
REGIONALT KULTURHUS I STJØRDAL 
PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE
motto: Sjørdarnsjenerøs 

VISJON /  Stjørdal Kulturhus skal være et viktig møtested både lokalt i Stjørdal og regionalt for Midt Norge. En plass hvor alle kulturinteresserte skal 
komme, og folk av alle slag skal kunne utvikle sine skapende og utøvende evner. Kulturhuset med kirka skal fungere som en verdig møteplass for 
byens og regionens innbyggere. I tillegg vil hotellet huse tilreisende og bidra til å vitalisere anlegget og stedet ytterligere.
Arkitekturen skal utstråle byggets moderne funksjon og samtidspuls til en hver tid. Samtidig er prosjektet forankret og inspirert i stedets historie og 
kultur. Stjørdal Kulturhus blir en mangfoldig plattform for kultur, kunst, dans og musikk. Bygningen blir et lokalt møtested for alle i ukens syv dager. 
Prosjektet skal fremstå som inviterende og inkluderende for alle. Det er vektlagt at prosjektet i seg selv også blir en stedegen attraksjon.



GRØNT SENTRUM
Kulturparken skal fungere som et grønt 
sentrum for Stjørdal. Parkens nettverk strek-
ker seg ut i resten av byen.

DIAGRAM SITUASJON:

KULTURELT MØTESTED
Kulturparken skal være et mangfoldig møte-
sted, hvor det skapes rom for  både mennes-
ker, dyr og planter

BEVEGELSESLINJER FORTETTNINGER

EKSISTERENDE LINJERSAMMENFLETTING MELLOM PARK, PLASS 
OG HUS

HENVENDELSE
Bygget har en sørvende rygg mot øst,
mens publikumshenvendelsen hovedsaklig 
er mot parken i vest.

ATTRAKTIV HELE ÅRET
Kulturparken skal være attraktiv 24 timer i 
døgnet, hele året rundt, og vil via belysning, 
plantenes syklus og de ulike årstidene endre 
karakter og uttrykk.

PROGRAM
      Hotell
      Kirke
      Saler
      Bibliotek/kulturskole

SIRKULASJON SENTRALE PUNKT

FORM
     Lett struktur
     Tung struktur struktur

SAMBRUK
Sambruk av funksjoner, men samtidig ha 
mulighet til å holde de adskilte. Dette gir en 
stor �eksibilitet til et mangfoldig bruk av 
kulturhuset.
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2. UTOMHUS

Mangfoldig kultur Stjørdals målestokker Stjørdal Kulturhus
Mangfoldig kultur Stjørdals målestokker Stjørdal Kulturhus

Mangfoldig kultur Stjørdals målestokker Stjørdal Kulturhus

KULTURSKOLE
FOAJE/CAFE/GALLERI
BIBLIOTEK/UNGDOMSHUS
SALER
DANSESALER
KINO
KONTOR
KIRKE
HOTELL

HOTELL

KINO/GALLERI/KAFE

KONTOR

BIBLIOTEK/GRUPPEROM

SALER

KIRKE

DANSESALER

STRATEGI /Stjørdal Kulturhus skal være et inspirerende sted som tilbyr opplevelse samt 
gir mulighet for egen utfoldelse og utvikling. De som besøker og bruker stedet skal få en rik 
steds-, kultur- og arkitekturopplevelse. Prosjektet skal holde høy arkitektonisk kvalitet og 
samtidig være pragmatisk organisert og økonomisk gjennomførbart. Anlegget blir sentralt som 
en del av et trygt oppvekstmiljø for barn og unge. 
For å skape en robust og fremtidsrettet løsning er følgende betraktninger sentrale for 
prosjektet:

- Byplanmessig forhold / Stjørdal er en levende by i utvikling. Byen har et mål om å skape 
et vitalt og attraktivt sentrum, med kulturhuset som et viktig møtested for alle aldre og kulturer. 
Samlokaliseringen av funksjoner skal skape en viktig urban møteplass. Det vektlegges at det 
skal være en atmosfære av stedlig identitet i kjerneområdet av byen, noe kulturhuset tar opp 
med sitt formspråk. Kulturhuset med parken vil bli byens mangfoldige hjerte – et møtested der 
alle vil få tilhørighet til.

