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• Bak en privat fasade
• Kreativt på
Frydenberg skole
• Testet rekkverk
hos SINTEF
• Flere kommuner
vil ha kulturhus

Arkitekt Christian Henriksen

Tar Gardermoen et steg videre

Energieffektive fasader
for moderne arkitektur
Sapas byggsystemer er utviklet for å klare Nordens harde klima, byggnormer og markedskrav.
De er meget godt egnet for energieﬀektive bygg, og gir samtidig arkitekten stor valgfrihet ved
design og layout. Vi tilbyr et stort utvalg byggsystemer til fasader, vinduer, dører, solskjerming,
glasstak og integrerte solcelleløsninger.
En moderne og bærekraftig måte for å lagre, regulere og generere energi.
Kostnadsfri markedssupport, telefon 63 89 21 00

Insperia Science Center, Grålum, Sarpsborg. Arkitekt: AART a/s, Århus, Danmark

Sapa Building System Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller Tel. 63 89 21 00 www.sapabuildingsystem.no

Forsideillustrasjon: NSW
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Nr. 1-2012
Fire utgivelser pr. år

«Kunnskapen og erfaringen som bransjen har
tilegnet seg, er verdifull når etterspørselen øker,
både i forhold til nye prosjekter, men også nye
energi- og miljøkrav».

Vi tror på fremtiden
i registrerer mye positivt og offensivt i byggebransjen.
Spesielt når vi leser sakene her i vårt eget magasin. Et annet
moment er at det er et voldsomt press på boligmarkedet og
arealplaner med tydelige mål om fortetting i de store byene.
I offentlig sektor er det relativt stor aktivitet. Mange nye
kulturhus er åpnet og flere står i kø (les egen sak på side 32). Kulturløftet,
iverksatt blant annet av den rød-grønne regjeringen, har bidratt til denne
veksten. I helse- og skolesektoren ser vi den samme tendensen. Verd å
merke seg for sistnevnte kategori er Drammen kommune.
Drammen kommunes energistrategi, gjennom Drammen Eiendom KF,
har som mål å redusere energiforbruket i eksisterende bygningsmasse
med 15 prosent fra 2008 nivå til 2012 (les om Marienlyst skole på side 38).
Kun ett av de ambisiøse energiplanene kommunen har satt seg. Vi tror
det er sannsynlig at flere kommuner vil følge etter.
Vi leser at tilgangen generelt på nye prosjekter steg i 2011, i følge nye tall
fra SSB.
For bedriftene som tilhører næringshovedgruppen oppføring av bygninger, steg omsetningen med 14 prosent i de ti første månedene av 2011
sammenlignet med året før.
Nye boligprosjekter økte kraftig i 4. kvartal 2011. Verdien av nye boligbygg steg med 11 prosent i løpet av kvartalet, og ved utgangen av 2011 var
verdien 42 prosent høyere enn året før. En vekst som ikke ser ut til å
stoppe.
I næringsbyggsektoren var det en moderat vekst i tilgangen på nye prosjekter gjennom hele fjoråret. Verdien av beholdningen av nybygg var 15
prosent høyere ved utgangen av 2011 enn ved utgangen av 2010.
Selv om det er et tøft prispress i bransjen, og det er mangel på
ingeniører, velger vi å se lyst på fremtiden.
Kunnskapen og erfaringen som bransjen har tilegnet seg, er verdifull
når etterspørselen øker, både i forhold til nye prosjekter, men også nye
energi- og miljøkrav.
Så skal vi i redaksjonen forsøke å bidra til øket interesse for gode
produkter og spennende løsninger vi ser her hjemme. .
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Trykk
Nr 1 Trykk Grefslie
Det er ikke tillatt å
kopiere fra
magasinet uten
avtale.

Leserservice

Tips til redaksjonen

Adresseendring?

Vi trenger deg!

For at Glass og Fasadeforeningen skal
kunne levere Glass&Fasade
til rett adresse er det viktig at våre lister er
oppdatert. Hvis du har endret adresse
er det derfor viktig å gi oss beskjed om dette.
Det gjør du ved å sende epost til
post@gffn.no
Med vennlig hilsen
Aud Harlem

Vi er opptatt av å ha en god dialog med dere
lesere og fagfolk. Dere kjenner bransje og
marked godt, er viktige som kilde til de gode
sakene og tipsene til magasinet. Eller du
kan ganske enkelte si din mening om
magasinet. Send i så fall en e-post til
aase@gffn.no
Med vennlig hilsen
Harald Aase
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Fra innholdet

Nå var det nok
Med 50 kilo på pendelen og fallhøyde
1200 millimeter gikk det slik,
konstaterer Terje Svendsen i Svendsen
Glass. De offisielle kravene derimot,
gikk det bedre med. Side 12-13

Sånn blir det
Arkitekt Christian Henriksen
forteller om sine valg for
«nye» Gardermoen.

Side 26-30

Gode relasjoner
Ungdomsskoleelever, kunstnerisk
uttrykk og multiapplikasjonsglass
går hånd i hånd på Frydenberg
skole. Side 14-15

Miljøbevissthet i
Drammen
Marienlyst skole går foran i Drammen
kommunes energistrategi. Skolebygget
fikk passivhus-standard på grunn av
riktig valg av vinduer. Side 38-39
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SVEVETAK: Legg merke til at det er gjennomgående toppvinduer. Noe som gir en ekstra dimensjon i det visuelle uttrykket. De
store glassflatene gir også et svært godt lys og ikke minst en flott utsikt. Med beliggenhet ved sjøen glir saltet vinduspussingen en
ekstra utfordring. Dog neppe så store at det ikke er verdt prisen.

TILPASSET TERRENGET: Intensjonen ved valg av form og materialbruk var at huset skulle vokse opp av terrenget.

7

Et rom med utsikt
Smarte løsninger også i private boliger
E.M. Forsters roman "Et
rom med utsikt" forteller
en romantisk historie fra
Firenze i 1907. Vi lar boken
ligge. Men tittelen passer
også til en bolig i Son
i Akershus. Husets historie
og særpreg påvirker følelseslivet til både eier og
skuelystne.
Tekst Harald Aase Foto Adam Stirling

Flotte og påkostede private boliger er
det mange av. I det lyset kan huset i
Brevikveien i Son plasseres som et i
mengden av imponerende boliger.

Hva er så spesielt med dette?
Vi lot oss begeistre av beliggenhet og
utforming.
Men
materialvalgene
inspirerte oss til å se nærmere på bygget
som fikk byggeskikksprisen i Vestby
kommune i 2010.
Tomten ligger i nordskråning med
spredt trevegetasjon og består av fjell.
Huset er tilpasset det skrånende
terrenget ved at man går inn i underetasjen på nordsiden og ut på uteområdene på terreng i overretasjen på
husets sydside.
— Naturtomten ble inspirasjonskilden. Vi ønsket oss et hus som tok
vare på uttrykket denne flotte fjelltomten gir. Både farge- og materialvalg
er gjort bevisst, også for glasset og
aluminiumen, forteller byggherre
Ingebjørg Larsen.

—I tråd med dette var intensjonen
ved valg av form og materialbruk at
huset skulle vokse opp av terrenget.
Huset består derfor av en basis kledd
med sten som er ført opp i varierende
høyder. Over dette ligger taket som en
tynn skive som skyter ut og overdekker
inngangsparti og uteplasser. Plassering
og utforming av vinduspartier skal
bidra til å styrke uttrykket av det
flytende taket. Dette synliggjøres også i
interiøret, hvor takflatene ligger i
samme nivå ute og inne. Inngangsparti
og trapperom danner en tverrrakse
gjennom huset som både anskueliggjør
husets oppbygging og skiller oppholdsrommene fra bruksrom og den mer
private sonen, beskriver arkitekt Jan
Jansen.

>>
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Vedlikeholdsfritt
— Store glassflater montert i aluminiumsprofiler er noe vi er vant til å se i store forrentingsbygg og ikke så vanlig for denne
typen hus?
— Jeg kan vel ikke si jeg har tilsvarende glass- og fasadeløsninger som
referanse. For oss har disse elementene
først og fremst vært benyttet i næringsbygg, men vi ser en tiltagende bruk av
dem i boligbygg, også småhus.
Innslaget av forskjellige fasadeelementer, skyvedører, store vinduer, små
vinduer og vinduskonstruksjoner, har
bidratt til utstrakt bruk av aluminiumsprofiler. Som kontrast til de horisontale
linjene er glasskonstruksjonene også
benyttet til å innføre vertikale kontrasterende elementer som visker ut etasjeskillet og knytter direkte kontakt mellom husets basis og det overdekkende
taket. I tillegg kom byggherrens ønsker
om størst mulig vedlikeholdsfrihet.
Den antrasittgrå fargen skal fremheve
mønsteret i glassfasadene, samtidig
som den samspiller med fargen i
eikepanelet, sier Jansen videre.

Ny trend?
— Prosjektet var spennende og gikk
veldig bra i forhold til sluttproduktet.
Vi har fått et veldig moderne og artig
referanseprosjekt på eneboliger, sier
Per-Ole Høyer Pettersen, prosjektleder i
Bøckman Glassolutions.
— Dette er en privat bolig. Har dere
andre tilsvarende prosjekter i privat regi
og er det et potensielt ”nytt” marked?
— Dette er et potensielt stort marked,
men det blir ofte litt ekstraordinære
boliger, gjerne type funkis. Fordelen er
at byggherre får vedlikeholdsfrie
vinduer. Vi er forsiktige mot dette
markedet, da det er mye mer
tidkrevende for oss, samtidig som det
kreves mer av oss i forhold til fininsh
og utførelse, sammenligner vi med det
som er standard på næringsbygg, mener
Pettersen.

HELT NATURLIG: Der det har vært praktisk mulig, er det benyttet materialer fra
naturen. Legg merke til kombinasjonen av stein, aluminium og eik på det øverste
bildet.

>>
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UVANLIG: Aluminimum er ikke det mest brukte plankingmaterialet for å dekke et hjem. Men det tar seg flott ut.

PARASOLL: Taket skyter ut og overdekker inngangsparti og uteplasser. Sånn sett
fungerer det som solskjerming sommerstid.

ELEKTRISK: Schüco har levert vinduer
som åpnes fra gulvnivå.

FAKTA
Enebolig i Son
Sted

Son i Vestby kommune,
Akershus
Type
Privat bolig
Byggherre
Ingebjørg og Sigbjørn Larsen
Arkitekt
Jan Jansen,
Jansen Arkitekter Moss
Entreprenør
Larsen Entrepenør
Byggeår
2009-2011
Informasjon om glass og fasader
Systemleverandør: Schüco Norge
Fasadeentreprenør Saint-Gobain Bøckmann AS
Profiltype - Fasade Schüco FW 50 + HI
Vinduer
Schüco AWS/ADS 70 HI
Dører
Schüco AWS/ADS 70 HI
Glassleverandør
Saint Gobain Bøckmann

PÅ LAG: Med godvær ved sjøen, flotte lysforhold og spesielle materialvalg spiller
huset på lag med naturen.

Glasstype – generelt
2-lags energiglass med u-verdi 1,1 i vinduer og dører.
3-lags energiglass i fasader med u-verdi 0,7.
Dette for å unngå kaldras på de høye glassene.
Det er ellers benyttet sikkerhetsglass iht NS 3510.

GEZE Norge | Industrivegen 34 B | 2072 Dal | Telefon: 63 95 72 00 | Faks: 63 95 71 73 | E-post: norge.se@geze.com | www.geze.no

Skyvedør –
system i glass

GEZE VETROSLIDE
Med VETROSLIDE setter GEZE en ny standard for skyvedør – systemer i glass. Løpeskinnen er ikke lenger rustfri eller
aluminium, men et punkt festet ”glass sverd” Dørene løper på glass sverdet og holdes oppe av punktfestene. Resultatet
er en unik designperle.
Ta kontakt med GEZE for informasjon om VETROSLIDE eller andre produkter
GEZE er en av verdens største leverandører av systemer rundt en dør og røykventilasjon. Vi kan tilby markedets beste og
bredeste sortiment. GEZE`s fokus er innovasjon, kvalitet, pris og pålitelighet.

Dørteknikk | Automatiske dørsystemer | Brann- og røykventilasjon | Sikkerhetsteknikk | Glassystemer

BEWEGUNG MIT SYSTEM
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SentryGlas til Norge
Modum Glassindustri AS introduserer
SentryGlas i Skandinavia. Som første og
eneste bedrift i Skandinavia er selskapet
akredditert av DuPont for å produsere
SentryGlas.
SentryGlas er et laminat hvor det i
stedet for tradisjonelle PVB folier benytter
spesielle ionomerplaster. Dette betyr i

praksis at man kan lage tynne, lette
produkter med enorm styrke.
I den høyeste bygningen i NordAmerika, Tower (tidligere Sears Tower) i
Chicago bruker man SentryGlas
strukturelle plastfolier i "Skydeck Ledge"
(terasser) . Dette gir en nervepirrende,
men trygg utsiktsplass. Foto: DuPont

Nye rekkverkskrav
Nye bestemmelser for innfesting testet
NS3510 sier i praksis ikke
noe om krav til antall
millimeter innfesting av
glass i rekkverk. NS3510 er
under revisjon og det nye
kravet kan bli 20
millimeter ved tosidig innfesting med kontinuerlig
glassfalser. Vi overvar en
test av rekkeverket til SGRailing med 20 millimeter
innfesting på SINTEF
Byggforsk.
Tekst og foto Harald Aase

Svendsen Glass i Bergen utviklet i
2005 sitt SG-Railing system. Dette
rekkverket hadde opprinnelig 17
millimeter innfesting, men er nå
videreutviklet og har fått 20 millimeter
innfesting. Dersom standarden blir
endret, er Svendsen i forkant og vil ha
et produkt som er tilpasset ny
standard. Forutsatt at kravet blir 20
millimeter. Terje Svendsen ønsker seg i
tillegg en SINTEF Byggforsk Teknisk
Godkjenning for rekkverkssystemet.
SG-Railings opprinnelige og mest
brukte stolpe er dimensjonert for
henholdsvis 8, 10 og 12 mm glass og
tilhørende rekkverkslaster. Denne siste
stolpen de har utviklet kan kombinere
glass med forskjellige dimensjoner.
Man kan for eksempel bruke 12 mm
glass i en retning og 8 mm i en annen.
Denne stolpen ble utfordret i testlaboratoriet til SINTEF Byggforsk.
Vi har sett test av herdet laminert
glass tidligere. Men glass i rekkverk i
en så omfattende test har ikke vært
utført i Norge tidligere. På bakgrunn
av NS 3510 har SINTEF Byggforsk

videreutviklet sitt prøveutstyr slik at
alle metoder for rekkverkstester kan
utføres.

