
STAV OG LAFT

Situasjonsplan 1:500

 «STAV OG LAFT»

Nord-Odal biblioteket og sparebank blir en lavterskel møteplass 
midt i Sand sentrum. Plasseringen i krysset mellom Sentrumsvegen 
og Bunesvegen fullfører sentrumskvartalet og gir flott utsikt 
mot parkdraget, Magasinbekken og Sandsfossen. Bank- og 
biblioteksbygget henvender seg med en tydelig inngang mot 
Sentrumsvegen.  Bygulvet terrasseres skånsomt gjennom 
biblioteksarealene og skaper en ny innendørs sentrumsakse i tett 
kontakt med det offentlige byrommet. Det indre gårdsrommet utvikles 
til en frodig park tilrettelagt for opphold og aktivitet. En stram, men 
fleksibel boligstruktur gir variasjon i leilighetstyper. Trekonstruksjoner 
og bruk av massivtreelementer gir assosiasjoner til historiske 
konstruksjoner av stav og laft.  Ny teknologi bygger på erfaringer fra 
fortiden. «Stav og laft» skal være både en historieforteller og et sted 
der nye historier blir til. 

VI SEES PÅ SAND

Sand ligger vakkert til ved Sandsjøen. Kirken og de gamle 
bygningene gir sentrum historisk forankring. Parkdraget mot 
Sandsfossen knytter sentrum til vannet. Et kompakt sentrum med 
korte avstander og varierte funksjoner gir et godt utgangspunkt for 
videreutvikling. Det er en riktig beslutning å legge bank, bibliotek og 
leilighetsbygget til sentrum. 

Bank, bibliotek og leilighetsbygget ligger ved krysset midt i sentrum, 
og skal bidra til en positiv utvikling av Sand. Et sentralt spørsmål 
blir derfor hva prosjektet gir tilbake til omgivelsene. Vil utbyggingen 
skape begeistring og tilby noe Sand mangler? Blir det attraktive 
møteplasser og offentlige rom? Skapes det nye forbindelser?

Vi ønsker å vektlegge funksjonen som attraktiv hverdagsmøteplass 
for innbyggerne i Nord-Odal, tett tilknyttet omkringliggende 
bystruktur. Behovet for å møtes er minst like viktig i 2016 som tidligere. 
Ved en tur til Sand skal det falle naturlig å stikke innom bank og 
biblioteksbygget. 

SITUASJONEN

Det må utvikles både utendørs og innendørs møteplasser. På 
gatesiden henvender bygningen seg med en tydelig inngang og 
forhage mot Sentrumsvegen. Dagens veier kan strammes opp og 
bygges om til blågrønne sentrumsgater med tilrettelegging for 
fotgjengere og syklister. Det kan gjerne være litt urbant i Sand 
sentrum. På vestsiden av bygningen strekker parkdraget med 
Magasinbekken seg ned til vannet. Nord for bygningen fullføres den 
indre gårdsplassen til et lunt, utendørs byrom, med tilrettelegging 
for aktiviteter tilpasset brukergruppene og funksjonene rundt 

plassen. Lunder med for eksempel kirsebærtrær skaper frodighet. 
Kirsebærblomstringen vil bli en attraksjon i sentrum. Indre og ytre 
passasjer leder fra sentrumsgatene og inn til gårdsrommet. Gjennom 
bank- og biblioteksbygget utvikles det en innendørs passasje, som en 
naturlig forlengelse av bystrukturen. Nye møteplasser er bra både for 
folkehelsen og sentrumsutviklingen. For at folk skal bruke sentrum 
må de trekkes dit i hverdagen for ærender eller rekreasjon.

Førsteetasjene er spesielt viktige. Biblioteket har god indre romhøyde 
fra 4,0 til 5,5 meter, og utadvendte fasader mot Sentrumsvegen og 
gårdsplassen. Det er spesielt fokusert på inngangene og de sentrale 
fasadene. Lange strekk med lukkede vegger eller gråpapir unngås. 
Transparens, vertikal inndeling og inntrukne fasadepartier bidrar til 
opplevelsesrikdom underveis. Det er tilrettelagt for forhager og nisjer 
med vekslende utstillinger.

BIBLIOTEK BANK

Hvorfor trenger vi biblioteket i dag, når all verdens kunnskap får plass 
i lommen? Bibliotekets rolle har forandret seg, og i 2016 er det rollen 
som møteplass og arena for offentlig samtale som skal vektlegges. 
Det vil være behov for å møtes og «henge» på biblioteket, og det må 
utvikles gode fellesarealer. 