- Arkitektonisk grep / Værneskirken samt den historiske trehusbebyggelsen er en viktig og 
vakker del av kulturarven i Stjørdal. Dette videreføres i en urban form og gis en ny tolkning 
i kulturhuset. Den arkitektoniske utformingen skal bidra til å skape identitet og tilhørighet 
og ikke fremmedgjøring. Egenarten på huset er inspirert av tradisjonen med tydelige og 
elementære former, materialer og konstruksjoner. Bygningen har et arkitektonisk uttrykk, 
romløsning og materialitet der kulturelt mangfold og stedets egenart føres sammen i en større 
enhet. Prosjektet søker gjennom denne tolkningen av kultur og stedegenhet å besvare den 
arkitektoniske oppgaven ved bruk av varierte og velartikulerte romforløp i en unik og klar form. 
En arkitektur som både har lokale og globale referanser.

- Funksjonalitet / Samlokalisering av kulturhus, kirke og hotell er innovativt og slik prosjektet 
er løst vil dette bli et unikt bygg nasjonalt. I huset er det lagt sterk vekt på sambruk og fleksible 
løsninger; samtidig som de ulike funksjonene får beholde sin innbyrdes fleksibilitet. Slik kan 
man holde en rockekonsert i den ene salen samtidig som det foregår en vielse i kirka, barna 
har undervisning på kulturskolen og det holdes en viktig konferanse på hotellet. Sirkulasjon 
og tilgjengelighet skal løses slik at tydelighet er fremtredende i anleggets strukturering. 
Bevegelsesmønsteret går på langs av bygningen gjennom vestibylen med tilknyttede gallerier, 
kafé og ankomst til alle. Bibliotekets utforming og dynamikk gir en unik fleksibel struktur som 
gir store bruksmuligheter inn i fremtiden. Høy grad av fleksibilitet og brukskombinasjoner er 
integrert i funksjonenes utforming og innbyrdes plassering.

- Kompakt bygg / Prosjektet er kompakt med effektiv 
arealutnyttelse, fleksible løsninger og rasjonell distribusjon. Det er 
lagt vekt på å få en enkel planløsning med rasjonelle gangsoner 
og korte føringsveier. Gangsonene skal også fungere som 
uformelle møteplasser og samlingspunkter. Huset har en struktur 
som gir en oversiktlig byggeprosess samt drift og mulighet for en 
fleksibel bemanning med vekslende aktiviteter. 

- Akustikk / Det er vektlagt at de forskjellige rommene skal ha gode akustiske forhold, 
samtidig som hver enkelt sal kan benyttes til samtidige arrangement uten lydsmitte. Derfor har 
også plasseringen av de enkelte funksjonene i huset tatt hensyn til at det er høyst forskjellige 
krav til akustikk. 
Styring av lyd og akustikk i forhold til forskjellige aktiviteter gjøres ved en differensiert bruk 
av vekselvis lydabsorberende og - reflekterende flater både med permanente så vel som 
fleksible løsninger. Det er også vektlagt fleksibilitet ved å kunne stenge og åpne romsoner for 
å muliggjøre forskjellige akustiske miljøer.
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Forhold til omgivelser / Forhold til omgivelser / Stjørdal er en by i vekst med flere 
spennende utviklingsscenarioer. Likevel er det viktig for fremveksten av bysenteret at dette 
får en stedsmessig karakteristisk miljø og egenart. Derfor er kulturhuset gitt en utforming i 
nær relasjon til Stjørdals landskapsidentitet og preg. Prosjektet med bygninger og park har 
dimensjoner som respekter og harmonerer omgivelsene med sin form, materialitet og typologi. 
Anlegget skal fremstå kvalitativt uansett videre utvikling av bykjernen. Bygningsvolumene 
er enkelt og har samtidig en utforming som refererer seg til alle stedets målestokker. Som 
bruker skal man kunne komme fra flere kanter og naturlig bli trukket inn i Kulturhuset og 
Kulturparken. Bygget henvender seg hovedsakelig mot Kulturparken i vest hvor det er 
tilrettelagt for et samspill mellom park og bygg. Samtidig har det et åpent preg med flere 
innganger som eksponerer seg i alle byens retninger. 

Stjørdal Kulturhus er organisert slik at det refererer seg til de nære uterom på stedet så vel 
som det storslagne landskapsrommet. Utomhus og bygningen er sammen utviklet i forhold til 
stedets landskapspalett, plassering og orientering i konteksten.

Stjørdal Kulturhus sin plassering på Husbygjordet er privilegert. Det er viktig at anlegget 
utvikles i pakt med omgivelsene på Husbygjordet samtidig som det etableres et rikt register av 
bruksmuligheter i anlegget.

