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Klinisk bygg
ved universitetet i Bergen
q Vakkert interiørglass
q Tretårn i Sandnes

q Konstruktiv rehabilitering
q Innovativt glass for fremtiden
q Omgitt av sikkerhetsglass i R6

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

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

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

Er du importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til
å være med i en returordning. Se ruteretur.no

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

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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«Vi må ikke lempe på kravene, men snarere tvert i mot bli
mer presise i beskrivelsen av krav til sikkerhet»

Sikkert og visst

R

Nr. 4-2012
Fire utgivelser pr. år

iktig bruk av sikkerhetsglass har vært fokusområde i glass og
fasadebransjen lenge. Det er en påstand som muligens kan
bringe en debatt til torgs. Uansett tar vi som bransjeforeningen
temaet på alvor.
Ute på reiser eller befaringer ser vi ofte det vi vil kalle
«skrekkeksempler» på hvordan glass ikke skal brukes. For eksempel at 6
millimeter herdet glass, kun med klemfester, brukes i rekkverk høyt over
vrimleområde i en stor bedrift eller kjøpesenter. I et slikt tilfelle må fagfolkene ta ansvaret for både dårlig prosjektering, beskrivelse og utførelse.
Ansvar for at vi har god sikkerhet må også myndighetene ta. I skrivende
stund har en endring i byggteknisk forskrift (TEK10) vært ute til høring.
I den foreslåtte endringen er kravet til sikring av glass i 1. og 2. etasje i
boliger fjernet. Konsekvensen, dersom forslagene blir vedtatt, er at vi får
mindre bruk av personsikre glass, og dermed større risiko for personskader.
Vi må ikke lempe på kravene, men snarere tvert i mot bli mer presise i
beskrivelsen av krav til sikkerhet. Kostnaden for dette vil være svært liten.
For å bruke riktig glass på rett sted kreves det grunnleggende kunnskap.
Det være seg om glass i bygg, om innbruddshemmende glass, om
hærverkshemmende glass eller om brannhemmende glass.
I denne utgave har vi i flere artikler rettet søkelyset på bruk av glass og
sikkerhet. For eksempel at det største bruksområde for laminerte glass er
innenfor sikkerhet og sikring. Men visste du at det er to hovedkategorier
av folier til laminert glass, og at egenskapene er svært forskjellige?
Vi håper disse sakene bidrar til å øke kunnskapen om hvilke typer og
definisjoner av sikkerhetsglass vi har og hvordan de bør brukes. Glasset er
fortsatt et attraktivt materiale og mer kunnskap betyr bedre bruk. Utstrakt
bruk av sikkerhetsglass bidrar til lys og mulighet for visuell kommunikasjon
i både innvendige vegger og utvendige fasader.
Eller som fagsjef Arve Haug i Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd sier det:
Glassets sikkerhetsegenskaper har blitt vesentlig forbedret de siste
årene, og glasset er veldig godt egnet til å beskytte og framheve både
varer og interiør. Når forretningen eller bedriften satser på utstilling
som skal synes, så er glass i fasaden et utmerket valg.

Ansvarlig utgiver
Glass og
Fasadeforeningen
v/direktør
Sverre Tangen
Fritjof Nansenvei 19
0369 Oslo
Tlf. 47 47 47 05
post@gffn.no
www.glassportal.no
Redaktør
Harald Aase
Tlf: 950 84 298
aase@gffn.no
Redaksjonsråd
Aina Broen Freitag
Erland Rønning
Jim Haugen
Tone Stensrud
Marit Jørdre
Martin Borg
Per Henning Graff
Sverre Tangen
Lay out og design
Silje Scheen
silje@sportmedia.no
Annonser:
Benedicte
Lunde Hansen
Tlf: 41 60 02 78
blh@sportmedia.no
Abonnement
Aud Harlem
post@gffn.no
Opplag 4463

Trykk
Nr 1 Trykk Grefslie

Harald Aase
Redaktør

Det er ikke tillatt å
kopiere fra magasinet uten avtale

Leserservice
Lese
erserv
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
ksjonen
n
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

Tape og aluminium
– Hele fasaden i det nye Veidekkebygget
på Hamar er festet med tape, forteller
Kjell Lindstad i Profilteam. Side 11

3 000 kvadratmeter glass i R6
Et av de mest krevende omfattende prosjekt jeg har vært med på, sier Henrik Søgaard
Karlsen. Side 14

Rent, pent og pastell
Sivilarkitekt Annema Selstrøm liker
pastellfarger. Det kommer frem i glasset, både i fasadene til «Patologen» og
«Odontologen». Side 38

Fokus på sikkerhet
–Gjennom å øke kunnskapen tror
vi også at glass blir det foretrukne
materiale på steder der andre løsninger
velges, sier Per-Henning Graff, prosjektleder
i Glass og Fasadeforeningen. Side 18

Mathaller
Mathallene i Oslo og Bergen ga nye
muligheter for konstruktiv bruk av
glass. Nå er det mathall på gang i nord.
Blir dette en ny storbytrend? Side 28
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PÅ 1-2-3: Det å se Tre Taarn nesten
ferdig blir som å komme til en annen
verden i forhold til øvrig bebyggelse i
Sandnes. Foto: Rose Ellingsen/Shootcreative

Tekst Harald Aase

Rogaland er det største jordbruksfylket
i landet. Den tradisjonelle og historisk sett viktige jordbruksnæringen sysselsetter 15 000 innenfor mat, skog og
treforedling. Fylket har størst produksjon i landet innenfor spesielt matproduksjon, sammenlignet med andre
fylker. Det betyr at næringen bruker
mye areal.
Men samtidig opplever fylket en formidabel vekst i andre næringer. Stavanger, Sola og Sandnes smelter snart sammen til en stor by. Det er her veksten
er størst og behovet for ﬂere boliger er

stort. Som for andre sentrale strøk betyr
det smartere arealutnyttelse og tettere
mellom folk og boliger.
På Rundeskogen, som var det området vi så fra Sandviken, bygges det som
i andre pressområder, i høyden. Og det
på en smart måte.

Tre Taarn
I overgangen mellom et boligfelt og et
næringsområde ﬁnner vi de tre byggene,
som har fått navnet Tre Taarn.
Byggeprosjektet består av tre tårn
fra 11 til 16 etasjer, med totalt 113 leiligheter. De generelle leilighetsstørrelsene varierer fra 60 til 140 kvadrat-

meter. Toppleilighetene er på omtrent
200 kvadratmeter og har ﬁre takterrasser med ulik utsikt og solforhold.
Ett tårn er ferdig, det neste er snart
ferdig og det siste skal være klart neste
år. Disse tre tårnene, eller «tretårnene»
om du vil, representerer visuelt sett et
nytt utrykk.
– Hovedgrepet har vært å konsentrere bebyggelsen i høye, slanke bygningskropper. Men samtidig å skape et
attraktivt og sjenerøst uteområde på
bakkeplan. For å minimere bygningens
fotavtrykk og samtidig opprettholde
gode utsiktsforhold for den bakenforliggende småhusbebyggelsen, har første
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En annen verden
Vi er på østsiden av Gandsfjorden i Sandnes. Nærmere bestemt i Sandvika.
Ser man mot vest, over fjorden, fra skråningen på oversiden av viken, ser
vi tre bygg reise seg i sollyset. Det er ikke tre ordinære bygg viser det seg.

boligplan blitt løftet opp fra bakkeplan.
Planet krager ut på konsoller fra «stammen» , som inneholder trapp, heis, og
et adkomstrom som strekker seg over
de tre nederste etasjene. Dette skaper
også et overdekket uteområde hvor det
springer ut «røtter» som danner sittebenker og lekeapparater, forklarer sivilarkitekt Njål Undheim hos Arkitektﬁrma Helen & Hard AS.

Helhetlig plan
Ved vårt besøk ﬁkk vi et godt inntrykk
av hvordan konstruksjonen av de tre
tårnene er bygget opp. Men med tre
bygg i tre faser, og stor byggeaktivitet i

området, måtte det en viss grad av fantasi, og prospekter, til for å se for seg
helheten i prosjektet.
– De tre tårnene er innbyrdes organisert slik at det skapes diagonale siktakser
mellom dem. Dette er grunnen til den
åttekantede formen byggene har fått.
Fasadeplatene består av miljøvennlige
treprodukter i form av platemateriale
og bordkledning, som er rotert i
ulik retning, slik at platene reﬂekterer
lyset ulik måte, forklarer Undheim.
Arkitektﬁrma Helen & Hard har
tidligere gjort seg bemerket med trekonstruksjoner. Blant annet Vennesla bibliotek og kulturhus, som ble vinner av

Statens Byggeskikkpris for 2012 og med
Prekestolen Fjellstue som vant samme
pris i 2009. Flekkefjord Kulturhus , som
er under prosjektering, preges også av at
det er brukt mye massivt treverk.
Assosiasjoner til tre som materiale får
man også av Tre Taarn. Både i det visuelle uttrykket og materialet. Men her er
det ikke «hel ved»?
– Vi har kompetanse innenfor det å
bygge med tre og dessuten er det ikke
blitt oppført slike konstruksjoner i tre
tidligere. Bygget var egentlig tenkt som,
og utredet som, en trekonstruksjon,
med bare kjernen og nederste to plan i
betong. Utbygger valgte allikevel tilslutt >>
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å bygge med tradisjonelle konstruksjonsmetoder, sier Undheim.

Vinterhager i vinden
Det er mye vind i denne landsdelen.
Arkitekter og utbyggere som ønsker å
skape uterom i leilighetene i høyhus,
ﬁnner stadig nye konstruktive løsninger.
Fra utsiden av de Tre Taarn ser det ved
første øyekast ut som det er montert verandadører uten at det er bygget veranda i leilighetene. En nærmere titt viser at
beboerne møter været med skyvedører,
som både kan åpne hele stua eller skape
en lun vinterhage med utsikt.
– Leilighetsplanene er optimalisert
ut fra sol og utsiktsforhold, og har integrerte vinterhager som kan nyttes som
balkong eller åpnes opp med foldedører og integreres i leilighetene, forklarer
Undheim.
Hagestuen, som i praksis blir en
forlengelse av stuen, har dobbelt isolerglass, men med mulighet til å skyve
glasset til siden om ønskelig. I praksis
kan man åpne opp så mye man selv ønsker og dermed kan hagestuen enkelt
tilpasses de forskjellige årstidene, og
ikke minst været.

STIKKER SEG UT: Tre Taarn er langt fra ferdig bygget. Her ser vi husene fra øst.
Det er ikke tvil om at de vil være synlige i terrenget. Foto: Harald Aase

Energimerke A og B
Energi til produksjon av varmt vann til
forbruk og oppvarming av leilighetene
leveres med stor andel fornybar energi
(70%). Denne fremskaffes ved varmepumper som gjenvinner varme fra
ventilasjonsluft, henter jordvarme fra
geobrønner i bakken og solfangere som
plasseres på taket. For å dekke toppbelastninger brukes i tillegg naturgass.
Varmen leveres til leilighetene som
vannbåren gulvvarme i bad og vannbåren varme i stue.
– Leilighetene i de tre tårnene har
fått energiklasse A eller B, avhengig av
plassering, løpemeter fasade og vindusareal i de enkelte leilighetene, forteller
Undheim.

STAMMEN: De tre laveste planene er
trukket inn og utgjør stammen i huset.
Den inneholder trapp, heis, og et adkomstrom. Utkragingen skaper i tillegg et
overdekket uteområde. Foto: Emile Ashley

IKKE HELT RETT: Tårnene har åttekantet
form og vinklene skal bidra til å skape god
sikt mellom tårnene og dessuten sikre at
naboene i småbebyggelsen ved siden av
ikke mister for mye utsikt. Foto: Harald Aase

FAKTA
Tre Taarn
Sted
Adresse
Type
Byggherre
Arkitekt
Entreprenør
Byggår

Sandnes
Nikkelveien 18, 20 og 22
Bolig
Rundeskogen AS (Kruse
Smith Eiendom og Otium)
Helen & Hard i sammarbeid
med dRMM London
Kruse Smith Entreprenør AS
2010 - 2014

Informasjon om glass og fasader
Fasadeentreprenør Rubicon
Profiltype - Fasade Schüco
Foldedører
Utvendige 2- og 3-spors skyvedører - Schüco ASS 70.HI
Glass er levert som 3-lags solreflekterende SKN 165
Innvendige foldedørsfelter - Schüco ASS 50.NI FD
Glass er levert som enkelt laminert

PÅ INNSIDEN?: At det er skyvedører
PRAKTISK: Hagestuene i de Tre Taarn
ytterst i fasaden virker ved første øyekast kan med enkle grep konverteres fra stue
rart. På nært hold ser vi hvorfor. Det er
til veranda. Foto: Emile Ashley
veranda på innsiden. Foto: Harald Aase

YIT er Norges ledende leverandør av tekniske bygginstallasjoner. Selskapet har en omsetning på rundt
4 milliarder kroner og 3 700 ansatte fordelt på 60
avdelinger i Norge.

Slik blir dine bygg mer verdt!
Med moderne, integrerte løsninger for ventilasjon, temperaturregulering, lys og andre installasjoner vil
du oppnå både økte leieinntekter og lavere driftsutgifter. I tillegg får du bygg som er mer attraktive på
eiendomsmarkedet.
Godt inneklima
Godt inneklima er viktig for produktiviteten i bygget,
faktisk er 25 % av produktiviteten innemiljøstyrt. Dette
er dokumentert gjennom et forskningsprosjekt som
YIT har vært med å ﬁnansiere. For leietakere vil det derfor være svært lønnsomt å investere i gode bygg med
moderne tekniske installasjoner.
Lavere energiforbruk
YIT har gjennom en årrekke levert totaltekniske løsninger til et betydelig antall næringsbygg. Ved å benytte utstrakt bruk av behovsstyring av tekniske installasjoner, oppnås et lavt energiforbruk.
Ekspertise i alle fag
Med kompetanse i alle installasjonsfag – og ikke minst
ekspertise i å knytte fagene sammen – kan YIT ta totalansvaret for alle tekniske leveranser i ditt bygg. Vårt

servicekonsept ServiFlex ivaretar det tekniske vedlikeholdet og verdien på bygget. Som komplett leverandør
har YIT i tillegg et omfattende tjenesteprogram for
eiendomsdrift.
Støtte fra Enova SF
Gjennom en årrekke har YIT bistått sine kunder med å
søke Enova SF om støtte til energieffektive løsninger i
bygg når dette har vært relevant. Dette har resultert i
ﬂere gode referanseprosjekt både for Enova SF og YIT.

Vi får bygg til å fungere

CONTRAFLAM STRUCTURE
Brannglass med minimale fuger.

Annonse
Wieden+Kennedy, Amsterdam
Arkitekt: NEXT architects

CONTRAFLAM STRUCTURE er et brannbeskyttende glassystem der silikonfuger mellom brannglassene erstatter
tradisjonelle proﬁler. Systemet gir ideelle interiørløsninger og effektiv brannbeskyttelse. De proﬁlfrie, loddrette silikonfugene
gir mulighet for nye arkitektoniske løsninger. Finnes også som hjørneløsning for bestemte brannbeskyttelsesklasser.
CONTRAFLAM er et brannbeskyttende personsikkerhetsglass med høy lystransmisjon, som kan kombineres
med ﬂere designglass.

www.glassolutions.no

FREDRIKSTAD

OSLO

TRONDHEIM

Habornveien 50
Postboks 1435, 1602 Fredrikstad
Tel: 48 11 88 00
Fax 69 32 20 75

Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: 48 08 19 65
Fax: 22 72 37 03

Ormen Langesvei 9
Stampeveien 1, 2827 Hunndalen
Postboks 1879, Lade, 7440 Trondheim Tel: 48 08 19 64
Tel: 48 08 19 71
Fax: 61 18 18 85
Fax: 69 32 20 79

GJØVIK

SAUDA
Nesøyra 15, 4208 Saudasjøen
Tel: 48 08 19 67
Fax: 52 78 07 30
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LIMT FASADE: Glasset på
fasaden på Veidekke-bygget
er tapet på et Profilteamutviklet aluminiumssystem.

Tapet fasade
– Det nye Veidekke-bygget blir nok kommentert av barna i baksetene på bilene
som passerer på E6, sier Kjell Lindstad hos Profilteam. Hele glassfasaden på det
nye, fargerike Veidekke-bygget på Rudshøgda i Hedmark sitter i tosidig tape.

Tekst og foto Jo E. Brenden

Et steinkast unna barndomshjemmet til
forfatteren og sangeren Alf Prøysen har
et nybygg som vekker oppmerksomhet
vokst fram. Unikt – ikke bare på grunn
av spenstig arkitektur, men det er også
et av de første byggeprosjektene i landet
med en tapet glassfasade.

Skinnende bygg
– Vi kan vel slå fast at bygget synes! Det
er blitt et ikonpunkt for dem som passerer på E6en, sier prosjektleder Kjell
Lindstad hos Proﬁlteam.
Bedriften ﬁkk i oppdrag å montere fasaden til Veidekke Entreprenør.
Proﬁlteam valgte å tenkte utradisjonelt.
– Det er en tapet fasade som er oppbygget på et aluminiumssystem som er

egenutviklet. Hele fasaden sitter i tosidig
tape. Vi har brukt 3Ms teknologi sammen
med tolags herdet glass, dekorert med
kombinasjoner med print.
Det 1.200 kvadratmeter store bygget,
som huser Veidekkes regionale kontor
for 30 funksjonærer og 70 håndverkere,
har oppsiktsvekkende rene, blanke farger.
De som ser bygget utenfra opplever en
blåsvart glans som er helt unik. I soloppgang og solnedgang skinner bygget som
ligger på toppen av Rudshøgda i Ringsaker.
– Hvordan gikk dere fram?
– Vi måtte forsøke å ﬁnne løsninger
som var tilpasset norske forhold. Det
var fristende å lime hele fasaden, men
vi endte opp med å lage et system som
skulle tåle temperaturer og fuktighet,
og allikevel innfri 3Ms strenge krav. Alt
vi gjorde ble nøye loggført.

