DA ASKØY APOTEK
BLE DOBBELT SÅ
STORT.
Av Nina Aldin Thune (Byggeleder)
og Bjarne Thune (Apoteker)

I løpet av 1994 fikk Askøy
Apotek fordoblet sitt areale.
Apoteket hadde i mange år
holdt til i altfor trange
lokaler.
HISTORIE
Apoteket ble opprettet som filial under
Møhlenpris Apotek og åpnet sine dører
for publikum 21. juli 1977 i første etg. i et
nytt handelssenter på Kleppestø.
Møhlenpris Apotek ble senere nedlagt, og
apoteket Ørnen i Bergen overtok som
“hovedapotek”.
Fra 1. januar 1983 har imidlertid Askøy
Apotek vært selvstendig.
I hele apotekets levetid har omsetning og
arbeidsmengde økt og økt, og før
ombygningen i 1994 var hver eneste cm2
utnyttet maksimalt. Antallet ansatte var
også gått opp fra 4 til 16 stk. Flytting var
sett på som eneste mulighet for utvidelse.
Egnede lokaler var imidlertid mangelvare,
iallfall med tilsvarende kundevennlig
beliggenhet med lett adgang for
rullestolbrukere og kort avstand til
kommunikasjonsmidler og aktuelle
offentlige kontorer. Stor var derfor gleden
da apoteket ble tilbudt tilleggsarealer i
lokaler vegg i vegg, siden en nabobutikk
måtte gi seg.Nå kunne planleggingen av
et nytt anlegg begynne.
Askøy apotek var i en typisk 70-talls stil
med sterk fargebruk i vesentlig orange

og gult. Vi så ingen grunn til å beholde
det samme formspråket i det nye
apoteket. Til det bar det gamle for mye
preg av å være masseprodusert og lignet
ikke så lite på et gatekjøkken.
Publikumsrommet var så nedslitt at
inventardeler derfra ikke kunne
gjenbrukes. Derimot var en stor del av
reolene ellers i apoteket i fullt brukbar
stand. Disse ble innpasset i det nye
apoteket. Laboratoriet ble heller ikke
ombygget.

PLANLEGGINGEN
I planleggingsfasen vurderte vi en rekke
av de nyeste ideene innen utforming av
apotek.Vi ville ha noe vi kunne være stolt
av og fornøyd med, og som kundene
også kunne bli stolt av å betrakte som
“sitt” apotek. Vi ville ha noe som var “nytt
og moderne” og som kunne være det i
minst 20 år fremover, men vi ville
samtidig bygge på på de ideer, verdier
og symboler som ligger i gamle
tradisjonsrike apoteklokaler. Den
atmosfære dette gir kan være en ekstra
grunn til at publikum velger å gjøre sine
innkjøp på apoteket og ikke i
supermarkedet. Disse tankene skulle
komme til utrykk både i planløsning og i
valg av materialer. Et av apotekets
høyeste ønsker var at det nye lokalet
skulle virke “luftig og romslig” da det
gamle gav en nærmest kvelende følelse.
Til slutt ville vi at det nye apoteket skulle
virke fornyende på et svært kjedelig
kjøpesenter - og vi håpet på en viss
“smitteeffekt”.
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Det var enighet om at apoteket, delvis
p.g.a. stadig tilbakevendende problemer
med å få tak i nok farmasøytisk
arbeidskraft, ikke skulle satse på
direktereseptur, siden den iallfall ikke
kunne bli bemannet med farmasøyter .
Vi ville gjerne ha et innbydende og
romslig selvvalg til alle varegruppene,
bortsett fra medikamenter i håndkjøp.
Disse skulle selges over skranken med
mulighet for faglig veiledning, men slik
plassert at de var synlig for publikum i
skrankeområdet. Informasjonsrom, med
mulighet for en skjermet samtale med
kunder, så vi på som svært vesentlig.
Dette kan bli et av de viktigste rommene i
apoteket i fremtiden. Et publikumstoalett i
tilknytning til dette rommet ville øke
servicen ytterligere.
Tiden var kommet til å kontakte NAFgårdene A/S for å få konsulent- og
arkitekthjelp. Nærmest ved en tilfeldighet
ble vi henvist til ARCH UNO og arkitekt
Morten Finnby. Dette viste seg snart å
være et lykketreff. Vi ble fra første stund
møtt med stor velvilje, og våre
grunnlegende ønsker ble vektlagt i den
videre planleggingen.
Vi ønsket å gi arkitekten så frie hender
med utformingen som mulig, for så å
komme med våre synspunkter. Derfor var
de første tegningene og møtene spesielt
spennende.
Allerede fra første stund hadde en rekke
funksjoner fått sin endelige plass. Den
største vanskeligheten var den ekstremt
lave takhøyden i lokalene. Hvordan få
lokalet til å virke luftig og romslig med en
takhøyde på i underkant av 2.40?
PLANLØSNING
Et av virkemidlene var å dele rommet opp
i soner; reseptinnlevering,
reseptutlevering/håndkjøp og selvvalg.
Sonene gjenspeiler funksjonsdelingen

bak skranken. Hensikten var å gjøre
rommet mer “lettlest” for publikum og få
en mulighet til å redusere følelsen av
snau takhøyde. Publikumslokalet ble
laget omkring en sentralakse midt i
rommet. Det ble derfor laget en kunstig
søyle i tillegg til den som alt var i lokalet.
De nye veggene i publikumsrommet ble
ikke ført helt opp til taket, men avsluttet i
samme høyde som selvvalgsreolene. Alle
vegger og reoler ble avsluttet med en
moderne utformet pyntelist. Etter hvert
som anlegget fikk sin endelige form, så vi
konturene av en “gammel, ærverdig”
fondvegg som lukker mot innsyn, og som
virker som en avsluttende vegg i rommet..
Denne ble bevisst utformet med bl.a. et
apotekur sentralt plassert.