Fire utfordringer
De fysiske testene besto av fire forskjellige belastninger.
Pendelslagstesten (tvillinghjul med
stålkjerne, til sammen 50 kg) startet
med fallhøyde på 190 mm Videre ble
fallhøyden øket til 450 millimeter. Her
holdt både glass og rekkverk stand
uten problemer. Faktisk ble Svendsens
innretning testet helt opp til fallhøyde
1200 millimeter. Det ble for mye for
glasset. Det knuste, og ble dratt noe ut
av innfestingen. Stivheten i glasset var
borte, og etter hvert gled det helt ut av
glassfalsen.
Punktbelastningen med et krav om å
motstå et trykk på 0,5 kN (50 kilo) ble
mildt sagt bestått med glans. På alle
fire forsøkene holdt både glass, innfesting og håndløper et trykk på over 7
kN (700 kilo). Linjelast med 1,5 kN/m
(150 kg pr. løpemeter) på selve håndløperen gikk også bra.
Det samme kan sies om testen der
glassfeltet ble utsatt for jevnt fordelt

belastning (med sand) på helt opp til
6,5 kN (650 kilo) uten at glasset
sviktet eller falt ut av innfestingen.
Kravet til belastningen på glassfeltet i
dette tilfellet var satt til 250 kg.
—Dette var imponerende, sa forskningsingeniør Per Christian Moe etter
testen.

Ikke klar
Selv om rekkverket klarte de fysiske
testene, er ikke den endelige Tekniske
Godkjenningen klar.
— Vi må gjennomgå all tilgjengelig
dokumentasjon for produktet, spesielt
vil det bli lagt vekt på dokumentasjon
av aldringsegenskapene til gummilistene. Vi ønsker også se ferdige
produserte rekkverk i bruk. Det vil vel
ta noen måneder til før alt grunnlaget
er på plass til at vi kan ta en avgjørelse,
sier Moe
–Når et gjelder en eventuell endring av
NS3510, når vil denne være klar?
— Vi forventer at revisjonen går ut
på høring før sommerferien, sier
Sverre Tangen, leder av Revisjonskomiteen for NS3510.
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Flytende planer i Røyken
Selskapet FloatCon har møtt politikerne i Røyken kommune og lagt
frem det som må kalles unorske byggeplaner. Nemlig et bygg som
står i sjøen.
– Det kan bli hva som helst. Leiligheter, museum, kontorbygg eller
for eksempel hotell, sier Knut Kvilekval i FloatCon til NA24.
Anlegget er designet etter de høyeste miljøkriteriene og vil være
energinøytral eller -positiv med sofistikert solenergi system
implementert. Foto: sandel sandberg

i NS3510?

BESTÅTT: Her treffer vekten på 50 kilo fra en fallhøyde på 450 millimeter. Fire
ganger på rad gikk det uten problemer. Det siste bildet er av rekkeverket etter treffet.
Helt som før testen ble utført.

HÅNDLØPER: Rekkverket holdt stand
og klarte dermed kravene til bygningskategori A, B og C.

NY STOLPE: For det blotte øyet er det
ikke lett å se at i denne stolpen kan det
monteres 8 (som her), 10 og 12
millimeters glass.

PUNKTBELASTNING: Her belastes glassflaten med over 800 kilos trykk, før glasset
sviktet på 840 kilo.

FORNØYDE: Terje Svendsen, og Frode
Tvedt Jenssen fra
Svendsen Glass er glade
for de gode resultatene
etter de fysiske testene,
utført av Per
Christian Moe
(i midten).

FAKTA
Rekkverk
Stolpe
Glasset

SG-Raling for 8, 10 og 12 millimeters glass
2 lags herdet laminert glass,
8 mm, størrelse 150x 105 (høyde)
Levert av Modum Glassindustri
Utvikler SG-Railing
Produsent Sapa

Testen
Til testen monteres tre felter med glassrekkverket.
Ved alle testene blir det midtre feltet utsatt for belastninger. Ved alle enkelttestene blir testen utført fire
ganger, nytt glass skiftes hver gang.
Test 1 Pendeltesten utføres for å se om rekkverket har
sikkert brudd i forhold til kravene om bygningskategori og bruksområde. Gummihjul med stålkjerne
(50 kg). Fallhøyder 190 mm, 450 mm og 1200 mm.
Test 2 Punktbelastning gjøres for å se hvor mye
glasset kan belastes i et punkt på 150x150mm før det
ryker. Belastningsplate i senter av glasset, belastning
henholdsvis 0,25 kN og 0,5 kN.
Test 3 Linjelast, viser om rekkverket (håndløper)
tåler belastningen dersom det oppstår en katastrofesituasjon og alle løper mot rekkverket samtidig.
Horisontal last på håndløper, henholdsvis 1,0 kN/m,
1,5 kN/m og 3,0 kN/m avhengig av bygningskategori.
Test 4 Jevnt fordelt last på glassruten,
belastning henholdsvis 0,5 kN/m², 1,0 kN/m² og 1,5
kN/m²
I forslaget til revidert NS 3510 finnes krav til
Pendelslagtesten i Tabell 2, og kravene til test 2, 3 og 4
finnes i Tabell B.1 i det reviderte forslaget. De forskjellige kravene er vurdert ut ifra hvor rekkverket er
tenkt benyttet (dvs. kategori bygningsareal).
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Vekst for fremtiden
Kunstglass skaper gode omgivelser i skolen
Inne i en tidligere
industrihall i
Frydenbergveien i Oslo
finner vi den nye
Frydenberg skole. Skolen
er til ungdomstrinnet og
for opptil 600 elever.
Områdets historie og bygninger har gitt inspirasjon
til utforming av bygget og
området. Byggherren har
dessuten hatt et ønske om
også å binde samme fortiden og fremtiden.
Tekst Harald Aase Foto Adam Stirling

Hendene i de kunstneriske motiver i
glasset i den store aulaen i første etasje
illustrerer byggets industrihistorie.
Samtidig er dette hendene til
Osloungdom, i en blanding av raser og
kjønn for å samtidig illustrere at dette
er ungdom og fremtid. Med andre ord
binder bildene historie og fremtid
sammen for bygget. Skolens visjon er
«Vekst for fremtiden».
Glassene utgjør en vesentlig del av
skolens innvendige utsmykning og
består av omtrent 200 kvadratmeter
multiapplikasjonsglass. Disse danner
vegg mellom grupperom og vrimleområde.
Utsmykningen er gjort i et samarbeid
mellom kunstner Tone Bergan og
Modum Glassindustri. Prosjektet er
antatt i konkurransen World Color
Awards.

Utsmykningen er gjort med inntil fire
forskjellige fargefolier mikset i den
enkelte ruten, som igjen består av inntil
to print i samme isolerrute. Ingen av de
64 isolerrutene med utsmykning er like.
Det gjør utsmykningen variabel
samtidig som det helhetlige bildet er i
varetatt.

Sikkerhet
Helheten består også av funksjon og
sikkerhet. Rutene er designet for
støydemping og personsikkerhet.
— Dette er sikkerhetsglass, så
sikkerheten er ivaretatt. Når det brukes
mye glass får man en «gjennomsiktighet» som gjør at det er vanskeligere for elevene å finne områder på
skolen hvor de kan gjemme seg bort og
dette skaper god oversikt. Samtidig har
dette bygget spesielle brannpremisser
på grunn av den store takhøyden, som
gjør at det er krav til en viss gjennomsiktighet. Glass er dermed en del
av kravet i forhold til brann i bygget,
sier Rådgiver i Undervisningsbygg Oslo
KF, Tone Bergstrøm.

Samspill
For å få til et perfekt resultat, som
ivaretar alle krav, kreves koordinering
og samarbeid. Kunstneren har for
eksempel deltatt i en rekke møter med
prosjektledelse, arkitekt, interiørarkitekt, brannrådgiver og bruker
(skoleledelsen) for å finne riktig motiv,
gjennomsiktighet og gjøre rett fargevalg.
— I forhold til Modum Glassindustri
har kunstneren vært i tett dialog og
sittet sammen med dem i produksjonen. I tillegg har entreprenøren,

NCC, vært involvert siden disse glassene er en del av deres bygningsmessige
leveranse, sier Tone Bergstrøm.
—Prosjektet er unikt i Norge. Her
hjemme har det sjelden eller aldri vært

TETT PÅ: Detaljene i dekoren kommer
godt frem i glasset i alle fargene.
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«Jeg synes dette rommet har en god kombinasjon. Det er både funksjonelt og fint
å se på. Dessuten passer fargene godt i vårt flerkulturelle miljø.»
Petter Hem, lærer

laget isolerrutekombinasjoner med
utsmykning i to sjikt, pluss fargefolier
og støydemping. Vi har hatt en stor
utfordring i å holde system på innsatsfaktorene. Det er snakk om 128 til dels

like glassemner, med ulik dekor som
skal matches riktig og lamineres
sammen
med
ulike
foliekombinasjoner, før to og to ulike glass
legges sammen som isolerruter, sier

KREATIVT:
dekoren er
med på å skape
inspirasjon for
lærere og
elever på
Frydenberg
skole.

Henning
Austad
Glassindustri.

i

Modum

>>

16

FORSTYRRENDE?: Glassveggene med dekoren gir et fint inntrykk. Men auditoriet tar både fysisk og mentalt stor plass i
rommet. Bæresøylenes bredde lager et skille i det helhetlige bildet og demper også uttrykket i glasset. Den lille stripen illustrerer
dekoren i et helhetlig bilde. Fotomontasje

FAKTA
Frydenberg Skole
Adresse
Type
Byggherre
Utsmykning
Entreprenør
Byggår
Glassleverandør

ROLIG: Glasset er herdet og laminert, og har støyfolier. Dermed blir ikke elevene forstyrret av ytre forhold i undervisningen. Det var i det hele tatt stor ro i lokalene.

Frydenbergveien 48, Oslo
Offentlig skole
Undervisningsbygg Oslo
Tone Bergan/ Rayon
NCC Construction AS
2011
Modum Glassindustri AS

Glasstyper og utsmykning
Herdet-laminert med støyfolier og utsmykning
(Jetprint)/ 20 spacer /Herdet-laminert med Vanceva
fargefolier og utsmykning (JetPrint)
Rutene er bygget opp som isolerruter, fordi man
hadde store krav til støydemping, samtidig som
utsmykker ønsket flere overflater å arbeide på.
Den delen av ruten som vender inn mot grupperom
er typisk bygget opp som et herdet/ laminert glass.
Folien mellom glassene er støydempende folie.
Dette glasset er utsmykket med JetPrint teknologi
(kjeramisk print).
• 18 – 20 mm spacer
Den delen av ruten som vender ut mot vrimleområdet er typisk bygget opp som et herdet/
laminert glass. Folien mellom glassene er utført som
forskjellige fargekombinasjoner. I denne forbindelse
er det benyttet Vanceva fargefolier fra Modum. Dette
glasset er utsmykket med Modum’s JetPrint teknologi (kjeramisk print).

Sprengt av arbeiderne
Frydenbergveien 48 består blant annet av
en stor industrihall. Industrihallen ble opprinnelig benyttet til produksjon av transformatorer (ASEA Per Kure). I mai 1944
sprengte Osvald-organisasjonen transformatorfabrikken A/S Per Kure på Hasle i Oslo
i lufta. Norske myndigheter tok avstand fra
aksjonen og svenske kilder viser at
Hjemmefronten kan ha gitt løfter om å
”frede” bedriften mot sabotasje.
Historiker Lars Borgersrud har skrevet
doktoravhandling om Osvald-organisasjonen og forteller at det fortsatt er sider ved
Per Kure-saken som ikke er ordentlig belyst.
Borgersrud forteller at opplysninger fra
utenriksdepartementet, som tidligere ikke
har vært kjent, viser at ledelsen på fabrikken som motytelse for fredingen skal ha

inngått et samarbeid med Hjemmefronten
om å forsinke en levering til Knaben
Molybdengruver. Gruvene var viktige for
tysk våpenindustri under krigen.
— I september 1945 tok Per Kures svenske
eiere, Wallenberg-bedriften ASEA, kontakt
med den norske legasjonen i Stockholm og
krevde en skriftlig erklæring om at sabotasjen ikke var utført på ordre fra norske eller
allierte myndigheter. Legasjonen oppfattet
henvendelsen som et forsøk på å presse
regjeringen til å gi finansiell støtte til gjenoppbygging av bedriften. Det mektige
svenske konsernet fikk det de ba om.
Hallen ble bygget opp igjen etter krigen
og stod ferdig i 1947. Hallen er bygget
sammen med en eldre kontorbygning.
Industribebyggelsen på resten av området

er revet for å gi plass til ny boligbebyggelse.
Alle gruppe- og møterom, samt
biblioteket, er oppkalt etter motstandsgruppen som sprengte fabrikken under
krigen. Flere av medlemmene jobbet selv
på fabrikken og sprengte sin egen arbeidsplass.
Kilde: NRK/Brennpunkt

Rehabilitering og etterisolering med
Schüco moderniseringsfasade ERC 50

En stor andel av den eksisterende bygningsmassen skal i de kommende årene moderniseres for å imøtekomme de energipolitiske målene mot 2020. Schüco har funnet fellestrekk ved bygninger fra 1960- til
1980-tallet, og utviklet et selvbærende fasadesystem av aluminiumsprofiler for å gjøre moderniseringen
så enkel og rask som mulig. Rehabiliteringen skal i liten grad påvirke den daglige driften, og gi minimale
forstyrrelser for leietakere under byggeprosessen. Ved hjelp av intelligente og lønnsomme komponenter
som integrert solskjerming, etterisolering, automatiserte åpningsvinduer, og strømproduksjon med ProSol
TF (tynnfilm solceller) fasademoduler, vil bygget etter modernisering være et energisparingsprosjekt med
lavt forbruk. Det rehabiliterte bygget kan, alt etter valg av løsning, bli et lavenergi-, passiv- eller plusshus.
Mer informasjon og produktfilm finner du på: www.schueco.no/moderniseringsfasade

Grønn teknologi for den blå planeten
Ren energi fra sol og vinduer
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LYST, MEN STRAMT: Mye glass og LED-lys gir godt lys i et kreativt, brukervennlig og svevende arbeidsmiljø.

