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

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

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

PYROBEL

B R A N N V E R N G L A S S

· Bredt produktsortiment av typegodkjente brannvernglass
· Godkjente for bruk i de ledende brannklassiﬁserte proﬁlsystem
· Kort leveringstid fra våre lokale representanter
AGC Flat Glass Svenska - Tel. +46 8 7684080 - Fax +46 8 7684081 - sales.svenska@eu.agc-ﬂatglass.com - www.YourGlass.com
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«Selvfølgelig liker de også mye lys og gode temperaturer,
og et godt inneklima. Dette er faktorer alle er interessert i».
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Forsidefoto: Adam Sterling

Statoil inn i signalbygg

Energibevegelse

Nr. 3-2012
Fire utgivelser pr. år

V

Trykk
Nr 1 Trykk Grefslie

i har i denne utgave intervjuet tre forskjellig premissleverandører til bygge- og eiendomsindustrien.
Bakteppet er temaet energi og miljø.
Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (Sp) i Kommunalog regionaldepartementet trekker frem det konstruktive
samarbeidet for gode energiløsninger i bygg mellom offentlige og private
aktører. Han påpeker også Husbankens og Enovas ordninger for å fremme
energi- og miljøvennlige løsninger i bygg.
Rune Olsø i Entra Eiendom sier at deres fokus er endret fra å ha et ønske
om å spare energi til å ha som mål å produsere energi.
Seniorforsker Tor Helge Dokka mener at den praktiske tilnærmingen for
arkitektene må endres og at de må sikre seg kunnskap før de setter streker
for prosjektene sine.
I sum er dette interessante perspektiver når vi ser fremover.
For alle i vår bransje er kanskje den viktigste premissleverandøren
brukeren, eller kunden. Flere og flere leietakere, altså arbeidsgivere,
endrer sitt fokus fra å få det rimeligste kontoret til å få det beste og mest
miljøvennlige kontoret. Deres ansatte, og potensielt nye medarbeidere,
vil også identifisere seg med å være en del av et fremtidsrettet og
miljøvennlig fellesskap. De som fremstår slik, har større sjanse for å få
tak i akademisk arbeidskraft. Det er en kamp om disse menneskene
og det hjelper å ligge foran.
Selvfølgelig liker de også mye lys og gode temperaturer, og et godt
inneklima. Dette er faktorer alle er interessert i.
Vi må med andre ord si ja takk begge deler. Tenke på hva brukerne
vil ha, men samtidig ivareta de kommende forventingene (som vil
konverteres til krav) til fremtidige nye eller rehabiliterte bygg.
Derfor må vi til slutt stjele et sitat fra konstituert administrerende
direktør Rune Olsø i Entra Eiendom;
«Vi er midt i en revolusjon. Selve byggemåten blir forandret, der du ikke
lenger plukker enkeltelementer, men må sette alle delene inn i en større
sammenheng. I det spillet må vi ha utveksling av erfaring og kompetanse».
Kloke ord, som vil være nyttige å ta med seg. Det kan være et fortrinn
og ikke en ulempe å utveksle erfaring, ikke bare å konkurrere.
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Leserservice
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@gffn.no
Med vennlig hilsen
Aud Harlem

Tips til redaksjonen
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@gffn.no
Med vennlig hilsen
Harald Aase
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Fra innholdet

Tredimensjonalt
Arkitektene har flere inspirasjonskilder for
Statoilbygget på Fornebu. Såpe som fester
seg mellom geometriske linjer, var en av
A-labs visuelle ideer. Side 6

På miljøbølgen
Rune Olsø, konstituert administrerende
direktør i Entra Eiendom, sier at
selskapet har endret fokus fra å
spare til å produsere energi. Side 23

Flere bransjer
satser på glass
1+2= ny bydel
Drammen kommune fortsetter å
markere seg som en miljøvinner.
Nå er passivhuset Papirbredden 2
åpnet. Dermed er en ny bydel, med
flere positive miljøaspekter klar ved
Drammenselva. Side 28

Det selges fortsatt mange biler her i
landet. Billig mat er også populært og
matvarekjedene har brukbare tider.
Disse to bransjene ønsker seg enda mer
omsetning. Derfor satser de på bygg
med profilering gjennom glass. Side 26
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Norske byggeklosser
… eller pinnespillet Mikado?

Under befaring på Statoils nye regionkontor på Fornebu fikk jeg en uventet
assosiasjon. I august feiret vi min sønns 1-årsdag. Blant mange fine presanger
var en lerretspose med glatte byggeklosser. Disse klossene var det første jeg
tenkte på da jeg så bygget på avstand for første gang.
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I EN PARK: … på Fornebu er det stilige nybygget til Statoil åpnet. Med så
mange kvadratmeter hengende i løse luften, uten å bruke arealer på bakke,
er det god tilgjengelighet til parken. Foto: Placebo/A-lab arkitekter

3D: De buede glassveggene inne i atriet
gir en tredimensjonal effekt. Men glass og
rammer er helt rette.

OLJERIGG: De Statoilansatte kan ikke klage på utsikten. Ved siden av utsikten får man påminnelse om at konstruksjonen
er inspirert at selskapets off shorevirksomhet.

Tekst Harald Aase Foto Adam Sterling

«Det 67 800 m² store Statoil-bygget
består i hovedsak av fem lameller, konstruert som broer som spenner fritt uten
søyler. Lamellene har utkragninger på
over 30 meter. Hver lamell er 140 meter
lang, 24 meter bred og tre etasjer høy.
Lamellene er stablet på hverandre i en
tilsynelatende tilfeldig konstruksjon».
Dette er sitert en ofﬁsiell beskrivelse av
bygget. Sånn sett ﬁkk jeg en kanskje en
riktig assosiasjon. Men det var vel også
meningen? Fra utsiden kan bygget nemlig
se ut som det er tilfeldig konstruert.

Inspirert av spill
– Tilfeldig? Ja, for så vidt. Det inntrykket
kan man få. Vi er inspirert av pinnespillet Mikado og byggeklosspillet Jenga.
Tanken er at de fem bygningskroppene
er avhengig av hverandre og må være
der for å støtte hverandre, slik at huset
unngår å falle sammen, sier Odd Klev.
– I tillegg illustrerer sammenstillingen av bygningskropper at Statoil
ønsket å skape en helhet, og en felles

plattform representert ved det innvendige atriet.
Odd Klev er partner med ansvar for design i A-Lab Arkitekter. Han er oppdragsansvarlig arkitekt for Statoilbygget.
Han legger til at forutsetningen for
designet har vært å skape en bygning
med så lite fotavtrykk som mulig, og
dermed bevare det offentlige parkarealet omkring bygningen. Parken skal
være tilgjengelig for alle, inkludert innbyggerne i området.
– Parken skal være offentlig
tilgjengelig og det skal være mulig å
gå helt inntil bygningen. For å få til
dette valgte vi å bygge i stjerneform og
oppover på denne måten. Resultatet
blir blant annet at det henger mange
kvadratmeter i løse luften, uten å ta i
bruk arealer på bakken, sier Klev.
Utsikten fra innsiden av bygget
viser at taket på lamellene, totalt fem,
har hver sin gressplen. To av disse har
dessuten en takterrasse på 70m2. Ideen
er at de ansatte også kan bevege seg
utendørs i andre omgivelser, dessuten er
fjordutsikten fantastisk. Her er det, med

andre ord, også rom for rekreasjon.
Gresset har én viktig funksjon til.
– Det er store arealer som vil samle
mye overvann. Gresset på takene
reduserer og bremser strømmen av
overvann, forteller Erik Christensen,
driftsleder ved bygget.

Såpe og glasshud
Når vi går inn i bygget ser vi, i motsetning til førsteinntrykket utvendig, raskt
at alle små og store detaljer henger nøye
sammen.
Byggets lameller danner et seksetasjes felles atrium med møtesentre og
kantiner i midten. Hele inngangsetasjen
skal huse Statoils åpne virksomhet. Det
vil si at alle møter mellom gjester og
ansatte skal holdes på dette planet. Det
er fantastisk å stå nede og se oppover i
atriet som har «roterende» innglassing.
– Sentrum av alle lamellene, midt i
bygget, skal danne et tredimensjonalt
rom. Tenk deg at du har en liten modell
av de sammensatte lamellene og dypper dem i såpevann. Såpen ville festet
seg mellom de geometriske linjene.

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

State of the art

Fasadematerialer og systemer for varig arkitektur

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

•

•

•

•

•

•

07 Gruppen, Oslo

ASTRUP AS

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

For mer informasjon,
se: www.astrup.no
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FLYTTBART: I hver av de øverste etasjene er bygget utformet
slik at disse ni kvadratmeter store kontorboksene kan plasseres
hvor som helst.

VIL BYGGE MER: Driftsleder ved bygget, Erik Christensen,
viser oss utsikten fra 8. etasje. Vi ser rett på Koksaområdet.
Ikke rart Christensen allerede tenker på neste prosjekt. Her
skal det bygges et gigantisk kjøpesenter, i regi av IT Fornebu.

Det ble vår visuelle idé, forteller Klev.
Idéen fungerer. Glasset og proﬁlene
har riktignok rette vinkler. Men det er
så mange sammensatte rammer at det
blotte øye ikke registrerer det, før man
er helt inntil.

Lukket, men åpent
Oppover i etasjene er det kontorer for
ansatte. Nederste etasje i topplamellen
er tilholdssted for toppledelse. Selv her
ser det åpent og ﬂeksibelt ut. Det har
sin forklaring i at den endelige kontorinndelingen ikke var helt klar ved
befaringen. Men det er laget et genialt
og ﬂeksibelt konsept for plassering av
glasskontorer på ni kvadratmeter. Det
betyr omfattende opplegg for infrastruktur i hver etasje.
– All infrastruktur i etasjene er lagt
opp i et system som gjør det mulig å
ha kontormoduler på tre ganger tre
meter, som i praksis kan plasseres hvor
som helst. Vi har klimabjelker som er
spesielt utviklet for bygget, som inneholder energibesparende løsninger. De
inneholder ventilasjon og kjøling , er
tilkoblet isvann, har uttak for sprinklerhode og naturligvis tilkobling til
strøm, tele- og datalinjer, opplyser Erik
Christensen.

FASADEELEMENTER: Hvert element er prefabrikert og produsert i Midt-Sverige. Hvert element spenner
over én etasje og er 4,2 meter høy og tre meter bred.

– Dessuten skal det være mulig å
etablere møterom hvor som helst. Alle
skal være synlige i huset når de beveger
seg rundt. Hvis de ansatte ikke kommer
seg til et sted hvor de treffer andre, vil
det heller ikke oppstå tilfeldige møter
der man kan utveksle informasjon.
Tanken er også at atriet eller torget skal
funger som en piazza i Roma hvor man
møtes for en kaffe, forteller Odd Klev.
Åpning og overlevering foregikk
formelt 1. september. Dette var en lørdag. Dermed ﬁkk nok entreprenøren og
underleverandører litt ekstra tid på seg
til endelig ferdigstillelse. Sikkert godt å
ha i en hektisk avslutning.
Statoil skal bruke seks uker på å
møblere og installere kunst. Innﬂyttingsdato er satt til 15. oktober.

FAKTA

Statoilbygget Fornebu
Sted
Adresse
Type
Byggherre
Arkitekt
Entreprenør
Byggår

Fornebu, Bærum kommune
Martin Lingesvei 33, Fornebu
Kontorbygg
IT Fornebu Properties AS
A-lab Arkitekter Oslo
Skanska Norge AS
2011-2012

Informasjon om glass og fasader
Fasadeentreprenør Flex Fasader AB
Profiltype - Fasade Schüco - Bygget som
elementfasade med
aluminiumsfyllinger
Schuco Jansen I stålprofiler
Dører
SAPA 074 / Schuco Jansen
Tak og vegger i atriet Mero – TSK International
GmbH&Co. Kg
Glass i fasade
Saint-Gobain SKN 154 og 174,
med sikring mot innbrudd
og personsikring iht NS 3510
Informasjon om solskjerming
Solskjermingssystem Innvendige rullegardiner,
Fasadepersienner,
Solvarmedempende glass
og vertikale glasslameller.
Leverandør
Vental HunterDouglas
Project – Flex Fasader AB
Glasslameller på
gavelvegger
Schüco spesialprofiler
22mm herdet og laminerte
glasslameller – Planibel Grey
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Energiklasse B
Man skulle tro at et ambisiøst bygg ville
være i toppklasse når det gjelder energimerke. Men Statoilbygget Fornebu når
ikke helt opp og får merke B. Det er
fordi Fortum har konsesjon på energiforsyning fra Bærum kommune. Kommunen vedtar tilknytningsplikt med

hjemmel i energilovgivningen.
– Bygget ville ha fått energiklasse
A hvis det var bygget eget fjernvarmeanlegg i bygget. Med ekstern tilførsel
av fjernvarme ble bygget kategori B,
forteller driftsleder Erik Christensen.

