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DETTE ER
QUADRUM
En av Norges største eiendomsutviklere, Bane Nor Eiendom,
etablerte Quadrum AS for å utvikle fem bygg på ”trekanttomten”
mellom Kristiansand stasjon, riksvei E39 og Kvadraturen.
De første prosjektskissene ble skapt i samarbeid med den
anerkjente kristiansandskunstneren Kjell Nupen (1955-2014),
og består av arkitektoniske signaturbygg med flotte utsiktsforhold mot fjorden og landskapet rundt.
Bane Nor Eiendom har som mål at denne knutepunktsutbyggingen skal bli et av de viktigste landemerkene for
byutvikling på Sørlandet.
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SENTRALT
KNUTEPUNKT
Quadrum-prosjektet omfatter hele området mellom Vestre
Strandgate i øst, E39-broa i nord og jernbanen i sør. Utsikten mot
fjorden og over bylandskapet er en fremtredende kvalitet som få
andre kontorbygg i sentrum kan skilte med.
Området ligger i et sentralt knutepunkt for infrastruktur – tett
inntil jernbane, bussterminal, taxiplasser, havneterminal og
Kvadraturen sentrum.
Omleggingen av E39 medfører at motorveibroen lander på bakken,
og tomten blir da i enda større grad en del av sentrum. Nye
gang- og sykkelstier skal adskilles fra trafikkområdene på en
tydelig og god måte, slik at bydelene i vest og nord får en
hyggeligere og mer tilgjengelig inngang til denne
delen av Kvadraturen.
I umiddelbar nærhet til Quadrum finner du:
• Restauranter, kafeer og shopping i og rundt Markensgate
• NSB togstasjon Kristiansand
(3 timer med tog til Stavanger og 4,5 timer til Oslo)
• Kristiansand rutebilstasjon og bussmetrostopp med
hyppige avganger øst- og vestover
• Sykkelstier
• Taxiholdeplass
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KVADRATUREN
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1 Quadrum | 2 Togstasjon | 3 Rutebilstasjonen
4 Bystranda | 5 Nupen-parken | 6 Torvet
7 Fiskebrygga | 8 E39 9 Kilden Teater- og Konserthus
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Markens gate

7
8

9

9

FØRSTE BYGG
Første byggetrinn, E-bygget, er utformet av det anerkjente arkitektmiljøet A-lab, og vil bestå av ca. 6500 m2 kontorbygg og 1700 m2
kjeller. Tomten har en flott eksponering mot fjorden og Kvadraturen,
og E-byggets dimensjoner tilsier at dette blir et markant og oppsiktsvekkende referansebygg i hjertet av Kristiansand.

E-BYGGET
• Fantastisk utsikt over innseilingen til Kristiansand
• Sentral beliggenhet midt i et knutepunkt
• Et arkitektonisk landemerke
• Sydvestvendt bygg som gir gode solforhold
• Tegnet av det anerkjente arkitektbyrået A-lab (som også står bak
Barcode Masterplan, Statoil-bygget på Fornebu, Kanalbyen m.m.)
• Høy kvalitet fra innerst til ytterst
• Muligheter for individuelle tilpasninger
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SIGNATURPROSJEKT
Kongstanken bak utbyggingen er å skape en variert og urban funksjonsmiks av for ek
sempel kontorer, hotell, boliger og butikker med tilhørende parkering.
Det eksisterende gatenettet i Kvadraturen, med Tordenskjoldgate og Kristian IVs gate,
er videreført inn i prosjektet. Bygg som i dag stenger for utsyn i forhold til siktaksen
rives, og de nye byggene anlegges i henhold til disse. På denne måten etableres
attraktive siktlinjer fra byen og inn i den nye bydelen, og videre mot fjord og
landskap for øvrig.
Bebyggelsen gis vinkler og skråtak for best mulig utsyn mot fjord og hei.
Samtidig danner de skrå byggene vinkler som slipper maksimalt av sollys inn på
plassene og skjermer for vær og vind. Det skal også opparbeides attraktive uterom
mot bybildet og helt nye torgplasser innad i prosjektet.
Arkitektonisk vil Quadrum representere noe nytt, friskt og spektakulært,
men likevel fremstå balansert i forhold til Kristiansands struktur og skala.
Quadrum skal bli et sted hvor det er hyggelig å være, godt å arbeide og spennende
å komme til. Prosjektet bidrar også til at nye arbeidsplasser etableres ved et
sentrumsnært knutepunkt, slik at flere motiveres til å reise kollektivt.
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FELLESFUNKSJONER
I Quadrum legges det opp til felles kjøkken- og kantineløsning i
første etasje, samt felles dusj- og garderobeområde.

