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Uttalelse vedr samarbeide om pågående utbyggings/ombyggingsprosjekt ved BUP Bogerud
Viser til deres forespørsel om en uttalelse vedrørende våre erfaringer fra ovenfor nevnte prosjekt i
forbindelse med at FuthArk nå er i kontakt med annen BUP som også skal bygge.
Jeg kan bekrefte at vi er meget godt fornøyd med det faglige arbeid FuthArk har gjort ved tegning av en
ombygget BUP Bogerud i Bogerudveien 15.
Bogerudveien 15 skal forvandles fra behandlingshjem til en moderne og godt tilrettelagt psykiatrisk
poliklinikk for barn og unge. Dette er et byggeprosjekt med en kostnadsramme på 16 millioner kroner,
finansiert fra statlige opptrappingsmidler til psykisk helsevern for barn og unge via Helse Øst RHF.
Bygge prosjektet er i fase for utsendelse til anbudskonkurranse, byggearbeidene skal starte opp i
september d.å. med ferdigstillelse i mars 2004. Prosjektet er godkjent av alle instanser inklusive Plan- og
bygningsetaten i Oslo.
Det har vært inspirerende og behagelig å samarbeide med arkitekt Amund Gulden om å finne gode
løsninger i den kompliserte oppgaven det er å endre et trangt bygg, bygget for å være
ungdomspsykiatrisk behandlingshjem på 60-tallet til en stor poliklinikk som dekker de driftsbehov man
må stille i 2004.
Arkitekten har vist seg lydhør for de behov og synspunkter vi som utbyggere har framført, men har
samtidig holdt fast ved de arkitektfaglige prinsipper og hensyn han har sett. Etter min oppfatning har vi
kommet fram til løsninger som på en meget god måte integrerer hensynet til effektiv, moderne klinisk
drift med de bygningstekniske og arkitektfaglige perspektiv.
FuthArk ved Gulden har også fått tildelt ansvaret for prosjekteringsledelse og utfører denne funksjonen
på en god og ledig måte som gjør det lett for partene å finne løsninger selv på de vanskelige dilemmaer
et gammelt bygg og et begrenset budsjett skaper.
Det er en glede å kunne anbefale FuthArk for lignende prosjekt og dersom det skulle være ønskelig å få
utdypet noen av de erfaringer jeg refererer til ovenfor er det bare å ta kontakt.
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