Prosjekt HOLSTAD
Holstadbygget i Råde er vårt hovedprosjekt.
Holstadbygget, Torsvei 1 i Råde, inneholder parkeringskjeller, næringsbygg i 1. etasje og 2.-3.
etasje med leiligheter.
På tomten var Holstads gamle hovedkontor. Dette ble revet til fordel for oppføring av bygget
vi har som hovedprosjekt. I parkeringskjelleren vil det i tillegg til biloppstillingsplasser være
boder og tekniske rom. Det vil også være tilgang til både heis og trappesjakt direkte fra
parkeringskjelleren. Næringsdelen har en størrelse på 515 m2. Vi har latt hele etasjen være
åpen, med unntak av garderobe og toaletter. 2. og 3. etasje vil inneholde 6 stk. leiligheter i
hver etasje. Størrelsene vil variere fra 61- 94 m2 BRA. Adkomsten til leilighetene er via
svalganger på en side av bygget. Vi har valgt å utforme leilighetene med god standard. Alle
boenhetene vil ha vannbåren gulvvarme, med fjernvarme som kilde. Utvendig er bygget
kledd med teglstein, Steniplater og stående buerkledning.
Byggets bærekonstruksjon består av prefabrikkerte stål- og betongelementer og yttervegger
oppført i bindingsverk. Trapp-, repos-, sjakt-, balkong- og svalgangselementer er også
prefabrikkerte. Vi har i hovedsak brukt Norsk Standard og Sintef byggforsk som kilder i
beregningene.
Under arbeidet har vi støtt på mange utfordringer i forhold til utforming og tekniske
løsninger. Vi har løst de fleste selv, men har også fått en hjelpende hånd av hovedveileder og
biveileder. Det har vært en krevende prosess hele veien med mange arbeidstimer og
problemer. Fremdriftsplanen som vi lagde i forkant av prosjektet ble et levende dokument,
men ved å jobbe opp mot en slik plan, ser vi at det har vært et godt styrings dokument
gjennom hele prosessen. Når vi nå nærmet oss slutten og prosjektet begynte å ta form, var
det en god opplevelse å se at hardt arbeid ga resultat. I problemstillingen vår skrev vi at vi
skulle prosjektere et bygg i energiklasse B, og dette var vellykket.
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