14

15

16

17

ÅPENT
LANDSKAP
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CELLEKONTORER?
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Mindre etasjer med interntrapp og gode møteplasser
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Åpent cellelandskap i byggets
spiss mot Baneheia og Kvadraturen
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Fantastisk sjøutsikt
fra store deler av bygget
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ETASJE
OVERSIKT
PLAN 1 Fellesområde
PLAN 2 Åpent landskap
PLAN 3 Åpent landskap
PLAN 4 Åpent landskap med to ulike leietakere
PLAN 5 Cellekontorer + noe landskap
PLAN 6 Åpent landskap i redusert etasje (skråtak)
PLAN 7 Mindre etasjer som henger sammen med
interntrapp som følger taket oppover
PLAN 8 Mindre etasjer som henger sammen med
en interntrapp som følger taket oppover
PLAN 9 Kun en mesanin over møterommet
i etasjen under
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ÅPENT
LANDSKAP
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CELLEKONTORER
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PLANTEGNINGER
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PLAN 2
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Åpent
landskap

PLAN 3

Åpent
landskap
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PLAN 4

34

Åpent landskap med
to ulike leietakere

PLAN 5

Cellekontorer
+ noe landskap
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PLAN 6

36

Åpent landskap i redusert
etasje (skråtak)

PLAN 7

Mindre etasjer som henger sammen med
interntrapp som følger taket oppover
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PLAN 8
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Mindre etasjer som henger sammen med
en interntrapp som følger taket oppover

PLAN 9

Kun en mesanin over møterommet
i etasjen under
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TEKNISK BESKRIVELSE
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ARKITEKTUR
A-lab, som har utformet E-bygget,
karakteriserer det slik:
• Unik beliggenhet i sentrum, på et
kollektiv-knutepunkt
• Utsikt over innseilingen til Kristiansand
• Spenstig arkitektur med gode uterom
• Moderne, funksjonelle, rasjonelle og
fleksible kontorløsninger
• Fremtidsrettede tekniske løsninger med
fokus på energieffektivitet
• Umiddelbar avstand til jernbanestopp,
bussholdeplass og taxi
• Tilrettelagt for inntil 300 arbeidsplasser
• Felles kjøkken og dusj/garderobeanlegg
• Felles parkeringsanlegg under byggene
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All bebyggelse innen planområdet skal gis
utforming med høy arkitektonisk kvalitet
og god kvalitet med hensyn til materialer
på alle fasader og tak. Uteområdene skal i
størst mulig grad være tilgjengelig for alle
og integreres med tilstøtende offentlige
grøntområder.
Fasadene vil være en lett konstruksjon.
Endelig fasadeutforming pågår og det vil
vektlegges å finne energieffektive løsninger.
Forslag til innvendig materialbruk foreligger
også, men leietaker vil her kunne påvirke det
endelige valget i en styrt samarbeidsmodell
med utleier.

ADKOMST OG PARKERING
Parkeringsløsningene for brukerne av
bygget vil være delt. Følgende kan tilbys:
• Faste plasser i eget p-anlegg.
Årlig kostnad: iht. tilbud.
• Tidsbegrenset utendørsparkering.
Årlig kostnad: iht. tilbud.
• Det er lagt opp til sykkelparkering både
ute og inne i p-kjeller.
• Det blir tilrettelagt for felles besøksparkering i p-kjeller.