«Let there be light»
Mørke arealer ble lyse kontorlokaler
Hva gjør du når du har et
lokale som er både mørkt
og trangt, men skal et bli
åpent, lyst og trivelig kontorlandskap? Du bruker
lyse farger og mye glass.
Tekst Harald Aase Foto Adam Stirling

Utvikling og utarbeidelse av kontormiljøer har hatt en viktig utvikling
de siste årene. Tradisjonelle båser og
ganger blir erstattet med åpne og
innovative løsninger. Selskapet Netlife
Research ønsket seg nye lokaler ulike
typer rom for fantasi og fleksibilitet. Et
typisk moderne mål med andre ord.
—Vi er et IT-firma som hadde vokst
ut av daværende lokaler. Nå fikk vi en

mulighet til å skreddersy kreative
varianter av arealer å jobbe på. Siden vi
tilbyr spesialtilpasset design til våre
kunder, så vi viktigheten i å kunne ha
gode rom å arbeide i, og ikke bare
standard kontorlokaler. Vi ønsket å
bruke lokalene til å gjenspeile litt av
oss, hvordan vi jobber. Vi ville ha
kreative, åpne ryddige lokaler, men
samtidig stramt og brukervennlig. En
kombinasjon som arkitektene tok til
etterretning, og utfordring de løste med
stort hell, sier Elisabet Kullander,
administrasjonssjef i Netlife Research.

Gode virkemidler
Utfordringen med prosjektet, var å
maksimere den lave takhøyden. I store
deler av lokalene var takhøyden 2.20
meter, med synlig ventilasjon og tekniske

installasjoner. Dermed ble jobben med å
velge farger og materialer en viktig detalj.
Hvite veggflater, helt lyse rågummigulv
og mye glass, har fått rommene til å virke
luftige og romslige. De svevende
møterommene i glass med en sokkel og
LED-belysning, gjør designet stramt og
lekkert. Bruk av lyse lameller gjør at
rommene blir skjermet for innsyn.

FAKTA
Kontorlokaler
Sted
Byggherre
Arkitekt
Byggår
Glassleverandør
Glasstyper

Stenersgatan 8, Oslo
NetLife Research
Eriksen Skajaa Arkitekter
Ombygg 2011
Bærum Byggmontering AS
8,76 mm laminert glass.
Hvit laminat i lysebokser.
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TO FUNKSJONER: ...eller blir det tre? Uansett glasset brukes både som whiteboard og romdeler.
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Interiørtrenden holder
Glass kan brukes til mer enn i vinduer og dusjer, oppdager flere og flere boligeiere.
Spekteret spenner seg fra glassplate over kjøkkenbenken, til hele vegger i glass.
Eller hva med elektrisitet i glasset? Interiørtrenden er ikke på vikende front . Her ser
du noen eksempler på kreativ måte å bruke glass på.

HELGLASS REKKEVERK OG VEGGER: Et enkelt og smakfullt design, et enkelt og
trygt system. Glasset monteres til dekkekanten med bolter og bærer seg selv.. Glasset
er varmeforsterket/herdet, for å gjøre det sterkere, og laminert, slik at det ikke faller
fra hverandre hvis det skulle knuse. Denne typen rekkverk og vegger kan brukes
både ute og inne. Foto: Hole Glass

KJØKKENGLASS: Et glass på
veggen mellom kjøkkenbenk og overskap kan gi kjøkkenet ditt en estetisk og
praktisk oppgradering - enkelt å holde
rent. Glasset må være herdet. Det festes
med skruer eller U-lister, og glasset fuges
mot benkeplaten. På bildet over og
under er det brukt herdet glass som er
laminert sammen med opal folie i mellom og med LED lys montert bak - noe
som gir en spesiell og effektfull virkning.
Foto: Hole Glass

Inter(iør)aktivt
Hybrid Space er QUANTUM GLASS sitt
utvalg av interiøraktive glassløsninger.
Målet med teknologien er å gi følelsesmessige elementer til interiørdesign.
Gjennom integrerte og intelligente løsninger, som skal kunne påvirke
samspillet mellom mennesker
og
deres
omgivelser.
Løsningen er basert på
transparente
hybrid
vegger som gir indre
belysning, varme,
bilder og til og
med lyd.

LEDinGLASS er et aktiv glass som
sprer lyset. Dette systemet gir
muligheter for innendørs og utendørs
bruk.

Privatliv-LITE er et laminert LCD
glass som endrer status (transparent/ gjennomsiktig) via et
bryterpanel. Man kan dessuten ved
dynamiske projeksjon, vise bilder
eller videoer i det samme glasset.

THERMOVIT Elegance er et termoregulert oppvarmet panel laget av klart
speil eller tilpasset glass. Speil på bad vil
for eksempel være duggfrie når støpselet
er plugget inn og bryteren er på. Et annet
eksempel kan være å la en glassplate
med varme fungere som panelovn.
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stand
KULE
SKYVEDØRER:
Dorma Agile
skyvedør, med
dempende stopper
fungerer fint i private
hjem. Her ser døren
montert i en leilighet i
Stavanger sentrum.
Glasset er 12 mm
herdet, diamant, med
polerte kanter.

TITT, TITT: Et glassgulv kan brukes for å få ekstra dagslys i et rom. Klart glass, sandblåst glass eller farget glass
gir ulike effekter. Glassgulv må være laminert, 3-lags
glass og dimensjonert etter forskriftene. På grunn av
sklifare bør man bruke et mindre glatt glass på oversiden, enten med et anti-sklilag eller med en matt overflate. Dette gulvet er montert i hus på Stord, hvor det
skaper litt usikkerhet blant de minste. Foto: Hole Glass

Foto: Glasslosninger.no

KREATIVT: Bildene du her ser, er fra en
enebolig på Sola, hvor det er laget
utsparing i glasset, som fungerer som
håndløper. Glasset er 12,76 herdet,
laminert, polert, klar float, boltefestet med
rustfrie punktfester. Foto: Glasslosninger.no

NY HORISONTALGÅENDE SÄKERHETSLUCKA
Svalson lanserar en ny eldriven skjutlucka, AH50, anpassad för ökade krav på
säkerhet i offentliga miljöer men med bibehållet tunna och smäckra profiler.
Den är i standardutförande naturanodiserad och försedd med 8 mm
lamellglas – välj slipade stående glaskanter för ett elegant och estetiskt
utseende. Skjutluckan kan uppgraderas till högre säkerhetsnivå med
exempelvis 8,76 mm lamellglas, klass P2A, samt intervallåsning.
Läs mer på vår hemsida www.svalson.com

Svalson AB · Tel: +46 911 667 25
Box 584 - S-943 28 Öjebyn · Sverige
sales@svalson.com · www.svalson.com
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International VELUX Award' 2012

VINNER 2010:
Fire studenter fra i
Seoul tok for seg
store urbane rom
og det viktige
spørsmålet om
kontroll framfor
forsterket lys.

The International VELUX Award” oppfordrer arkitektstudenter til «å
utforske temaet sollys og dagslys i videste forstand og skape en dypere
forståelse av denne spesifikke og stadig relevante kilde av lys og
energi». The International VELUX Award presenteres hvert annet år.
Prisen er global og åpen for alle registrerte studenter av
arkitekturen støttet av en lærer fra en skole for arkitektur.
The International VELUX Award 2012 er fortsatt åpen for registrering, men stenger 1. mars 2012.

Forpliktende og nyttig
Nytt navn for Bygningstekniske etat
Bygningstekniske etat
(BE), skiftet 1. januar navn
til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). I følge
Morten Lie, som er
direktør i DiBK, er dette et
navn som forplikter og forteller at de skal bidra til
gode bygg for et godt
samfunn.
Tekst Harald Aase

Den påstanden kan vi så langt bekrefte.
DiBK har nemlig opprettet en nettbasert, dynamisk veiledning. Et fantastisk flott oppslagsverk, som det er lett å
finne frem i, og innholdsoversikten og
utformingen gjør det enkelt å navigere i
veiledningen til TEK 10. Denne veiledningen finner du på DiBKs hjemmesider
(http://byggeregler.dibk.no). Her ligger
også regelverket, et historisk arkiv, samt
andre veiledninger og presentasjoner
som bør være av stor nytte og interesse.
– Jeg er glad for at vi får et navn som
gjenspeiler bredden i våre oppgaver.
Siden etaten ble etablert i 1985 har

etaten fått flere oppgaver enn det rent
bygningstekniske, og vi har etter hvert
fått behov for et navn som rommer hele
vårt ansvarsområde og alle våre oppgaver, sier Morten Lie.

SENTRAL AKTØR: Vi ser navneendringen som et positivt element i
revitaliseringen av BE. Framover skal vi
bli et enda sterkere bindeledd mellom
statlig virksomhet, byggenæringen, kommunene og andre fagmyndigheter.

Den sikre vej til transport af glass og
vinduer i alle størrelser !
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Glasstativer / lagersystemer / bilindretning / glassløftevogne
Type 5
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go
sp
å

:

Dü
23 sseld
-2
orf
7
20 . okt
12
.

Typ ERGO

Minitek

Express 150 kg

Nomade 300 kg

Tekimex International ApS | Baldersbuen 21 | DK 2640 Hedehusene | Tlf. +45 46 56 03 43 | Fax +45 46 56 05 23 | info@tekimex.dk | www.tekimex.dk

K VA L I T E T, M A N G F O L D O G G O D T S A M A R B E I D

State of the art
Fasadematerialer og systemer for varig arkitektur

Astrup AS leverer ulike fasadeløsninger i høyverdige og bestandige materialer for en varig arkitektur.
Aluminium Kobber Messing Sink Syrefast stål Hueck fasadesystem Klima Flex foldedører
For mer informasjon om våre fasadeprodukter - ring, eller send e-post.

•

•

•

•

•

•

07 Gruppen, Oslo

ASTRUP AS
Postboks 8, Haugenstua, N-0915 Oslo • Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo
Telefon: 22 79 15 00 • Telefaks: 22 79 16 80 • E-post: astrup@astrup.no

For mer informasjon,
se: www.astrup.no
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Ingenting er så
individuelt som
din egen smak

DØPT: Erna Solberg har døpt en ny skjærelinje.
Foto: Privat

Erna døpte Erna
CG-Glass i Kristiansand satser på teknologi. Nå har
selskapet gjort to store investeringer.
Det ene er en Hegla Galactic skjærelinje som
det kun er levert 50 stk. av på verdensmarkedet.
Denne har fått navnet «Erna» etter Høyres kommende statsministerkandidat, Erna Solberg.
Det andre er en Tamglas herdeovn, som skal
herde solbeskyttende og lavenergi glass i tillegg til
ordinær glassherding. Kreativt navn også her.
«Mette Marit» må riktig nok ikke forveksles med ei
viss prinsesse. Den er oppkalt etter bedriftens to
eneste kvinnelige ansatte, Mette og Marit.

RENOVERING: Dette næringsbygget fra
1980, på Kjørbo i Bærum, skal bli energipositivt. Foto: powerhouse.no

Rehab med Powerhouse

DORMA HSW – mangfoldighet
som gir en velkommen atmosfære
DORMA HSW er et moderne og funksjonelt
system, for å bygge flyttbare panelvegger i
helglass.
For innvendige glasspartier, som gallerier,
shoppingsentre, flyplasser, samt kontor og
bedriftslokaler.
Få en større romfølelse og skap bedre
lysforhold ved å bygge om, renovere eller
nybygging.

Powerhouse-alliansens første rehabiliteringsprosjekt er planlagt på Kjørbo i Sandvika i Bærum
kommune. Målsettingen er å totalrehabilitere to
kontorbygninger fra 1980 til energipositive kontorbygg.
Prosjekteringen er nettopp startet og hvis alt
går etter planen kan det bli byggestart i 2013 og
ferdigstillelse i 2014, avhengig av nødvendige godkjennelser. Entra Eiendom eier kontorbyggene på
Kjørbo ved Sandvika i Bærum. Etter rehabilitering
vil byggene fremstå som topp moderne kontorbygg, med et positivt energiforbruk over tid.
Powerhouse-samarbeidet er grunnlagt av Entra
Eiendom, entreprenørselskapet Skanska,
arkitektene Snøhetta, miljøorganisasjonen ZERO
og aluminiumselskapet Hydro..

Sapas januarprosjekt

www.dorma.no

Tommy Sjöstedt i Nordmarkens
Fasader AB, er vinner av Sapa
Buildingsystem ”Månedens
Prosjekt” for januar 2012. Han fikk
prisen for et kontobrygg kalt
Hökerum Bygg i Ulricehamn,
Sverige. Bygget er tegnet av Voten AB.

Foto: Hans Bonnevier

Annonse
1/1
Kunde

Komplette systemer til Glass & Fasade
Innovative og kostnadseffektive systemløsninger
Oppnå lavere U-verdier, økt sikkerhet og større designfrihet med Sikasil® internasjonalt
godkjente ingeniørsilikoner - et komplett produktprogram til strukturell liming og forsegling
innen fasade-, isolerglass- og vindusproduksjon!
Sikasil® SG
Sikasil® IG
Sikasil® WS
Sikasil® FS

- Strukturell glassliming
- Isolerglass
- Værbestandig forsegling
- Brannbeskyttelse

Benyttes av profesjonelle
aktører innen glass og fasade
For mer informasjon, se vår
hjemmeside: www.sika.no

Sika APP
for Android
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NSW tar Gardermoen et steg videre
Dagslyset i Norge er
spesielt, men begrenset.
Det er derfor viktig for
mennesker. Samtidig vil
folk ofte ha natur tett
innpå seg. Dette gjør
bruken av glass viktig for
arkitekt Christian
Henriksen.
Tekst Bjørn Kvaal

Et par hundre meter unna tar det av
eller lander et fly hvert minutt. Opptil
80 000 mennesker, trillende på hver sin
lille svarte koffert, haster gjennom
sikkerhetskontroll og langs taxfreehyller i løpet av en dag.

