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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

Forsidebilde: Trond Joelson

Spill for galleriet

I

denne utgaven presenterer vi, etter vårt skjønn, dokumentasjon på at
høringsrunden til forslaget om å endre §12-20 i Byggteknisk Forskrift 10
(TEK10) i praksis var et spill for galleriet.
Ved årsskiftet ble to deler av TEK10 endret. (i tråd med forventningene
siden veileder til TEK allerede hadde innført endringen).
Det ene er at krav til antall handikapleiligheter i studentboliger er
redusert. Det andre er at §12-20. Vindu og andre glassfelt, ble foreslått endret
slik at det i større grad vil bli tillatt å bruke vanlig glass med tykkelse ned til
fire millimeter og farlig bruddmønster i boliger.
Vi forholder oss til det andre. Begrunnelsen vi får oppgitt fra Kommunalog Regionaldepartementet er blant annet;
…TEK10 forskrift kun angir minimumskravene for å ivareta helse, miljø,
sikkerhet og tilgjengelighet. Tiltakshaver står fritt til å føre opp bygg med
høyere kvalitet eller standard. Vi følger nøye med på om minimumskravene
er hensiktsmessige, og her er det viktig med innspill fra næringen. ….
Her skyver departementet altså over ansvaret over på en bransje som
er presset fra alle kanter.
Arkitekter, ingeniører, produsenter og leverandører må dermed følge sin
samvittighet når man tar valget mellom å bruke fire millimeter planglass
eller herdet og laminert glass i et glassfelt ved siden av utgangsdøren.
Heldigvis er det ikke bare interesseorganisasjonen som er bekymret på
vegne av sine medlemsbedrifter. Produsenter vi har snakket med sier de
av prinsipp ikke vil levere glass som går på akkord med sikkerheten. Samtidig bekrefter en boligleverandør at de ikke vil levere boliger hvor det er
brukt planglass på utsatte steder. Det er bra, men det er neppe godt nok.
Dersom anbudsdokumenter kun definerer glass som « ihht til TEK10»
kan fort konkurransen gå i favør av den som levere de enkleste og rimeligste materialer og løsninger.
Taperne kan bli norske produsenter og leverandører som må satse mer på
at kvalitetsprodukter blir «hyllevare».
Denne TEK-endringen bidrar til at etterspørsel etter sikkerhetslgass kan
bli dårligere. Det er ingen tjent med. Vi oppfordrer derfor alle til å bidra til
å holde både fokus og volum oppe på sikkerhetsglass.
Samtidig må vi alle gjøre en jobb til å påvirke både Direktoratet for
Byggkvalitet og departement i arbeidet med TEK15. I den kan vi ikke tillatte
at begrunnelsen;
...Hensikten er altså å sikre mot skade der fallhøyden fra vindu og glassfelt
blir stor og konsekvensen alvorlig. Det er først da risikoen blir stor nok til at
det bli nødvendig å sikre, for eksempel ved å bruke sikkerhetsglass...
blir stående. Det har vi ikke råd til.
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Trykk
Nr 1 Trykk Grefslie
Det er ikke tillatt å
kopiere fra magasinet uten avtale

Harald Aase, redaktør

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
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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

Fra innholdet

Nytt glass til
gullsmeden
Forsikringsbransjen stiller samme krav
til butikker inne i et kjøpesenter som til
en butikk ute på gaten. Kvams Glass har
derfor levert et nytt sikkerhetsglass til
Thune på Vinterbro. Side 40

Glass på toppen
En eldre eiendom på Amager i
København har et karakteristisk
københavnertak. Hele taketasjen er
skilt ut fra resten av eiendommen.
Steen Palsbøll Arkitekter fikk oppdraget med å utvikle leiligheter der.
Glasshusene som er utviklet tar seg
godt ut på toppen. Side 14

Folk og røvere
Tjuvholmen var en gang arena for
kriminelle og virksomheter som ikke
tålte dagens lys. I dag er holmen en
plass for alle, med unntak av tyver
kanskje. Selv om et hotell har navnet
«tyven» finner vi likevel en barnehage
vegg i vegg. Side 6

Oppgitt over KRD
Glad i glass?
Hva griper man fatt i, når man Niels
Torp skal intervjues? Han er jo ofte
kritisk til glassets egenskaper. Likevel
ser vi utstrakt glassbruk av mannen
som bygger mye av sine prosjekter
opp rundt konseptet sentralhaller.

«Ingen» skjønner hvorfor §12-20 i
TEK10 er endret. – Etter en bred høring
og grundig gjennomgang forandret vi
ordlyden til slik den opprinnelig var
tenkt, sier Kommunal- og Regionaldepartementet. – Dette er ikke en faglig
beslutning, men politisk sier Arvid
Johnsen og Ole-Vidar Skaathun. Side 18

Side 26
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280 meter med glass-spiler følger deg i trappene i Petter
Stordalens nyeste hotell. Glasset har 500 festepunkter.
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HELTID: Dag Eckhoff har i to år fulgt opp alle detaljene og jobbet omtrent på heltid
med The Thief på vegne av Melbye Arkitekter AS.

Festet til glass
Trapperom slipper inn lyset
Tekst Bjørn Kvaal Foto Adam Stirling

I det ni etasjer høye hotellet på
Tjuvholmen utenfor Aker brygge i
Oslo er glass-spilene gjennomgående i
trappene. Hver spile består av tre lag
glass. Og hvert lag er ti millimeter tykt.
Krav til sikkerhet er ivaretatt blant annet
gjennom et laminat mellom hvert lag
som gjør at glassene henger sammen
dersom de knuses.

Utenpå glass-spilene er det gjennomgående håndløper i eik.
Spilene følger trappene helt til topps
i det femstjerners hotellet. Hver spile er
to til ﬁre meter lang. Det er cirka ti centimeter mellom hver spile. Mellomrommet
mellom spilene i kombinasjon med glass
gjør at trappegangen skal se mer åpen ut.
Det varmevalsede stålet har en
overﬂate som mange forbinder med
smijern, og der lakken gir stålet ﬂere
farge- og overﬂatenyanser.

Kom om natten
– Ideen med spilene kom til meg en natt
jeg lå og grublet over hvordan vi kunne
ivareta lys, sikkerhet og gode opplevelser for gjestene. Sammen med glassleverandør GBS produkter på Nesbru
fant vi fram til riktig tykkelse og stivhet,
sier arkitekt og daglig leder Ajas Mellbye
i Mellbye Arkitekter A/S i Oslo.
Glasset er festet med eksponert stål
som er varmvalset og Owatrol-behandlet.

Tente på balkonger
Balkonger er ikke vanlig på hotell. Men
det gir gjestene en ekstra følelse av luksus.
– Da kan vi ta 500 kroner ekstra
av amerikanske turister, skal Petter
Stordalen ha sagt fornøyd da arkitektene foreslo balkonger.
På de 126 gjesterommene går balkonggulvet i ﬂukt med hotellrommets gulv,
bare adskilt av en skyvedør i glass.

Glassveggen på balkongen er diskret
festet bak fasadesteinen. Det gjør
at tregulvet går helt ut mot glasset.
Derfor ser ikke gjestene hvor eller
hvordan glasset er festet.

Ti ulike fasonger
De trekantede, utkragede balkongene
varierer i ti ulike størrelser. Glasset i
himlingen, som er levert av Hubro AS
(se egen sak), er derfor nøye tilpasset
arkitektens mål.
– Dette er første gang vi har gjort en
slik løsning. At balkongene har ulike
størrelser har satt ekstra krav til nøyaktighet hos oss og leverandørene av glass,
sier arkitekt Dag Eckhoff i Mellbye AS.

Glass i taket
Store glassﬂater i rommene gir mye dagslys samtidig som det utnytter utsikten
best mulig. Balkongene og høyden på
glasset er for øvrig bygget etter TEK07.

>>
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I alle rom er den ytterste biten av
himlingen ut mot terrasse og vinduer
laget av glass. Slik speiles vannet, lavere
nabobygg og bakken i taket.
Baderommene er tredelte. Her er det
separate dusj-, toalett- og badesoner.
Frostet glass skiller sonene. Man kan
ane konturen av rompartneren, men
detaljene overlates til fantasien.

Stopper sol
Aluminumsspiler, solbeskyttende glass
og gardiner skal redusere varme inn i
rommene. I øverste etasje er det i tillegg
utvendig «rullegardin».
Ajas Melbye har hatt prosjekteringen
og overordnet ansvar, mens Dag
Eckhoff har fulgt opp detaljene og
jobbet omtrent på heltid med The
Thief i to år.
De ﬁkk oppdraget for fem år siden,
etter en arkitektkonkurranse. For å gi
ﬂere rom fjordgløtt eller utsikt mot kanalen, er planene kontinuelig blitt endret.

Glass i himlingen på terrassen
Himlingen i balkongene på The Thief
har et ti millimeter tykt fasadeglass.
Glasset er lakkert på baksiden for å
hindre innsyn i den bakenforliggende
konstruksjonen.
Alle rommene har skyvedører mot
balkonger, levert av Hubro AS.
Firmaet har også levert utvendige
aluminiumsvinduer samt glassfasader i
første og andre etasje.

Heis med glass og utsikt
Den ene enden av korridoren i hver
etasje ender i en heis. Heisen, og veggen
på utsiden av heisen, er av glass. Her
har gjesten utsikt mot Oslofjorden når
hun/han er på veg ned i en kulvert som
ender i en spaavdeling i nabobygget.
Glasset i heisløsningen fra Hubro
Hansen er tre-lags, med en total
tykkelse på femti millimeter. Heisfeltets
nedre del mot terreng er bygget tett for
å hindre innsyn.