Effektiv solskjerming

PÅ BAKKEN: Før grøntområdene er endelig klare
kan man få seg en «outer
space experience» av å betrakte
Staoilbygget fra denne vinkelen.

Fra utsiden er gavlveggene mørke om
dagen. Om kvelden vil gavlene være
åpne og lyse. På dagtid er det ikke mulig
å se inn. Fra innsiden derimot er det
som å ha på solbriller når man ser ut.
Det er vertikale sorte glasslameller
i gavlene. Disse styres etter solen. Det
vil si de skjermer automatisk etter
solens posisjon.
På de lange fasadene er det utvendige
persienner, som gjør at fasadene
oppleves som hvite når solen kommer på
og persiennene går ned. For innvendig
skjerming mot atriet, som er en stor
lyskilde i seg selv, brukes rullgardiner.

23 – 26 OCTOBER 2012
DÜ SS E L D O R F, G E RM A N Y

MEET THE WORLD OF
GLASS AND SOLAR
CHECK IN NOW:
www.glasstec.de/2130
www.solarpeq.de/2130

Int. Ex. AS
International Exhibition
and Export Services
P.O.B. 3434 Bjølsen
0406 Oslo
Telefon: 22 33 73 33
e-mail: janicke@int-ex.no
website: www.int-ex.no
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Grønnere eiendomsinvestorer
The Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) har
utgitt sin 2012-rapport. Den er basert på undersøkelse gjort blant
fra nesten 450 eiendomsselskaper og fond rundt om i verden,
og gir samlet informasjon for 36.000 eiendommer.
Undersøkelsens svar er bevis på at eiendomsinvestorer og
-ledere intensiverer sitt fokus på å forbedre bærekraften i deres
eiendommer. Nøkkeltrender observert i GRESB analyse av
undersøkelsen viser blant annet at fokus på bærekraft er økende.

88 prosent av selskapene har nå dedikerte ressurser til å håndtere
bærekraft. 60 prosent har nå et bevisst forhold til eget energifrobruk,
mot bare 34 prosent i 2011. Grønn bygning sertifisering blir mer
utbredt. 51 prosent av respondentene hadde sertifikater for «grønne
bygg» i sin portefølje.

Du kan lese hele resultatene fra hele undersøkelsen på http://gresb.com/.

Putter solfanger i vindusramme
Det har vindusramme og ytterste laget er av glass. Men kommer du tett innpå
«vinduet», oppdager du at det ikke er gjennomsiktig. I stedet er det en solfanger.
Det skal bidra til statens passivhus-mål i 2015.
Tekst Bjørn Kvaal Foto Ingvild Skjelland

Myndighetene har ambisjoner om at
alle nye bygg skal ha passivhusnivå
i fra 2015. Men hva innebærer det
i praksis? Hva bør passivhusnivå
være? Det er noe av det Zero Emission
Buildings (ZEB) i Trondheim jobber med.

Ble koblet
Vindusprodusenten NorDan er en av
bedriftene som er tilsluttet ZEB. Under
stiftelses første møte for idéklekking
i fjor, ble NorDan koblet til det norske
selskapet Aventa og deres solfangerløsninger.
Absorbatoren i solfangersystemet er
satt inn i en vindusramme, med glass på
utsiden. På litt avstand vil vinduet se ut
som nettopp det – et vindu. Men det er
ikke gjennomsiktig, og går du inntil vil
du se at det er et «juksevindu».

Testes i to bygg
– Vi har presentert løsningen for byggebransjen. Mottakelsen var så positivt
at NorDan og vi gikk videre med
utviklingen, sier informasjonsansvarlig
Ingvild Skjelland i Aventa.
Aventa, med OBOS som største
aksjonær, og NorDan jobber nå med
utvikling, testing og produksjon av solfangervinduet. For tiden prøves det ut i
bygg i Oslo og i Moi i Rogaland. Målet
er å starte markedsføring og salg i andre
halvdel 2012.

Sjekker utbyttet
«Solvinduet» knyttes opp til et system for
oppvarming av tappevann for en gjennomsnittsfamilie. Det gjøres målinger
av totalt energibehov, utbytte fra solvarmeanlegg og tilførsel av kjøpt energi.
Å kunne installere et solvarmeanlegg
ved å sette inn prefabrikkerte vindusmoduler med solfangere, gir enklere
prosjektering.
– Et poeng her er å lage et produkt
som har form og størrelse der aktørene

ENKELT ELLER KOMPLISERT?: Går framtiden mot høyteknologiske løsninger
med avanserte styringssystemer, eller med lavteknologiske løsninger?
har noe kjent å jobbe med. Dermed
reduseres barrierene mot å ta i bruk solenergi som energikilde vesentlig, mener
Ingvild Skjelland.
Produktet er tenkt for både nybygg og
rehabiliteringsprosjekter.

GlassX testes på lab´en
Et annet samarbeid gjennom Zeb er et
prøvefelt med et vindu fra GlassX. Dette
er et vindu med integrert faseforandringsmateriale (PCM) og solskjerming.
Vindussystemet er brukt i en av ZEBbygningene i Trondheim, men har
tidligere ikke blitt testet i laboratoriet.
Målingene er planlagt og utført som
en del av ZEB WP2 «Climate adapted;
Low energy envelope technologies».
Det har to mål:
1. Undersøke termiske og optiske egenskaper sammenlignet med konvensjonelle vinduer.

2. Kartlegge mulighetene for denne
typen testing i den nye klimasimulatoren.

FAKTA
ZEB
q Zero Emission Buildings (ZEB) er et forskningssenter for miljøvennlig energi støttet av Norges
Forskningsråd.
q ZEB, som ligger ved NTNU i Trondheim, skal
utvikle materialer, komponenter, bygningskonsepter, og metoder og verktøy som kan
bidra til at fremtidens bygninger ikke bidrar
til klimagassutslipp.
q Løsningene skal være for eksisterende og
nye boliger og næringsbygg. Det skal lede til
markedsgjennombrudd for bygninger med
null klimagassutslipp knyttet til produksjon,
drift, og avhending.

SGG

SATINOVO MATE®

Et streif av lys

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

  SGG SATINOVO MATE er
ideelt å bruke på bad, i kjøkkener og til skjermvegger, dører, gelendere og glassmøbler.
Saint-Gobain Glass · Havnegade 39 · DK-1058 København K · Tlf. +45 70 22 52 68 · Faks +45 70 22 52 59 · nordic.saint-gobain-glass.com
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TILFREDS: – Stavanger Konserthus har blitt kjempebra, sier en tilfreds byggeleder, Bjørn Mikalsen.

RETT FØR: Stavanger konserthus fotografert 15. august.
Foto Jiri Havran/Stavanger konserthus

En symfoni i glass
En boks i rød betong som omslutter orkestersalen og
et glassprisme som omgir en flerbrukssal. Rikelig med
glass i fasaden. Både arkitekt og byggeleder mener
glassbruken i Stavanger Konserthus gir huset mange
spennende funksjoner.

Tekst Jo E. Brenden

Etter fem år er det en tilfreds byggeleder
Bjørn Mikalsen i Nytt konserthus i
Stavanger IKS som endelig senker
skuldrene.
– Resultatet er blitt kjempebra, mener
byggelederen.

Utfordringer
– Arkitekturen ga oss en del utfordringer,
men så var det dette konkurranseforslaget som vant, og det var jo nettopp luftigheten og åpenheten som
man falt for.
– Hva var den største utfordringen dere

opplevde i forhold til å jobbe med arkitektplanene?
– Sammensetningen mot resiterende
bygg. Glassfasaden ender mot et bygg.
Også var det vanskelig å få stålkonstruksjonene til å se «smekrest mulig» ut.
Vi snakker om skråﬂater som heller ut
mot et amﬁ. Men man løste dette på en
god måte med skjulte fester.
At det ble brukt mye glass i bygget
mener Mikalsen er Stavanger Konserthus’ store styrke.
– Jeg er glad for at vi har brukt mye
glass, for det har virkelig blitt et signalbygg med veldig ﬂott utsikt tilbake til
byen, til havnebassenget og Ryfylke-

heiene. Det er som om landskapet
ligger inn i bygget og at sjøkanten kommer tilbake til konserthuset. Åpenheten som glasset og lyset gir, er ﬂott.
Man føler virkelig at man beﬁnner seg
i et luftig uterom når man har så store
glassﬂater, sier Mikalsen.
– Hva er du spesielt stolt av i det ferdige
bygget?
– Samspillet mellom ﬂerbrukssalen
og konsertsalen, og ﬂeksibiliteten til
bygget. Det er bare kreativiteten som
setter en stopper for hva en kan bruke
Stavanger Konserthus til.

Entusiasme
– Hva sier lokalbefolkningen?
– Vi var spente på hva folk ville mene
om to bokser som sto ved siden av
hverandre, men de har tatt godt imot
bygget og gitt uttrykk for at bygget er
arkitektonisk veldig spenstig. Men den
endelige dommen over arkitekturen får
først vi når vi har hatt åpningen og folk
har fått testet huset i en periode.
Bygget kostet 1,2 milliarder å oppføre.
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AKUSTISK SAL: Inne i den akustiske
salen Fartein Valen. Foto: Jiri Havran/Stavanger
konserthus

BYGGEPROSESS: Byggeprosessen
er kommet langt. Dette bildet er tatt fra
luften i desember 2010. Foto: Jon Ingemundsen

Det har selvsagt skapt debatt.
– Det vil alltid være noen som mener
at man bruker for mye penger på et
kulturbygg, men hos politikerne i
Stavanger har det vært enstemmighet
for å få oppført dette bygget, selv om
prosessen har dratt ut og har tatt 10–
14 år. Bygget er ﬁnansiert med statlige
midler og innsamlede midler, og lokale
ﬁrmaer har bygget dette, sier Mikalsen
og legger til:
– Byggingen skjedde midt i krisetider
og bidro til å holde arbeidsmengden
oppe for en bransje som da befant i
krise. Godt for næringslivet i og rundt
Stavanger.

I kasser
Arkitekt Per Christian Brynildsen hos
Ratio Arkitekter ser tilbake på «en
fantastisk prosess», og mener det ferdige konserthuset har blitt veldig likt
forslaget «I boks», som han og Ratio
Arkitekter leverte til konkurransen for
over ti år siden.
– Vi er svært fornøyde. Forhåpentligvis er lokalbefolkningen like fornøyde
som oss nå, sier Brynildsen.
– Hele ideen startet med at konserthuset skulle ha to saler – en akustisk
sal og en ﬂerbrukssal, med omtrent
like stort volum, men med helt for-

skjellige funksjoner i huset. Vi valgte å
putte den akustiske salen inn i en rød
betongkasse, mens ﬂerbrukssalen ble
tenkt som en robust metallkasse som
vi puttet inn i en glassboks – for den
delen skal «tåle mer». I glassboksen
har vi plassert de ﬂeste av publikumsfunksjonene, slik at det blir et åpent
indre landskap med vakker utsikt.
Arkitekten forteller om rød, gjennomfarget betong som består av tre
like deler klart klass, rødt glass og
Drammens-granitt sammen med jernoksidfarget sement. Slipingen til slutt
gir en spennende overﬂate som reﬂekterer rommene rundt.
Den spesialtegnede salen for akustisk
musikk har 1.500 seter inkludert korbalkongens 100 plasser, mens ﬂerbrukssalen har cirka 850 seter. Gjøres gulvet
ﬂatt så er det plass til 1.900 mennesker
i ﬂerbrukssalen.

Fiolinkasse
– På veggene i orkestersalen har vi valgt
oljet lønn, og vi har forsøkt å lage en
varm sal uten å gjøre den for mørk, sier
Brynildsen.
Musikere som har testet orkestersalen
mener salen har fått sjel og beskriver
det som å være inne i en ﬁolinkasse –
som å gå inn i et tandert instrument.

Den ene delen av fasaden har man
sørget for å kle med et silketrykk, med
90 prosent tetthet.
– Det kan brukes til å projisering av
bilder, som kan sees fra utsiden. Man
kan også få belyst rommet mellom
ﬂerbrukssalen og den «silketrykkede
delen» ved å gjøre det transparent.
På dagtid oppfatter man ikke det
transparente godt, men når det blir
mørkt sørger lyset inne for å gi dybde.
Sammen med det klare glasset oppfattes huset som å bli mer transparent,
forklarer Brynildsen.
På grunn av energi og ventilasjon, har
man satset på en dobbelt glassfasade.
Naturlig oppdrift og ventilasjon sørger
for god isolasjon og ventilasjon. Huset
er varmere innenfor fordi dobbeltfasaden tar seg av den kjølige vinden.
– Glassbanene gir ytterligere funksjoner til huset ved at de kan brukes
til ballett, dans, performancekunst og
installasjoner. Mulighetene er mange,
sier Brynildsen.

