STUDENTSAMSKIPNADEN

Nye studentboliger i Haugesund sentrum

tekst: Liv Alsaker Sande foto: Jørgen Freim

Når byggingen av 74 nye leiligheter starter i januar og målet er
å bli ferdig til studiestart i august samme år, holder det ikke
bare med en optimistisk prosjektledelse. Terje Lindstrøm i GL
Pro-sjektservice innrømmer at han i perioder tvilte på at de ville
klare å bli ferdig med hele bygget til studiestart, men heldigvis
tok han feil. Mandag 10. august kunne han sammen med direktør i Studentsamskipnaden Stord/Haugesund sette signaturene
på papiret som sier at bygget formelt er overtatt.

Studentboligene er bygget i massivtre, noe som er godt synlig på fasaden.

BYGGET I MASSIVTRE

Studentboliger i
rekordfart

Denne leiligheten med hems leies ut til par uten barn.

Standard studioleilighet.

Grønt gulvbelegg er et friskt innslag i bygget.

Gleder seg over eget
kjøkken og bad

Prosjektleder Terje Lindstrøm i GL Prosjektservice i atriumet i bakgården.

– Jeg må berømme alle som har bidratt i
dette spennende prosjektet - ikke minst de
30 personene som gjennom hele våren og
sommeren har stått på lange arbeidsdager
for å få dette ferdig, sier Lindstrøm.

Hun får ikke lang vei til forelesning, Camilla Soto Peterson
(21) som har flyttet inn i en
av de nye studentleilighetene i Haugesund sentrum.
Nærmere bestemt 400 skritt, i
følge beregninger foretatt av
Studentsamskipnaden.

83 millioner kroner
På knappe åtte måneder har tomten der
den tidligere Sentrumsheimen lå, gitt
grunn til et miljøbygg i massivtre. Nå blir
det hjemmet til 91 studenter. Prislappen
på bygget er 64 millioner kroner, pluss 19
millioner for 1. etasje som skal være kursog konferansesenter for HSH og kaffebar
åpen for alle.

Direktør Heidi Aarøe Moe i Studentsamskipnaden Stord/Haugesund og Terje Lindstrøm i GL Prosjekt-service
underskriver dokumentet som bekrefter at Studentsamskipnaden formelt har overtatt bygget.

– Vi klarte å innfri målet som var å bygge
framtidsrettet og med høy kvalitet til en
pris som passer studenter. Her er hver millimeter utnyttet. Alle møblene er skreddersydd til rommet etter tegninger fra arkitektene, sier Moe.

bygg Tre tårn i Sandnes. Bygget er et såkalt
passivhus, som blant annet betyr at det
bruker lite energi til oppvarming sammenliknet med vanlige hus. I tillegg gir dette et
godt inneklima for de 91 studentene som
skal bo her.

Vakkert trebygg

Flott bakgård

Og har du ikke allerede vært i Haugesund
sentrum og sett det nye bygget, bør du
virkelig ta turen. Dette er nemlig ingen
grå kjedelig betongkloss, men derimot et
praktbygg i massivtre. Studentboligene
er tegnet av arkitektene Helen & Hard,
som blant annet har vunnet priser for sine

Selv om tomten bare var på 832 kvadratmeter, har de fått plass til et atrium i bakgården der studentene kan sitte nedover
i trappene og samles til sosialt samvær.
Studentene har allerede planer om flere arrangementer, og en vegg i atriumet er malt
hvit og skal fungere som lerret.

Tredjeårsstudenten på sykepleierlinjen
ved HSH får heller ikke lang vei når praksisen på Haugesund Sykehus starter senere i høst.
– Jeg bor rett og slett midt i smørøyet, og
tror jeg må ha en av byens fineste utsikter
her fra 4. etasje. Bare se her, sier Camilla
og viser oss havet vest der ute med Risøybroen i front.
– Jeg bodde tidligere på Vardatun og trivdes også der, men da jeg hørte at jeg hadde mulighet til å leie en av de nye boligene
midt i byen, var jeg rask å sende inn en
søknad, smiler hun.
Leiligheten er på 16 kvm. Har eget kjøkken
og bad, plass til skrivebord og en seng som
også fungerer som sofa om dagen. Når Vi
Bygger Nytt avlegger den splitter nye stu-

dioleiligheten et besøk, er hun i ferd med
å pakke ut av flyttelasset som hun hadde med seg fra Vardatun. Så veldig mye
trenger hun ikke ta med seg til den nye studentleiligheten.
– Her har jeg alt jeg trenger og spesielt deil-

ig er det å ha eget kjøkken og slippe å dele
bad med noen andre. Kjøkkenet er godt utstyrt og alle hvitevarer er på plass, så dette
er egentlig skikkelig luksus, sier Camilla
Soto Peterson som også gleder seg til å ta i
bruk det flotte atriumet i bakgården.