Buet fasade

FLOTTE BALKONGER: Det er ganske uvanlig at hotellrom har balkong. The Thief
drar det enda et par hakk videre. Både i toppetasjen og til rommene nedover i etasjene hører det balkong til. Luksusfølelsen får man nok best på toppen, men tilgang til
uterom blir verdsatt uansett.
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Prosjektleder Lars Djuve i Hubro
Hansen betegner oppdraget som
middels stort, og ikke mer komplisert
enn forventet.
Utfordringene er først og fremst den
buede frontfasaden ved inngangen,
som strekker seg over plan én og to.
Fasaden er levert som fasettert, det vil
si at knekkpunktene er tatt i de vertikale
proﬁlene og glasset er plant. Utvendig
ønsket arkitekten å markere de vertikale proﬁlene med en 320 millimeter
dyp tilleggsproﬁl. Disse ble produsert i
tynnplater av en blikkenslager.
Glasset
som
ble
levert
av
Hubro AS er produsert av Glaskon i
Latvia. Hele leveransen fra Hubro
AS var på rundt 13 millioner
>>
kroner, inkludert etterbestillinger.

CONTUR DESIGN.
—

dorma.no

Ny natt
– nytt hotell
–The Thief er en komplisert
konstruksjon som har hatt en lang
modningsfase. Fasaden har endret
seg i takt med utviklingen av hotellets
konsept og karakter. Lenge var den
lys og moderne, før det ble besluttet
at den skulle være mer som en moderne redeﬁnering av et internasjonalt
femstjerners hotell. Dermed gikk
vi for en mørkere fasade – med et
uttrykk som gir gjestene en følelse
av tidløs tyngde, sier arkitekt Ajas
Mellbye.
Han er glad i hoteller. En ferie
innebærer gjerne åtte ulike hoteller
på sju dager, fordelt på tre ulike byer.

Klar for suiten?
Pris: 25 000 kr
Alle de 126 rommene på The Thief
har balkonger, mens den 130 kvadratmeter store suiten fordelt på to
etasjer øverst i hoteller har både
balkong og terrasse. På terrassen er
det dusj, sittegruppe og boblebad,
blant annet. Døgnpris? 25 000 kroner.

La betong på
havbunnen
The Thief og nabobyggene ytterst
på Tjuvholmen står på en én
meter tjukk betongplate. Under der
igjen er det påler som står på fast
grunn. Under betongplaten er det
laget parkeringshus, i et område
som for noen år siden altså bare var
saltvann. Senere ble det gravet ut en
kanal som skiller hotellet og nabobyggene fra Aker brygge.
10

FAKTA
The Thief (hotell med 126 rom)
Tjuvholmen, Oslo
Tjuvholmen Utvikling AS
7900 kvadratmeter
B
Åpnet i januar 2013
Mellbye arkitekter AS, i
hovedsak har tre arkitekter
og tre interiørarkitekter
jobbet med prosjektet
Hovedentreprenør Jaco Enterprise &
Management AS
Vinduer og
balkongdører
Hubro AS
Rekkverk og
trapperom
GBS Produkter
Styling
Anne Mone Wille Waje
Sted
Byggherre
Arealer
Energiklasse
Ferdigstillelse
Arkitekt

BARA ETT TRYCK PÅ KNAPPEN
Det är allt som behövs för att öppna våra eldrivna skjutluckor – oberoende av storlek och
användningsområde.
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 vår hemsida www.svalson.com

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

FAKTA

Tjuvholmen

3.450 kvm,
Hus 87: 3.700 kvm
Byggherre
Tjuvholmen
Utvikling
Totalentreprise
Veidekke
Entreprenør
Kontraktssum eks mva
143 millioner kroner
Arkitekt
HRTB (Hus 86 og LOF
arkitekter (Hus 87)
Glass- og aluminiumsfasade Hubro AS
Glassrekkverk
GBS Produkter
Vinduer
Lian trevarefabrikk

Bruttoareal Hus 86

Folier fargelegger
Små leiligheter, men få naboer som hadde innsyn. Derfor ble mest mulig glass og utsyn for
beboerne viktig. Rundt balkongene er det to lags laminert glass med ulike fargefolier.

Tekst Bjørn Kvaal Foto Trond Joelson

Fasaden er fargerik – og enda mer
fargerikt blir det med glass-skjermer
som bygger inn den ene siden av
balkongene i leilighetsbygget på
Tjuvholmen, også kalt Hus 87.

Ser ned i vannet
På utsiden av Aker brygge, med hotellet
The Thief (se egen artikkel) som
nabo, har Veidekke ferdigstilt to nye
leilighetsbygg. Disse overtar og avslutter kurvaturen vestover som The Thief
begynner på.
Holmen er i areal forholdsvis liten,
så all ny bebyggelse får en beliggenhet
ved sjøen. Byggene grenser mot
Kanalen og til Filipstad i vest. Flere
av leilighetene ligger ikke bare på
bryggekanten, noen krager også over
vannspeilet.
Byggene står delvis på den undersjøiske parkeringskjelleren, og delvis
på den støpte kaiplaten.
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Luftig montering
Hus 86 og 87 har vann på tre sider.
Det ga utfordringer med logistikk, men
også med stillasene som måtte krage ut
rundt byggene.
GBS Produkter har levert 244 meter
balkongrekkverk, 22 meter rekkverk på
takterrassen og 60 meter trapperekkverk
på Hus 86 og 87 – alt i aluminium.
I tillegg har de levert 140 kvadratmeter
glass-skjerm rundt balkongene på de 38
leilighetene i Hus 87.
I skjermene er det brukt to lag med herdet og laminert glass. Tykkelsen på glasset
er to ganger ti millimeter. Mellom glassene
er det lagt folietype Vanceva 004802820016
fra amerikanske Saﬂex. For å få de
ulike fargene er det brukt to-tre folier, for
eksempel blå og grønn eller blå, gul og
grønn. I andre prosjekter har det vært
benyttet opptil syv lag med folier for å få
spesielle fargenyanser, til sammenligning.

Var uvant
Montering skjedde ved at det ble heist
ned kurver fra taket med materiell og

håndverkere. Mistet de verktøy under
montering ville det falle med et plask i
vannet 20-25 meter lenger ned.
Glass-skjermene har tre ulike farger.

To arkitektfirma
Hus 86 er tegnet av arkitektﬁrmaet
HRTB og grenser til hotellet The Thief.
Nabobygget Hus 87 er tegnet av LOF
arkitekter. Det er på 3450 kvadratmeter fordelt over åtte etasjer, og
består av barnehage, kontorer og de 38
leilighetene.
Hus 87 utgjør avslutningen langs
bryggekanten mot vest.
Noen av leilighetene er små og nordvendte, andre store og sørvendte.
– Det var viktig å få brukt mest
mulig av dagslyset ved hjelp av glass fra
gulv til tak. Og jo høyere vi kunne
få vinduene jo mer dagslys kunne
beboerne få nytte av. Dette var ekstra
viktig i de nordvendte leilighetene.
Det sier Sverre Olsen, arkitekt,
partner og daglig leder i LOF.

KRAV TIL LYS:
Leilighetene i Hus 86
og 87 på Tjuvholmen
utenfor Aker brygge
er små og nordvendte.
Derfor var det viktig å
få brukt mest mulig av
dagslyset ved hjelp av
glass fra gulv til tak.

Fire farger
Hus 86 og 87 på Tjuvholmen har 470 vindusfelt, de ﬂeste 240 centimeter
høye. 114 vinduer har limt glasshjørne. Det er brukt trevinduer med
utvendig kledning i aluminium. I tillegg kommer 97 dørfelt. Totalt blir
det 691 glassruter. Vinduer og dører er levert med ﬁre forskjellige farger
på utvendig aluminiumskledning. Disse er produsert og levert av Lian
trevarefabrikk på Kyrksæterøra. – Det er slike leveranser til prosjektmarkedet der vi planlegger og produserer alt selv som vi har spesialisert
oss på, sier prosjektansvarlig Svein Hofset ved trevarefabrikken elleve
mil vest for Trondheim.

Satte bort jobben
Veidekke har vært totalentreprenør. Dette er et av de få oppdragene de
har, hvor de ikke har benyttet egne håndverkere, men har brukt underentreprenører. Kontrakten for de to husene var verdt 143 millioner kroner
eksklusiv moms.

fronten
Måtte stive av
De måtte også ta hensyn til praktiske
løsninger når det gjaldt vask og
renhold av vinduene, når det ikke er
mulig å bruke lift fra bakkenivå.
Vinduene kunne ha gått karm mot
karm, men det ble nødvendig med
stendere i vinduene for å skape nok
stivhet. For å få til vindusvask trengtes
det åpningsvinduer og dermed måtte
det settes inn stendere for å tåle økt
belastning.
Bygget er dypt, så det ble løsninger
med ensidig dagslys, bortsett fra
rommene helt på enden som går
rundt
hjørnet.
Toromsleilighetene på 36 kvadratmeter er lagt
mot nord og treromsleilighetene
på inntil 84 kvm er mot sør. For å
oppnå mest mulig dagslys i «knekken» ble bygget og leilighetene
liggende delvis i en vifteform ut
mot utsikt og naturlig lys.
TYKT OG FARGET: Glasset på utsiden av balkongene er på to ganger ti
millimeter.
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NYTT PÅ GAMMELT: Den endelige løsningen for utviklingen av glasshusene er et resultat av kreativt arbeid. Men det er første og fremst kommunale krav som har bidratt til at vi i dag ser denne kombinasjonen av moderne og historisk arkitektur på Amager i København.