MATERIALVALG
Hvilke materialer skulle vi velge? Vi
hadde en rekke treslag til vurdering og
bestemte oss for ask på Askøy. På gulvet
ble det valgt fliser. For å understreke
aksevirkningen, fikk vi ideen om å lage et
“teppe” under ventegruppen midt i
rommet. Dette ble gjort med mønster i
flisegulvet i to farger etter modell av et
Pompeiansk gulv. Her ble det også laget
to utstillingsmontre i ask med “apotekets
list” på toppen.
Skrankens utforming er og med på å
understreke den sentrale aksen.
Skrankene på sidene er laget av ask med
en svart rand øverst. Den midterste
skranken er svart med ask topplate og
kan nærmest se ut som et alter.
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SELVVALG
Selvvalget ble utformet med Space
Management - prinsippene i bakhodet,
tilpasset apotekets vareutvalg. Det ble
lagt stor vekt på at det skulle gi et estetisk
og innbydende inntrykk.
Apoteket har òg fått et romslig
utstillingsvindu inn mot senteret , dette
har vært flittig brukt i bl.a. en travel
jubileumssesong.
Et av publikumsrommets største fortrinn
er at det har et stort antall kvadratmetre,
og siden den lave takhøyden ikke lenger
virker påfallende, gir det faktisk et luftig
og tiltalende inntrykk. Publikum ser ut til å
trives, og praten går livlig. Det er også
mulig for rullestolbrukere å kjøre rundt i
selvvalget og se alle varene, noe som blir
satt stor pris på.
PROSESSEN
For både ansatte og apoteker var det en
vanskelig og tålmodighetskrevende
prosess å få bygget om og utvidet
apoteket mens det hele tiden var i full
drift. Arbeidet begynte i de nye lokalene,
og så lenge skilleveggen mellom
gammelt og nytt var hel, var ikke
håndverkerne til særlig sjenanse. Men
etter den store dagen da skilleveggen ble
slått ned - for øvrig den eneste dagen
apoteket holdt stengt i forbindelse med
ombygningen -var det ikke uten ekstra
problemer vi kunne yte publikum den
service våre kunder har krav på.
Ombygningsprosessen innebar bl.a. at
alle varene måtte flyttes to ganger, og det
ble mange leteaksjoner i de ukene vi gikk
mer eller mindre “arm i arm” med
håndverkerne. Stort sett var disse svært
omtenksomme og hensynsfulle og gjorde
sitt ytterste for å være til minst mulig
sjenanse for publikum og ansatte. Mye av
arbeidet foregikk også i helger og på
ettermiddags- og kveldstid, noe som førte

til ekstra lange arbeidsdager for
byggeleder og apoteker.
Hele tiden var det betryggende og høyst
nødvendig å ha et tett og fruktbart
samarbeid med arkitekten. Mange store
og små problemer ble hele tiden løst på
en smidig måte, og kommunikasjonen var
utmerket. Dette lettet arbeidet betraktelig
for oss som gikk midt oppe i
“katastrofeområdet” hele tiden.
KONKLUSJON
Når vi nå har fått kaos på avstand, og de
fleste nye rutiner har fått gå seg til, finner
vi selvsagt ut at det var verdt alt slitet,
selv om det var “spinnvilt” mens alt var på
det verste. Det hadde nok vært
behageligere og enklere for minst to
parter, både ansatte og håndverkere, om
vi hadde flyttet til et helt nytt sted, men
publikum er svært takknemlig for at vi har
samme beliggenhet som før, og
kombinasjonen av gammelt og nytt er
etter vår mening blitt et vellykket hele.
Det er vårt håp at Askøy Apotek har fått
en utforming og et arkitektonisk språk
som kan vare inn i det neste tusenåret,
og at en videre utvikling av apoteklokalet
kan foregå i det samme formspråket. Det
skulle ikke være nødvendig å lage et helt
nytt apotek selv om nye ideer skal
tilpasses et gammelt apotek. Vi håper
også at apoteket har evnet å ta vare på
litt av den stil og ærverdighet en 400åring fortjener.
Til sist må vi bare nevne den innsatsvilje
og kreativietet de ansatte la for dagen i
forbindelse med planlegging og
ombygging. Alle var forberedt på tøffe
tak, noe som til fulle ble innfridd, men det
ser ut til at alle har kommet gjennom
prosessen med det meste av helsa og
humøret i behold. Forbausende fort har vi
glemt alt slitet og gleder oss over vårt
“dobbelt så store” Askøy Apotek.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Fakta om apoteket
Apoteker :
Bjarne Thune
Ansatte farmasøyter:
3
Ansatte teknikere:
12
Antall kunder pr. dag:
350 - 400
Antall pakker pr. dag:
5-10
Antall ordinasjoner pr. dag: 230 - 280
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ansvarlige for prosjektgjennomføring
Lokaliseringsbistand:
NAF-gårdene A/S
Farmasøytisk konsulent: NAF-gårdene A/S
Arkitekt og prosjektledelse: Arkitekt Morten Finnby,
ARCH UNO A/S
Innredningsarbeider:
Askøy Byggsenter A/S
Inventararbeider: Pharma Service A/S
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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