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Nytt kulturelt
kraftsenter for
Hedmark og
Oppland

ler i kulturhuset. Total byggekostnad ligger på om lag 697
millioner kroner.

til at det har vært avgjørende
for byggets estetikk at støpearbeidene ble bra, forteller Wold.

Inne og ute samtidig

Arkitekt

Bygget har blitt en integrert
del av byen. Bruken av glass
gjør at de som er inne opplever
at de samtidig er ute – og omvendt. Hvordan Stortorget og
Strandgaten har blitt en forlengelse av bygget, og bygget
en utvidelse av gatene.
– Kommunenes bevisste satsing på aktiv bruk av informasjon og kommunikasjon har
vært ett av flere suksesskriterier i denne sammenheng, sier
prosjektsjef Ole Jonny Eriksen.
– Alle gode krefter i nærmiljøet var både svært tålmodige
og konstruktive i de 2,5 årene
det tok å få reist bygget. Det
var ikke alltid like lett for andre næringsdrivende når byggearbeidene kom så tett innpå
dem, sier Eriksen.

Kulturhusets arkitekt har vært
det danske selskapet Vandkunsten. Deres mann, Flemming
Ibsen, forteller Ingeniørnytt at
de har vært involvert i kulturhusprosjektet helt siden 2002,
og har vær tett på alle prosesser siden da. Han gir byggherre
stor honnør for hvordan de har
brukt sin arkitekt, og mener at
god ledelse og Vandkunstens
involvering fra «start til mål»
er en viktig grunn til det flotte
resultat som nå skal tas i bruk.
Han roser også hovedentreprenøren Martin M. Bakken AS
for den høye håndverksmessige
kvaliteten han og kollegene har
fått se.
Hamar kulturhus skulle bli

Hovedentreprenør

Hamar kommune har fått nytt kulturhus, et regionalt kraftsenter for kulturell utvikling i Hedmark og Oppland. Det blir prøvedrift fra januar 2014 og offisielt åpningsarrangement 14. – 16.
mars 2014.
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Vi leverte luftbehandlings
entreprisen

Professor Smiths alle 52B, 3048 Drammen,
tlf. 32 89 65 70, www.vito-as.no

– Hamars nye kulturhus vil
være et kulturelt kraftsenter,
men samtidig skal det være et
åpent og inkluderende samlingspunkt og en viktig kulturell møteplass i Hamar sentrum, forteller kultursjef Terje
Halvorsen.



Kulturhuset blir et flerbrukshus med konsert/teatersal, ungdomskulturhus, musikkverksted,
konferansesal,
bibliotek, kafè og kontorlokaler. Det får en rekke store og
mindre øvingslokaler tilpasset
kor, korps, dans og teater. Alt
bygget etter ny standard som
er ute på høring nå.
Huset vil være hovedbase for
Musikk i Hedmark og Teater
Innlandet med prøvesaler,
verksteder, kontorer og lager.
Det bygges også to nye kinosa-

Kjersti Wold har vært prosjektleder for byggets hovedentreprenør Martin M. Bakken
AS. Hun forteller til Ingeniørnytt at bygget for dem har vært
et utfordrende og spennende
prosjekt.
– Bygget er komplekst og
med mange detaljer, noe som
har stilt store krav til kvaliteten på arbeidene. Spesielt vil
jeg nevne betongarbeidene,
praktisk talt hele bygget er
plasstøpt. Betongarbeidene har
vært teknisk krevende i tillegg

Gode stoler og god akustikk. Det skal
kunne være 400 som sitter eller 1000
som står i den største av salene i det
nye kulturhuset.
(Foto: Hamar kommune)
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har blitt slipt mellom hver behandling.

Bad og dusj

Det har nok ikke bare vært enkelt for næringsdrivende
som har ligget tett opp til byggearbeidene. Men nå står
huset der. Hundre mennesker får sin daglige jobb i huset,
og et ukjent antall besøkende vil også komme. Det betyr
vel mange nye kunder for dem som ligger rundt torget?
(Foto: Hamar kommune)

et transparent bygg, der bygg
og by skulle fremstå nær sagt
som en enhet. For å få dette til
har Ibsen og hans kolleger
brukt grep som gjennomført
bruk av glass og eksempelvis et
to meter overheng mellom
kortsiden av bygget og ut mot
Strandgaten.

Innredning og snekkerarbeid
Innredning og design har vært
gjort av Wilberg Design. Deres
mann Tommy Wilberg forteller
at veggpaneler og skap, rekkverkplater i trapper. oppby-

Kulturhuset og byen, to sider av samme mynt.
(Foto: Hamar kommune)

ging av tribuner i kinoer, kultursal, alt har vært gjort av
dem.
Det samme gjelder servanter
til dame og herregarderober,
produsert i staron, vegg og
takkledning i studieceller, sittebenker,
avlastningsplater,
resepsjoner, kafédisk, tekjøkken, veilederskranker, ståbord,
barbord, hyllevegg til barneavd, veilederskranker til barneavd, veilederskranker med
hev og senk, romdelere, komplette kjøkken, sminkebord og
podier.

Så var byggingen I gang. (Foto: Hamar Kommune)

Toalettskillevegger og dusjvegger til Hamar Kulturhus, er levert av Skauan+Gilbert. Veggene er modifisert for å tilpasse
arkitektens ønsker til utseende
og funksjon. Til alle publikumstoaletter er det levert Kemmlit Cell Classic , som er produsert i høyder opp til 2400 mm. I
alle toalettrommene er det spesiallagde himlinger etter arkitektens ønsker slik at vegger og
tak er i samme materiale og
farge.

Til garderober/dusjer er det
levert Kemmlit Primo F dusjvegger, som er levert i full
høyde uten klaring mot gulv eller tak. Her var det nødvendig
og hente inn farge utenfor
standard fargeutvalg fra produsenten, slik at veggene fikk
farge som var i samsvar med
fargepaletten som ellers er benyttet på bygget.
Skauan+Gilbert as har hatt
en spennende og utfordrende
oppgave med å finne løsninger
som tilfredsstiller arkitekten
og byggherre sine ønsker og
spesifikasjoner til design og
kvalitet.

Lyd og akustikk
Danske Jönsson Inventar A/S
har produsert og montert de
mer enn 500 akustikkpanelene
man har behøvd i Hamar Kulturhus. Akustikkpanelene er
utført i sertifisert, brannhemmende Firax MDF-plater og
lister, og i mer enn 20 forskjellige varianter.
– Grunnmodulen er 1200 x
2400 x 300 mm, noe som har
gjort monteringsarbeidet ekstra utfordrende, forteller prosjektleder Jonas N. Gøttler til
IngeniørNytt.
Vekten alene, overstiger i
noen tilfeller 100 kg per panel.
De fleste av panelene ble heist
på plass med spesiallaget heisverk. Under produksjonen er
det brukt mer enn 1000 MDFplater, skåret og frest på CNCmaskiner, ut fra 3D AutoCAD
tegninger. Samtlige paneler er
håndsamlet av møbelsnekkere,
grunnmalt med spesiallakk
som «pakker inn» saltene som
brukes til å brannhemme
MDF-platene.
Panelene er sortlakkert, med
minimum tre behandlinger, og

Ordfører Einar Busterud tok 3. september 2011 første spadestikk til Hamars
nye kulturhus. (Foto: Hamar kommune)
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Wilberg Design Innredninger AS
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