Glasshus på toppen
I mange år har det vært populært og tillatt å bygge om loftene i de gamle bygårdene i
Oslo. En rekke konstruktive løsninger har dukket opp. I København har vi sett at de
har tatt utbygging i toppetasjen til et nytt nivå.

Tekst Robert Lau Foto Michael Kreutzmann

Mange bygårder i Oslo kan sammenlignes med de vi ﬁnner i København,
både når det gjelder utforming og
utførelse. I prinsippet må hele bæresystemet oppgraderes dersom man
ønsker å bygge ut i toppen av bygget.
Men i danskenes hovedstad så man
utviklingspotensial for husene allerede
ved bygging, for et par hundre år siden.
14

Formgivning ved lovgivning
I København ﬁnnes en spesiell takkonstruksjon som gir takene på mange
bygninger en karakteristisk form. Konstruksjonen er utført slik at den øverste
delen av taket er nesten ﬂatt for deretter
å avsluttes med en 45 graders takvinkel
på det siste stykket ut mot fasadene.
Denne litt særpregede, nærmest kalottaktige, taktypen som ble benyttet på et
stort antall eiendommer i hovedstaden

i den siste fjerdedelen av 1800-tallet,
er begrunnet i loven som heter «Bygningslov for Staden Kjøbenhavn og dens
Forstæder af 17. marts 1856».
I denne loven ble det innført en regel
om at den tillatte bygningshøyden
kunne heves hvis man samtidig
senket høyden på mønet. Denne regelen
ble supplert i «Bygningslov for Staden
Kjøbenhavn af 21. november 1871».
Her ble det tillatt å forhøye gatefasaden

FAKTA
Funksjon
Adresse
Glassmester
Byggherre
Arkitekt
Entreprenør
Ingeniør

over den ellers gjeldende maksimale
bygningshøyden, og disse to reglene
førte sammen til at «københavnertaget»
ble alminnelig utbredt i byen.

ønsker om utsikt og friluftsliv i tilknytning til livet i bykjernen.
På mange eiendommer i byen ser
man etter hvert takterrasser, og nå er
turen kommet til påbygg på selve taket.

Utsikt og friluftsliv i bykjernen
Opprinnelig var takene tenkt for lagring
eller tørking, eller det var liten utnyttelsesgrad, men etter hvert ble taketasjen utnyttet enten da huset ble bygget,
eller ved at de takrommene som ikke
ble utnyttet, ble dratt inn. Da presset på
eiendomsmarkedet for alvor begynte
å øke, ga København kommune i 2003
ut en veiledning om hvordan takrommet kunne utnyttes, eller til og med
hvordan man kunne oppføre påbygg.
Særlig når det gjelder det siste punktet har københavnertakets ﬂate del
en rekke fordeler med mulighet for å
tilføre en eiendom ytterligere kvaliteter
og merverdi, enten for alle brukerne
av eiendommen eller for taketasjens
enkelte enheter – helt i tråd med tidens

Noe mer enn tradisjonell utnyttelse
Eiendommen på hjørnet av Øresundsvej og Kastrupvej på Amager har nettopp et karakteristisk københavnertak.
Hele taketasjen ble solgt og skilt ut
fra resten av eiendommen, og den sto
uutnyttet til Steen Palsbøll Arkitekter
ﬁkk oppdraget med å utvikle leiligheter
der. I utgangspunktet var det en både
teknisk og estetisk kompleks oppgave,
og selv om byggetillatelse ble gitt, falt
ikke prosjektet helt på plass, verken
økonomisk eller arkitektonisk.
Men så presenterte Steen Palsbøll
prosjektet for Rangstrup Development
ApS.
–Jeg så igjennom tegningsmaterialet,
og ﬁkk sannelig en av mine «hjerne-

Boliger
Kastrupvej 2 / Øresundsvej
48, 50, København
Glarmestre Snoer og
Sønner A/S
Rangstrup Developments
ApS
Steen Palsbøll
Arkitekter maa
Rangstrup Development
Rådgivende Ingeniør
Leo Maurar

blødninger», sier Lasse Rangstrup, som
raskt innså at det var mulighet for noe
mer enn en «tradisjonell» utnyttelse av
taketasjen.
Det krevde at han tok over eierskapet
av både taketasjen og prosjektet, og så
begynte prosessen forfra igjen. Lasse
Rangstrup var blitt besatt av tanken
at det kunne skapes boliger av en betydelig bedre kvalitet hvis man kunne
utvide dem oppover på den ﬂate delen
av eiendommens københavnertak.
Steen Palsbøll var med på idéen og
skisserte en løsning med påbygg på
taket. – Vi prøvde å ﬁnne opp kruttet
gang på gang, men glasshusene fant
faktisk sin endelige form først da
kommunen bestemte at den kun ville
godkjenne et prosjekt som bare var i
glass, og der påbyggets gavl mot gaten
fulgte vinkelen på hovedtaket, sier
Steen Palsbøll.
Det ferdige prosjektet består av seks
nye loftsleiligheter. Fire av dem er >>
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over to plan ved at det er nye påbygde
glasshus på toppen, og de er utstyrt med
to takterrasser på fem og sju kvadratmeter hver, mens de to hjørneleilighetene har hver sin takterrasse. Alle
takterrassene er omsluttet av innspent,
laminert glass. Alle leilighetene har
altaner mot gården på sitt nederste plan
og mot gaten der københavnertakets 45
graders vinkel er utstyrt med spesialdesignede karnapper.
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Glass limt på stål

KARNAPP: Tradisjonelle takvinduer er erstattet av hevede karnapper med innfelt
glass. Rommet gir bedre plass, uten at kvaliteten i det helhetlige uttrykket er redusert.

Glassmestrene Snoer og Sønner A/S har
utført alt glassarbeidet på de 16 kvadratmeter store glasshusene inklusive montering av samtlige 14 glasslister(kviste).
I tillegg har Snoer og Sønner deltatt i
detaljprosjekteringen med blant annet
sine erfaringer med glassets muligheter
for montering. Firmaet har sørget for at
glasset ble utnyttet optimalt og dermed
fått en ytterst fremtredende rolle i
prosjektet.
Formålet har vært å presse detaljene
til det ytterste for å få eiendommens
nye tilskudd / tilføyelser til å fremstå så
elegante og transparente som mulig.
Glasshusenes konstruksjon er utført i
stål og med ståltrapésplater som stabiliserende tak. Sekundært er det benyttet
vinkelstål til montering av fasadenes
vinduer. Disse er alminnelige energivinduer som er utført i herdet glass med
sortmasket stepkant i det ytterste laget
og laminert glass i det innerste laget.
Stepkantene gir vinduene en «fals»
slik at de skal kunne limes fast på fasadenes vinkelstål. Alt er samlet og utført
på bakkenivå, inkludert fastliming av
glasset, og de ferdige glasshusene er
heist opp med kran til toppen av københavnertaket hvor de nye påbyggene er
blitt gjennomgripende forankret i den
eksisterende eiendommen. Denne er
helt tradisjonelt bygget i kalkmørtel,
tegl og tre.
Samme prinsipp er brukt for bygging
av de 14 glasskarnappene som også er
utført i vinkelstål med fastlimte energivinduer med stepkant.
Utsikten fra de nye takleilighetene
er eksepsjonell – herfra kan en se både
Sverige, Øresund og Københavns tårn
i den indre by. Her er det plass for
utfoldelse,
friluftsliv
og
ekstra
kvaliteter for beboerne. Slik lever det
identitetsskapende prosjektet opp til
Lasse Rangstrups egne forventninger til
de prosjektene han gir seg i kast med.
De københavnske tak rommer muligheter for ﬂere idéer som kan tilføre
eiendommene kvaliteter – kanskje skal
det bare tenkes litt ﬂere «skjeve tanker».

EKSKLUSIVT: Fra stuen har du en fanatstiks utsikt og tilgang til lys. På utsiden har du
sosiale samlingsplasser. Leilighetene skaper en god livskvalitet for de heldige eierne.

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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HOLDNINGER: Arvid Johnsen (t.h.) og Ole-Vidar Skaathun (t.v.) har nettopp overlevert Z-BO Nattland i Fana i Bergen. Husene
har sikkerhetsglass i alle etasjer. Selv om de nye kravene i TEK10 åpner for å lempe på dette kravet, vil både Johnsen og Skaaseth
leverer det tryggeste glasset også i sine fremtidige leveranser.
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MENINGSLØST: Ole-Vidar Skaathun i 3. etasje og Arvid Johnsen i 2. etasje er
opprørt over at det er blitt forskjellige krav til bruk av sikkerhetsglass i de to
nivåene de her befinner seg på. – Etter min oppfatning er dette det samme
som å fjerne sikkerhetsbeltet i bilen, sier Skaathun. – Galskap, sier Johnsen.

