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• «Himmelsk» hotell åpnet 
i Trondheim

• Universelt utformet?

• Unikt renoveringsprosjekt 
på Brandengen skole

Aibel bygget 
sertifi sert

«Very good» 
i Asker
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Fasadesystem i aluminium

K V A 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

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

Astrup AS representerer Hueck fasadesystemer i Norge. Hueck er blant Europas ledende produsenter av systemprofiler i aluminium 
for fasader, glasstak, dører, vinduer og sikkerhetskonstruksjoner. Sammen med et godt utbygget og fleksibelt nett av erfarne 
byggere, tilbyr vi spennende fasadeløsninger i aluminium.

HUECK-produsenter: Oslo: Fasadesenteret AS, Tel: 90 52 16 63 • Notodden: Notodden Glass & Aluminium AS, Tel: 35 02 00 53   
• Råde: Fas-Tec AS, Tel: 69 28 22 22 • Holmestrand: H-Glass AS, Tel.: 33 09 92 80 • Tvedestrand: Aba-Tech AS, Tel: 37 19 94 00  
• Arendal: Contech AS, Tel: 37 05 96 50 • Trondheim: Glassbygg AS, Tel: 91 65 38 60 • Melhus: TrønderGlass AS, Tel: 72 89 96 66  
• Namsos: Namdal Glass og Fasade AS, Tel: 74 21 32 20

State of the art



Annonse

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

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+ (tynnfilmsolceller) fasade-
moduler, 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
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· Bredt produktsortiment av typegodkjente brannvernglass
· Godkjente for bruk i de ledende brannklassifi serte profi lsystem
· Kort leveringstid fra våre lokale representanter

AGC Flat Glass Svenska - Tel. +46 8 7684080 - Fax +46 8 7684081 - sales.svenska@eu.agc-fl atglass.com - www.YourGlass.com
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Leserservice Tips til redaksjonenLeserservice Tips til redaksjonen
 Adresseendring?
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@gff n.no

Med vennlig hilsen
Aud Harlem

 «...Det vil si å tenke nytt når det gjelder 
energieff ektivisering. ».

V
i behøver ikke henvise til regjerningens klimamelding for 
på konstatere stort engasjement når det gjelder å spare og 
produsere energi. 

I dette nummer av Glass & Fasade omtaler vi vindus-
utskift ingen i Brandengen skole i Drammen. Drammen 

kommune har kommet langt når det gjelder energieff ektive skoler. 
Spørsmålet om Brandengen skole kunne nå kravet til lavenergi, blant 

annet ved hjelp av passivhusstandard på vinduene, ble vurdert å være 
meget interessant.

Skolen inngår nå under SINTEF sin paraply og inngår i et EU-prosjekt; 
Schools for the Future, hvor også Glass og Fasadeforeningen er med. 
Prosjektet har fått støtte fra EU på 4 millioner kroner og også ENOVA har 
bidratt med 1,35 millioner kroner.

Drammen Eiendom mener dette har vært både forpliktende og mo-
tiverende for dem som eier og for leverandørene.

EU-komiteen hadde befaring i mars, og var imponert over resultatet 
både med tanke på energisparing og det estetiske uttrykket av nye vin-
duer i et verneverdig bygg.

Et annet tiltak vi ser på denne gang er det nye aktivhuset i Stjørdal. Et 
samarbeidsprosjekt mellom en vindusforhandler, Velux, Husbanken, 
Stjørdal kommune, arkitekter, tømrere, NTNU og andre ulike samar-
beidspartnere har gitt oss et hus som innfrir alle krav fra myndighetene. 
Det vil si å tenke nytt når det gjelder energieff ektivisering. 

Her er vår bransje i teten. Energisparing med glass er mulig.
Vi kan nesten ikke vente med å lage utgave nummer tre. Der er nemlig 

hovedtema energi og miljø. Flere spennende prosjekter med glass som 
sentralt element, står klare for å bli presentert i våre spalter og forhåpent-
ligvis gi deg ekstra inspirasjon til å tenke passivt, eller aller helst aktivt.

Har du noen tips i sakens anledning, kan du selvsagt gi oss et lite hint på 
aase@gff n.no.

God sommer!

 Fo
rs

id
ef

o
to

: A
d

am
 S

ti
rl

in
g

 Fo
rs

id
ef

o
to

: A
d

am
 S

ti
rl

in
g

Rehabilitering til lavenergi-
bygg ved hjelp av nye vinduer

 Vi trenger deg!
Vi er opptatt av å ha en god dialog med dere 
lesere og fagfolk. Dere kjenner bransje og 
marked godt, og 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@gff n.no
Med vennlig hilsen
Harald Aase

 Nr. 2-2012
Fire utgivelser pr. år
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Glass og 
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Fra innholdet

Tenker du UU?
Sverre Svendsen med  28 år fartstid som 
arkitekt har alltid forholdt seg til  universell 
utforming (UU). Det ser vi blant annen i 
Tangenten på Nesodden. side 14-23

stolt leietaker
–Dette er vårt signalbygg på Østlandet, 
sier Aibels prosjektleder Gørill Duinker 
Hveem. Hun viser frem bygget som det 
første kontorbygget i Norge, sertifi sert 
som «very good» etter miljøstandarden 
BREEAM.  side 6-10

Brandengen skole er et ærverdig bygg 
som nå er renovert. Prosjektet viser at 
det er mulig å få nye produkter med 
et gammelt uttrykk.  side 35-37

I designet av det nye Choice-hotellet 
i Trondheim har arkitekt Adam 
Kirdahl og kollegaene plassert hotell-
fl øyene slik at alle rommene får utsikt 
mot byen eller fj orden.  side 25-29

Nygammelt 
i Drammen

Utsikt for alle
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Tekst Kristin Moe Krohn Foto Adam Stirling

Aibelbygget ligger i Kraglund som er 
Askers nye og etter hvert også største 
kontorpark. Ferd Eiendom, som for 
øvrig eier Aibel, er tiltakshaver, og 
Skanska er utvikler og totalentreprenør. 
Kraglund ligger i gangavstand fra  

Asker sentrum, og er regulert for  
fire byggetrinn med areal på inntil 
76.000 kvm kontorarealer. Aibelbygget 
som nå er overlevert er på 15.000 kvm, 
 i tillegg til 8.000 kvm parkerings- 
garasjer. Byggetrinn 1 som overleveres  
i mai er på 5.700 kvm. Når begge  
byggetrinn er ferdig kan Aibel huse 
1000 ansatte. Jostein Rønsen Arkitekter 

AS og Hus Arkitekter AS er arkitektene 
bak prosjektet. 

– Dette er vårt signalbygg på  
Østlandet, sier Aibels prosjektleder 
Gørill Duinker Hveem. Hun viser frem et  
lekkert næringsbygg som alle involverte 
kan være stolte av. Bygget er som det 
første kontorbygget i Norge, sertifisert 
som «very good» etter miljøstandarden 

Energisk bygg med   lavt forbruk

– Aibel er er en aktiv leietager, og vi har deltatt i utviklingen av vår nye arbeidsplass 
fra dag en, sier Gørill Duinker Hveem og berømmer arkitektens spenstige fargevalg  
i det nye signalbygget.
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BREEAM.  Aibelbygget var i fi nalen om 
Byggenæringens «Årets Bygg og Anlegg 
2011», men ble slått av Oseana Kunst og 
kultursenter i OS kommune.  

Lys og farger
Tomten er langstrakt i nord – syd 
retning, avgrenset i øst av Askerelva 
som bukter seg langs tomten ned mot 
Bondivannet. Adkomst er via en ny 
bro over toglinjen til Spikkestad. I vest 
begrenses tomten av den skogkledde 
Borgenåsen, som raskt kunne stjålet 
mye lys fra Aibels travle ingeniører. 

Det ferdige byggetrinnet, KB2, har en 

utforming som er rett og presis – slik 
ingeniører gjerne også  er.  

– Men kreativiteten og enerigien er 
tatt vare på i et spenstig fargevalg både 
utvendig og innendørs, påpeker Gørill 
Duinker Hveem. Aibels signalfarger, 
blå, grønn og oransje synes godt fra så 
vel Røykenveien som E 18. 

Det ferdige byggetrinnet består av tre 
blokker som har fått sine forskjellige 
farger. A-, B- og C-blokken som utvendig 
er kledd henholdsvis med orange, 
grønne og blå kanalplastplater fra 
Rodeca. Disse platene gir fasaden en 
spennende dybdevirkning, og utseendet 

endrer seg med dagslysets skiftninger. 
Kanalplastplatene gir også en frisk 
kontrast til de hvite Reynobånd platene 
som er i matt og delvis høyglanset 
utførelse. Fasaden forøvrig består i stor 
grad av glass, som gir bygget et lett og 
luftig preg. 

En glassbro forbinder A- og B-blokken, 
og gir det innebygde gårds- og trappe-
rommet gjennomgående lys og utsikt. På 
første plan i glasstårnet ligger kantinen 
som er utstyrt med storskjerm, slik at 
det kan brukes til allmøter og andre 
store arrangementer. Innvendige hvite 
plater bidrar til god akustikk i et rom 

Energisk bygg med   lavt forbruk

>>

«Kreativiteten og enerigien er 
tatt vare på i et spenstig fargevalg 

både utvendig og innendørs»

EGEN BRO: Hovedankomsten til Aibels nye signalbygg går over jernbanelinjen 
og Askerelva. Adkomst fra  Hagaløkkveien åpnes etter sommeren. 
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som ellers kunne blitt svært slitsomt å 
oppholde seg i. 

Neste byggetrinn som blir ferdig nå i 
mai, er forbundet med det første bygget 
med en bro innebygget i glass, og strekker  
seg mot øst og Bondivannet. Byggget 
rundes av i en bue, og fasaden har fått 
tverrgående felt av kanalplast i de tre 
Aibel-fargene. Dette gir en flott helhet 
og god utnyttelse av tomtearealet. 

Formfullendt og fleksibelt
Fasadesfargene i de tre blokkene er tatt 
igjen innendørs, med en orange sone, 
en grønn sone og en blå sone. 

– Fargene gjør det lettere å orientere 
seg, kommenterer Duinker Hveem. Og 
selv om hele 88% av de ansatte er lite 
på reisefot, så er Aibel en organisasjon 
som stadig er i bevegelse. Nye prosjekter 
erstatter avsluttede og krever at kontor-
layouten må være fleksibel for å legge 
til rette for godt samarbeid. Ca 20 % 
av kontorplassene er cellekontorer, de 
øvrige er organisert i landsskap. Det 
er god dekning med støtterom som 
er møblert for å dekke ulike behov.  
Fargerike idélaboratorier, straighte 
møterom og diskrete «stillerom». Hver 
etasje har sosiale møtesteder med  
kaffe og te-automater, for øvrig blottet 
for pappbegre av hensyn til miljøet. 
Veggene i landskapene er dekorert 
med bilder fra Aibels egne prosjekter;  
fotodokumentert ingeniørkunst bak  
robuste, tøffe glassrammer. 

Energi- og miljøvennlig
Bygget er energieffektivt, både når 
det gjelder oppvarming, belysning og  
ventilasjon.

– Overtid i helgen må varsles til drifts- 
avdelingen, for ventilasjonen slås normalt 
av i helgene, sier Gørill Duinker Hveem. 

Det brukes jordvarme til oppvarming  
med varmepumpe, energivinduene  
har 3-lags isolerruter med argongass,  
ytterveggene er 11-tommer tykke og  
annen avansert teknikk bidrar til  
å spare energi. Lufttettheten ligger godt 
under kravene til passivhus. Alt over-
våkes av energi-oppfølgingssystemer. 

– Det beregnede energiforbruket  
ligger på 90 kWh/kvm/pr år. Vi manglet 

Lys: De to byggetrinnene er forenet gjennom en gangbro innebygget i glass 
som slipper lyset inn. Glassleverandør er NorDan

ENERGI: Signal- 
fargene grønt, 

orange og blått 
binder de to bygge-

trinnene sammen 
og skaper en helhet.

KUNsT: Bård Breiviks 
skulptur, Gravitone 
7, bekostet av Ferd 
og spesielt utformet 
for plassering ved 
hovedinngangen. 
Kunstverket er inspirert 
av teorier innenfor 
avansert fysikk og skal 
uttrykke en ring av 
kraft og energi – den er 
utformet i syrefast stål, 
et materiale som står 
sentralt i det meste av 
det Aibel arbeider med.

>>

>>
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T E C H N O L O G Y  F O R  I D E A S

En ny generasjon vinduer
WICONA setter nå nye standarder ved en evolusjon inom vindusystem

   Lavere U-verdier
   3-lags glass i alle utførelser
   Forbedring på flere ytelsesområder
   Større produktsortiment
   Høyere prosessikkerhet
   Raskere produksjon

For mer informasjon eller rådgivning kontakt vår arkitektsupport: 
81 53 45 00 eller wiconasupport@hydro.com

Besøk gjerne vår hjemmeside på www.wicona.no

HBS annons Glass og fasade nr 1 2011.indd   1 2012-04-13   11:58
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to poeng for å klare «Excellent», men vi 
er det første kontorbygget i Norge som  
ligger an til å klare «Very Good». I tillegg 
har vi i Skanska skaffet oss et stort  
fortrinn når det gjelder å tilegne oss en 
verdifull kompetanse på BREEAM. Det 
skal være et referansebygg for Ferd og 
Skanska, vi er jo stolte av både produktet  
og prosessen, sier Lars Holm i Skanska  
Norge AS Prosjektutvikling Oslo til 
bygg.no. Holm har vært leid ut av  
Skanska og har fungert som Ferd  
Eiendoms byggherreombud i prosjektet.

Belysning i møterom og kontorer 
aktiveres ved bevegelse og slår seg av 
igjen når rommene forlates. Krav om 
avfallssortering gjør at ingeniørene 
ikke lenger har egen avfallskurv, men 
at de må gå til miljøsorteringsstasjon i  
kontorlandskapet.

Fra trappeavsatsene i glasstårnet 
har man godt utsyn både til kantine,  
resepsjon og uteomgivelsene. I  
resepsjonen slynger plantene seg rundt 
armeringsrør, og en skulptur som i 
tillegg til sitt kunstneriske uttrykk 
også skjuler inngangen til toalettene,  
symboliserer 1000 medarbeidere,  
aktivitet, energi og lagånd. 