Skal gjøres enkelt
Henriksen, som er partner og arkitekt
hos Narud, Stokke, Wiig Arkitekter og
Planleggere AS, kjenner passasjerstrømmen
på
Oslo
lufthavn
Gardermoen bedre enn de fleste. Han
var med og tegnet flyplassen som åpent
i 1998. Nå er han sentral i ombyggingen og utvidelsen av flyplassen til
12,5 milliarder kroner. Arbeidet skal
være ferdig i 2017.

Vil ta vare på
– Det er viktig å gjøre det enkelt for
passasjerene. De skal kjapt forstå hvor
de er og hvor de skal, sier han.

Vil velge glass
Derfor blir det mye glass, men det er for
tidlig å si noe om typer, form og
mengde.
– Jeg tror norske leverandører har
teknologi og kompetanse som gjør dem
konkurransedyktige. Men fordi det blir
store leveranser er det mulig at de bør
samarbeide for å være leveringsdyktige
også på volum, slik de gjorde til hovedflyplassutbyggingen i 1998, sier
Henriksen.

Lager flyplass i India
Arbeidet
med
Oslo
lufthavn
Gardermoen fra 1990-tallet ga kompetanse i bygging av mellomstore flyplasser med opptil 40 millioner passasjerer årlig. Nå står Henriksen og
kollegaene for ombygging på Værnes
og Flesland. De har tegnet Hydrabad
International Airport i India, og har
konkurrert om flyplasser i Portugal,
Emiratene og Riga, blant annet. De har
store forventninger til at videre prosjektering av flyplassen i Riga kan
komme i gang med det første.
Selskapet vant den internasjonale
arkitektkonkurransen om utvidelsen på

Gardermoen slik de gjorde med hovedutbyggingen i 1998. 40 av selskapets
medarbeidere har flyttet fra kontoret i
KPMG-bygget på Majorstua i Oslo til en
brakkerigg 200 meter fra terminalen på
Gardermoen.

Stadig flere på farten
–
Vi
kjente
flyplassen
godt.
Utfordringen ble å tilføre noe nytt og
spennende inn i planene. Samtidig
skulle vi tilfredsstille skjerpede energikrav og ta hensyn til økt belastning på
grunn av kraftig økning i flytrafikk og
dermed flere passasjerer og brukere i
bygningene, sier Henriksen. Dette skal
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Alle foto/illustrasjoner: NSW

lyset
skje samtidig med at flyplassen
opererer som normalt.
Sikringsbygg for kontrolltårnet,
radartårn, nye taxebaner og provisoriske oppstillingsplasser for flyene under
byggeperioden inngår også i arbeidet til
Team_T som arkitektfirmaet er en del
av. Den nye delen av terminalen får forbedrede glassvegger i henhold til nye
krav, men ut over det beholdes eksisterende glassvegger.

«Gjør materialvalgene på
Gardermoen enklere»
SE NESTE SIDE >>>

GLASSKLAR
PLAN: – Ny
teknologi gir
arkitektene nye
muligheter for
anvendelse av
glass. Digital
teknlogi åpner for
avansert preging,
mønstring, forming
eller tilføring av
andre egenskaper,
sier arkitekt
Christian
Henriksen i Narud,
Stokke, Wiig
Arkitekter og
Planleggere AS.
Selskapet
planlegger utbyggingen av Oslo
lufthavn
Gardermoen.
Foto: Bjørn Kvaal
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De reisende på
Gardermoen skal lett oppfatte hvor de er og hvor de
skal i bygningen. Her
kommer materialvalg og
blant annet bruk av glass
og lys inn.

Glass gjør
valgene
enklere

Tekst Bjørn Kvaal

Byggherren Avinor likte forslaget som
inneholdt fleksibilitet for framtidige
endringer
og
ombygginger
på
Gardermoen. Planene la vekt på de reisendes kjennskap til den eksisterende
terminalen og at utvidelsen derfor ikke
måtte bli fragmentert. En felles
terminal ble målet.

Klar for nye valg
Passasjerene skal lett kunne orientere
seg. Og riktig bruk av glass og lys er
avgjørende for folks bevegelser, lesbarhet av skilt og redusere behovet for
ekstra belysning og energibruk. En
glassvegg forbereder deg til ditt neste
valg, for eksempel informeres du enkelt
om hva du kommer til i neste rom.
Glassvegger kan også orientere deg
om hva du kommer fra, for eksempel
sikkerhetskontrollen, og så henlede
oppmerksomheten mot uteområdet
hvor flyene står parkert og målet for
oppholdet på Gardermoen. Derfor
legges det opp til glass fra gulv til tak
også i den nye terminalen som nå
bygges.

Viser fram Norge
Bruken av glass for å slippe inn utelys

skal også fortelle passasjerene særegenheten til Norge og nærheten til
naturen rundt flyplassen.
– En utfordring er varmetap og oppvarming fra sollys som står i motsetning til målet om lavest mulig energiforbruk. Betydelig reduksjon av enegriforbruk er et prioritert mål for

utvidelsen av terminalen. Derfor er det
viktig og interessant å følge
utviklingen av glassproduktenes egenskaper og u-verdi, og hvor raskt
utviklingen har gått her de siste tifemten årene, sier, sier arkitekt
Christian Henriksen.
.

Velger trelags glass

MER LYS: Den nye bagasjeutleveringshallen kommer tilsynelatende til å slippe inn
mer lys enn den gamle.

Det ble vurdert om det nye terminalbygget skulle ha doble glassfasader,
men arkitektene lander på trelagsglass.
Det skal brukes glass der det er
nødvendig og nøkternhet der det har
liten betydning. Samtidig har miljøbevisstheten i Norge kommet langt.
Henriksen har deltatt på kongresser for
flyplassplanlegging de siste to årene
hvor miljøfokuset er på nivå med det
Oslo lufthavn ble planlagt etter på
1990-tallet.
Folk har mindre tid til å se seg rundt
og roe ned på flyplassen. Men hvis
passasjerstrømmen er godt planlagt, så
bruker de reisende mindre tid på å ori-
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Utvider for 12,5 milliarder
• Gravearbeidet med Terminal 2 (T2)
begynte i 2011. Utvidelsen er ferdig i 2017.
• Pris: 12,5 milliarder kroner.
• Det mest synlige arbeidet er en ny
nordgående terminal med 11 nye brotilknyttede oppstillingsplasser for fly og 34
nye innsjekkingsskranker, ny taxfreebutikk og større areal for togpassasjerer.
Sikkerhetskontrollen utvides med 12 nye
sluser.
• Antall passasjerer:
2001: 13,9 millioner
2010: 19,1 millioner
2011: 21,1 millioner.
2017 (kapasitet): 28 millioner.
• Terminalarealet er i dag på 148 888
kvadratmeter. Det nye tilbygget, som
kalles T2, skal inneholde avgangs- og
ankomsthall på 52 000 kvadratmeter.
• Les mer: www.osl.no/osl/micro/T2

GOD OVERGANG: Slik skal den nye
piren møte dagens terminal
entere seg. Da får de litt ekstra tid til å
roe ned og å samle inntrykk. Og skulle
de stå askefast så er det greit om
terminalen er et godt sted å være.

Skal være spektakulær
Samtidig

skal

Gardermoen

være

spektakulær, fordi mange har et
personlig forhold og en stolthet til flyplassen. Denne arven vil Henriksen og
hans medarbeidere videreføre i folks
bevissthet. En flott flyplass er også
viktig for tilreisendes førsteinntrykk
av Norge.

«Vil begrense varmetap»
SE SIDE 31 >>>

FAKTA

VELKJENT: Sentralbygning vest, utvidelse sett fra øvre trafikkforplass, viderefører
mange av de opprinnelige idèene fra «gamle» Gardermoen.

Christian Henriksen
Alder:
54 år
Stilling:
Partner og arkitekt hos Narud, Stokke,
Wiig arkitekter og Planleggere AS.
Utdanning: NTH, 1986
Aktuell:
Selskapet planlegger utbygging for 7,5
milliarder kroner (to tredjedeler av
utvidelsen fram til 2017) på Oslo
lufthavn Gardermoen. Henriksen er
disiplinleder/faglig ansvarlig for 40
arkitekter og andre medarbeidere.

En ny generasjon
profilsystem
WICONA setter nå nye standarder ved en
evolusjon av vindu - og dørsystemene
t
t
t
t
t
t

Lavere U-verdier
Passivhussertifisert
Forbedring på flere ytelsesområder
Større produktsortiment
Høyere prosessikkerhet
Raskere produksjon

For mer informasjon eller rådgivning,
kontakt vår designservice: 815 34 500 eller
wiconasupport@hydro.com.
Besøk gjerne vår hjemmeside på
www.wicona.no

Nordbygg 20-23 mars
Besøk oss på stand C12:43

...............................................................................................................................................................................
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INTEGRERING: Den nye piren (som strekker seg mot nedre venstre hjørne i bildet) skal underordne seg dagens terminalbygg.
Illustrasjoner: NSW

Glass i taket på ny pir?
Den nye piren, Pir Nord, på
Gardermoen skal formes
som et rør med liten overflate mot omgivelsene i
forhold til volumet det
omslutter. Det begrenser
varmetap og reduserer
oppvarming om
sommeren.
Tekst Bjørn Kvaal

Årsaken er at mye av pirens utvendige
overflate blir tak. Og tak gir liten varmegjennomgang fordi tak er bedre isolert.
Isolasjonsmaterialet i taket skal følge
pirens form og må være trykkfast. Glass
som isolasjonsmateriale kan her være
aktuelt. Løsningen fungerer også som
membran. På grunn av komplekse
former kan løsningen gi fortrinn.
Inne i terminalen ser Henriksen for

seg interiørglass som skal skille passasjerstrømmer blant annet ut fra krav
fra toll- og imigrasjonsmyndighetene.
Glassvegger skal også kunne styre folk
dit de skal og lett informere dem om
valg de har og så videre.
Glass benyttes også som brannskiller
der oversikt og dagslys er viktig.
Slik bruk av glass reduserer behovet
for elektrisitet til opplysning. Når det
blir for lite dagslys, vil kunstlys hjelpe
til å definere valg og å informere de
reisende . Kunstlyset skal også gi en
varm atmosfære.

Toalettbokser i glass
Glass er også aktuelt i kunstverk og
utsmykning. Det kan i tillegg identifisere
funksjoner som toaletter. Toalettbokser
kles med glass, farget slik at assosiasjon
til vann oppnås. Boksene vil ha doble
vegger med innvendig belysning.
Det vurderes også å bruke glass på
sjakter og andre objekter som er utsatt
for hard bruk.

– De fleste har mer respekt for glass
enn stål, og en sprukket glassvegg
skiftes tidligere enn en bulkete stålvegg,
sier Henriksen.

Underordner seg terminalen
Den nye piren får formen til et rør og i
to etasjer over bakken. Hele piren skal
underordne seg dagens terminal, der
piren etter hvert endrer form fra et rør
til en vinge som legges inn i
terminalen. Henriksen håper de kan
redusere mekanisk solavskjerming i
piren og heller ha dette i selve glasset.
Nordveggen i piren vil være i glass.
Det samme gjelder for heissjaktene,
med sidevegger som er gjennomskinnelige i motsetning til front- og
bakvegg som er transparente i passasjerenes bevegelsesretning. Passasjerog transferbroer er også i glass.
Nå driver man med detaljplanlegging, der brukermedvirkning er sentralt.
Anbudsfasen er i gang.
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Vennesla i nærheten
Et steinkast unna Kilden i Kristiansand
finner vi nok et nytt kulturbygg.
28. oktober i fjor åpnet huset som har
sterkt fokus på miljø og bruker trekonstruksjoner i stor utstrekning. Bygget
var nominert til og nær prisen for
«beste byggverk» i Norden i konkurranse med et bygg fra hvert av de

nordiske landene, på Arkitekturmessen
AWARDS i Gøteborg 2011.
Det var Triangeln Station i Malmö,
ved KHR AS arkitekter og Sweco
arkitekter AB, representert ved ledende
design arkitekt Nille Juul Sørensen og
prosjektleder Lars Lindahl, som til slutt
fikk prisen.

Dyrt kulturhus
Lørenskog hus vil koste 920 millioner kroner,
rundt fire ganger så mye som utgangspunktet.
Men så har man redefinert innholdet i Lørenskog
hus flere ganger, prisen har steget fra rundt 250 i
2005 til drøyt 730 millioner kroner i 2008. 780
millioner i 2011, og trolig nå 920 millioner. Når man
mistet oversikt er uvisst, skriver rb.no.

Kulturhus i kø
Før var kulturhusene forbeholdt de store byene. Nå
kommer også småbyene
etter. Kilden i Kristiansand
og Oseana i Os er to av
nykommerne.
Tekst Jo Brenden

6. januar i åpnet Kilden - Kristiansands
kultur- og teaterhus, og 17. juni i fjor
åpnet Oseana Kunst- og kultursenter i
Os - med lokaler som skal huse kino,
konserter, kulturskole, lokale lag- og
foreninger og kunstsenter.

Landemerker
– Vi la lesten høyt arkitektonisk.
Kunstsamlingen skulle ligge med god
eksponering mot Bjørnefjorden. Vi
valgte glass fordi publikum skulle
kunne se kunstutstillingen - enten de
står innendørs eller utendørs, forklarer
Andreas Grieg hos Grieg Arkitekter om
løsningen på det 5.800 kvadratmeter
store bygget.
– Bueformen gir assosiasjoner til
bølger eller seil som har bevegelser i
seg. Glasspanoramaet gjør bygget

dynamisk i forhold til himmel og sjø.
Oseana "snakker" med klippene og
sjøen, sier Grieg.
Byggherre Os kommune ville at det
skulle være et forbildeprosjekt, det vil si
at utformingen av bygget kunne utløse
Enova-støtte. Energi- og miljøbesparende tiltak ble viktig, så
arkitektene valgte å kle inn taket på
foajeen med 500 kvadratmeter med solcellepaneler.
– Målsettingen var at panelene skulle
gi strøm til 15 prosent av byggets
behov, forteller Grieg.
I likhet med Oseana i Os har Kilden
blitt et skikkelig landemerke i
Kristiansand. Alle ser bygget - enten de
kommer vandrende i sentrum eller
ankommer byen med båt. Fasaden er
en 4.000 kvadratmeter stor bølgevegg i
eik - Sørlandets eget treslag. Store glassarealer sørger for inn- og utsyn. Mens
Oseana i Os kostet cirka 230 millioner
(est. 39.000 kroner per kvadratmeter)
er prislappen i Kristiansand 1,7
milliarder kroner (est. over 100.000
kroner per kvadrameter).
Oseana er for øvrig nominert er
nominert til Årets Bygg og Årets Anlegg
2011 i regi Byggindustrien.

