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GLØR – NYTT SERVICEBYGG OG TRAFFIKKPLAN
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Det nye servicebygget er planlagt over tre plan og med et samlet areal 
på 1650 m2 (BTA). Bygget blir det første du møter når du ankommer 
Roverudmyra miljøpark. Plasseringen er rett utenfor anleggets 
inngjerdede område

Utformingen av servicebygget støtter opp om og legger til rette for en 
god og effektiv drift. Nøkternhet, gode arbeidsforhold, god logistikk, 
hygiene, helse, miljø og sikkerhet har stått i fokus. Formen på bygget er 
først og fremst valgt med de kriterier. Sekundært har energi og bærekraft 
vært viktig. 

Bygget og byggets plassering også tar hensyn til omgivelser, trafikkbildet 
og områdets begrensinger. 

Bygget har en lang og slank hovedkropp, som med sin form skal korte 
ned avstanden fra produksjonen til skogen, og klart definere rene og 
urene soner. I tillegg er det lagt vekt på innvendig kommunikasjon, som 
inkluderer alle ansatte – ingen skal føle seg utenfor sosialt og kollegialt, 
samtidig som man skal utøve en smart forretning. Bygget har lagt vekt på 
at noen arealer kan fortettes, og med bygningsformen er det ingen 
innvendige søyler og bjelker og bærende vegger som vil komme i konflikt 
med andre planløsninger og bruk av bygget. 

Kort om servicebygget 
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— Passivhus standard, lavenergi. 

— 50% reduksjon av klimagasser. 

Klimastatus
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Situasjonskart 
Kontraktsgrense
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Plan 0

Teknisk rom, lager, 
treningsrom og 
garderober. 
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Plan 1

Hovedinngang med 
vektkontroll, kontorer, 
garderober og 
kantine. . 
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Undervisningsrom, 
møterom, grupperom 
og kontorer. 

Plan 2 
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Fasader 

Over: mot adkomst – nord 
Under: mot anlegg og parkering – sør  

Over: mot hovedinngang – øst
Under: mot anlegget – vest 
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Kvaliteter og overflater

Fokus på livssykluskostnader, sirkulærøkonomi og bærekraft har ligget til grunn for valg av kvaliteter og overflater. Gjenbruk og bærekraftige 
materialer har vært retningsgivende for valg av kvaliteter og overflater. Det planlegges for gjenbruk av kontormøbler og gjenbruk av møbler i 
sosiale soner.

Utvendig

Det benyttes glassopor som grunnisolasjon og GLØRs eget biotak planlegges på tak over vestibyle. Utvendig kledning er ubehandlet malmfuru for 
at bygget skal få et naturlig uttrykk. 

Innervegger og himling 

Det er mye glass i offentlige soner. Innvendig er det ønsket at bygget skal utstråle at dette er et trebygg, ved å vise åpne konstruksjoner. Viktige 
funksjoner som bærende og avstivende delevegger, samt trapper og heissjakt er i KL-tre (massivtre). Disse valgene er også tatt i forbindelse med 
garderober og tekniske funksjoner, for å utnytte de solide egenskapene. Kontorskillevegger består av vegger i tre og fleksible glassfronter. Himling 
er planlagt som systemhimlinger med plater i treullsement.  

Gulv 

Gulv vil være slipt glassbetong, tilsvarende som i dagens administrasjonsbygg. Gulv i cellekontorer og 2. etg. vil være en kombinasjon av 
vinylbelegg og industriparkett av eik. 

Garderober og uren sone 

Overflater vil være solide og enkle å vedlikeholde, kombinert med tre.    

Kjøkken 

Planlagt som en fullskala kantine. 

Kvaliteter og overflater
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Kvaliteter og overflater 
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Veianlegg 
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Veianlegg 

Rundkjøring Trinnvis utbygging