– Hele bygget matcher vårt slagord 
«Energy to perform», smiler prosjekt-
leder Gørill Duinker Hveem. 

FAKTA
Aibel bygget

Sted Asker
Adresse Hagaløkkveien 28
Type  Næringsbygg
Byggherre Ferd Eiendom AS
Arkitekt Jostein Rønsen Arkitekter AS
 HUS Arkitekter AS
Entreprenør SKANSKA Norge AS
Byggeår 2011

Informasjon om glass og fasader

Systemleverandør Schüco International KG,  
Fasadeentreprenør Profilteam AS, Hamar
Fasade Schüco FW 50+.SI 
 Reynobond/Larson- sorte  
 og hvite fasadeplater –
 Rodeca – fargede kanalplater  
 i polykarbonat – levert i   
 lengder opptil 23mtr.
 VINK Norway AS
Vinduer NorDan: NTech Villa tre/  
 aluminium med 3-lags glass   
 ≤0,8 W/m²K

 Norgesvinduet Bjørlo AS:
 Alukledde trevinduer 0,8   
 passivhusvinduer
Dører Schüco aluminiumsdører
 Daloc ståldører type S-30
Lås og beslag TrioVing
Røykluker Bramo Glass og Klima AS
Solskjermingssystem Vental fasadepersienner 80   
 mm, Vental Zip-screen,   
 Somfy sol- og vindautoma  
 tikk type IB+ busstyring
Leverandør Vental HunterDouglas Prosjekt

FOR INGENIØRER: Aibelbygget gjenspeile gjenom sin rettllinjede og strenge 
utfoming, ingerniøren sans for struktur. Kreativiteten får sitt uttrykk i spennende 
materialvalg; glass, kompositt fasadeplater og kanalplater i i polykarbonat.

FAsADE Fargede kanalplater gir en spennende dybdevirkning, og utseende skifter 
med dagslyset.

>>
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Svalson AB · Tel: +46 911 667 25
Box 584 · S - 943 28 Öjebyn · Sverige 

www.svalson.com · sales@svalson.com

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



12

Boom gir tøff hotellarkitektur
– Byggeboomen i hotell-
Norge fører til dristigere 
valg av arkitektur og design, 
mener direktør for reise 
Norge i Virke, Hilde solheim.

Tekst Jo Brenden

– Med mange nye hotellprosjekter som 
nylig er realisert og som er på gang,  
velger hotellnæringen å bli mer  
spennende på fasade og interiør for å  
differensiere seg fra konkurrentene,  
mener Hilde Solheim i Virke.

Maskulint uttrykk
– Det nordiske designet – med mye lys 
og luft er populært, men vi ser nå at  
utbyggerne også velger stadig mer tøffe 
og maskuline uttrykk, med mørke  
tresorter og glass i fasade og interiør. 
Tanken er at sprekt design skal gi 
konkurransefortrinn i jakten på hotell-
gjestene, sier Solheim.

Særlig er det kurs- og konferanse- 
gjestene som skal lokkes med de nye 
arkitekttrendene:

– Ren kurs-, konferanse- og møte- 
virksomhet har flyttet seg fra distriktene til 
de store byene og til Gardermoenområdet. 
Men, skal man lage et motivasjons- og 
påskjønnelsesarrangement så kan man 
gå vekk fra effektive kurs- og konferanse- 
hotell-opphold i eller i nærheten av 
bysentra. Da velger man gode kokker 
som lager lokal mat i spesielle omgivelser,  
og da kan bedriftene like gjerne velge 
å oppsøke hoteller som ligger ute i  
distriktene, sier Solheim.

Eksplosiv vekst
Hotellrapporten Norsk Hotellnæring 
2011, som publiseres av Horwath  
Consulting - konsulentselskapet som 
undersøker kapasitetsutviklingen i det 
norske hotellmarkedet - viser en eksplosiv 
vekst i antall nye hotellrom i Norge:

– De siste to-tre årene har det vært 
en stor kapasitetsøkning i det norske  
hotellmarkedet, og byggeaktiviteten vil 
fortsette de neste to årene. Men av de nye  
hotellprosjektene i 2011 og 2012 etableres  

rundt 88 prosent av rommene i byhoteller  
eller innenfor 15 minutters kjøring fra  
en storby, sier Per-Erik Winther i Horwath.

I den omfattende rapporten spås det at 
det i løpet av 2012 vil etablereres 1.960 
nye rom. Da vil det i utgangen av 2012 
være totalt 80.400 hotellrom i Norge  
– en økning på 2,8 prosent fra året før.

– Enkelte byer øker kapasiteten 
med rundt 30 prosent. Trondheim er i 
særstilling – her åpnet Rica-kjeden nytt 
hotell sommeren 2011 og nå i 2012 
har Clarion Hotel & Congress åpnet. 
Og: Arthur Buchardt har sagt at han 
skal bygge et nytt 400-romshotell ved  
Lerkendal, sier Winther.

Ikke redd overetablering
Torgeir Silseth, administrerende direktør  
i hotellkjeden Nordic Choice Hotels har 
rundt 4.500 rom på blokka som skal opp-
føres. Han er ikke redd for overetablering:

– Alle i bransjen mener at konkur- 
rentene gjør feil og det vi gjør er jo 
selvsagt korrekt. Vinnerne er uansett  
alltid kundene som får bedre og bil-

ligere produkter, sier Silseth og smiler.
Choice-lederen mener lav rente og  

ekspansjonsiver fører til at hotellkjedene 
nå ser muligheter:

– Turistsesongen er kort i Norge. I 
steder som Geiranger, Hardanger og 
Lofoten kan man nyte godt av perioden 
mellom mai og september, men store 
deler av inntektene ligger i å utnytte 
kapasiteten utenom sommersesongen. 
Den innenlandske økonomien i Norge 
er god og etterspørselen er økende. 
Kurs- og konferansemarkedet er i vekst 
når det øvrige næringslivet går godt, 
men å bruke en halv eller hel dag til å  
reise er ikke lenger aktuelt. Bedriftene vil  
ha effektiv avvikling av seminarer, kurs 
og konferanser, så hotellbransjen velger 
derfor å bygge nye hotell eller å utvide 
hotellene i storbyene, sier Silseth.

– Men det er klart, jo høyere kapasitet  
som bygges, jo større blir nedturen hvis  
markedet en dag svekkes. En skal jo ha  
rygg for å bære disse investeringene  
i en veldig syklisk bransje.

Hengsler som løfter døren
Den tyske produsenten Pauli lanserer nå i mai en ny type hengsel til 
bruk i dusjen. Det som er spennende med produktet er at de er laget 
med forsenkede hull i glasset, og dermed gir en helt glatt indre over-
flate som forenkler rengjøring av glasset. Dessuten at de løfter glasset 
seks millimeter mens døren åpnes. Hengslene produseres for glass 
opp til 10 millimeter, og vil bli markedsført i Norge av Per Mordt AS.

VÅGER MER: Hilde Solheim i Virke mener hotellutbyggerne våger å satse på 
sprekere arkitektur og design i en tøff konkurransesituasjon. Et godt eksempel på 
dette er Rica Hotel Narvik.  Foto: Virke /Niclas Hoel

IKKE REDD: Torgeir Silseth 
i Choice er ikke redd for over-
etablering selv om det bygges 
mye i hotellbransjen. Foto: Coice Hotels



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 skjerm-
vegger, 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

SGG SATINOVO MATE®
Et streif av lys
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Tekst Bjørn Kvaal

Universell utforming (UU) skal gjøre 
uteområder og bygg tilgjengelige for 
fl est mulig. Tilretteleggingen skal ikke 
skje ut fra behovet til enkelte grupper.

– Et viktig skritt
– At universell utforming nå inngår 
I byggteknisk forskrift er et viktig skritt 
for et likestilt samfunn, sier overingeniør 
Amir Vahgel i Direktoratet for byggkvalitet.

Kritikerne mener at UU fordyrer bygg 
slik at mange stenges ute fra bolig-
markedet. Enkelte arkitekter mener UU 
gir en kjedelig form på bygg.

Vahgel er ikke enig. Han mener det 
ikke behøver å bli dyrt hvis UU kommer 
inn tidlig I planleggingsprosessen. 

Flere inkluderes
Kravet om UU kan i noen tilfeller gi 

mer kvadratiske rom enn avlange, av 
hensyn til rullestolbrukere.

– Men avlange rom behøver ikke 
nødvendigvis være mer tiltalende enn 
kvadratiske, er Vahgels personlige opp-
fatning.

Ekstra håndtak, bredere dører, auto-
matske døråpnere og å unngå dørter-
skler er eksempler på tiltak som ikke er 
kostbart i forhold til byggenes totalpris.

Universell utforming må ses i lys av 
tekniske krav til byggverk. Vindu og 
andre glassfelt som ved knusing kan  
skade mennesker og husdyr, skal for ek-
sempel ikke benyttes.

En ung fotballspiller kan brekke foten og må bruke 
krykker. Kameraten er småbarnsfar og er oft e på tril-
letur. Begge kan ha stor nytte av universell utforming, 
akkurat som 80-åringen i rullestol.

Skal være rom for alle

UU: Universell utforming 
skal gjøre uteområder og 
bygg tilgjengelige for fl est 
mulig. Foto:  Shutterstock

Universell utforming betyr…
…at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig 
bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke 
dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle 
tilpasninger eller hjelpemidler.

For å oppnå en felles forståelse og felles bruk av begreper er 
det laget begrepshåndbøker med de mest brukte begrepene 
innenfor universell utforming og “tilgjengelighet”. Kontakt 
Direktoratet for byggkvalitet.

Planlegger ny plan
Denne våren kommer det en ny 
kompetanseplan for prosjekterende om 
universell utforming. Plan-og bygnings-
lov sier at “prinsippet om universell 
utforming skal ivaretas i planleggingen 
og kravene til det enkelte byggetiltak. 
Det samme gjelder hensynet til barn 
og unges oppvekstvilkår og estetisk 

utforming av omgivelsene.”
Direktoratet for byggkvalitet 

samarbeider med Norske arkitekters 
landsforbund, Foreningen for bygg og 
anlegg og Arkitektbedrift ene om den 
nye kompetanseplanen. Hensikten er 
å sikre grunnleggende kompetanse 
hos planleggere og prosjekterende.

Først i Europa
Tanken bak universell utforming kom 
først I USA. I Europa er mange land opptatt 
av tilgjengelighet for fl est mulig, men Norge 
er første land som formaliserer universell 
utforming i forskrift er.
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Kom i 2010
TEK10 = byggteknisk forskrift utgitt I 2010. 
Her står kravene som stilles til byggverk hvor 
universell utforming er tatt inn.

I hvilke bygg er det krav om universell utforming?
I byggverk for publikum og arbeidsbygninger. 
Detaljene fi nner du i § 12-1 i byggteknisk forskrift 
(TEK10). 
 
Er det krav om universell utforming i boliger?
Nei, med unntak av bygning med krav om heis eller hvis 
alle hovedfunksjonene ligger på inngangsplanet. Dette 
gjelder også for sokkelleiligheter som har egen separat 
hovedinngang. Se TEK10 § 12-2. 
 
Er det egne krav for fritidsboliger?
Hvis det er en fritidsbolig med fl ere boenheter vil 
kravene gjelde som for vanlige boliger. Les mer: i 
§ 1-2 i forskriften. 

Hva med krav til rom i hotell og overnattingsbygg?
Det er tilstrekkelig at ett av ti rom – de vil si av det 
totale antall rom - er universelt utformet i henhold til 
bestemmelser i forskriften. Se § 12-7 pkt 5 som gjelder 
byggverk med krav til universell utforming og som har 
mange rom med samme funksjon.

Gjelder krav om tilgjengelig bad/toalett for 
alle boenheter?
Ja, og uavhengig av hvor toalettet er plassert. Minst 
ett bad/toalett i boenheten må tilfredsstille kravene. 
Bestemmelsen i § 12-9 1. ledd medfører ingen 
krav om installering av rullestolheis eller liknende. 
Det er heller ingen krav om at badet må bygges 
i inngangsplanet. 
 
Er det krav om sikkerhetsruter i boliger?
TEK10 krever ikke sikkerhetsglass for vanlige vinduer 
i boliger dersom vinduenes underkant er minst 
80 centimeter over gulv. Likevel må prosjekterende 
alltid vurdere om løsningen kan utgjøre særlig fare 
for barn ved fall eller lek. I så fall må det foretas 
sikring med sikkerhetsruter eller avskjerming. 
Se. også § 12-20 i forskriften. 
 
Er det krav om heis i eneboliger med 3 etasjer 
eller mer?
Nei.
 
Dersom det i en boenhet slår inn krav om 
tilgjengelig boenhet, vil dette medføre krav om 
snusirkel i alle soverom?
Ja. Alle rom i boenheter med krav om tilgjengelighet 
være tilgjengelige og tilrettelagt for person som 
benytter rullestol. I boenheter med alle hoved-
funksjoner på inngangsplanet gjelder kravene 
kun for inngangsplanet. 
 
Kan man fortsatt bygge vertikaldelte og horisontal-
delte boliger uten å ha krav om heis?
Ja.

Hva hvis en utbygger ikke følger kravene til UU?
Da kan kommunen utstede overtredelsesgebyr.

Oft e stilte spørsmål
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Fant tonen med Tangenten
Hver av trappene mellom 
de tre nivåene i Tangenten 
kommunehus er på kun 
seks trinn. Likevel velger 
mange rampene. Det er 
like raskt og gir utsyn 
gjennom store glassvegger 
til atrium og uteområder.

Tekst Bjørn Kvaal

Sverre Svendsen, partner i Ratio arkitekter 
as, ble utdannet arkitekt for 28 år siden. 
Siden den gang har han forholdt seg til  
universell utforming (UU) når han har 
planlagt nye bygg. 

Mest for rullestoler
Men fram til dagens forskrifter handlet 
det i stor grad handlet om å tilrette-
legge for rullestoler og at boliger fi kk 

livsløpsstandard. Med ny standard og 
nye forskrifter må UU bli det Svendsen 
kaller et integrert element i selve 
konseptet når et bygg planlegges. 

