MotekNytt desember 2009 side 4

Spesielt byggeprosjekt - gjenbruk og “grønn” tenking i praksis:

Fra olje- til tenke-tank...
Etter tips fra vår telefonselger
Espen Johansen, har redaktøren
sporet opp et meget originalt
byggeprosjekt, kreativt og godt
innenfor miljø- og moderne ressurstenking. Iblandet idealisme,
entusiasme, turisme, foto- og
naturinteresse. Mannen bak
denne unike ideen er filmfotografen og møbel/interiørsnekkeren
Martin Otterbeck. Herved intervjuet. Han har selv tatt alle bildene.
Idé-tanken (!)
- Ideen bak tanken fikk jeg sommeren
2007 da jeg og min samboer Agnete
Brun besøkte øya Skrova i Lofoten i forbindelse med Agnetes åpning av fotoutstilling i Galleri Fotobrygga på øya.
Fotobrygga er et fotosenter som drives
av vår venn Terje Nygaard, dette er et

sted som arangerer foto Workshops for
profesjonelle og amatørfotografer, sjekk
gjerne www.fotobrygga.no.
Jeg oppdaget tanken der jeg satt i sommersola og drakk en kald nordlandspils
på restaurant Sachariasbrygga. Det første som slo meg var tankens beliggenhet, det andre var interessen for å
bygge runde former. Tanken om tanken
var dermed tent.
Privatpersoner og firmaer
- Tanken skal bli et sted som skal kunne
leies ut til privatpersoner og firmaer
hele året, det er ikke bare sommermånedene med midnattsol som fenger i
Nord Norge. Også i mørketiden med
nordlys, skreifiske og spekkhoggersafarier drar mange turister hit.
Tanken skal brukes av menesker som
har lyst til å trekke seg litt tilbake, og
reflektere over det som måtte passe i
"tenketanken".

For fotografer og
foto/naturinteresserte
- Som fotografer, jeg filmfotograf og
Agnete still-fotograf, ønsker vi å være
med å befeste Skrova som en spennende og fin øy for fotointeresserte proffer og amatører. Jeg er også utdannet
møbel- og interiørsnekker, og har derfor
god bakgrunn for byggearbeidene.
Spennende, inspirerende og
mye idealisme
- Øya Skrova ligger 20 minutters fergetur fra Svolvær sentrum eller 3 timer
med hurtigbåt langs nordlandskysten
fra Bodø. Øya huser ca. 200 fastboende, har egen barne- og ungdomsskole med 30 elever, dagligvarebutikk,
2 fotogallerier og serveringsstedet
Sachariasbrygga, hvor det bla. serveres
deilig hvalbiff. Skrova er fra gammelt av
hvalfangerøya nr. 1 i Norge. De fleste
fasboende jobber som fiskere eller på
laksemottaket til Ellingsen Seafood.

Bo-utsikt-tenke-tanken ligger i
vakker natur på øya Skrova i
Lofoten.
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Planløsning og betydelige
byggeutfordringer
- Etter noen runder med Vågan komune
og en kjøpekontrakt fra tankens tidligere eier Per Gunnar Olsen, begynte
jeg med ommbygningen april 2008.
Tanken er bygget i tre plan.
1.etg: Soverom og kjøkken
2.etg: Soverom og bad/wc
3.etg: Arbeidsrom, stue og utsiktsrom
med 360" utsikt over Lofoten.
Tankens invendige areal er ca.60 kvm.
Byggeutfordringer har vært mange, de
to mest sentrale var at vi bestemte oss
for å kappe av taklokket og heve det
30. cm for å få plass til tre etasjer, hver
på 2,40 meter. Dette løste vi med 4

søylejekker fra Claes Olsson.
Den andre er at tanken opprinnelig er
bygget av 6 mm stålplater, og ideen var
å ikke ødlegge oljetankens “identitet”.
Derfor måtte den isoleres fra innsiden, det har medført større risiko i forhold til
kondens. Dette har vi løst ved å bygge
en uavhengig trekonstruksjon inne i tanken som kun har kontakt med stålet i
tank-bunnen og rundt vinduene.
Vi har laget 12 luftepiper rundt toppen
og 12 luftpiper i bunnen av tanken og
med 5 cm lufting mellom isolasjon og
stål virker det som om dette fungerer tilfredsstillende. Heldigvis er det ikke som
de fleste tror veldig kaldt i Lofoten vinterstid, - det er skjelden kuldegrader i
Skrova pga. Golfstrømmen.

I tilleg er det ganske tidkrevende og
bygge buede vegger, reisverket er plateslått med liggende 6 mm trefiberplater
deretter stående 6 mm kryssfinerplater i
bjerk - disse er limt sammen.
Gode og idealistiske hjelpere
Med god hjelp fra bygningsingeniør Jon
Skappel, VVS ingeniør John Christian
Gahr, arkitektstudent Kristian Kistorp,
venner og familie, - og ikke minst øyas
befolkning, har dette prosjektet en
meget god dugnadsånd. Planen er å ha
den klar for utleie til sommeren 2010.
Martin og Agnete:
Vi ønsker dere lykke til !

Idémakere, håndverkere, fotografer og
altmulig-mann og kvinne, Martin
Otterbeck og Agnete Brun.

De runde veggene i tanken gir en
trivelig og spesiell romfølelse.

Fra 3. etasjen blir det praktfull utsikt!
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