Spennende fasade
Strekkmetall med LED-belysning gir
et røft «verkstedaktig» preg i foajeen.
Utvendig er fasaden kledd i et mønster
oppdelt i betongelementer og glass.
Glasset gir også et visuelt løft for
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dem som ser huset fra utsiden, mener
arkitekten.
– Vi har plassert konserthuset på
tomten slik at glasset vender mot syd
og den tette betongboksen vender
mot nord. Det sørger for en maksimal
kontrast mot det lukkede og det åpne,
forteller Brynildsen.
«Den tredje salen», kaller arkitekten
det sydvendte amﬁet på konserthuset
som er godt egnet til utendørskonserter.
– Fortell mer om tanken rundt glassbruken i bygget.
– Glasset får bygget til å virke som
et stort prisme om sommeren. Glasset
skaper et rom som er inspirert av
utemiljøet samtidig som materialet
gjør at man kan oppholde seg i der hele
året. Konserthuset framstår som nesten
som en blankslipt monolitt. Når det blir
mørkt ute og lyset tennes, forvandler
glasset bygget til å bli et utstillingsmonter for kunsten, interiørarkitekturen og lyset inne i foajeen. Og det er
det jo ingen andre materialer som klarer.

FAKTA
Stavanger Konserthus
Arkitekt
Byggherre
Prosjektog byggeledelse:
Totale kostnader:
Åpning:
Bruttoareal:

Ratio Arkitekter
Nytt konserthus i Stavanger IKS
Nytt konserthus i Stavanger IKS
1,2 milliarder kroner
September 2012
13.800 kvadratmeter

To nye konsertsaler og en foajé med serveringstilbud.
I tillegg parkuteområde amfi som kan ta inntil 10000
publikummere.

FOAJEEN: Konserthusfoajeen (øverst)
med Skylight 2 av Jeffrey Inaba og
mesanin. Foto Jiri Havran/Stavanger konserthus
EN MÅNED: Her er (nederst) Stavanger
konserthus fotografert 15. august – en
måned før åpningen. Foto Jiri Havran/Stavanger
konserthus

Fant nye funksjoner
– Det er fantastisk spennende å se at bygget begynner å leve, sier direktør Per-Harald Nilsson
ved Stavanger Konserthus.
I slutten av mai startet man å teste det nye
konserthuset, selv om det ikke var ferdigbygget.
– Jeg glemmer ikke ansiktene på symfonimusikerne da de prøvde huset for første gang
og ﬁkk føle på akustikken. Ansiktsuttrykkene
var svar nok på at huset leverer.
– Vi har hatt en del andre små prøvearrangementer, og man ser på gjestene at de
blir litt andektige når de får føle og kjenne
på løsningene, materialvalget og kvaliteten i
arkitekturen i huset, sier Nilsson.

– Hva synes du selv, da?
– Huset har noen kvaliteter som jeg
absolutt ikke kunne forutse. Den ﬂotte og
virkningsfulle glassfasaden, samspillet mellom det store kunstverket i foajeen og arkitekturen og at mellomrommet mellom glassene i
hovedfasaden er blitt så egnet til kunstneriske
formål, sier Nilsson og forteller om mottakelser og danseoppvisninger i mellomleddet i huset.
– Også har vi fått en bonus ved at toppen av
parkeringsanlegget er blitt et helt amﬁ – en
tilleggsdimensjon som ikke var beskrevet i
konkurransevilkårene.

Per-Harald Nilsson
Foto: Kjetil Alsvik

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.

An ASSA ABLOY Group brand

Ny elektronisk lås!
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.
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Både klemme og adapter
Q-railing er kommet med et nytt medlem i sin Easy Glass-serie. Glassadapteren Modell 0763
er nyvinningen som etter sigende både kan benyttes som glassklemme og glassadapter.
Glasset kan enkelt klemmes i nedre hjørne på glasspanelet, eller adapteren kan plasseres
et annet sted nederst. Glasset holdes på plass av en justerbar glasspinne og selve klemmen/
adapteren er lett å montere ved hjelp av et ettpunktsfeste, eller eventuelt med en dobbel
utførelse. Mer info: q-railing.no

TENK ENERGI: – Det er viktig at byggherrene har fokus på energi
når de skal bestille bygg, sier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken
(Sp) i Kommunal- og regionaldepartementet. Foto: Nancy Bundt

Glad for stadig nye og bedre løsninger
– Arkitektene har blitt dyktigere på å finne løsninger og å bruke materialer som er energivennlige. Samtidig er entreprenørene stadig mer opptatt av energieffektive bygg.
Tekst Bjørn Kvaal

Det sier statssekretær Dag-Henrik
Sandbakken (Sp) I Kommunal- og
regionaldepartementet.

Han mener kompetansen øker, noe
som er en forutsetning i alle ledd. At
ideelle organisasjoner som engasjerer
seg og kommer med gode forslag, er
også en viktig brikke i dette sammensatte temaet.

– Vil levere
Han mener at hvis markedet etterspør miljøvennlige løsninger, så vil
byggenæringen levere.
– For å få energivennlige bygg er
det viktig med gode arkitektoniske
løsninger som legger til rette for dette.
Det krever kompetanse, noe arkitektene
stadig blir bedre på. Det har skjedd
mye på få år. Vi ser også at ﬂere av
entreprenørene melder seg på og støtter
opp om mer energieffektive bygg, sier
Sandbakken.

Forbruket skal ned
– I sum har både private og offentlige
aktører innledet et bra samarbeid for
å få gode energiløsninger i bygg, og at
dette er viktige pådrivere for energivennlige hus, sier Sandbakken.
Regjeringa slår fast i stortingsmeldingen om bygningspolitikk at
energibruken i bygg skal betydelig ned.
Til det ﬁnnes det ﬂere virkemidler.
– Disse tiltakene utvikles hele tiden
for å oppnå dette viktige målet. Vi bruker

regelverk, økonomiske virkemidler,
informasjon og kompetansebygging,
sier Sandbakken.

– Ikke ett enkelt svar
Av økonomiske virkemidler har blant
annet Husbanken og Enova ordninger
for få fremme energi- og miljøvennlige
løsninger i bygg. De har også informasjons- og kompetansefremmende tiltak.
I tillegg samarbeider staten med
kommuner og næring for å fremme
gode eksempler og øke kompetansen,
for eksempel i Framtidens byer, FutureBuilt og Lavenergiprogrammet.
– Dette er viktige bidrag, som i sum
gir resultater. Her er det ikke én aktør
som har svaret eller løsningen, sier
Sandbakken.
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Fremtidsbygg
Heistad skole i Porsgrunn, Rådhuskvartalet i Kristiansand, Åsveien
skole i Trondheim, Troll kontorbygg i Stavangers nye bydel Hinna
Park, Søreide skole og flerbrukshall i Bergen og Framsenteret i
Tromsø (bildet) har alle fått godkjent sine søknader om å bli pilotprosjekter i Framtidens bygg.
Hovedkriteriet for å bli pilotprosjekt er 50 % kutt i klimagassutslippene i forhold til tilsvarende bygg, samt reduksjon av privatbilisme
som et viktig virkemiddel for å få til et gunstig klimagassregnskap.

FREMTIDEN: NCC Property Development AS planlegger et kontorbygg i Østensjøveien 27 i Oslo. Det vil bli et godt eksempel
på et energivennlig hus. Prosjektet fokuserer på å skape best mulig inneklima og et rasjonelt, fleksibelt og moderne kontorbygg
med minst mulig miljømessig belastning. Huset er et FutureBuilt prosjekt som satser på å bli sertifisert i BREEAM-NOR. Foto: ngcb.no

Miljøsertifisering på 1-2-3
Det finnes en rekke miljøsertifiseringer. Hva skiller disse, hvilke sertifiseringer passer best for hvem?
Det ﬁnnes ﬂere sammenslutninger for
byggherrer og eiendomsaktører som
ønsker å utveksle informasjon om bærekraftige bygg, og det ﬁnnes ulike sertiﬁseringsordninger. Her er noen av dem:
Powerhouse er et samarbeid om
plusshus. Ble grunnlagt av Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta, miljøorganisasjonen ZERO og aluminiumselskapet
Hydro. Målet er å vise at det er mulig
å bygge plusshus – ikke bare i sydlige
strøk – men også i kalde Norge.
FutureBuilt er et tiårig program.
Visjonen er å utvikle klimanøytrale
byområder og arkitektur med høy
kvalitet. Målet er å realisere en rekke
forbildeprosjekter - både byområder og
enkeltbygg - med lavest mulig klimagassutslipp, og som samtidig bidrar til

et godt bymiljø. Oslo kommune,
Drammen kommune, Bærum kommune, Husbanken, Miljøverndepartementet, Enova, Transnova, Direktoratet
for Byggkvalitet, Grønn Byggallianse
og Norske arkitekters landsforbund er
partnere i programmet. Dette er en del
av satsingen Framtidens byer.
ZEB (Zero emission buildings) er
ett av åtte forskningssentre med status
som forskningssenter for miljøvennlig
energi (FME). ZEB er et bredt program,
og er en direkte følge av klimaforliket
på Stortinget i februar 2008. ZEB er et
bidrag på vegen mot svært energi- og
klimavennlige bygg. Mange aktører
i byggenæringen er knyttet til forskningsprogrammet.
Grønn Byggallianse (GBA) er et
miljønettverk med de største utbyggerne og forvalterne i Norge. Alliansen
er en arena for aktive utbyggere som
ønsker å være i front på miljøområdet.

GBA er et kompetanse- og informasjonssenter for medlemmene og
myndighetenes
sparringspartner
i
byggenæringen innen miljøspørsmål.
44 av Norges største eiendomsaktører,
med en bygningsmasse på over 35 millioner kvadratmeter, er medlemmer i
Grønn Byggallianse.
BREEAM er et internasjonalt miljøklassiﬁseringsverktøy
(sertiﬁseringsordning) for bygg. Norwegian green
building council har laget en norsktilpasset versjon av systemet. Byggenes
miljøprestasjoner bedømmes ut i fra
ulike temaområder. Systemet skal være
egnet til utvikling, klassiﬁsering og sertiﬁsering av oppnådd kvalitet ved bygget.
Alle disse organisasjonene jobber for
å fremme gode energi- og miljøvennlige
bygg, mens BREEAM er en sertiﬁseringsordning for bygg.

GEZE Norge

Industrivegen 34 B

2072 Dal

www.geze.no

Tel. 63 95 72 00

TILLUFT
GEZE RWA SYSTEMER

Dør - og vindusåpner for tilluft og komfortventilasjon.
Dør- og vindusåpner K600 åpner dører og vinduer i forbindelse med tilluft i et røyk- og eller i et
komfortventilasjonssystem. RWA K600 er ideell når man ønsker at dører og vinduer skal oppnå
maksimal åpningsvinkel. Ved montering på dører kan RWA K600 kombineres med GEZE dørlukkere, dette garanterer tilluft med høy brukskomfort.
Les mer på www.geze.no

Dørteknikk

Automatiske dørsystemer

Glassystemer

Røyk- og komfortventilasjon

Sikkerhetsteknikk

BEWEGUNG MIT SYSTEM
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DÅRLIG SIKT: Utvending dugg
på vinduene kan være et tegn på
god U-verdi i glassene. Foto: Privat

Gode eller dårlige ruter?
Hvorfor oppstår utvendig kondens, og hva kan vi gjøre med det? Enkelte høstdager
kan det være mange som sitter og spiser frokost uten å kunne se gjennom sine vinduer
på grunn av utvendig kondens og dugg. Hvordan påvirker rutene forholdet?
Tekst Per Henning Graff, prosjektleder GF

Krav i forskrift, samt ønsker fra
brukerne, gjør at vi i dag benytter glass
med U-verdi ned i mot 0,5 W/m²K.
U-verdien sier litt om en bygningsdels
varmeisolerende egenskaper. U-verdien
måles i W/m²K, og angir den mengde
varme som pr. tidsenhet passerer en
kvadratmeter av konstruksjonen ved
en temperaturforskjell på én kelvin
(eller én grad celsius) mellom konstruksjonens to sider. Ved lav U-verdi slipper
ruten gjennom lite varme, og den ytre
glassoverﬂaten får en lav temperatur.

Duggpunktet
Utvendig kondens og dugg oppstår
når den utvendige glassoverﬂaten har
en temperatur som er lavere enn duggpunktet til luften. Duggpunktet er
den temperaturen hvor vanndampen
kondenserer, danner små duggdråper
på kalde ﬂater under et vist trykk og en
viss luftfuktighet.
Under gitte forhold, som på
senhøsten og tidlig vinter, når det er
stjerneklare netter, vindstille og luftfuktigheten er svært høy, kan gode
vinduer dugge. Det kreves også at
vinduet må ha liten eller ingen skjerming mot himmelen. Dette fenomenet
oppstår stort sett om natten, og vil som
oftest forsvinne tidlig på formiddagen.
Under gitte forhold og ved bruk av
svært gode vinduer, kan enkelte risikere

å ha dugg og noen ganger rim på vinduene langt utover dagen.
Det man må huske på når det er
utvending dugg på vinduene, er at dette
er et tegn på god U-verdi i glassene, noe
som tilsier at det er høyere temperatur på
den indre glassoverﬂaten. Dette bidrar til
redusert kaldras fra glasset, mindre energiforbruk, og redusert sjanse for innvendig
kondens og dugg. Med andre ord et
betydelig bedre inneklima.
Vi må også huske på at når solen
skinner så trekkes gardiner for, markiser
kjøres ut og persienner trekkes ned.
Dette hindrer i mange tilfeller utsynet
i adskillige ﬂere timer enn utvending
kondens.