Ny trend?
Lindstad forteller at i utlandet så er
liming av glassfasader etter hvert blitt
ganske utbredt. Nå spår han samme utvikling i Norge.
– Vi kan med denne metoden gjøre
mye mer med fasadene enn tidligere.
Med andre ord: Vi kan leke oss og proﬁlere bygg på en helt annen måte. Man
kan ta bilder og blåse de opp over hele
fasaden. På dette bygget var det litt av
en jobb, for det er over 300 glass på
fasaden. For glassleverandøren Modum
Glassindustri var nok dette et krevende
oppdrag. Arkitekten og Modum måtte
ta en del prøveprints før det endelige uttrykket ble satt, sier Lindstad og smiler.
Glasset utvendig er uten synlige
innfestninger og skaper følelsen av
renhet. Fasadeglassets dekor er laget

12

av vektorbaserte, høyoppløselige bildeﬁler. Arkitekt Tor Kraft hadde et mål:
Å gjenspeile takﬂisene på ei stavkirke,
men med et moderne tredimensjonalt
uttrykk.

Tidkrevende prosess
Per Halvorsen hos Modum Glassindustri ser tilbake på en lang og spennende
prosess sammen med Kraft.
– Vi har gått noen runder fram og
tilbake med arkitekten før han kom
frem til det ønskede uttrykket. Men vi
er meget fornøyde med sluttresultatet,
og dette vil det bare bli mer og mer av i
framtiden, sier Halvorsen.
Han mener Veidekke-prosjektet var
spesielt.
– Det var først ment å printe på enkelt
glass, men i og med Proﬁlteam skulle
bruke en helt spesiell innfesting, som
ble synlig gjennom printet, var vi nødt
til å ﬁnne en annen løsning. Det ble da
benyttet et laminert 8,76 millimeters
glass, hvor printet ligger på baksiden av
det ytterste glasset. Så ble det benyttet
et lag Vanceva Polar White-folie, som er
helt tett. Dette resulterte i at innfestingen ble skjult. Det ble en utfordrende
printjobb, for hvert glass måtte nummereres for å få til overgangene og
en riktig rekkefølge i monteringen,
forteller Halvorsen.

INNVENDIG: Rette linjer, farget betong. Veidekke-bygget er like spesielt innvendig
som utvendig.

Smal tomt
Veidekkes prosjektleder Kai Skjelbostad
ønsket seg noe oppsiktsvekkende:
– Vi satt på ei smal tomt – med 30
meter til jernbanen og 50 meter mot
E6. Vi valgte arkitekt ut fra at vi ville
ha noe som var litt spesielt på tomta,
som er vendt mot E6. Med historikken
til Kraft så visste vi at vi ville få et bygg
med annerledes utforming og fargevalg.
Kraft studerte tomta i lang tid før han
fant ut hva han ville gjøre, forteller
Skjelbostad.
– Det andre absolutte kravet var at vi
ville ha et energiklassiﬁsert A-bygg. Det
ga noen begrensninger og satte samtidig krav til teknikken. Konsulentﬁrmaet
Itech AS sa blant annet nei til himlinger. Betongen skulle brukes som en
termisk masse når temperaturen skulle
reguleres. For øvrig bruker vi i bygget
90 prosent bergvarme og 10 prosent
spisslast, sier Skjelbostad, som sammen
med medarbeiderne ﬂyttet inn i bygget
for en måned siden.
Innvendig møtes man av mye farget
betong i åpne arealer.
– Vi kunne ikke ha hinnedannende
maling eller sparkling. Vi lette lenge før
vi fant noe som kunne være farget for å
slippe å bruke bare en grå støvbinding.
Vi fant en betongglassur, og arkitekten
har valgt de tre fargene grønn, blålilla
og terrakottarød. Et svært godt valg, sier
Skjelbostad og smiler.
– Vi er veldig fornøyde og har fått
det vi ønsket oss: Et funksjonelt og røft
bygg med ﬁne linjer. Dessuten vekker
det oppsikt blant ﬂere enn traﬁkantene
langs E6.

UNIKT: Samspillet mellom materialer gir bygget et helt spesielt uttrykk.

FAKTA
Regionskontor Veidekke Entreprenør
Sted
Adresse
Type
Byggherre
Arkitekt
Entreprenør
Byggeår

Rudshøgda
Rudsflata 11, 2360
Rudshøgda
Kontorbygg
Veidekke
Tor Kraft
Veidekke
2012

Glass og fasader

GODT SAMARBEID: Både prosjektleder Kjell Lindstad (til v.) i Profilteam
prosjektleder Kai Skjelbostad i Veidekke
er fornøyd med bygget ved E6.

Systemleverandør
Fasadeentreprenør
Vindusleverandørr
Dører
Leverandør
Solskjermingssystem

Profilteam
Profilteam
Nordan
Schüco
Modum Glassindustri
Innvendige persienner
mellom glassfasader

En ny generasjon proﬁlsystem...

Annonse
...bygd med “Technology for Ideas”
WICONA presenterer nå ﬂere nyheter. Nyheter som hever nivået
for energieffektiv bygging og dermed setter nye standarder i
markedet. WICONA har, som første byggsystem i aluminium,
mottatt passivhussertiﬁkat for vinduer og fasader fra ift Rosenheim i Tyskland.
Du bestemmer nivået, vi står for løsningen! For mer informasjon,
besøk gjerne vår hjemmeside.

www.wicona.no

WICONA is a Hydro Brand

14

GAMMELT
OG NYTT: Regjeringsbygg nummer seks huser to
departemenet. Lyse
diffuserende materialer i glass og aluminium reflekterer
lys til forplassen og
byrommet.
STERKERE:
Glasstaket er dimensjonert for punktbelastning, som fottrykk
fra vedlikeholdspersonell. Normalt ville
kravet vært en jevn
fordeling av trykk fra
vind og snø.

Moderne sikkerhet
For hundre år siden var Enkekassen i Oslo redningen
for mange kvinner. I dag huser bygningen statsansatte i
to departement. De er omgitt av glass og finner laget av
aluminium.
Tekst Bjørn Kvaal Alle foto Statsbygg

Da Statsbygg skulle oppføre regjeringsbygg nummer seks i rekken, ble løsningen å restaurere en antikvarisk bygning
fra 1899, utvide med nabobygget fra 2001
og komplettere det hele med et nybygg.

Ville finne tilbake
Det ble lagt mye arbeid i å avdekke den
opprinnelige utførelsen før arbeidet
med å reetablere overﬂater kunne starte.
Samtidig skulle sikkerheten for de
ansatte og besøkende ivaretas, planer
som var på plass før eksplosjonen i
regjeringskvartalet 22. juli 2011.
– Sikkerheten er ivaretatt ut fra de
kravene som var gjeldende på det tidspunktet da leveransen ble deﬁnert, sier
prosjektleder Tora Langseth i Statsbygg.
Det er begrenset hva hun kan opplyse
om krav til sikkerheten rundt brann,
eksplosjoner eller skudd.

Trangt om plassen
Det samme gjelder prosjektleder Henrik
Søgaard Karlsen hos glassleverandøren
Saint-Gobain Bøckmann i Fredrikstad.
– Men det har vært det mest omfattende og krevende prosjektet jeg har
jobbet med, sier han og tenker på kompleksiteten, en trang byggeplass og leveransen på over 3000 kvadratmeter glass.
Det var viktig å avdekke den opprinnelige utførelsen før arbeidet med å
reetablere overﬂater kunne starte. Blant
annet Riksantikvaren og entreprenører
med spesiell kompetanse på gamle byggeteknikker bidro. Flere ganger måtte ting
justeres og nye løsninger måtte velges.

Økte femti prosent
Glass- og fasadeløsningen økte med
mer enn femti prosent fra opprinnelig
budsjett på 22 millioner kroner i løpet av den to år lange byggeperioden.
I følge Statsbygg forteller dette noe om

kompleksiteten når løsningene måtte
ta hensyn til både bygningssikkerhet,
forskriftsmessige brannkrav, kort avstand til nabobygg, lyddemping inne
og traﬁkkstøy ute.
Dessuten skulle byggene forenes i én
form, der det blant annet ble tatt hensyn til det over 110 år gamle bygget i
Keysersgate 8, som ble tegnet av arkitekt
Bødtker for Enkekassen.

Trykk på tak
Bygningstekniske sikkerhetstiltak ble
satt ut fra en standard der Plan- og bygningsloven ble lagt til grunn som minimumsstandard, og ikke ut fra at dette
var godt nok. Ett eksempel er glasstaket
som Saint-Gobain Bøckmann leverte.
Det er dimensjonert for punktbelastning, som fottrykk fra vedlikeholdspersonell. Normalt ville kravet vært en jevn
fordeling av last av vind og snø i henhold til Norsk standard.
For øvrig er en del festepunkter for
sikkerhetsanordning intergrert i tak og
fasader.

Foliert mot nedfall
Karnappen på vestfasaden av nybygget, T9,
er kledd med 160 kvadratmeter punktfestet

15

IKKE
ALUMINIUM:
Contraflam
Structure med
moduler på inntil
1,4 meter bredde
og 3,5 meter
høyde ble satt
sammen med
fuger og er uten
aluminium.
Bildet er fra et
annet bygg enn
R6. Foto: Henrik S. Karlsen

FAKTA
Regjeringsbygg 6 (R6)
Teatergata 9, Oslo
BA Arkitekter AS.
Narud Stokke Wiig
Sivilarkitekter AS har
bistått i byggeperioden.
Byggeår
2012
Statsbygg er byggherre, forvalter og drifter.
Kontorarealene leies ut til Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet, mens Departementenes Servicesenter er
leietaker for fellesfunksjonene i bygget.
Sted
Arkitekt

Bakgrunnen
q3FHKFSJOHFOWJMMFTBNMFEFQBSUFNFOUFOFJ
regjeringskvartalet.
q4UBUTCZHHIBSGÆUUPQQHBWFO
q-TOJOHFOGPSEFUOZFTUFSFHKFSJOHTCZHHFU
regjeringsbygg 6 (R6) ble å restaurere en
antikvarisk bygning fra 1899, utvide til nabobygget
fra 2001 og komplettere det hele med et nybygg
der hovedinngangen nå er plassert.
q"MUFSLOZUUFUUJMSFHKFSJOHTLWBSUBMFUNFEFO
underjordisk gang.
q6UGPSESJOHFS-JUFOUPNU HBNMFPHOZFCZHOJOHFS
som skulle forenes til en helhet og strenge
sikkerhetskrav.

SIKRER:
Det er mye sikkerhetsglass i R6. Det
gjelder blant annet
for personsikring
i forhold til brudd
ved normalbelastning på vegg.
Emalitglass. Dette glasset er heatsoaktestet
og foliert for å sikre mot nedfall.
0,93 x 1,4 meter er eksempel på
formater i brannglass med aluminiums-rammer. På R6 ble det ikke benyttet slike rammer, men Contraﬂam
Structure (CFS). Disse hadde breddemoduler på inntil 1,4 meter. Høyden
var på omkring 2,7 meter. I bredden ble
løsningen å stable glass mot hverandre
med en fuge i mellom og altså fri for
aluminium.

Skal sitte trygt
De ﬂeste steder går glasset fra gulv til
tak, og har krav om bruddstyrke slik at
brukerne kan sitte trygt, selv i forbindelse med uaktsomhet eller skade på glassene. Styrke ut over dette får Karlsen ikke
opplyse om, ut over at mange av løsningene måtte Saint-Gobain Bøckmann i
Fredrikstad ut til søsterbedriftene i Europa for å få levert.
I lysgård og atrium er det benyttet
glasset Contraﬂam Structure (CFS) fra
plan seks og opp på grunn av sikring
ved varmrøyk. Disse glassene har EW30
klassiﬁsering.
Dette er brannglass som kan monteres som en helglassløsning og som
kan håndtere store format i sammenheng med brannhemmende glass.

Brannglass på innsiden
I den ene lysgården var det vernever-

dige vinduer som skulle tas vare på i
trappeløpene og brukes videre slik de
var montert. Da trappeløpene og tilhørende vinduer ﬁkk brannkrav siden
dette nå ble innvendige i lysgarden ble
løsningen Contraﬂam Structure. Dette
er brannglass montert på innsiden med
vertikal fuge som ikke var synlig fra lysgården. Det eneste som måtte endres
litt på var haspene for adkomst for vask
fra utvendig side.
Denne type glass er også benyttet
i trappeløpene som en brannsikring
av eksisterende uklassiﬁserte vinduer.
Hovedtrapp (K6) ﬁkk av RIBr EI30-krav,
mens Bi-trapp (K8) ﬁkk et EI60 krav.

– Vanskelig å se forskjell
Nesten 200 kvadratmeter utvendig fasade har EI60 brannkrav på grunn av kort
avstand fra tilstøtende bygninger som
T5 som huser blant annet «Kommisjonen for gjenopptakelsessaker».
– Dette er integrert bak aluminiumsﬁnnene slik at man nesten ikke kan se
forskjell, sier Karlsen.
Generelt er det brukt mye sikkerhetsglass i R6. Det gjelder for personsikring
i forhold til brudd ved normalbelastning på vegg, og mye som rekkverksfunksjon. For å innfri lydkrav innvendig ble det valgt laminerte glass med
en lydfolie. Slike lydglass er i seg selv
sikkerhetsglass.
I disse tilfellene var det lydkravet som

ble dimensjonerende for tykkelsen,
ikke kravet om kapasitet ved fysisk belastning av personer.

20 000 kilo pynt
Noe annet som er spesielt på R6 er
fasadeuttrykket. Fasaden presenterer
seg som en enhetlig lys ﬂate med relieff som speiler varierende vær og lysforhold ned på plassen.
Lyse diffuserende materialer i glass
og aluminium reﬂekterer lys til forplassen og byrommet.
Utsmykning på fasaden utgjør 20
tonn med aluminiums- og glassﬁnner.
Dette stilte ekstra strenge krav til innfesting av selve fasadene som skulle
bære slike laster i tillegg til seg selv med
normalt dimensjonerende laster.

BRANNHINDRING:
Saint-Gobain Bøckmann og prosjektleder Henrik Søgaard
Karlsen har levert
200 kvadratmeter
utvendig fasade i
R6 som har EI60
brannkrav på grunn
av kort avstand til
andre bygg.
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Glass bevarer
formen
Riksantikvaren tillot at Statsbygg bygget
om de store rommene til mindre kontorer i den eldste delen av R6.
Det er fortsatt mulig å se hele rom
som de opprinnelig var, takket være
glassvegger og lette konstruksjoner som
ikke dekker til det gamle. Ventilasjonen
er installert vertikalt i egne søyler for
ikke å skjule den opprinnelige romdelingen, men samtidig ivareta dagens
forskriftskrav til innemiljø og –klima.
Nye branndører i glass skal bidra til
å skape et lettere uttrykk, samtidig som
brannsikkerheten er ivaretatt.

Beholdt vinduene
I den antikvariske bygningen måtte de
originale vinduene bevares, og deler av
huset kunne ikke etterisoleres. Statsbygg
valgte å montere varevinduer på innsiden
for å få best mulig energibruk, samtidig
som vernekriteriene ble opprettholdt.
Restaureringsarbeidet av blant annet
vinduer er utført av snekkere som er
spesialisert i antikvarisk restaurering.

Fra vegg til tak

TIDKREVENDE: Den tidligere Enkekassen skulle integreres i to nyere bygg. Dette
satte krav til håndverk og samarbeid. Blant annet skulle de originale vinduene i de
antikvariske bygningen bevares.

Kontorene er på ti kvadratmeter med
nye overﬂater og glass fra vegg til tak.
Kontorene som vender mot glassgården
får mer dagslys ved hjelp av en installasjon som henger fra taket og fanger
dagslyset utenfor, for så å reﬂektere det
mot kontorene og kantinen i nede i
glassgården.
Det har vært et mål å prosjektere for
et lavt energibruk, bruk av miljøriktige
materialer, miljøvennlig avfallshåndtering og gjenbruk av materialer i den
antikvariske rehabiliteringen. Maksimalt beregnet netto energibehov er
henholdsvis 112, 118 og 154 kWh/m2
for Teatergata 9 og Keysers gate 6 og 8.
Beregnede tall er under måltallene.
Å begrense miljøbelastningen ved
produkt- og materialvalg har skjedd ved
at det i prosjekteringsprosessen hele
tiden ble vurdert hvilke materialer som
kunne benyttes for å oppnå målene.
Deretter ble det satt miljøkrav til materialer og produkter.

Ville ha samarbeid og god tone

NYTT: Kontorene er på ti kvadratmeter
og har nye overflater.

Går det an å kreve godt samarbeid i en
kontrakt? Statsbygg la inn dette som ett
av momentene i avtalene de inngikk
med leverandørene til R6.
– R6 ville bli et krevende prosjekt.
Godt samarbeid og leverandørenes evne
til å snakke sammen, utfordre hverandre og å ﬁnne gode løsninger ville bety
mye for sluttresultatet. Derfor la vi inn
en klausul som tok for seg at vi satte krav
til samarbeid, utviklingsfaser, felles løsninger og valg, og der alle som hadde
relevant kompetanse skulle bidra, sier

prosjektleder Tora Langseth i Statsbygg.
Prosjektleder Henrik Søgaard Karlsen
hos glassleverandøren St-Gobain Bøckmann, sier samarbeidet og den gode
tonen har gitt mange positive opplevelser. Ett eksempel er kontakten de har hatt
med Veidekke, som hadde hovedentreprisen i prosjektet, og Statsbygg og ARK.
– Dyktige og profesjonelle folk. Å jobbe på samme lag hvor alle dro i samme
retning for et godt sluttresultat ga dette
oppdraget en ekstra dimensjon sier
Karlsen.

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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Laminerer munnblåst med float
Glashütte Lamberts viser nå frem glass
laget på tradisjonsrike gamle metoder,
laminert på float glass. Dermed åpner det
seg muligheter for å at «antikke» glass kan
brukes i moderne bygg, hvor de tekniske
kravene naturlig nok er helt annerledes
enn den gang antikkglasset var å regne
som et bygningsglass.

Den gang var det greit med små formater og tynne glass. I dag må vi ha store
plane flater som oppfyller kraven til sikkerhet, og som kan bygges til isolerruter
på 2- eller 3-lag for å oppfylle det moderne
byggets krav til energi, støy sikring. Samtidig får man frem farger og et naturlig spill
som kun håndlaget glass har.

