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Soloy-bygningen kostet 720 kroner
pr. kvm, til tross tor høy standard
Grundig rasjonalisering og planlegging ga kort byggeperiode
720 kroner ble prisen pr. kvm
for den bygning sivilingeniør
Kjell M. Soløy har ført opp
i Bodø. Dermed skulle det være
bevist at det lar seg gjøre å
bygge atskillig billigiere enn
hva tilfellet er i en tid preget
av prisstigning og inflasjon.
I de 720 kroner er også om
setningsavgiften, som i dette
tilfellet utgjør om lag 85 kroner
pr. kvm, regnet med. Hadde
det vært en skolebygning ville
altså kvm-prisen kommet helt
ned i 635 kroner.
Hvordan har det så vært
mulig å presse kostnadene så
radikalt nedover at det har
fått ekspertene til å spile øy
nene opp i forbauselse og nes
ten nektet å godta tallene?
Inngående planlegging og
gjennomarbeidelse av alle ar
kitektoniske streker og sirkler,
drilling og koordinering på alle
plan i hele byggeperioden, er
byggherrens svar.
Bygget i Molovegen 20 har en
samlet gulvflate på 3 600 kvm,
fordelt på 5 etasjer, og en inn
trukket 6, etasje. Planleggingen
tok til i 1962 med den mening å
føre opp et hus for bilforretnin
ger, servicestasjon og parker
ingshus. Det sistnevnte er noe
forut for sin tid, behovet for
parkeringshus i Bodø har hittil
vært lite.

Imidlertid ble byggesaken for
sinket, bl.a. ble ikke byggeløyve
innvilget. OmreguleringenavHå
logalandsgata fra ett til to kjø
refelter førte også til at de opp
rinnelige planer måtte "dypfry
ses". Disponeringen av huset
gjennomgikk etter hvert en
RADIKAL ENDRING
slik at da byggetillatelsen ble
gitt i 1966, hadde det fått den
størrelse og utnyttelse det i dag
har. En løsning som byggherren
siv. ing. Kjell M. Soløy kom
fram til ved nært og godt samar
beid med sin arkitekt, Per Andr.
Hof stad, Bodø,
og som han
kan si seg vel tilfreds med.

SKJELETTET
i bygget er ført opp av armert
betong, og ved store forskalings
elementer er brystningen støpt
inn langs langveggene. Ved den
ne framgangsmåten, som base
rer seg på inngående avbeidsstu
dier, oppnådde man betydelig ra-

sjonalisering ved at tids ogkost
nadsfaktorene ble redusert.
I byggefaget er det svært
viktig å nå fram til konstruksjo
ner som reduserer arbeidstiden
og fullbeskjeftiger folkene, sier
byggherren som mener at man
på dette felt gjør alt for lite.

med nye tidsmessige lokaler
vil \ vi kunne yte våre kunder enda bedre service
Nyopprettet bilrekvisita-avdeling for bl.a. Black
Arrow produkter.
«Astral 2000» strømper og Tixoroller-klesbørster

Gikk man mer over til total
planlegging av en byggesak kunne
mye vært vunnet.
Etter at entreprenøren er en
gasjert må man ha tid til å fore
ta en grundig gjennomgåelse og
eventuelt endre byggesaken, slik
at den tilpasses entreprenørens
utstyr.

telastbehovet og bruk av høyere
materialkvaliteter på betong og
armering. En omhyggelig bereg
ning av konstruksjonene har og
så muliggjort å heve spenningene
til høyeste spenningsklasse. Ma
terialbesparelsene bare på rå
bygget kan ved dette utgjøre an
slagsvis 150 000 kroner.

DENNE LINJEN
fulgte vi. Anbudene ble sendt ut
delt, og entreprenørene deltok i
planleggingen, det samme gjaldt
håndverkerne. Ved enanbudsinn
bydelse vil det også være riktig
å innhente tilbud på en rekke al
ternativer, men slik at hovedlin
jen er den samme. På større
bygg ligger her muligheten for å
få kostnadene ned. Slik har vi,
tross høy standard, oppnådd de
lave omkostningene.