Løsning?
Utvendig kondens kan reduseres eller
hindres ved at vinduet monteres lengre
inn i veggen, større takutspring, markiser
over vinduet, trær og bygninger som
reduserer utstrålingen mot himmelen.
Glass med utvendig belegg av type
Activ eller Bioclean, såkalte selvrensende glass, vil gjøre at duggen fremstår som en gjennomsiktig vannhinne
istedenfor som dråper. Dette på grunn
av de hydroﬁle egenskapene til slike glass.
Ideelt sett ønsker vi jo å kunne se ut
av vinduet når vi måtte ønske, og vi vet
at glassprodusentene arbeider hardt
med å ﬁnne en god løsning på dette
fenomenet.
Glassverkene jobber med å ﬁnne

produkter som reduserer eller hindrer
dette problemet, og i våres presenterte
både Euroglass og AGC sine glass som
kan redusere eller brukes uten fare for
utvendig kondens.

PLANIBEL AF TopN+
AF står for antifog. Dette er et glass som
har et lavemisjonsbelegg på den ytre
overﬂaten, og jo lavere emisjonsfaktor
et glass har, desto lavere er utstrålingen
mot himmelen.
Glasset leveres i to utgaver, en som
kun har lavemisjonsbelegg på ytre side
(PLANIBEL AF), og en utgave som i
tillegg har energibelegg på indre side
(PLANIBEL AF TopN+), så i tre-lags
utførelse, og i kombinasjon med et
innvendig energiglass, kan det oppnå
U-verdi på 0,5 W/(m²K).
http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/gb/en/lowe/antifog/brand_description.
html

SILVERSTAR FREE VISION T
Dette er Euroglass sin løsning på
utvendig kondens. Dette er et glass
med lavt duggpunkt, og leveres uten
energibelegg. Det kan kombineres med
energiglass i tolags, og i trelags utførelse
med to belagte energiglass. Da kan
det oppnås U-verdi på 0,8 W/(m²K).
Det krever da at både ytre og midtre
glasslag herdes.
Denne saken er tidligere delvis publisert i
Magasinet Glassportal.

,I\RXFDQLPDJLQHLW

Paul Andreu Architecte Paris

ZH¶OOKHOS\RXDFKLHYHLW
/LQGEHUJ /XQGKMHOSHUGHUHPHGnVHWWHGHUHVXQLNHSUHJSnIDVDGHURJNRQVWUXNVMRQHU
Ved å samarbeide med Lindberg & Lund, får dere mer enn bare de anerkjente silikonproduktene til fasader av glass
(structural glazing) og klimatette fuger. Lindberg & Lund baserer sine løsninger og anbefalinger på Dow Cornings lange
erfaringer og innovative produktutvikling i denne bransjen. For spesielt utfordrende prosjekter har Lindberg & Lund et
stort nettverk av spesialister som sikrer at nettopp deres prosjekt blir tatt hånd om på en profesjonell måte.
Med Dow Cornings lange erfaring hjelper Lindberg & Lund til med å skape mer
miljøvennlige og vedlikeholdsfrie bygg for fremtidige generasjoner!
Lindberg & Lund AS
Nygårdsveien 26, 1400 SKI
Tlf: 6497 5555 · Fax: 6497 5556
post@lindberg-lund.no
www.lindberg-lund.no
www.facebook.com/lindberglund

'RZ&RUQLQJ is a registered trademark of Dow Corning Corporation. © 2012 Dow Corning Corporation. All rights reserved. AV11032, AV14145. Lit.-Nr. 62-1598-09
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Sitter på 1,2 millioner kvadratmeter

Skal bygge
100 000 nye

Rune Olsø, konstituert administrerende direktør i Entra Eiendom, har tro på
fremtiden. Det statseide selskapet er en stor aktør i markedet og dermed en
viktig premissleverandør for arkitekter og entreprenører. – Jeg kan godt si
hvilke type arkitekter og leverandører vi kommer til å jobbe med fremover.
Både for våre nybygg, men også for rehabiliteringsprosjektene.
>>
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Tekst Harald Aase Foto Adam Stirling

Entra Eiendom har 1,2 millioner
kvadratmeter kontorlokaler i sin portefølje. Dessuten foreligger det, om ikke
planer, men i hvert fall ambisjoner om å
bygge ut inntil 100 000 nye kvadratmeter.
– Vi har sagt i vår halvårsrapport, og
det mener jeg sterkt personlig, at vi ikke
deler de mest pessimistiske sitt syn. Det
er lav ledighet, vi har befolkningsvekst
og det blir ﬂere arbeidsplasser. Derfor
tror vi på fremtiden for kontorbygg og
vi har tydelige mål både for vekst, miljø
og samhandling, sier Rune Olsø til
Glass&Fasade.

Mye nytt
Entra Eiendom skal bygge ut 100 000
kvadratmeter de nærmeste årene. Det
er en attraktiv pakke til markedet.
Selskapets strategiske tilnærming til
sine kommende nybygg er endret. Det
er verdt å merke seg.
– Vi hadde en periode der det ble
bygget billigst mulig. Gjerne med
masse glass og stål uten at det var fokus
på energi. Så kom miljøbølgen, som
etter hvert resulterte i arbeidet med
passivhus, sier Olsø.
Papirbredden 2 (se omtale fra side 28)
er nettopp åpnet. Der er det lite glass.
– Allerede før dette ble åpnet endret
vi fokus fra å spare til å produsere
energi. Vi prater om et paradigmeskifte.
At det ikke er mye glass i fasadene på
passivhus handler blant annet om at
fokus har vært sparing av energi. Nå
snur vi hele bildet – fra sparing til
investering. De siste 60 årene har vi
bygget bedre og bedre bygg for energisparing. Fremover vil vi ha fokus på å
bygge for å produsere energi, påstår Olsø.
– Hva med glasset i denne sammenhengen. Glass har positive egenskaper som
gir viktige forutsetninger for leietakere og
arbeidstakere?
– I de siste årene har det vært en del
fokus på bygg som har store glassfasader.
Vi sitter jo i et sånt bygg nå (det vil si
i 25. og 26. etasje av Posthuset).Glass
er viktig for dagslys og trivsel, så vel
som spennende arkitektur. På tekno-

SER ETTER
LØSNINGER:
Konstituert administrerende
direktør i Entra
Eiendom,
Rune Olsø vil
finne svaret på
hvordan man
kan bygge mer
energi-effektivt
og miljøvennlig
til en billigere
penge.

logisiden innenfor glass- og fasadeverden skjer det mye spennende i dag.
Man er blant annet i startfasen av en
utvikling mot glass som bidrar til
produksjon av energi. Vi ønsker å gi
kundene våre spennende bygg med
mye lys og som kan produsere energi.
Glass er et svært spennende produkt
sånn sett, sier Olsø

Vil være ledende på miljø
Entra Eiendom har satt seg som mål
om å være miljøledende på bygg. Fjernvarmeanlegg bygges ut ﬂere steder og er
ment til å være en viktig kilde for energieffektivisering. Men nå sier fagfolk at
fjernvarme ikke nødvendigvis er riktig
likevel.
– Det er avhengig av lokale forhold,
og av hva du fyrer med. I ﬂere byer
bruker man klassiske miljøskadelige
energikilder for å varme vannet, og
i den sammenheng er jeg helt enig
i at fjernvarme kan bli for kostbart
eller gi for dårlig miljøgevinst. Men
ser vi til for eksempel Trondheim, der
store deler av fjernvarmenettet ligger
i området rundt fjernvarmeanlegget,
og man fyrer med søppel, får du et
annet miljøregnestykke. Uansett sted,
er det viktig at man har ﬂeksibilitet til
å velge energikilder som passer bygget
lokalt, for eksempel bruk av varmepumper nær sjø eller ved riktige grunnforhold. Miljøregnskapet bør få avgjøre
energikilden, mener toppsjefen.

Entra Eiendom ser også den strategiske gevinsten av å utvikle mer enn
enkelte bygg.
– Vi tenker på utvikling av større områder. Vi ønsker for eksempel her i Oslo
å utvikle Tullinkvartalet. Det er et kjempespennende kvartal. Der ser vi ikke
bare på et bygg, men vi ser på helheten
i det kvartalet, og muligheten til å drive
byutvikling som innbefatter infrastruktur og andre viktige miljøkvaliteter, sier
han videre.

Rehabiliterer 10 prosent
Entra Eiendom har en enorm bygningsmasse på 1,2 millioner kvadratmeter.
For å følge opp sin grønne proﬁl skal
selskapet også ta tak i dem.
– Når vi har 1,2 millioner kvadratmeter i porteføljen, må vi starte med
å gjøre noe med disse byggene! Litt
forenklet sagt rehabiliterer vi litt
under 10 prosent av porteføljen i året.
En god del av dette er totalrehabiliteringer, som fra vårt ståsted er noe av
det viktigste vi gjør. Vi totalrehabiliterer
ingen ting under energiklasse B. Selv
om vi for eksempel har et F-bygg, så
skal det altså opp på minimum klasse B.
Og fremover vil vi BREEAM-sertiﬁsere
byggene våre sier en miljømotivert
Rune Olsø.
Entra Eiendom vil skaffe seg nyttig
rehabiliteringserfaring med et Powerhouseprosjekt på Kjørbo i Sandvika, der
det mest spennende er et kontorbygg

Energivennlig naturforvaltning

Nordic Built

– Gjennom PowerHouse-alliansen
har vi lansert et mulig prosjekt på
Brattørkaia i Trondheim. Så langt er
det ikke endelig klart om bygget lar seg
realisere på Brattørkaia, og vi har ikke
sendt inn reguleringsforslag. Men
debatten er i gang. Parallelt med
Trondheimslokasjonen, arbeider vi
med andre mulige plasseringer. Vi
håper å få til PowerHouse One på
Brattørkaia, men får vi det ikke til her, skal
vi få det til et annet sted, sier Rune Olsø.
Han legger til at Entra Eiendom
dessuten bygger nytt bygg for Direktoratet
for naturforvaltning på Brattøra. Det får
energiklasse A.

Entra eiendom er ambassadør i Nordic
Built. 20 nordiske byggselskaper har
skrevet under Nordic Built Charter.
Målet er å levere konkurransedyktige
løsninger for bærekraftige bygg.
Prosjektet er ﬁnansiert av Nordisk
Ministerråd og Nordisk Innovation.
Nordic
Built-ambassadørene
er
Skanska, ByggVesta, Pöyry, Uponor,
COWI, Energistyrelsen, Henning Larsen
Architects, KAB, Velux, Batteríið, EFLA
Consulting, Government Construction
Contracting Agency (GCCA), Iceland
Green
Building
Council,
Entra
Eiendom, NCC Property Development,
Snøhetta, SINTEF Byggforsk og Zero.
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EN VIKTIG
JOBB:
Powerhousealliansen skal
gjøre om dette
bygget fra
1980-tallet til
et plusshus.
Lykkes de vil
det gi mye
nyttig erfaring
til kommende
rehabiliteringsprosjekter.

Ingenting er så
individuelt som
din egen smak

Foto: Entra Eiendom

fra 80-tallet som PowerHouse-alliansen
skal omgjøre til et plusshus som
produserer mer energi enn det bruker.
– Planleggingen av prosjektet er
startet og hvis alt går etter planen kan
det bli byggestart i 2013 og ferdigstillelse i 2014. Får vi til Powerhouseprosjektet, skaper vi noe som vil få
internasjonal oppmerksomhet, og da
kan man bare tenke seg oppsiden for
kundene, sier Olsø.

Liker leverandører som bidrar
Med Entra Eiendoms ambisjoner, vil
utfordringene til deres arkitekter, og for
så vidt til andre samarbeidspartnere og
leverandører, bli tøffere.
– Jeg kan si hvilke arkitekter vi vil like å
samarbeide mest med. Det er arkitekter
som er opptatt av, og bidrar til, at Entra
ligger foran. At vi er miljøledende. Det
henger sammen med at vi ønsker å
bruke leverandører som har kunnskap
og kompetanse om hva som skjer på for
eksempel teknologi- og miljøsiden. Vi
kommer kun til å jobbe sammen med
arkitekter som har den kunnskapen
som kreves for at vi når våre mål. Da
skal vi vite at vi har med oss partnere
som deler våre verdier, langsiktige mål
og brenner for det samme som oss.
– Det er mange dyktige arkitekter
der ute, men utfordringen for dem er
å komme gjennom paradigmeskiftet
jeg snakket om. For eksempel hvordan
få godt dagslys kombinert med energiproduksjon. Det blir veldig viktig, sier han.