– Det ligger i selve begrepet: Universell 
utforming skal gjøre offentlige bygg 
som Tangenten tilgjengelig for alle 
mennesker uavhengig deres fysiske 
begrensinger, ikke gjennom tilrettelegging 
for spesifi kke grupper, sier Svendsen.

Får naturen på kjøpet
Første etasje i Tangenten er plassert i 
et svakt skrånende terreng. Det gir tre 
nivåforskjeller, hver på én meter eller 
seks trappetrinn. For at alle brukere 
skal kunne forfl ytte seg inne bygget er 
det laget ramper mellom nivåene. Disse 
er plassert langs ytterveggene og slik 
at det er like kjapt å bruke rampe som 
trapp for gående. Men bruker man 
rampene får man utsyn til naturen og 
uteområdene på kjøpet.

At hovedtrafi kklinjene i begge hoved-

etasjene ligger mot dagslys, gjør det 
enklere for svaksynte. Og triveligere for 
alle andre fordi lyset har en positiv energi.

Bør ha det i bakhodet
Denne løsningen er en vesentlig del av 
grunnkonseptet for bygget, et konsept 
som Nesodden kommune likte så 
godt at de i 2008 ga arkitektoppdraget 
til Ratio arkitekter as, etter arkitekt-
konkurranse. 

Svendsen synes ikke UU-løsningene 
alltid gir seg selv. Samtidig bør det være 
med i alt det en arkitekt jobber med 
hver dag. 

Ber om råd
– Arkitekter bør ha et verdisett som 
gjør universell utforming naturlig 
for oss. Men det trengs kompetanse 
fordi kravene gjør arbeidet noe mer 
komplisert hvis vi skal ta tenkningen 
bak full tilgjengelighet helt ut, sier 
Svendsen.

LETT TILGjENGELIG: Rampene i Tangen er like raske å 
bruke som trapper. Men med rampene får brukerne utsyn til 
naturen og uteområdene på kjøpet. Foto: Ratio arkitekter as
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ROM FOR ALLE: Arkitekt Sverre 
Svendsen vil at universell utforming skal 
inngå i helhetstenkningen. Dette mener 
han de har klart i Tangenten, der de har 
søkt å  ivareta alles behov uavhengig om 
man har funksjonshemninger eller ikke. 
Foto: Bjørn Kvaal

Han spør ofte kollegaer om råd og 
innspill på UU. Og han ser ikke bort fra 
at det kan være valg kontoret har gjort 
på for eksempel lys, farger og kontraster 
i Tangenten som brukere og arkitekt-
kollegaer vil si kunne vært bedre.

Hovedpreget er viktigst
Det lever han godt med, fordi dette i så 
fall kan forbedres gjennom enkle grep. 
Det viktigste er at hovedlinjene bak UU 
peger hele bygget. Derfor setter han pris 
på positive tilbakemelding fra bruker-
representanten (se egen sak).

– Kritikere av universell utforming 
sier det både forfl ater og fordyrer?

– Jeg hører det. Universell utforming 
kan fordyre noe, men mye er det sjeldent 
snakk om. Men pris er ingen satt 
standard, hva er riktig pris? Også 
ENØK-grep og vinduer med lav U-verdi 
koster, til sammenligning, sier han.

Når det gjelder form, sier han:
– Estetikk er ikke noe som henger i løse 

lufta. Også UU er et av premissene som 
skal legges til grunn for å skape god 
arkitektur.

Mye daglys med glass
Tangenten har store glassfasader mot 
gårdsrom, atrium og publikumsrom. 
Likevel er samlet glassareal under 18 
prosent av oppvarmet bruksareal. 
Svendsen mener Tangenten framstår 
som et åpent bygg med mye dagslys 
med de glassløsningene som er valgt.

Nok hjelp å få
Han synes det er tilstrekkelig med UU-
veiledere for arkitekter. 

UU er et behov alle plutselig kan 
stå overfor. Svendsens daglige kryssing 
gjennom sterkt trafi kkerte Majorstu-
krysset på sykkel kan være en påminnelse 
om det.

– Uansett livsstil vil alle trenge universell 
utforming før eller senere i livet, 
sier han.

FAKTA
Tangenten på Nesodden

•	er	nyåpnet	kommunehus	på	Tangen	i	Nesodden	
kommune i Akershus.

•	kostet	358	millioner	kroner	inklusive	miljøgate,	og	
er på 11 270 kvadratmeter.

•	huser	kommuneadministrasjonen,	bibliotek,	skole,	
kantine, helsestasjon,  
ungdomsklubb og kunst og håndverksrom

•	har	passivhusstandard.	Behovet	for	tilført	energi	er	
62-80 kwh per kvadratmeter.

•	er	tegnet	av	Ratio	arkitekter,	Opak	har	vært	prosjek-
tleder mens Skanska er 
totalentreprenør.

KONTRAsTER: – I inngangspartiet i Tangenten er det er brukt mye glass og er et 
godt eksempel på hvor funksjonelt det kan gjøres for alle brukere, mener Cato Lie, 
leder i Rådet for likestilling av funksjonshemmede på Nesodden. Foto: Ratio arkitekter as

DOBBEL BETyDNING: Tangenten 
har selvfølgelig tangenter. Foto: Marianne 

Rand-Hendriksen, Nesodden kommune
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Erik Adland (H) er leder for plan-
komiteen i Nesodden kommune. 
Han var oppnevnt av kommune-
styret til å følge styringen av 
arbeidet med Tangenten.

Som leder av komiteen hadde han 
stor nytte av samarbeidet med bruker- 
organisasjonene.

Hadde egne erfaringer
– De har personlige erfaringer andre har 
nytte av å lytte til. Samtidig handler ikke 
universell utforming om funksjons- 
hemmede slik mange av oss tradisjonelt 
ser det for seg, som rullestolbrukere. 
Universell utforming har alle bruk for 
før eller siden, sier Adland.

Han har ledet utbygging av skoler og 
barnehager i kommunen tidligere. Aldri 
har han merket større fokus på god 
tilgjengelighet enn nå.

Må med fra første dag
Adland mener universell utforming 
ikke betyr fordyrende løsninger, så sant 
det er med i planene fra dag én.

– Hvor lamper monteres, at vi unngår 
dørstokker, glassvegger merkes, det 
velges fargeløsninger som gir gode 
kontraster og at dører er brede nok, at 
inngangspartier lages uten trapper og  
så videre er lett å gjennomføre. Det 
forutsetter at alle er oppmerksomme på 
universell utforming, sier han.

Cato Lie er leder i Rådet for likes-
tilling av funksjonshemmede 
på Nesodden. Han berømmer 
arkitektfirmaet for stor bevissthet 
rundt utformingen av Tangenten.

– Da jeg så første utkast fra arkitektene 
skjønte jeg at dette ville bli bra hvis de fort-
satte i samme stil. Det gjorde de, sier Lie.

Kunnskapen varierer
Lie, som til daglig jobber i Funksjons- 
hemmedes fellesorganisasjon, erfarer  
at kunnskapen og holdningen hos 
arkitekter og konsulenter til UU varierer.  
Samtidig er Lie opptatt av at de som 
bestiller for eksempel en skole, et  
rådhus, en idrettshall eller kjøpesenter, 
er tydelig på at UU skal med.

– For det første er universell utforming 
et krav i TEK 10, men samtidig blir det 
mye rimeligere og kanskje gir det ingen 
ekstra kostnader i et hele tatt hvis dette 

kommer med i planleggingsarbeidet 
fra første dag, sier Lie.

Frostet gir kontrast
I Tangenten synes han inngangspartiet, 
hvor det er brukt mye glass, er et godt 
eksempel på hvor funksjonelt det kan 
gjøres. Her er det brukt frostet glass 
som gjør det tydelig at du kommer til 
en glassvegg, samtidig som glasset gir 
bygget en lys og tydelig inngangsprofil.

Under planleggingsarbeidet var Lies 
viktigste jobb å stille kontrollspørsmål 
for å sikre at universell utforming ble 
lagt til grunn. Og det ble det.

– Hadde gjort leksa si
– Arkitektfirmaet hadde gjort leksa si. 
De kunne regelverket, samtidig som de 
fant løsninger som tilfredsstilte kravene 
til universell utforming på de fleste 
områder, selv om vi noen ganger måtte 
kompromisse for å finne løsninger som 
var gode nok til å tilfredsstille behovene  
til alle brukergrupper, sier Lie.

Bevisste arkitekter

– Universell 
utforming behøver 
ikke fordyre, men 
gir mange flere 
fornøyde brukere, 
mener Cato Lie. 
Foto: Bjørn Kvaal

Fikk råd fra brukerne

LETT Å LEDE: På Tangenten er glassdørene brukt til å orientere skoleelever og 
publikum. Foto: Nesodden kommune

Dette sier forskriftene
Forskrift om tekniske krav til byggverk 
trekker opp grensen for det minimum av 
egenskaper et byggverk må ha for å kunne 
oppføres lovlig i Norge. Om vindu og andre 
glassfelt sier § 12-20:
•	 Vindu og andre glassfelt som ved knusing 
kan volde skade på person eller husdyr, skal 
ikke benyttes med mindre det er foretatt 
sikring mot fare ved sammenstøt eller fall. 
Sikring kan utføres ved brystning eller avs-

kjerming med høyde minimum 0,8 m opp  
til glassfelt, eller bruk av personsikkerhetsrute.
•	 Glassfelt og glassdør i kommunikasjon-
svei skal ha personsikkerhetsrute dersom 
det ikke avskjermes på annen måte.
•	 Glassfelt i kommunikasjonsvei der det 
kan være fare for sammenstøt, skal være 
kontrastmerket med glassmarkør synlig fra 
begge sider i to høyder med senter 0,9 m og 
1,5 m over ferdig gulv. Mønster i glassmarkør 

i dør skal være forskjellig fra glassmarkør i 
glassfelt.
•	 Vindu i byggverk der barn kan oppholde 
seg skal ha barnesikring fra og med andre 
etasje.
•	 Renhold og vedlikehold av vindu og 
andre glassfelt skal kunne utføres uten fare.

Les mer: http://byggeregler.dibk.no/dxp/con-
tent/tekniskekrav/12/20/
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Fire ønsker ga  
bedre kulturhus
Da kulturhuset i Ål inviterte brukerne 
til å si hvordan bygget kunne gjøres mer 
tilgjengelig for dem, kom det fire ønsker.

Tekst Bjørn Kvaal Foto Audun Berdal

De ønsket heis som var stor nok til rullestol og 
ledsager, bedre håndtak i handikaptoalettet, 
ingen eller lavere terskler i døråpninger og  
automatiske døråpnere.

Bygger om
Ny heis kommer på plass når kulturhuset nå 
skal bygges om. De andre tilpasningene var 
greie og billige for daglig leder Thor Olav  
Fjellhøi å få på plass.

Fjellhøi er også daglig leder i Norsk Kultur- 
husnettverk. Han har ikke inntrykk av at  
universell utforming er et brennbart tema 
hos medlemmene, i hvert fall ut fra de faglige  
diskusjonene i foreningen.

– Planlegger får dårlig
Rune  Håndlykken, som er selvstendig 
næringsdrivnede som rådgiver innefor plan-
legging av kulturbygg, mener det er alt for 
mange eksempler på dårlige planløsninger, 
for mange alvorlige feil og en rekke mangler i 
både bygg og utstyr.

– Kommunene legger ofte for lite ressurser i 
å utvikle innhold, rom- og funksjonsprogram 
og driftskonsept før de starter arbeidet med 
den fysiske utformingen, mener han.

App kartlegger  
tilgjengelighet
Sitter du i rullestol og lurer på hvilke  
kafeer, barer, butikker og restauranter  
du kan besøke? Nå gjør en app på smart-
telefoner utelivet mer tilgjengelig.

Et kart i appen Wheelmap gjør det mulig 
å finne rullestolvennlige steder over hele 
verden.

Det er brukerne selv som vurderer de  
ulike stedene. Hver dag får rundt 200  
steder i verden karakterer, avhengig av  
hvor tilgjengelige de er.
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Tekst Bjørn Kvaal

Han gikk til sjefen sin og ba om å bli 
ansvarlig for en ny satsing hos hotell-
kjeden. Målet var at alle hotell skulle 
ønske gjestene velkomne som den 
gjesten de var, ikke gjennom en tilrette-
legging for gjester på grunn av sitt 
handikap.

Blir glad
– Ingen ting gleder mer når jeg hører fra 
gjester at de føler seg velkomne uansett 
funksjonshemning, sier Berglund, som 
i dag har tittelen handikapambassadør.

Ofte er det enkle ting som skal til.  
I Scandic-kjedens 93 punkts sjekkliste 

står det for eksempel at det ikke skal 
være dørstokker, at håndklær på badet 
på hotellrommet henger i en høyde 
som alle kan nå. Og hotellene har:

•	 Stokkholdere ved resepsjonsdisken
•	 Møterom uten tepper
•	 Tydelig merket teleslynge i resepsjonen 

og bærbar teleslynge kan lånes ved 
møter

•	 Vibrerende vekkerklokke, som  
også formidler brannalarmen

•	 Gluten- og laktosefritt brød til frokost
•	 Møterom uten tepper
•	 Førerhunder er alltid velkomne
•	 I resepsjonen på de svenske hotellene 

er det faktablad i blindeskrift. 

Den tidligere scandic-kokken Magnus Berglund fikk 
multippel sklerose. Legen sa at han måtte forberede 
seg på at han måtte slutte i jobben. I stedet gjorde  
Berglund sykdom til et karrieresprang.

Åpne glassdører for alle gjester

>>

LIKE sTØRRELsER: – Målet er  
at Scandic skal få flere gjester, og  
at alles penger er like mye verdt,  
sier Magnus Berglund, handikap- 
ambassadør i hotellkjeden. Foto: Scandic

sELVKONTROLL: Scandic-hotellet på Gardermoen har egen sjekkliste for universell utforming. Foto: Bjørn Kvaal
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– Litt for 
mørkt glass
– Tydelig inngangsparti i glass, men 
glasset kan være i mørkest laget for 
svaksynte.