DYR KILDE: På en perle av en tomt i Kristiansand finner man det nye teater- og konserthuset Kilden, som kostet 1,7 milliarder å bygge. Foto: Kjartan Bjelland

Dyrere kulturhus
– Man bygget kulturhus i Norge også
for 20 år siden, men ikke til slike beløp.
Småbyene tar etter de store og satser
enorme summer på kulturhus. Alle vet
at det er dyrt å bygge, men de fleste
kommunene går i fella når husene skal
driftes og fylles med innhold. Da blir
investeringen fort veldig dyr, advarer en
av landets fremste eksperter på kulturhus, seniorrådgiver og kulturforsker
Georg Arnestad ved Høgskulen i Sogn
og Fjordane.
– Og nå tar småbyene etter de store:
Bodø, Lillestrøm, Larvik, Hamar …
– Hva slags arkitektoniske valg gjøres?
– Politikerne ønsker at kulturhusene
skal bli signalbygg - som skal vise at
byen satser og har troen på seg selv i
konkurranse mot tilsvarende byer.
Kulturhusene vokser i størrelse. Det
stilles enorme krav til arkitekturen og
husets funksjoner. Eksteriørmessig skal
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Utbygging til 360 millioner
Rosenborg Ballklubb i Trondheim kan starte på sitt store
utbyggingsprosjekt på Lerkendal. Det blir et nytt kontor- og
konferansebygg som skal bygges sammen med hovedtribunen, skriver rbkweb.no. Byggekostnadene er anslått til 360
millioner kroner, og bygget blir syv etasjer høyt.
Kontorlokalene var i midten av januar allerede 77 prosent
utleid. I tillegg til dette bygget skal det også reises et hotell på
samme tomten.

OSEANA: Oseana minner om en spektakulær bølge uten at kunst- og kultursenteret bryter med omgivelsene i Molbergvika i Os.
Foto: Johan Elm, Erco

kulturhusene gjerne bli en forlengelse
av omgivelsene eller det skal utstråle en
autoritet slik at det gir en signaleffekt,
sier Arnestad.

Mange bygger
Tre av ti kommuner bygger eller skal
bygge kulturhus, hevder Kommunenes
Sentralforbund. Men å skaffe en oversikt over hvilke kulturhus som er under
bygging eller planlegges er vanskelig.
Ikke engang i Kulturdepartementet har
man oversikten, for i følge statssekretær
Lubna Jaffery blir mange kulturhus og
kulturbygg realisert uten statlig investeringstilskudd.
– Hvilke arkitektoniske løsninger og
materialer velger kommunene?
– Vanskelig å si noe generelt. Store
glassfasader mot sjøen går igjen i flere

stedet ved bruk av
prosjekter, som
lokale materialer
Kilden
i
eller motiver fra
Kristiansand,
regional byggeBølgen i Larvik og
skikk, som lokale
Kulturkvartalet i
steinsorter og takBodø. I Lofoten
former,
sier
kulturhus
i
Jaffery, og legger
Svolvær er det en
til:
meget
spesiell
– Kulturløftet
fasadeløsning i
har gjort det
storsalen
som
«Kommunene bruker mye mulig å bygge ut
gjør at salen kan
penger på kulturhus.»
flere kulturhus i
åpnes mot havet,
komog publikum kan
Kulturforsker Georg Arnstad hos landets
muner. Dette er
se ut av et stort
Høgskolen i Sogn og Fjordane
med på å skape
vindu på langlokal og regional aktivitet som er svært
veggen.
– Det legges vekt på at dette er kultur- positivt. Men i forhold til de konkrete
bygg gjennom gode material- og resultatene er det den enkelte komdetaljløsninger. Ofte knyttes bygget til mune som bør kommentere dette.

SGG

SATINOVO MATE®

Et streif av lys

Med SGG SATINOVO MATE er det utrolig mange
bruksmuligheter, både inne og ute. Glasset er et
etset glass som gir en matt, visuell effekt og en

  SGG SATINOVO MATE er
ideelt å bruke på bad, i kjøkkener og til skjermvegger, dører, gelendere og glassmøbler.
Saint-Gobain Glass · Havnegade 39 · DK-1058 København K · Tlf. +45 70 22 52 68 · Faks +45 70 22 52 59 · nordic.saint-gobain-glass.com
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Skakt hotell i pengebingen
Luksushotellet Hyatt Capital Gate i Abu Dhabi åpnet på tampen av
2011. Det "framoverlente" hotellet er allerede opptatt i Guinness Book
of World Records for det særpregede 18-graders skrånende tårnet –
hvilket er fire ganger mer enn det verdenskjente skjeve tårnet i Pisa.
Skakt tårn betyr ikke skakkjørt økonomi. Mens italienerne er nedsyltet i gjeld så er De forente Arabiske Emirater mer synonymt med
å være de rikestes lekegrind.
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Det sies at de danske
arkitektene 3XN, som har
utformet det nye glasshotellet Bella Sky
Cornwell i København, har
laget et monumentalt
glassbygg med to tårn som
gir assosiasjoner til et par i
het dans.
Tekst Jo Brenden

Men «danserne» har en viktig funksjon,
der de står litt fra hverandre. Posituren
skaper fri utsikt fra alle værelsene i
begge tårnene utover det flate landskapet, samtidig som at hotellet bidrar
til en moderne skyline over den danske
hovedstaden.

Konstruksjonen av Skandinavias
største hotell startet i 2009.
Skandinaviska Glassystem måtte lage
2.000 prefabrikkerte fasademoduler
ved sin fabrikk i Lysekil. Og i mai i fjor
åpnet endelig skyskraperen som ga SGS
en solid opptur – i dobbelt forstand.
Ikke bare ga prosjektet glassbedriften et
prestisjeløft; Skjeve vinkler kombinert
med elegant skandinavisk design har
gjort dette til et landemerke mellom
den gamle delen av København og den
nye bydelen Ørestaden, som trekker
mye oppmerksomhet i arkitekt- og
byggemiljøene – godt for ordrebøkene
til SGS.
– Det var avgjørende for oss å bygge
et bæredyktig hus. Det innebar blant
annet at huset skulle isoleres mot
både sollys og varmetap, og derfor
måtte fasaden bestå av femti prosent
glass, sier Kim Herforth Nielsen,

grunnlegger av 3XN og kreativ leder.
Bella Sky Cornwell er på 23 etasjer –
en av etasjene (etasje 17) – er bare tilgjengelig for kvinner (!). Hotellet har
814 rom, 30 konferanserom, fem
restauranter og et velværeområde på
850 kvadratmeter. Hotellet har mottatt
prisen International Hotel Awards for
«Best Architecture in Europe».

FAKTA
Bella Sky Comwell
Sted
Adresse

København, Danmark.
Bella Center, Center Boulevard 5,
2300 København S, Danmark.
Type
Firestjerners 23 etasjers hotell i
glass med 814 værelser og
30 konferanserom.
Byggherre
Bella Center AS.
Arkitekt
3XN.
Entreprenør
Bella Center AS.
Byggår:
Ferdigstilt mai 2011.
Arkitekt
GHB (installasjon)
EKJ (konstruksjon)
Fasadeentreprenør: Skandinaviska Glassystem AS.
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Til kamp mot glasskader
Blindeforbundet hjelper også funksjonsfriske
– I løpet av et år oppstår
160.000 personskader på
glassflater i bygg i Norge,
sier forsker og ekspert på
luminanskontrast, Jonny
Nersveen.
Tekst Jo Brenden

Få vet mer om glass enn forsker ved
Blindeforbundet og førsteamanuensis
ved Universell Utforming-laboratoriet
ved Høgskolen i Gjøvik, Jonny
Nersveen. Han regnes i fagkretsene som
mannen som fikk innført forskriften
rundt merking av glass i TEK 10.

Viktig merking
– Glass brukes gjerne som hele vegger i
dagens moderne arkitektur. Det ser flott
ut, men trenden gir enorme samfunnskostnader i form av flere skader. En
undersøkelse vi i Blindeforbundet og
Synovate fikk gjort i 2008 viste at det
årlig oppstår 160.000 skader som følge
av at folk går på glassflater, sier han.
Selv om Nersveen representerer
blinde og svaksynte gjennom forskerstillingen i Blindeforbundet, sier han at
majoriteten som skader seg på glass er
funksjonsfriske mennesker.
– Det illustrerer viktigheten av å ha
kontraster og god merking av glassflater, sier en engasjert Nersveen.
– Kontraster, fargesammensetninger
og lyset som havner i øyet ditt
bestemmer nemlig reaksjonen din.
Materialvalg og objekter som havner i

for- eller bakgrunn er derfor ikke
uvesentlig. Glass er særlig problematisk
fordi øyet ser gjennom glasset. For en
svaksynt blir det selvsagt enda mer
vrient. Skikkelig merking blir derfor
uhyre viktig for å synliggjøre at det
faktisk er et glass og ikke en åpning
man har foran seg, sier Nersveen.

Koster ni milliarder
Sivilingeniør Finn Aslaksen i Vista
Utredning har anslått at skader folk
påfører seg relatert til bygg har en årlig
samfunnskostnad på ni milliarder
kroner. Men, han ser positivt på veien
videre:
– Det er blitt mye mer oppmerksomhet blant arkitekter rundt
luminanskontrast etter at dette ble tatt
inn i TEK 10, og jeg opplever en større
vilje til å bruke farger og lys for at ting
skal være mer sebart. Se bare på
Gjerdrum skole som fikk Statens byggeskikkpris i 2010. Der ble skarpe farger
på bygningsdelene brukt for å gjøre
omgivelsene lett lesbare, sier Aslaksen.
Tilbake på Gjøvik har Nersveen inntrykk av at arkitekter, glassmestere,
fasadeentreprenører og fasadebyggere
tar den nye forskriften på alvor og
virkelig prøver å være kreative. Han har
følgende tips:

«Det er blitt mye
mer oppmerksomhet
blant arkitekter
rundt luminanskontrast etter at
dette ble tatt inn i
TEK 10...»

• Dele glassflater med kontrastmerking
slik at man umiddelbart forstår at
man har en glassflate foran seg.
• Tenk på bakgrunnen, som spiller inn
på hva øyet oppfatter.
• Ta hensyn til hva som reflekteres
av lys fra vegger, tak eller golv.

L2 løste kontrastutfordring
Lørenskog hus ble åpnet i april i fjor – et
kulturhus der glassene spenner seg fra gulv
til himling. Uten vertikale profiler, bare
fugede glassløsninger.
– Bygget ga oss en spesiell utfordring – å
kombinere vårt ønske om å gjøre glassene
mindre synlige samtidig som vi skulle ta
hensyn til universell utforming. Vi måtte
hele tiden stille oss selv spørsmålet: Hva er
nok? Men da vi var ferdige var både vi og
universell utforming-konsulenten fornøyde.
Konsulenten mente at fargebruken og

materialvalgene hadde ført til at bygget oppfylte kravene – uten at vi måtte gjøre
markeringer direkte på bygget, sier sivilarkitekt Helge Næs hos L2 Arkitekter AS.
For de innvendige glassfeltene endte de
opp med å bruke en folie med et mønster,
som har med bygget å gjøre. De tok opp et
tema fra marmorfasadens oppdeling og
rytme. Det er limt opp en folie på forskjellige
plasser som fungerer fint og som gir mer
synlighet.
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FOREBYGGING: Jonny Nersveen, forsker på
luminanskontrast, mener mange skader
kunne ha vært unngått med bedre merking og
mer bruk av kontraster. Foto: Høgskolen i Hedmark

FAKTA
Dette er luminans
I Norges Blindeforbunds hefte «Lys = å se eller ikke se»
(2007), defineres luminanskontrast slik:
«Lysteknisk benyttes faguttrykket luminans om gråtoner.
Luminansen er altså ikke knyttet opp mot farger. I lysteknisk
sammenheng er det ofte kontrastene mellom ulik grad av
luminanser vi snakker om, og denne kaller vi for luminanskontrast. Noen kaller det også gråtonekontrast. Av alle typer
kontraster vi har i forhold til synet, så er luminanskontrasten
den viktigste for synet.»
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Vinduer bidro til
Det var ikke nødvendig å
argumentere for miljø og
komfort da Marienlyst
skole i Drammen skulle
kjøpe energieffektive
vinduer med u-verdi på
0,8.
Tekst Bjørn Kvaal

Midt under gravearbeidet fikk arkitekt
Christopher Adams i arkitektfirmaet
Diva beskjed fra Drammen kommune:
Vi vil at skolen skal få en energistandard tilsvarende passivhus.

Måtte finne løsninger
– Da startet forskningsarbeid sammen
med mange fagmiljøer. Det var satt av
penger til dette, og vi gikk inn i en
spennende tid med mye læring, sier
Adams.
Målet var at oppvarmingsbehovet
ikke skulle overskride 15 kWh per
kvadratmeter hvert år. I følge teknisk
leder Geir Andersen i Drammen
eiendom KF har skolen brukt mer enn
dette. Han forklarer det med at tar tid
å kjøre inn systemet, og at det er
mange feil på et nytt bygg som må
utbedres.

Må bruke lift

Kjølebehovet er redusert gjennom et
lavt vindusareal på 12,8 prosent,
utvendig solskjerming med automatiske persienner og høyere solfaktor i
glasset i takvinduene enn normalt.

Billigere vinduer
Geir Andersen er fornøyd med de nye
vinduene i skolebygget. Tidligere var
inntrykket at vinduer i passivhus var
dyrere enn andre vinduer. Men da
kommunen nylig skulle rehabilitere et
sykehjem og anbudet som kom inn på
vinduer med u-verdi på 0,8, så var de
fem prosent billigere enn 1,0-vinduer
de hadde budsjettert med.
– Det ga oss en ekstraregning i forhold til vanlige vinduer, men i et 40årsperspektiv var det ikke vanskelig å
beslutte at denne kostnaden ville vi ta
av hensyn til komfort og energibesparelse, sier han.
Samtidig konstaterer han at prisen
på vinduer med u-verdi på 0,8 også er
på veg ned.