Bransjen går foran
Det er ruller en grønn bølge også over
bygge- og eiendomsbransjen.
– Alle disse grønne initiativene er bra
og vi trenger dem. Dette viser bare er
bransjen går foran og leverer bygg som
er foran de miljømessige kravene. Det
er bra at disse initiativene eksisterer,
men fordi det er mange av dem er
det viktig at man har felles miljøstandarder i bransjen. Energiklassiﬁseringen er et eksempel, mens den standarden vi tror blir selve miljøstandarden
de neste årene er BreeamNOR, mener
Rune Olsø.

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
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LANDEMERKE: Sullands bilforretning har utsikt til landemerket Vikingskipet (oppe til h.)
i Hamar. Forretningsbygget til Sulland tar seg også fint ut i landskapet. Foto: Jo E. Brenden

Bildrømmer i glass
– Vågalt og spennende, sier eier Morten Fredriksen om det nye spektakulære
bygget til Auto 23 i Bergen. Når bilforhandlerne i Norge skal selge drømmen om ny
bil til nordmenn velger de glass. Mye glass. Trenden er den samme på Hamar i øst.

Tekst Jo E. Brenden

– Vi ville lage et spennende signalbygg i
en litt trist drabantby med mye betong
og asfalt og 60-70-tallsarkitektur på
alle kanter. Tilbakemeldingene på det
nye glassbygget fra lokalbefolkningen
her i Fyllingsdalen er at de aller ﬂeste
syntes dette ble et vågalt og et veldig

Egil Steinsland

Peter Soderman

artig bygg, sier eier og avtroppet administrerende direktør hos Auto 23, Morten
Fredriksen.

81-årig arkitekt
Det 15.000 kvadratmeter store bygget huser virksomheten til Hyundai-,
Mazda- og Porsche-forhandleren, med
salgsavdeling for nye og brukte biler,
bil- og motorverksted, delelager og
bilutleie. I tillegg ﬁnnes det i samme
bygg butikker innen apotek, dagligvare,
klær og sport.
Bygget er tegnet av den snart 81 år
gamle arkitekten Erik Fersum.
– Det er 17 meter glass under taket.
Man kommer inn i en diger foajé i glass
fra gulv til tak, en kan kjøre en bil oppå
et gulv av sju centimeter tykt glass i
andre etasje – mellom hovedbygget og
en utstillingsplattform. Vi har prøvd en
2,5 tonn tung bil over glassgulvet – uten
problemer, sier Fredriksen.

Foruten at det er veldig mye glass i
alle retninger så er Fredriksen stolt av at
huset er CO2-nøytralt oppvarmet med
ny teknologi. Pelletsfyring og takhengte
radiatorer sørger for en jevn varme i
hele glassbygget.
Utenfor bygget står en ruvende
skulptur av bergenskunstneren Bård
Breivik – formet som en 23,8 meter stor
bauta i syrefast rustfritt stål. Bergens
høyeste kunstverk ﬁkk det passende
navnet Autolitten da det ble høytidelig
avduket 23. mai i år utenfor bilbygget på Spelhaugen. Fredriksen vil ikke
ut med hvor mye kunstverket og Auto
23-bygget kostet totalt. Han er mer opptatt av at man tok arkitektoniske sjanser
og valgte å bygge monumentalt:
– Vi har fått utrolig mye respekt
fra lokalsamfunnet for at vi har valgt
å bruke mye penger på det visuelle i
bygget og på kunsten. Men man må
være litt vågal når man skal bygge i dag;
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Eurospars
glassgigant
Her er Eurospar Kræmer,
Nord-Europas største butikk i
kjeden. – Rent, rette linjer, minimalistisk og veldig pent, sier Jim
Theodorsen, administrerende
direktør i D-Gruppen.

VÅG: – Man må være litt vågal, mener Morten Fredriksen hos
Auto 23. De har for eksempel en glassbro hengende i luften. En bil
på over to tonn kan fint stå på utstilling der. Foto: Privat

Våge å gå nye veier. Resultatet blir ikke
bare at man sitter igjen med noe som
er pent og visuelt spennende, men man
har også et bygg som tåler tiden bedre,
råder Fredriksen.

Landemerket
På Hamar sitter visekonsernsjef Svein
Arild Johnsgård i Sulland Gruppens bilforretning som sto ferdig i 2006. Bygget
vakte nasjonal oppsikt på grunn av de
store glassﬂatene som henvendte seg ut
mot Mjøs-bukta Åkersvika. Rett nede i
gata ligger Vikingskipet.
– Vi ønsket ikke at bygget skulle
konkurrere med OL-arenaen, men
kanskje komplettere den. Det følte jeg
at vi lyktes med, sier Johnsgård om bilforretningen som kostet 70 millioner
kroner å oppføre og som forhandler
bilmerkene Toyota, Ford og BMW i
tillegg til å ha verksted og delelager.
Og bilforhandlerne satser store
penger når det skal bygges nytt. I
de påkostede byggene har glass som
materialvalg en viktig funksjon:
– Bilen er en stor utgift, men også en
stor drøm. Det er den største utgiften
utenom bolig for de aller ﬂeste. Derfor
er det ekstra viktig for bilbransjen at
man kan vise fram denne drømmen for
dem som passerer utenfor forretningen
og som titter inn, mener kommunikasjonssjef Egil Steinsland hos Norges
Bilbransjeforbund (NBF).

NBF er en fellesorganisasjon for nybilforhandlere og bilverksteder, og har om
lag 1.200 medlemsbedrifter. De sysselsetter vel 18 000 arbeidstakere, og står
samlet for over 70 prosent av nybilsalget og bilverkstedomsetningen i Norge.
– Byggene skal fungere som annonsering i seg selv. Glassfasader gir ﬂott
lys på produktene som selges samtidig
som man får trivelige lokaler som
arbeidsplass. Jeg kan ikke komme på en
eneste bilforhandler i Norge som ikke
vil velge store glassﬂater når det skal
bygges nytt, sier Steinsland.

Mer fristende
Observasjonen til NBF deles av direktør
Thomas Angell i hovedorganisasjonen
Virke:
– Bruken av glass i fasader varierer
veldig fra bransje til bransje innen
handelen. Men møbelbutikker og bilforretningene er de to bransjene som i
størst grad utmerker seg når det gleder
å satse på fasader med store glassﬂater.
Han mener trenden er blitt mer
påtakelig de siste årene.
– Forretningene har blitt mer profesjonaliserte på det å trekke til seg kunder.
Man ønsker i stadig større grad å bruke
vinduet som markedsføringskanal.
– Og glass gir et unikt innblikk til
fristelsene på innsiden, sier Angell.

Matbutikken
i Tromsø tar
glass et steg
videre. I juli
i år åpnet Eurospar Kræmer
sin 3.000 kvadratmeter store butikk i
et spektakulært glassbygg.
– Det mørke glasset i bygget skaper
veldig ﬂotte kontraster mot omgivelsene. Det visuelle inntrykket innvendig og utvendig blir veldig rent
og ordentlig. Og materialvalget gjør
proﬁleringsarbeidet vårt lettere. At det
ble glass ut mot Stakkevollveien gjør
også bygget veldig attraktivt, sier administrerende direktør Jim T. Theodorsen i
D-gruppen (Dagligvaregruppen Tromsø),
som har ti butikker under sine vinger,
deriblant seks Eurospar-butikker.
Glass og fasader er levert av Alu-Plast
AS. Det er sivilarkitekt Peter Wilhelm
Söderman hos Multiconsult som har
tegnet bygget:
– Vi gikk ut i fra enkle prinsipper da vi
tegnet bygget, for situasjonen på tomta
og i reguleringsplanen var man veldig
låst på hva man kunne gjøre. Bygget
er straight og funksjonelt. Det har fått
glasstriper som går rundt hele fasaden.
Tyngdepunktet av glass er i frontpartiet,
for å få et lyst og åpent inngangsparti,
forteller Söderman.
– I tillegg er det en kantine og en
glassgård midt i bygget som skaper
et veldig lyst og trivelig område. I
kontorene valgte vi sammenhengende
bånd av vinduer, som gjør at arealene
oppfattes som veldig åpne og har en
god kontakt med det ytre, sier Söderman og legger til:
– Jeg tror vi har klart å skape et bygg
som har en god og naturlig kontakt
med havnen og havet.
Eurospar Kræmer hadde i 2011 en omsetning på 96 millioner kroner i den gamle
butikken. Med nye lokaler håper Theodorsen på å løfte den årlige omsetningen
til 150 millioner kroner innen 2015.
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Byr på ny bydel
i byen

FORVANDLING: Tar du broen over
Drammenselva, møtes du av Papirbredden.
Her er formen på den gamle papirfabrikken
(foran) videreført i nybygget i bakgrunnen.
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Det var et sjuskete område som de fleste holdt seg unna. I dag er Papirbredden blitt en ny og populær bydel i Drammen. Glassvinduer som går
fra gulv til tak på bakkeplan i et av nybyggene skal skape innsyn og utsyn.

Dette er Papirbredden
s Papirbredden II er en videreføring av konseptet for Papirbredden Kunnskapspark, med en blanding av funksjoner
innen offentlig virksomhet, undervisning og kontorer.
s Bebyggelsen er utformet som to frittstående bygninger.
Ett åpnet i høst, det andre kommer når bystyret sier «ja».
s Hus 1 rommer kontor, undervisning, servering, vestibyle
og kantine / kjøkken for begge bygg. Hus 2 er rettet mot
kontor og undervisning med Vitensenter, Newton-rom
og auditorium for 300 personer.
s LPO har vært engasjert av Papirbredden Eiendom for
utvikling av konsept, skisseprosjekt samt gjennomføring
av program og funksjonsbeskrivelse. Prosjektet er en del av
prosjektkonkurransen som ble avholdt i 2005, hvor LPO
gikk av med seieren med prosjektet «Drammen United».

>>

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

t
t
t
t
t
t

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

T E C H N O L O G Y

F O R

I D E A S
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Inviterer inn med glass
Bruken av glass i Papirbredden 2 er gjort med en bevisst hensikt i
første etasje. Her er det glassfasade langs mye av den ene langsiden.
Det gir forbipasserende innsyn, og de inne blir en del av gatelivet ute.
Det Farstad kaller en transparent karakter.
– Det blir også litt mindre skummelt å ferdes her på kveldstid.
Glassveggen slipper også inn mere dagslys, slik at vi innvendig kan
redusere opplysningen. Glasset bidrar til åpenhet og fellesskap for
brukerne, og det er med å gi bygget en karakter, sier han.

Glass uten solfilter
Glasset i vinduene i Papirbredden 2 inneholder ikke solfilter.
Hensikten er å få mest mulig og naturlig lys inn i bygget. For å
skjerme mot solvarme er det brukt helautomatisk utvendig
solavskjerming. En lys, grå duk trekkes ned over vinduene
utvendig når det blir for mye sollys. Denne stanser ved de grå,
halvmeterhøye glasspartiene i brystningen, som starter der
vinduene slutter. Slik blir bygget grå-hvitt på solfylte dager.

Energiklasse A

STREKKER SEG MOT LYSET: Mot nord er glassfasaden skråstilt og gir bygningen egenart, samtidig som det gir gode
lysforhold. Fasadematerialer er glass og mørk naturstein med beslag og dekkeforkanter i patinert zink. Deler av materialpaletten er hentet fra første byggetrinn for å skape et samlet arkitektonisk utrykk for hele Papirbredden.

Papirbredden 2 er prosjektert som
passivhus og i energiklasse A, med
klimaeffektive byggematerialer.
I kjelleren er det god plass for
sykkelparkering og trangere kår
for bilparkering.

før brukerne kan ta fatt på for eksempel
dagens undervisning i sykepleiefaget i
tredje etasje.
Papirbredden 2 består av to bygg. Det
første ble tatt i bruk i høst, det andre
føres opp på nabotomta når leietakere
er på plass.

Tekst Bjørn Kvaal Foto Adam Sterling

Blant første i Norge
Her er det nemlig tenkt at ikke bare bygget skal være energieffektivt. Byggherre
Papirbredden Eiendom (Drammen
kommune og Entra) har tenkt energi
helt fra valg av råvarer i byggematerialene til hvordan brukerne av bygget
kommer seg på jobb eller forelesninger
i lokalene. Derfor er garasjekjelleren
først og fremst tilrettelagt for sykkelparkering. Deretter venter garderobe

Bygg nummer én er planlagt ut fra Future
built-ﬁlosoﬁ. Det har energiklasse A og
passivhusmål for kontorbygg og er blant
de første kontorbygg i sitt slag i Norge.
Gjennom Future built-ﬁlosoﬁen er
det tenkt totalbelastning for miljøet.
Arkitektﬁrmaet LPO har på det meste
hatt fem av sine 55 medarbeidere opptatt med Papirbredden 2. I oppdraget
har de jobbet etter føringer gitt i form

av Futurebuilts kravskriterier. Samtidig
hadde tomta en god beliggenhet med
tanke på energi: Den er nordvendt, og
har et like høyt nabobygg liggende 15
meter lengre syd. Dermed eksponeres
bygget i mindre grad for sol. I motsetning til eneboliger hvor det nettopp er
et ønske som sørvendt beliggenhet, så
er det om å gjøre å bruke minst mulig
energi på nedkjøling i dette bygget, for
å spare energi.