Rekkverk:
Rekkverk i glass med balustre i pulverlakkert
stål/alu med håndløper.
Toalettkjerner:
Gulv:
Keramiske fliser.
Vegger:
Keramiske fliser.
Felleskorridorer:

Endelige avklaringer knyttet til parkeringsløsninger forutsettes å være en del av
kontraktsforhandlingene.
MATERIALBRUK OG KVALITETER
Bygg E planlegges utført med høy materialstandard og moderne tekniske løsninger.
Byggene skal ha BREAM sertifisering og
tilfredsstille TEK 17. I det følgende er det gitt
en kort beskrivelse av de mest sentrale elementer av materialbruk og kvaliteter:
Inngangsparti og trapper:
Gulv:
Keramisk flis i god kvalitet i kombinasjon
med slipt betong.
Trapp i kjerner:
Betongtrapp med slipte trinn og repos.

Gulv:
Keramiske fliser av god kvalitet.
Vegger:
Malte gipsvegger /glassvegger
Kontorlokaler:
Leietaker tilbys en løsning med 70 % åpent
landskap og 30 % team/cellekontor, samt
møterom og andre spesialrom i henhold til
romprogram og kravspesifikasjon. En uttegning av nevnte romprogram, samt en
revisjon, er medregnet i leieprisen.
Gulv:
Standard i kontor + gangarealer er teppe
fliser av god kvalitet. Parkett av god kvalitet
på inntil 25 % av møterom.
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Solavskjerming:
Utvendig solavskjerming på alle solutsatte
fasader.

Sanitæranlegg:
Sanitærutstyr leveres iht. tegninger og forskrifter. Det benyttes vegg monterte klosett.

Det må vurderes et styresystem for hver leie
område/ etasje/ eller fasade. Styring skal
overstyres av sol/vindfølere.

Sprinkleranlegg:
Bygget fullsprinkles iht. gjeldene brannkonsept for bygget.

Himling:
T-profilhimling (60cm x 60cm),
med gode lydabsorbenter.

Anbefaler bruk av screen duk og ikke persienner. Screen er bedre egnet for vind og gir også
et penere utrykk i fasadene.

Lydkrav:
Iht. Norsk Standard
• Mellom kontorer – 37 dBA
• Mellom møterom kontor – 44 dBA
• Mellom kontor – korridor – 24 dBA
• Mellom møterom og korridor – 34 dBA

Innvendige gardiner/lameller kan leveres for
leietakers kostnad.

Ventilasjon:
Det er medregnet et komplett moderne balansert luftbehandlingsanlegg. Luftmengde/
kvalitet i hver klimasone styres av CO2 sensorer. Ventilasjonsanlegget tilfører nødvendig
friskluft for å fjerne forurensinger i inneluften
og opprettholde et godt innemiljø. Varme og
kjøle behov dekkes av vannbårne systemer
som beskrevet ovenfor.

Brannvarslingsanlegg er tilkoplet brannvesen og nødvendige nødlysanlegg er
medtatt. Området blir dekket med røykdetektorer, manuelle meldere og brannklokker
i rømningsveier og fellesareal. I tillegg er det
medtatt styring av dører for adgangs-kontroll som er i rømningsveier. Valg av system i
samråd med leietaker.

Det benyttes høyeffektive roterende varmegjenvinnere for å gi et lavt energiforbruk.
Alle oppholdsrom med stor variasjon i
personbelastning som større møterom, kjøkken etc. prosjekteres med variabel luftmengde.
Det vil si at rommet ventileres med redusert
luftmengde når det ikke er i bruk eller personbelastningen er lav.

Det er medtatt et kortleseranlegg
m/ integrert innbruddsalarmanlegg.
Kortleser system er montert på dører inn til
leieareal, i fasade og innganger fra parkering.
Kort leveres ut ved innflytting. Supplering
av kort er en leietaker kost. Sikkerhets og
adgangskortsystem velges i samråd med
leietaker.

Luftmengdene til hver klimacelle behov
styres etter bevegelse og temperatur.
I praksis betyr dette at systemene vil kjøre
med redusert kapasitet i vinterhalvåret, og
varierende kapasitet i sommerhalvåret alt etter
gjeldende kjølebehov og om arbeidsplassen er
i bruk.