Hovedgrep

Helhetlighet / Opplevelsen av prosjektet skal preges av et samspill mellom stedets egenart, 
de forskjellige delene av anlegget og det arkitektoniske uttrykk. Prosjektet foreslår et 
organisasjonsprinsipp som binder alt tydelig sammen. Anlegget får en helhetlig løsning hvor 
all uterom og bygninger organiseres i et godt gjennomtenkt grep. Dette samler alle funksjoner 
og tilbud i et stedstilpasset anlegg.  
Signaleffekt / Stjørdal Kulturhus plasseres som et verdig signalbygg på tomtens sydøstlige 
område. Bygningen blir et landemerke i Stjørdal.
Grøntdraget / Prosjektet avklarer situasjonen ved å knytte alle delene av området til en 
overordnet enkel struktur og innordner seg byens organisering, slik at grøntdraget fra nord 
trekkes inn på tomten.  
Kulturparken /  Prosjektet har lagt stor vekt på integrasjonen mellom park og bygninger. 
Kulturparken vil bli det viktigste urbane rommet i Stjørdal. Her er det tilrettelagt for et variert 
tilbud som vil bli en mangfoldig attraksjon. Kulturparken sammen med kulturhuset vil danne et 
helhetlig og allsidig stedsmiljø.

Tomtedisponering / Kulturparken og kulturhuset er organisert etter hovedprinsippene i 
reguleringsplanen. Anlegget har robusthet i forhold til reguleringen og samtidig en følsomhet 
overfor Stjørdal bygningstypologiske skala. Prosjektet er formgitt og materialtilpasset for 
å unngå et stort massivt volum. Bygningshøyder er tilpasset omgivelsene, de nyanserte 
takformene vil gi en skalering av bygningsvolumet. Parken ligger i senter på tomten, mens 
kulturhuset med kirke og hotell strekker seg i hele tomtens østlige del av Husbyjordet. 
Utomhusanlegget er organisert i nordsydlig retning på tomten, men bygget er organisert med 
salinger i østvestlig retning. Hovedgrepet vil forsterke annonseringer av anleggets deler og 
samtidig etablere en tydeligere visuell relasjon i området. Kulturhusets hovedinngang er fra 
Kulturparken i sydvest og hotellets hovedinngang er fra nordøst. Stokkanveien vil også bli 
vitalisert med inngang til hotell, kirke og ungdomshus. En diagonal passasje mellom kulturhus 
og hotell knytter kirkeplass, hotelladkomst med Kulturparken. Viktige elementer i anlegget er 
som følgende: 

- Kulturparken / Denne samler all bebyggelse på Husbyjordet i et tydelig grep. Den har en 
hovedakse i nordsydlig retning med et sammensatt og mangfoldig program. Kulturparken 
inneholder adkomstplass, ute amfi med scene, vannspeil, leke og aktivitetsarealer, en variert 
vegetasjon med vekselvis trær, vekselvise gressflater og betongheller. Belysning og urban 
møblering organiseres i gruppes på anlegget.

- Bygninger / Kulturhuset og kirken er samlet i en bygningsmasse og knyttet klimatisk 
sammen med hotellet i nord. Kirken får en seremoniplass mot nord. Hotellet får også en egen 
ankomstplass. Dette gir en veldig fleksibel bruksstruktur. Samtidig er det tjenlig i forhold til å 
kunne organisere byggeprosess ut i fra forskjellige scenarioer og fremdriftskombinasjoner.

- Parkering, adkomst bilvei / Parkering for personbiler samt varelevering er lagt til nivået 
under gateplan.  HC- og sykkel-parkering anlegges nær hovedinngang og andre biinnganger 
for publikum. Det er viktig å avgrense bilaksess parken. Rundt bygningsmasse er det 
organisert for oppstilling av nødvendig kjøretøy til konserter med mer.

1. ARKITEKTUR
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Kulturhuset med tilhørende anlegg skal med sin form bli en arkitektonisk attraksjon samt et 
folkekjært landemerke og treffpunkt i regionen. Det dannes varierende visuelle romforløp med 
kontakt ut mot landskapet. Stjørdal Kulturhus har materiale- og form referanser inspirert av 
trønderlåna som en spesiell karakteristisk bygningstype.  
Prosjekts referanser til lokale byggetradisjoner er kombinert med en fremtidsrettet, spennende 
og opplevelsesrik arkitektur. Viktige visuelle linjer og retninger i konteksten har vært styrende 
for utforming av bygningsmasser samt åpne og lukkede partier i bygningene.

