
 
  

 

7. mars 2019 Avd. Aluminium 

BØR HILL TRONDHEIM  
«Lovprises for sin annerledeshet»  

I Josefinesvingen i  Trondheim ble 

det laget en helt ny kunstig ås for å 

sette dette prosjektet ut i livet. Reitan 

hadde en drøm. Den drømmen ble til 

Bør Hill. 

    23 frittstående hus ble bygget, hvor 

både tak og fasade har samme farge. 

Alt i aluminium. Dag-Arne Gundersen 

og hans 15 ansatte i Mesterblikk AS i 

Trondheim jobbet i ett helt år gjennom 

vær og vind for å ferdigstille både tak 

og fasader. Og har laget en 

gatestump som 

skiller seg ut i m-

engden samtidig 

som den utrolig 

nok passer perf-

ekt inn i omgivel-

sene.  

     Fargene som 

arkitekt Severin 

Gjerne (Agraff 

Arkitektur AS) har 

valgt ut er tatt fra farger som allerede 

eksisterer i bybildet og som man kan 

finne blant trebebyggelsen rundt.   

     Astrup leverte først en liten for-

sendelse med FALZONAL® coil i 

September 2016, for å teste litt, før den 

første store leveransen kom frem mån-

eden etterpå.  

Og samtidig med den leveransen, ble 

det i regi av Astrup og PREFA gjennom-

ført et prosjekttilpasset PREFA® Work-

Shop hos Mesterblikk i Oktober 2016, 

der vi tok utgangspunkt i tegnings-

underlaget for Bør Hill. Målsetning her 

var å finne et set-up for «Best Practice» 

for å løse Prosjektet Bør Hill i forhold til 

båndtekking, detaljer og tilpasninger, 

der spesialistene fra PREFA sammen 

med Blikkenslagerne fra Mesterblikk 

fant en felles konsensus hvorpå Kva-

ltitet-Effektivitet-Økonomi var ivaretatt. 

Dette ga Mesterblikk et solid teknisk 

fundament før de startet arbeidet med 

å bearbeide FALZONAL® og videre 

båndtekking/falsing av tak og fasader 

på byggeplass. 

Totalt har det vært 3 store 

leveranser og noen små. Alt i alt 

resultert i totalt 8.000 kvadratmeter 

med coil og plater.  

      Prefa selv har spandert 3 sider til 

Bør Hill i sin referansebok for 2019, 

med bilder og beskrivelse av pro-

sjektet, som er unikt i sitt slag. Ikke 

bare i Norge, men også i resten av 

Europa. 

      Astrup er med rette stolt over å 

være bidragsyter i dette flotte 

prosjektet. Og ta en tur bortom neste 

gang du er i området. Det er absolutt 

verdt turen. Fortell gjerne de du er 

sammen med at: «Dette har Astrup 

levert!»

Aluminium / Trondheim 

ASTRUP HAR LEVERT OVER 8 TUSEN KVM FALZONAL TIL BØR HILL 

KUN DET BESTE ER GODT NOK 

KORT OM PROSJEKTET 

Blikkenslager:  

Mesterblikk AS 

 

Byggherre: 

Reitan Eiendom AS 

 

Totalentreprenør: 

HENT AS 

 

Arkitekt: 

Agraff Arkitektur AS 

v/ arkitekt Severin Gjerde 

 

Materialer fra Astrup: 

8.000 kvm FALZONAL® PVDF  

Farger: 

2877-30 Neukupfer 

1504-20 Taubenblau 

1624-20 Graugrün 

1133-20 Savannenbeige 

2947-20 Normgraualuminium 

 

Totalt 15 tonn 0,7mm tykkelse 

 

 

Produsent:  

PREFA GmbH 

 

Type bygg:  

Private eneboliger 

 

 

 

 