For innbruddsalarmanlegg er det medtatt
akustiske glassbrudd på utvalgte steder –
detektorer på bakkeplan, IR – detektorer
montert i fellesareal, magnetkontakter på
rømningsdører og sirener for hvert område.

Belysning:
Belysningsstyrken for de enkelte rom er
i henhold til ”Selskapet for lyskultur” sine
anbefalinger, og type armatur er tilpasset de
enkelte rom. For arbeidsplassene er det beregnet armaturer med opp- og nedlys, nedhengt
fra tak. I møterom, korridorer etc er medtatt
downlights.
I møterom er det lagt inn lys demping.
Tekjøkken:
Hvitt kjøkken, lengde = 2,4m
(4 moduler med overskap). Tomme moduler for
oppvaskmaskin og kjøleskap. Hvitevarer leveres
ikke som en del av leieavtalen
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Elektro / Data:
Det medtas 6 stikk for strøm, samt 3 stk.
datapunkt/uttak, Cat.6A
(valgfritt tele eller data), pr. arbeidsplass.
Bygget er tilknyttet fiberkabel. UPS` er og
generator kapasitet er i utgangspunktet
ikke en del av standard leveransen, men kan
leveres mot tillegg i leieprisen.

Vegger:
Systemvegger (v-fug)
Stedbygde vegger og yttervegger er
sparklet, striet og malt.
				
Kontorfronter:
Nordia Flush front eller tilsvarende.

Laster:
Generelt er dekker dimensjonert for 4 kN/m2.
Fasader og tak:
Fasadene skal leveres i gass og aluminium.
Spilene i fasaden skal være 300mm som vist på
fasadetegninger. Tak skal ha Sedum.
TEKNISKE KVALITETER OG ANLEGG
Oppvarming / kjøling:
Varmeanlegg baserer seg på oppvarming ved
hjelp av fjernvarme. Det leveres fjernvarme
til forvarming av ventilasjonsluft, samt til
oppvarming av arealer ved bruk av radiatorer. Temperaturen styres via romføler og SD
anlegg. Nødvendig kjøling av lokalene skjer via
ventilasjonsluft. Kjøling til datarom og andre
spesialrom kan tilbys basert på kaldt vann, for
leietakers regning.

Det er medtatt et porttelefonanlegg for
bygget. Portapparat og kortleser blir
montert i samme system.

Heiser:
Sentralåpnende- eller teleskopdører. Fronter, døromramning, dørsmyg og dører i sjakt
leveres med overflater i syrefast, rustfritt stål
av god kvalitet. Dørene leveres med “tidlig-døråpning-funksjon». Dører monteres
i helfronter. Fronter skal dekke hele åpningene, fra dekke til dekke og fra sjaktvange til
vange.
Heishastighet: min.1,6 m/sek.
Trinnløs regulering ved start og stopp.
Heisene skal være med god kjørekomfort.
Heisstolen utføres med pålagt rustfritt,
syrefast stålplate fra gulv til ca. 300 mm.
Øvrig innredning skal være iht. utvalg fra
leverandøren, det skal være mulig å velge
innredning til heise- stolen blant «høystandard-variantene».
Innvendig dør og dørsmyg utføres i syrefast,
rustfritt stål. Terskler i sjakt og stol leveres
i aluminium. Dører i sjakt utføres i syrefast,
rustfritt stål, likeledes komplette karmer/
omramminger.
Utbyggingsprosjektet i Quadrum er under
utvikling. Informasjonen i dette prospektet
beskriver både visjoner og faktiske planer for
området, og det endelige resultatet vil
nødvendigvis kunne avvike fra det som er
viualisert og beskrevet her. Nærmere
informasjon fås ved å ta kontakt med:
Gisle Bjørsrud Bø på tlf. 404 08 045
eller gisle@quadrum.no
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KONTAKT:
Gisle Bjørsrud Bø
404 08 045
gisle@quadrum.no

PROSJEKT I REGI AV:
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