Biblioteksarealene blir en naturlig forlengelse av det utendørs 
bygulvet, som terrasseres gjennom bygningen fra Sentrumsvegen i 
syd til den indre gårdsplassen i nord. En indre høydeforskjell på 1,5 
meter gir tre hovednivåer Kjernen i biblioteket blir en «bokboks» som 
også fungerer som et omdreiningspunkt for de ulike nivåene. Amfi- 
og trappeløsningene og fordelingen av nivåene skaper en naturlig 
bevegelse gjennom biblioteksarealene. Barrierevirkningen utviskes 
ved at høydeforskjellen blir enkel og behagelig å forsere.

Førsteetasjen er todelt mellom en biblioteksdel i sydvest og en 
service- og kontordel mot nordøst. Den indre sirkulasjonen er 
rasjonell med en rampeløsning rundt bokboksen. Gangarealene 
videreføres rundt servicekjernen i kontordelen. Bankkontorene er 
samlet i 2. etasje, med enkel tilgang fra kontordelen i 1. etasje. 

Biblioteksfunksjonene fordeles rundt den sentrale bokboksen. Den 
åpne romløsningen skaper sammenheng og fleksibilitet, samtidig som 
nivåene danner naturlige soner for de ulike aktivitetene. Henvendt 
mot den gjennomgående passasjen og fasaden mot Sentrumsvegen 
plasseres felles vrimleareal, kaféfunksjoner, sittegrupper og 
låneautomater. Hvis behov er det også tilrettelagt for etablering av en 
fast skranke. I det sydvestre hjørnet ligger barnekroken skjermet til. 
Bibliotekets indre amfi knytter sammen de tre hovednivåene og får 
utsikt mot parken. Spillrom kan plasseres på mellomnivået i nordvest. 

Et fleksibelt flerbruksareal trappes forsiktig opp på nordsiden av 
bokboksen, før man igjen ankommer den gjennomgående passasjen 
på det øvre nivået. Et sentralt amfi forbinder øvre og nedre del av 
passasjen. Inne i bokboksen er det et skjermet rom tilrettelagt for 
studieplasser.

Biblioteksarealene er fleksible og kan enkelt tilpasses ulike typer 
arrangementer. Det tilsier reoler på hjul. Deler av arealet kan ved 
behov stenges av på en arkitektonisk god måte ved hjelp av skyvbare, 
transparente veggelementer. Det gjelder både studieplassene og 
flerbruksarealet. Det ønskes et åpent bibliotek basert på tillit, hvor 
låntagerne skal kunne låse seg inn på kveldstid.

Odal Sparebanks kundemottak er plassert i direkte tilknytning til 
hovedinngangen og passasjen. Automatrommet innpasses ved 
kundemottaket og vrimlearealet. I bakkant av kundemottaket er 
det tilgang til to møterom, ett kun for banken og ett felles møterom 
bank/bibliotek. I 2. etasje ligger kontorarbeidsplassene til banken og 
det tredje møterommet. 
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etasjen.  Størstedelen av fundamentlastene utgjøres av egenvekten til 
konstruksjonen. Massivtre vil redusere egenvekten til konstruksjonen 
og dermed bidra til reduserte fundamentlaster og mindre behov for 
fundamentering. Konstruksjonen fundamenters på pilarer på fjell med 
fjelldybde ca. 1 m under dagens terreng. Dekke i 1. etasje bygges som 
gulv på grunn. 

Massivtrelementene leveres som prefabrikkerte elementer og gir 
mulighet for rask og enkel bygging. Dermed vil denne byggemetoden 
redusere kostnader for rigg og drift av byggeplass. Elementproduksjon 
på fabrikk kan sikre effektivitet og høy kvalitet.

PARKERING

Boligene får parkering på terreng på gårdsplassen, eventuelt 
med carportløsning. Gjesteparkering løses som kantparkering i 
Sentrumsvegen. Det er tegnet 14 plasser i det indre gårdsrommet. 
I tillegg kommer 7 kantparkeringsplasser, totalt 21 plasser. Det skal 
planlegges for utstrakt flerbruk av eksisterende parkeringsplasser i 
Sand sentrum. Ytterligere flateparkeringsplasser bør unngås.

Sør/østlig fasade og hovedinngang

Situasjonsplan 1:500

Fjernvirkning av sør/vestlig fasade

BOLIG

Bokvalitet kan sees på som en kombinasjon av boligens utforming, 
bygningens arkitektur, kvaliteten på uteområdene, tilbudet i 
nærmiljøet og sentrumslivet i Sand. Det dreier seg ikke bare om 
hvordan leiligheten er utformet, men også beliggenheten, kvaliteter 
i nabolaget og tilknytning til sentrumstilbudene. Det skal legges stor 
vekt på arealeffektive og rasjonelle planløsninger. Prosjektet har et 
konsekvent konstruksjonssystem og rasjonell plassering av våtrom 
og tekniske føringer, og skal kunne gjennomføres innenfor fornuftige 
økonomiske rammer.