 
Det sier Cato Lie, rådgiver i Funksjonshemme-
des fellesorganisasjon.

Han har bidratt med å gi råd til utform-
ing av deler av Scandic-hotellet på Garder-
moen. Han synes mye har blitt veldig bra. 
Blant annet liker han kontrastene i glass-
dørene i dusjene på hotell-rommene, mens 
glass-partiet i hovedinngangen tydelig 
markerer ut- og inngang. 

Samtidig legger han til at glasset i døren 
i inngangspartiet er forholds-vis mørkt, slik 
at det kan være litt utydelig for svaksynte.

Utenfor døren viser han stolper  
som burde vært merket med  
kontrastfarer, slik at de med dårlig syn ikke 
kolliderer. 

Scandic Oslo Airport mottok Norsk 
Designråds Innovasjonspris for 2011. 
Prisen skal være en anerkjennelse av  
innovativ, tilgjengelige og brukervennlige 
løsninger.

Moderne utforming
Juryen mener hotellet kombinerer 
moderne arkitektur og design med  
hensynet til universell utforming. 

– Utformingen på hotellet stigmatiserer 
ingen, sier Onny Eikhaug, program-
ansvarlig for Norsk designråds satsinger  
Design for alle og Innovasjon for alle.

>>

LIKEsTILLING: 
– Hotellet stig-
matiserer ingen, 
sier Onny Eikhaug 
i Norsk designråd. 

Foto: Norsk designråd

BARE NEsTEN: – Tydelig inngangsparti i glass, men fargen på 
glasset kunne vært lysere av hensyn til svaksynte, mener Cato Lie, 
rådgiver i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Foto: Bjørn Kvaal

De eldste hardest rammet
To av tre som døde under tsu-
namien og jordskjelvet i Japan i 
fjor var over 60 år.

Også funksjonshemmede og 
barn var langt hardere rammet 
enn andre grupper i samfunnet. 
Nå vil japanerne at sikkerhet 
skal inn som en del av universell 
utforming.

Om lag 20 000 mennesker 
omkom i katastrofen. Japan er 

vant med naturkatastrofer som 
jordskjelv og var forberedt på at 
også en tsunami kunne komme. 
Men når de nå ser at den siste 
katastrofen gikk vesentlig 
hardere utover eldre, funksjons-
hemmede og barn enn resten 
av befolkningen, vil de nå rette 
søkelyset mot hvordan de bedre 
kan ivareta sikkerheten til disse 
utsatte gruppene i samfunnet.
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Hva bør glass- og fasade-
bransjen tenke på rundt 
universell utforming (UU)? 
Og hvorfor er UU egentlig 
så viktig? 

Tekst  Bjørn Kvaal

Fagpolitisk rådgiver Berit Therese Larsen i 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
svarer.

1) Det hevdes at universell utforming 
fordyrer så mye at mange ikke kan kjøpe 
seg bolig?
– Det er ikke riktig at kravene til 
universell utforming er så fordyrende. 
Mesteparten av ekstrakostnadene ved 
nye byggeregler skyldes krav til heis 
og energieffektivitet, ikke krav til 
tilgjengelige rom. Det har vært mye 
snakk om dispensasjon fra kravene 
for små leiligheter, men i de fl este 
leiligheter er det snakk om en kvadrat-
meter mer eller to, og dette er mulig å få 
til uten at det koster veldig mye.

2) Hvorfor er UU viktig?
– Universell utforming er bra for alle 
og nødvendig for noen. Det er ofte 
små ting som skal til for at alle skal få 
tilgang til det fysiske miljøet rundt oss. 
Ikke alle er bevisste på problemene 
det skaper når man eksempelvis 
legger inn nivåforskjeller i utemiljøet. 
For rullestolbrukere er små ting som 
dette forskjellen på et tilgjengelig eller 
utestengende miljø. Å tenke universell 
utforming er å være bevisst på at det 
man skaper skal kunne brukes av alle 
mennesker - og det burde jo egentlig 
være en selvfølge. 

3) Hva er største utfordringen med UU?
– Å komme inn tidlig nok. Ofte begynner 
man å tenke på universell utforming for 
sent i prosessen. Da er det vanskeligere 
å fi nne de gode løsningene - og det 
blir også mye dyrere. Manglende 
kompetanse, bevissthet og holdninger 
er andre utfordringer - som bygge-
bransjens reaksjoner på det nye 
regelverket. Og så er det jo alt det som 
allerede fi nnes av bygg, utemiljøer og 
transportmidler, og som har varierende 
grad av tilgjengelighet. Men heldigvis 
går det framover.

4) Er dagens lovverk godt nok - bør noe 
endres?
– Dagens lovverk er bra, men det er 
viktig at det følges opp med kontroller 
og sanksjoner, og at det ikke gis dispen-
sasjoner. Det er også viktig å huske at 
universell utforming er et dynamisk 
begrep, og at innholdet endrer seg etter 
som nye løsninger dukker opp. Lovverket 
med tilhørende forskrifter og standarder 
må derfor ikke brukes for rigid - det 
er de optimale løsningene som må 
etterstrebes.

5) Tre råd til glass- og fasade-bransjen 
om hvordan de bør tenke UU?
– Se på universell utforming som en 
utfordring, ikke en begrensning. Husk 
at glass og grå fasader er vanskelig for 
mange å se, så legg inn kontraster i form 
av materialer eller farger. Det er også 
viktig å tenke på refl eksjon av sollys i 
vinduer og speil -blending i rommet er 
et problem for fl ere enn synshemmede. 
Og tenk også på akustikk når dere 
velger overfl atematerialer i interiører. 

Handlingsplanene…
for universell utforming og økt 
tilgjengelighet skal bidra til et universelt 
utformet samfunn. Tilgjengelighet for 
personer med nedsatt funksjonsevne 
er sentralt. www.universell-utforming.
miljo.no er informasjonskanal for 

Regjeringens handlingsplan 
for universell utforming og økt 
tilgjengelighet 2009 - 2013.  Handlings-
planen koordineres av Barne-, likestil-
lings- og inkluderings-departementet.  

Trygt og enkelt med kontrast

UTFORDRING: – Refl eksjon av sollys i vinduer og speilblending er et problem for fl ere enn synshemmede. Det viser at god 
universell utforming kan være til nytte for alle, ikke bare funksjonshemmede, sier fagpolitisk rådgiver Berit Therese Larsen i Funk-
sjonshemmedes fellesorganisasjon. Foto: Shutterstock/FFO
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Årets bygg 2011
- Det er et helt annet tilfang av bygg med gode 
kvaliteter nå enn da denne juryen trådte sammen 
for fire år siden, sier Erling Dokk Holm, leder av 
juryen for Statens Byggeskikkspris.

Juryen har nominert åtte bygg til vurdering for Statens byg-
geskikkpris. Blant dem finner vi studentboliger, et bibli-
otek, et kulturhus og et militært idrettsanlegg. 51 bygg var 
påmeldt. Byggene ligger i Bodø, Trondheim, Oslo, Kris-
tiansand, Vennesla, Bergen og på Dovre.

- Generelt vil jeg si det er en god bredde blant de nomin-
erte byggene. De representerer blant annet næringsbygg, 
kulturbygg og undervisningsbygg. Mange er offentlig 
drevet. Det er tydelig at det offentlige tar byggeskikk, uni-
versell utforming og energi og miljøkvaliteter alvorlig, sier 
Erling Dokk Holm. Han mener det er langt flere bygg som 
tilfredsstiller prisens krav til universell utforming og energi 
nå enn for fire år siden da den nåværende juryen trådte 
sammen for første gang.

- Tidligere har vi måttet stryke ellers gode prosjekter 
fordi de ikke tilfredsstilte kravene. Nå er det tydelig å se at 
formgiverne ser potensialet heller enn problemene knyttet 
til universalitet og bærekraft, mener jurylederen.

De nominerte byggene skal befares og vurderes før vin-
neren til slutt offentliggjøres og prisen deles ut 5. juni på 
Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. Det er Kommunal- 
og regionaldepartementet som deler ut prisen. Husbanken 
er sekretariat for juryen.

De nominerte byggene er
Teknobyen studentby, Trondheim  
(Arktiekt: MEK Architects)
Westerdals, Vulkan, Oslo  
(Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS)
Kilden Kulturhus, Kristiansand  
(Arkitekter: ALA Arkitekter AS, SMS Arkitekter AS  
og Multiconsult AS)
Vennesla bibliotek, Vennesla  
(Arkitekt:Helen & Hard arkitektkontor AS)
Meterologisk institutt, Oslo  
(Arkitekt: Pir II Oslo AS)
Tverrfjellhytta, Hjerkinn, Dovre  
(Arkitekt: Snøhætta AS)
Militært treningsanlegg, Bergen  
(Arkitekt: Longva Arkitekter AS)
Luftfarttilsynet, Bodø  
(Arkitekt: Space Group Arkitekter AS)

  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.

www.dorma.no

Ingenting er så 
individuelt som  
din egen smak

MA_HSW_85x260.indd   1 2010-04-22   12:18:3

DIssE BEsTEMMER: Juryen ledes av Erling Dokk Holm, 
samfunnsviter, skribent og 1. amanuensis ved Arkitektur-  
og designhøgskolen i Oslo. Medlemmer av juryen er  
Magnus Helland, teknisk leder/kvalitetsleder i ByBo A/S 
i Bergen. Grethe Kvinnesland, sivilarkitekt, prosjektsjef i 
Stavanger kommune. Marit Thyholt, dr. ing, seniorrådgiver 
energi, Skanska Norge. Ellen Haug, sivilarkitekt, rådgiver-
gruppen Civitas AS, Oslo.
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Skylaget åpner seg i Trondheim
Flere hundre kvadratmeter med glassfasade ble feid på Trondheimsfjorden av  
orkanen Dagmar. Midt-Norges største hotell ble likevel åpnet som planlagt i april.
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Tekst Bjørn Kvaal Foto Erik Børseth

Om Trondheim er himmelen kan  
sikkert diskuteres, men her kan du  
kikke ut mot omverdenen gjennom 
hull fra innsiden av skydekket.  Det 
er i hvert fall tanken bak designet  
på ytterveggene på det nye Choice- 
hotellet i Trondheim.

Tonet og dempet
8200 kvadratmeter glassfasade på  
hotellet har piksellert silketrykk. I det ni 
etasjer store hotellet kan du se ut mot 
Trondheim sentrum eller Trondheims-
fjorden fra glass som virket svakt tonet 
og varmedempende fra innsiden. Fra 
utsiden ser vinduene ut som skyer med 
hull der man kan titte ut.

Hotellet har gangavstand til Rockheim, 
togstasjonen og kaiene til hurtigbåter, 
Hurtigruta og cruiseskip. 

Det første vi ser når vi nærmer hos 
hotellet fra bysentrum er et stort gull-
farget tak. Det er laget av 20 av byens 
blikkenslagere og er taket over lobbyen. 
Det binder også sammen de fire fritt-
liggende blokkene. Når vi nærmer oss 
hotellet, kommer de lyse glassveggene 
til syne. Fasaden speiler været og lyset.

Startet med byen og livet
I dette, som i andre store prosjekter, 
har arkitektene i firmaet Space Group 
startet med prosjektets offentlige  
funksjon og med byen og livet rundt , i 
stedet for å begynne med selve formen. 

Designet tar utgangspunkt i atrium-

Xx

INspIRAsjON FRA BARNDOMMEN: – Da jeg var barn skapte fuktigheten fantas-
tiske ismønstre og krystaller på innsiden av glasset om vintrene, sier arkitekt Adam  
Kurdahl. Noe av det samme er forsøkt skapt fra innsiden av hotellet med sikten  
gjennom silketrykket. Til vensre hotelleier Hans Hoff.
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sNØ OG Is: I lobbyen skal platene på 
veggene gi fornemmelse av isformasjoner 
som brekker opp.

FAKTA
The Choice of the Stars

•	Pris:	750	millioner	kroner,	åpnet	27	april	i	år.	
•	Planleggingen	av	hotellet	i	Trondheim	startet	i	
2005.
•	Bygget	av	Star	property,	utleid	til	Choice	i	17	år.
•	400	rom,	alle	med	utsikt	til	Trondheimsfjorden	
eller Trondheim by.
•	23	000	kvadratmeter	hotell	og	konferanselokaler.
•	Konferansesalen	har	plass	til	2300	personer	på	
rockekonsert, 1800 konferansedeltakere eller 1400 
personer til bords.
•	Bygget	har	energiprofil	klasse	A,	blant	annet	brukes	
det varmepumpe med sjøvann til oppvarming og 
kjølig av bygget.
•	Hotellet	står	plassert	på	24	000	meter	betong-
pæler. 

HIGH TEc: Fasaden på  
kongressbygget laget ut av 
Space Group, med bistand 
fra Metallplan, og med et 
program som genererer data-
filer som styrer kuttingen av 
platene. De er skjært til hos 
LIE CNC i Stavanger. 

hotellet. Men i motsetning til det klas-
siske amerikanske eller asiatiske hotell- 
atriet der alt eksponeres i en vertikal og  
endimensjonal opplevelse, har arkitekt 
Adam Kirdahl og kollegaene plassert 
hotellfløyene slik at alle rommene får 
utsikt mot byen eller fjorden.

Is og stjerner
I midten, i mellomrommet mellom 
blokkene, ligger den tredimensjonale 
stjernelobbyen som skal gi en dynamisk 
romopplevelse. Det stjerneformede 
lobbyområde har bidratt til hotellets 
navn; The Choice of the Stars.

Her inne er det hvite, tyskproduserte 
aluminimuplater som har en krystallinske 
form. Det skal gi assosiasjoner til is- 
formasjoner med klipper, revner og isflak.

Dro på besøk
I lobbyen blir det tilgang til kongress-
fasiliteter.

– Vi besøkte 20 større kongresshotell 
i Europa for å lære av andre, sier Hans 
Hoff fra Realinvest

Sammen med E.C Dahl og Reitan-
gruppen eier han Star Property som 
bygger hotellet.