Riktig glass på rett sted
For å bruke riktig glass på rett sted kreves en del grunnleggende kunnskap. Gjennom
denne artikkelen håper vi å få på plass en del definisjoner og begreper som bidrar til
at det brukes riktig glass på rett sted. Dessuten at det kanskje benyttes glass på enda
flere steder enn tidligere.
Tekst Harald Aase

Bruken av glass øker og Glass og Fasadeforeningen ser behovet for å bidra til
at kunnskapen øker.
– Vi som daglig arbeider med dette
fantastiske materialet, ser at det er behov for i gi mer kunnskap til alle som
skal benytte seg av glass. Gjennom å
øke kunnskapen tror vi også at glass blir
det foretrukne materiale på steder der
andre løsninger velges. Glass er jo blitt
et åpenbart alternativ og ikke et supplement, sier Per-Henning Graff, prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen (GF).

Begreper
Det kan fort oppstå forvirring med
begreper som sikkerhetsglass, sikringsglass, trygghetsglass og så videre. I NS
35109 – Sikkerhetsglass i bygg, krav til
klasser i ulike bruksområder, ﬁnner vi
alle disse begrepene godt forklart og
beskrevet, samt henvisninger til hvor
de skal benyttes, og kanskje like viktig,
hvor de ikke skal brukes. Vi gir deg her
en oppsummering:
Sikkerhetsrute er en fellesbetegnelse
for personsikkerhetsruter og trygghetsruter.
– Personsikkerhetsruter har glass som
har et trygt bruddmønster og brukes
som sikring mot personskader.
– Trygghetsruter har glass som har
mekanisk styrke til å motstå hærverk,
forsinke innbrudd, sikre mot skudd, og
beskytte mot brann og eksplosjoner.
Vær også oppmerksom på at det skal
kunne dokumenteres at produktet oppfyller kravene i forskrift. Dette vil lettest
kunne gjøres hvis det velges løsninger
som oppfyller kravene til preaksepterte
ytelser som for eksempel veiledning til
TEK, standarder eller byggdetaljblader
fra SINTEF Byggforsk. Velger man andre
løsninger, materialer og metoder, må
dokumentasjon på at glasset er testet og
sertiﬁsert kunne fremlegges.

TRYGT: Visuelt og funksjonelt er glass som materiale i rekkverk et glimrende alternativ. I forhold til sikkerhet er det heller ikke noe problem å bruke glass, forutsatt at man
velger riktig dimensjon og type. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Personsikkerhetsruter
Rekkverk: Byggeskikken i dag tilsier
mange boenheter på små tomter, og
da bygger vi i høyden. Muligheten
til å være ute blir ofte på terrasser og
balkonger, og for å gjøre det transparent
og luftig brukes gjerne glass i rekkverket, enten som fyllelement eller som et
konstruktivt rekkverk. Dette er en trend
som følger med dagens byggeskikk.
I rekkverk vil innfestingen være viktig for valg av glasstype og for dimensjoneringen, men hovedregelen sier
laminerte glass, og som oftest herdedelaminerte. Skal glassene festes med
bolter, enten i dekkeforkant eller i et
konstruktivt stendersystem, så bør ikke
bare prisen være retningsgivende, men
riktig kvalitet og dimensjon både på

glasset og systemet for øvrig.
Kravet til rekkverk er forankret i
TEK10 § 12-17 hvor det står at rekkverket skal ha høyde og utforming som
sikrer mot fall og sammenstøt. Høyder
og andre krav er beskrevet og angitt i
TEK og veiledning, og kravet til motstand mot laster er hentet fra NS-EN
1991-1-1.
NS 3510 gir gjennom tillegg B god
bakgrunn for rett valg av glass til bruk
i rekkverk, og det er tabeller for dimensjonering av glassene. Men husk at den
konstruktive delen av rekkverket skal
tåle den belastningen et rekkverk kan
bli utsatt for i ekstreme tilfeller.
Vindu og andre glassfelt: Glass
som ved knusing kan volde skade på
person eller husdyr, skal ikke benyttes >>

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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Stilig, eller….
Innovative glassløsninger leser vi om stadig vekk. Spesielt
fra de store produsentene. Men man kan klare å skape noe
som liten produsent på eget verksted også. Denne artige
løsningen med laminerte glass med elektrisk folie har Hole
Glass i Bergen utviklet. Glassene er montert på Lægreid
Hotell i Sogndal. Glassene blir klare når de får strøm, og opal
når strømmen slås av. Det som åpenbarer seg når strømmen
slås på er opp til kunden å bestemme….

LAMINERT: Vinduer i tak må ha laminert glass i nedre glasslag.
Da detter ikke glasset ned ved brudd. Foto: Privat

med mindre det er foretatt sikring mot
fare ved sammenstøt eller fall (TEK10 §
12-20).
Denne sikringen kan utføres ved
bruk av personsikkerhetsglass med
trygt bruddmønster, og den viktigste
funksjonen er å hindre folk i å bli utsatt
for skader ved sammenstøt med glass.
Spesielt viktig er områder hvor barn
ferdes eller leker.
Tak og skråstilte konstruksjoner:
Her er det viktig å hindre skader fra
glass som knuser og faller ned. Dette
gjøres ved å benytte laminerte glass i
nedre glasslag. Dette glasset må være
tilstrekkelig dimensjonert så det tåler
at glassruten får et brudd eller at gjenstander faller på taket og knuser glasset.
Det skal være trygt å ferdes i bygninger
med glasstak.

Trygghetsruter
Herværkshemmende glassruter: Bruk
av hærverkshemmende glass er ikke
deﬁnert i TEK eller andre forskrifter.
Arkitekter og prosjekterende beskriver
slike glass utfra byggherrens behov og krav.
I denne sammenheng har en trygghetsrute, tilstrekkelig mekanisk motstandsevne til å redusere konsekvensene av tilfeldig hærverk. Glasset
må kunne motstå slag og kasting av
gjenstander. Slike glass prøves i
henhold til NS-EN 356 ved at en
stålkule med diameter på 100 mm og
vekt på 4,11 kg slippes på en glassrute
fra enten 1,5 m, 3,0 m, 6,0 m eller
9,0 m. Om ruten motstår dette angrepet etter nærmere bestemte kriterier,
klassiﬁseres den fra P1A til P5A. Om
ruten motstår ni treff (3x3) fra 9 m,
klassiﬁseres den i klasse P5A.

INTET NEDFALL: Det skal være trygt å ferdes i bygninger med glasstak. Brukes
laminerte glass i nedre glasslag, er tryggheten ivaretatt. Foto: Harald Aase

Bruksområder for glass av de laveste
klassene er private hjem, fasader hvor
man ønsker bedre beskyttelse enn hva
tilfellet er med vanlig glass, skoler,
barnehager.
Bruksområder for de høyere klassene vil være områder som krever bedre
beskyttelse mot vandalisme, og til dels
også mot angrep, som for eksempel
offentlige kontorer (sosialkontorer),
vaktrom, museer og utsatte typer av
næringsdrift.
Innbruddshemmende glassruter:
Bruksområdene for slike glass er forretninger eller institusjoner som er pålagt
å beskytte seg mot innbrudd og/eller
hærverk. Bruk av slike glass er heller
ikke deﬁnert gjennom forskrift, men
kan pålegges av forsikringsselskaper eller andre. Arkitekter og prosjekterende
kan også beskrive slike glass utfra bygg-

herrens behov og krav.
Vi snakker om trygghetsruter som er
testet etter NS-EN 356 med slag mot
glasset med slegge og øks. Glassene kan
klassiﬁseres som P6B, P7B eller P8B,
avhengig av hvor mange slag med hammer og øks (fra 30 til over 70) den kan
motstå før kriteriene for gjennomtrenging er nådd. Hensikten med å benytte
slike glass er å forlenge tiden det tar å
gjennomføre et innbrudd, eller aller
helst å hindre det. Uansett må inntrengeren benytte verktøy eller maskiner for
å komme gjennom.
P6B tilfredsstiller FGs krav til innbruddshemmende rute.
Skuddhemmende glassruter: Skal
man beskytte seg mot skudd eller prosjektiler, må man benytte trygghetsruter
som har evnen til å hindre prosjektiler i
å trenge gjennom ruten. Vi snakker for >>
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Passivhus-sertifiserte vindussystem i aluminium
Schüco AWS 112.IC (Aluminium Window System, 112 mm profildybde, Insulation Cover) er, i følge Schüco, verdens første
vindussystem i aluminium, som innfrir de strenge passivhussertifisierings-kriteriene til das Passivhaus Instituts i Darmstadt,
Tyskland. I kombinasjon med det høyisolerte dørsystemet Schüco
ADS 112.IC er det mulig å oppnå en isoleringsverdi på Uw ) 0,80
W(m2K) for hele vinduet med den foreskrevne glassverdien på Ug
= 0,7 W/(m²K), mener leverandøren.

HUFF: Herdet glass, festet med klemfester, uten sikkerhetspinne… Det er ikke trygt!
Foto: Per Henning Graff

eksempel om pause- og hvilerom på
politistasjoner, ambassader og offentlige bygg hvor viktige råd og direktorater har sine kontorer.
Bygg som kan være utsatt for sabotasje vil også være naturlig å sikre mot
prosjektiler og skudd.
Skuddhemmende glassruter prøves
etter NS-EN 1063. Standarden angir spesiﬁkke våpen- og ammunisjonstyper
og klassiﬁserer med hensyn til motstand mot større og kraftigere prosjektiler fra BR1 til BR7. Klassene som angir motstand mot blykuler skutt med
hagle, er SG1 og SG2, avhengig av om
glassruten kan motstå én, henholdsvis
tre skudd. Standarden klassiﬁserer også
om det er splintavgang.
Karmen og veggen må være av samme
beskyttelsesklasse som glasset.
Eksplosjonshemmende glassruter:
Dette er glass som er laget for å motstå trykk fra eksplosjoner, og som har
en motstandsevne mot en plan sjokkbølge. Eksplosjonshemmende glassruter klassiﬁseres stigende fra ER1 til
ER4 ifølge NS-EN 13541. Kriteriene
for å oppnå klassiﬁsering er at det ikke
oppstår gjennomgående hull i ruten eller åpninger mellom glassruten og rammen/ innfestingen.
Bruksområder vil være områder og

bygninger som kan være utsatt for terror og angrep.
Installasjoner og næringsbygg som
jobber med eksplosiver og brannfarlige stoffer og væsker vil ofte også sikres
med glass av disse typene.
Brannmotstandsruter: Etter hvert
som vi bygger tettere og tettere, og ﬂere
mennesker lever sammen i samme bygning, vil behovet for å sikre rømningsveier og hindre brannspredning øke.
Det er krav i TEK10 om å oppnå
tilfredsstillende sikkerhet ved brann
for personer som oppholder seg i eller
på byggverket. Det skal være tilfredsstillende mulighet for å redde personer og husdyr og for å drive effektiv
slokkeinnsats, og sannsynligheten for
brannspredning til andre byggverk blir
liten.
Skal vi klare dette, og samtidig ha
tilstrekkelig innslipp av dagslys, må vi
benytte trygghetsruter som beholder sin
stabilitet når den utsettes for ekstrem
varme. Det er et krav at glasset ikke kollapser og dermed bidrar til at ﬂammene
slår gjennom og sprer seg.
Slike glass kan også ha krav til isoleringsevne eller strålingsreduserende
evne. Disse egenskapene betegnes
henholdsvis E, EI og W, og angir hvor
langt inn i et standardisert brannforløp

UTSATT: Glass som ved knusing kan
volde skade på person eller husdyr,skal
selvfølgelig ikke benyttes der hvor barn
leker. Foto: Harald Aase
disse kriteriene opprettholdes i minutter. Klassiﬁsering i henhold til NS-EN
13501-2 kan for eksempel være: E 30,
EI 60 eller EW 90.
Ytelseskravet til brannklassiﬁserte
glassruter fremgår i Veiledning om tekniske krav til byggverk, eller i brannkonsulentens beskrivelse og krav.

Sikkerhetsnorm
Glass og Fasadeforeningen vil på nyåret
lansere sin egen Sikkerhetsnorm. Den
skal gi en beskrivelse av gjeldende regler
og standarder for dimensjonering,
prøving, klassiﬁsering og sertiﬁsering av
sikkerhetsruter.
– «Sikkerhetsnormens» retningslinjer for valg av sikkerhetsruter skal gi
et enhetlig grunnlag for beskrivelse av
best egnet sikkerhetsglass i de respektive bruks- og risikoområdene. Vi tror
dette blir et nyttig verktøy for riktig valg
av glass for både bransje, byggherrer,
arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som arbeider med prosjektering av
bygningsglass, sier Per Henning Graff.
Kilder: Glass og Fasadeforeningen, TEK 10,
veilledning til TEK 10, NS3510.
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Opprinnelsen
Franskmannen, kunstneren, bokbinderen og kjemiker Édouard
Benedictus er opphavet til mer enn hva han egentlig tenkte.
En skjebnesvanger dag i 1903 arbeidet Benedictus på laboratoriet
sitt. Ved et uhell slo han i stykker en glasskolbe. Til Benedictus’ store
overraskelse endte ikke glasset opp i ørsmå biter over hele gulvet,
men kolben beholdt formen.
Benedictus ble nysgjerrig. Ved nærmere undersøkelser viste det
seg at kolben inneholdt plast-cellulosenitrat. Dette hadde tørket på

kolben og skapte en type klebefilm, eller belegg, på innsiden. Dette
holdt glasset fra å briste.
Hvorvidt Benedictus umiddelbart så potensialet i sin oppdagelse,
eller om han måte erfare flere uhell, for å arbeide videre med dette
vites ikke. Uansett ble Benedictus inspirert av denne erfaringen og
skapte med dette det første «uknuselige» glasset.
Kilde: todayifoundout.com

Stabile folier
I 1903 var det en klok mann med navn Eduard Benedictus som oppfant laminert
glass. Nå 100 år senere har utviklingen gitt oss sikkerhetsglass i to kategorier.
Det ene er glass med PVB folie og det andre er glass med stabile eller rigide folier.
Hva er forskjellen?
Tekst Harald Aase

Laminerte glass har vært brukt av glassbransjen i mange år. Glasset består av
to glassplater som lamineres sammen
med en folie mellom. Prosessen utføres
i en autoklave hvor glassene varmes
opp under trykk, eller i en vakumpresse
med varme. Folien smelter sammen
med glassene, og bidrar til at glassbitene henger fast i folien hvis glasset
knuses. Dette fører til økt sikkerhet, og
gjør laminerte glass meget anvendelig i
bygg og i kjøretøy. Etter hvert har vi sett
at laminerte glass kan fylle mange funksjoner, og bruksområdene har økt kraftig. Folien av polyvinylbuteral (PVB) kan
legges i ﬂere lag for å få økt tykkelse og
den kan ha farger eller dekor.
– Det største feltet for laminerte glass
er i dag sikkerhet og sikring. Vi ser at
herdede glass lamineres sammen, og
fremstår som glass som tåler høy belastning og stor påkjenning uten å briste.
Det brukes i rekkverk og i vegger, og til

sikring mot innbrudd og vandalisme,
forteller prosjektleder i Glass og Fasadeforeningen, Per Henning Graff.
– Betyr dette at glass med PVB-folie i
praksis dekker alle bruksområder?
– Nei, PVB-foliens egenskaper er ikke
optimale til bruk i vinduer og vegger.
Folien har ingen egen-stabilitet, og den
rives lett i stykker når ruten får et brudd.
Folien er sårbar for fuktighet, den kan
delaminere og bli gråhvit ved konstant
fuktighet. I tillegg vil egenskapene endres ved forskjellige temperaturer. Er
det kaldt vil folien bli stiv og sprø, og
den vil ikke gi ønsket beskyttelse mot
for eksempel inntrengere, eller skudd.
Ved knusing av begge glasslag vil PVBfolien ikke holde glassene oppe, og
konstruksjonen vil sige sammen. Dette
kan være til stor fare i mange sammenhenger. Spesielt i innvendige glassvegger som er festet i lister oppe og nede,
og i en del rekkverkskonstruksjoner. Tak
vil også være utsatt, sier Graff.
I de senere årene har det kommet

andre folietyper på markedet, gjerne
kalt stabile eller rigide folier. Dette er
folier av for eksempel ionomerplast,
polykarbonat, akryl og PET-plast.
Er dette produkter som vil erstatte
PVB-folie?
– Dette er typer som har eksistert i
mange år, men de senere års offensive
bruk av glass har gjort at markedet
etterspør mer solide og stabile glasskonstruksjoner. Vi snakker om stabile folier
som gjør at glasset blir stående i innfestningen, selv om begge glasslag er knust.
Folien er tykkere og vesentlig stivere
enn tradisjonelle PVB folier. Dette vil
føre til at vi kan benytte tynnere glass,
med den fordel at glassene vil bli lettere. Dette er positivt for både håndtering og transport. Dette har stor betydning for beregning av konstruksjonen
til for eksempel et glasstak. Men den
største fordelen ligger i at glassene ikke
vil falle ned eller klappe sammen ved
brudd, sier Graff.

Den sikre vej til transport af glass og vinduer
i alle størrelser !
Glasstativer / lagersystemer / bilindretning / glassløftevogne op til 300 kg !
Type 5

Type 5.2

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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TRYGT: Her ved Rånåsfoss kraftstasjon er det brukt 10 mm herdet active
SN med - 16 mm luftrom - 21,52 mm herdet laminert med Sentry glass
pluss folie, som er en type stabil folie. Glassfinnenene er bygget opp av
25,52 mm herdet laminert med Sentry pluss folie. Systemet er Pilkington
Planar. Foto: Kvam

Bruksområder
– Hvilke anbefaling kan du gi for glass
med stabile eller rigid folie?
– Til bruk i trygghets- og sikringsruter
vil glass som er laminerte med stabile
folier fremstå som vesentlig mer motstandsdyktig mot hærverk og innbrudd
enn glass med PVB-folie. Konstruksjonene kan endres fra ﬂere lag med
tynne glass og ﬂere tynne lag med folie,
til færre glasslag med tykkere glass og
en tykk folie. Vi vet at disse foliene er
stabile under påvirkning av fuktighet
og ikke vil delaminere eller endre farge
på grunn av fukt. Dessuten kan folien
brukes sammen med støy- og fargede
folier og i tillegg kan poleres sammen med glassene. Vi har store bruksområder for glass som er laminerte
med stabile folier. Trenger du hjelp for
å ﬁnne frem til glass med rett folie, kan
vi eller for eksempel glassprodusentene
kontaktes, avslutter Graff.