Forstår ikke
TEK-endring
Se godt på det store bildet. Du ser raskt at denne boligblokken har tre etasjer. Det som
krever en litt nærmere titt er å oppdage de to karene som står i hvert sitt vindu i 2. og
3. etasje. Som en konsekvens av Kommunal og Regionaldepartementets vedtak om å
endre §12-20 i TEK10, er det forskjellige krav til bruk av sikkerhetsglass hos Ole-Vidar
på toppen og Arvid i etasjen under. – Forstå det den som kan, sier de to vestlendingene.
Leverer sikkerhet uansett

Tekst Harald Aase Foto Sture Nepstad

I juni 2012 la Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) frem forslag til
endringer i TEK10:
§12-20. Vindu og andre glassfelt, ble
foreslått endret slik at det i større grad
vil bli tillatt å bruke vanlig glass med
tykkelse ned til ﬁre millimeter og farlig
bruddmønster i boliger.
Samtidig som høringen ble åpnet,
ble en ny veileder til TEK10 publisert. I
denne veiledere kan man lese i §12-20
at det er tillatt å bruke vanlig glass med
tykkelse ned til ﬁre millimeter og farlig
bruddmønster i boliger.
En samlet bransje er i harnisk. Både
fordi vedtaket åpenbart reduserer sikkerheten i boliger og at bransjen enkelt
kunne dokumentere at prisene på boliger ikke vil bli nevneverdig påvirket.
Dessuten velger departementet å gjennomføre en høring, selv om det ser ut
som et vedtak allerede var forskuttert.

Dramatisk ulykke med glass

TRYGG: Lille Matheo Emil Vatnøy (3)
bor et boligkompleks som ble levert
ferdig på tampen av fjoråret. Leigland
Bygg AS og H-Vinduet Magnor har levert
sikkerhetsglass på alle nivåer i boligen.
Det er Matheos mamma Hilde glad for.

I Fana ved Bergen er det et nyoppført
boligkompleks i tre etasjer over to
ﬂøyer. Entreprenør var JM Norge AS.
Boligleverandør er Leigland Bygg AS og
vindusleverandør er H-Vinduet Magnor. Både Arvid Johnsen, nestleder i
Leigland Bygg og Ole-Vidar Skaathun,
daglig leder i H-Vinduet Magnor AS er
opprørt over at dette vedtaket faktisk
ble en realitet.
– Min sønn var utsatt for en ulykke
på en hyttetur. Dette var vinterstid og
de var en guttegjeng skulle ut å bade
i snøen. Naturlig nok var det kaldt og
idet de skulle løpe inn igjen, skled gut-

ten min på det glatte underlaget. Han
for rett igjennom en toﬂøyet glassdør
uten sikkerhetsglass.
Han ﬁkk omfattende skader av glasset som ﬁkk et livsfarlig bruddmønster. Han var veldig nær døden, for å si
det rett ut. Uten hjelp fra venner, som
tilkalte luftambulanse, hadde det vært
slutt. Jeg møtte guttungen på sykehuset.
Det var som å se en blodpøl i bevegelse. Det var ikke noe hyggelig syn for en
far. Etter dette har jeg bestemt meg for
å levere sikkerhetsglass uansett, forteller
Arivd Johnsen til Glass & Fasade.

Når TEK10 erstattet TEK07 var det opprinnelig et likt sikkerhetsnivå for glassbruk i alle etasjer i boliger. Det betød,
i motsetning til tidligere, at vi ﬁkk en
standardisert produksjon av sikkerhetsglass. Resultatet be en rimelig pris
og forutsigbare anbudskonkurranser.
Den «nye» TEK10 åpner for tolkning og
skjønnsmessig vurdering; Byggteknisk
forskrift angir kun minimumskravene for å
ivareta helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Tiltakshaver står fritt til å føre opp
bygg med høyere kvalitet eller standard.
– TEK10 var jo bra den. Denne siste
endringen skjønner vi lite av. Etter hva
vi har forstått er dette en politisk beslutning for å gjøre boligene billigere, sier
Johnsen.
– Enkelte mener at det er boligprodusentene, altså blant annet dere, som sitter igjen
med gevinsten?
– Dette har ikke med penger å gjøre.
Det er marginalt hva dette vil bety for
sluttprisen på en bolig. Jeg kan gi deg
tusen andre måter å spare penger på.
Bedre om de hadde lempet å kravene
til g-faktor, der har vi strengere krav
enn i Spania. Her i Bergen kan vi ikke
si at vi har de samme solforholdene.
Vi går ikke på akkord med sikkerheten.
Selv om departementet har lempet på
kravene, har Leigland Bygg AS som policy å ikke levere boliger uten sikkerhetsglass, sier Johnsen.
– På bakgrunn av deres policy, må dere
nødvendigvis stille betingelser til deres
leverandører?
– Ja, vi har ﬂere vindusprodusenter,
blant annet H-Vinduet Magnor, som
må forholde seg til at vi krever sikker- >>
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hetsglass i alle vinduer, i alle etasjer,
etter de gamle forskriftene. Punktum
ﬁnale, sier Johnsen

Leverandøren er enig
Arvid Johnsen henter støtte fra vindusprodusenten H-Vinduet Magnor. Daglig leder, Ole-Vidar Skaathun, sier at
heller ikke hans selskap akter å følge
den nye forskriftsendringen.
– Vi tilbyr sikkerhet som utgangspunkt. Lenge før det ble et påbud.
Andre land har hatt krav til bruk av
sikkerhetsglass lenge. Vi ble glade når
Norge endelig kom etter og innførte
kravene i TEK10. Men den gleden ble
kortvarig. Vi skjønte allerede i juni i
fjor at dette vedtaket ville komme, ettersom veileder til TEK10 ble endret

før høringsrunden, sier Skaathun,
som legger til:
– Å gå på akkord med sikkerheten er
ikke tema hos oss heller. Vi kommer til
å tilby sikkerhetsglass uansett. Alltid!
– Dere som produsenter kan vel da fortelle hva dette vil bety for prisen på deres
vinduer?
– For en stor enebolig så kan det i verste fall bety en 10 000 -15 000 kroner.
Og da snakker vi om en bolig til femseks millioner kroner i hvert fall, påstår
Skaathun.

Vil påvirke ingeniører og arkitekter
– Det er mange som er med på å bestemme
hvordan vi skal bygge våre boliger. Byggherrer, arkitekter og rådgivere har alle en
oppfatning og ønsker å påvirke både ut-

forming og tekniske utførelse. Hva er deres
budskap til dem, når «Tiltakshaver står
fritt til å føre opp bygg med høyere kvalitet
eller standard»?
– Vi bruker det samme budskapet
til dem. Vi har for eksempel vært å sett
på en ny blokk tilsvarende denne her.
Kravene er endret og de rådgivende ingeniørene sier at vi ikke lenger trenger å
bruke sikkerhetsglass i 1. og 2. etasje og
dermed kan vi spare noen kroner. Da
smiler vi bare og sier det skjer ikke med
oss som utbygger. Vi bruker uansett sikkerhetsglass, selv om anbudsbeskrivelser tilsier noe annet, sier Johnsen i Leigland Bygg AS.
Både Johnsen og Skaathun håper
myndighetene «tar til vettet» endrer TEK
15 tilbake til de gamle bestemmelsene.

IKKE HØRT:
Bransjeorganisasjonene Norsk
Trevare, ved Ivar
Hansen og Glass &
Fasadeforeningen
ved Sverre Tangen
mener høringsprosessen om en
endring i §12-20
ikke tok hensyn til
faglige innspill.
Foto. Harald Aase

Fagfolk og bransje ikke hørt
Direktør Sverre Tangen i Glass og
Fasadeforeningen og daglig leder
Ivar Hansen i Norsk Trevare er lite
glade for at §12-20 i TEK er endret.
De er dessuten tydelige misfornøyd med høringsprosessen.
– De aller ﬂeste høringssvar har gått på
SAK10 og ikke det faktiske innholdet i
TEK10. Det er en arrogant holdning til
de faginstanser som har gitt konstruktive innspill, sier de.
– Departementet har åpenbart fått
kritikk fordi kravene i TEK10 har medført høye byggekostnader. Dermed har
de gått gjennom og sett hvor man kan
barbere krav og funnet dette punktet
som kunne fjernes, sier Ivar Hansen.
Glass & Fasade har snakket med vindusprodusenten H-vinduet Magnor. De
sier at en kostnadsforskjellen er ubetydelig.
– Vi har sjekket med vindusprodusenten Nordan. De oppgir at det koster
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150 kroner mer per kvadratmeter for
sikkerhetsglass mot vanlig planglass.
For en terrassedør, som normalt er på
halvannen kvadratmeter, utgjør det et
par hundrelapper. Så har ikke departementet fulgt med i timen og ikke registrert at glass- og vindusprodusentene
har lagt inn sikkerhetsglass som standard og dermed fått prisene for disse
produktene ned. Det prøvde vi å få med
i vårt innspill; at kostnadsøkningen er
ubetydelig. Det dokumenterte vi i vårt
høringsvar.
– Det er viktig at de har tatt utgangpunkt i et innspill fra boligprodusentene, som sier at byggeprisen bør gå
ned. Realiteten blir at dører som er på
lager og produsert etter TEK10 før revideringen har en lav pris. Dersom alle
produsentene setter inn planglass som
standard i dørene og lagerfører dette,
vil jo prisforskjellen øke. Begge produktene blir dyrere, paradoksalt nok, mener Hansen.