Hoff har vært på mange hoteller hvor 
kongress- og konferansetilbudet ikke 
er godt nok tilrettelagt for ansatte og 
gjester. På det nye hotellet i Trondheim 
er kongressfasilitetene på bakkeplan. 
Her er godt med plass for utstillere i det 
tusen kvadratmeter store lobbyarealet 
og albuerom til servicepersonalet og for 
varelevering.

Slipper bussing
Et slikt hotell med sin design og plass til 
nesten 2000 gjester skal gjøre det lettere 
for professorene på NTNU å selge inn 
Trondheim som vertskap for store inter-
nasjonale konferanser, mener Hoff. 

– Vi har 400 rom. Og det er gang- 
avstand til ytterligere 1500 hotellrom. 
Her trengs det ikke bussing av deltakere, 
som er vanlig i andre steder, sier han.

Får ris og ros
Et annet mål for hotellet er at det skal 
ha en tydelig arkitektonisk identitet og 
ikke mest fokus på interiør, som Hoff og  
Kurdahl mener er vanlig i 'ni av ti hoteller'.

Formen på hotellet har høstet ris og 
ros. Hoff tror imidlertid at når kritikerne 
tar seg tid til å studere hotellet og ser 
det som en del av bybildet, så vil de bli 
positivt overrasket.

Bryter opp
Hotellets form og rom har referanser 
til Trondheims trange bygater og større 
plasser. Hotellromstrukturene er brutt 
og åpnet  opp fra for å øke den offentlige  
tilgjengeligheten med flyt, sikt og  
luftighet. 
– Denne åpenheten sikrer orientering 
innenfra og ut - og mellom resepsjon, 
heiser, lobbybar, restaurant, utstillings-
arealer og de større møtesalene, forteller  
Kurdahl

– Det skal invitere til tverrforbindelser,  
snarveier og forflytning av publikums-
funksjoner. 
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FAKTA
Adam Kurdahl

Alder 37 år
Stilling  Arkitekt og partner i Space 

Group
Utdanning Ved Delft  Universitet i 

Nederland hvor han studerte 
arkitektur og byplanlegging, og 
arkitektskolen i Århus.

Aktuell Har i seks år jobbet med det nye 
Choice-hotellet i Trondheim, 
som ble åpnet 27. april. – En slik 
lang prosess gir mulighet for 
utvikling og påvirkning av  ideer 
og er en unik sjanse til å designe 
alt ved bygget, sier han.

 Space Group jobber for tiden 
med Oslo S, Aker Brygge, 
Tromsø fergeterminal og Økern 
sentrum.

Blinkende lyskroner

Inne i kongressalen henger 12 
lyskroner hver på 5000 deler. Til 
prisen på totalt fi re millioner kroner 
kan de skift e farge og blinke i takt 
med musikken som spilles. Kronene 
er tegner av arkitekt Adam Kurdahl, 
og levert av Oslo CST. 

INspIRERT AV 
NIDAROsDOMEN: 

Den tusen kvadratme-
ter store lobbyen skal 
blant annet gi plass til 
utstillere under store 

konferanser.

På kirkebesøk
Samtidig har Kurdahl hatt i bakhodet 
Nidarosdomen og katedralformen da 
han planla den 15 meter høye lobbyen. 
Utsmykningen her er inspirert av de 
storslagne og detaljerte kirkerommene. 

Samtidig har Choice-eier Petter 
Stordalen satt sitt preg gjennom 
innkjøp av et 20 kvadratmeter stort 
bilde på veggen bak resepsjonistene.

Laget eget drivhus
Hoff og Kurdahl sier de aldri har brukt 
så mye tid på detaljer som nå. En snart 
400 sider stor bok inneholder utkast et-
ter utkast. En av arkitektene har laget et 
lite drivhus av alle glassprøvene som er 
produsert og forkastet.

– Ny teknologi gjør at vi kan pro-
dusere billigere, selv om vi har vært 
kompromissløse på design, sier de. 
– Målet er at hotellet skal være en 
suksess for Choice og en snakkis blant 
folk, arkitekter, leverandører og hotell-
bransjen.

Sprekker i taket
I lobbyen slipper lys inn fra taket og 
gjennom ”sprekkene” i konstruksjonen.  
Stjernefasadene innvendig i atriet 
er produsert av EMV, som har vært 
ansvarlig for produksjonstegningene 
og rammeverk. Platene fra Vink er limt 
til rammene med en dobbeltsidig 
tape fra 3M.
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Solkontroll og silke-
trykk i samme lag
Hotellfasaden har tre lag med 
glass. På side to av det utvendige 
glasset kombineres solkontroll  
og silketrykk.

Tekst Bjørn Kvaal

Saint-Gobain Bøckmann AS i Fredrikstad 
har levert 8200 kvadratmeter glassfasade 
til hotellet. 

U-verdi 0,6
For å klare de siste energikravene er det 
brukt glass i tre lag med u-verdi 0,6. 
Samtidig er det brukt et silketrykk som 
gir et sjeldent uttrykk.

Glassene består stort sett av Climatop-
enheter som er satt sammen i forskjellige 
konfigurasjoner. Produksjonsmetodene 
ved fabrikken SAS Glas i Nederland gjør 
det mulig å kombinere solkontroll og 
silketrykk på side to av det utvendige 
glasset. Det kalles cool-lite design 
SKN055 og SKN054.

Feid på sjøen
Glasset er spesialbygd for dette prosjektet.  
Leveringstiden har vært 12-14 uker. Det 
er laget hos Saint-Gobain Bøckmanns  
søsterselskap i Nederland og ved  
importørens anlegg i Fredrikstad.

Med vel tre måneders leveringstid 
var det en strek i regningen da uværet 
Dagmar feide flere hundre kvadratmeter  
glassfasade på sjøen ved juletider.  
Vinden herjet før øvrig så mye med 
byggeplassen at de fleste leverandører 
ble berørt.

Godt samarbeid
Faglig har jobben vært utfordrende på 
grunn av kombinasjonen av jobbens  
omfattende leveranse og de nye tekniske 
løsningene rundt design, silketrykk og 
jernfritt glass. Det har også vært store 
utfordringer med geometrien på bygget.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid 
med Sapa som er leverandør av systemet.  
Systemløsninger er blitt utarbeidet spesielt 
for dette prosjektet. Trolig vil noen av 
disse inngå i Sapa sitt sortiment senere, 
sier prosjektleder Per-Olav Øby hos 
Saint-Gobain Bøckmann AS i Fredrikstad.

Han legger til at samarbeidet med  
hovedentreprenør Skanska også har 
vært viktig for gjennomføringen av 
denne gassleveransen.>>

Tre lag isolerer

Glasset i hotellfasaden består av tre 
lag for å oppnå ønsket isoleringsevne. 
Glasset er limt og fuget uten synlige 
rammer eller innfestning.
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Privatperson

Representerer du en privatperson?

CC Glass Tønsberg AS
http://ccglass.kvamsglass.no

Kvams Glass AS Horten
http://horten.kvamsglass.no

Kvams Glass Sande�ord AS
http://sande�ord.kvamsglass.no

KG DesignGlass
http://kg-design.kvamsglass.no

Prosjekt
http://prosjekt.kvamsglass.no

Produksjon
http://produksjon.kvamsglass.no

Er du entreprenør, arkitekt, forhandler, 
håndverker eller glassmester?

Bedrift/foretak

PRIVAT BEDRIFT

VI HAR NYE NETTSIDER!
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Fargerik systemprofi l

Sapa Building System har presentert 
en eksperimentell pulverlakk 
døpt Sapa Fusion som tilbyr en ny 
designdimension till arkitekter.

Produktet består av en kamelon-
farge med høy pigmentkvalitet som 
fungerer gjennom irisering og skift er 
farge, avhengig av på betraktnings-
vinkel. Eff ekten er merkbar på lakkert 
aluminimumsprofi ler som bytter farge 
fra mintgrønn til mørk lilla, alt etter fra 
vinkel du ser på profi len.

Terje Green Jakobsen til minne
Terje Green Jakobsen gikk bort 9. mars 2012 etter lang tids sykdom.

Han ble bare 63 år gammel. Etter en periode i AEG kom Terje inn i glass-
bransjen tidlig på åttitallet. Arbeidsgiver var Beslagco AS som var linsenshaver 
for Schüco i Norge.

Terje var produktansvarlig for Schüco. Etter det ble det BecoTech AS, til Schüco 
selv overtok ansvaret i Norge - fortsatt med Terje ”ved roret”. I løpet av mer enn 
30 års fartstid i glassbransjen og som leder for Schüco i Norge, har Terje rukket 
å gjøre seg svært synlig gjennom en rekke verv i komiteer og organisasjoner. 

Han satt som President i Glassbransjeforbundet i tre perioder. Terje var svært 
godt likt av sine ansatte, sine kunder, konkurrenter og andre bransjekollegaer. Når 
han påtok seg en oppgave så løste han den fullt og helt. Ellers var Terje i sitt ”ess” 
når han kunne ta med seg kunder og ansatte på reiser rundt om kring i Europa. 
Utallige fabrikkbesøk og sosiale tilstelninger rundt omkring i Europa har han re-
gissert og gjennomført på en svært hyggelig og sosial måte.  

På fritiden var det i mange år båtlivet som opptok mye 
av tiden til Terje. Dette var en hobby han dyrket sammen 
med sin kjære Anne og hunden Egon. De seneste årene 
var det golf og leiligheten på Nesbyen som opptok han på 
fritiden. 

Hans innsats for glassbransjen vil bli husket med glede. 
Terje ble bisatt i Nordstrand Kirke 22. mars. Våre tanker 

går til Anne, og vi lyser fred over Terjes minne.

Øystein Havik
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Kreativ produktutvikling
MicroshadeTM er et  
solskjermingsprodukt  
til termoruter. photo- 
solar har, i samarbeid  
med arkitekt-firmaet  
3XN, utviklet en ny og 
visuell meget spennende 
produktserie.

Tekst Linette Bekhøi

Den nye produktserien har hatt de samme 
tekniske forutsetninger som standard-
produktet MicroshadeTM. MicroShade  
solavskjerming består av en 0,2 mm 
tynn metallfolie perforert av tette  
vinkelskårede hull. Vinkelen på disse 
hullene skjermer effektivt for solen  
når den står høyt på himmelen om  
sommeren. Likevel tillater den inn-
stråling om vinteren, når solen står lavt. 
Metallfilmen er så tynn og perforert, 
at et fritt utsyn sikres, og det naturlige  
dagslyset dempes uten å misfarges.

Metallaget er plassert inne i en  
termorute og er derfor et vedlikeholds-
fritt alternativ til konvensjonell utvendig 
solavskjerming.

Standardproduktet kjennes for de 
karakteristiske horisontale linje som 
oppstår der hvor folien limes på i baner 
av 140 millimeter. Det er en teknisk for-
utsetning at disse linjene går igjen.  Men 
linjene er adaptert i de nye mønstrene 

så det sterkt horisontale har fått en  
visuell mindre fremtredende karakter.

I utviklingen av den nye produkt- 
seriene, MicroShade X, fikk man mulighet  
til å teste og prøve et av de nye mønster- 
designene som kalles MS-X Leaves, 
et mønster inspirert av det differen-
sierende lyset som skinner gjennom  
bladene i trekronene. Datagraf A/S er  
en grafisk virksomhet som i  
forbindelse med en konvertering av en 
produksjonshall til kontorer, ønsket  
å sikre nødvendig solavskjerming.  
Samtidig ville de bevare den visuelle 
kontakten med landskapet og utsikten  
over et flott kupert terreng. Det  
markante visuelle uttrykket som de nye 
elementene ga til bygningen var helt i 
tråd med virksomhetens egen profil.  
For utviklingen av produktet var  
virksomheten en velvalgt brukergruppe. 
Som eksperter i design og layout kunne 
de gi en kvalifisert feedback på resultatet.

Det er montert to testfasader i full 
skala. Fasaden mot nord/vest fikk 
montert et ennå ikke ferdigutviklet 
produkt som skulle teste mønster og 
lysvirkninger. Etterpå ble det på syd/
øst fasaden montert fullt ut funksjonelt  
ferdigdesignede elementer.

I alt har Photosolar i samarbeid med  
3XN utviklet 3 nye produktdesign, MS-X 
Leaves, MS-X Barcode og MS-X Weaves. 
Leaves og Barcode er begge mønstre 
som knytter seg til det formspråket 
som kjennes fra 3XN. Med Weaves har  
designerne frigjort seg litt fra standarden.

Ny generasjon tynnfilm solceller fra Schüco
De nye tynnfilm solcellemodulene fra 
Schüco skal ha en betydelig forbedret 
virkningsgrad, og gi et høyere utbytte enn 
konvensjonelle solceller, påstår produsenten.   
Modulene har en ny mørk brilliant farge og 
fås i forskjellig grader av transparens – alt fra 
25 % til helt opak (ugjennomsiktig) løsning.   
Den nye cellesammensetningen med 

flere lag gir en forbedret virkningsgrad og 
samtidig den karakteristiske mørke, blanke 
overflaten. 
Solcellene er spesielt godt egnet til fasade-
integrering fordi de er mindre sensitive for 
skygger og produserer mye strøm selv uten 
direkte sollys. Modulene produserer strøm 
med ytelse på ca. 80 Wp/m2 Foto: Schüco International KG

UTFORDRING: En viktig del av  
utviklingen av de nye MicroShade-
produktene, var fremstilling av rutene 
MS-X Leaves til fasaden hos fimaet 
Datagraf. Alle foto: Photosolar
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Refl ections på Keppel 
Land i singapore er bolig-
komplekset som virkelig 
kan ta pusten fra de fl este.

Tekst Jo Brenden

Ikke bare er beliggenheten langs vann-
kanten i et av Asias største feireparadis 
et syn for seg selv; Arkitekt Daniel 
Libeskind, som også er kjent for å for 
mesterplanen bak World Trade Center 
Memorial, har laget et spektakulært 
prosjekt bestående av 6 høyreiste 
tårn – som ruver fra 24 til 41 etasjer – 
i tillegg til 11 lavere villablokker på 
6–8 etasjer. De korte og lange byggene 
framstår som slake kurver i glass og 
stål som spriker i ulike retninger i ter-
renget, akkompagnert av åpne områder 
som skaper en følelse av at det unike 
byggprosjektet nesten er en levende 

organisme i bevegelse. Omkranset av 
strender, golfbaner og den vakre åsen 
Mount Faber og øya Sentosa er dette 
raskt blitt en ettertraktet oase for mange 
av Asias rikeste. Boenhetene kan leases 
i 99 år, og utsalgsprisen lå rundt 35.000 
kroner per kvadratmeter, som ansees 
for å være høyt i Singapore.