I TAK: Herdede glass som er
laminerte, her brukt i taket på
busskur.

KONSEKVENS: Herdet laminert glass kan kollapse og bli revet ut av
festene etter brudd
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STENGT:
Mange butikker
har valgt gitter
eller andre
barrierer når de
skal beskytte seg
mot innbrudd.
Men med litt
skolering kan
glass ta andeler.
Foto: Jo E. Brenden

Med glass mot innbrudd
Forsikringsbransjen tar gjerne til orde for å bruke glass
i kampen mot innbruddstyvene. Men vil ikke kåre noen
vinner av glass eller gitter som mest effektive hinderet
for innbruddstyver.
Tekst Jo E. Brenden

– Glass gir full utstillingseffekt. Man
kommer seg ikke igjennom en moderne innbruddsshemmende glassrute.
Folk ville ha blitt overrasket dersom
de visste hvor solid et slik glass (standarden EN 356 – og klassene P6B, P7B
og P8B) egentlig er, sier fagansvarlig for
innbrudd, ran og krim, Bjørn Skari hos
forsikringsselskapet IF. Og han får støtte
av fagsjef Arve Haug i Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd, FG, hos Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Debatt
Når forsikringsselskapene reiser rundt
til bedrifter og forretninger kastes de
ofte inn i en debatt om hva som er best
innbruddssikring: Glass eller gitter.
– Vi taler hverken for det ene eller
andre, men vi krever skikkelig sikring.

På noen områder er et tradisjonelt gitter
bedre enn innbruddsshemmende glassruter, andre områder er det motsatt. Vi
forsøker å orientere om fordeler og ulemper ved begge alternativene, sier Skari.
Haug i FG (Forsikringsselskapenes
Godkjennelsesnevnd) vil heller ikke
kåre noen vinner:
– For FG er begge deler likestilt og
fra vår side så aksepteres både glass og
gitter fordi begge deler har noe for seg.
Egentlig heier jeg også litt på begge,
for gitter og glass har sine styrker og
svakheter, sier Haug.
Haug sier han forstår at det argumenteres for glass. Den siste tiden har
nemlig Haug blitt kurset opp i glassets
egenskaper, og har fått seg en vekker i at
«glass er utrolig sterkt»:
– Glassets sikkerhetsegenskaper har blitt
veldig forbedret de siste årene, og glasset
er veldig egnet til å beskytte og framheve.
Når forretningen eller bedriften satser på
utstilling, så er glass i fasadevalget utmerket. Derfor brukes det ofte FG-godkjent
glass som materiale i fasader.

Avskrekkende effekt

BEGGE DELER: Arve Haug i FG
(Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd) sier som Ole Brumm: «Ja takk,
begge deler» til glass og gitter. Foto: Privat

– Hvor er gitter å foretrekke?
– Gitter skaper en avskrekkende effekt
– en barriere som gjør at mange forbrytere ikke får lyst til å ta seg inn. Det er
en fysisk avskrekkende sak, men utgjør
derfor en massiv barriere som preger
fasaden. Sånt sett har glasset en fordel
i forhold til gitteret. Men på de største
kjøpesentrene har man nå store åpninger istedenfor dører, så ved stengetid
er det naturlig at forretningen stenges av
med gitter, sier Haug og legger til:
– Det hele blir en dragkamp mel-

lom det som er praktisk og det som
er estetisk. Det kan også brukes som
tilleggssikring dersom selve låsen eller
døren ikke er tilstrekkelig.
– Et gitter må låses fra innsiden, og
ofte blir løsningen solide hengelåser i
hjørnene. Det kan være litt klønete å
håndtere morgen og kveld. Men når du
står på utsiden av et gitter så virker det
veldig preventivt på folk som har lyst til
å ta seg inn, sier Skari.
– Og glassets fordeler?
– Glasset fungerer veldig bra som
utstillingsvindu samtidig som at de
innbruddsshemmende glassrutene er
utrolig solide.

God ramme
Skari mener man nå være på vakt når
det gjelder montering av glass:
– Mange gjør tabben å tenke at man
setter inn glasset som et helt vanlig
vindu, men det er en del krav fra forsikringsbransjen når det gjelder innfestingen som vi er veldig opptatt av
blir fulgt. For når innbruddstyvene slår
til er det ofte i festene det slipper.
Han får støtte av Haug:
– Vel så viktig som glasset eller gitteret er også selve rammen som det er
festet i. Er den av en god kvalitet og
tåler en trøkk? Rammen må holde når
de ubudne gjestene kommer.
– Men det er ingen samstemt forsikringsbransje i glass-/gitterdebatten?
– Nei. Bransjen tenker nok som de
ﬂeste: Alt til sitt bruk.
Likevel: Glasset får verdifull drahjelp
av bransjeforeningen, mener Skari fra
IF. Han mener Glass og Fasadeforeningen har utviklet et godt samarbeid med
forsikringsbransjen som gir frukter:
– Glass og Fasadeforeningen har sett
nytten i at folk skoleres og er blitt gode
på å gi kurs og undervisning i sikkerhetsglass. Det setter vi som jobber med
forsikring veldig pris på.
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Nå skal maten
LIV OG RØRE: Tirsdag til søndag yrer
det av liv og røre i Mathallen i Oslo.
Foto: Mathallen Oslo/Finn Ståle Felberg

GLASS: Ved hjelp av glass skal Mathallen lokke gatelivet inn og samtidig styrke livet ute på gata. Foto: Mathallen Oslo/Finn Ståle Felberg

Tekst Jo E. Brenden

– En helårsbase sikrer hygiene og
kvalitet av produktene. Det blitt trendy
å handle og spise mat på torget og en
torghall kan tilby ny komfort med en
klimaskjerm mot regn og vind. Derfor
kan det være behov for lignende bygg i
andre norske byer, spår arkitekt Christine Biesel ved Stavanger-ﬁrmaet Eder
Biesel Arkitekter. De tegnet Torghallen
i Bergen – et signalbygg i glass og tre
som huser torghandlere i første etasje
og Turistinformasjonen og Norsk Sjømatsenter i andre.

Litteraturhus-inspirasjon
I Oslo kom over 180.000 innom Mathallen de ﬁre første ukene. Hallen gikk
nesten tom for mat, og det var tidvis
nokså kaotisk.

– Torghallen i Bergen og Mathallen i
Oslo er to forskjellige bygg. I Bergen ønsket man å gå delvis innendørs med et
torg som hadde ﬂere hundre års tradisjoner, mens vi ønsket å lage en helt ny
markedsplass og et opplevelsessted
rundt mat og drikke, sier Sverre Landmark hos eiendoms- og byutvikler Aspelin Ramm, som står bak Mathallen Oslo.
Inspirasjonen hentet han og de andre
initiativtakerne bak mathallen fra Europa, men til slutt valgte de å lage sitt
eget konsept:
– Vi falt ned på en kombinasjon mellom handel, opplevelser og matkompetanse. Man kan nesten si at Litteraturhuset har vært til større inspirasjon
enn mathallene i Sverige, Finland og
nede på kontinentet. For i likhet med
Litteraturhuset skal dette være et hus
hvor alt foregår, sier Landmark.

Hallen huser spesialbutikker, kafeer
og spisesteder. I tillegg arrangeres det
rekke matrelaterte aktiviteter som konferanser, kurs, messer og konkurranser.
Kulinarisk Akademi er på plass i bygget.
– Vi satt for åtte år siden med et innbydende bygg som var regulert til bevaring som vi hadde lyst til å gjøre noe
ut av. Tre av veggfasadene var tradisjonelle glassfasader, og så har vi laget
en moderne glassfasade som fungerer
som hovedinngang. Mathuset vil lokke
gatelivet inn samtidig som det skal
styrke livet ute på gata. Jeg føler vi
lykkes med begge deler.
– Forresten: Det ligger en åpen plass
mellom Bellona-huset og Mathallen.
Når solen skinner i glasset så bades
denne plassen i sollys på en måte som
er helt utrolig og som bare må oppleves,
sier Landmark.
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i hall

12. mai åpnet Torghallen på fisketorget i Bergen og
12. oktober åpnet Mathallen i Oslo. I Norge tar man
nå etter Europa og putter maten inn i haller.

TORGHALLEN: Torghallen i Bergen har blitt et signalbygg som samler torghandlere under tak. Foto: Privat

Sterke meninger
I Bergen senker torgsjef Bent Unneland
skuldrene etter snart et halvår med drift.
Å føre opp et nybygg på et av Norges
mest kjente og avholdte utendørsmarkeder gjennom århundrer førte til høy
temperatur i vest:
– Her i byen er man jo kjent for ha
sterke meninger om alt, og når det
gjelder Brann eller Fisketorget så settes
følelsene i sving. Torghallen var jo et
veldig spesielt bygg og på planstadiet
ﬁkk det hard medfart i folkeopinionen.
Men folk har blitt vant til huset og nå
har det glidd inn i folks bevissthet og de
har trykket det til sitt bryst, sier Unneland, og hevder valget av glass var rett:
– Hadde det ikke vært bygget i glass,
så hadde det vært en kasse. Slik det fortoner seg nå er bygget en helt særegen
opplevelse.

Torghallen har nesten ikke en eneste
rett vinkel der det ligger på Strandkaien,
med siktlinjer mot Vågen og Bryggen.
Unneland forteller om turister som
roser nybygget:
– Bygget er gjennomsiktig. Uansett
hvor man står på ﬁsketorget eller i
byen kan man se inn i hallen. Og
turistene som er innendørs holder nesten på å svime av, fordi de kan se hele
byen uansett hvor du beveger deg inne
i bygget. Om kvelden kan folk nyte et
måltid inne, beskyttet fra nordavind og
piskende regnvær. Da blir bygget nesten
et eventyr i seg selv – enten man står
inne eller ute, sier Unneland.

Fortsatte historien
Arkitekt Christine Biesel tenkte historie
da hun leverte sitt forslag til konkurransen.

– Fisketorget har vært der i alle år,
men vi ville fortelle historien videre ved
å lage et moderne bygg i glass og tilføre
et element av det historiske gjennom
tre og fargebruk (okergul, rødbrun og
hvit).
Torghallen er på 2.300 kvadratmeter,
med en kulvert på 1.100 kvadratmeter
under bygget. Det består av to etasjer
og bygget er 70 meter langt og 20 meter
bredt på midten.
– Glasset i mathallen består av
skyvedører i helt transparent et-lags
glass for å skape forbindelse mellom
torget ute og inne. Grepet ivaretar siktforbindelser til verdenskulturminnet
Bergen Brygge og de historiske byggene
rundt Vågen. Om vinteren kan fasaden
lukkes for å gjøre torget værbeskyttet.
Temperaturen i første etasje holdes
over null. På varme vår- og sommer- og >>
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høstdager kan torghandlerne justere,
skyve vekk eller åpne opp glassene etter vind- og værforhold. Inne og ute
forbinder seg til en gjennomgående
torgﬂate.
– Glasset som er brukt i andre etasje
tilfredsstiller høye krav til demping
av lyd og sollys. Her har vi brukt mest
mulig transparent trelagsglass med
UV-ﬁlter. For turistinformasjonen fører
glasset til at man kan bruke bygget som
panorama og at man ivaretar kontakten
med bryggen, forteller Biesel.

Søker småsøsken
Tilbake i Oslo ser Landmark på køer av
mennesker som besøker Mathallen. Så
langt tyder alt på at Mathallen har kommet for å bli.
– Hvorfor er Mathallen en suksess?
– Det er vel et overskuddsfenomen.
Vi har blitt rike i Norge og prioriterer
å ta oss råd til å betale litt mer for mat
og drikke. Vi er lei av at store produsenter, store kjeder og store samvirkeorganisasjoner dikterer matbordene våre.
Og gjennom nordmenns stadig hyppi-

gere reisevirksomhet har vi fått en del
inspirasjon til kjøkkenet. Også er det
hyggelig for vår del å konstatere at folk
liker å servere gjester et godt måltid og
fortelle at man har hentet inspirasjon
og råvarer fra Mathallen, sier Landmark, og legger til:
– Det er kanskje galt å deﬁnere mathaller som en trend så tidlig. Men jeg
håper og tror at denne mathallen kanskje kan få noen småsøsken i Stavanger
eller i Trondheim i første omgang. Det
er det nok marked for.

FAKTA
Fisketorget
Bergen
2303 kvadratmeter (nybygg)
Stavangerfirmaet Eder Biesel
Arkitekter ved Christine Biesel
Kostnad:
149 millioner kroner
Generalentreprenør: Stoltz Entreprenør AS
Sted:
Størrelse:
Arkitekt:

Mathallen

ROMMER MYE: – Mathallen
handler om mat, matopplevelser
og matkompetanse, sier Sverre
Landmark hos eiendoms- og byutvikler Aspelin Ramm. Foto: Knut Bry

Oslo
4.468 kvadratmeter
(rehabilitering)
Arkitekt:
LPO Arkitekter
Kostnad:
138 millioner kroner
Hovedentreprenør: Håndverkskompaniet
Sted:
Størrelse:

Lager Kystens
Hus i nord
Med Norges Råﬁsklag, SIVA Eiendom,
Utstillingsplassen Eiendom og Sparebank 1 Nord-Norge i ryggen satser man
i Tromsø på å lage Kystens Hus – et nybygg som skal bestå av et ferskvaretorg
med spesialbutikker, opplevelses- og
serveringsvirksomhet samt kontorarealer for organisasjoner og næringsaktører
med kyst og sjømat som arbeidsområde. Nybygget skal oppføres på tomten
til det som på folkemunne er kjent som
«Domusbygget» ved Stortorget i Tromsø
sentrum, og det hele skal etter planen
stå klart sent i 2014.
– Bygget skal være moderne, med et
framtidsrettet uttrykk og med et maritimt tilsnitt. I skissene er det brukt mye
glass – særlig i den nedre delen av bygget, for det er ment å være et svært publikumsvennlig og utadvendt hus, sier en
entusiastisk prosjektleder for Kystens
Hus, Ole Gorseth Augestad.
Sentralt i den «offentlige» delen på
bakkeplanet skal det lages et saltvannsakvarium i glass som kan komme til å
romme en kvart million liter vann; 3,7
meter høyt og 25 meter langt.
– Et blikkfang, ifølge Augestad. Ellers
vil denne delen av huset bli en slags
mathall med fokus på sjømat, kjøtt,
frukt og grønt, regionale råvarer av høy

GLEDER SEG:
Ole Gorseth
Augestad, prosjektleder Kystens Hus,
gleder seg til 2014
når bygget kan
åpnes. Foto: Privat

KYSTENS HUS: Slik er det tenkt at huset som skal hylle sjømaten
i nord, Kystens Hus ved Stortorget i Tromsø skal se ut. Illustrasjon:
Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter

kvalitet. Men sannsynligvis også varer
fra andre steder i verden.
– Så dette blir Nord-Norges svar på
mathallen i hovedstaden?
– Vi har nok en litt annen proﬁl. Her
ligger vi på kaia i den kanskje viktigste
kystbyen i nordområdene, med direkte
tilgang til havet og ressursene der. Det
må vises, og huset skal være en arena
med fokus på de gode råvarene fra
havet. Samtidig representerer regionen

også noen av verdens beste råvarer produsert på land, ved kysten. Vi sier i visjonen vår at Kystens Hus skal være et utstillingsvindu og et fyrtårn for kysten og
kystnæringene, og det står vi for. Hvor
Kystens Hus eksakt kommer til å lande
innholdsmessig, har vi fortsatt to år på
å ﬁnne fram til. Men vi nordmenn er i
ferd med å bli et multikulturelt folk, og
det vil nok en slik arena også komme til
å gjenspeile.

Schüco ønsker å vokse i takt med økt
etterspørsel - derfor søker vi deg!

Kilde: LPO Arkitekter AS

Har du:
 lyst på nye utfordringer?
 god erfaring fra byggebransjen?
 bakgrunn som ingeniør, arkitekt eller relevant erfaring innen byggfag?
 interesse for arkitektur, fasader og miljø?
 evnen til å jobbe strukturert, målrettet og i team?
Da kan du være den vi søker!
For ytterlige informasjon om de ledige stillingene hos oss, gå på inn på www.schueco.no/jobs eller
ta kontakt med vår rekrutteringspartner Bønes Virik AS ved Eva Sandboe (90 96 76 44) eller
Christine Finset (92 01 07 31).
Schüco International KG
Schüco er systemutvikler og leverandør av systemer for fasader, vinduer, dører og solenergi. Vi utvikler miljøvennlige og
fremtidsrettede fasadeløsninger for næringsbygg og private boliger. I tillegg tilbyr vi individuell rådgivning til arkitekter,
planleggere, investorer og byggherrer. Schüco ble grunnlagt i 1951 og konsernet har sitt hovedkontor i Bielefeld, Tyskland.
I Norge har vi vært representert siden 1976. Schüco har totalt 5.000 medarbeidere og 12.000 partnere i over 75 land.
Omsetningen i 2010 var på 2,38 milliarder Euro. Vårt kontor er på Skullerud i Oslo. For mer informasjon om Schüco se
www.schueco.no

Grønn teknologi for den blå planeten
Ren energi fra sol og vinduer
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Glassklar kommunikasjon!
High-tech glass med integrerte lysdioder
(LED) i fasaden gir en spektakulær profileringseffekt. En unik egenskap er den totale
gjennomsiktigheten. LED (hvit eller RGB)
er integrert i glasslaminatet og styres fra en
datamaskin. Logo, tekst og bilder kan sees
både fra innsiden og utsiden av bygget.
Utviklingen av powerglass® med integrert

LED gjør også at installasjonen fungerer helt
uten synlige ledninger. Signaloverføring og
strømforsyning skjer via den transparente,
ledende lamineringen av powerglass-panelet,
en funksjon av usynlig høyteknologisk glass.
Dette er fasadekommunikasjon for
fremtiden.
For mer informasjon: www.glas-platz.de

Innovative glass funksjoner
Glasstec 2012

Unikt designvindu
Ordet «vindu» kommer fra norsk/svenske Vind Oga –
(Wind Eye på engelsk). Det var vikingene som kalte
åpningen i telttaket for Vind Oga. Woschko med sitt
«GLASFENSTER» gir nå ordet en helt ny dimensjon!
Med sin nye og nylig lanserte patent
gjør Woschko Winlite drømmen om en
helt gjennomsiktig vindusdesign virkelig. «Glassvindu»-designet utstråler
enestående eleganse. Absolutt transparente vinduer kan bygges inn i hvilken
som helst fasade eller element, og som
vist her svært elegant innebygget i glassfasade.