SANITÆROPPLEGGET
er konsentrert i en kjerne, med
toaletter og bøttekott, dermed er
også disse utgiftene sterkt redu
sert. Ventilasjonsanlegget er og
så rasjonelt og rimelig anlagt,
ved en støpt, loddrett sjakt med
en kraftig to-trinns vifte over.
Fra etasjene skjer avtrekket
gjennom tette nedforinger som
også har en akkustisk oppgave,
kostnaden var 40 000 kroner,
samtidig er standarden god, og
anlegget virker utmerket.
V.V.S.-oppdraget er utført av
ing, Vestvatnogßordevich, Bodø,
elektrisk konsulent var ing. Finn
Steiro, Bodø.

TRANSPORTUTGIFTENE
er årsaken til de høye byggeom
kostninger, sier mange, og ser
på dette som en håpløshetssak.
Men svaret må være grundig
planlegging og rasjonalisering
over alle ledd.
I byggets tre øverste etasjer er
dekkene oppført som flatdekker
uten dragere. En er kommet
fram til smekrere dimensjoner
ved en nøyaktig beregning av nyt-

FIRMA H. O. FJÆRVOLL
Kjell M. Soløys nybygg
Moloveien 20
Telefon 23 617
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M ALINGSARB EIDEN E
og gulvbelegget ble utført under
ett, før skilleveggene ble satt
opp. Veggene er av en seksjons
type med vinyltrekk, derav sterkt
eliminert vedlikehold
og veg
gene er flyttbare. De om lag
1000 kvm med vegger ble mon
tert i løpet av ca. tre uker, noe
som betydde en vesentlig bespa
relse i byggetid og dermed iom
kostninger.
BYGGEBREDDEN
er på ca. 17 meter, noe som har
gitt en gunstig arealdisponering.
I den indre del er ekspedisjoner
og kjerner for arkiv og birom.
Ved at byggebredden ble økt ble
også ytterveggenes areal redu
sert i forhold til det samlede
areal
en medvirkende årsak
til de eksepsjonelt lave omkost
ninger man er kommet fram til.
Under oppførelsen ble bygget
administrert av byggherrens eg
et firma, og en ingeniør hadde 1
denne perioden til oppgave å
planlegge og lede arbeidets gang.
Derav betraktelig omkostnings
reduksjon.
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Mobil

Mobil
KJØR INN

til nye og bedre lokaler
til bedre service
Kjør inn til Mobil i Kjell M. Soløys nybygg i Moloveien
Vi ønsker Dem velkommen.

BENSINSTASJON

Telefon 23877-Bode

SERVICEVERKSTED

til barnets
Distributør: Scandla Kjemiske

Rådgivende ingeniørarbeid er
ikke noe livsfjernt grubleri
-Alles fagkunnskap må dras inn i planleggingen
av en byggesak, mener siv.ing. Kjell M. Soløy
Han trivest best bak sitt
tegmebrett, når han kan for
dype seg i geometriske linjer
og sirkler, og byggeteknisk pro
blematikk. Da føler han seg i
sitt rette element.

Ettertrykkelig har han da
også bevist å høre heime nett
opp der. I en tid preget av
prisstigning og inflasjon har
han bevist at det lar seg gjøre
å presse kostnadene ned-

Forts. fra forrige side
I TELET TOMT
tok arbeidet til i mai 1966, i
juni var grovbygget påbegynt,
med sikte på innflytting mellom
1. og 15. juli. Programmet holdt
seiv om byggetida
ca. ett år
var knapp. Innflytting foregikk
15.-20. juli. Normalt skulle det
tatt om lag halvannet år å gjøre
et slikt bygg ferdig. Men man så
det som viktig å komme i gang
tidlig på våren, få bygget under
tak og vinduene inn slik at ar
beidet kunne pågå uhindret av
snø og kulde vinterstid.
KVM-PRIS PÅ 720 KRONER
er det pene resultat ferdig inn
redet, da er også omsetningsav
giften som i dette tilfellet ugjør
85 kroner pr, kvm., regnet med.
Et oppsiktsvekkende resultat, den

høye standard tatt i betraktning.
Med tomt honorarer og renter er
de totale omkostninger 840 kro
ner pr. kvm.
Bygningen er også forsynt med
heis og slik det ellers standard
messig trer fram, og nær sagt
uten vedlikeholdskostnader, var
det naturlig med en kvm-pris på
ca. 1000 kroner.
De totale omkostningene, inklu
sive tomt, honorarer og renter,
var kalkulert til like under 3
mill. kroner, og overslaget har
nå vist seg å holde. Med vanlige
byggepriser skulle omkostninge
ne ligget om lag 750 000 kroner
høyere. Når omkostningene ble
atskillig lavere, er årsaken en
planlegging som har gitt rasjo
nell byggemåte over kort tid, og
en del disponeringer som viste
seg økonomisk gunstige.