NS3510
Både Tangen og Hansen sitter i
komiteen som skal revidere NS3510.
Tangen er sågar leder av komiteen. I
NS3510 skal man også beskrive et sikkerhetsnivå for glass.
– En ny standard må normalt forholde
seg kravene beskrevet i TEK. Vil dere prøve
å heve standard i NS3510?
– Vi skal utgi en ny NS3510, som er
under revisjon. En standard kan ha andre krav en byggteknisk forskrift. Det er
to opplagte momenter vi må bringe til
torgs i komiteen. Det ene er om NS3510
kan distansere seg fra TEK10. Og det
andre er om vi også skal distansere oss
fra våre naboland når det gjelder krav
til sikkerhet i boliger. Både Sverige og
Danmark har krav til bruk av sikkerhetsglass i boliger, sier Tangen.
Det er for øvrig én annen ting også de har
redusert, og det er krav til andel handikapleiligheter i studentboligbygg, sier Hansen.

Schüco FW 50+.SI Green
Passivhussertiﬁsert fasadesystem med økologiske komponenter

Schüco FW 50+.SI Green* er en videreutvikling av et av de mest brukte fasadesystemene fra Schüco. Det superisolerte
aluminiumsystemet integrerer enkeltkomponenter som inneholder andeler av fornybare råstoffer i pakning og
klemmlist. Systemet beholder sine utmerkede konstruktive og tekniske egenskaper som i basissystemet FW 50+.SI.
Med en Uf-verdi på 0,8 W/m2K kan det superisolerte fasadesystemet realisere bygninger helt ned til passivhusnivå.
Integrering av solceller for produksjon av strøm og integrert LED-belysning i aluminiumsproﬁlene skaper uttrykk i
fasaden og gir rom for kreativitet både i form og farge. FW 50+.SI kommer også som structural glazing (limt glass).
Vindussystemet AWS 90.SI+ Green* er en videreutvikling av det superisolerte AWS 90.SI+ og inneholder fornybare
råstoffer i isolersteg, isolasjon og glasspakning.

Mer informasjon ﬁnner du på www.schueco.no

*Fasadesystemet FW 50+.SI Green og vindussystemet AWS 90.SI+ Green er leveringsklare innen 4. kvartal 2013

Grüne
für den Blauen Planeten
Grønn teknologi
forTechnologie
den blå planeten
Saubere
Energie aus Solar und Fenstern
Ren energi fra
sol og vinduer

Departementet står på sitt
– Måten barn og ungdom ferdes
på i huset, vil som regel være mer
fartsfyllt og farefull enn hva tilfellet vil være i et offentlig byggverk.
Spesielt utsatt for ulykker er områder
hvor ferdselen skjer ukontrollert og
med høy fart, som for eksempel gjennom balkongdører og stuer i boligen.
Vi har gjennom erfaring sett at ved feil
bruk kan glass være et meget farlig materiale. Det å skjære seg på glass oppleves dramatisk. I dette nye forslaget kan vi
ikke se at risikoen for skjæreskader i det
hele tatt er vurdert, er en uttalelse Glass
og Fasadeforeningen, Norsk Trevare, HVinduet Magnor og Leigland Bygg AS
slutter seg til.
Våre spørsmål til Kommunal- og
Regionaldepartementet blir da følgende:
– På hvilket grunnlag har departementet
likevel vedtatt denne endringen i TEK10?
– Har ikke uttalelser fra fagmiljøer og
bransje avært tillagt vekt i denne sammenheng?
– Vi har tidligere fått en uttalelse
fra DiBK om at de har vektlagt at boligprisen skal ned og at dette vedtaket
bidrar til dette. Glass og Fasadeforeningen viste i sitt høringssvar at denne endringen påvirker prisen kun marginalt.
Hvor store prisreduksjoner på boliger

MENER NOE ANNET: Statssekretær
Anne Beathe K. Tvinnereim i Kommunal-og Regionaldepartementet sier at
alle høringsinnspill til det opprinnelige
endringsforslaget i TEK10 er blitt tillagt
vekt. Foto: KRD
forventer dere?
Dette er svarene statssekretær Anne
Beathe K. Tvinnereim gir:
– Det er nyttig og viktig med innspill fra
bransjen når nye lover og regler utformes.
Årsaken til at akkurat denne endringen
ble sendt ut på høring var fordi vi så at
ordlyden i § 12-20 innebar en utilsiktet
skjerpelse. Etter en bred høring og grundig gjennomgang forandret vi ordlyden
til slik den opprinnelig var tenkt.

Bruddmønster i glass
Vi opererer med tre forskjellige bruddmønstre, hvorav to regnes som ufarlige.
Kriteriene for ufarlig, eller sikkert bruddmønster, er at sjansene for skjæreskader er
minimale eller ikke tilstede ved brudd i glassruten.

qBruddmønster A ubehandlet glass
- farlig bruddmønster
Glassruten sprekker og deler seg i mange
store, og ofte spisse deler med skarpe kanter, og faren for skjæreskader på personer og
husdyr er stor.

qBruddmønster B – som laminert glass
– sikkert bruddmønster
Glassruten sprekker i mange deler, men alle
bitene holdes sammen i lamineringsfolien,
så faren for skjæreskader er eliminert.

qBruddmønster C – som herdet glass
– sikkert bruddmønster
Glassruten granulerer i mange små biter, og
risikoen for skjæreskader er liten.
Kilde: Glass og Fasadeforeningen
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– Alle høringsinnspill er vurdert og
tillagt vekt. Bransjen har fått sagt sitt.
Vi har blant annet tatt hensyn til økte
byggekostnader, men dette er ett moment i en helhetlig vurdering hvor også
andre hensyn tillegges vekt.
– Byggteknisk forskrift angir kun
minimumskravene for å ivareta helse,
miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Tiltakshaver står fritt til å føre opp bygg
med høyere kvalitet eller standard. Vi
følger nøye med på om minimumskravene er hensiktsmessige, og her er
det viktig med innspill fra næringen.
Men hvorfor er det forskjellig risiko
for personskader ved at glass knuses i to
forskjellige etasjer?
Til dette opplyser KRD:
Risikoen er deﬁnert som sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens. Sannsynligheten for sammenstøt med yttervegg er generelt vurdert å
være liten i boenheter, men konsekvensen kan være stor der fallhøyden er stor.
Hensikten er altså å sikre mot skade der
fallhøyden fra vindu og glassfelt blir
stor og konsekvensen alvorlig. Det er
først da risikoen blir stor nok til at det
bli nødvendig å sikre, for eksempel ved
å bruke sikkerhetsglass. Dette er bakgrunnen for at krav om sikring gjelder
fra og med tredje etasje.

FAKTA
§ 12-20. Vindu og andre glassfelt
q Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan
volde skade på person eller husdyr, skal sikres
mot sammenstøt og fall. Sikring kan utføres ved
brystning med høyde minimum 0,8 m opp til
glassfelt, personsikkerhetsrute eller på annen
måte.
Formulering gjeldende fra 01.01.13:
a) I bygning med boenhet skal vindu og andre
glassfelt i yttervegg fra og med tredje etasje
være sikret. Dette gjelder ikke for vindu og
glassfelt mot balkong o.l.
b) I byggverk med krav om universell utforming
skal vindu og andre glassfelt i yttervegg fra og
med første etasje være sikret. I skoler og barnehager skal også øvrige glassfelt sikres der barn
kan oppholde seg.
c) I inngangsparti og kommunikasjonsvei skal
glassfelt være sikret i ferdselsretning.
q Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei
der det kan være fare for sammenstøt, skal
være kontrastmerket med glassmarkør synlig
fra begge sider i to høyder med senter 0,9 m og
1,5 m over ferdig gulv. Mønster i glassmarkør
i dør skal være forskjellig fra glassmarkør i
nærliggende glassfelt.
q Vindu i byggverk der barn kan oppholde seg
skal ha barnesikring fra og med andre etasje.
q Renhold og vedlikehold av vindu og andre
glassfelt skal kunne utføres uten fare.

CONTRAFLAM STRUCTURE
Brannglass med minimale fuger.

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
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SØR: Slik blir Lerkendal Hotell
seende ut fra sør når det står klart.
Illustrasjoner: Voll Arkitekter AS / Vizwork AS

Energigjerrig på Lerkendal
Glem fancy løsninger. Når Lerkendal hotell, kalt «ett
av verdens mest energivennlige hotell», bygges i disse
dager, forsøker man å gjøre det så lite avansert som
mulig. For å spare energi.
Tekst Jo E. Brenden

– Vi har prøvd å gjøre hotellet så low-tech
som vi klarer for å unngå at bygget blir for
komplisert, sier fagsjef for bygningsfysikk
i Rambøll, Ferry Smits til Glass&Fasade.
De har stått for beregningsfysikk, energikonsept og fasadeløsningene, på oppdrag fra entreprenør HENT.

En fjerdedel
Da en av Norges store hotellgründere,
Arthur Buchardt, ville etablere et hotell
rett ved Lerkendal stadion, sto energiforbruk høyt på dagsorden. Buchardt
ville lage et energibesparende hotell
som skulle vekke oppsikt langt utover
landegrensene. Ikke bare skulle gjester
som brukte lite energi premieres, men
han ville ha et energigjerrig bygg som
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også produserte energi.
Nå er Lerkendal Hotell under oppføring, og målsettingen er at det skal klare
seg på lavere enn 50 kilowattimer per
kvadratmeter i levert energi – en fjerdedel
av forskriftskravet til dagens hoteller.
– Byggingen er i gang, men det er lang
vei igjen før bygget står ferdig. Prosjekteringen rundt glass og fasade er ikke på
plass ennå, men det blir et hotellbygg
som har et tårn på 75 meter med 400
rom, en stor kongress- og konferansesal og et kontorbygg. Bygget skal ha
energimerke B på kontorene, følge energikravene i TEK10 på kongressdelen
og i selve hotellet skal energiforbruket
ligge på 50 kilowattimer eller mindre.
En faktor som er ﬁre ganger bedre enn
dagens energirammekrav til hotell, sier
Smits stolt.

