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Oseana
Kunst- og Kultursenter i Os

Multiconsult har i samarbeid med Grieg Arkitekter i Bergen prosjektert Oseana Kunst og
Kultursenter i Os sør for Bergen. Byggherren Os kommune, hadde en klar visjon om å skape
et levende og attraktivt kultursenter og skape et signalbygg med høy arkitektonisk kvalitet og
optimale energi- og miljøløsninger.

Prosjektet er utviklet med stor grad «Integrated Energy Design – IED» der bygningsutforming
med nordens største solcelleanlegg og øvrige tekniske installasjoner ble
integrert i en arkitektonisk og energiteknisk helhet.

Multiconsult har prosjektert alle tekniske installasjoner for VVS, utvendig VA anlegg,
energi-anlegg med sjøvannsbasert varmepumpe og frikjøling med sjøvann, elektroanlegg
med likeretteranlegg for solcelleanlegget, automatiseringsanlegg. Prosjektets energimål
90 kWh/m2 levert energi med lokalt klima ble oppnådd med god margin. Bygget ble valgt
til Årets bygg i 2011.

NØKKELTALL
Areal 5.900 m2 | Entreprise-
kostnad 250 mill. kr.

PERIODE
2009 - 2011

BYGGHERRE
Os kommune

PROSJEKT
Oseana Kunst- og 
Kultursenter

STED
Os, Os kommune

PROSJEKTTYPE
Nytt kulturbygg
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VÅRE TJENESTER
• Rådgivning i forprosjekt
• Detaljprosjektering
• Energianalyser og energioppføl-

ging
• Geotekniske undersøkelser
• Bygningsfysisk kontroll av pro-

sjektering utført av arkitekt
• Oppfølging i byggetiden
• Kontroll og oppfølging av igang-

kjøring og sluttesting av tekniske 
anlegg og SD anlegg

 
FAGDISIPLINER
• VVS-, energi og klimateknikk
• El.- teknikk
• VA-teknikk
• Geotekniske undersøkelser
• Geoteknisk prosjektering
• BygningsfysikkEnergiteknikk
• HMS

LØSNING AV OPPDRAG

Oppdraget er gjennomført med integrert
prosjektering av VVS-, VA-, ,energi-,
klima- tekniske, el.- tekniske anlegg og
automasjonsanlegg.

Alle tekniske anlegg er prosjektert i 3 D
og Multiconsult har vært BIM koordinator
for BIM prosjektering av kultursalen utført
med komplekse bygningskonstruksjoner
og omfattende tekniske og scene
tekniske installasjoner.

Bygget er lagt inn i en fjellskjæring og
tidlige grunnundersøkelser utført av
Multiconsult har vært et viktig grunnlag
for prosjektet.

www.multiconsult.no
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