Lager passivhus-museum
Arkitekt Christopher Adams syntes
arbeidet med Marienlyst skole var en
interessant prosess. Erfaringene med
vinduene har gitt ny kunnskap. Og fra
å tegne Norges første passivhus-skole
er han nå i gang med å planlegge
Norges første passivhus-museum. Det
kommer i Arendal.

Passivhus betyr blant annet bedre isolasjon. Arkitekt og Drammen kommune har også brukt glass og vinduer
bevisst i planleggingen:
• Vindusareal er begrenset til «hull»
bortsett fra i fellesrom som kantinen
som har store glassflater for best
mulig kontakt inne-ute.
• Vinduenes u-verdi har et gjennomsnitt på 0,8 , det vil si trelags glass
med de beste kuldebrofrie profiler
(u-verdi glass på 0,58).
• Ett åpningsvindu per rom. Vinduer
må derfor vaskes utenfra via lift.

Varme til badeanlegg
En annen konsekvens av det energigjerrige huset er overskuddsvarme vår,
sommer og høst på rundt åtte kWh per
kvadratmeter. Dette kan overføres
utendørsbassenget
ved
Drammensbadet gjennom rør i
bakken.

U-VERDI: – Det er glass med u-verdi på
0,6, men rammen av tre eller aluminium
gir i praksis høyere verdi, sier arkitekt
Christopher Adams. På Marienlyst skole
varierer u-verdien fra 0,82 til 0,78 .

TIDLIG UTE: – Marienlyst skole i
Drammen med 500 eleverer en av
Norges første skoler med
Passivhusstandard, sier teknisk leder
Geir Andersen i Drammen eiendom KF.

Foto: Privat

Foto: Privat
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passivhus-skole
Gjerrig på energi
Marienlyst skole til 223 millioner kroner ble
åpnet i 2010. Ungdomsskolen har lite
energiforbruk på grunn av god isolering,
god vinduskvalitet og styrings- og varmegjenvinningssystem.
Vinduene på alle fire vegger har solavskjerming fordi passivhus ikke skal bruke
mekaniske kjølesystem.

FAKTA
Marienlyst Skole
Sted
Type
Byggherre
Arkitekt
Totalentreprenør
Byggår

Drammen
Ungdomsskole med
passivhusstandard
Drammen Eiendom Kf
DIV. A. Arkitekter MNAL
OBAS
2009-2011

Informasjon om glass og fasader
Systemleverandør Sapa Building System
Fasadeentreprenør FasadeConsult Aluminium AS
Profiltyper
Fasade
Sapa 4150 SX
Vinduer
Sapa 1074 SX
Dører
Sapa 2074, Sapa 2050,
Sapa 2074 EI30, Sapa 2050 E30
Tak
Sapa 5050
Glassleverandør
Saint Gobain Bøckmann
Glasstype
Fasade syd
SKN 165 og SKN 174
Fasade øst
SKN 165 og SKN 174
IInngangsparti
SKN 165 og SKN 174
Tak
SKN 174

UTFORDRING: For arkitekten betydde kompakte Marienlyst skole med passivhusstandard en minimering av kuldebroer og at bruken av vinduer måtte planlegges
ekstra nøye. Foto: www.flashpointstudio.de

«Støtten på 4,8 millioner
kroner fra Enova var
utløsende for byggingen
av Marienlyst ungdomsskole som passivhus».
Geir Andersen til Enova

Passivt i Drammen
I mai åpner, etter planen, nok et passivhus i
Drammen. Papirbredden kunnskapspark er
den sentrale møteplassen for Drammen
som kunnskapsregion, og Papirbredden
videreutvikles med et nytt byggetrinn.
Papirbredden II er planlagt for ca. 23 000
kvadratmeter (kontor og undervisningslokaler), fordelt på to separate bygg. Dette
bygget skal etter planen åpnes i mai.
Papirbredden prosjekteres etter
FutureBuilts kvalitetskriterier med passivhus og energiklasse A, klimaeffektive byggematerialer og med god tilrettelegging for
sykkelparkering og moderat parkeringsdekning. Papirbredden er for Entra/ Drammen
Eiendom KFs en konkret oppfølging av selskapets miljøstrategi.
Les mer om Papirbredden II i vårt tema
energi og miljø i utgave 3.

FAKTA
Drammen Eiendom
Drammen Eiendom KF er kommunens eiendomsselskap som eier, drifter, bygger og utvikler alle kommunens eiendommer. Epost:
drammen.eiendom.kf@drmk.no.

Foto: LPO Arkitekter

Mål for Drammen kommunes energistrategi:
• Drammen Eiendom KF har som mål å redusere
energiforbruket i eksisterende bygningsmasse
med 15 prosent fra 2008 nivå til 2012.
• Drammen Eiendom KF har som mål å bruke
fornybar energi i 50 prosent av bygningsmassen
innen 2012.
• Alle nye bygg over 500 kvadratmeter skal ha et
energiforbruk som ligger under til enhver tid
gjeldende forskriftskrav.
• Alle nye bygg over 500 kvadratmeter skal ha
fornybar energi som hovedoppvarming fra 2010.
• Les mer om Energistrategi i Drammen Kommune:
http://www.drammen.kommune.no
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Glass og fasadebransjen vil ha fagarbeidere
Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Kongsberg Videregående
Skole-Glassfagsenteret, Opplæringskontoret for håndverksfag i
Vestfold, Glassolutions Saint-Gobain Bøckmann og Glass og
Fasadeforeningen, vil glass- og fasadebransjen sikre seg kompetente og potensielle fagarbeidere.
— Hva konkret går dette samarbeidet ut på?
— Samarbeidet går ut på å presentere faget og håndverks-

bedriftene i bransjen for elever som har mulighet til å velge glassfaget i sitt utdanningssystem. Disse bedriftene ønsker å ansette en
lærling, og er i utgangspunktet konkurrenter, men ser her
viktigheten av å samarbeide til beste for faget, bedriftene og elevene, sier prosjektleder, Per Henning Graff i Glass og
Fasadeforeningen.

Kan du nok om glass?
Glass og Fasadeforeningen vil heve kompetansen
og dette skal hindre folk i å falle utfor.
Da må det tåle tilstrekkelig belasting,
for eksempel på en skole eller i et forsamlingslokale. Tenk hvilken belastning
dette rekkverket, og dermed glasset, kan
bli utsatt for ved en rømningssituasjon
eller ved hardhendt bruk av elever på
15-16 år, påpeker Tangen.

Glass som materiale for
lastbærende bygningskomponenter forutsetter
at det er korrekt utformet
og dimensjonert. Det er da
viktig at man har kunnskap om glassets materialegenskaper. En kunnskap
som må bli bedre i følge
Glass og
Fasadeforeningen.

Kun for medlemmer?

Tekst Harald Aase

For å sikre at glass og glassløsninger tilfredsstiller kravene, har nå Glass og
Fasadeforeningen (GF) et nytt tilbud til
sine medlemmer. GF og Rambøll Norge
AS har inngått en samarbeidsavtale for
å kvalitetssikre GF medlemmenes
tilbud i anbudsfasen.
– Hva er bakgrunnen for denne avtalen?
– Først og fremst ønsker vi at våre
medlemmer skal levere sikre og trygge
konstruksjoner som er i tråd med regelverket. Vi opplever stadig at glass og
glassløsninger
ikke
tilfredsstiller
kravene gitt i standarder eller forskrifter.
Det er også et krav om at valgte løsninger skal kunne dokumenteres av
rådgivende ingeniør hvis ikke preaksepterte løsninger velges.
Vi ønsker med dette å redusere
muligheten for at våre medlemmer gjør
feil og dermed kan risikere erstatningskrav og reklamasjoner, sier Sverre
Tangen,
direktør
i
Glass
og
Fasadeforeningen.

En standard
10 – 12 typiske rekkverks- og
baldakinløsninger er standardisert. Ved
å fylle ut et skjema for det mest kritiske
elementet i for eksempel rekkverket, og
sende dette gjennom GF til Rambøll, vil

KVALITET: Direktør i Glass og
Fasadeforeningen, Sverre Tangen, ønsker
mer kvalitet i leveranser fra egen bransje.
Det oppnår han med den nye medlemsavtalen, tror han. Foto: Adam Stirling
medlemmet få forslag til dimensjonering
som
kan
vedlegges
medlemmets tilbud i anbudsfasen.
– Vil denne avtalen medføre at andre
glassløsninger bli standardisert?
—Vi ser stadig nye løsninger på innfestninger og måter å lage rekkverk og
glassvegger på. Etter hvert vil nok noen
av disse bli lagt inn i dette systemet, sier
Tangen videre.
Bakgrunnen for denne nye ordningen
skal være at det brukes for mye
udokumentert glass i tilbud og at disse
generelt sett er underdimensjonert.
– Hvilke risiko utgjør dette?
– Aller viktigst er hensynet til
brukernes sikkerhet. Husk at vi i dag
bruker glass som primærkonstruksjon i
rekkverk 10 etasjer over bakken. Skulle
et slikt glass være underdimensjonert,
og dermed briste ved belastning, er
risikoen åpenbar. Glass brukes også
mer og mer som fyllelement i rekkverk,

GF, som interesseorganisasjon, ønsker
primært å bidra til kompetanseheving
og et sterkere fokus på kvalitetssikring
blant sine medlemmer.
– Vil dette gi medlemmene et fortrinn i
forholdt til ikke medlemmer? Både i forhold til å gi rett teknisk beskrivelse og pris?
– Vi mener at dette er en god
medlemsfordel som skal gi våre
medlemmer et fortrinn både hva tidsog prisaspektet på en slik beregning
angår. Vi håper også et dette vil gjøre at
våre medlemmer fremstår seriøse, og
med høy faglig dyktighet, og med vilje
til å tilby produkter som ikke alltid er
rimeligst, men som er i tråd med gitte
krav, og som gir tilfredsstillende
sikkerhet, sier Tangen.
– Vil denne avtalen ha noe nytte for prosjekterende og arkitekter, som da ikke er
medlemmer?
– Prosjekterende og arkitektene vil
selvfølgelig dra nytte av at våre
medlemmer leverer tilbud på riktig
produkt fra starten av, og ikke kommer
med høye pristillegg for å levere etter en
korrigert forespørsel, avslutter Tangen.

«Alle konstruksjonsdeler
av glass i bygg skal dimensjoneres og
dokumenteres etter byggforskrifter og standarder,
på lik linje med andre
bygningsmaterialer.»

Sagstuen vokser og søker nye engasjerte medarbeidere!
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Sagstuen AS ble etablert i 1946 og er i dag en av Norges ledende fasadeentreprenører. Innenfor forretningsområdene Glass, Fasade og Balkong,
tilbys tjenester og produkter som glassmesterarbeid, fasader, dører, vinduer, tak, rekkverk og innglassinger bestående av glass og aluminium.
Produksjonslokalene er lokalisert i Hunndalen og prosjektene er hovedsaklig på Østlandet og i Oslo-området. Omsetning i 2012 er budsjettert
til 80 mill. med ca 50 ansatte. For mer informasjon om Sagstuen AS, gå inn på www.sagstuen.no

...............................................................................................................................................................................................
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Holder rekkverket?
Forskriftens hovedoppgave er å ivareta liv og helse ...
Glass og Fasadeforeningen
får stadig henvendelser
fra leserne om rekkverk
med glass. Brukerne føler
seg usikre innefor flere
områder. Det kan være feil
materialbruk. Som for
eksempel herdet glass
istedenfor herdetlaminert. Innfestningene
er feil og underdimensjonert, eller høyden på
rekkverket er feil.
I enkelte tilfeller stiller man spørsmål
om forskriftene er fulgt. Dessverre ser vi
at forskriftene tolkes på en måte som
kan føre til løsninger som er farlige og
lite funksjonelle.
Forskriftene er funksjonsbaserte, og
kan beskrive et overordnet formål eller
oppgave som skal oppfylles i det ferdige
byggverket. Denne funksjonen vil vanligvis være beskrevet med ord,
kvalitativt. I tillegg kan ytelser, eller for
eksempel tekniske kvaliteter, være tallfestet eller angitt kvantitativt.
Henvendelser
Glass
og
Fasadeforeningen får, fra arkitekter,
entreprenører eller andre, som har
utfordringer i forbindelse med bygg, er
ofte relatert til TEK og tolkningen av
forskrifter og paragrafer.
Et eksempel dreier seg om høyden på
rekkverk, og hvor store åpninger som er
tillatt i rekkverket.
Vi ser hva Forskrift om tekniske krav
til byggverk – TEK10 sier om rekkverk:
§ 12-17. Rekkverk
(1) Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt.
Rekkverk skal utformes slik at klatring
forhindres.
(2) Høyde på rekkverk i trapper og
ramper skal være minimum 0,9 m.
Høyde på rekkverk ved balkonger,
tribuner, passasjer og lignende skal
være minimum 1,0 m. Der høydeforskjellen er mer enn 10,0 m over terreng,
skal rekkverkshøyde være minimum
1,2 m.
(3) Håndlist på rekkverk skal være i
høyde 0,9 m over gulv/trinn.
(4) Åpninger i rekkverk skal inntil en
høyde på 0,75 m være maksimum 0,10
m. Horisontal avstand mellom byg-

RISIKO: Vi må hindre at små barn kommer seg gjennom åpninger eller å bli sittende
fast i rekkverket. Illustrasjonsfoto/Privat
ningsdel og utenpåliggende rekkverk
skal være maksimum 0,05 m.
(5) For bygning med krav om tilgjengelig boenhet og byggverk med
krav om universell utforming skal
håndlist være utformet slik at den gir et
godt grep.
Endret ved forskrift 9 des 2011 nr. 1323 (i
kraft 1 jan 2012).
I dette tilfellet har rekkverket et tett
glassfelt opp til 75 cm for å tette for de
horisontale åpningene.
Dette for å oppfylle kravet i § 12-17.
4. Men fra glassfeltet og opp til hånd-

løperen på 100 centimeter er det ingen
tetting eller fyllelement. Da er det en
åpning på 20 centimeter til underkant
av håndløper (se figur 1). Ved rekkverkshøyde på 120 centimeter får vi en
åpning fra glasskanten på 75 centimeter
til underkant håndløper på 40
centimeter (se figur 2). Hva så hvis
håndløperen trekkes utenfor rekkverket? Da vil den reelle åpningen bli
enda større, men de kvantitative, tallfestede, kravene er oppfylt. I praksis har vi
da en rekkverkshøyde på 75 centimeter
(se figur 3). Er dette i tråd med gjeldende regelverk?
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Håndløper

Håndløper

Håndløper
Over 50 cm
fri åpning!

