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Det Norske Veritas
Byggetrinn 3

Prosjektet er utarbeidet på oppdrag fra Det Norske Veritas Eiendom AS (DNVE) og 
omfatter et byggetrinn 3 på Veritassenteret.

Foruten selve kontorlokalene, som er lokalisert øst for Veritas 2, omfatter dette 
prosjektet også underjordiske parkeringsanlegg under kontorbebyggelsen og 
nytt P-hus i Parken. I tillegg kommer en ombygging og utvidelse av dagens 
energisentral, oppgradering av utomhusanleggene, samt ny adkomstvei fra 
Veritasveien til Høvikbanen.

Veritas 3 er på ca 30.000 m2 kontorarealer pluss en parkeringskjeller med plass 
til ca. 800 biler. For å dekke det nye parkeringsbehovet ved full utbygging er det i 
tillegg medtatt et nytt parkeringshus i Parken ved P1 med plass til ca. 300 biler.

NØKKELTALL
30.000 m2 kontor-
lokaler | 30.000 m2 
parkering

PERIODE
2008 - 2009

BYGGHERRE
Veritas Eiendom

PROSJEKT
Veritas 3 

STED
Høvik, Bærum

PROSJEKTTYPE
Kontorbygg med 
tilhørende fasiliteter
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VÅRE TJENESTER
• Skisseprosjekt
• Forprosjekt 
 
FAGDISIPLINER
• Geoteknikk inkl. gunn- og miljøun-

dersøkelser
• Byggeteknikk
• VVS-teknikk
• El-teknikk inkl. IKT
• Brann og sikkerhet
• Akustikk
• Bygningsfysikk
• Energi og miljø
• VA
• Plan, veier

LØSNING AV OPPDRAG

Basert på et detaljert byggeprogram ble det i 
løpet av februar 2009 ferdistilt et skisseprosjekt 
hvor funksjon og bygningslogistikk, volum-
fordelinger, konstruktive strukturer og 
parkeringsbehov ble behandlet.

I forprosjekt ble det utarbeidet tekniske
beskrivelser/premissnotater, tegninger og
kostnadskalkyler fordelt på:
• Kontorbebyggelsen
• Parkeringskjellere
• Utvidelse av parkeringshus i Parken
• Ombygging av Veritas II
• Ombygging av energisentralen
• Oppgradering utomhus med ny vei til
Høvikbanen etc.

Forprosjektet er utarbeidet av Lund + Slaatto 
Arkitekter AS (Arkitekt), Multiconsult AS 
(Rådgivende ingeniører), Bjørbekk og Lindheim 
AS (Landskapsarkitekt) og Advansia AS
(Prosjektleder).

www.multiconsult.no
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