– Vi har måttet tenke helt nytt. De
innovative elementene ligger i at bygningskroppen er nokså enkel og kompakt, og at det hele veien er blitt valgt
enkle løsninger. Som et eksempel kan
jeg nevne at HENT bygger fasaden i elementer som henges på utsiden, noe
som vil gjøre fasaden så tett som mulig
samtidig som man reduserer varmetapet gjennom kuldebruer. Vi har jobbet
mye sammen med arkitekten for å få til
en så enkel bygningskonstruksjon som
mulig. Det viser seg blant annet ved at
veggene er laget så slanke som mulig
for å spare penger, for det er ikke der
vi ﬁnner det største varmetapet i bygget.
Smits mener det ikke er så mye ny
teknologi i bygget, selv om mange
beskriver det som moderne:
– På glass- og fasadedelen er det litt
tradisjonelt på kontorbygget. Der er det
ennå ikke bestemt hvem som blir leverandør, men vi har valgt standardløsninger i aluminium med utvendig
solavskjerming. Inne i hvert bygg er det
store glassbruer. Det har bydd på utfordringer, mener Smits:
– Blant annet fordi bruene er i full

Knut Alstad
Marked- og
utviklingsdirektør,
HENT.

Rune Holmen
Områdeleder, Enova.

BYGGING: I disse
dager er byggingen av Lerkendal
hotell i gang.
Foto: Rambøll

bredde og orienterer seg mot sør. I
forskrifter skal de være fulloppvarmet,
dette påvirker energiberegningen på en
negativ måte. Det er valgt uoppvarmede
glassbruer med glass med en god u-verdi;
Men vi måtte inn med minimalt tolagsglass og solavskjerming for å tilfredsstille
kravene til forskrifter, sier Smits.

med styring og bruk av alt utstyr. Et
bookingsystem styrer romoppvarming,
belysning og ventilasjon. På rommene
ﬁnnes det ikke minibar eller ismaskin
fordi det bruker mye strøm. Og det er
ikke gulvvarme.
– Det er heller satset på å velge spesielle baderomsﬂiser som oppleves
som varmere, sier Smits.

Enkle løsninger
Glassene i vinduene i hotellrommene
er optimalisert i forhold til dagslys:
– Det er brukt enkle løsninger også
på vinduene for å unngå at de blir dyre
og kompliserte, og de er helt i grensen
for hva som tillates i forhold til kravene
til dagslys – noe vi har gjort bevisst for å
unngå varmetap. Vi ligger på en u-verdi
på 0,7 i snitt på vinduene. Vinduene er
aluminiumsbeslåtte og består av trelagsglass, og det er utvendig screen/persienne,
slik at vi får en optimal solskjerming.
– For øvrig er hver etasje i bygget
fordelt på to soner som forsynes av to
små aggregater. I midten er det en termisk sjakt som bidrar til en naturlig
skorsteinseffekt, og som reduserer behovet for energi til ventilasjon.
Ellers ﬁnnes det varmepumper, heiser med dynamoer som lager strøm og
inntil 330 kvadratmeter med solfangere
som varmer opp hotellvannet.
I hotellet er det et strengt regime

Vekker oppsikt
HENT har ledet utviklingen og byggingen av hotellet. De er inne i en spennende fase nå som bygget er i ferd med
å oppføres.
– Dette er et bygg som ikke bare
vekker oppsikt kommersielt, men det
får også en del teknisk oppmerksomhet. Vi tar i bruk nye teorier. Tanken
er ikke bare at byggets premisser, men
også bruken av bygget skal gi en miljøgevinst. Dette er virkelig et tverrfaglig
energikonsept som kan vise seg å bli en
viktig del av de framtidige kriteriene i
energibesparende bygg, sier en entusiastisk marked- og utviklingsdirektør,
Knut Alstad, til Glass&Fasade.
– Så hva kan vi vente oss fasademessig?
– Synligheten er viktig, for dette
blir Trondheims høyeste hus ved selve
inngangsporten til byen. Derfor er
fasaden veldig tydelig og teknisk. Den
gir et solid preg, samtidig som den har

mange ﬂotte designelementer over seg.
Fasaden i seg selv har gitt alle de klassiske utfordringene i tillegg til tettheten,
høyden og alt det andre som skal være
med, slik at den underbygger et lavt energibruk i bygget, sier Alstad.

Referanseprosjekt?
Områdeleder Ny Teknologi hos Enova,
Rune Holmen, er også spent:
– Vi har valgt å støtte dette prosjektet, ikke fordi hver enkelt løsning
er så veldig innovativ i seg selv, men
summen av alle løsningene gir et imponerende resultat. Her har tunge,
anerkjente aktører klart å kombinere
ekstremt lavt energibehov med nytenkende løsninger, som til sammen gjør
at dette hotellet kommer i en helt egen
klasse når det gjelder energieffektivitet,
sier Holmen.
Han mener prosjektet i Trondheim
kan bli et referanseprosjekt og åpner for at Enova vil kunne støtte ﬂere
lignende prosjekter med store beløp:
– Vi gikk inn i dette prosjektet med
14 millioner kroner og er alltid ute etter å ﬁnne gode prosjekter. Enova ser
alltid etter aktører som viser vei, og
Lerkendal Hotell er et prakteksempel
på dette.
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TRIVES: Brannsjef Stein Gjøsund liker seg i sine nye lokaler.
Både interiør og omgivelsene skaper et harmonisk arbeidsmiljø for de som jobber med beredskap i Os kommune.

ÅPENBART: Den maskuline dekoren forteller tydelig hva som befinner seg bak den enkelte dør. Dørkarmen til dørene i høyde
2,4 meter er ikke festet i topplisten. Den spesielle innfestingen i bunn, tetning og glasstykkelse gir tilstrekkelig stabilitet.

Gjør dørene høyere
På den nyåpnede brannstasjonen i Os kommune er det
dører i helglassvegger med høyde på 2,4 og 2,7 meter.

Tekst Harald Aase Foto Sture Nepstad

En brannstasjon er noe man kanskje
assosierer med teglstein, betong, stål og
andre tunge materialer. Ganske røft og
maskulint altså.
Denne brannstasjonen viser en ny
trend. Innen for skallet av det vi gjerne
kaller et industribygg, ﬁnner vi et interiør som kunne vært et kontormiljø i
et urbant kontorbygg.
Hovedelementet i interiøret på
brannstasjonen er et system med glass
montert kant i kant med mellomliggende PVC-lister. Store rene glassﬂater uten
vertikale proﬁler gir et åpent og gjennomsiktig kontormiljø. De horisontale
proﬁlene er i natureloksert aluminium.
Dørkarmene er av laminert bjørk, lakkert i samme farge som proﬁlene.
Dørhøydene i innredningen er på 2,4
og 2,7 meter.
–Her har vi levert to høyder på
dørene fordi det er forskjellig høyde på
himling i deler av lokalet. Vi kunne ha
levert 2,7 dører hele veien. Visuelt synes
vi det fungerte best å skape et inntrykk
av at alle dører er like høye, sier daglig
leder Egil Hodneland i Hodneland
Bygginnredning AS. Selskapet har
utviklet og produserer produktet.
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Stabilt og lydisolert
De vertikale stolpene går helt ned til
gulvet og gulvproﬁlen er dermed festet i
mellomliggerne. Ofte ser vi at stolpene
er montert oppe på gulvproﬁlene.
– For å ha en mest mulig stabile
innredninger, har vi valgt å ha stolpene
til gulvet i alle våre løsninger. Vi bruker fra 6 millimeter laminert glass og
opover i kontorskillevegger, møteromvegger, dører og vegger ut mot gang. Det
avhenger av utformingen i det enkelte
prosjekt. Dessuten bruker vi tetningslister i både dører, rammer og terskler. Vi
klarer å levere dører der glasset klarer en
lydreduksjon på inntil 40 desibel.

kontorarealer vært større enn om vi kun
hadde bygget en tradisjonell brannstasjon her. Det har påvirket utformingen
av interiøret. Vi opplever en forbedring
av arbeidsmiljøet. Både støydemping, tilgang til dagslys, krav til redusert
innsyn er ivaretatt. Jeg er stolt av disse
nye lokalene, sier brannsjef i Os kommune, Stein Gjøsund.

Bredt spekter
Hodneland Bygginnredning AS leveres
sine høye dører i ﬂere varianter. Hos Aker
Solutions i Bergen ﬁnner vi et system
med kontorfronter i heltre og MDF med
fremtrukket glass mot korridorside. Innredningen gir et rent og ryddig uttrykk.
Her er det en kombinasjon av kontorer, stillerom og åpent landskap som
gir en ﬂeksibel og rolig arbeidsplass.