VENTILASJONSANLEGG
STURE FAGERSTEDT
STORMYRA
Telefon 21 692

BODIN

Takker for oppdraget
og ønsker til lykke
med bygget - der
SNEKKERARBEIDET
er utført av
BYGGMESTER

GUNVALD JOHANSEN*.
I» Bodø
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han kan sette noe bak sin lære.
Det ferskeste og kanskje beste
eksempel er hans siste byggverk,
"Soløy-bygget", hvor utgiftene
ble rasjonalisert ned på et opp
siktsvekkende plan.
Oppdragene har variert fra sko
ler, forretningsbygg og industri
anlegg til kaier.
Det største enkeltoppdrag var
Nordland landbruksskole i Vefsn
som ble løst i samarbeid med
fylkesarkitektkontoret i Bodø,
med kostnad på 10 mill. kroner.
To større oppdrag i Trondheim
har Kjell M. Soløy vært engasjert
i, for Christian Matthiessen A/S
(Banan-Matthiessen) ogFrionors

daglige

pleie i

Produsent: Wdm. Schloldborfl A.B - Oslo |

nye anlegg,l nord er endepunktet
Honningsvåg.
KOMMUNALT
LAGERSKUR

Men i de seinere år har det
"heimlige" marked blitt såvidt
stort at den vesentlige konsen
trasjon har samlet seg her om
Helgeland-Salten-Lofoten. Apro
pos det heimlige marked. Av de
mange byggeoppdrag Bodø/Bodin
har hatt, er de fleste gått til sør
lige firma. Blant de 160 oppdrag
er det bare ETT Soløy har ut
ført for de to nevnte oppdragsgi
vere
og det var et kommunalt
Forts. side 10
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HOVEDINNGANGSPARTI
Sivilingeniør Kjell M. Soløy
over, å bygge billigere
enn de fleste kan finne rime
lig. Og med en standard som
inngir respekt.
A si at dette er sivilingeniør
Kjell M. Soløy i et nøtte
skall vil ikke være rett, det er
bare en del av kjernen. For at
den skal bli noenlunde full
stendig må det også sies at
inngående planlegging med
rasjonalisering og koordiner
ing til det ytterste, er en meget
vesentlig del i hans byggetek
niske lære.
Men kjernen som skal fylle
nøtteskallet er fortsatt ikke
fullkommen. Ett eller annet
mangler.
I Soløys ideologi er rådgi
vende ingeniørarbeid intet
livsfjernt grubleri, stengt ute
fra det pulserende liv, en over
opphøyet tilværelse omgitt av
«streker». Tverimot. Fagkunn
skapen skal dras inn i bygge
saken, både arkitektens og
håndverkerens, og drilles inn
i helheten. Da
og først da,
kan de forventede resultater
bli en realitet.

Tillater i oss nå å si at kjernen
er fullstendig, skulle det spørs
mål som naturlig melder seg
bli, hvem nå denne "ideolog" er.
For bodøværinger ogandresom
fulgte med på vårparten, vil han
være kjent som generalen som
mobiliserte og kom til unnset
ning, da Turisthytta sto for fall.
Men ikke for å ofre tegnebrettet
på en restaurants alter. Det var,
er og blir tegnebrettet.
For avismannen, og andre in
teresserte, er han den som med
entusiasme og glød lærer bort
sin ideologi.
RASJONALISERING
OG PLANLEGGING
Tydeligere trer han fram når
det fortelles at siden han i 1966
startet sitt firma, har han gjen
nom 160 større og mindre byg
gesaker til en samlet kostnad av
om lag 150 mill. kroner bevist at
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ALUMINIUM

i Kjell M. Soløy’s nybygg
er utført av oss.

Vi takker for oppdraget

Bodø Mekaniske Verksted
Telefon 20130 - Bodø

LEGEMIDDEL

Forkjølelse,revmatisme,
nervesmerter - forsøk...
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OVERTRU KNE ACETYLSALICYLSYRETABLETTER
Uten maveirritasjon fordi tablettene først
løses opp i tynntarmen. Pakninger å3O
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