
Kvartal 25 – resultat av parallell-oppdrag og status i prosjektet 
Et samarbeid mellom Flora Kommune (FK) og Kvartal 25 Florø AS (KV25F) 

 
• I juni 2018 inviterte FK og KV25F følgende arkitektselskaper til å delta i et parallelloppdrag:  

• Salt Arkitekter, Florø 

• HLM arkitekter, Bergen 

• Asplan Viak , Bergen 

• JOB Arkitekter, Stavanger.  

• Et parallelloppdrag er en ideutvikling hvor det ikke kåres en vinner, men hvor 
oppdragsgiver (FK og KV25F) betaler for og får eiendomsrett til utarbeidet materiell. 

• Oppdraget gikk ut på å illustrere hvordan FK og KV25F sine behov kunne løses innenfor 
området Kvartal 25. Den 17. oktober leverte nevnte selskaper anonymisert sine bidrag. 

• De innkomne forslag er evaluert av Lars Clemetsen Pedersen siv. ark (formann i Bergen 
Arkitektforening og Arild Waage siv. ark – professor. Først etter at evalueringene forelå ble 
identiteten avslørt om hvilke arkitekter som hadde levert de ulike forslagene. 
Evalueringene består av et notat for hvert prosjekt, et generelt notat og et 
sammenstillingsnotat. 
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Følgende arkitektselskaper hadde levert følgende prosjekter 
 

• Salt Arkitekter, Florø   Diabasgang 

• HLM arkitekter, Bergen   3XTRE 

• AsplanViak , Bergen   Scala 

• JOB Arkitekter, Stavanger.   Knutepunkt 
 

Gruppen som har arbeidet med prosjektet fra FK og KV25F har konkludert med at 
Knutepunkt er det prosjektet som det tas utgangspunkt i for videre utarbeidelse. Her 
refereres til sammenstilling av evalueringen arkitektene Pedersen og Waage. 
Evalueringsmaterialet og prosjektmaterialet vil bli offentliggjort.  
Gruppen som har arbeidet med prosjektet fra kommunens side er Steinar Furnes, Vidar 
Vaardal og Arve Klokk. Fra Kvartal 25 sin side har Trond Økland og Svein Kaldestad deltatt 

 



Sammenstilling av evaluering 

fellesarealer som også kan 
brukes av publikum 



Sammenstilling av evaluering 

Diabasgang Knutepunkt 3XTRE Scala 



Sammenstilling av evaluering 

Diabasgang Knutepunkt 3XTRE Scala 
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Knutepunkt totalt sett beste prosjektutgangspunkt. 

Video av prosjektet til slutt i presentasjonen 

 



Knutepunkt- sett fra sjøsiden 



Knutepunkt situasjonsplan 



Knutepunkt - etasjefordeling 



Knutepunkt sett fra Markegata med gjennomgang til Strandgata ved busstoppet 



Gjennomgang fra Strandgata til Markegata, forretningslokale med inngang fra Strandgata og uteområde på taket 
av dette. 



Kort info om Knutepunkt (før bearbeidelse) 
• Parkeringsanlegg for ca. 110 biler 

• Mulig kontorareal – opp til ca. 7000 m2 

• Butikkareal 600 til 1400 m2 

•  Attraktive leiligheter kan bygges på taket av kontorarealene, ca. 1000 
m2 BRAs 

• Dybde på hovedbygget 17 m, dette tilsier meget rasjonelle 
byggemetoder og dermed kostnadseffektiv bygging  

• Bygget kan lages søylefritt – passer p-huset under 

• Lett å tilpasse endrede krav over tid. 

 



Kort om veien videre 
• Beregninger til nå viser at prosjektet ligger innenfor de rammer som er lagt 

til grunn for prosjektet fra kommunens side 

• Reduserte driftsutgifter ved samlokalisering og redusert behov for ansatte 
(naturlig avgang) gjør prosjektet selvfinansierende. 

• Parkeringsanlegget er også selvfinansierende med god margin gitt rimelig 
offentlig lånefinansiering og bruk av frikjøpsmidler. 

• Prosjektet bearbeides nå videre og legges fram for bystyret til ny vurdering 
ved påsketider 2019. Da vil det foreligge kvalitetssikrede kalkyler for 
investering og drift. 

• Gitt at man velger å gå videre, settes det i gang en prosess 
(konkurransepreget dialog) for å få inn tilbud på bygging fra ulike 
entreprenører. 

• Endelig beslutning om igangsetting forventes å kunne tas senhøsten 2019. 
Bygget kan stå ferdig sommer/høst 2021. 

 