Vinduene gir helt plane glassﬂater i
fasaden både innvendig og utvendig.
U-verdien av denne konstruksjonen er
mindre enn 0,8 W / m K og glasset er
ulykkesikkert henhold til TRAV. Vinduet
kan også brukes som rømningsvei.
Rammepanelet samt vinduet består
av en trippel laminert isolerglassenhet.
Den generelle størrelsen på GLASSWIN-

Krystallklart
Dow Corning® TSSA (Transparent Silicone Structural Adhesive) er Dow Cornings nye selvklebende hefteﬁlm. Det har
et svært sterkt og helt krystallklart limstoff. Den selvklebende ﬁlmen gjør at en
ikke trenger innerlag av glass og det vil
gi usynlige, glatte og rene festepunkter.
Transparent Silicone Structural Adhe-

sive er designet for å tåle ti ganger mer
vekt en de standard hefteprodukter som
er på markedet i dag. Mulighetene er nå
mange innenfor design av rammeløse
glassfasader, uten at dette endrer noe på
glassets øvrige egenskaper, hevder Dow
Corning. For mer informasjon: www.
dowcorning.com

DOW - avhengig statiske krav – måler
mellom 50 og 54 millimeter. Monteringen av panelenes glassramme og vingen
er gjør at veggpanel og vindu glir inn i
hverandre, både innvendig og utvendig.
Det maksimale målet GLASSWINDOW er 2.400 millimeter i bredde x
3.900 millimeter i høyde, men kan
tilpasses. Bredden på glass-vingen
måler 980 millimeter og høyden måler
1.350 millimeter. På grunn av sin størrelse kan GLASSWINDOW brukes som
alternativ nødutgang.
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Vektoverføring
Hengende glasspaneler bærer sin egen vekt
kun ved spenning, og kan derfor lages mye
større enn de glasspaneler som er støttet.
Allikevel installeres hengende glasspaneler
sjeldent. Dette er hovedsakelig fordi de
komponenter og deler som finnes i dag
ikke er gode nok, spesielt med tanke på
stress/spenning som oppstår i glasset ved

forbindelsespunktene. Ved universitetet i
Stuttgart har forskere i flere forsøk undersøkt en ny teknikk som tillater vektoverføring med et minimum av materiale.
Konseptet er å overføre vekten ved hjelp av
et metallelement som er integrert i det indre
laget (SentryGlass) av det laminerte glasset.
For mer informasjon: www.uni-stuttgart.de/ilek

Banebrytende utvikling i glass, fremtidsrettet fasadedesign og levende glassteknologi. Årets «glass technology live» hadde mye spennende å by på. Vi gir deg
her et knippe produkter og kildene er den enkelte produsent eller leverandør.

Ink Jet på glass gir muligheter
Durst har spesialisert seg på digitale
blekkutskriftsystemer for glassdekorasjon. Det spesielle Rho XY Glass Border Printer bruker uorganisk keramisk
blekk. En løsning for moderne bygningsfasader som bruker isolasjonsvinduer med rammeløst glass. På årets
SGIA Expo vant Durstn 'Product of the
Year Award' for P10 Rho 250 storformat UV inkjet ﬂatbed digital printer.
Mer informasjon: www.durst-online.

com

STØTTE TIL UTVIKLING AV EKSISTERENDE
EIENDOM OG NYE BYGG
Tenk langsiktig dersom du skal utvikle eksisterende eiendom eller
bygge nytt. Din virksomhet kan spare betydelige mengder energi ved
å ta de riktige grepene.
Som byggeier, utvikler, arkitekt, energirådgiver, konsulent, utbygger,
investor og leietaker bør du vurdere Enovas støtteprogrammer:
«Investeringsstøtte eksisterende bygg og anlegg»
«Investeringsstøtte til passivhus og lavenergibygg»

Annonse

Enova gir deg og din virksomhet råd og økonomisk støtte til å velge
grønne, fremtidsrettede energiløsninger. Jo høyere ambisjonsnivå, jo
større støtte fra Enova.
Les mer og søk på www.enova.no/stotte eller ring 08049
Husk å søke før dere begynner!

Enova er et statlig foretak som skal drive fram en
miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar
energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.
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1.

2.

Bader i lys
Når årstiden tillater det

Lys døgnet rundt sommerstid. Bekmørkt vinterstid. Klart det er viktig å utnytte lyset de
gangene det er tilgjengelig. I Finnsnes i Troms har arkitektene komponert fasadeog interiørglass på en måte som har gitt byggherren en stilig og funksjonell bolig.
3.
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4.

1. BARNAS BAD: Fast dusjvegg skiller
dusj/badekar fra resten av badet.
En stripe med speil og et høytsittende
glassfelt slipper inn dagslyset.
2. SAUNA: Badstuen har vegg med dør i
blått glass mot dusj og bad. Ventilasjon via
runde luftehull i glassvegg under badstueovn.
3. UTSIKT: Fra det frittstående badekaret har man utsikt gjennom lavtsittende
vinduer.
4. MOT SØR: I 2. etasje er det skyvedører i aluminium som åpner ut mot stor,
sørvendt terrasse og utsikten sørover.
5. TILGANG TIL ALT: Foreldresoverommet med bad og garderobe bakenfor. Utgang til terrasse via skyvedører.

Tekst Harald Aase Foto Øyvind Tufto

Vi har sett eksempler på at dagslys er
blitt nedprioritert i moderne bygningsdesign. Flere av dagens metoder og
form tar utgangspunkt i å bygge tykke
vegger og vinduer med lav lystransmisjon. I denne eneboligen i Lenvik kommune i Troms har lys og kvalitet vært de
viktigste inspirasjonskildene.
I fasaden er det brukt store vindusﬂater for å slippe inn lys og sikre god utsikt
mot den ﬂotte naturen.
I sydligere strøk monteres normalt
vinduene høyt for god tilgang til sol og

lys. Solen har en litt annen høyde her
oppe i nord. Derfor passer det bedre
med lavtsittende vinduer. Med andre
ord har alle detaljer en rolle i det store
lysspillet.
– Dagslys her nord er en kompleks
sak. Det er lyst hele døgnet sommerstid
og nesten det motsatte vinterstid. Med
andre ord har dagslys veldig mye å si i
de enkelte rom, forteller interiørarkitekt
Torunn Tøllefsen.

Kvalitetsbevisst byggherre
–Byggherre hadde høye krav til kvalitet
både på materialer og estetikk. Vi har

5.

hentet inspirasjon til interiøret blant
annet fra de enkelte materialers egenskaper. Utfordringen i dette er å sette
sammen de ulike materialer til en helhet,
både i eksteriør og interiør. Glass er et
materiale med ﬂere egenskaper som
passer et moderne uttrykk.
Spesielt er det spennende å tilføre
transparente ﬂater farger og å modellere
disse veggene ved hjelp av lys. Det er
også spennende å perforere tette ﬂater
med glass slik som for eksempel salongbordet, som er designet til prosjektet.
Den tette eikeﬂaten i bordet er her integrert med glasslameller , sier Tøllefsen. >>

FAKTA
Enebolig
Generell informasjon:
Boligen, som ble ferdigstilt, våren 2012, er bygget
med en hovedkropp i to etasjer plassert mot øst.
En enetasjes fløy mot nord og garasje mot vest
avgrenser et skjermet privat uteområde som
åpner seg mot sør. Boligen har flatt tak. Boligen
er lagt lavt i terrenget.
Sted
Type
Byggherre
Arkitekt
Entreprenør
Byggeår

Finnsnes i Lenvik
kommune i Troms
Enebolig
Privat
Øyvind Tufte – Torunn
Tøllefsen (interiør)
Glassmester Appelbom AS
- O. A. OVESEN AS
2011 - 2012

Informasjon om glass og fasader
Profiltype - Fasade
Fasadeentreprenør
Dører
Glassleverandør
Glasstyper

Schuco FW 50+
Glassmester Appelbom AS
ASS 70.HI
Nicopan
Pilkington Activ Opthiterm
S3/Pilkington Optifloat THS/
Pilkington Opthiterm S3

Informasjon om solskjerming
Solskjermingssystem Screen SMS 115 EL
Leverandør
Vental Hunter Douglas
Montering
Glassmester Appelbom AS
Informasjon om interiørglass
Montering
Leverandør
Glasstype

Glassmester Appelbom AS
Drag Industrier
ACG Metelux PrivaBlue
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7.

6.

8.

9.

6. DAGLIGDAGS: Sofagruppe i stuen i
1. etasje, med spesialtegnede bord med
glasslameller som flott dekor.

10.

7. MASTERBAD: Bad i tilknytning til
foreldresoverommet, 2. etasje. Romdeler
med håndvasker, vegg bak vaskene
er kledd med glass med svart bakside
for enkelt renhold. Skyvedører i blått
glass skiller bad og soverom. Skinne for
skyvedører er innfelt i himling.
8. SOLSKJERMING: Trapperommet
mellom 1. og 2. etasje. Solskjerming mot
formiddagssolen er løst med utvendig
screen. Solskjermingen er automatisk
styrt med vind- og solfølere.
9. GLATTE FLATER: På kjøkkenet i
1. etasje er det glass med svart bakside
over kjøkkenbenken. Det samme er det
på øya midt i rommet.
10. TILTALENDE: Sørøstfasaden åpner
seg mot utsikten og sjøen. Store vindusflater er løst som aluminium systemfasade, de mindre vindusåpningene som
konvensjonelle vinduer med aluminium
kledning utvendig. Fasadematerialer
forøvrig er stående trepanel og betong.
Utvendig solavskjerming er montert
skjult bak panelet. Og selvfølgelig er det
benyttet glassrekkverk.

6LNDVYHLWVLVNNYDOLWHWXWYLNOHWRJğQWXQHWLRYHUÆU6LGHQKDUYLIýUWGHQQHVWROWH
WUDGLVMRQHQYLGHUHL1RUJHSDVVHUWHYLPHGDUEHLGHUHLRYHUODQG'HĠHVWH
PHGHJQHSURGXNVMRQVIDVLOLWHWHU2PVHWQLQJHQIRUNRQVHUQHWSDVVHUHUPLOOLDUGHU

BLI MED OSS INN I FREMTIDEN

SELGER SØKES
TEKNISK SELGER SØKES:
ARBEIDSOPPGAVER:
7RWDODQVYDUIRUNXQGHULHJHQSRUWHIýOMHKHUXQGHU
9LGHUHXWYLNOHRJVW\UNHHWDEOHUWHNXQGHUHODVMRQHU
2SSDUEHLGHQ\HNXQGHUHODVMRQHULQQHQYDOJWH
VHJPHQWHU
ō ,QWURGXVHUHOýVQLQJHURJQ\H
 SURGXNWHUIRUHJQHNXQGHU
ō 2SSDUEHLGHGHJNXQQVNDSRP
 NXQGHQHVLQGXVWULSURVHVVHUIRUÆVLNUH
 RSWLPDODQYHQGHOVHDY6LNDVSURGXNWHU
KVALIFIKASJONER:
ō 7HNQLVNýNRQRPLVNXGDQQHOVHRJHOOHU
 PHNDQLVNWHNQLVNHUIDULQJ
ō 5HOHYDQWHUIDULQJXWGDQQHOVHLQQHQOLPIXJ
 RJHOOHUPDOLQJODNNHUýQVNHOLJ
ō /DQJHUIDULQJNDQNRPSHQVHUHIRUXWGDQQHOVH
ō 0LQLPXPÆUVVDOJVHUIDULQJRJ
 GRNXPHQWHUWHUHVXOWDWHU
SPRÅK:
1RUVNVNULIWHOLJRJPXQWOLJ
VDPW(QJHOVNVNULIWHOLJRJPXQWOLJ
EGENSKAPER:
ō /LNHURJMREEHLHWWHNQLVNNMHPLVN
 XWIRUGUHQGHPLOMý
ō ,QLWLDWLYULNKý\HJHQPRWLYHULQJV
 RJJMHQQRPIýULQJVHYQH
ō /LNHUXWIRUGULQJHURJHUOýVQLQJVRULHQWHUW
ō *RGWLOÆO\WWHRJVWHUNSÆUHODVMRQVE\JJLQJ
ō 6XOWHQRJPÆOUHWWHWVHOYJÆHQGH
 RJDQVYDUVEHYLVW
ō /LNHÆMREEHEÆGHVHOYVWHQGLJRJLWHDP
ō 8WDGYHQGWRJHQWXVLDVWLVN
VI TILBYR:
6LND 1RUJH $6 WLOE\U HQ VWHUN PHUNHYDUH L HW
G\QDPLVN OÈUHULNW RJ IDJOLJ XWIRUGUHQGH PLOMý
RJHQVSHQQHQGHMREEPHGEUHGNRQWDNWĠDWHLHQ
LQWHUQDVMRQDO RUJDQLVDVMRQ LQQH EOD $XWRPRWLYH
PDULQHWUDQVSRUWWUHYDUHJODVVIDVDGHSURGXNVMRQ
RJXWVW\UVSURGXVHQWHU
6LNDWLOE\UJRGHEHWLQJHOVHU7LOWUHGHOVHHWWHUDYWDOH
ARBEIDSSTED:
+RYHGNRQWRUHW*MHOOHUÆVHQ1LWWHGDO

For Nærmere informasjon angående stillingen ta kontakt med
Berndt Løfmannō%XVLQHVV8QLW0DQDJHU,QGXVWU\ōWOIōORIPDQQEHUQGW#QRVLNDFRP
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DEBUT: Som fersk arkitekt fikk Annema Selstrøm jobbe med «Patologen på Ullevål Sykehus. Bygget var blant de første i landet som fikk fasadeglass på utsiden. Foto: Benjamin A. Ward

– Byggene skal vare lenge
I sin første jobb som arkitekt jobbet Annema Selstrøm med Laboratoriebygget, eller
«Patologen», på Ullevål Sykehus i 1976 og 1977. Dette er et av de første store bygg med
glassfasade i Norge. Arkitektkontoret Østbye-Kleven- Almaas var på mange måter en
av pionerene innen bygging av fasader med glass. Det siste bygget Selstrøm har vært
med på er det nye odontologibygget i Bergen.
Tekst Harald Aase Foto Sture Nepstad

Odd Kjeld Østbye var den store prosjektlederen for laboratoriebygget på
Ullevål Sykehus fra 1977. Annema
Selstrøm var den gang med i teamet
som ﬁkk dette avanserte bygget opp å stå.
Vinnerutkastet
Laboratoriebygget
(«Patologen») ved Ullevål sykehus i
Oslo viser en klar påvirkning fra high
tech-arkitekturen, som har sitt opphav i
Nord Amerika og Europa og oppsto på
1970-tallet. Stilen henter inspirasjon fra
high-tech industri og teknologi.
For Patologen betød det ﬂeksibilitet i
organiseringen av byggets tekniske oppgaver og at funksjon ble særlig vektlagt.
Dette krevde et rasjonelt og strukturert
skille mellom de utførende arealer (laboratoriene) og etasjene med de tekniske
funksjoner. Resultatet av denne planleggingen gav løsninger som gjør at bygget
i dag regnes blant hovedverkene i norsk
etterkrigsarkitektur.

– Ja, og det er fremdeles et veldig barskt bygg. På den tiden var det et meget
avansert bygg, et av de første i Norge
med tekniske mellometasjer. Glassfasadene var også et uvanlig grep. Det var et
av de første byggene der det ble brukt
fasadeglass. Det er pastellgrønne glassplater og de står der ennå. På «Patologen» kom jeg ganske sent inn i byggeprosessen, faktisk etter at selve bygget
var ferdig, men jeg synes det var et veldig ﬂott prosjekt, i likhet med mange
unge arkitekter på den tiden. Jeg arbeidet mest med tilpasninger av nye avdelinger og komplettering innendørs. Det
var uansett mitt første møte med glass
som fasadekledning da jeg begynte å
jobbe som nyutdannet arkitekt i 1976,
sier Annema Selstrøm.
Bygget er fremdeles veldig ﬁnt. Arkitektonisk ser vi elementer fra årene rundt
bygging. Likevel har dette pionerbygget et
tidløst preg?
– Ja, det synes jeg, Det er noe av det vi

er ute etter. Vi vil at byggene skal kunne
leve lenge. De skal være moderne og uttrykk for sin tid, men også være tidløse.
«Odontologen» er intet unntak, selv om
dette bygget kanskje er litt på «kanten».
Men det vet vi ikke helt ennå. Det er
i hvert fall ikke meningen. Vi vil jo at
løsningene våre skal vare en stund.
Det er det vi håper på. Vi lager ikke
motearkitektur, mener Annema.
Har du noen spesiell signatur?
– Jeg kommer fra et ﬁrma som har
en veldig dyktig leder (Kristin Jarmund
red. anm.). Hun har sterke meninger. Vi
som jobber der arbeider ofte i team. Vi
liker Kristins ideer og vi slutter oss lett
til hennes uttrykk. Vi liker arkitekturen
som kontoret representerer. Derfor har
nok signaturen mer et KJARK-stempel enn Annema Selstrøm-stempel.
Arkitektur er teamarbeid, der vi prøver
å dra ting i samme retning, og til et resultat som alle kan være fornøyd med.
Hva kjennetegner KJARKs signatur?
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< ANNO 1977: Fasaden til «Patologen» er
bygget opp med aluminiumprofiler med
utenpåliggende skrulister uten dekklokk.
Fasadeglasset er montert på clips eller punktfester i et liv lengre ut. Foto: Benjamin A. Ward

PASTELL: Det blir feil å arkitektonisk sammenligne «Patologen» og
«Odontologen» . Men begge har lyse og duse farger i gult og grønt.