Leilighetene ligger i 2., 3. og 4. etasje og har aksebredde 5,5 meter. 
Erfaring viser at 5,5 meter er en funksjonell bredde som gir gode 
romløsninger. Leilighetene får adkomst via trapperom og heis med 
inngang direkte fra gårdsplassen i nord. Totalt vises det 14 leiligheter 
av størrelse 2-, 3-, 4- og 5-roms. Gjennomsnittlig boligstørrelse er 
bruksareal (BRA) ca. 100 m2, med variasjon fra ca. 40 m2 til 160 m2. 
Boligløsningen har en fleksibilitet som gjør at leilighetsfordelingen 
med enkle grep kan justeres, hvis det ønskes en større andel mindre 
boenheter.

I leilighetsbygg er det ofte en utfordring for fellesskapsfølelsen at 
man kun møter naboene i heisen eller i gangen. I boligene lever 
vi våre liv, alene og sammen, og det skal etableres både private, 
halvprivate og offentlige soner. Husets fotavtrykk tar en stor del av 
tomten, men gir tilbake ved etablering av møteplasser, passasje og 
fellesareal på taket. I 4. etasje anlegges det en felles vinterhage og 
utendørs takterrasse. Takflatene kan benyttes til frodige takhager 
med utsikt, sitteplasser og tilpassede aktiviteter.

Det enkle og fleksible byggesystemet gir robusthet for endringer og 
mulighet for både færre og flere boenheter, uten at det behøver å gå 
på bekostning av arkitektonisk kvalitet. Eksakt arealoversikt følger i 
tabells form under.

MATERIALITET

Skogsdrift, tømmer og sagbruk er gamle næringer i Nord-Odal. 
Bruk av tre i konstruksjoner og fasader blir spesielt interessant, og 

er som regel gunstig prismessig. Innovativ bruk av tre kan gi en 
lokal tilknytning. Massivtre åpner for en rasjonell og industrialisert 
byggemetode, med god miljøprofil og spennende formspråk. 
Kompetansen er der allerede, det er snakk om å tørre. 

KONSTRUKSJON – «STAV OG LAFT»

Med utgangspunkt i ønsket om å kombinere miljøaspekter, en rask 
byggemetode og konstruksjonsteknikk er det utviklet et bærekraftig 
system i massivtre.  Bærekonstruksjonen består av vegger og dekker i 
krysslaminert tre og limtresøyler, og utgjør et økonomisk og rasjonelt 
statisk system. Vertikal lastnedføring omfatter søyler i 1. etasje og 
veggskiver i 2. til 4. etasje. Søyler og vegger plasseres i et grid på ca. 5,5 
meter. Dette bidrar til en åpen struktur og utnyttelse av spennvidden til 
massivtredekkene. For å skape fleksible og søylefrie områder i 1. etasje 
utnyttes den store stivheten til veggskivene til å henge opp dekkene i 
overliggende veggskiver.

Konstruksjonen avstives horisontalt av heis- og trappesjakt i 
massivtre i kombinasjon med skivevegg og avstivningskryss i 1. 

AREALTABELL BOLIGENE
BRA: Bruksareal
BNF: Brutto/netto faktor

Leilighet BRA bruksenhet Uteareal
201 119 47
202 147 46
203 163 31
204 163 30
205 42 5
206 66 7
207 66 7
208 66 7
301 144 32
302 65 8
303 107 69
401 104 24
402 87 27
403 91 67
Sum 1430 407

Snitt boligstørrelse 102 29

Felles vinterhage 83
Terrasse vinterhage 140

BRA inkl. vinterhage 1513 547
Snitt uteareal per bolig* 39
* I tillegg kommer uteareal på gårdsplassen

BRA per etasje
2. etasje 574
3. etasje 774
4. etasje 575
Sum BRA boligetasjer 1923

BNF BOLIGDEL 1,27

AREALTABELL BANK OG BIBLIOTEK

Funksjon BRA
Bank 1. etasje 81
Bank 2. etasje 343
Bibliotek 654
Felles bank-bibliotek 239
Sum 1317

Nord/vestlig fasade  mot det grønne gårdsrommet

Passasjen med amfi og bibliotekets kafè og lounge
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