40 cm.
fri åpning
20 cm.
fri åpning

120 cm.

120 cm.

Glass opp
til 75 cm.

Glass opp
til 75 cm.

Glass opp
til 75 cm.

100 cm.

Terrassegulv

Terrassegulv

Terrassegulv

Høydeforskjell til terreng
over 10 meter

Høydeforskjell til terreng
over 10 meter

Høydeforskjell til terreng
under 10 meter

Figur 1

Figur 2

Etter vårt skjønn er svaret nei.
Rekkverket oppfyller ikke funksjonskravet i § 17-12.1 hvor det står ar rekkverk skal ha høyde og utforming som
sikrer mot fall og sammenstøt, og det
skal utformes slik at klatring forhindres. I veiledningen står det også
klart at slike åpninger ikke er i tråd med
hvordan forskriftene skal forstås:
Dette sier veilledning til
teknisk forskrift
Bestemmelsen er gitt for å hindre små
barn i å komme seg gjennom åpninger
eller å bli sittende fast i rekkverket og
dermed utsettes for fare. Kravet om
åpning på maksimum 0,10 m gjelder
for vertikale og horisontale åpninger i
selve rekkverket. En slik åpning vil forhindre at barn får hodet gjennom.
Og helt til slutt kan vi nevne at § 10 i
TEK10, står følgende:

Figur 3

§ 10-1. Personlig
og materiell sikkerhet
Byggverk skal plasseres, prosjekteres og
utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet for personer og husdyr, og slik at det ikke oppstår sammenbrudd eller ulykke som fører til uakseptabelt store materielle eller
samfunnsmessige skader.
Veiledningsteksten til denne paragrafen sier kort og godt at: «Forskriftens

hovedoppgave er å ivareta liv og helse
til personer og husdyr som oppholder
seg i eller på byggverk»
Da skal vi selvfølgelig levere rekkverk
som har fornuftig og
trygg utførelse med
riktig materialbruk.

Per Henning Graff er prosjektleder i Glass og
Fasadeforeningen. I foreningen arbeider han med
«Forskrift om tekniske krav til byggverk»
(TEK 10) og veilederen til denne forskriften.
I hver utgave vil han belyse aktuelle problemstillinger du møter i både prosjektering og utførelse.

Arrangementkalender 2012-2013
Savner du noe? Send noen ord til: post@gffn.no
Aktivitet
Kurs i blyglassarbeider
Fasaderådgiverkurs,
fasadedelen del 2,
WinTec Expo Ukraine
Nordbygg
Fensterbau Frontale
Glass og Fasadedagene 2012
Glass South America
Glass World Exhibiton
Oppgraderingskurs for
glass- og fasaderådgivere (fra 2007)
Glass Art Society Conference
GlassBuild America
Glasstec
Glasstec

Sted
Holbæk, Danmark

Web

Reise/ kurs Jan Feb Mar Apr Mai Jun
Kurs med GF 30.-3.

Kongsberg
KiewExpoPlaza
Stockholm
Nürnberg
Alta
Sao Paulo, Brazil
Kairo, Egypt

Kurs med GF
www.nordbygg.se
www.nuernbergmesse.de
www.glassportal.no
www.glassexpo.com.
www.nilefairs.com

Oslo
Toledo, Ohio, USA
Las Vegas/ Nevada
Düsseldorf
Düsseldorf

Kurs med GF
www.glassart.org
www.glassbuildamerica.com
www.glasstec.de
www.glasstec.de
Reis med GF

München
München
Lillestrøm

www.bau-muenchen.com
www.bau-muenchen.com
www.byggreisdeg.no

Reis med GF
Reis med GF

Jul

Aug Sep Okt Nov Des

13.-16.
28.-2.
21.-22.
21.-24.
19.-22.
16.-19.
3.-5.
5.-6.
13.-16.
12.-14.
23.-26.
24.-26.

2013
Bau
Bau
Bygg Reis deg

14.-19.
Reid med GF 17.-18.
16.-20.
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GLASS
Balkonginnglassing

Brannhemmende glass

Glassleverandører

Balkongentreprenør
og systemleverandør

Tlf: 04255
www.hallmaker.no

Bøyd glass

Beslag

BRANSJEREGISTERET

Engros Glass, plast, beslag og tilbehør

Vi leverer alt av
Bøyd & CFBSCFJEFUHMBTT
Maskiner som dekker dine behov

Tomtegt.  )PSUFOt5MG 330 42 744

XXXLWBNTHMBTTOP

CNC Maskiner

Glassarbeider
Powr-Grip løfteåk
Veribor sugekopp

Verktøy og maskiner
Østensjøveien 18, 0661 Oslo,tlf: 22 07 17 70
E-post: post@permordt.no
www.permordt.no

Bilglass

Tlf: 95409979
post@ewglass.no
www.ewglass.no
Lager: Transittgt.16
7042 Trondheim
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Glassleverandører

Glassmester

GLASSPRODUKTER

MODUM
GLASSINDUSTRI AS

produsert av

post@modumglass.no • www.modumglass.no • +47 32 78 31 30

Glassmester

Glassmester

Tomtegt. 4, 3183 Horten
5MG

XXXLWBNTHMBTTOP

Innramming

Interiørglass

glass - lås - aluminium produkter
rehab. av gamle vinduer

Isolerglass
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GLASS
Isolerglass

Isolerglass

Speil og sliping

En av de mest moderne
glassprodusentene i
Skandinavia med det
mest avanserte produksjonsutstyret markedet
kan tilby

Vi setter kunden i sentrum
Og har bred kompetanse
på bygningsglass, vinduer og dører

Våre produkter;
Energisparende glass
Solbeskyttende glass
Støydempende glass
Herdet glass
Herdet laminert glass
Pilkington brannglass
Designglass
Et stort utvalg av
dører og vinduer

09-01-12

Friva AS
Web: www.friva.no E-post: firmapost@friva.no
Avd. Lillehammer
Avd. Spydeberg
Løkkegata 11,
Knapstadveien 1,
2615 Lillehammer
1820 Spydeberg
Tlf: 69833800 Fax: 69833801 Tlf: 61221620 Fax: 61221622

Ønsker du å annonsere i Glass & Fasade?

BRANSJEREGISTERET

Kontakt Heidi Ring (ring@gffn.no) ved
Glass og Fasadeforeningen for gode tilbud.
NB: Samlet bestilling gir større rabatt!
FASADESYSTEMER
Dører og vinduer

Dører og vinduer

Dører og vinduer

Sapa Building System, Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller
Tlf. 63 89 21 00, www.sapabuildingsystem.no

Enkle rekkverk og profilsystemer

14:52:58
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FASADESYSTEMER
Systemleverandører

Systemleverandører

Systemleverandører

Aluminium Profilsystem
Fasader · Glasstak · Dører · Vinduer
Hydro Building Systems
Norsk Hydro ASA
Postboks 980 Skøyen
0240 Oslo
Tlf: 22 42 22 00
Besøksadresse: Drammensveien 260
www.wicona.no
....................................................................

Aluminiumbaserte profilsystemer
til vinduer, dører, fasader,
glasstak og solskjerming
Sapa Building System
Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller, Tlf. 63 89 21 00
www.sapabuildingsystem.no

Systemer for fasader, glasstak, dører, vinduer og solenergi
Spar energi med
superisolerte vinduer,
dører og fasader.
Produser energi med
solceller og solfangere.

1JMLJOHUPO1MBOBS
structural glazing fasader

Schüco International KG
Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
Telefon: 23 13 40 80
www.schueco.no

Tomtegt.  )PSUFOt5MG 330 42 744

XXXLWBNTHMBTTOP

Tak og fasader

G
Grønn
rønn tteknologi
eknologi for
fo r d
den
en blå
blå p
planeten
laneten
R
Ren
en energi
energi fra
fra s
sol
ol o
og
gv
vinduer
in du e r
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FASADESYSTEMER

ANNET

Tak og fasader

Sikringsgitter og tyverivern

Lunde, Tone Kjos, Saint-Gobain
Bøckmann AS
Brobekkvn. 80, 0582 Oslo
tlf: 480 81 970, fax: 22 72 37 03
Løvaas, Lasse, Pilkington Norge AS
Stansevn. 35, 0976 Oslo,
tlf: 23 33 59 00, fax: 23 33 59 01
Narmo, Heidi, H-Produkter AS,
Prof. Birkelandsv. 26 b, 1008 Oslo,
tlf: 22 30 09 90, fax: 22 32 21 00
Strømberg, Mette,
Pedersen’s Glass-Service AS,
Østre Aker vei 206 F, 0975 Oslo,
tlf: 22 72 43 00, fax: 22 16 26 06
Tangen, Sverre,
Glass og Fasadeforeningen,
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo
tlf: 47 47 47 05, fax: 23 33 26 91

Skyveluker

Wold, Petter,
Svendsen s Glass-Service AS,
Brobekkvn. 104, 0582 Oslo,
tlf: 22 64 00 68, fax: 22 64 42 08

Svalson AB · +46 911 667 25
sales@svalson.com · www.svalson.com

AKERSHUS
Foss, Erik, Glm. Odd Foss AS
Fusdalsbråten 20, 1387 Asker
tlf: 66 78 14 70, fax: 66 79 74 00

Verktøy og maskiner

Maskiner som dekker dine behov

BRANSJEREGISTERET

Aasen, Thomas, Hydro Building Systems,
Drammensvn. 260, 0240 Oslo
tlf: 922 69 477, fax: 94 77 12 22

Grønsberg, Torgeir, Romerike Glass AS
Jernbanegt. 22, 2004 Lillestrøm
tlf: 63 80 44 60, fax: 63 80 44 61
Rønning, Erland, SAPA Building System,
Box 34, 2027 Kjeller,
tlf: 63 89 21 00, fax: 63 89 21 20

CNC Maskiner
Powr-Grip løfteåk
Veribor sugekopp

Verktøy og maskiner

Sapa Building System, Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller
Tlf. 63 89 21 00, www.sapabuildingsystem.no

Østensjøveien 18, 0661 Oslo,tlf: 22 07 17 70
E-post: post@permordt.no
www.permordt.no

AUTORISERTE GLASSRÅDGIVERE
Systemer for fasader, glasstak,
dører, vinduer og solenergi

OSLO
Furulund, Torill, Glm. Knut Furulund AS,
Cecilie Thoresens vei 5 c, 1153 Oslo,
tlf: 22 28 04 90, fax: 23 16 89 90
Graff, Per Henning,
Glass og Fasadeforeningen,
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo
tlf: 47 47 47 05, fax: 23 33 26 91
Hagen, Jan Frode, Pilkington Norge AS
Stansevn. 35, 0976 Oslo
Tlf: 23 33 59 00, fax: 23 33 59 01

Grønn teknologi for den blå planeten
Ren energi fra sol og vinduer

www.schueco.no

Kolstad, Villy, Oslo Glass & Vindu AS,
Smalvollvn. 63, 0667 Oslo,
tlf: 22 08 17 80, fax: 22 08 17 81

Dalby, Morten, Saint-Gobain Bøckmann AS
Stampevn. 1, 2827 Hunndalen,
tlf: 952 68 194, fax: 61 18 18 85
Heidenberg, Ketil,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Stampevn. 1, 2827 Hunndalen
tlf: 952 68 197, fax: 61 18 18 85
Tollefsrud, Lisbeth Lieshagen,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Stampevn. 1, 2827 Hunndalen,
tlf: 952 96 316, fax: 61 18 18 85
ØSTFOLD
Andersen, Egon, Saint-Gobain Bøckmann AS
Habornvn. 50, 1630 Gml. Fredrikstad,
tlf: 952 68 140, fax: 69 32 20 77
Jensen, Marianne,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Habornvn. 50, 1630 Gml. Fredrikstad,
tlf: 952 96 321, fax: 69 32 20 79
Jensen, Bjørn, Greåker Glass og
Rammeforretning AS,
Greåkervn. 138, 1718 Greåker,
tlf: 69 14 05 77, fax: 69 14 05 18
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Karlsen, Henrik, Saint-Gobain Bøckmann AS
Habornvn. 50, 1630 Gml. Fredrikstad,
tlf: 474 57 600, fax: 69 32 20 77
Nilsen, Lasse, Saint-Gobain Bøckmann AS
Habornvn. 50, 1630 Gml. Fredrikstad,
tlf: 952 68 125, fax: 69 32 20 77
Schottmann, Merete,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Habornvn. 50, 1630 Gml. Fredrikstad
tlf: 954 96 328, fax: 69 32 20 79
Slydahl, Jørgen, Saint-Gobain Bøckmann AS
Habornvn. 50, 1630 Gml. Fredrikstad,
tlf: 952 96 360, fax: 69 32 20 77
Weiby, Gunn, Saint-Gobain Bøckmann AS
Habornvn. 50, 1630 Gml. Fredrikstad,
tlf: 952 68 141, fax: 69 32 20 77
HEDMARK
Hansen, Arne Sverre, Vitrea AS,
Vognvn.153, 2319 Hamar
tlf: 62 52 78 78, fax: 62 53 40 80

Sande, Kenneth,
FasadeConsult Aluminium AS
Hagatjernsveien 23, 3050 Mjøndalen
tlf: 32 27 02 00, fax: 32 27 02 20

VEST-AGDER
Austrud, Ove, CG- Glass & Fasade AS
Box 1644, 4688 Kristiansand
tlf: 952 98 459, fax: 38 14 96 61

Skinstad, Kim-Ole,
Modum Glassindustri AS
Katfos Næringspark, 3360 Geithus
tlf: 452 79 586, fax: 32 78 31 31

