyder.

� Mineralull og teppegulv gir gode akustiske forhold.

� Helglassfronter i full høyde til stillerom og møterom

� Leantavler i alle landskap og teamarealer
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Kontorarbeidsplasser, team MARS 2010



20.04.2009stille og møterom, helglass

STILLE- OG MØTEROM

� Helglass vegg og dør, eikeprofil mot gulv og rundt dørutsparing

� Ett stillerom pr 8 arbeidsplasser

� Av-løsninger

� Synlighet og transparens, karakter etter hvordan rommene grupperes i 
arbeidsområdet
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stille og møterom, helglass MARS 2010



Servicefunksjoner, kontorlandskap MARS 2010



Kaffebar MARS 2010



Konsernledelse MARS 2010



Vip-møtesenter MARS 2010



Undervisningssenter MARS 2010



Eksisterende atrium, bygg B MARS 2010



Nytt liv til atriene, bygg B MARS 2010



Eksisterende atrium, bygg B MARS 2010



Nytt liv til atriene bygg B- sett fra hovedinngang MARS 2010



bygg C- eks. hoveinngang MARS 2010



Nytt liv til atriene bygg C- hovedinngang MARS 2010



Nytt liv til atriene bygg B mot bygg C- hovedinngang MARS 2010



Lysaker Park MARS 2010



Utomhus – kantinehage, en av flere delplaner MARS 2010



Åpning, 9. januar 2010 MARS 2010



Foto: Byggenytt, Jiri Havran, Link signatur AS

Takk for oss!
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