Mest mulig glass
Papirbredden 1, med den gamle papirfabrikken, er i stor grad et glasshus.
Papirbredden 2 er et tett hus med 18,6
prosent glassfasade. Det åtte etasjer
store bygget har en tykk fasade mot øst
og syd for å ta i mot soleksponeringen.

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

Svalson AB · Tel: +46 911 667 25
Box 584 · S - 943 28 Öjebyn · Sverige
www.svalson.com · sales@svalson.com
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En fornemmelse av Paris
Mange forbinder Paris med broer. I Drammen er en lettutgave
av denne fornemmelsen videreført. En adkomstveg til Papirbredden er over en ny bru over Drammenselva og rett inn i boog arbeidsmiljøet her.
Når du kommer fram til Papirbredden 2, er det samme høyde
på fortau og gulvet i inngangspartiet i første etasje. Linjeføringen
i steinen i fortauet fortsetter inn i bygget.

Tok kurs i passivhus
Vinduene har U-verdi 0,8 W/m2K. Normalisert kuldebroverdi er
redusert til 0,03 W/m2K.
Løsninger og utførelse knyttet til tetting av bygget er vektlagt
gjennom hele byggeprosessen. Utførende entreprenør har
tatt kurs i utførelse av passivhus. Energiberegningene legger til
grunn et lekkasjetall på maks. 0,6 luftvekslinger per time ved 50
Pa trykkforskjell.

FAKTA

Ørjan Farstad
Alder
Stilling

Utdanning
Aktuell

UNDERVISNING: Opptil 40 sykepleierstudenter skal ha klasseromsundervisning i det åtte etasjer store bygget, hvor mange av undervisningsrommene får naturlig lys utenfra.

Veggene har opptil 40 centimeter
isolasjon. Dette er viktig fordi passivhus
ikke skal bruke elektrisitet til kjøling.
– Vi valgte så mye glass som nesten
mulig opp mot grensen på 20 prosent,
fordi bygget er stort og voluminøst i
forhold til fasaden, sier Ørjan Farstad,
arkitekt og partner i arkitektﬁrmaet LPO.

Halverte belastningen
Mens det i Papirbredden 1 er bruk
patinert sink og glass, er det i det nye
bygget brukt mest naturstein, glass og
litt patinert sink i fasaden.
Som del av FutureBuilt har byggherren satt krav til at det skal være
bevisste og minst mulig miljøskadelige
materialer og produksjonsmetoder.

Målet var halvering av totalbelastningen
i forhold til referansebygg. Det endte
med 47 prosent.
Det er oppnådd gjennom mindre
bruk av betong, færre søyler, ﬂyveaske
i betongen og Glava i stedet for Rockwool. i rommene er det unngått senket
t-proﬁlhimlinger der det har vært mulig.
– Vi hadde Future Built-tenkningen
i oss, men vi måtte ofte utfordre oss
selv. Målene er krevende. Vi jobbet med
glassmengde, fasadematerialer, innvendige vegger og så videre med enda mer
kritiske øyne, sier Farstad.

Ville samarbeide
For å komme i mål erfarte vi nok en
gang nytten av et godt samarbeid med

35 år
Arkitekt, partner og daglig
leder i arkitektfirmaet LPO
i Oslo
Master i arkitektur fra
Arkitekthøgskolen i Oslo.
LPO har tegnet Papirbredden
kunnskapspark i Drammen.
I august åpnet Papirbredden
2, som kontoret også har
tegnet. Dette er ett av Norges første
og største kontorbygg tegnet etter
Future built kvalitetskriterier.
Dette er et tiårig program med
visjon om å utvikle klimanøytrale
byområder

byggherre og entreprenør, slik at alle
kunne samarbeide om gode løsninger
og se ting fra ﬂere sider.
Kommuneadministrasjonen har vært
gode å samarbeide med, og politikerne
har hatt mot, synes Farstad.
Papirbredden Eiendom har vært
opptatt av å fylle bygget med et miljø
rundt byutvikling, kompetanse og
innovasjon med blant annet legemiddelﬁrma og helsefagutdanning. Og en
sushirestaurant.
– Kommunen ønsket seg et signalbygg. Hva er nå det? Vi har laget et
tydeligere bygg enn det som er vanlig
ellers i området her, sier Farstad.

Rehabilitering og etterisolering med
Schüco moderniseringsfasade ERC 50

Annonse

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) fasademoduler, vil bygget etter modernisering være et energisparingsprosjekt med lavt forbruk. Det rehabiliterte
bygget kan, alt etter valg av løsning, bli et lavenergi-, passiv- eller plusshus.

Mer informasjon og produktﬁlm ﬁnner du på: www.schueco.no/moderniseringsfasade

Grønn teknologi for den blå planeten
Ren energi fra sol og vinduer
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Skeptiske til åpne plasser
Bygget er trukket ni meter tilbake fra fortauskanten for å skape romfølelse og fordi
det ligger med front mot «Den blå plassen», uteområdet foran den gamle papirfabrikken der Papirbredden 1 ligger. Plassen er designet av landskapsarkitekt
Kristine Jensen i Danmark.
– Slike uteområder er det sjeldent vi arkitekter foreslår, for byggherrer frykter at
det koster mye penger. I praksis gjør det ikke dét, samtidig som en slik plass har så
mange andre kvaliteter for brukerne, sier Ørjan Farstad.

FAKTA

Fra papir til bøker
Papirbredden kunnskapspark
ligger 600 meter vest for jernbanestasjonen i Drammen, inntil
Drammenselva.
Her er det blant annet bibliotek og 1600
studenter fra BI, Høgskolen i Buskerud
og Høgskolen i Telemark, karrieresenter
og et innovasjonsmiljø.
Drammen kommune og Entra kjøpte
området i 2006. Arkitektﬁrmaet LPO
vant en internasjonal konkurranse
som skulle skissere Kunnskapsparken
Drammen. I løpet av halvannet år ble
området gjort om til 21 000 kvadratmeter

Papirbredden 2

studie- og kompetansemiljø, tuftet på
restene etter den tidligere papirindustrien på plassen. I dag er det blant
annet fyrhus og siloer fra fabrikken som
skaper inngangspartiet til bygningene.
Byggearbeidet ble ledet av entreprenørene Ole K. Karlsen og Strøm
Gundersen. Det sto klart i 2006.
Deretter tegnet LPO arkitekter Navhuset på nabotomta. I desember 2009
ﬁkk LPO arkitekter oppdraget med å
skissere Papirbredden 2. Her er bygg
nummer én tatt i bruk. Bygg to skal i
gang når bystyret i Drammen gir grønt lys.

Grønland 51, Drammen
Kontor- og undervisningsbygg
Papirbredden Eiendom
(Drammen kommune/
Entra Eiendom)
LPO
Strøm Gundersen
2011-2012

Sted
Type
Byggherre

Arkitekt
Entreprenør
Byggeår

Informasjon om glass og fasader
Systemleverandør
Fasadeentreprenør
Profiltype - Fasade
Glass i fasade

Schüco
Profilteam AS
Schüco FW50+SI
3-lags energiglass med
varmkant U-verdi 0,5 W/
m2K

Informasjon om solskjerming
Solskjermingssystem Utenpåliggende automatisk
solavskjerming

THE WHOLE WORLD
OF PERFECT INSULATION.

Technoform Glass Insulation GmbH
Technoform Glass Insulation GmbH (TGI®) is the global manufacturer and supplier of the fully approved TGI®-Spacer and thermally optimised muntin bar
for “warm edge” insulation glass. State-of-the-art design and production facilities, future planning and long term visions, extreme ﬂexibility and a strong
focus on customer support, coupled with an international presence are what
make TGI® a market leading partner.
TGI® will be attending the international glasstec trade fair in Düsseldorf this
year to showcase the new generation of their TGI®-Spacer as well as
other interesting innovations. We look forward to welcoming you to our stand
where we will be happy to answer any questions you might have about our
company and products.

Hall 17 | Stand B16
PASSER I BYEN: – Papirbredden 2 er et forbildeprosjekt
med tanke på Drammens ambisjoner innen miljøvennlig
byutvikling og et nytt godt eksempel fra Drammen kommune på god byutvikling, sier miljøvernminister Bård
Vegar Solhjell (SV). Han sto for åpning av nybygget i august.

Technoform Glass Insulation GmbH
Matthäus-Merian-Straße 6 | D-34253 Lohfelden
Phone: +49 561 9583 100 | Fax: +49 561 9583 121
www.glassinsulation.de | info@glassinsulation.de
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FRAGMENT: The Shard er en ny skyskraper som regnes for å være den
høyeste bygningen i Europa. Målt til 309,60 meter.

Kontroversielt glasstårn
Her er The Shard. Også kalt London Bridge Tower
eller Shard London Bridge, som åpnet 5. juli i år.
Tekst Jo Brenden Foto Sellar Property Group

At Europa skulle få sin høyeste skyskraper i London er ikke oppsiktsvekkende, men få hadde sett for seg den
heftige debatten som byggeprosjektet
skapte.
For det første ble byggingen utsatt i
ﬁre år fordi eierne av tomta ikke kunne
ﬂytte ut. Så kom reaksjonene. Londons
beboere ønsket rett og slett ikke å se
skyskraperen i glass på 72 bruksetasjer
(totalt 85 etasjer med tekniske arealer)
realisert. Mange mener at tårnet ville
blokkere for landemerket Saint Paul's
Cathedral og at skyskraperen ville bli
for synlig fra Tower of London. Mange
mente at «The Shard» ville ta glansen
fra de historiske bygningene i byen.
Og: På slutten av 1900-tallet var Europa
en pådriver for nyskapende arkitektur
og forandring av byenes horisonter.
Kineserne overtok denne rollen etter

tusenårsskiftet og trenden i Europa
gikk tilbake til et ønske om mer «klassiske og menneskelige» skylines. Dette
prosjektet brøt med retrotankegangen
som vokste fram.
Men nå står bygget klart og inneholder
per i dag kjøpesenter, kontorer, et
hotell, boliger og publikumsgalleri.
Tårnet åpnes for publikum først i 2013.
Etter 11. september 2001 har man
dempet ambisjonene for høyden på
bygget, og forsøkt å skape en robust
skyskraper med mindre tårn enn man
så for seg i utgangspunktet og med mer
stabilitet i konstruksjonene. Bygningen
er dekket med det som kalles «ekstra
hvitt glass», som skal reﬂektere himmelen mer enn i de ﬂeste andre skyskrapere. Man mener at effekten av glasset gjør at de øverste etasjene forsvinner
under optimale værforhold. Lyset i glasset skal forandres med sesongene.

FAKTA
Shard London Bridge
309,60 meter
London
32 London Bridge Street,
London, England
Type
Skyskraper med
kjøpesenter, kontorer,
hotell og boliger
Byggherre
Sellar Property Group
Arkitekt
Renzo Piano Building
Workshop
Entreprenør
Mace
Byggeår
2009 – 30. mars 2012
Installasjonsarkitekt Scheldebouw BVKonstruksjonsarkitekt WSP Cantor Seinuk
Fasadeentreprenør Severfield Reeve Structures
Høyde
Sted
Adresse

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

- Strukturell glassliming
- Isolerglass
- Værbestandig forsegling
- Brannbeskyttelse

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

Sika APP
for Android
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Rehabilitert perle
Ishavskatedralen, ble
innviet den 19. november
1965. Tidens tann hadde
satt sitt preg på kirken,
og kravet til brukerkomfort og energibruk stilte
andre krav i dag enn for
nesten 50 år siden. Nå er
Ishavskatedralen rehabilitert og har fått tilbake sitt
opprinnelige uttrykk.
Tekst og foto Harald Aase

Arkitekten, Jan Inge Hovig, lyktes med
å skape et mesterverk da han tegnet
Ishavskatedralen. Tromsdalen Kirke,
som er byggets opprinnelige navn, er
et seilingsmerke som kan sees både
fra Tromsøysundet, fra brua og under
landing med ﬂy. De elleve aluminiumsbelagte betongplatene på hver side av
taket gir katedralen sin form. Hovedinngangen i vestveggen omgis av en
stor glassfasade med et markant kors.
Østveggens fantastiske glassmosaikk
kom først i 1972.
På avstand ser kirkebygget fantastisk
ut. Tett på ser vi en rekke visuelle
detaljer. Samlet sett var det et så omfattende prosjekt å rehabilitere kirken at
det måtte gjøres i to trinn.
Glassmester Appelbom AS startet
med å skifte ut glass mellom betongelementene i taket.
Deretter var det utskifting av glass
i fasade øst, og til slutt demontering,
rensing og remontering av glassmaleriet.
Glassene mellom takelementene utgjorde totalt omtrent 200 kvadratmeter
fordelt over 400 løpemeter. Originalt

REHABILITERING: Tromsdalen Kirke, bedre kjent som Ishavskatedralen, har fått
tilbake sitt opprinnelige ytre. På østsiden er glasset i fasaden byttet og glass mellom
betongelementene i taket er montert med moderne metode, men historisk utseende.

var det montert ﬁre millimeter ﬂoatglass i spor i betongen. Selvfølgelig med
dårlig U-verdi, kaldras og liten komfort
for de besøkende. Fire millimeter ﬂoatglass fører også til høyt forbruk av energi.