Hovedprinsipp planløsning / Bebyggelsen har en enhetlig masse på tre plan i 
kulturhuset og fem plan i hotellet. Kulturhuset og hotellet er organisert etter et enhetlig 
lineært sirkulasjonsprinsipp. Bygningene er knyttet sammen klimatisert i andre etasje og i 
underetasjen samt at det er direkte aksess i hovedsirkulasjonsåren i hovedplanet. Dette gir 
en oversiktlig og effektiv planløsning med god brukskvalitet til de forskjellige aktivitetene i 
huset. Det er lagt vekt på å gi de store funksjonssonene i huset enkel plangeometri og logisk 
plassering. Dette gir høy grad av fleksibilitet, driftsvennlighet og bruksrobusthet samtidig 
som det svarer på programmets forskjellige behov og brukskombinasjoner. Hovedinngang 
til kulturhuset er lagt til en vestibyle knytter sammen de tre planene. I tillegg er det flere 
supplerende innganger som gir større fleksibilitet til huset og bidrar til en veldig god 
tilgjengelighet. Alle funksjoner i huset er lett tilgjengelige fra flere kanter noe som gir praktiske 
brukskombinasjoner og fleksible muligheter.

Kulturhus med kirke / Huset er planlagt for å imøtekomme de mangfold av behov og 
brukere fra fjern og nær i alle aldere. Derfor er det en blanding av formelle funksjonsarealer 
og uformelle møteplasser i bygget, slik at alle skal finne sitt ”rede” i huset. Huset er disponert 
som følgende: 
- Grunnplan (ct 9,0) inneholder storsal, kammersal og kirke samlet i en kjerne i bygget 
mot Stokkanvegen. Dette er funksjoner som får en tettere fasade, mens øvrige deler av 
grunnplanet har mer transparente fasader som skal invitere publikum inn og samtidig vise 
byggets aktiviteter utad. Hovedadkomst er plassert i tett tilknytning til vestibyle og det åpne 
rommet ved biblioteket. Planet er organisert ut fra vestibylen over tre plan, som leder publikum 
videre inn og oppover i bygget samtidig som det er et oppholdsareal i seg selv hvor du kan 
komme både som aktiv og passiv tilskuer. Vestibylen er byggets samlende rom som både 
storsal, kammersal, kirke, kafè, galleri og bibliotek ligger i tilknytning til. Kafé, galleri og 
bibliotek kan benyttes som vrimleareal under store arrangermenter. Biblioteket går over to 
plan, og inviterer til å benyttes som et rom fra både første og andre plan. Dette slik at man får 
invitert publikum dynamisk inn i huset fra flere nivåer. Ungdomshuset med egen inngang er 
plassert i husets sydvestlige hjørne - ungdom ønsker å utvikle seg noe uavhengig.
- Andre plan(ct 14,5) inneholder kulturskolen, andre plan av biblioteket, aksess øvre nivå 
storsal samt to digital saler. På dette planet er det visuell og klimatisert kontakt med hotellet. 
Det er vektlag digitalsalers nærhet til hotell. Samtidig er det vektlagt god visuell kontakt 
mellom etasjene i kulturhusets tre plan med åpne gallerier.
- Tredje plan (ct 20,0) inneholder kulturskole, dansesaler med garderober kultur og kirke 
administrasjon. 

Dansesaler, bibliotek og kulturskolen vil være syndlig som en del av fasadelivet. Aktivitetene 
inne i rommene eksponeres ut i bybildet – slik veves kulturhuset og Stjørdal sentrum sammen 
i en vital visuell helhet.   

Hotell / Dette er organisert med alle hotellrommene rundt et atrie med fellesarealer som er 
nært tilknyttet til kulturhuset på de to nederste planene.
 -Grunnplan (ct 9,0) inneholder resepsjon administrasjon, restaurant med kjøkken og 
foajetrapp
-Andre plan (ct 14,5) møterom, utleierestaurant, bar lounge, hotellrom og klimatisert tilknytning 
til kulturhuset 
-Tredje(ct 17,5), fjerde(ct 20,5) og femte(ct 24,0) plan er identiske og inneholder 
hotellrommene

 Materialbruk – byggteknisk konstruksjon / Tre, glass og betong er hovedmaterialene i huset. 
Utvendig kledning i form av tette vegger og spiler er i kebony ask eller annet løvtrevirke. 
Det benyttes utstrakt tre i himlinger og lette veggpartier. Bærende vegger og dekker 
utføres i hovedsakelig betong. Alle bygningsprodukter vurderes ihht til miljø, f.eks. gjennom 
produktvalgsverktøyet ECOproduct. 
Interiør / Huset skal speile sitt utvendige uttrykk i interiøret. Det er listfri overganger mellom 
vegg og himling. Fast inventar forutsettes utført i kombinasjon av heltre og finerte innfargede 
flater. 