– Byggene våre skal forholde seg til
sine omgivelser og gi noe tilbake. Det
er en sterk føring. Det skal være vakkert
og funksjonelt. Arkitekturen skal ikke
overdøve de praktiske elementene. Vi
er opptatt av at tidløs og varig materialbruk, men at romutforming og farger
skal gi en ny og overraskende dimensjon til byggets funksjoner. De skal føle
at vi har lyttet til deres ønsker, og at de
skal føle at «her har vi det bra».
Annema Selstrøm har jobbet med
ﬂere av de kjente arkitektene. Blant annet nevnte Odd Kjeld Østbye og Niels
Torp. Prosjektene hun har vært med
på er blant annet (i kronologisk rekkefølge): Det Norsk Teater, Statoilbygget i Stavanger, Telenorbygget på Fornebu og BI Nydalen.
– Jeg har hatt ulike roller i mange av
disse store byggeprosjektene. På «Odontologen» har jeg vært prosjektansvarlig
arkitekt, men jobbet tett sammen med
interiørarkitekt Line Strand, også fra
KJARK, som har hatt ansvar for klinikkinnredning og all fast og løs innredning forøvrig. Det er morsomt å skape
noe sammen med andre, sier Annema.

FAKTA
Kristin Jarmund Arkitekter as mnal mnil/ KJARK

INTERVJUET:
Annema Selstrøm
forteller om sine
erfaringer med glass.
Foto Harald Aase

Etablert
1985
Virksomhet
Arkitektur og interiørdesign
Referanser
Justervesenet laboratorium
og kontorbygg, interiør design av «Bar and Restaurant» og Nasjonalgalleriet Café i Oslo, Stensby
barnehage og skoleprosjekt, Benterud, Gulskogen,
Råholt og Gjerdrum, Nydalen T-banestasjon i Oslo,
Fokus Bank hovedkontor i Oslo, Tjuvholmen i Oslo
og den norske ambassaden i Kathmandu, Nepal.

>>
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Vant «Odontologen»

LITE PLASS: «Odontologen» er blitt et komprimert bygg.
Dermed er plassen rundt huset ivaretatt og utnyttelsesgraden er lav.

Etter mange års tankespinn
ble det endelig utlyst en
arkitektkonkurranse for
et nytt odontologibygg
for Universitetet i Bergen
i 2003. Kristin Jarmund
Arkitekter AS vant med et
forslag kalt Jaws 5, i mars
2004. Kjeven er nå åpnet.

Tekst Harald Aase Foto Sture Nepstad

Nybygget har vært planlagt siden 1991.
Behovet for nytt bygg var basert på
behovet for en utvidelse og utvikling av
odontologisk forskning, undervisning og
klinikk.
I perioden 1991-2001 ble det i dialog
med fagdepartementet utarbeidet ﬂere
romprogram og alternative forslag til
lokalisering av et nytt odontologibygg
for Universitetet i Bergen. Vinteren
2003/2004 ble det gjennomført en
plan- og designkonkurranse med fem
forslag. Forslaget til Kristin Jarmund
arkitekter og teknisk rådgivergruppe

ble kåret til vinner og utviklet gjennom
skisse- og forprosjekt høsten 2004 og
våren 2005.
– Vinnerforslaget har høye arkitektoniske kvaliteter. Bygget vil gi gode forhold
for tannlegeundervisningen og det er
godt tilpasset omgivelsene, sa Øivind
Christoffersen, administrerende direktør
i Statsbygg og juryens leder den gang.
Glass&Fasade tok turen til Bergen for å
se hvordan bygget fremstår nå syv år senere

Tilpasset omgivelsene
Det nye «Odontologen» er blitt et lavt
bygg, med samme høyde som institusjonsbygg og boliger i nærheten. Årstad
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med «Jaws 5»

er et boligområde i Bergenhus bydel i
Bergen som ikke har mistet sin identitet
på grunn av det nye bygget. Byggets
plassering gir «luft» til omgivelsene og
gode uteområder.
– Målet har vært å få komprimert bygget så mye som mulig. Det har vært viktig å ivareta plassen rundt huset og holde utnyttelsesgraden på et så lavt nivå
som mulig. Parken foran gamle Årstad
gård har vært viktig. Vi har gått noen
runder med skeptiske naboer. Men nå
tror jeg alle ser at dette nye huset faktisk
bringer inn noe positivt i nærmiljøet.
Det er ikke prangende og det har rikelig med plass rundt seg. Faktisk har

naboene fått bedre grøntområder og
parkeringsmuligheter. LINK Arkitektur,
med landskapsarkitektene Ole Rydningen og Espen Kjæren, har gjort en ﬂott
jobb med utendørsområdene, og Statsbygg har ikke spart på utførelsen, sier
Annema Selstrøm.

Visuelt
Odontologen har to etasjer under bakken og ﬁre over. Bygget har to hovedinnganger, én for studenter og ansatte
som går inn fra sør, og én for pasienter
og andre besøkende som kommer inn
fra nord. Bygget er dimensjonert for
260 ansatte og 286 studenter. Samtidig

«Et viktig arkitektonisk
grep er de skrånende
glassfasadene på øst- og
vestsidene av bygget.
De skråstilte veggene
går igjen inne i fellesområdene i den østlige
delen av bygget»

vil 400 pasienter bli behandlet daglig.
I forhold til dette omfanget tar huset
lite plass. Fargebruken og materialvalg
bidrar også til å dempe huset fysiske og
visuelle plass i nærmiljøet.
De seks forskjellige pastellfargene
som er benyttet i fasaden, bidrar til at
bygget ikke skriker etter oppmerksomhet. «Odontologen» tar seg godt ut og
uttrykker ro og fred til sine omgivelser.
– Det har vært meningen hele tiden
at dette skulle være et lyst bygg. Materialvalg innendørs tar også utgangspunkt
i at det skal være lyst, hygienisk og rent.
Det stemmer jo med tannhelse og det
var dermed en viktig forutsetning. >>
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Enkelte har sagt, kanskje med en humoristisk undertone, at glassfasadens
innfestingssystem minner om tannregulering. Men det har ikke vært en mening fra vår side, sier Selstrøm med et smil.

Glasshud på fasaden
«Odontologen» har bæresystem av
stålankere med sinklag. Fasadene har
punktinnfestet fasadekledning i glass,
som består av gjennomsiktige klarglass
og farget, herdet sikkerhetsglass. Foran
vinduene i vestfasaden er også «huden»
strukket ut over vinduene. Dermed har
alle vinduene, som er innfelt i fasaden,
et lag med glass på utsiden. Kledningen fungerer som et estetisk element og
bidrar til beskyttelse mot vær og vind.
– Inne fra klinikken ser man ut gjennom vinduet og glasset som er montert
ytterst. Vi lagde fasaden som en skrå
skjerm. Når det regner og det blir frost
har vi opplevet at det iser på disse glassene. Da kan man ikke se gjennom dem.
Vi har fått ﬂere spørsmål om hvorfor
vi har gjort det slik og ikke bare lagde
hull til vinduene. Her i Bergen regner
det støtt og med væromslag kan isen
komme på rutene. Verken vi eller leverandørene har funnet noen umiddelbar løsning for dette, men vi synes det
er et lite problem. Bygget står ute om
natta og i vær og vind. Jeg synes faktisk
det er ﬁnt når snøen ligger på. Da ser
det ut som det ligger et pudderlag på
fasaden, mener Annema Selstrøm.
Innfestingen av glasset i fasaden
gir, som ﬂere åpenbart har påpekt, et
spesielt visuelt inntrykk. Glassene er
skråmontert og overlapper hverandre.
– Hvem står bak den ideen?
– Det er Skanska Tsjekkia som kom
opp med festesystemet. Vi hadde i prinsippet tegnet noe liknende. Og vi viste
at det var praktisk mulig å bruke et slikt
system. Men det var Skanska Tsjekkia
som foreslo det konkrete innfestingssystemet. De har bygget mye med glass.
Flott, sa vi, det var jo akkurat det vi var
ute etter for å få den effekten med glasset som vi ønsket, forteller Selstrøm.

GLASSHUD: Bygget har punktinnfestet
fasadekledning i glass. Glasset funger
som en «hud» trukket på utsiden av alle
fasadene. Foto: Privat

PUDDER: Når det blir kaldt etter at det
har regnet sier glasset på utsiden av vinduene. Snør det i tillegg får fasaden dette
uttrykket. Foto: Privat

EFFEKTFULLT: I fasaden med vinduer mot vest gir lyset innenfra skal gi en spesiell
effekt når det mørkner. – Dette har jeg ikke sett før nå under intervjuet. Når det sterke
lyset skinner ut får vi fantastiske farger og lys i fasaden, uttrykte Annema spontant
når vi gikk en runde ute. Foto: Harald Aase

Tekniske utfordringer
«Odontologen» er lite, men virksomheten i huset er omfattende. Klinikkinnreding, laboratorieinnredning og
ordinær kontorinnredning skal sys
sammen. KJARK er både arkitekt og interiørarkitekt.
– Det er et komplisert hus rent teknisk.
Vi har gjort noen eksperimenter her, som
vi ikke har gjort før. Vi har føringsgater i
klinikkene. Vanligvis trekker man føringene ned i etasjen under og kommer til
koplinger i himlingen. Her har vi gjort
det helt motsatt. Føringene går i gulvet. I
noen grøfter med lokk og med avstikkere
til de 172 tannlegestolene. Går noe galt,
ﬁnner man feilen raskt.
– Har de generelle tekniske kravene gitt
noen utfordringer for «Odontologen»?
– Nei, egentlig ikke. Nettopp fordi
bygget har blitt så komprimert, så har
vi for eksempel måtte jobbe for å slippe

DAGSLYS: Fra utsiden ser bygget tett ut. De to store gjennomgående atriene i
bygget slipper inn mye lys fra øst og vest. Fra nord og sør kommer lyset inn via
den gjennomgående korridoren med glass fra gulv i 1. etasje til himling i 4. etasje.

>>
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inn så mye lys som mulig. Bygget har
store arealer som trenger mye dagslys.
– Sånn sett innfrir dette bygget kravet til
dagslys?
– Det er ﬂere kilder til dagslys enn vinduene i de horisontale fasadene. Det er
to store gjennomgående atrier i bygget,
som slipper inn mye lys. Det samme gjør
de to inngangspartiene i hver sin ende.
Her kommer altså lys inn på både langs
og på tvers, men vi er godt innenfor de
tekniske kravene til dagslys.

50 år
Gamle odontologen i Årstadveien 17 ble
bygget i 1962, og selv om en oppgradering ble omtalt allerede i 1991, ble ikke
første spadetak tatt før 2009.
– I år er det 50 år siden tannlegeutdanningen startet i Bergen, så det var på høy
tid med et nytt bygg, sa instituttleder
Anne Nordrehaug Åstrøm til Byavisen
under åpningen 14. august. Den gang
var det kunnskapsminisiter Kristin
Halvorsen og daværende helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen som klippet snoren.
Hva som skjer med det gamle odontologibygget i Årstadveien 17 er ennå
usikkert. Men ifølge Åstrøm ønsker Universitetet i Bergen å pusse dem opp slik
at de kan brukes igjen. Til hvilket formål
er ikke bestemt.

FAKTA

Nytt odontologibygg i Bergen

«Vår erfaring er at
slike bygg med mye
glass utstråler respekt
og folk lar det være
i fred. Pussede store
veggflater har en
tendens til å bli utsatt
for tagging»

Sted
Adresse
Type

Byggherre
Arkitekt
Entreprenør
Byggår

Bergen
Årstadveien 19
Universitetet i Bergen:
Det medisinskodontologiske fakultet
Statsbygg
Kristin Jarmund Arkitekter AS
Byggherrestyrte delte
entrepriser
2010-2012

Informasjon om glass og fasader
Systemleverandør
Fasadeentreprenør
Profiltype - Fasade
Vinduer
Dører
Tak
Glassleverandør
Glass i fasade
Glass i tak

Skanska Tsjekkia
Skanska Tsjekkia
Schuco: FW 50+
Schuco: AWS 102, FW 50+,
AWS 105 CCH1
Schuco system.
Isolert tak med papptekking
– MesterTak Bergen AS
Skanska Tsjekkia
Schuco 2- eller 3 lags
isolasjonsglass og enkeltglass
(det er ikke glasstak i bygget)

Informasjon om solskjerming
SolskjermingssystemUtvendige persienner
med motordrift
Leverandør
Fram Persienne og
Markise AS, Larvik

BARA ETT TRYCK PÅ KNAPPEN
Det är allt som behövs för att öppna våra eldrivna skjutluckor.
Vi tillverkar ergonomiskt riktiga luckor för receptioner, restauranger, apotek,
sjukhus, polisstationer och för miljöer med höga säkerhetskrav.
Våra eldrivna skjutluckor tillverkas efter varje enskild kunds speciﬁka och unika
behov. Vårt senaste styrsystem är helt mjukvarustyrt och ger bättre möjligheter
än någonsin att anpassa skjutluckans funktioner så att användaren blir riktigt nöjd.
Läs mer på www.svalson.com

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

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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Dagslys og TEK10
Glassets store fortrinn er at vi kan se ut, eller inn hvis det
er ønskelig, og at dagslyset slippes inn i våre bygninger.
Hva sier TEK 10 om denne viktige faktoren for bygg?
Vi streber etter mulighetene for å kunne
samle inntrykk gjennom vinduene, for
å kunne se hva som skjer ute, for å vite
om sola skinner, eller rett og slett for å
nyte vakker natur. En visuell kommunikasjon som er viktig. Muligens enda
viktigere er dagslyset som strømmer
gjennom glasset og inn i bygningene.
Dagslyset er deﬁnert i TEK i § 13-12 Lys.

§ 13-12. Lys
(1) Byggverk skal ha tilfredsstillende
tilgang på lys uten sjenerende varmebelastning.
(2) Rom for varig opphold skal ha
vindu som gir tilfredsstillende tilgang
på dagslys, med mindre virksomheten
tilsier noe annet.
Veiledningen til TEK 10 forteller om
dagslysets betydning for vår helse og
trivsel, og hvor avgjørende dagslyset er
for at for eksempel arbeidsoperasjoner
kan utføres raskt og sikkert. Kunstig
belysning må vi ha, men dagslyset er
den beste og riktigste lyskilden.
Rom for varig opphold skal ha
tilfredsstillende tilgang på dagslys.
Her snakker vi om vanlige bruksrom i
boligene. For næringsbygg og offentlige
bygginger gjelder det arbeidsrom og
publikumsrom.

Det er naturlig å se dette sammen
med kravene til utsyn som i TEK10 er
angitt i § 13-13 Utsyn:

§ 13-13. Utsyn
Rom for varig opphold skal ha vindu som
gir tilfredsstillende utsyn med mindre virksomheten tilsier noe annet.
Veiledningen til TEK10 sier at alle
rom for varige opphold skal ha minst
ett vindu som gir tilfredsstillende utsyn.
I tillegg gir veiledningen regler for utforming og størrelse på vinduet, og sier
at tilfredsstillende utsyn innebærer at
personer som oppholder seg i rommet
skal ha god kontakt med det fri, og at
dette utsynet bør kunne oppnås både
stående og sittende. Veiledningen anbefaler at det bør tilstrebes sikt til grøntområder der dette er mulig.
Illustrasjon 1 fra veiledningen:
§ 13-13 Figur 1: Tilfredsstillende utsyn
innebærer at personer som oppholder seg i
rommet skal ha god kontakt med det fri.
Det er naturlig å se disse paragrafene
sammen da vi vet at kravet til utsyn
gjerne oppfylles når man har tilstrekkelig med dagslys inn i bygningene våre.
I veiledningene angis det under
preaksepterte ytelser at kravet til dagslys
kan veriﬁseres enten ved beregning som

bekrefter at gjennomsnittlig dagslysfaktor er minimum 2%, eller ved at rommets dagslysﬂate utgjør minimum 10%
av bruksarealet.
Å benytte gjennomsnittsverdi for dagslysfaktor beskrives i veiledningen som
et godt utgangspunkt for tilfredsstillende tilgang på dagslys i alle rom, uavhengig av størrelse.
Når det gjelder dagslysarealet, kan
dette kontrolleres ved å benytte en svensk standard:
Svensk standard SS 91 42 01 Byggnadsutformning – dagsljus – förenklad metod
för kontroll av erforderlig fönsterglasaria .
Ønsker man å veriﬁsere tilstrekkelig
dagslys via 10 % reglen, regnes bruksarealet ut i henhold til:
NS 3940 Areal- og volumberegninger av
bygninger.
Dagslysﬂaten er den samlede, uskjermede glassareal som formidler dagslys
til rommet, og veiledningen forteller
hvilken rolle overheng og utkragede
bygningsdeler i etasjen over spiller for
beregningen av areal. Balkonger, både i
samme etasje og i etasjen over vil være
av betydning for beregning av arealet,
og vegetasjon og terreng må også tas
med i beregningene. Det samme vil
gjelde hvis vinduet er plassert i en lysgrav.
Illustrasjon 2 fra veiledningen:
§ 13-12 Figur 2: Areal på utkragede
bygningsdeler på planet over må legges til
bruksarealet til underliggende rom i rommets bredde når 10 %-regelen benyttes for
å veriﬁsere rommets dagslysforhold
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FAKTA
dagslys
Dagslys er en kombinasjon av all direkte og indirekte
solstråing utendørs på dagtid (og kanskje òg skumring). Dette inkluderer direkte solinnstråling, diffus
stråling fra skyene og ofte begge disse reflektert fra
jorda. Dagtid er tidsperioden då en har dagslys.
Dagslys har vi, til en viss grad, så lenge sola er
oppe, men utendørs kan illuminansen variere fra
100 000 lux i direkte sollys midt på dagen til mindre
enn 5 lux i de tjukkeste uværsskyene med sola
nær horisonten. I så lite lys kan en få skygger fra lys
som for eksempel gatelys. Det kan vere mørkere i
uvanlige tilfeller som solformørking eller når en har
store mengder røyk eller støv i atmosfæren.
I rom innendørs er tilgang på dagslys bestemmende for rommenes karakter og nytteverdi.
Dagslys har betydning for trivsel og velvære, og
EBHTMZTFUTFHFOTLBQFSMZTTUZSLFPHGBSHFHKFOHJWing, kan bidra til å skape vakre interiører. Foruten å
oppnå visuelle og arkitektoniske kvaliteter kan en
vel gjennomført dagslysplanlegging også medføre
reduserte energikostnader.