Møtte kravene
Riksantikvaren og kirkens representant

deltok i arbeidet med å utarbeide en
ny metode for innfesting av to-lags
energiglass.
Kravet fra riksantikvaren var at inndelingen ikke skulle endres, og karmene
ikke skulle være synlig, og at avstandsproﬁlen i energiglassene, spaceren,
måtte være hvit.

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

Be
sø

I

Glasstativer / lagersystemer / bilindretning / glassløftevogne
Type 5

Type 5.2

go
s

på

:

Dü
23 sseld
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12
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Typ ERGO

Minitek

Express 150 kg

Nomade 300 kg

Tekimex International ApS | Baldersbuen 21 | DK 2640 Hedehusene | Tlf. +45 46 56 03 43 | Fax +45 46 56 05 23 | info@tekimex.dk | www.tekimex.dk
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GRUNDIG VASK: Etter nøye
rengjøring ble glassmaleriet (under)
igjen montert på innsiden av fasaden,
og kunstverket fremsto som nytt med
sine fantastiske farger til stor glede for
byens befolkning og kirkens gjester.

KREVENDE: Arbeidet med montering av energiglass mellom betongelementene foregikk i stor
høyde og under svært trange forhold. Foto: Privat

Horisontale treproﬁler ble byttet
ut med moderne fasadeproﬁler i
aluminium, og kun et trenet øye kan
se at det gamle glasset er skiftet med
moderne energiglass.
I fasade nord er deler av et felt bevart
slik at man for ettertiden kan se hvordan
dette ble montert da kirken ble bygget.
På østfasaden, mot Tromsdalstinden,
var det benyttet 2-lags isolerglass med
glassmaleriet montert på innsiden.
Tiden hatt satt sitt preg på både
isolerglass og glassmaleri. Dugg, oksidering og smuss, gjorde at fargene i
glassmaleriet ikke lengre kom til sin rett.
Glassmaleriet ble demontert og
renset, nytt innfestingssystem for
energiglass
med
pulverlakkerte
aluminiumsproﬁler ble utarbeidet
og presentert for riksantikvaren og
kirkens representant. I utgangspunktet
var bruk av aluminiumsproﬁler ikke
akseptabelt å bruke i steden for treverk.
Faglig argumenta-sjon og det visuelle
uttrykket gjorde at løsningen likevel
ble akseptert.
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DYRT: Å bygge
en moderne villa
koster. Synes du
det blir for dyrt å
legge på en halv
prosent for å få
en sikker bolig for
barna dine?
Foto: Shutterstock

Billig sikkerhet
Tenk deg at du prosjekterer en enebolig i prisklassen fra to til fem millioner kroner.
Er det for dyrt å betale mellom 10 000 og 25 000 kroner, eller omtrent en halv prosent,
ekstra for å gi barn og unge et tryggere oppvekstmiljø?
Kravet til sikring av glass i 1. og 2. etasje,
samt i dører og sidefelt ut i mot balkong
er foreslått fjernet i forslag til ny TEK10.
Dette gjelder for boliger. Konsekvensen,
dersom forslagene blir vedtatt, er at vi
får bygg med mindre bruk av personsikre glass, og dermed større risiko for
personskader. Besparelsen i kroner og
ører vil være minimal, om vi ser dette i
forhold til totale byggekostnader.
I juni la Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) frem forslag til
endringer i TEK 10. §12-20. Vindu og
andre glassfelt, er foreslått endret slik at
det i større grad vil bli tillatt å bruke
vanlig glass med tykkelse ned til 4 millimeter og farlig bruddmønster i boliger.
I høringsbrevet skriver KRD i en
merknad blant annet:
Gjeldende forskriftstekst har fått et utilsiktet sikkerhetsnivå. Bestemmelsens første
ledd omfatter i dag alle byggverk og krever
sikring av vinduer og glassfelt i yttervegg
uansett type bygning. Det har ikke vært
intensjonen med bestemmelsen at dette
skulle gjelde for alle etasjer i boligbygg.

I boligbygg har det heller ikke vært intensjonen å kreve sikring av dør og glassfelt mot
balkong og lignende.
Innholdet i denne merknaden er uforståelig for Glass og Fasadeforeningen
(GF). Vi er tidligere blitt fortalt at barn
er en utsatt brukergruppe, og skal sikres
et trygt oppvekstmiljø. Ingen behøver
egentlig å fortelle oss dette. For vår
bransje er helt naturlig. Å hevde at en
bolig har fått et utilsiktet sikkerhetsnivå,
synes vi derfor er ulogisk.

Farlig bruddmønster i barnerom
TEK 10 trådde i kraft juli 2010, ble godt
mottatt av dør- og vindusprodusenter.
Blant annet fordi § 12-20, tydeliggjorde
kravet om økt bruk av glass som sikrer
mot personskade. GF følte stor lettelse
over at det som den gang het Byggteknisk etat (BE) fastslo at ubehandlet
glass med farlig bruddmønster, kan
utgjøre stor fare for personskader.
Dermed skal ubehandlet glass ikke
benyttes i dører og vinduer med brystning
under 80 centimeter. For GF var dette

ekstra viktig med tanke på økt bruk av
glass i boliger. Vi ser oftere og oftere at
boliger har store vinduer i stuer og andre
rom, som gjerne brukes til barne- og
lekerom. Direktoratet for Byggkvalitet
(DiBK) mener også at barn er en
spesielt utsatt gruppe som krever ekstra
beskyttelse gjennom byggeforskriften.

Kjent eller ukjent
I høringsbrevet skrives det også at:
Generelt vil faren for skade ved sammenstøt
eller fall være større i byggverk der man
er ukjent (byggverk for publikum/arbeidsbygning) enn der man er kjent (bolig).
Dette er vi uenige i, da måten barn og
ungdom ferdes på i huset hvor de bor,
som regel vil være mer fartsfylt og farefull enn hva tilfellet vil være i et byggverk for publikum.
Spesielt utsatt for ulykker er områder
hvor ferdselen skjer ukontrollert og
med høy fart, som for eksempel gjennom balkongdører og stuer i boligen.
Vi har gjennom erfaring erfart at glasset ved feil bruk kan være et meget farlig
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HER ER DET
SIKKERT: At
kravet til sikring av
glassfelt ikke trer i
kraft før i 3.etasje
eller høyere, stiller
Glass og Fasadeforeningen seg
uforstående til.
Illustrasjonsfoto: Per
Henning Graff

BARNEKROKEN: Lekekroken
med glassvegger uten sikkerhetsglass, egner seg ikke for barn.
Illustrasjonsfoto: Per Henning Graff

materiale, og at det å skjære seg på glass
kan være dramatisk.

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

avskjerming. jf. også § 12-20 i forskriften.
Denne vurderingen må altså den
prosjekterende foreta.

Ansvar for prosjekterende
Det pålegges også et ekstra ansvar på
prosjekterende, ved å forlange at de alltid
må vurdere om løsningen kan utgjøre
særlig fare for barn ved fall eller lek.
Dette er selvfølgelig mest aktuelt
i bygg av typen skoler og barnehager.
I eget hjem kan leken også bli aktiv og
voldsom. For eksempel når 8-åringen
har hele klassen på feiring av bursdag, eller når 18-åringen har sin første
hjemme-alene-fest.
På hjemmesidene til DiBK står det
under spalten, ofte stilte spørsmål.

Krav om sikkerhetsruter i boliger?
TEK10 krever ikke sikkerhetsglass for
vanlige vinduer i boliger dersom vinduenes
underkant er minst 0,8m over gulv. Likevel må prosjekterende alltid vurdere om
løsningen kan utgjøre særlig fare for barn
ved fall eller lek. Dersom dèt er tilfelle må
det foretas sikring med sikkerhetsruter eller

Rekkverksfunksjon
Når DiBK nå ønsker å tillate bruk av
vanlig glass i vinduer uten brystning,
er det naturlig å spørre hvor kravet til
rekkverksfunksjon er blitt av. Det er
krav om rekkverk ved høydeforskjeller
over 0,5 meter ellers i bygget ( § 12-11.
Balkonger og terrasser mv), og vi mener
at et vindu fra gulv til tak i 2. etasje har
krav til rekkverksfunksjon.
At kravet til sikring av glassfelt ikke
trer i kraft før i 3.etasje eller høyere,
strider i mot all fornuft etter vårt skjønn.
Vi forventer at en person skal kunne
falle, eller bli dyttet mot et vindu uten
at vedkommende skjærer seg hvis glasset
får et brudd, eller faller ut av vinduet.
Dette kan kun oppnås ved bruk av
laminerte glass av tilstrekkelig tykkelse.

Liten prisforskjell
DiBK skriver i sin merknad at endringen

medfører en reduksjon i byggekostnader. Selvfølgelig er 4 millimeter
ubehandlet ﬂoatglass rimeligere enn
6,38 millimeter laminert glass. Vi
snakker her om to forskjellige glasstyper
med forskjellige egenskaper, men tross
store forskjeller i kvalitet og funksjon,
er prisforskjellen marginal.
På en moderne funkisbolig, med
mange og store vinduer, vil pristillegget
for sikre vinduer ligge på mellom 30
000 og 50 000 kroner for alle vinduene. På en vanlig enebolig antar vi at du
kommer langt med 10 000 til 15 000
kroner.
Heldigvis er det langt mellom rapporter om skader som skyldes glass i
vinduer og dører, men vi vet det skjer,
og vi tror det er store mørketall rundt
dette. Da mener vi at det å investere
noen få tusen i et byggeprosjekt, er en
billig forsikring mot skader og uhell
som kan oppstå i et privat hjem.
Vi håper TEK 10 blir stående uforandret på dette området.
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Nanoteknologi også i glass?
Forskere ved Massachusetts
Institute of Technology (MIT) har
utviklet en overflatestruktur med
nanosøyler. Vi gjenkjenner glass
ved hjelp av måten det reflekterer
lys på. Den nye overflatestrukturen
eliminerer nesten all refleksjon, og
skal gjøre glasset tilnærmet usynlig.

Solcellepaneler taper i dag
opptil 40 prosent av effektiviteten
på grunn av støv og skitt på overflaten. Mye av sollyset reflekteres
når strålene kommer inn i skarp
vinkel. Det nye glasset vil kunne
redusere disse problemene, forutsatt at de kommer i produksjon.

Rømingssikkert
glass erstatter gitter
Et fengsel i Danmark skal renoveres. Av
alle ting så fjernes gitteret i vinduene.
Det betyr likevel ikke at fangene kan
ﬂykte. For glasset i de nye vinduene er
rømingsikre, uansett hva man bruker å
slå med. I alle de 445 cellene i fengselet skal gitteret fjernes. Det betyr større
plass i åpningen og dobbelt så store
vindusﬂater som tidligere.
Glasset i de nye vinduene er laminert
i fem lag og bygget opp som isolerruter.
For å gjøre vinduene rømingssikre er de
festet med spesielle glasslister og deretter testet på teknologisk institutt. Både
med med instituttets teknologiske utstyr, men rutene i vinduene er også forsøkt knust med gjenstander man normalt ﬁnner i en fengselscelle.
De nye, store vinduene har endret det
visuelle uttrykket utenifra. De grå vindusrammene består av ﬁre felt. Tre av
feltene har kun glass og et felt har glass
med en en stålplate utvendig. Det gir
god ventilasjon og mulighet for å åpne
vinduet fra innsiden.
– Dagslys betyr mye for menneskenes
psyke. Nå får vi bedre soningsforhold
og det uten å redusere sikkerheten.Mer
lys i cellene har vær et mangeårig ønske
for oss, sier fengselssdirektør Peter Vesterheden til Glas. Vårt relativt nye fengsel i Halden har tilsvarende løsninger
som dette danske fengselet, men var
altså tidligst ute.

En pad for styring av lyset

Halley Bay og ekstreme vinduer
Luften er alltid er under frysepunktet. Noen ganger er
det ned mot minus 56 grader. Området er preget av sterk
vind. Dette utløser ekstraordinære krav til bygninger og
gjerne krav til gode vinduer.

LITE LYS: …men god varme. Okagel rutene gir en viss kvalitet på innekonforten,
selv i mins 50 grader.