Byggingen av Refl ections startet opp 
i januar 2008, og sto ferdig i desember 
2011 og har allerede fått arkitekt- og 
miljøprisen BCA Green Mark Gold 
Award. Totalt består Refl ections av 
1.129 boenheter. Men arkitekten har 
strebet etter at ingen av enhetene skal 
kunne oppfattes som å være plassert på 
rekke eller oppfattes som å ha samme 
perspektiv. Libeskind har lykkes med 
å produsere en design og en arkitektur 
som gjør at selv om man bor kompakt 
og høyreist så ofres ikke følelsen av 
individualitet og særpreg.

Selv om boligene er ferdige, så vil bygge-
prosjektet formelt avsluttes først i 2013.

Spennende refl eksjoner

FAKTA
Refl ections Keppel Land

Generell informasjon: 1.129 boenheter i seks 
glass- og aluminiumstårn fordelt over 84.000 
kvadratmeter.
Sted: Keppel Bay, Singapore.
Adresse: Keppel Land International Limited, 
230 Victoria Street 06-08, Bugis Junction Towers, 
Singapore 188024
Type: Boligkompleks.
Byggherre: Keppel Land International.
Arkitekt: Daniel Libeskind.
Entreprenør: WOH Hup.
Byggeår. 2009 – desember 2011.
Konstruksjonsarkitekt: DCA Architects PTE LTD
Mekanisk-, elektrisk- og VVS-ingeniør: 
Beca Carter Hollings & Ferner Pte Ltd.
Fasadeentreprenør: LHL International.

spRIKENDE: Sprikende perspektiv uansett fra hvilken synsvinkel man ser på boligkomplekset Refl ections, men 
likevel vakkert. Alle foto: Keppel Bay Pte Ltd/Keppel Land Company
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Annonse

Yale Doorman er en ny elektronisk lås for inngangsdører.  
Du velger selv hvilken nøkkelløsning du vil benytte; kode, nøkkelbrikke, fjernkontroll - eller 
en kombinasjon. Innebygget døralarm. Enkle låsfunksjoner. Taleinstruksjoner på norsk. 
Muligheten for tidsbegrenset, midlertidige koder til håndverker, vaskehjelp eller lignende. 
Enkel installasjon. Alt inkludert i pakken. Standard skandinavisk låskasse. 

Den nye elektroniske låsen fra en av verdens ledende leverandører av låser, Yale. Markedsføres i Norge av TrioVing a.s. 

An ASSA ABLOY Group brand

Ny elektronisk lås!

Full valgfrihet
Yale Doorman gir full fleksibilitet. 
Velg mellom tre ulike måter å åpne 
og lukke låsen på; en personlig kode 
med mellom seks og tolv siffer, en 
elektronisk brikke eller ved bruk av 
fjernkontroll.
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Tekst Bjørn Kvaal Foto Sveinung Røgeberg

Drammen kommune er stolt av 98 år 
gamle Brandengen skole. Da bygget var 
modent for rehabilitering i høst, skulle 
det ha vinduer som 

•	 tilfredsstilte krav til lang levetid, 
•	 u-verdi på 0,8 til prisen av vinduer 

med u-verdi 1,1
•	 var mest mulig like de originale  

vinduene som var laget i 1914.

Ble vraket
De nye vinduene skulle ligge tettest 
mulig opp til de opprinnelige løsnin-
gene i form og størrelse, og de skulle 
godkjennes av vernemyndighetene. 

– Vårt første forslag med et innvendig   
varevindu som skulle gi den energi-
økonomiske løsning, ble forkastet. Det 
ble starten på en lang og lærerik prosess,  
sier prosjektleder Martin Schinnes i  
Veidekke Entreprenører AS.

Lagde kravene
For Drammen kommune ville ha en 
u-verdi på 0,8. Veidekke kunne skaffe 
vinduer med dokumentert u-verdi på 
1,0. Det ekstra laget med glass mente 
de skulle gi 0,8. Men dette holdt ikke 
for kommunen, som eier skolen.

Så kom vindusprodusenten NorDan 
på banen. De hadde vinduer med passiv-
husstandard og u-verdi på 0,8. 

– Arkitekt Nils Herland fra arkitekt- 

kontoret a+form AS hadde gjort en god 
jobb med å spesifisere kravene til de nye  
vinduene. Teknisk avdeling hos oss tok 
utfordringen med å løse arkitektens ønsker, 
sier avdelingssjef Åsta Wærnes i NorDan.

Fant løsningen
Sammen med Herland studerte de 
hva NorDan tidligere hadde levert av  
vindusløsninger til rehabiliteringen av 
gamle bygg hos Porsgrunds Porselæns-
fabrik. Dette bidro til at de fant løsningen 
som Drammen kommune sa ja til.

Vinduene ble laget ved NorDans  
fabrikk i Moi.

Håper på nye oppdrag
– Det å levere tidsriktige vinduer i 

1914 2012

Nye vinduer med gammel stil
De 206 vinduene i det gamle skolebygget i Drammen ble byttet ut. Håndverkere og 
vindusprodusenten grublet mye før de fant løsningen som kunne godtas.

>>
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forhold til U-verdi, funksjon og ikke 
minst fremtidig vedlikehold, og å få til 
et uttrykk som passer så bra inn i dette 
gamle ærverdige bygget, har vært moro, 
sier Wærnes.

Både Wærnes i Nordan og Schinnes 
i Veidekke roser den andre for godt  
samarbeid. Nå håper de begge at 
produktene de lagde, erfaringene de 
fikk og det synlige resultatet i Brandengen 
skole skal kvalifisere dem for nye opp-
drag – og gjerne sammen.

Lært mye nytt
– Når vi her viste at vi kunne skaffe gode 
vinduer som tilfredstilte kommunens 
krav til form, kvalitet og u-verdi på 
0,8, og som ikke skulle koste mer enn  
vinduer med u-verdi på 1,1, så mener 
jeg dette arbeidet har løftet både oss og 
NorDan, sier Schinnes.

Det har tatt tid å finne fram til  
løsningene.

– Det er en spennende oppgave ta vare 
på historiske bygg, og i denne prosessen 
har vi lært mye nytt. Her har vi koblet  
antikvariske krav med ny teknologi, sier 
Schinnes.

FAKTA
Brandengen skole

•	ble	tegnet	av	arkitekt	Arnstein	Arneberg	og	tatt	i	
bruk i mai 1914. 
•	ligger	i	Drammen,	og	er	en	barneskole	med	cirka	
400 elever.
•	har	sin	tvilling	i	den	nå	nedlagte	Fjellheim	skole	 
på den andre siden av Drammenselva. De to  
skolebygningene ble oppført samtidig og er  
nesten identiske
•	er	en	kompakt	byskole	på	fire	etasjer,	bygget	i	rød	
teglstein. 
•	har	nå	skiftet	eller	rehabilitert	alle	vinduer	og	dører	
og skiftet takstein, takrenne og kledning. i tillegg er 
alle tak etterisoler.

Vinduer for fire mill. kr

Rehabiliteringen av Brandenga skole koster 21 
millioner kroner. Av dette utgjør nye vinduer fire 
millioner kroner.

Valgte kittsprosser i første etasje
På Brandengen skole er det brukt trevinduer med  
utvendig aluminium. Det ble valgt klipsesprosser  
med utseende tett opp til de originale kittsprossene. 

Fordi dette er en skole, og det kan være røff bruk, 
ble det valgt kittsprosser i første etasje. Aluminiums-
profilene ble lakkert  i 30 prosent glans, som er mattere 
enn standard lakkering.

ORIGINAL1: Rehabilitert eksisterende 
vindu fra 1912 med nytt innvendig  
varevindu for god isolering.

>>
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– Vi greide det
Drammen kommune 
fikk høre at passivhus- 
vinduer var umulig å få  
til i Brandengen skole.  
Det stemte ikke.

Teknisk leder Geir Andersen i Drammen 
eiendom KF er stolt av samarbeidet  
med Nordan, Veidekke, av arkitektens  
løsninger og at de har klart å få 
med vernemyndighetene på vindus- 
løsningene i den rehabiliterte skolen.

Lot seg løse
– Mange mente at u-verdi på 0,8, 
sprosser som måtte spesiallages, pent 
utseende over tid og fornuftige drifts- 
og vedlikeholdskostnader vanskelig 
ville la seg forene. Men vi greide det. 
Erfaringene bør ha overføringsverdi til 
andre prosjekter, sier Andersen.

 
Er ikke fredet
Skolen er ikke fredet. Derfor har 
ikke Riksantikvaren vurdert vindus- 
løsningen. Kulturminnevernavdelingen i 
Buskerud fylkeskommune har på grunn 
av sykdom ikke fått uttalt seg om det 
ferdige resultatet. Men etter en befaring 
i mars 2011, mente avdelingens saks-
behandler:

“Det er viktig å ta vare på alle originale 
vinduer. Disse har en kvalitet som 
overgår dagens vinduer – og de har 
allerede stått i snart 100 år. De mest 
utsatte kan måtte repareres noe. (De 
få opprinnelige vinduene er i følge  
Drammen kommune rehabilitert og 
har fått bedre standard, mens de nyere 
vinduene som ble installert på 1960- og 
70-tallet er skiftet ut og har passivhus-
standard. red.anm.). 

De langt fleste vinduene er allerede 
skiftet ut en gang – og står nok foran 
en ny utskiftning. Det er vanskelig å gi 
klare råd om nye vinduer, det kommer 
stadig nye løsninger på markedet og av-
veiningene blir både estetiske, kvalitets-
messige, praktiske og økonomiske. 
Dette er avveininger tiltakshaver bør 
gjøre i samråd med arkitekt, som bør 
kunne vise de ulike alternativ på en slik 
måte at det danner et godt beslutnings-
grunnlag.

Som kulturvernmyndighet vil vi  
anbefale gjennomprøvde løsninger som 
er enkle trevinduer av kvalitetsvirke  
med gjennomgående sprosser og  
varevinduer. Vi har imidlertid forståelse 
for at det i et så vidt stort bygg med krav 
til lufting, renhold og så videre som er 
annerledes i dag enn for 100 år siden, kan 
være andre løsninger som foretrekkes."

ORIGINAL2: Rehabilitert eksisterende 
vindu fra 1912 med nytt innvendig  
varevindu for god isolering.

HELT NyTT: Vindu (oppe til venstre) 
med 3-lags soldempende energirute og 
utvendig aluminiumskledning. 

Enova og EU hjalp til

Brandenga skole, sammen med tre 
skoler i Tyskland, Italia og Danmark, 
fikk EU-penger til tiltak som skulle re-
dusere energiforbruket etter rehabili-
teringen. Gjennom et samarbeid med 
Sintef fikk Drammen kommune fire 
millioner kroner for å gi Brandenga en-
ergistandard tilsvarende lavenergihus.

Enova ga også 1,35 million kroner, 
fordi rehabiliteringen ville ha over-
føringsverdi til andre prosjekter.

– Dette forpliktet og motiverte oss 
og leverandørene til å stå på litt ekstra 
for å finne gode løsninger, sier teknisk 
leder Geir Andersen i Drammen 
Eiendom KF.
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Torgeir Øverås i Velux 
Norge As mener aktivhuset 
på Hjelsenglia i stjørdal er 
et av svarene på hvordan 
fremtidens hus skal se ut.

Tekst Frank Skaufel 

– Aktivhuset utfordrer myndighetenes 
satsning på tette, mørke og godt isolerte  
passivhus og går et skritt videre.  
Aktivhuset har alle de samme isolerende 
kvalitetene, men satser aktivt på lys, 
ventilasjon og utnyttelse av solvarmen, 
sier direktør Øverås. 

Aktivhuset i Stjørdal er på mange 
måter et svar på myndighetenes ønsker 
om å tenke nytt på bygningsfronten, 
med den hensikt å få redusert energi-
forbruket. 

Det hele startet med at dør- og vindus-
forhandleren i Stjørdal, Tore Ligaard, 
tok kontakt med Øverås i 2008. Sammen 
startet de samtaler om å bygge et hus 
hvor energisparing sto i høysetet, uten at 
det skulle gå ut over bokvaliteten. Etter 
en rundreise til ulike demonstrasjons- 
hus i Danmark hadde duoen fått Velux-
konsernet med på ideen. 

Etter hvert kom Husbanken, Stjørdal 
kommune, arkitekter, tømrere, NTNU 
og andre ulike samarbeidspartnere på 
banen, og i mars 2012 kunne huset åpnes. 

Aktivhuset er bygget etter de samme 
prinsippene som benyttes i passivhus, 
men med et større fokus på bruk av sol-
energi og aktiv styring. På det kaldeste 
vil huset mer eller mindre fungere som 
et passivhus, mens det ellers i året vil 
være et aktivhus som responderer aktivt 
på omgivelsene. 

Med tette og tykke vegger kombin-
ert med minimale lysflater blir ikke  
hjemmekosen akkurat satt pris på i 
mange av passivhusene som er satt opp. 

- Vil folk bo i slike hus? Er det ikke slik 
at menneskene som skal bo i husene  
ønsker mye dagslys, og blir ikke 
bokvaliteten høyere når dagslys slippes 
inn? spør Øverås. 
 
Systematisk ventilasjon
Takvinduer og store vindusflater gjør at 
rommene i aktivhuset i Stjørdal er rikelig  
forsynt med dagslys. Vinduene er  
montert med innvendige screens som 
reduserer varmetapet på kjølige dag-
er, og utvendige screens som stanser  
oppheting når solen dominerer  
horisonten.