Dekorert
Det som skiller Os Brannstasjon fra
andre kontorlokaler er den maskuline
dekoren som er montert på glasset. Dekoren sier klart i fra om hvor vi beﬁnner
oss. De sort konturene av brannmenn er
printet på folie som er montert på glasset. Fargen i dekor matcher møblene.
Lokalene er lyse og tilgjengelig. Man
merker at det er harmoni i bygget og det
er en tydelig stolt brannsjef vi treffer.
– Nå er jo dette blitt et bygg hvor vi
har samlokalisert brannvesen, legevakt
og beredskap. Derfor har behovet for

FAKTA

Os Brannstasjon
Byggherre:
Interiørarkitekt
Systemløsning:

Glassleverandør:
Glasstyper:

Os kommune
Link Arkitektur
Helglass fra Hodneland
Bygginnredninger AS
CG Glass
Herdet laminert glass
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State of the art

Fasadematerialer og systemer for varig arkitektur

Annonse

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

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

For mer informasjon,
se: www.astrup.no

NYSKAPENDE: Niels Torp så tidlig at arbeidslivet var i endring og at det påvirket utformingen av arbeidsplasser. Hans idé om å skape
nærmiljøer rundt arbeidsplassen virker fortsatt. Sentralhallene er blitt et begrep og gjenganger i hans prosjekter over hele verden.
Foto: Adam Stirling

– Sentralhaller
knytter alt sammen
Niels Torp sier det som det er. Både når han beskriver
sine ideer og visjoner, og når han beskriver andres ideer
og visjoner. Vi griper fatt i det første. – Vi har vel antakelig vært eksponenter for ganske voldsom bruk av glass
gjennom hele min tid som arkitekt. Vi lanserte i sin tid
disse sentralhallene som knytter bygningskropper
sammen.
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Tekst Harald Aase

Den moderne arbeidsplass er ﬂeksibel og
stiller krav til omgivelsene. Folk er i bevegelse og møtes i forskjellige sammenhenger
på mange arenaer. Denne dynamikken er
med å deﬁnere krav til utforming av bygg.
Store arealer tilpasset en mengde mennesker.
– Når man samler mange mennesker på

PRINSIPPET: Tegningen viser hvordan British Airways mange bygninger bindes sammen med en lang vei og et sentralt torg.

FØRSTE: Den
første sentralhallen
ble levert til Noiseless på Holmlia ved
Oslo i 1983.

et sted, må man ha noe mer enn bare en
bygning med arbeidsplasser. Man må skape strøk hvor disse kan møte hverandre.
–Du mener at man må skape lokale
nærmiljøer rundt arbeidsplassen og skape nærhet mellom nærmiljøet og naturen?
– Nettopp. Vi arbeider ut i fra at vi ønsker å skape en «landsby» med kontorer,
lokaler for aktivitet, kultur og trening,
skole, auditorier og kafeteriaer. «Landsby-

>>
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BA: Omgivelsene
rundt British
Airways sitt bygg
på Heathrow ser
harmoniske ut.
Sett fra innsiden
får man heller ikke
inntrykk av at man
i praksis sitter på
en søppeldynge
og har en fyplass
som nærmeste
nabo.Foto: Peter Cook

en» skal igjen være i harmoni med naturen
og gi menneskene mulighet til å kommunisere med elementene rundt seg.
Det åpenbare klare målet er altså å skape nærhet til omgivelsene og bringe inn
dagslysets spill gjennom døgnet inn i ﬂest
mulig rom. Det betyr å skape bygg med
store gulvﬂater, dype og store kontorarealer. Åpnet opp med glass, men likevel
lukket fysisk av åpenbare grunner.
– Klarer vi ikke å utnytte det potensialet
som ligger i naturen rundt oss, gjør vi en
dårlig jobb som arkitekter.

Sentralhall på Holmlia
En av Torps og hans arkitektkontors grunnpilarer er tydeligvis konseptet sentralhall.
Begrepet går igjen i hele samtalen. Naturlig
nok siden temaet nettopp er Torps prosjekter gjennom en lang karriere. Listen viser selvfølgelig et spenn over hele spekteret
av bygg. Sentralhallkonseptet har likevel
en utpreget plass i porteføljen.
Den første sentralhallen ﬁkk vi på Holmlia utenfor Oslo i 1983. Hovedkvarteret
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til Noiseless på 6 000 kvadratmeter representerte noe nytt. Tiden med enkeltkontor
og korridorkommunikasjon, i hvert fall
for Torp sin del, var et tilbakelagt stadium.
Sentralt i bydelen Holmlia kom tre prefabrikkerte og rasjonelle kontorblokker,
knyttet sammen med en sentralhall i stål
og glass.
– Noiseless var et prosjekt med en
forholdsvis nøktern og liten sentralhall.
Men prosjektet viser starten på overgang
til lokaler med skjermarbeidsplasser og
sømløse overganger mellom sosiale og
arbeidsintensive soner. Man skulle kunne
jobbe og møtes i hele huset.

Internasjonal gate
Den internasjonale lanseringen av konseptet sentralhall, kom i Stockholm i 1987.
– Det store vi slo oss frem på en mer
internasjonal scene med var SAS sitt
hovedkontor. Vi laget en sentralhall, eller
sentralgate, som knytter sammen 1 500
medarbeidere.
Fellesområdet denne gang ble ikke et

torg, men en hel gate på 160 meter overdekket av glass. Byggene i seg selv har hver
sin egenart. På samme måte vi ser tilfeldige bygg plassert langs en vei i hvilken som
helst by. Langs denne gaten ute ved Solna
ﬁnner vi både butikker og kafeer og midtveis ligger det både en svømmehall og en
sportshall. I enden kan god mat og utsikt
mot innsjøen nytes.
Alle ansatte deltar på et vis i den daglig rytmen. Gjennom hele døgnet. Man
er nesten fristet til å kalle dette prosjektet
«SAS-byen», under eget tak.
– Dette var vel det første store prosjektet
der vi brukte mye glass i stor målestokk.
Vi brukte det dessuten veldig bevisst. Ikke
mer enn nødvendig, fordi vi måtte forholde oss til kostnader. Men vi ﬁkk brukt det
på en ganske frodig og livlig måte. For å
bringe inn dagslyset trenger vi klare glassﬂater som ikke forvrenger lyset noe særlig.
– Dere valgte altså glass spesielt med tanke
på klarhet.
– Ja, vi har alltid gjort det. Det er fascinerende når man får minst mulig farge-

«Vi ønsker
å lage husene våre
lette og transparente.
Og dersom vi
murer oss inne i store
blokker, blir vi
litt tunge i sinnet»

BI: Dette snittet og bildet viser hvordan
Niels Torp fant løsningen på å samle 8
000 studenter på et sted. Foto: Jiri Havran

forvrengning i glasset. Du får ofte et
grønnstikk med laminert glass. Det gir oss
utfordringer, sier Torp, som legger til;
–Dette bygget i Stockholm ser friskt
og ﬁnt ut ennå. Jeg var der for ikke lenge
siden. Det er godt å se at bygget fortsatt står
godt.

Fra SAS til BA
– Det neste store prosjektet hvor vi brukte
mye glass var British Airways hovedkontor i London. Selskapet skulle ﬂytte ut til
Heathrow for å være mer «hands on» i
forhold til store deler av sin operative virksomhet. Vi ﬁkk her noen utfordringer.
Det er jo et «helvetet» der ute. Det er mye
ﬂy, biler, metall, drivstoff og i det hele tatt
stor industriell påvirkning. Vår idé for 4
500 mennesker var igjen basert på skape
miljøer. Vi ville lage noe ekstremt fredelig
og bra. Vi skapte en park på 1 000 mål
rundt huset, oppå en søppelfylling som
ble gjort om til park med innsjøer, med
fugler og ﬁsk, etter at den er ferdig.
Forbruket av glass var stort. Blant an-

net til å dekke over en innendørsgate på
over 190 meter. På den måten ble nærheten til naturen, som arkitekten alltid er
ute etter, skapt.
– Vi ville dessuten ha et bølget taklandsskap, fordi vi ville ha visse krav til
arkitektonisk form. Byggene skulle bli interessante å se på. Derfor måtte vi tviste
glasset. Samtidig har vi det britiske lyset,
som er litt annerledes enn vårt skandinaviske. Det er litt mer dempet. Derfor
trengte vi ikke mer enn et lite belegg med
solskjerming i glasset.
I dette enorme hovedkvarteret til BA har
Torp skapt en innendørs gate som også har
tilknytning til et torg. Denne møteplassen
er overtrukket av et glasstak med et maksimalt spenn på 30 meter.
– Det er to gigadragere i taket over
glasset. Glasset ligger fast i bærekonstruksjonen via Planar-systemet til Pilkington.

Gigantisk campus midt i byen
«Kan en bygning være et sted, stimulerende

nok til at studenter kan tenke seg å tilbringe viktige år av sitt liv der?» Spørsmålet
ble stilt i forbindelse med utarbeidelsen av
prosjektet BI Campus. Svaret er blitt:
– Vi har skapt ett livlig hus som brukes av
unge mennesker som spiser, jobber, ﬂørter
i et frodig liv i et frodig bygg. Det ser ut som
studentene smiler godt og trives der.
BI bygget i Nydalen er bitt en tett campus, selv med 100 000 kvadratmeter, i en
kompakt plan. Det er et hovedgatekryss,
ﬁre kvartaler og en sidegate på hver side.
Strøk går gjennom og binder bygget sammen.
– Det er stort og lyst og tilpasset bruk
for 8 000 studenter. For glassfolk er dette
interessant å se på. Vi har laget siktlinjer
i alle ender slik at du hele tiden beveger
deg mot dagslyset, som egentlig følger deg
hele veien.
Hovedgatekrysset utgjør den sentrale
møteplassen i bygget hvor det er totalt seks
etasjer. Konstruksjonen er bygget over en
industriell og effektiv struktur, som er tenkt å være fremtidsrettet. Dermed skal det >>
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FAKTA
Niels Torp

Alder:
Stilling:
Utdanning:

72 (8. mars)
Styreformann, faglig leder
NTH 1964,
Studieopphold i Roma
1959-1960
Studieopphold Helsingfors
1965
Arkeologi og kunsthistorier
ved Det Norske institutt i
Roma 1967

være rom for betydelige endringer i bygget,
både når det gjelder auditorier, klasserom,
arbeidsarealer og fellesområder.