Camilla Soto Peterson var blant de første som flyttet inn i studentboligene.

Syttifire spesialtilpassede
kjøkken til studentene
De nye studentboligene i
Haugesund sentrum har høy
gjennomgående standard, og
kjøkkenet er intet unntak.
Neumann Bygg i Haugesund leverte kjøkken fra Shcmidt til alle de 74 enhetene i
Sørhauggata 100.

Spesialtilpasset
I alle hybelenhetene er Schmidt-kjøkkenet
spesielt tilpasset den enkelte enhet, og
produsert ett og ett etter tegningene.
– Bygget har en unik utforming. Mange
fag og folk har vært involvert i byggeprosessen, og ethvert kjøkken er tilpasset det

enkelte rom, spesielt med tanke på plassering av vask og koketopp. Det har vært
en stor og krevende jobb, det har tatt mye
tid og nøye planlegging. Men prosessen
har vært spennende og vi har hatt et godt
samarbeid med byggherre GL-prosjektservice AS og Studentsamskipnaden underveis, forteller Kasper B. Larsen, salgssjef for kjøkken hos Neumann i Haugesund.
Hele prosessen, fra anbud til levering i august 2015, tok omtrent ett år.
Studentene som får boltre seg på kjøkkenet i studenthyblene har både stekeovn,
platetopp, kjøleskap og god plass i skap
og skuffer til kjøkkenutstyr. De fikk til
og med garderobeplass i et av kjøkkenets
høyskap.
– Det ble mer helhetlig å få gardero-

PEFC-SERTIFISERING
Siden 2010 har Schmidt hatt PEFC-sertifisering; Programme for the Endorsement of ForestCertification,verdensførendeskogssertifiseringssystem.EnPEFC-sertifiseringsikrerat
hoveddelen av det treet som brukes kommer
fraskogmedbærekraftigskogsdrift.Detbetyr
ipraksisatforhverttresomfelles,plantesdet
et nytt, man tar hensyn til og bevarer skogen,
mangfoldighetenavdyr,ogskogsdriftenskal
sikre jobber til glede for lokalbefolkningen.

beløsningen gjemt inn i samme utførelse
som kjøkkenet, sier Larsen.

Bærekraftig passivhus
Selve bygningene i Sørhauggata 100 er
bygget som passivhus, og da valget falt
på Schmidt-kjøkken fra Neumann gjorde
de noe rett. Schmidt bruker kun trevirke
som er PERC-sertifisert, og er den eneste
kjøkkenprodusenten i Frankrike som har
NF-Sertifisering.
– Vi er stolte av å levere et kvalitetsprodukt som er bærekraftig og ikke minst solid, til avtalt tid og uten komplikasjoner,
avslutter Larsen.
Da gjenstår det bare å ønske alle de nyinnflyttede studentene mange gode måltider
laget i sitt eget, spesialtegnede kjøkken.

NF-SERTIFISERING
Schmidterdenførstekjøkken-ogbade-romsfabrikant som har oppnådd den franske miljøsertifiseringen NF for møbler. Det er den
enesteoffisiellemiljømerkningsomsertifiserer
møbelproduktersmiljøvennlighet.Velgerdu
etSchmidt-produktstøtterduenbedriftsom
gjør en forskjell for miljøet. Et NF miljømerke
for møbler omfatter både produktets brukervennlighetogkvalitet,plussproduktetogproduksjon-ens påvirkning på miljøet.

Praktiske skuffer.