Tekst Poul Henrik Madelung

Halley Bay i Antarktisk er et sted de
færreste opplever å komme til. Men
British Antarctic Survey bygger en
forskningsstasjon , Halley VI, som
skal fullføres i løpet av året. Et team
bestående av 70 forskere arbeider der
om sommeren. I den åtte måneder
lange vintersesongen er det 16 menn
som holder hjulene i gang på stasjonen.
Bakgrunnen for byggingen er at den
forrige forskningsstasjonen, Halley Bay,
er forsvunnet som følge av at terrenget
stiger med en meter årlig på grunn av
snøfall. Denne nye stasjonen skal settes på
«stylter» slik at den kontinuerlig kan heves.
Utfordringen har vært vinduene.
Men et britisk arkitektﬁrma og en tysk
vindusprodusent.
Hugh Brough Architects og Okalux
fant løsningen.

Okagel med aerogel
SMART: Dette nye fengselsvinduet i skal gi bedre soningsforhold i
Københanv fengsel. Foto: Glas

De elektrisk betjente vinduene – INTEGRA,
fra Velux har fått en helt ny kontrollpad.
Fjernkontrollen, som tidligere var
uten skjerm, har blitt totalt redesignet
og kommer nå som en kontrollpad
med touch og swipefunksjon
akkurat som en smarttelefon.

Sammen har de utviklet Okagel. Dette
er en tolagsrute med 4 millimeter jernfattig glass utvendig og 6 millimeter
laminert glass innvendig. I mellomrommet er det 50 millimeter silisium-

dioksyd aerogel. Aerogel skal være et av
de mest effektive isoleringsmaterialer vi
ﬁnner i dag. Det består av 97 prosent
luft og har en vekt på kun 75 gram per
liter. Aerogel er skum som både fjerner
konveksjonen mellom glasslagene og
stort sett fjerner direkte varmestråling.
Dette gir en 60 millimeter Okagel rute
en u-verdi på 0,3. Den samme ruten
kan leveres i en utgave på 30 millimeter.
Da er u-verdien 0,6.
U-verdi oppgis normalt basert på
en loddrett montert rute og normale
ruter med en gassfylling vil ha en lavere
u-verdi om den benyttes i en skrå ﬂate
eller vertikalt. Okagel derimot skal ha
samme u-verdi, uansett montering.

Redusert lys
Den gode isolasjonen koster litt daglys.
Men det kommer et diffust lys inn i
rommene og Okagel skal gi en god lysog solbalanse. Det overførte lyset er på
45 prosent, mot normalt 70 prosent i
standard ruter. Det gir et visst dagslys på
Halley VI, hvor det 105 dager i året er
bekmørkt.
Okagel rutene kan lages opp til en
ganger to meter.
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GLASS
Balkonginnglassing

Brannhemmende glass

Glassleverandører

%DONRQJHQWUHSUHQ¡U
RJV\VWHPOHYHUDQG¡U

Brannbeskyttelse
med funksjonsglass.
Nesten grenseløse
muligheter

7OI
ZZZKDOOPDNHUQR

Rødmyrsvingen 92, 3740 Skien
Tel 35 50 93 00 Faks 35 50 93 01
post@oathoresen.no
www.oathoresen.no

Beslag

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

Bøyd glass
Engros Glass, plast, beslag og tilbehør

STREMLER

BRANSJEREGISTERET

GLASSBESLAG
Stort utvalg av kvalitetsbeslag
fra franske Stremler.
A/S C.L. Augustson, tel 22 27 11 75
www.augustson.no

Vi leverer alt av
Bøyd & CFBSCFJEFUHMBTT

Tomtegt.  )PSUFOt5MG 330 42 744

XXXLWBNTHMBTTOP

Glassarbeider

BVT
Glass & Lås as
5430 Bremne

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

Bilglass

Oslo Glass & Vindu AS
Glassmester - Bilglass

Smalvollveien 63, 0667 Oslo
Tel 22 08 17 80 Faks 22 08 17 81
www.osloglass.no



    yv
     

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

Glassleverandører

Glassmester

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

GLASSPRODUKTER
produsert av

MODUM
GLASSINDUSTRI AS
      



Tomtegt. 4, 3183 Horten
5MG

XXXLWBNTHMBTTOP

SCHOTT Scandinavia AB

BRANSJEREGISTERET

LeverandØr av :
Specialglass
Brandglass
Solpaneler
Antireflexglass
InteriØrglass

Oslo Glass & Vindu AS

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

Glassmester

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

Rødmyrsvingen 92, 3740 Skien
Tel 35 50 93 00 Faks 35 50 93 01
post@oathoresen.no
www.oathoresen.no

Glassmester - Bilglass

Smalvollveien 63, 0667 Oslo
Tel 22 08 17 80 Faks 22 08 17 81
www.osloglass.no

Glassmester

Innramming

HØNEFOSS
GLASS-SERVICE AS
Osloveien 67
3511 Hønefoss
Tel 32 12 33 70

Interiørglass

glass - lås - aluminium produkter
rehab. av gamle vinduer

   

Isolerglass

A/S GLASSRØNNING
Håndverkssenteret, 3120 Tønsberg
Tel 33 35 22 50 Faks 33 32 32 26

.glassliperi.no
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Isolerglass

Isolerglass

Speil og sliping

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

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

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

Oslo Glass & Vindu AS
Glassmester - Bilglass

Smalvollveien 63, 0667 Oslo
Tel 22 08 17 80 Faks 22 08 17 81
www.osloglass.no

Friva AS
Web: www.friva.no E-post: firmapost@friva.no
Avd. Spydeberg
Knapstadveien 1,
1820 Spydeberg
Tlf: 69833800 Fax: 69833801

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

   

.glassliperi.no

Ønsker du å annonsere i Glass & Fasade?
Kontakt Benedicte Lunde Hansen
(blh@sportmedia.no) for gode tilbud.
NB: Samlet bestilling gir større rabatt!

FASADESYSTEMER
Dører og vinduer

Dører og vinduer

Glassleverandører
Dører
og vinduer

H-GLASS A/S
Hovedkontor:
Boks 173, 6821 Sandane
Tel 57 86 80 00
Faks 57 86 80 01

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

Enkle rekkverk og profilsystemer
HOLE GLASS AS
Midtunlia 73,
5224 Nesttun
www.holeglass.no
endre.hole@holeglass.no

Wirgenesvei 8, 3157 Barkåker
www.ﬂexcc-glass.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
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FASADESYSTEMER
Systemleverandører

Aluminium Profilsystem
Fasader · Glasstak · Dører · Vinduer
Hydro Building Systems
Norsk Hydro ASA
Postboks 980 Skøyen
0240 Oslo
Tlf: 22 42 22 00

Aluminiumbaserte proﬁlsystemer
til vinduer, dører, fasader,
glasstak og solskjerming

Besøksadresse: Drammensveien 260
www.wicona.no
....................................................................

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

BRANSJEREGISTERET

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

1JMLJOHUPO1MBOBS
structural glazing fasader

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

Tomtegt.  )PSUFOt5MG 330 42 744

XXXLWBNTHMBTTOP

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

Tak og fasader

Røyklukestyring glassgårder
Motoråpnere for tak- og fasadevinduer

Hovedkontor:
Boks 173, 6821 Sandane
Tel 57 86 80 00
Faks 57 86 80 01

Styresystem for naturlig ventilasjon
Brann- og røykgardiner
Overlyskupler

upler
Gamle Drammensvei 94,
3421 Lierskogen
Tlf. 32 24 05 60 Fax 32 24 05 61

side

mme

r hje
Se vå

.no

ramo

.b
www
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Tak og fasader

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

HOLE GLASS AS
Midtunlia 73,
5224 Nesttun
www.holeglass.no
endre.hole@holeglass.no

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

Profilteam 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.

6\VWHPHUIRUIDVDGHUJODVVWDN
GÕUHUYLQGXHURJVROHQHUJL

Profilteam:
Den komplette leverandør

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

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

ZZZVFKXHFRQR

ANNET
Sikringsgitter og tyverivern

Skyveluker

Verktøy og maskiner

Maskiner som dekker dine behov

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

Powr-Grip løfteåk
Veribor sugekopp

Verktøy og maskiner
Østensjøveien 18, 0661 Oslo,tlf: 22 07 17 70
E-post: post@permordt.no
www.permordt.no
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Tollefsrud, Lisbeth Lieshagen,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Stampevn. 1, 2827 Hunndalen
Tlf: 952 96 316, fax: 61 18 18 85

Johansen, Thomas,
PKS Interiør og Industri AS
Knivevn. 29, 3036 Drammen
Tlf: 982 98 102, fax: 32 86 00 01

Furulund, Torill, Glm. Knut Furulund AS
Cecilie Thoresens vei 5 c, 1153 Oslo
Tlf: 22 28 04 90, fax: 23 16 89 90

ØSTFOLD
Andersen, Egon,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Habornvn. 50, 1630 Gml. Fredrikstad
Tlf: 952 68 140, fax: 69 32 20 77

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

Graff, Per Henning,
Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo
Tlf: 47 47 47 05, fax: 23 33 26 91

Jensen, Marianne,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Habornvn. 50, 1630 Gml. Fredrikstad
Tlf: 952 96 321, fax: 69 32 20 79

Hagen, Jan Frode, Pilkington Norge AS
Stansevn. 35, 0976 Oslo
Tlf: 23 33 59 00, fax: 23 33 59 01

Jensen, Bjørn,
Greåker Glass og Rammeforretning AS
Greåkervn. 138, 1718 Greåker
Tlf: 69 14 05 77, fax: 69 14 05 18

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

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

BRANSJEREGISTERET

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

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

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

Skar, Rune, Wergeland Glass AS
Kokstaddalen 4, 5257 Kokstad
Tlf: 55 91 72 00

Staverløkk, Tore, Riis Glass & Metall AS
Box 1818, Lade, 7440 Trondheim
Tlf: 73 92 90 50, fax: 73 52 74 15

Aas, Connie Renate, Tønsberg
Glassindustri og Speilfabrikk AS
Trælleborgodden 10, 3112 Tønsberg
Tlf: 33 30 09 60, fax: 33 30 09 61

Skogstrand, Arve, Fasade og
Bygg Service AS
Sædalsvn, 130, 5098 Bergen
Tlf: 55 36 11 90, fax: 55 36 11 99

Weisethaunet, Erik, EW Glass & Plast
Transittgt. 16, 7042 Trondheim
Tlf: 928 04 141, fax: 73 53 77 83

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

Stenberg, Heidi, Glass & Karmer AS
Møllendalsbakken 11, 5009 Bergen
Tlf: 55 20 63 00, fax: 55 20 63 20 - se annonse

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

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

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

Kvamme, Dag A., Glassmester Kvamme AS
6713 Almenningen
Tlf: 400 05 939

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

Tonning, Magne O., John Holvik AS
Box 260, 6801 Førde
Tlf: 57 82 20 77, fax: 57 82 37 07

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

SØR-TRØNDELAG
Aksdal, Tove K.,
Glassfabrikken Orkanger AS
Box 62, 7300 Orkanger
Tlf: 72 46 71 13, fax: 72 46 71 39

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

Lund, Espen, Glassbygg AS
Østre Rosten 86, 7075 Tiller
Tlf: 916 53 866

Øby, Per Olav, Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad
Tlf: 913 08 889, fax: 69 32 20 77
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Weiby, Gunn, Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad
Tlf: 952 68 141, fax: 69 32 20 77

OPPLAND
Opkvitne, Håkon, Sagstuen AS
Box 62, 2801 Gjøvik
Tlf: 61 13 88 70, fax: 61 13 88 71

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

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

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

TROMS
Nymo, Noralf, Alu-Plast AS
Industrivn. 4, 9062 Furuﬂaten
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

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

ØSTFOLD
Andersen, Egon,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad,
Tlf: 952 68 140, fax: 69 32 20 77

BRANSJEREGISTERET

Karlsen, Henrik,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad
Tlf: 474 57 600, fax: 69 32 20 77

Isolerruter = farlig avfall?
Isolerruter fra 1965 til 1975 kan inneholde PCB. Dette gjelder også importerte ruter frem til 1980.
5XWHUIUDWLONDQLQQHKROGHNORUSDUD¿QHURJLVROHUUXWHUIUDRJIUHPWLOLGDJNDQ
inneholde ftalater.
,VROHUUXWHUPHGLQQKROGRYHUIDVWVDWWJUHQVHDY3&%RJNORUSDUD¿QHUHUnUHJQHVRPIDUOLJDYIDOO
og må derfor behandles som dette hvis det ikke gjennom prøver kan dokumenteres at innholdet
er under fastsatte grenser.
Medlemsfordel: I samarbeid med ALS tilbyr Glass og Fasadeforeningen gratis prøvetakningssett. Settet består av følgende:
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.
8WI¡UWRJLQQVHQGWSU¡YHJLUVYDUSnLQQKROGDYNORUSDUDÀQHU3&%RJIWDODWHU0HGOHPVSULVHQHU12.SHUSU¡YH

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

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

(MMNU@RINMDQHLDQDMM¼Q

&K@RRHRXRSDL
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Informasjon om våre produkter og service innen Fasade, Interiør og Betong & Gulvprodukter ×nnes på
www.stonorge.no. Kontakt oss gjerne på info.no@stoeu.com eller på telefon 22 07 29 00.
Sto Norge AS