Universell utforming / Det er lagt vekt på å tilrettelegge for universell utforming. Gangsoner, 
funksjoner og rom er dimensjonert og uten sprang for å gi tilgjengelighet til alle. 

Miljømål / Det vil tilstrebes et bygg som oppnår et lavt energibehov. Av energibehovet skal 
kun en liten del gå til oppvarming og resten går til lys, ventilasjon, teknisk utstyr og varmtvann.  
Det forelåes vektlagt følgende passive tiltak for å redusere energibehovet:
-Bygget har fått en arealeffektiv og meget kompakt utforming.  
-Byggets plassering/orientering på tomten skal sørge for minst mulig solbelastning om 
sommeren. Mot vest vil bygget i tillegg få solavskjerming integrert i glass.
-Tak, vegger og gulv vil ha god isolasjonsgrad for å sikre lave varmetap. 
-Tunge materialer innvendig i form av betong i vegger og etasjeskiller. Dette for å kunne 
utjevne temperaturen over døgnet. 
-Bruk av lavemitterende materialer vil redusere luftmengdene
-Innvendig takhøyder er definert for at varmen kan stige opp over oppholdssonen og for å få 
daglys langt inn i lokalet.
-Svært tett bygg med lav infiltrasjonsfaktor. Dette krever dobbelt vindsperre, god detaljering 
mhp hjørner og overganger samt systematisk oppfølging i byggefasen. 
Ventilasjon / Det planlegges balansert ventilasjon med høyeffektive roterende 
varmegjenvinnere. Luftmengdene behovsstyres på romnivå mhp CO2, temperatur og 
driftstider med tanke på energibruk og samtidighet i bruk.  Bygget betjenes av flere 
ventilasjonsaggregater som vil forsyne ulike deler av bygget. Ventilasjonsaggregatene 
plasseres i eget teknisk rom i kjeller.  Tillufta kan tilføres rommene med diffus innblåsning og 
omrøring 

Lys / Behandlingen av naturlig lys som en spesiell kvalitet i arkitekturen er innført gjennom 
en nyansert bruk av gjennomlys, graderinger av transparens og translucens. Glassfelter i 
større faste partier utføres i energiglass med enkelte innslag av silketrykket farger og mønstre. 
Bygningsvolumet er utformet slik at lyset føres inn på en velartikulert og differensiert måte 
i huset. Allmennbelysningen med plassorientert, energiøkonomiske behovsstyring mhp 
konstantlys, dagslys og tilstedeværelse. 
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Varmedistribusjon / Det installeres hovedsakelig gulvvarme i nedre plan, konvektorer ved 
store vindusflater. Med god isolasjon i gulv, tak og vegger samt bra U-verdier i vinduer, er 
det ikke nødvendig med oppvarming av enkelte kjernepartier, trapperom, gangareal, etc. 
Varmeanlegget vil bygge på moderne, forenklede prinsipper, med mengderegulering. Man 
oppnår et driftssikkert anlegg med lave drifts- og vedlikeholdskostnader. 
Drift/ Dette er løst etter planenes organisering. Hele anlegget er oversiktlig å drifte i henhold 
til programbehovene. Vertikal kommunikasjon og interntransport skjer ved trapp og heis. 
Tekniske rom ligger i underetasjen Husets oversiktlighet legger til rette en effektiv og rasjonell 
bemanningsdrift. 

