TESTIMONIAL

“Mht. Arkikons kompetencer
er vi særligt imponerede over
deres evne til at tage vare på de
hundredvis af tekniske
detaljer, der skal tages hensyn til i et så teknisk betonet
byggeri.”
Karsten Aubert
Investeringsselskabet
Daimyo i Oslo

Kvitebjørn Varme, Tromsø
- Stor fleksibilitet og et imponerende overblik
I Tromsø, der ligger så langt mod nord i Norge, at der er midnatssol om sommeren, var
der behov for et anlæg til affaldsforbrænding af flere årsager. Problemet med affald skulle
løses, så man ikke længere skulle transportere det 1.000 km væk til forbrænding i Sverige,
som det er sket hidtil. Samtidig havde Kvitebjørn Varme AS brug for mere energi til fjernvarmenettet – og affald er den mest oplagte lokale energikilde på de breddegrader.
Byggeriet er en del af en større anlægsentreprise til over DKK 500 mio., der har til formål
at forsyne byen og universitetshospitalet med fjernvarme. Anlægget sættes i drift i foråret
2017.
”Vi ønskede et funktionelt byggeri til fjernvarmeværket, der er tilpasset procesanlægget fra
den danske kedelproducent Weiss,” oplyser bygherren på projektet, Karsten Aubert fra
investeringsselskabet Daimyo i Oslo. Han fortsætter: ”Selvom anlægget ligger gunstigt i
forhold til naboer, så ses byggeriet tydeligt fra ringvejen rundt om Tromsø. Derfor var det
afgørende for os, at bygningerne tager sig så godt ud, at det bliver dem – og ikke skorstenen – der fanger blikket, når man kører forbi.”
Bygherren tog i forbindelse med arkitektkonkurrencen kontakt til Arkikon efter anbefaling fra
Weiss. Om begrundelsen for, at Arkikon vandt konkurrencen, siger Karsten Aubert:
”Vi fik et godt indtryk af Jesper Quist Hauskov, og firmaet udviste stor fleksibilitet mht. til
at tilpasse sig vores kontraktsfilosofi: at bygherren styrer udbudsprocessen og totalentreprenøren selve byggeriet. Arkikon var med andre ord indstillet på at påtage sig en arkitektopgave under et stort tidspres – også selvom de vidste, at bygningsarbejdet ville overgå til
en totalentreprenør efter udbuddet. Og mht. til Arkikons kompetencer er vi særligt imponerede over deres evne til at tage vare på de hundredvis af tekniske detaljer, der skal tages
hensyn til i et så teknisk betonet byggeri.”
Bygherren havde ellers svært ved at skjule smilet, da Arkikons konkurrencemateriale blev
præsenteret. Visualiseringerne viste nemlig traditionel beplantning i form af træer, som jo
slet ikke gror så højt mod nord. Med et glimt i øjet bemærkede han, at de så også forventede, at de grønne træer var en del af projektet.
Nybyggeriet på Kvitebjørn Varme er med en bygningsmasse på 3.700 m2 og et budget på
NKR 75 mio. Arkikons første større projekt i udlandet.
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