
Gode eksempler på 
ventilasjonstekniske 

installasjoner

«Fastingbrygga»
NB6



Noen gjennomførte 
prosjekter.

Tungasletta 10 / Skeidar-Bravida m.fl.
Toyota-Lexus på Lade

Nye Bo-Møbler/Bohus

Trondheim Torg
B.tr. 1 89-90



Noen flere gjennomførte 
prosjekter..

Kvenildmyrveien 6

Byhaven

Rørgrossist
Brødrene Dahl AS
Torgård

TIS - Granåsen

Ivar Lykkes vei 10 / JULA – Fresh m.fl.



Stort eller lite, nytt som gammelt. Det 
vellykkede prosjektet krever minimum: 

1.VILJE 
2.KREATIVITET
3.ENTUSIASME
4.ØKONOMI

Vi landa på månen i 1969, så det meste er mulig ! 



Vernede bygninger.. 
det er moro det ! 
Stikkord for viktige avklaringer:
Eierforhold med bestillerkompetanse –
Verneinteresser – Byggeforskrifter –
Arbeidstilsyn m.m.
Her er vårt eksempel, Fastingbrygga med eier 
som er ark. Lars Fasting.
Næringsarealer to nedre etasjer /messanin, 
samt 3 bo-enheter ovenfor.
Utfordring av generelle krav:
Balanserte ventilasjonssystemer med 
varmegjenvinning, ett system for hvert 
leieforhold..
Viktigste vernekrav og begrensinger: 
Ingen gjennombrytninger av eksist. 
tømmerkonstruksjoner, ingen særlig synlige 
føringer opp gjennom tak, dvs byggets alle 5 
fasader var ikke til å penetrere med synlige 
tekniske føringer, da spesielt fra ventilasjon.



Løsningen !

Ta i bruk
byggets 6.
fasade !

I dette tilfellet, ble 
det faktisk mulig !



Byggets 6. fasade



Planskisse for «kjeller» med sentrale komponenter, 
hoved-friskluftinntak, avkast og aggregater.



Sentrale installasjoner



2

Miljø !



Trivsel med godt inneklima



..for ansatte og bygning.



Plan 1. 
etasje



Plan 
2. etg.



Plan 
3. etg.



Plan 
4. etg.



Mormors Stue i Nedre Enkeltskillingsveita 2 kan også nevnes.

Dessverre for liten tid til å gjennomgå dette prosjektet her, men ble fint  gjennomført tross store 
bygningstekniske utfordringer og med krav om store luftmengder. Fungerer godt etter hensikten 
både for ansatte og kundene ! Det kan bli en presentasjon ved en senere anledning ! J



En mulig verneverdig 
bygning i fremtiden?        ->            

Signalbygget på Leangen, har vi nå
under utførelse, ferdig mai, 2020.

Johan Petter med selvbygget Carbon Cub-EX. 

Bli med en tur da, for luftige ideer ? 

Epost:  jp@atmos.as
Tlf.       907 47 922

mailto:jp@atmos.as