Brannteknikk/ Det legges opp til at det fra hver branncelle er tilgang på minst ett lukket 
trapperom, mens alternativ rømningsvei vil være via åpne trapper i glassgård. Det legges 
opp til fullsprinkling av bygningsmassen og fulldekkende alarmanlegg evt. med talevarsling, 
dette vil avhenge av personbelastning i bygget. Åpen arealer vil røykventileres for å sikre at 
interntrapper som fungerer som rømningsveier er røykfrie.  
Akustikk / Med flere saler i ett bygg er det lagt vekt på at lydisolasjonen mellom salene blir i 
varetatt, samt at det legges opp til gode sluseløsninger ut i mot fellesarealer etc. Når det gjelder 
teknisk rom har vi tilstrebet å plassere dette godt skjermet fra de støyømfintlige rommene. 
Dansesaler kan ofte være et problem ved at det oppstår svingninger i konstruksjonen, som 
igjen forplanter seg til tilliggende rom. Dette er spesielt lagt vekt på ved plasseringen av 
dansesalene. Akustikken i de enkelte salene må tilrettelegges etter hvilken bruk som er tenkt. 
Vi ser for oss en god akustisk demping av storsalen, hvor det kan forventes elektrisk forsterket 
musikk, mens det i kammersalen hovedsakelig vil være akustisk musikk, som igjen krever et 
mindre dempet rom.

Konsekvenser for prosjektet dersom hotellet ikke realiseres samtidig med kulturhuset /
Dette får ingen konsekvenser for kulturhuset, fordi konseptet består av to selvstendige bygg.
Disse er knyttet sammen under bakken og en klimatisert bro i andre plan.
Derfor vil kulturhusets arkitektoniske utforming være lik med eller uten hotell.
Dett endrer  kun på parkens flateorganisering.
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SUM: Nettoareal Kulturhus                   6705      6510
Bruttoareal Kulturhus (uten kjeller)         8915 
Bruttoareal / Nettoareal  (8915 / 6510)           1,37

Bruttoareal Kulturhus med kjeller ( + 1000 )        9900         
Bruttoareal / Nettoareal (9900 / 6510)          1,52 
        

SUM Nettoareal Kulturhus med hotell                            12705     13012
Bruttoareal Kulturhus med Hotell         17497  
Bruttoareal / Nettoareal (17497 / 13012 )            1,34

Arealprogram for Regionalt Kulturhus i Stjørdal
Nettoareal
funkprog

Nettoareal
prosjekt

Møteplassen
003052elybitseV
551021ksoikonik ,rabeffak gnirevreS
051051irellaG
09310041teketoilbiB

0607 nelartnesstehgillivirF
0303gnildimrof/moretøM
07001CW/eboredraG
55810212muS

Verksteder /øvingsrom
0808morsgnivødnaB
0403moroidutS
021021srep 51-01 morsgnivøeppurG
5606srep 01-4 morsgnivøeppurG
3404srep 5-2 morsgnivøeppurG
0606lasevØ
0510511 lasttellab go -esnaD
0510512 lasttellab go -esnaD
07073 lasttellab go -esnaD
0202 regal/kkitub/rotnoK
0606detskrevtsnuK
0505regalamard/tsnuK
5252nekkøjksgninternA

52gro/gal regaL 10
0202regaldrob go -lotS
5252neloksrutluk regalsrytstu go -tnemurtsnI
0352regalemytsoK
0708røtkurtsni/CW/jsud/reboredraG
041051suH snemmodgnU

Sum 1240 1228

Kultursaler
Storsal, 550 pers i amfi/1000 ståplasser på flatt gulv 675 675

00109vargretsekrO
0505enecsediS
002032regal/gnitsalnnI
082082vlug ttalf åp 052 ,lasremmaK
5405nketenecs ,regaL
0303regallots go -droB
5353moorneerG
0404tsilos /gnimravppo/morsgnivøeppurG
0408reboredraG
033053retes 052 ,1 lasigiD
062081retes 021 ,2 lasigiD
061061srep 001 3 lasigiD
0454onik revh lit mor nkeT

Sum 2295 2285

Administrasjon/kontorer
003082ressalpbra 53 ,rutluk mdA
0404srep 01 moretøM
0403srep4 moretøM

Sum 350 380

Fellesarealer
0606leppøS
0101tfird regaL
5252lartnessdlohneR

Sum 95 95

Den norske kirke
592003srep 052 ac ,morekriK
0705itrapsgnagnnI
0101itserkaS
4151morspåd/mor ellitS
0101regaL
072022relaerarotnoK

Sum 605 669

Hotellet
Resepsjon, foajé, administrasjon 300                 300
Lobbybar/esktern restaurant 200 140

022052gninterna ,nekkøjK
004004tnaruatseR
002002laera mus ,mor erelf ,moreppurG

Hotellrom, 180 rom, inkl lager hver etg 4500 5080
00109ettasna morlanosreP
0606regaL

Sum 6 000 6500
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