Et hus for fremtiden

sTOLT: Torgeir Øverås, direktør i Velux 
Norge AS, er fornøyd med aktivhuset i  
Stjørdal. Foto: Frank Skaufel 

DIsKRE: På fasaden og terrasse- 
rekkverket mot syd og syd-vest er  
solfangerne montert. Foto: Velux
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Rutinene med åpning og lukking av 
vinduer og solskjerming er automatisk. 
På forhånd er det programmert flere 
faste scenarier, men beboerne kan over-
styre alle funksjoner etter sine behov. 
Automatikken vil måle luftkvalitet, 
tilstedeværelse samt flere andre para-
metere og handle i tråd med disse.

Takvinduene ventilerer også huset slik 
at det ikke blir for hett på varme dager. 
De gir samtidig meget godt dagslys i  
oppholdsrommene.

Vinduene betjenes elektrisk, og en 
regnsensor sørger for at disse lukkes i 
tilfelle nedbør. 

- Det hele er satt i system, og inne- 
klimaet blir hele tiden målt og justert  
elektronisk. Når du kommer hjem for  
eksempel etter arbeid er huset ferdig 
ventilert, sier Øverås. 

27 prosent av fasaden består av  
vinduer. Til tross for dette, er aktivhuset 
klassifisert i energiklasse A. 

Solfangere 
Velux leverte solfangere til boligen 
i Hjelsenglia, og huset har ca 18,5 
kvadratmeter solfangere montert på 
fasaden og terrasserekkverket mot syd 
og syd-vest. I et lukket system varmes 
glykol opp, og sørger både for vann-

båren varme i huset (bad og gang) og at 
varmtvannstanken holdes varm. 

- Selv om været er som i dag med 
noen få plussgrader og regn, avgir  
solfangerne effekt, sier Øverås. 

I hele åtte av 12 måneder vil  
solfangerne gi varme og varmtvann 
til huset. Rundt halvparten av husets  
varmtvann i løpet av ett år vil være  
varmet opp ved hjelp av solfangerne. 

I fire måneder av året vil ikke  
solfangerne være mye til hjelp, men i  
andre perioder vil derimot systemet 
overprodusere energi. 

- Per. i dag finnes ikke et system for salg  
av overskuddsvarme tilbake til strøm-
leverandøren, men i løpet av fem-seks 
år skal det komme. Det betyr at man 
kan reise på sommerferie og tjene penger. 

Rimelig investering
Rundt 25 000 kroner pluss montering 
koster et komplett solfangeranlegg. 
Øverås er ikke i tvil om at dette hører 
fremtiden til. 

- Anlegget er ikke spesielt kostbart, 
og når man om noen år kan selge over-
skuddsenergien, vil regnestykket for 
huseierne bli et helt annet enn i dag. 

Huset har vedovn i 1. etasje og 
en peis i 2. etasje i tillegg til varme- 

gjenvinner. Aktivhuset er så godt isolert 
at når man fyrer opp peisen på kvelden, 
er det på grunn av lavt energitap, nesten 
like varmt om morgenen. Dette til tross  
for utstrakt bruk av både fasade- og 
takvinduer. 

- Vi oppholder oss 90 prosent av 
tiden inne, og folk vil ha luft og dags-
lys. Vi blir syke og uopplagte av for lite  
dagslys. Ved å følge myndighetene  
ønsker om stadig mindre lys i pas-
sivhusene, får vi flere syke mennesker. 

Øverås er sikker på at huset i Stjørdal 
har et marked. 

- Aktivhus må tilpasses hvor i landet 
det skal settes opp, men det er mulig 
å bruke sol og luft i slike hus. Huset i 
Stjørdal er et eksempel vi skal bruke 
markedsmessig, derfor er dette viktig 
for oss.  

Utvider 
Framtidens Aktivhus AS , som er et under- 
selskap til dør- og vindusforhandleren 
Tore Ligaard AS, står for utbyggingen 
av aktivhuset i Stjørdal. Nylig ble det  
i Stjørdal kommune vedtatt at  
firmaet får sette opp ytterligere seks  
aktivhus, både eneboliger og rekkehus,  
ved siden av det eksisterende i 
Hjelsenglia.

sOLENERGI: 
Halvparten  
av alt varmt- 
vann kommer  
fra solfangerne. 
Vannbåren 
varme fra sol-
fangere sørger  
for gulvvarme  
i gangen. Foto: Velux

sÅ KLART:  
Utstrakt bruk av 
fasade- og takvinduer 
preger aktivhuset i 
Stjørdal. Foto: Velux
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Hva med innvendige    vegger av glass?

Innvendige glassvegger deler gjerne  
arealer på samme plan, selv om vi også 
ser at de brukes som vegger på dek-
keforkanter, og dermed danner skille  
mellom ulike nivåer.

TEK 10 gir klare krav til slike  
konstruksjoner. I § 12-20. vindu og 
andre glassfelt kan vi lese følgende:
(1) Vindu og andre glassfelt som ved 
knusing kan volde skade på person eller  
husdyr, skal ikke benyttes med mindre  
det er foretatt sikring mot fare ved  
sammenstøt eller fall. Sikring kan utføres  
ved brystning eller avskjerming med 
høyde minimum 0,8 m opp til glassfelt, 
eller bruk av personsikkerhetsrute. 
(2) Glassfelt og glassdør i kommuni-
kasjonsvei skal ha personsikkerhets- 
rute dersom det ikke avskjermes på  
annen måte.

I veiledningen er kommunikasjons-
vei beskrevet på følgene måte:

Kommunikasjonsvei benyttes som 
begrep for atkomst i byggverk og  

omfatter blant annet korridor, svalgang 
og trapperom. Begrepet brukes ikke om 
arealer internt i en boenhet.

Dette forteller oss at ved bruk av 
glass i vegger og dører, er kravet til 
bruk av personsikkerhetsruter ufravike-
lig i kommunikasjonsveier, og ellers 
hvis glasset har lavere brystning enn 
800 millimeter.  Skulle du vurdere å  
benytte ubehandlet glass med et farlig  
bruddmønster fordi du har en brystning  
som er høyere enn 800 millimeter, så 
vil vi sterkt anbefale at du undersøker 
hvor mye prisforskjellen utgjør. Deretter  
må du vurdere om du vil ta sjansen på 
en vegg med glass som har et brudd-
mønster som er å anse som farlig. Vår 
erfaring tilsier at det er svært lite å spare 
på å spekulere i brukernes sikkerhet. 

Veiledningen henviser til NS 3510 
Sikkerhetsglass i bygg, for å definere  
hva som ligger i begrepet person- 
sikkerhetsruter og ufarlig brudd. 
Denne standarden er laget for å kunne 

gi et godt grunnlag for å prosjektere 
og bruke sikkerhetsglass i byggverk.  
Standarden bygger på TEK, og angir 
det ytelsesnivået som er påkrevet for at 
kravene i regelverket er å anse som opp-
fylt. Standarden er under revisjon, og 
forventes klar i løpet av høsten.

Vær oppmerksom på at NS 3510 i  
Tabell 2, setter som krav at glasset skal 
ha sikkert bruddmønster opp til 1500 
mm i dører og sidefelt. 
Definisjoner fra NS 3510:
3.5.1 personsikkerhetsrute
Sikkerhetsrute som enten ikke knuser 
ved utilsiktet sammenstøt med person 
som enten går, løper eller faller, eller 
som om den knuses, får et ufarlig brudd 
(3.6)
3.6 ufarlig brudd
Brudd hvor glasset med liten  
sannsynlighet vil kunne påføre en  
person alvorlige skjærskader.

Dette tilsier at vi må benytte herdet  
eller laminert glass, eventuelt en  

Vi ser en sterk økning i bruk av glass i innvendige vegger, spesielt i kjøpesentre,  
kontorer, skoler og andre offentlige miljøer. Det gir noen utfordringer som det er  
viktig å ha et forhold til når man prosjekterer.
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kombinasjon. Ved bruk av herdet glass, 
må vi være oppmerksom på faren for 
nedfall ved brudd. Da tykkelsen øker 
i takt med høyden på glassene, vil vi 
ofte se tykkelser på 15 millimeter og 
mer. Ved brudd kan vi risikere nedfall 
av store fl ak med granulert glass. Dette 
vil utgjøre stor fare for folk, og GFs 
anbefaling er at glassene må lamineres 
hvis de har en høyde på over 3 mtr. 

Glass i innvendige vegger må også 
dimensjoner for aktuelle laster som 
linjelast, egenlast, punktlast, og 
eventuelt brannventilasjon.

Kravene til laster er angitt i tabell 
6.12 i NS-EN 1991 -1 -1, og tabell 6.1 i 
samme standard, angir brukskategoriene.  

Legger vi disse kravene til grunn, ser 
vi at en glassvegg i et kjøpesenter må 
dimensjoneres for en linjelast på 150 
kilo per løpemeter. Er veggen tre meter 
bred, skal den kunne tåle en samlet be-
lastning på 450 kilo.  Kravet til linjelast 
kan fravikes ved bruk av en konstruktiv 
håndløper. Det vil si at håndløperen er 
festet i andre bygningsdeler enn glasset, 
og at glasset ikke får denne belastnin-
gen. Det må uansett benyttes glass med 
sikkert bruddmønster.

Er glassene montere på en dekke-
forkant og skiller nivåer med ulik høyde, 
får glassene rekkverksfunksjon. De må 
da være laminerte, og dimensjonert 
som et rekkverk.

En annen sak som bør nevnes er 
klemfaren ved at to glass kan bøye hver 
sin vei. Her er et enkelt for folk, spesielt 
barn, å få en fi nger innimellom glass-
rutene. Faren for stor skade er meget 
stor i slike tilfeller. Dette kan unngås 
ved at det fuges mellom glassrutene, 
eller at det brukes glassforbindere av 
rett kvalitet, og med foring mellom 
glass og metall. 

Til sist må vi nevne innfestingen som 
må være med tilstrekkelig overdekning. 
Vi ser ofte bruk av innfestningslister opp 
og nede med minimal overdekning. 
Det skal svært liten utbøyning til 
på glassene før smetter ut av inn-
festningen, og kan påføre folk og 
materiell stor skade når de faller ned. 
Den reviderte utgaven av NS 3510 vil 
stille krav til innfestning, og vil kreve 
minimum 20 millimeter overdekning 
ved bruk av topp og bunnprofi ler. Det 
vil da forutsettes at uttøyningen ikke er 
større enn angitt i standarden.   

Så fi kk vi i TEK 10 et nytt begrep, 
nemlig universell utforming, og det er 
krav om kontrastmerking av glassvegger 
i kommunikasjonsveier i henhold til 
§ 12-20.3. Merkingen skal være i senter-
høyde 900 og 1500 millimeter over 
gulv. Godt synlig fra begge sider, og en 
eventuell dør skal merkes forskjellig fra 
glassveggene.

Skal vi oppsummere dette får vi 
følgende liste:
•	 Sikkert bruddmønster – 

herdet eller laminert, eller en 
kombinasjon(herdet laminert)

•	 Tilstrekkelig tykkelse med tanke 
på aktuelle laster og utbøyning

•	 Rekkverksfunksjon ved nivåforskjell
•	 Glassene må festet til hverandre, 

eventuelt fuges mellom
•	 Tilstrekkelig overdekking på 

innfestingen. God høyde på 
profi lene opp og nede.

•	 Kontrastmerking i to høyder i 
kommunikasjonsveier. 

Husk at brukeren skal ha en trygg og 
god følelse når han eller hun oppholder 
seg inntil en glassvegg, og at veggen må 
oppleves stabil ved belastning. 

Hva med innvendige    vegger av glass?

 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 forskrift en. 
I hver utgave vil han belyse aktuelle problem-
stillinger du møter i både prosjektering og utførelse. 
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sensorer, drevet av radio-
signaler, kan overvåke om 
vinduer er åpne eller
lukkede. Nå tar teknologien 
teknikken et steg videre.

Tekst  Poul Henrik Madelung

I de kommende år vil vi se mere 
elektronikk innbygget i vinduer og dører. 
Dels av sikringshensyn for å kunne 
overvåke om vinduet er åpnet eller 
lukket, men også av hensyn til en mer 
avansert styring av klimaet i bygningen.

Forskere ved Fraunhofer, Institutt for 
mikroelektroniske kretsløp og systemer, 
IMS, i Duisburg, Tyskland, har utviklet 
et nytt system, som er særlig lett å bruke 
og ikke krever noen ledninger eller 
batterier. Sensorene får den energien 
de trenger fra de omliggende radio-
signalene – altså energi gjennom luften.

Sensorene kan monteres i vinduets 
håndtak, og kan fra håndtakets posisjon 
fortelle om vinduet er åpent, på gløtt 
eller lukket. Sensorene videresender 
disse opplysningene til en kontrollenhet.

Forskere i Duisburg har utviklet en 

versjon av sensorene, som er særlig 
holdbare og lette å bruke, hvor det ikke 
er behov for ledninger eller batterier. 

– Våre trådløse vinduskontakter 
trekker all deres energi fra omliggende 
radiosignaler, forklarer Dr. Gerd vom 
Bögel, forsker ved IMS. 

Inntil nå har trådløse modeller 
vært avhengig av enten batterier eller 
solceller, men begge disse løsningene 
har ulemper. Batteriene må utskiftes 
jevnlig for å holde vinduets sensorer 
operative. Solar-drevne systemer kan 
unngå dette problemet, men de risikerer 
feil ved for lite sollys. Solare systemer 
er også estetisk mindre tiltalende, fordi 
de ikke kan skjules i et mørkt hjørne på 
vinduet.

Tilbake er den klassiske løsningen 
med at vinduets kontakter forbindes 
med kabel. Slike systemer har vært 
på markedet i mange år. Det viktigste 
argumentet mot disse er at det er 
krevende å installere dem, og det faktum 
at det ofte er umulig å ettermontere i 
eksisterende bygninger.

Sensorene kan lett monteres og de 
kan være diskret plassert. Bortsett fra 
vinduets sensorer, skal hvert rom ha en 
kontrollenhet. Kontrollenheten mottar 

ikke kun data fra de enkelte vinduers 
sensorer, men gir også sensorene energi 
via radiosignal. 

Kontrollenheten kan sende data til en 
sentral computer for bygningen, hvorfra 
brukerne kan få status på bygningens 
vinduer. Systemet kan også konfi gureres 
til å tillate fjernbetjening fra en smart-
phone. 

Energistyring var den største 
utfordringen under utviklingen. 