DEFINERT: Dagslysﬂaten er den samlede, uskjermede glassareal som formidler
dagslys til rommet. Foto: Adam Stirling

Ønsker man å bruke dagslysfaktoren,
er denne deﬁnert som:
«dagslysbelysning fra jevnt overskyet
himmel i et punkt på en ﬂate innendørs
angitt i prosent av den samtidige belysningen på en uskjermet horisontal ﬂate
utendørs».

Avgjørende faktorer
Det er ﬂere ting som vil avgjøre om en
bygning eller et rom vil kunne klare
kravet til dagslys:
s $YBDEN PÍ ROMMET
s 6INDUENES STRRELSE OG PLASSERING
samt utforming
s ,YSGJENNOMGANGEN I GLASSET
s 2EmEKSER FRA INNVENDIGE OVERmATER
s 5TVENDIG SKYGGE OG SKJERMING
s 4YKKELSE PÍ VEGGEN
Fra Glass og Fasadeforeningens side
vil det være naturlig å trekke frem utformingen av vinduene og lysgjennomgangen i glasset som vesentlige faktorer
for innslipp av dagslys. Horisontale
vinduer er i kontormiljøer gjerne plassert lavt på veggen, og gir dårlig lysforhold. Samme glassareal i vertikale
vinduer som går opp mot taket, vil
gi bedre innslipp av dagslys. Glassets lystransmisjon vil også spille inn,
da glass med lavere lystransmisjon gir
mindre forskjeller på horisontale og
vertikale vinduer.
Nye krav til U-verdier i vegger gir
større tykkelser, og dermed dypere
vinduskarmer. Dette vil også være
avgjørende for innslippet av dagslys.

Lystransmisjonen (LT), er angitt i
%, og forteller hvor mye av dagslyset
som slipper gjennom glasset. En moderne trelags rute med to belagte glass
og U-verdi på 0,5 w/m²K, vil ha en LT
i underkant av 60 %. Det sies at glass
med LT på 50 % ikke vil oppleves som
mørke uten at vi har et klart referansevindu, men her er det delte meninger.
Med dagens krav til g-faktor, som nødvendigvis vil redusere lystransmisjonen
på glassene, og trelags konstruksjoner,
vil glassene ofte få lavere lystransmisjon. Ved utformingen av vinduer og
valg av glass må man ta hensyn til dette.
Kilder: TEK10 med veiledning
Enovas veileder for utforming av
glassfasader – 2007.

Dagslyssystemer
I løpet av de siste 10-årene har det blitt utviklet
ulike dagslyssystemer for å samle, lede og reflektere lysstråler og derved øke nytteverdien av
lysinnstrålingen. Eksempler er:
q Lysfangersystem som samler,
bøyer og konsentrerer lys
q Lystransportsystem som leder
lys til anvendelsesstedet
q Lysfordelingssystem som fordeler
lys på anvendelsesstedet
Utfordringen er å få inn dagslys i rom eller deler
av rom ved omfordeling av lysmengden. Både himmellys og sollys kan utnyttes til belysning, men sollyset kan konsentreres og dirigeres med større effekt
enn det diffuse himmellyset. Å øke vindusarealet,
dersom dagslysnivået allerede er tilfredsstillende i
en sone ved fasaden, kan forårsake problemer som
blending, overoppvarming, varmetap og kaldras.
Vindustyper og vindusareal
Glass i fasader må vurderes nøye når en vil holde
behovet for oppvarming og kjøling nede. Nye typer
vinduer med isolerte karmer og rammer og glassruter med svært lav U-verdi (superisolerte vinduer)
har betydelig høyere innvendig overflatetemperatur enn ordinære vinduer. Operativ temperatur (følt
temperatur) blir nær romlufttemperaturen som kan
holdes lavere, fordi en ikke trenger å kompensere
for kald stråling. Arkitekter vil ha større frihet med
tanke på dimensjonering og orientering av vinduer
dersom en velger superisolerte vinduer og sørger
for en effektiv utvendig solavskjerming. Utnyttelse
av passiv solvarme kan gi en viss energigevinst om
høsten og våren, men mister betydning etter hvert
som oppvarmingsbehovet minker på grunn av en
høyisolert klimaskjerm.
Kilder: SINTEF/Wikipedia

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.
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REHABILITERING: Løsningen Sandvigå Borettslag har funnet for sine terasseleiligheter gir muligheter for flere. Over hele
landet finner vi tusenvis av denne typen bygg som trenger oppgradering. Bildene viser hvor enkelt, men likevel effektfullt man
kan gjøre det.

Konstruktiv rehabilitering
På 1970-tallet lanserte Olav Selvaag terrasseblokkene.
Datidens krav og behov ga oss mange leiligheter der den
private hagen ble bygget inn på altanen. 40 år senere kan vi
konstatere at det ikke ser bra ut. Men det finnes gode løsninger, med moderne virkemidler, i renoveringsprosessen.
Tekst og foto Harald Aase

Terrasseblokkene
ble
opprinnelig
utviklet for bygging i bratt terreng,
men har senere også blitt bygget på
skrånende og ﬂatt terreng, og ga da ofte
fordelen med varierende leilighetsstørrelse og store altaner. Selvaaggruppens
grunnlegger, Olav Selvaag, lanserte en
rekke nye bolig- og hustyper – deriblant
terrasseblokken. Denne boligtypen
skulle kombinere villaens og blokkens
fordeler, og med kjøreveier og parkering
under bebyggelsen ble boligområdene
bilfrie, trygge og «grønne».
Selvaaggruppen har stått for mye utbygging av terrasseblokker, blant annet
på Vestli og Etterstad i Oslo. Men konseptet er blitt videreutviklet og brukt
over hele landet. En hageﬂekk på altanen, i form av et relativt stort blomsterbed i betong, ble fort et attraktivt
element for boligkjøperne.
Nå ser vi behovet for rehabilitering.
I Sandvigå Borettslag i Sandnes har de
funnet et konsept for renovering av terrasseblokker. På en måte som kan gi inspirasjon, uten at man må steget tilbake
i tid. Retro passer nemlig ikke til alt.
– Hovedpoenget for oss var å modernisere husene og utnytte uteplassen
på en bedre måte, sier prosjektleder

i Sandnes Boligbyggelag, Joachim
Grimsli.
Blomsterkassene i betong tar stor del
av både plass og utsikt. Det å fjerne
kassene betyr i praksis mellom to og tre
kvadratmeter mer plass på altanen.
– Den største utfordringen i renoveringsarbeidet var å fjerne de tunge blomsterkassene i betong. I første omgang
vurderte vi å erstatte blomsterkassene
med rekkverk i tre. Vi antok at det ville
bli den rimeligste løsningen. Men etter
noen runder med diskusjon i sameiet,
ble glass lansert som materiale. Estetisk
og funksjonelt sett var dette en mye
bedre løsning da utsikten fra bygget er
en stor del av gleden med å bo i Sandvigå Borettslag, mener Grimsli.

er smart. Her får borettslaget mye igjen for renoveringen. Både et moderne
utrykk, men også i bokvalitet gjennom
bedre utsikt og plass. Og de som savner
blomsterkassene, kjøper gjerne da mindre krukker til å ha blomstene i. Det må
være mange av denne type blokker over
hele landet som sikkert skal renoveres.
Denne ideen er lett å kopiere, sier Arild
Chr. Ellingsen i ﬁrmaet Glassløsninger
AS. Stavangerselskapet står som leverandør av terrasserekkverkene.
Kilder: Selvaag.no

Enkelt og greit
Det er brukt 16,76 herdet og varmeforsterket, laminert og polert klar ﬂoat
glass. For en enda bedre plassutnyttelse
er de boltefestet i forkant av fundamentet. Det er printet frost opp i 70%
av høyden for å redusere innsyn, men
også beholde den gode utsikten. På
siden er glassene festet med en enkel
klips. Dette for å gi beboerne en ekstra
trygghet utover det forskriftsmessige.
– Denne måten å renovere disse terrasseblokkene på er like enkel som den

MER PLASS: Etter at blomsterkassene
ble fjernet og erstattet med glass, fikk
beboerne både mer plass, mer lys og
bedre utsikt.

RWA
REDDER LIV

GEZE – Innovative systemløsninger
s $RTEKNIKK
s !UTOMATISKE DRSYSTEMER
s 'LASSYSTEMER
s 2YK OG KOMFORTVENTILASJON
s 3IKKERHETSTEKNIKK

GEZE røykventilasjon (RWA)
RWA røykventilasjonsløsninger fra GEZE gir alle personer i bygningen muligheten
til å forlate bygget raskt og effektivt i tilfelle brann. Et teknisk sofistikert system sikrer
en balansert fordeling av inn - og utluft som gjør at rømningsveiene er frie for røyk.
Et velfungerende GEZE RWA anlegg sikrer lett adkomst for brannmannskapet, reduserer brannutviklingen og skadene på bygget. Utenom en brannsituasjon kan GEZE
røykventilasjonsanlegg benyttes til lufting i et såkalt komfortanlegg.
For mer info om GEZE RWA systemer se www.geze.no eller ring 63 95 72 00.

GEZE Norge
Industrivegen 34 B
2072 Dal
www.geze.no
Tel. 63 95 72 00

BEWEGUNG MIT SYSTEM
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217 FOTS VINGESPENN: Quadracci Pavilion, blant Milwaukees innbyggere bare kalt «The Calatrava» med «Burke Brise Soleil»,
danner en bevegelig solskjerm. Foto: Patrick Nedobeck

Speiler innsjøen
- Jeg hadde klienter som virkelig ønsket den beste arkitekturen jeg kunne lage.
Ambisjonen var å skape noe enestående for lokalsamfunnet og takket være
dem, svarer dette prosjektet til kulturen i innsjøen: Seilbåter, været, følelsen av
bevegelse og endring, sa arkitekt Calatrava om sin design av Quadracci Pavilion.
Tekst Anja Guerrera Foto Patrick Nedobeck

Quadracci Pavilion er navnet på bygget
som rommer Milwaukee Art Museum,
Wisconsin USA. Bygget er langt fra nytt.
Men inspirasjonskilder behøver ikke å
være av ny dato.
Blant Milwaukees innbyggere kalles
bygget bare «The Calatrava». Med
30000 kunstverk, 350000 besøkende i
året og 125 år med innsamling av kunst
har Milwaukees første kunstgalleri fra
1888 til i dag vokst til å bli et ikon for
Milwaukee.
Den 341000 kvadratmeter store museumsbygningen inkluderer War Memorial Center (1957) designet av den
ﬁnsk-amerikanske arkitekten Eero
Saarinen, Kahler Building (1975) designet av David Kahler, og Quadracci
Pavilion (2001) designet av den spanske arkitekten Santiago Calatrava.
Den grasiøse Quadracci Pavilion er et
postmoderne tillegg til Milwaukee Art
Museum og sto ferdig i 2001. Strukturen omfattet både grensesprengende
teknologi og gammeldags håndverk.
Milwaukee har sterke håndverkstradisjoner og er svært stolte av bygget.

Arkitektoniske høydepunkter
Windhover Hall er den storslåtte entréen for Quadracci Pavilion. Det er Santiago Calatravas postmoderne tolkning
av en gotisk katedral med spisse buer,
ribbet hvelv, og et skip toppet av et 90
meter høy glasstak.
Hallens kor er formet som baugen
på et skip, med gulv-til-tak-vinduer
med utsikt over Lake Michigan. Ved
siden av den sentrale hallen er to buede
promenader, Baumgartner Galleria og
Schroeder Foundation Galleria, med
vidt utsyn over sjøen og sentrum.
Museets «signatur» er «Burke Brise
Soleil» som danner en bevegelig solskjerm med 217 fots vingespenn. Solseilet består av 72 stålﬁnner, som varierer i lengde, og konstruksjonen veier
90 tonn. Det tar 3,5 minutt for vingene å åpne eller lukke seg. Sensorer på
ﬁnnene overvåker kontinuerlig vindhastighet og retning. Når vinden overskrider 23 meter pr sekund i mer enn
3 sekunder, lukkes vingene automatisk.
Vingene åpnes og lukkes hver dag
med museets åpningstider, samt en
gang midt på dagen.

FAKTA

Quadracci Pavilion

Høyde (i «skipet»)
Vingespenn på
«Burke Brise Soleil»
Sted
Adresse
Type

Byggherre
Arkitekt
Byggeår

27,43 meter
66 meter
Milwaukee
700 Art Museum Drive
Milwaukee, WI, USA
Kunstmuseum med over
25,000 arbeider fra gamle
mestere, samt nyere kunst
fra 19 og 2000 århundre
Graef og C.G. Schmidt
Santiago Calatrava
Åpnet i mai 2001
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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
Styresystem for naturlig ventilasjon
Brann- og røykgardiner
Overlyskupler

upler

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

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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AUTORISERTE GLASSRÅDGIVERE
OSLO
Borg, Martin, Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo
tlf: 47 47 47 05, fax: 23 33 26 91
e-post: borg@gffn.no
Furulund, Torill, Glm. Knut Furulund AS
Cecilie Thoresens vei 5 c, 1153 Oslo,
tlf: 22 28 04 90, fax: 23 16 89 90
e-post: torill@furulund.no
Graff, Per Henning,
Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo
tlf: 47 47 47 05, fax: 23 33 26 91
e-post: graff@gffn.no
Hagen, Jan Frode, Pilkington Norge AS
Stansevn. 35, 0976 Oslo
tlf: 23 33 59 00, fax: 23 33 59 01
e-post: jan.hagen@no.nsg.com
Kolstad, Villy, Oslo Glass & Vindu AS
Smalvollvn. 63, 0667 Oslo,
tlf: 22 08 17 80, fax: 22 08 17 81
e-post: info@osloglass.no
Kåsin, Kristen, Pilkington Norge AS
Stansevn. 35, 0976 Oslo,
tlf: 404 48 363, fax: 23 33 59 01
e-post: kristen.kasin@no.nsg.com

BRANSJEREGISTERET

Lunde, Tone Kjos,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Brobekkvn. 80, 0582 Oslo
tlf: 480 81 970, fax: 22 72 37 03
e-post: tonekjos.lunde@saint-gobain.com
Løvaas, Lasse, Pilkington Norge AS
Stansevn. 35, 0976 Oslo,
tlf: 23 33 59 00, fax: 23 33 59 01
e-post: lasse.lovaas@saint-gobain.com
Strømberg, Mette,
Pedersen’s Glass-Service AS
Østre Aker vei 206 F, 0975 Oslo,
tlf: 22 72 43 00, fax: 22 16 26 06
e-post: peglas@online.no
Tangen, Sverre,
Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo
tlf: 47 47 47 05, fax: 23 33 26 91
e-post: tangen@gffn.no
Wold, Petter, Svendsen´s Glass-Service AS
Brobekkvn. 104, 0582 Oslo,
tlf: 22 64 00 68, fax: 22 64 42 08
e-post: petter@svendsen-glass.no
Aasen, Thomas, Hydro Building Systems
Drammensvn. 260, 0240 Oslo
tlf: 922 69 477, fax: 94 77 12 22
e-post: thomas.aasen@hydro.com
AKERSHUS
Foss, Erik, Glm. Odd Foss AS
Fusdalsbråten 20, 1387 Asker
tlf: 66 78 14 70, fax: 66 79 74 00
e-post: erik@glassmesterfoss.no

Grønsberg, Torgeir, Romerike Glass AS
Jernbanegt. 22, 2004 Lillestrøm
tlf: 63 80 44 60, fax: 63 80 44 61
e-post: post@romerikeglass.no
Rønning, Erland, SAPA Building System
Box 34, 2027 Kjeller,
tlf: 63 89 21 00, fax: 63 89 21 20
e-post: erland.ronning@sapagroup.com
OPPLAND
Dalby, Morten,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Stampevn. 1, 2827 Hunndalen,
tlf: 952 68 194, fax: 61 18 18 85
e-post: morten.dalby@saint-gobain.com
Heidenberg, Ketil,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Stampevn. 1, 2827 Hunndalen
tlf: 952 68 197, fax: 61 18 18 85
e-post: ketil.heidenberg@saint-gobain.com
Tollefsrud, Lisbeth Lieshagen,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Stampevn. 1, 2827 Hunndalen,
tlf: 952 96 316, fax: 61 18 18 85
e-post: lisbeth.tollefsrud@saint-gobain.com
ØSTFOLD
Andersen, Egon,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Habornvn. 50, 1630 Gml. Fredrikstad,
tlf: 952 68 140, fax: 69 32 20 77
e-post: egon.andersen@saint-gobain.com
Jensen, Marianne,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Habornvn. 50, 1630 Gml. Fredrikstad,
tlf: 952 96 321, fax: 69 32 20 79
e-post: marianne.jensen@saint-gobain.com
Jensen, Bjørn,
Greåker Glass og Rammeforretning AS,
Greåkervn. 138, 1718 Greåker,
tlf: 69 14 05 77, fax: 69 14 05 18
e-post: ﬁrmapost@greaker-glass.no
Karlsen, Henrik,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Habornvn. 50, 1630 Gml. Fredrikstad,
tlf: 474 57 600, fax: 69 32 20 77
e-post: henrik.karlsen@saint-gobain.com
Nilsen, Lasse,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Habornvn. 50, 1630 Gml. Fredrikstad,
tlf: 952 68 125, fax: 69 32 20 77
e-post: lasse.nilsen@saint-gobain.com
Slydahl, Jørgen,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Habornvn. 50, 1630 Gml. Fredrikstad,
tlf: 952 96 360, fax: 69 32 20 77
e-post: jorgen.slydahl@saint-gobain.com
Weiby, Gunn,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Habornvn. 50, 1630 Gml. Fredrikstad,
tlf: 952 68 141, fax: 69 32 20 77
e-post: gunn.weiby@saint-gobain.com