Moderne låssystem i studentboligene
Tegningen er kun retningsgivende
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Kortlåser erstatter nøkler
Låsservice AS i Haugesund har levert kortlåser til alle student-hyblene og fellesdørene i det nye bygget i Sørhauggata
100. Dette gjør registrering av nye leietakere mye enklere og
man slipper å tenke på eventuelle nøkler som blir mistet.
– Dersom noen mister adgangsbrikken,
eller ikke leverer den tilbake ved utflytting, vil den kunne slettes. Her skal jo
leietakere gjerne bare bo et par år før
neste mann flytter inn, sier Kjetil Saltveit i Låsservice AS.
Saltveit legger til at adgangskontroll
på slike bygg gir mange fordeler og ikke

minst større fleksibilitet. I tillegg blir
sikkerheten mye bedre, noe som er viktig
for et sentrumsnært bygg.
Det er planlagt at t.o.m. felles vaskemaskiner skal kunne betjenes med
adgangsbrikken. Studentene trekkes
da et lite beløp hver gang de benytter
vaskemaskinene.
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Takk for oppdraget
Vi gratulerer Studentsamskipnaden med nye studentboliger
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På de neste sidene finner du en oversikt over de som har vært med å bygge de 74 studentboligene i
Haugesund sentrum. Den flotte bygningen ble levert til Studentsamskipnaden Stord/Haugesund i
august og 91 studenter er nå flyttet inn. Bygget er i massivtre og er et såkalt passivhus, som blant
annet betyr at det bruker lite energi til oppvarming sammenliknet med vanlige hus. I tillegg gir dette
et godt inneklima for studentene som skal bo her.

El-installasjoner:

www.togersen-elektro.no • 52 72 61 61
post@togersen-elektro.no

Glassfasader, dører og
solskjerming:
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www.glp.no - 52 85 25 00 (sentralbord) - post@glp.no
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Stolt leverandør av dører,
NEUMANN – ET
BYGGVAREHUS MED S
Tømmerarbeid:
vinduer, vegger, isolasjon,
NEUMANN – ET BYGGVAREHUS MED S
kjøkken og kledning:
ÅPNINGSTIDER NEUMANN BYGGVAREHUS:
INTERIØRVARER 10-17 Torsdag 10-19 Lørdag 10-16
ÅPNINGSTIDER NEUMANN BYGGVAREHUS:
BYGGEVARER 07-17 Torsdag 07-19 Lørdag 09-16
INTERIØRVARER 10-17 Torsdag 10-19 Lørdag 10-16
RAGLAMYRVEGEN
HAUGESUND
BYGGEVARER 07-17 35,
Torsdag
07-19 Lørdag 09-16
KUNNSKAP,
TRYGGHET
OG
KVALITET
Telefon 52 70 76 70 www.neumann.no
RAGLAMYRVEGEN
35, HAUGESUND

schmidt-kjokken.no
schmidt-kjokken.no

Telefon 52 70 76 70 www.neumann.no
NeumannHaugesund
NeumannHaugesund
og blogg: neumannbloggen.blogspot.com
NeumannHaugesund
og blogg: neumannbloggen.blogspot.com

www.neumann.no • 52 70 76 70
haugesund@neumann.no
www.kraftglass.no • 52 71 76 01
firmapost@kgalu.no

ET BYGGEVAREHUS MED SÆRPREG

www.skudebygg.no • 52 81 48 84
post@skudebygg.no

KUN
KUN

Prosjektering og utførelse av sanitær-,
varme- og sprinkleranlegg:

Byggherreombud:

Ersland Byggeadministrasjon
RÅDGIVENDE INGENIØR

Karmøy
www.comfort.no • 52 84 80 60
karmoy@comfort.as

51 22 06 70 • 977 87 200
svein@svein-ersland.no

Riving, grunn - utomhusarbeider:

Maling og gulv:

Ekrene Næringspark 39, 5550 Sveio. Tlf. 52 72 73 71 – post@thalleland.no

BF Overflateteknikk AS

Halseidvegen 248, 5514 Haugesund - Tlf. 52 72 73 71

52 72 73 71 • post@thalleland.no

982 04 131 • terje@bfo.as

Adgangssystem, lås og beslag:

Rådgivende ingeniører:

www.laasservice.no • 97 15 53 00
haugesund@laasservice.no

www.hoyerfinseth.no • post@hoyerfinseth.no
47 23 27 80 00

Rådgivende ingeniører:

Levering og montering av massivtre:

Petter J. Rasmussen AS

RÅDGIVENDE INGENIØRER & ARKITEKTER

www.petter-rasmussen.no • 483 11 311
arne@petter-rasmussen.no

OM NATUREN FIKK BESTEMME
www.woodcon.no • 91 82 39 18 (Terje)
terje@woodcon.no