– Kontrollenheten var nødt til å 
oppfylle visse grenser for styrken av 
deres radio output. Dette gjør det 
vanskelig å få nok energi til alle 
vinduskontaktene i større lokaler, 
påpeker vom Bögel. 

– Men vi har sørget for at alle sensor-
moduler, antenner og komponenter er 
så fi nt avstemt til hverandre at systemet 
fungerer pålitelig, selv over større 
avstander. 

IMS-forskere har allerede bygget den 
første prototypen, og de vet hvilken vei 
de ønsker å gå videre.  De håper på å 
integrere andre typer sensorer i systemet, 
for eksempel for å regulere rom-
temperatur. 

Henter strøm fra luft en

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  

Type  5 

Den sikre vej til transport af glass og
vinduer i alle størrelser ! 

Type 5.2 Typ ERGO 

Minitek Express 150 kg Nomade 300 kg 

Glasstativer / lagersystemer / bilindretning / glassløftevogne 

Besøg os på :I

Düsseldorf
23-27. okt.2012

AVANsERT VINDKRAFT: Vinduet med håndtak og sensorer får strøm fra luft en.
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Glassleverandører

GLASS

Balkonginnglassing

Beslag Bøyd glass

Glassarbeider

Brannhemmende glass Glassleverandører

Balkongentreprenør  
og systemleverandør  

Tlf: 04255 

www.hallmaker.no 

Drag Industrier AS
Terminalen Bodø
Tel 75 55 09 70
post@drag.no
www.drag.no

Brannbeskyttelse
med funksjonsglass. 
Nesten grenseløse
muligheter

Tomtegt.  330 42 744

Vi leverer alt av 
Bøyd & 

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

www.permordt.no

Tlf: 95409979
post@ewglass.no
www.ewglass.no

Lager: Transittgt.16
7042 Trondheim

Engros Glass, plast, beslag og tilbehør

Rødmyrsvingen 92, 3740 Skien
Tel 35 50 93 00  Faks 35 50 93 01

post@oathoresen.no
www.oathoresen.no

Glass • Lås • Solskjerming • Skyvedører 
til garderobe og hagestuer

BVTBVT
Glass & Lås as
5430 Bremnes • Tlf: 53 42 05 80

Smalvollveien 63, 0667 Oslo
Tel 22 08 17 80   Faks 22 08 17 81

www.osloglass.no

Oslo Glass & Vindu  AS
Glassmester  -  Bilglass

S T R E M L E RS T R E M L E R   
G L A S S B E S L A G 

Stort utvalg av kvalitetsbeslag
fra franske Stremler.

A/S C.L. Augustson, tel 22 27 11 75
www.augustson.no

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

GLASSPRODUKTER

GLASSINDUSTRI AS
MODUM 

produsert av

SCHOTT Scandinavia AB
LeverandØr av :
Specialglass 
Brandglass      
Solpaneler
Antireflexglass
InteriØrglass

SCHOTT Scandinavia AB
Box 20140 

SE 161 02 Bromma 
Sverige 

Tlf:  0046 8 7047500 
Faks: 0046 8 801545 

jan.sandin@schott.com
www.schott.com

Rødmyrsvingen 92, 3740 Skien
Tel 35 50 93 00  Faks 35 50 93 01

post@oathoresen.no
www.oathoresen.no

Tel.: 77 67 92 00
post@krane.com
www.krane.com

post@glassliperi.no • www.glassliperi.no

glass - lås - aluminium produkter
rehab. av gamle vinduer

A/S GLASSRØNNING
Håndverkssenteret, 3120 Tønsberg

Tel 33 35 22 50   Faks 33 32 32 26

Tomtegt. 4, 3183 Horten 

Smalvollveien 63, 0667 Oslo
Tel 22 08 17 80   Faks 22 08 17 81

www.osloglass.no

Oslo Glass & Vindu  AS
Glassmester  -  Bilglass

HØNEFOSS
GLASS-SERVICE AS

Osloveien 67
3511 Hønefoss
Tel 32 12 33 70

FARSTAD
GLASS & INTERIØR AS

Madlakrossen 24, 4042 Hafrsfjord
Tel 51 85 47 00  Faks 51 85 47 01

post@farstad-glass.no
Avd Sandnes Tel 51 96 16 50
Avd Egersund Tel 51 46 11 60

InnrammingGlassmesterGlassmester
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post@glassliperi.no • www.glassliperi.no

Smalvollveien 63, 0667 Oslo
Tel 22 08 17 80   Faks 22 08 17 81

www.osloglass.no

Oslo Glass & Vindu  AS
Glassmester  -  Bilglass

HOLE GLASS AS

Midtunlia 73,  
5224 Nesttun

www.holeglass.no
endre.hole@holeglass.no

Technoform Glass Insulation GmbH
Matthäus-Merian-Straße 6 | D-34253 Lohfelden

Tlf.: +49 561 9583 100 | Fax: +49 561 9583 121
www.glassinsulation.de | info@glassinsulation.de

Isolerglass Isolerglass Speil og sliping

Vi setter kunden i sentrum 

En av de mest moderne 
glassprodusentene i 
Skandinavia med det 
mest avanserte produk-
sjonsutstyret markedet 
kan tilby 

Avd. Spydeberg 
Knapstadveien 1,  
1820 Spydeberg 
Tlf: 69833800 Fax: 69833801 

Avd. Lillehammer 
Løkkegata 11,  
2615 Lillehammer 
Tlf: 61221620 Fax: 61221622 

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

Friva AS 
Web: www.friva.no E-post: firmapost@friva.no 

Og har bred kompetanse  
på bygningsglass, vinduer og dører 

  (forts)

Hovedkontor:
Boks 173, 6821 Sandane

Tel 57 86 80 00
Faks 57 86 80 01

Wirgenesvei 8, 3157 Barkåker
www.flexcc-glass.no

H-GLASS A/S

Hvittingfossv 153
3080 Holmestrand
Tel 33 09 92 80

Faks 33 05 36 22 Sapa Building System, Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller
 Tlf. 63 89 21 00, www.sapabuildingsystem.no

 Kontakt Benedicte Lunde Hansen  
(blh@sportmedia.no) for gode tilbud. 
NB: Samlet bestilling gir større rabatt!

 Ønsker du å annonsere i Glass & Fasade?

Glassleverandører

FASADESYSTEMER

Dører og vinduer Dører og vinduer Dører og vinduer

Enkle rekkverk og profi lsystemer
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Systemleverandører

Tak og fasader

....................................................................

Hydro Building Systems
Norsk Hydro ASA
Postboks 980 Skøyen
0240 Oslo
Tlf: 22 42 22 00

Besøksadresse: Drammensveien 260
www.wicona.no

Aluminium Profilsystem
Fasader · Glasstak · Dører · Vinduer

GF_levreg.indd   1 2012-01-30   11:57:06

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

Tomtegt.  330 42 744

structural glazing fasader

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

Spar energi med
superisolerte vinduer, 
dører og fasader.
Produser energi med 
solceller og solfangere.

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

Systemer for fasader, glasstak, dører, vinduer og solenergi

Røyklukestyring glassgårder
Motoråpnere for tak- og fasadevinduer

Styresystem for naturlig ventilasjon
Brann- og røykgardiner

Overlyskupler

Gamle Drammensvei 94, 
3421 Lierskogen

Tlf. 32 24 05 60 • Fax 32 24 05 61

upler

Se vår hjemmeside

www.b
ramo.

no

  (forts)

Hovedkontor:
Boks 173, 6821 Sandane

Tel 57 86 80 00
Faks 57 86 80 01

FASADESYSTEMER
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Tak og fasader

FASADESYSTEMER

HOLE GLASS AS

Midtunlia 73,  
5224 Nesttun

www.holeglass.no
endre.hole@holeglass.no

Wirgenesvei 8, 3157 Barkåker
www.flexcc-glass.no

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

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

Systemer for fasader, glasstak, 
dører, vinduer og solenergi

www.schueco.no

Profi lteam: 
Den komplette leverandør

Profi lteam prosjekterer, produserer og monterer 
fasader-glasstak-dører-vinduer-spesialfasader i aluminium og stål.

All produksjon foregår i vårt topp moderne fabrikkanlegg på Hamar.
Brannprodukter i E30- EI30-EI60-EI90-EI120.
Rustfritt: dører og vinduer.

Postboks 4333
2308 HAMAR
Tlf.: 62 59 71 00  
Fax.:  62 59 62 60
profi lteam@profi lteam.no

team-utkast6.indd   1 4/2/2012   9:41:21 AM

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

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

www.permordt.no

CNC Maskiner

Powr-Grip løfteåk

Maskiner som dekker dine behov

Verktøy og maskiner

Veribor sugekopp

ANNET

Sikringsgitter og tyverivern Skyveluker Verktøy og maskiner
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 AUTORISERTE GLASSRÅDGIVERE

OSLO 
Borg, Martin, Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo
Tlf: 47 47 47 05, fax: 23 33 26 91

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

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

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

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

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

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

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

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

OPPLAND 
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 8

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

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

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

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

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

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

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

Olsen, Per Arne, Hønefoss Glass-Service AS
Oslovn. 31, 3511 Hønefoss 
Tlf: 32 12 33 70, fax: 32 12 68 60 

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

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

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

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

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

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

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

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, Kvam’s Glass AS
Tomtegt. 4, 3183 Horten 
Tlf: 33 04 27 44, fax: 33 03 07 99

Kvalnes, Renate, Kvam’s Glass AS
Tomtegt. 4, 3183 Horten
Tlf: 404 33 241, fax: 33 03 07 99 

Kåsin, Kristen, Kvams Glass AS
Tomtegt. 4, 3183 Horten 
Tlf: 33 04 27 44, fax: 33 03 07 99 
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Ness, Berit, 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

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

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

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
Bjerkreimsvn. 1357, 4387 Bjerkreim
Tlf: 474 69 729, fax: 51 45 04 69

Madland, Torleif  
Nedre Vaulabk. 16, 4330 Ålgård 
Tlf: 950 53 019

Sæther, Finn, Glm. 
Aspaas/Glass og Lås-Service AS
Fotvn. 10, 4250 Kopervik
Tlf: 992 18 412 

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 

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

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., 
Glassfabrikken Orkanger AS
Box 62, 7300 Orkanger
Tlf: 72 46 71 13, fax: 72 46 71 39

Lund, Espen, Glassbygg AS
Østre Rosten 86, 7075 Tiller
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

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

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

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

ØSTFOLD
Günther, Tormod, 
Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad
Tlf: 952 96 308, fax: 69 32 20 77

Hagen, Marius, EMA Glass AS
Strykervn. 8, 1650 Sellebakk
Tlf: 952 96 383, fax: 69 36 09 31

Nilsen, Henrik R., 
Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad
Tlf: 952 77 067, fax: 69 32 20 77 

Øby, Per Olav, Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad
Tlf: 913 08 889, fax: 69 32 20 77
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OPPLAND
Opkvitne, Håkon, Sagstuen AS
Box 62, 2801 Gjøvik
Tlf: 61 13 88 70, fax: 61 13 88 71

SØR-TRØNDELAG 
Lund, Espen, Glassbygg AS
Østre Rosten 86, 7075 Tiller
Tlf: 916 53 860

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

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

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
Bjerkreimsvn. 1357, 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
Østre Rosten 86, 7075 Tiller
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

Isolerruter fra 1965 til 1975 kan inneholde PCB. Dette gjelder også importerte ruter frem til 1980.
Ruter fra 1975 til 1990 kan inneholde klorparafiner, og isolerruter fra 1990 og frem til i dag kan
inneholde ftalater. 
Isolerruter med innhold over fastsatt grense av PCB og klorparafiner, er å regne som farlig avfall 
og må derfor behandles som dette hvis det ikke gjennom prøver kan dokumenteres at innholdet 
er under fastsatte grenser.

Isolerruter = farlig avfall?

        10 stk plastposer
        Aluminiumsfolie
        Klut
        Kniv
        Penn
        Hansker
        Prøvetakingsinstruks
        Bestillingsark
        Frankeringsseddel

Bestilles hos:
info.on@alsglobal.com eller via GF: post@gffn.no 
     Husk å refere til at du er medlem av Glass og Fasadeforeningen.

Her må det stå medlemspris, og at 
impotrete ruter fram til 1980?? Kan 
innholde pcb

Medlemsfordel: I samarbeid med ALS tilbyr Glass og Fasadeforeningen gratis prøvetakningssett. Settet består av følgende:

Utført og innsendt prøve gir svar på innhold av klorparafiner, PCB og ftalater. Medlemsprisen er NOK 1 950,- per prøve.

Egenannonse G&F utgave 2-2012.indd   1 4/27/2012   10:20:37 AM



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

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+ (tynnfilmsolceller) fasade-
moduler, 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

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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 Utgitt av Glass og Fasadeforeningen • Nr. 2 - 2012

• «Himmelsk» hotell åpnet 
i Trondheim

• Universelt utformet?

• Unikt renoveringsprosjekt 
på Brandengen skole

Aibel bygget 
sertifi sert

«Very good» 
i Asker
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Fasadesystem i aluminium

K V A 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

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

Astrup AS representerer Hueck fasadesystemer i Norge. Hueck er blant Europas ledende produsenter av systemprofiler i aluminium 
for fasader, glasstak, dører, vinduer og sikkerhetskonstruksjoner. Sammen med et godt utbygget og fleksibelt nett av erfarne 
byggere, tilbyr vi spennende fasadeløsninger i aluminium.

HUECK-produsenter: Oslo: Fasadesenteret AS, Tel: 90 52 16 63 • Notodden: Notodden Glass & Aluminium AS, Tel: 35 02 00 53   
• Råde: Fas-Tec AS, Tel: 69 28 22 22 • Holmestrand: H-Glass AS, Tel.: 33 09 92 80 • Tvedestrand: Aba-Tech AS, Tel: 37 19 94 00  
• Arendal: Contech AS, Tel: 37 05 96 50 • Trondheim: Glassbygg AS, Tel: 91 65 38 60 • Melhus: TrønderGlass AS, Tel: 72 89 96 66  
• Namsos: Namdal Glass og Fasade AS, Tel: 74 21 32 20

State of the art