HEDMARK
Hansen, Arne Sverre, Vitrea AS
Vognvn.153, 2319 Hamar
tlf: 62 52 78 78, fax: 62 53 40 80
e-post: arne@vitrea.no
Sandberg, Asbjørn, Glassbua Kirkenær
Box 90, 2260 Kirkenær,
tlf: 62 94 74 69, fax: 62 94 82 21
e-post: glassbua@online.no
BUSKERUD
Aarvik, Frank, Drammen Glass AS
Lundavn. 56, 3032 Drammen,
tlf: 32 88 95 53, fax: 32 88 99 52
e-post: post@drammenglass.com
Austad, Henning, Modum Glassindustri AS
Katfos Næringspark, 3360 Geithus,
tlf: 32 78 31 30, fax: 32 78 31 31
e-post: henning@modumglass.no
Bakken, Geir,
Kongsberg v. g. skole, Glassfagsenteret
Kobberbergsv. 3, 3615 Kongsberg,
tlf: 32 76 73 24, fax: 32 73 20 78
e-post: geir@glassfagsenteret.no
Christoffersen, Are,
PKS Interiør og Industri AS
Knivevn. 29, 3036 Drammen
tlf: 32 83 49 72, fax: 32 83 60 01
e-post: are@pks.no
Hogstad, Bent, Kongsberg Glasservice
Schwabesgt. 7, 3611 Kongsberg,
tlf: 32 73 06 75, fax: 32 73 26 06
e-post: bent@kongsberg-glasservice.no
Johansen, Thomas,
PKS Interiør og Industri AS
Knivevn. 29, 3036 Drammen
tlf: 982 98 102, fax: 32 86 00 01
e-post: thomas@pks.no
Olsen, Per Arne, Hønefoss Glass-Service AS
Oslovn. 31, 3511 Hønefoss,
tlf: 32 12 33 70, fax: 32 12 68 60
e-post: post@hfs-glasservice.no
Sande, Kenneth,
FasadeConsult Aluminium AS
Hagatjernsveien 23, 3050 Mjøndalen
tlf: 32 27 02 00, fax: 32 27 02 20
e-post: kenneth@fasadeconsult.no
Skinstad, Kim-Ole,
Modum Glassindustri AS
Katfos Næringspark, 3360 Geithus
tlf: 452 79 586, fax: 32 78 31 31
e-post: kim@modumglass.no
TELEMARK
Arnesen, Knut Andre,
Kragerø Glass & Ramme AS
Kammerfossvn. 2, 3770 Kragerø,
tlf: 35 98 65 30, fax: 35 98 65 31
e-post: ﬁrmapost@kgr.no
Thoresen, Ole Alexander,
Olaf A. Thoresen AS
Rødmyrsvingen 92, 3740 Skien
tlf: 991 11 010, fax: 35 50 93 01
e-post: post@oathoresen.no
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Thowsen, Bjørn O., Glm. Kr. Thowsen AS
Njåls vei 2, 3917 Porsgrunn
tlf: 35 55 01 04, fax: 35 55 97 19
e-post: glassmester@thowsen.no

Bern, Anne Ma, Saint-Gobain Bøckmann AS
Nesøyra 15, 4208 Saudasjøen,
tlf: 901 55 231, fax: 52 78 54 64
e-post: anne.m.bern@saint-gobain.com

Torsvik, Ole Arne, Pilkington Norge AS
Box 54, Hylkje, 5109 Hylkje,
tlf: 55 98 55 98, fax: 55 98 55 81
e-post: olearne.torsvik@no.nsg.com

VESTFOLD
Arntzen, Peggy, Glassfabrikken AS
Hegdal, 3261 Larvik,
tlf: 33 13 70 00, fax: 33 13 70 01
e-post: peggy@glassfabrikken.no

Gilje, Sveinung, Vikeså Glassindustri AS
Bjerkreimsvn. 1357, 4387 Bjerkreim
tlf: 474 69 729, fax: 51 45 04 69
e-post: sveinung.gilje@vgi.no

Tronrud, Tore, Pilkington Norge AS
Box 54, Hylkje, 5109 Hylkje,
tlf: 55 98 55 98, fax: 55 98 55 81
e-post: tore.tronrud@no.nsg.com

Madland, Torleif
Nedre Vaulabk. 16, 4330 Ålgård
tlf: 950 53 019,
e-post: torleif.madland@lyse.net

Tysse, Jan Erik
Jonavn. 16, 5200 Os,
tlf: 915 61 812
e-post:

Broen Freitag, Aina, Saint-Gobain Bøckmann AS
Åshaugvn. 62, 3170 Sem,
tlf: 952 68 202, fax: 33 30 04 21
e-post: aina.broen.Freitag@saint-gobain.com

Sæther, Finn,
Glm. Aspaas/Glass og Lås-Service AS
Fotvn. 10, 4250 Kopervik
tlf: 992 18 412
e-post: ﬁnn@glassoglaas.no

Wergeland, Arild, Wergeland Glass AS
Kokstaddalen 4, 5257 Kokstad,
tlf: 55 91 72 00
e-post: arild@wergelandglass.no

Drtina, Jan Øyvind,
Tønsberg Glassliperi & Speilfabrikk AS
Trælleborgodden 10, 3112 Tønsberg
tlf: 913 23 321, fax: 33 30 09 61
e-post: drtina@glassliperi.no

Tungland, Ruth,
Saint-Gobain Bøckmann AS,
Nesøyra 15, 4208 Saudasjøen,
tlf: 977 85 937, fax: 52 78 54 64
e-post: ruth.tungland@saint-gobain.com

Fadum, Jørgen, Glassfabrikken AS
Hegdal, 3261 Larvik,
tlf: 33 13 70 00, fax: 33 13 70 01
e-post: jorgen@glassfabrikken.no

Wiersen, Anne B.,
Saint-Gobain Bøckmann AS,
Nesøyra 15, 4208 Saudasjøen,
tlf: 977 85 936, fax: 52 78 54 64
e-post: anne-bjorg.wiersen@saint-gobain.com

Berven, Tor Anders, Kvam’s Glass AS
Tomtegt. 4, 3183 Horten
tlf: 922 83 448, fax: 33 03 07 99
e-post: tor.anders@kvamsglass.no

Finnerud, Hans O., H-Glass AS
Hvittingfossvn. 153, 3080 Holmestrand
tlf: 33 09 92 80, fax: 33 05 36 22
e-post: hans.olav@hglass.no
Hofstad, Karin, Kvam’s Glass AS
Tomtegt. 4, 3183 Horten,
tlf: 33 04 27 44, fax: 33 03 07 99
e-post: karin@kvamsglass.no
Kvalnes, Renate, Kvam’s Glass AS
Tomtegt. 4, 3183 Horten
tlf: 404 33 241, fax: 33 03 07 99
e-post: renate@kvamsglass.no
Ness, Berit, CC-Glass Tønsberg AS
Trælleborgodden 10, 3112 Tønsberg,
tlf: 33 30 79 90
e-post: berit@ccglass.no
Aas, Connie Renate, Tønsberg
Glassindustri og Speilfabrikk AS
Trælleborgodden 10, 3112 Tønsberg,
tlf: 33 30 09 60, fax: 33 30 09 61
e-post: connie@glassliperi.no

HORDALAND
Eriksen, Tore S., Glassbjerget AS
Kanalv 88, 5068 Bergen
tlf: 55 29 81 91, fax: 55 29 88 75
e-post: post@glassbjerget.no
Goksøyr, Harald, Fasader og Glass AS
Box 53, Godvik, 5882 Godvik
tlf: 55 50 05 53, fax: 55 50 08 90
e-post: harald@fasaderogglass.no
Håvik, Frode, Hole Glass AS
Midttunlia 73, 5224 Nesttun.
tlf: 55 28 29 20, fax: 55 28 35 10
e-post: fh@holeglass.no
Mikkelsen, Eivind, Hole Glass AS
Midttunlia 73, 5224 Nesttun.
tlf: 55 28 29 20, fax: 55 28 35 10
e-post: em@holeglass.no
Pedersen, Jon Erik, Accord Glassbygg AS
Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø,
tlf: 56 14 10 44, fax: 56 14 43 04
e-post: jon.erik@accord.no

VEST-AGDER
Austrud, Ove, CG- Glass & Fasade AS
Box 1644, 4688 Kristiansand
tlf: 952 98 459, fax: 38 14 96 61
e-post: ove.austrud@cg-glass.no

Skar, Rune, Wergeland Glass AS
Kokstaddalen 4, 5257 Kokstad,
tlf: 55 91 72 00
e-post: rune@wergelandglass.no

Brøvig, Eivind, CG-Glass AS
Box 223, 4703 Vennesla,
tlf: 38 15 10 00, fax: 38 15 10 01
e-post: eivind@cg-glass.no

Skogstrand, Arve, Fasade og Bygg Service AS
Sædalsvn, 130, 5098 Bergen,
tlf: 55 36 11 90, fax: 55 36 11 99
e-post: arve@fasade-byggservice.no

ROGALAND
Asbjørnsen, Roald, Hubro AS
Arabergvn. 6, 4050 Sola
tlf: 51 64 69 00, fax: 51 64 69 02
e-post: roald.asbjornsen@hubro-as.no

Stenberg, Heidi, Glass & Karmer AS
Møllendalsbakken 11, 5009 Bergen,
tlf: 55 20 63 00, fax: 55 20 63 20 - se annonse
e-post: gk@glassogkarmer.no

MØRE OG ROMSDAL
Haram, Joar, H-Produkter AS
Austnes, 6090 Haramsøy,
tlf: 70 20 98 52, fax: 70 20 98 51
e-post: joar@hprodukter.no
Muldal, Even, Græsdal Glass AS
Brusdalsvn. 20/22, 6011 Ålesund,
tlf: 70 14 00 70, fax: 70 14 47 68
e-post: even@grasdal.no
Rochlenge, Arlin
Storskaret 11, 6006 Ålesund
tlf: 908 94 694
e-post: arlin-r@online.no
Sandøy, Alfred, H-Produkter AS
Stette, 6260 Skodje,
tlf: 70 21 74 00, fax: 70 21 74 01
e-post: alfred@hprodukter.no
SOGN OG FJORDANE
Almenning, Arve Martin,
Nordvest Vinduet AS
6713 Almenningen
tlf: 909 53 105, fax: 57 85 25 81
e-post: arve@nordvestvinduet.no
Holvik, Bjørn, John Holvik AS
Box 260, 6801 Førde,
tlf: 57 83 08 50, fax: 57 83 08 51
e-post: bjorn@holvikglas.no
Kvamme, Dag A., Glassmester Kvamme AS
6713 Almenningen,
tlf: 400 05 939
e-post: dag@kvamme.no
Tonning, Magne O., John Holvik AS
Box 260, 6801 Førde,
tlf: 57 82 20 77, fax: 57 82 37 07
e-post: magne.ove@holvikglas.no z
SØR-TRØNDELAG
Aksdal, Tove K.,
Glassfabrikken Orkanger AS
Box 62, 7300 Orkanger,
tlf: 72 46 71 13, fax: 72 46 71 39
e-post: tove@glassfabrikkenorkanger.no
Lund, Espen, Glassbygg AS
Østre Rosten 86, 7075 Tiller
tlf: 916 53 866
e-post: espen@glassbygg.as
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Staverløkk, Tore, Riis Glass & Metall AS
Box 1818, Lade, 7440 Trondheim,
tlf: 73 92 90 50, fax: 73 52 74 15
e-post: tores@riis.no
Weisethaunet, Erik, EW Glass & Plast
Transittgt. 16, 7042 Trondheim
tlf: 928 04 141, fax: 73 53 77 83
e-post: erik@ewglass.no
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
e-post: lars@cg-glass.no
NORDLAND
Steffensen, Per Arne, Drag Industrier AS
Box 1060, 8001 Bodø,
tlf: 75 55 09 70, fax: 75 55 09 71
e-post: pas@drag.no
TROMS
Appelbom, Andreas,
Glassmester A. Appelbom AS
Stakkevollvn. 35, 9010 Tromsø,
tlf: 77 64 08 47, fax: 77 64 08 51
e-post: andreas@appelbom.no

BRANSJEREGISTERET

Frederiksen, Olav, Glm. Erling Eriksen AS
Terminalgata 114, 9019 Tromsø,
tlf: 77 51 98 00, fax: 77 51 98 01
e-post: olav@glassmestereriksen.no
Krane, Ragnar, Krane Glass & Fasade AS
Box 2204, 9268 Tromsø
tlf: 77 67 92 00, fax: 77 67 92 10
e-post: ragnar@krane.com
FINNMARK
Simensen, Tom-Edvard, Thermoglass AS
Box 245, 9501 Alta,
tlf: 78 44 36 80, fax: 78 44 36 99
e-post: tom@thermoglass.no

AUTORISERTE
FASADERÅDGIVERE
OSLO
Muth, Christof, Astrup AS
Haavard Martinsensv. 34, 0978 Oslo
tlf: 22 79 16 00, fax: 22 79 16 80
e-post: cm@astrup.no
Pedersen, Ben Vidar, Astrup AS
Haavard Martinsensv. 34, 0978 Oslo
tlf: 22 79 16 00, fax: 22 79 16 80
e-post: ben.pedersen@astrup.no
ØSTFOLD
Bråthen, Thor Oskar,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad
tlf: 952 68 135, fax: 69 32 20 77
e-post: thoroskar.braathen@saint-gobain.com

Eriksen, Raymond,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad
tlf: 900 20 692, fax: 69 32 20 77
e-post: raymond.eriksen@saint-gobain.com

NORD-TRØNDELAG
Valan, Rune, Namdal Glass og Fasade AS
Løvveien 8, 7820 Spillum
tlf: 74 21 32 20, fax: 74 21 32 21
e-post: rune@ngf.as

Günther, Tormod,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad
tlf: 952 96 308, fax: 69 32 20 77
e-post: tormod.gunther@saint-gobain.com

TROMS
Nymo, Noralf, Alu-Plast AS
Industrivn. 4, 9062 Furuﬂaten
tlf: 77 71 10 50, fax: 77 71 10 55
e-post: nn@aluplast.no

Hagen, Marius, EMA Glass AS
Strykervn. 8, 1650 Sellebakk
tlf: 952 96 383, fax: 69 36 09 31
e-post: ﬁrmapost@ema.no

Svendsen, Geir N.,
Nord-Norsk Aluminium AS
Sandstrand, 9445 Tovik
tlf: 77 08 94 40, fax: 77 08 94 41
e-post: geir@nna.no

Johansson, Geir, Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad
tlf: 952 96 309, fax: 69 36 09 31
e-post: geir.johansson@saint-gobain.com
Nilsen, Henrik R.,
Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad
tlf: 952 77 067, fax: 69 32 20 77
e-post: henrik.ronneberg.nilsen@saintgobain.com

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
e-post: graff@gffn.no

Weiby, Jørn, Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad
tlf: 952 68 138, fax: 69 32 20 77
e-post: jorn.weiby@saint-gobain.com

ØSTFOLD
Andersen, Egon, Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad,
tlf: 952 68 140, fax: 69 32 20 77
e-post: egon.andersen@saint-gobain.com

Øby, Per Olav, Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad
tlf: 913 08 889, fax: 69 32 20 77
e-post: per-olav.oby@saint-gobain.com

Karlsen, Henrik, Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad,
tlf: 474 57 600, fax: 69 32 20 77
e-post: henrik.karlsen@saint-gobain.com

OPPLAND
Opkvitne, Håkon, Sagstuen AS
Box 62, 2801 Gjøvik
tlf: 922 96 877, fax: 61 13 88 71
e-post: hakon.opkvitne@sagstuen.no

Weiby, Gunn, Saint-Gobain Bøckmann AS
Box 1435, 1602 Fredrikstad,
tlf: 952 68 141, fax: 69 32 20 77
e-post: gunn.weiby@saint-gobain.com

Skau, Eirik, Sagstuen AS
Box 62, 2801 Gjøvik
tlf: 940 02 865, fax: 61 13 88 71
e-post: eirik.skau@sagstuen.no

VEST-AGDER
Brøvig, Eivind, CG-Glass AS
Box 223, 4703 Vennesla,
tlf: 38 15 10 00, fax: 38 15 10 01
e-post: eivind@cg-glass.no

TELEMARK
Mitchell, Morten, Nenset Glassverksted AS
Bedriftsvn. 108, 3735 Skien
tlf: 950 42 067, fax: 35 53 67 40
e-post: morten@nenset-glassverksted.no

ROGALAND
Gilje, Sveinung, Vikeså Glassindustri AS
Bjerkreimsvn. 1357, 4387 Bjerkreim
tlf: 474 69 729, fax: 51 45 04 69
e-post: sveinung@cg-glass.no

ROGALAND
Ivarhus, Leif, Hubro AS
Arabergvn. 6, 4050 Sola
tlf: 51 64 69 00, fax: 51 64 69 02
e-post: leif.ivarhus@hubro-as.no

HORDALAND
Pedersen, Jon Erik, Accord Glassbygg AS.
Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø,
tlf: 56 14 10 44, fax: 56 14 43 04
e-post: jon.erik@accord.no

Rønning, Jon
Mårstien 5, 4034 Stavanger
tlf: 922 43 277
e-post: jon.ronning@gmail.com

SØR-TRØNDELAG
Lund Espen, Glassbygg AS
Østre Rosten 86, 7075 Tiller
tlf: 916 53 866
e-post: espen@glassbygg.as

SØR-TRØNDELAG
Lund, Espen, Glassbygg AS
Østre Rosten 86, 7075 Tiller
tlf: 916 53 860
e-post: espen@glassbygg.as

MØRE OG ROMSDAL
Haram, Joar, H-Produkter AS,
Austnes, 6090 Haramsøy,
tlf: 70 20 98 52, fax: 70 20 98 51
e-post: joar@hprodukter.no

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

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

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

Er du importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til
å være med i en returordning. Se ruteretur.no

Sapa Building System Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller Tel. 63 89 21 00 www.sapabuildingsystem.no
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Klinisk bygg
ved universitetet i Bergen
q Vakkert interiørglass
q Tretårn i Sandnes
Glass&'BTBEFq/S
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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

q Konstruktiv rehabilitering
q Innovativt glass for fremtiden
q Omgitt av sikkerhetsglass i R6
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