Brøvig, Eivind, CG-Glass AS,
Box 223, 4703 Vennesla,
tlf: 38 15 10 00, fax: 38 15 10 01

TELEMARK
Arnesen, Knut Andre,
Kragerø Glass & Ramme AS,
Kammerfossvn. 2, 3770 Kragerø,
tlf: 35 98 65 30, fax: 35 98 65 31
Thoresen, Ole Alexander,
Olaf A. Thoresen AS
Rødmyrsvingen 92, 3740 Skien
tlf: 991 11 010, fax: 35 50 93 01
Thowsen, Bjørn O., Glm. Kr. Thowsen AS
Njåls vei 2, 3917 Porsgrunn
tlf: 35 55 01 04, fax: 35 55 97 19

Lunde Håkon, Pilkington Norge AS
Vindheiavn. 17, 2406 Elverum,
tlf: 62 41 94 60, fax: 62 41 14 67

VESTFOLD
Arntzen, Peggy, Glassfabrikken AS,
Hegdal, 3261 Larvik,
tlf: 33 13 70 00, fax: 33 13 70 01

Sandberg, Asbjørn, Glassbua Kirkenær,
Box 90, 2260 Kirkenær,
tlf: 62 94 74 69, fax: 62 94 82 21

Berven, Tor Anders, Kvam’s Glass AS
Tomtegt. 4, 3183 Horten
tlf: 922 83 448, fax: 33 03 07 99

BUSKERUD
Aarvik, Frank, Drammen Glass AS,
Lundavn. 56, 3032 Drammen,
tlf: 32 88 95 53, fax: 32 88 99 52

Broen Freitag, Aina,
Saint-Gobain Bøckmann AS,
Åshaugvn. 62, 3170 Sem,
tlf: 952 68 202, fax: 33 30 04 21

Austad, Henning, Modum Glassindustri AS,
Katfos Næringspark, 3360 Geithus,
tlf: 32 78 31 30, fax: 32 78 31 31

Drtina, Jan Øyvind,
Tønsberg Glassliperi & Speilfabrikk AS
Trælleborgodden 10, 3112 Tønsberg
tlf: 913 23 321, fax: 33 30 09 61

Bakken, Geir, Kongsberg v. g. skole,
Glassfagsenteret,
Kobberbergsv. 3, 3615 Kongsberg,
tlf: 32 76 73 24, fax: 32 73 20 78
Christoffersen, Are, PKS Interiør og
Industri AS,
Knivevn. 29, 3036 Drammen
tlf: 32 83 49 72, fax: 32 83 60 01
Hogstad, Bent, Kongsberg Glasservice,
Schwabesgt. 7, 3611 Kongsberg,
tlf: 32 73 06 75, fax: 32 73 26 06
Johansen, Thomas,
PKS Interiør og Industri AS
Knivevn. 29, 3036 Drammen
tlf: 982 98 102, fax: 32 86 00 01
Kristiansen, Kjetil,
Kongsberg v. g. skole, Glassfagsenteret,
Kobberbergsv. 3, 3615 Kongsberg,
tlf: 32 76 73 24, fax: 32 73 20 78
Olsen, Per Arne, Hønefoss Glass-Service AS,
Oslovn. 31, 3511 Hønefoss,
tlf: 32 12 33 70, fax: 32 12 68 60

Fadum, Jørgen, Glassfabrikken AS
Hegdal, 3261 Larvik,
tlf: 33 13 70 00, fax: 33 13 70 01
Finnerud, Hans O., H-Glass AS,
Hvittingfossvn. 153, 3080 Holmestrand
tlf: 33 09 92 80, fax: 33 05 36 22
Hofstad, Karin, Saint-Gobain Bøckmann AS,
Åshaugvn. 62, 3170 Sem,
tlf: 402 13 139, fax: 33 30 04 21
Kvalnes, Renate, Kvam’s Glass AS
Tomtegt. 4, 3183 Horten
tlf: 404 33 241, fax: 22 72 37 03
Kåsin, Kristen, Kvams Glass AS,
Tomtegt. 4, 3183 Horten,
tlf: 33 04 27 44, fax: 33 03 07 99
Ness, Berit, Flex CC-Glass Tønsberg AS,
Trælleborgodden 10, 3112 Tønsberg,
tlf: 33 30 79 90
Aas, Connie Renate,
Tønsberg Glassindustri og Speilfabrikk AS
Trælleborgodden 10, 3112 Tønsberg,
tlf: 33 30 09 60, fax: 33 30 09 61

ROGALAND
Asbjørnsen, Roald, Hubro AS
Arabergvn. 6, 4050 Sola
Tlf: 51 64 69 00, fax: 51 64 69 02
Bern, Anne Ma, Saint-Gobain Bøckmann AS,
Nesøyra 15, 4208 Saudasjøen,
tlf: 901 55 231, fax: 52 78 54 64
Gilje, Sveinung, Vikeså Glassindustri AS
Røysland Industriområde, 4387 Bjerkreim
tlf: 474 69 729, fax: 51 45 04 69
Madland, Torleif,
Kraft Glass og Aluminium AS,
Årabråtvn. 21 D, 5515 Haugesund,
tlf: 950 53 019, fax: 52 71 69 33
Tungland, Ruth, Saint-Gobain Bøckmann AS,
Nesøyra 15, 4208 Saudasjøen,
tlf: 977 85 937, fax: 52 78 54 64
Wiersen, Anne B.,
Saint-Gobain Bøckmann AS,
Nesøyra 15, 4208 Saudasjøen,
tlf: 977 85 936, fax: 52 78 54 64
HORDALAND
Eriksen, Tore S., Glassbjerget AS,
Kanalv 88, 5068 Bergen
tlf: 55 29 81 91, fax: 55 29 88 75
Goksøyr, Harald, Fasader og Glass AS
Box 53, Godvik, 5882 Godvik
tlf: 55 50 05 53, fax: 55 50 08 90
Håvik, Frode, Hole Glass AS,
Midttunlia 73, 5224 Nesttun.
tlf: 55 28 29 20, fax: 55 28 35 10
Mikkelsen, Eivind, Hole Glass AS,
Midttunlia 73, 5224 Nesttun.
tlf: 55 28 29 20, fax: 55 28 35 10
Pedersen, Jon Erik, Accord Glassbygg AS.
Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø,
tlf: 56 14 10 44, fax: 56 14 43 04
Skar, Rune, Wergeland Glass AS
Kokstaddalen 4, 5257 Kokstad,
tlf: 55 91 72 00
Skogstrand, Arve,
Fasade og Bygg Service AS,
Sædalsvn, 130, 5098 Bergen,
tlf: 55 36 11 90, fax: 55 36 11 99
Stenberg, Heidi, Glass & Karmer AS,
Møllendalsbakken 11, 5009 Bergen,
tlf: 55 20 63 00, fax: 55 20 63 20 - se annonse
Torsvik, Ole, Pilkington Norge AS,
Box 54, Hylkje, 5109 Hylkje,
tlf: 55 98 55 98, fax: 55 98 55 81
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Tronrud, Tore, Pilkington Norge AS,
Box 54, Hylkje, 5109 Hylkje,
tlf: 55 98 55 98, fax: 55 98 55 81
Tysse, Jan Erik,
Jonavn. 16, 5200 Os,
tlf: 915 61 812
Wergeland, Arild, Wergeland Glass AS,
Kokstaddalen 4, 5257 Kokstad,
tlf: 55 91 72 00
MØRE OG ROMSDAL
Haram, Joar, H-Produkter AS,
Austnes, 6090 Haramsøy,
tlf: 70 20 98 52, fax: 70 20 98 51
Muldal, Even, Græsdal Glass AS,
Brusdalsvn. 20/22, 6011 Ålesund,
tlf: 70 14 00 70, fax: 70 14 47 68
Rochlenge, Arlin
Storskaret 11, 6006 Ålesund
tlf: 908 94 694
Sandøy, Alfred, H-Produkter AS,
Stette, 6260 Skodje,
tlf: 70 21 74 00, fax: 70 21 74 01
SOGN OG FJORDANE
Almenning, Arve Martin,
Nordvest Vinduet AS
6713 Almenningen
tlf: 909 53 105, fax: 57 85 25 81
Holvik, Bjørn, John Holvik AS,
Box 260, 6801 Førde,
tlf: 57 83 08 50, fax: 57 83 08 51

BRANSJEREGISTERET

Kvamme, Dag A., Glassmester Kvamme AS
6713 Almenningen,
tlf: 400 05 939
Tonning, Magne O., John Holvik AS,
Box 260, 6801 Førde,
tlf: 57 82 20 77, fax: 57 82 37 07
SØR-TRØNDELAG
Aksdal, Tove K., Pilkington Norge AS,
Box 62, 7300 Orkanger,
tlf: 72 46 71 10, fax: 72 46 71 39
Johansen, Tor Steinar, Riis Glass &
Metall AS
Box 1818, Lade, 7440 Trondheim,
tlf: 73 92 90 50, fax: 73 52 74 15
Lund, Espen, Glassbygg AS
Ingv. Ystgaardsv. 9, 7047 Trondheim
tlf: 916 53 866
Staverløkk, Tore, Riis Glass & Metall AS,
Box 1818, Lade, 7440 Trondheim,
tlf: 73 92 90 50, fax: 73 52 74 15
Weisethaunet, Erik, EW Glass & Plast
Transittgt. 16, 7042 Trondheim
tlf: 928 04 141, fax: 73 53 77 83
Withbro, Erling
7320 Fannrem
tlf: 913 11 214

NORD-TRØNDELAG
Kjebekk, Lars A., CG Glass AS,
Husebyvn. 48 A, 7500 Stjørdal,
tlf: 74 82 04 44, fax: 74 60 03 60

SØR-TRØNDELAG
Lund, Espen, Glassbygg AS
Ingv. Ystgaardsvei 9, 7047 Trondheim
Tlf: 916 53 860

NORDLAND
Steffensen, Per Arne, Drag Industrier AS
Box 1060, 8001 Bodø,
tlf: 75 55 09 70, fax: 75 55 09 71

NORD-TRØNDELAG
Valan, Rune, Namdal Glass og Fasade AS
Løvveien 8, 7820 Spillum
Tlf: 74 21 32 20, fax: 74 21 32 21

TROMS
Appelbom, Andreas,
Glassmester A. Appelbom AS
Stakkevollvn. 35, 9010 Tromsø,
tlf: 77 64 08 47, fax: 77 64 08 51

TROMS
Nymo, Noralf, Alu-Plast AS
Industrivn. 4, 9062 Furuflaten
Tlf: 77 71 10 50, fax: 77 71 10 55

Frederiksen, Olav, Glm. Erling Eriksen AS,
Terminalgata 114, 9019 Tromsø,
tlf: 77 51 98 00, fax: 77 51 98 01
Krane, Ragnar, Krane Glass & Fasade AS
Box 2204, 9268 Tromsø
tlf: 77 67 92 00, fax: 77 67 92 10
FINNMARK
Simensen, Tom-Edvard, Thermoglass AS,
Box 245, 9501 Alta,
tlf: 78 44 36 80, fax: 78 44 36 99

AUTORISERTE
FASADERÅDGIVERE
OSLO
Muth, Christof, Astrup AS
Haavard Martinsensv. 34, 0978 Oslo
tlf: 22 79 16 00, fax: 22 79 16 80
Pedersen, Ben Vidar, Astrup AS
Haavard Martinsensv. 34, 0978 Oslo
Tlf: 22 79 16 00, fax: 22 79 16 80
Sandlie, Lars Erik,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 153, Vollebekk, 0520 Oslo
tlf: 952 68 206, fax: 22 72 37 02
ØSTFOLD
Günther, Tormod,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad
Tlf: 952 96 308, fax: 69 32 20 77
Hagen, Marius, Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad
tlf: 952 96 383, fax: 69 32 20 77
Nilsen, Henrik R.,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad
tlf: 952 77 067, fax: 69 32 20 77
Øby, Per Olav, EMA Glass AS
Strykervn. 8, 1650 Sellebakk
tlf: 400 05 081, fax: 69 36 09 31
OPPLAND
Bråthen, Lars, Sagstuen AS
Box 62, 2801 Gjøvik
Tlf: 61 13 88 70, fax: 61 13 88 71
Opkvitne, Håkon, Sagstuen AS
Box 62, 2801 Gjøvik
Tlf: 61 13 88 70, fax: 61 13 88 71

AUTORISERTE GLASS- OG
FASADERÅDGIVERE
OSLO
Graff, Per Henning,
Glass og Fasadeforeningen,
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo
tlf: 47 47 47 05, fax: 23 33 26 91
ØSTFOLD
Andersen, Egon, Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad,
tlf: 952 68 140, fax: 69 32 20 77
Karlsen, Henrik, Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad,
tlf: 474 57 600, fax: 69 32 20 77
Weiby, Gunn, Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad,
tlf: 952 68 141, fax: 69 32 20 77
VEST-AGDER
Brøvig, Eivind, CG-Glass AS,
Box 223, 4703 Vennesla,
tlf: 38 15 10 00, fax: 38 15 10 01
ROGALAND
Gilje, Sveinung, Vikeså Glassindustri AS
Røysland Industriområde, 4387 Bjerkreim
tlf: 474 69 729, fax: 51 45 04 69
HORDALAND
Pedersen, Jon Erik, Accord Glassbygg AS.
Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø,
tlf: 56 14 10 44, fax: 56 14 43 04
SØR-TRØNDELAG
Lund Espen, Glassbygg AS
Ingv. Ystgaardsv. 9, 7047 Trondheim
tlf: 916 53 866
MØRE OG ROMSDAL
Haram, Joar, H-Produkter AS,
Austnes, 6090 Haramsøy,
tlf: 70 20 98 52, fax: 70 20 98 51

B AT E S U N I T E D F O T O : I S I D O R

Ikke alt fra 60- og 70-tallet
var like bra
Isolerglassvinduer fra perioden 1965-75 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall
når de kasseres. Som importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til å være med i en returordning
for PCB-ruter, og siden 2002 har Ruteretur vært bransjens egen returordning for disse vinduene. Vi er et
sikkert valg for deg som ønsker å være trygg på at dine forpliktelser blir ivaretatt.
Er du importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til
å være med i en returordning. Se ruteretur.no
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