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Dansk partner optimaliserer norsk byggeprosjekt 

Tidlig involvering av en dansk partner i et komplekst offentlig byggeprosjekt, nemlig 

Teglverkstomta på Hasle i Oslo, innebar at prosjektet ble optimalisert både når det gjaldt 

tid, kvalitet og totaløkonomi. Dette er gjort i nært samarbeid mellom den danske 

elementleverandøren Taasinge Elementer, entreprenøren MT Højgaard Norge, byggherren 

Undervisningsbygg Oslo, ingeniør Rambøll og arkitektfirmaet L2. 

Da de besøkte fabrikken i Danmark, fikk både byggherre, ingeniør, arkitekt og MT Højgaard se det 

med egne øyne: Når Taasinge Elementer sier at de er ledende på elementområdet, så ligger det 

noe i det. Seniorkonsulent hos Taasinge Elementer i Norge, Per Hollænder, sier:  

"Vi vil gjerne demonstrere at vi har en veldig profesjonell tilnærming, fordi vi er svært spesialisert 

på det vi gjør. Derfor inviterte vi flere ganger alle parter på besøk i produksjonen, så de kunne se 

hva vi snakker om når det gjelder kvalitet."  

Tidlig involvering avgjørende  

Byggeprosjektet på Teglverkstomta inkluderer både en skole og en idrettshall. Skolebygningen, 

som i fremtiden skal romme nesten 800 elever, er nå ferdigstilt, og dermed er ca. 80 % av 

Taasinges levering og 55 % av byggeprosjektet fullført. Per Hollænder sier: 

 

"Hos Taasinge Elementer legger vi stor vekt på å komme tidlig inn i byggefasen. Det gir oss 

dessuten muligheten til å fungere som rådgivere i prosessen, hvilket bl.a. betyr at vi kan bistå med 

optimalisering av konstruksjoner og detaljer for å sikre en god totaløkonomi for alle. I tillegg har vi 

jobbet med 3D-prosjektering og BIM i mer enn 10 år, og det er uten tvil en av måtene å sikre 

kvaliteten på gjennom hele byggeprosessen - også når det gjelder logistikken i utførelsesfasen 

med tanke på en glidende flyt og en sikker avslutning av byggeprosjektet." 

Mange fordeler med elementer 

Ved å bruke ferdige elementer i byggeprosjektet har byggherren fått optimal sikkerhet for at 

tidsplanen kunne følges og at eventuelle følgekostnader ble redusert. Det skyldes at produksjonen 

og kvalitetskontrollen av elementene skjer under kontrollerte forhold. Og resultatet er en raskere 

avslutning av byggeprosjektet, fordi man er mindre avhengig av vær og vind.  

 

I tillegg til den høye kvaliteten på elementene, har vi opplevd at alle parter har vært åpne og 

løsningsorienterte gjennom hele prosjekteringsprosessen, og har ønsket å sikre et konstruktivt 

samarbeid heller enn å gå inn i konflikter når noe i prosessen ikke gikk helt etter planen", sier Per 

Hollænder. Han legger til at det helt klart betyr at Taasinge Elementer satser på ytterligere 

samarbeid med byggebransjens parter på det norske markedet i fremtiden - til fordel for norske 

byggeprosjekter. 

 
For mer informasjon, ta kontakt med salgssjef hos Taasinge Elementer John Asmussen på telefon 
+45 30 59 19 25 / e-post: jca@taasinge.dk eller divisjonsdirektør Lauritz Rasmussen på telefon 
+45 21 24 64 55 / e-post: lra@taasinge.dk Se også www.taasinge.dk  
 



Om byggeprosjektet - Teglverkstomta 

På Teglverkstomta på Hasle er det planlagt en ny 1-10 skole og flerbrukshall, med en kapasitet på 
780 elever og 20 spesialelever. Skoleanlegget, som bygges etter en passivhusstandard, skal 
ferdigstilles til skolestart 2015. 

Teglverkstomta er ett av flere passivhusprosjekter, og det er stort fokus på detaljer og tetthet. 
Skolen vil bli et enkelt og rasjonelt bygg over fire etasjer. De yngste elevene vil gå i den nederste 
etasjen. Det vil bli satt opp fleksible vegger som gir mulighet for enkel flytting av interne vegger 
mellom undervisningsrommene.    

I tillegg til skolen bygges det en flerbrukshall som vil få direkte adkomst fra t-banestasjonen. 
Teglverkstomta eies av Oslo kommune, og ligger mellom Hasle Torg og Riksanlegget for tennis. 

Entrepriseformen er totalentreprise, og byggherren er Undervisningsbygg Oslo. Entreprenøren er 
MTH Norge, arkitekten er L2, ingeniøren er Rambøll, og Taasinge Elementer leverer de ferdige 
treelementene til prosjektet. 
 
 
Fakta om Taasinge Elementer 
 
Taasinge Elementer er en divisjon av Palsgaard Gruppen og Danmarks ledende leverandør av 
prefabrikkerte treelementløsninger til tak og fasade.  
 
Selskapet har eksistert i mer enn 40 år, med produksjon i Hampen på Midtjylland og Taasinge ved 
Svendborg. Taasinge Elementer har eksportert elementløsninger til Norge siden 2010, primært til 
bolig- og institusjonsprosjekter. 
 
Taasinge Elementer er sertifisert av Dancert i henhold til prEN14732 og løsningene tilpasses 
dagens krav i TEK10. 
 
 
 
Bilde_1: Byggeprosjektet på Teglverkstomta omfatter både en skole og en idrettshall – her 
monteres elementene på skolebygningen på Teglverkstomta i Oslo. 
 
Bilde_2: Taasinge Elementer er ledende på elementområdet – her formonteres vinduer og dører 

på fabrikken. 

 