Overført til byrom
Sentralhallkonseptet er i videste forstand
noe vi kan kjenne igjen i ﬂere sammenhenger. Mest sett og mest kjent for folk
ﬂest er Aker Brygge. I omfang er det kanskje ikke så veldig mye større enn de største
«kontorbyene» Torp har skapt.
170 000 kvadratmeter var det i første
byggetrinn som sto ferdig i 1989. Utfordringen var å skape en levende byatmosfære ut i fra bryggetorget og gi det
identitet. Sørge for at bygningene snakket med hverandre og hadde kontakt via

«Vi må erkjenne
at vi er ute i naturen.
Det er den kvaliteten vi
kan gi deg. Vi har
ikke noe urbant liv.
Verdien av
naturkontakt er
kjempestor»
BRITISH: Niels Torp fikk god hjelp av
britiske konsulenter i arbeidet med å skape
British Airways sitt bygg med parkanlegg.
Foto: Peter Cook

Vil bli
utfordret
smug, gangveier, gater og kanaler. Samtidig
integrere arbeidsplasser, boliger, barnehager, butikker, restauranter og nattklubber.
Omforming av byområder er ofte tradisjonelt konsentrert om nedlagte bedriftstomter og havneområder. Aker Brygge og
Docklands i London er to eksempler på
det. Eksempler som fortsatt skaper inspirasjon til byutvikling her hjemme.
Torp bruker sin erfaring med sentralhaller og -plasser videre i Belfast, Jordan,
Shanghai...
Kilder: Niels Torp, Mai-Britt Mitchley,
«Niels Torp» av Ingvar Mikkelsen og Frank
Duffy, Pax forlag 2012

SISTE: Chinas Eastern Airways sitt nye hovedkontor i Shanghai kommer til å bli
Niels Tors foreløpig siste sentralhall.
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Niels Torp viser til den gang
han jobbet med British Airways hovedkontor når han skal
beskrive hvordan han liker å
jobbe i team.
– Vi må erkjenne at vi er ute i naturen.
Det er den kvaliteten vi kan gi deg. Her
ute har vi ikke noe urbant liv. Verdien
av naturkontakt er kjempestor. Det var
utgangspunkt for en stor park rundt
bygningene som skulle kunne brukes
av alle. I England har de mange dyktige
landskapsarkitekter. Vi hadde mye glede
av å samarbeide med dem. I tilknytning til hver av bygningene på Heathrow ble det anlagt en hage. Trærne og
plantene i disse hagene er hentet fra de
destinasjoner British Airways har ute i
verden. Dessuten trekker vi visuelt sett
vann fra innsjøene rett inn i bygget. Det
var et konstruktivt samarbeidet med
førsteklasses fremoverlente engelske
konsulenter, som gjorde dette mulig.
– Har norske konsulenter noe å lære av
sine britiske kollegaer og søker du markeder
der du ﬁnner kreative miljøer?
– Britene er morsomme å jobbe med.
De har en entusiasme og innstilling jeg
liker. De ønsker å opptre som arkitekter,
eller i hvert fall utfordre oss arkitekter.
Vi arkitekter ønsker at våre partnere og
rådgivere skal ha som mål å få smekre og vakre konstruksjoner. Det er
stimulerende. De britiske gir seg ikke
før de blir hørt. Her hjemme blir ting
ofte litt vanskeligere, når vi kommer
med våre «greier», sier Torp.
– British Airways hovedkontor i
London er det prosjekter jeg liker best
av alle de jeg har hatt ansvar for. Både
i forhold til utfordringer gitt av oppdragsgiver, konsulentenes tilnærming
til arbeidet og selvfølgelig hvordan resultatet ble. Og det står bra ennå. Det er
jeg veldig glad for.

Flyterminal for buss
Niels Torp var sterkt involvert i utbyggingen av Gardermoen. Relasjoner til
ﬂyselskaper og ﬂyplasser har arkitekten
mange av. Tidlig på 1990-tallet ble
Niels Torp Arkitekter med i en arkitektkonkurranse om en ny bussterminal i
Göteborg.
– Hvorfor la en bussterminal være

mindre fri enn en ﬂyterminal? Vi lagde
noe som lignet.
Bygget har et enormt glasstak gir store
lysﬂater mot nord og ganske små lysﬂater mot syd.
For å spre lyset i interiøret, lagde vi
innvendige «seil» i aluminium som diffuserer lyset.

BUSS FOR FLY: Hvorfor skal ikke en
bussterminal ha det samme uttrykket
som en flyterminal? Foto: Hans Wretling

Krav til
omgivelsene
Når Niels Torp tegner bygg setter han krav fra omgivelsene og
miljøet i fremste rekke.

GIGANTISK: Sentralhallen i Statoils nye hovedkontor i Bergen, som åpner neste år.

Nytt stort Statoil-prosjekt
Reiser du til Bergen sentrum fra
Flesland kan du ikke unngå å
legge merke til byggeaktiviteten
på Sandsli.
Prosjektet der skal samle Statoils
landenheter for offshore-operasjoner
i Bergensområdet i en felles bygningsmasse. Kontorbygget, som alene blir
på 39 000 kvadratmeter, skal tilknyttes
eksisterende bygninger på tomten og er
dimensjonert for 1100 arbeidsplasser.
Totalt blir bygget på 80 000 kvadratmeter. Fra skisse til ferdig bygg har lesten
hele tiden vært å knytte bygningsmasse
sammen med en sentralhall. Det er i
dette prosjektet interiøret som først
og fremst har skapt «hodebry». For å

oppnå ﬂeksibilitet i bruk burde kontorﬂatene bli veldig store og sammenhengende.
Interiøret i dette Statoil prosjektet blir
23 meter bredt, som i vanlig sammenheng er en halv gang større enn vanlig
interiør. Selve bygget er 24 meter bredt.
Det blir noen enormt krevende rom
fordi de er så brede. Takhøyden burde
normalt være seks meter og gulvet
kunne hatt ﬂere nivåer. Arbeidsplassene «pines» ned mot færre kvadratmeter glass mot yttervegg.
– Jeg redd for at følelsen i interiøret i kan
bli for lukket. Ingen har lyst til å sitte innestengt i «lukkede» rom, sier Niels Torp.
Bygget skal stå ferdig om et drøyt år.

«Ulempen med norske landskapet er at vi har
en sol som helt uregjerlig»

For å oppnå sine målsettinger, setter
han også krav til leverandørene. Samtidig stiller han spørsmål om energifokuset. Kan hende urealistiske. For eksempel det å ikke bruke laminert glass
på grunn av grønnskjær. Altså at glass
må være så klart at daglyset slipper inn
uten fargeforvrengning.
– Glass og fasadebransjen blir hele tiden
utfordret på å utvikle nye produkter som
tilfredsstiller dagens og fremtidens energi
og miljøkrav. Mener du at de ikke leverer?
– Glass er et fantastisk materiale og
det er kommet mye bra, for all del.
Vi får nå glass med en U-verdi på 0,7
samlet proﬁl (karm) og glass. Også
fasadeelementer, proﬁler og spacere har
gode egenskaper. Det er likevel viktig å
tenke at det likevel ikke er bra nok.
Vi må etterstrebe å ikke ødelegge arbeidsgleden. Den risikoen er der når vi
får det trangt og mørkt rundt oss. Det
norske folk er så interessert i å ha en
visuell kontakt med landskapet rundt
seg. Og ikke lukke seg inne i små trange
rom, sier Torp.
Men du går i bresjen for bygg med store
rom over store arealer. Hvordan klarer dere
å nå energi- og klimakrav?
– Det er vanskelig å få til nå for tiden,
fordi man må helklimatisere, selv disse
store fellesrommene. Tidligere var
halvklimatiserte fellesrom akseptert.
Dette gjelder både for SAS bygget i
Stockholm og BA bygget i London. Det
klarer vi å gjennomføre. Dette var før de
nyeste kravene kom.
– Hvilke andre begrensninger eller muligheter legger du vekt på i materialbruken?
– Vi ønsker å uttrykke oss transparent
og lett, men jeg har en hang til å lete
etter en kontraster. For eksempel mellom glass og tung betong. Vise det veldig lette og ﬁne mot det grove og solide.
Spille på forskjellen i materialene. Få
frem den politariteten mellom materialene som viser hva de egentlig er for
>>
noe.
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IKKE INDUSTRI: Glasset i fasaden er med på gi Maxbo Hvam et preg av å være en butikk. Men materialpaletten er består av mer
enn glass. Alle grunnleggende varer i byggevarehandelen er brukt i fasadene. Foto: Jiri Havran

Max kontrast
Niels Torp beskrivelser bruk av ulike materiale som et viktig element i sitt
arkitektoniske uttrykk. Dette vises tydelig både i Maxbo Vækerø og Maxbo
Hvam på Romerike. Prosjekter arkitekthuset har levert til Løvenskiold Eiendom.

Tekst Harald Aase

Disse to byggevarehusene er kanskje
overaskende å ﬁnne i Torps portefølje.
I tillegg til disse to store varehusene, er
det kun Alna Shoppingenter som er et
tilsvarende prosjekt hos Torp.
– Maxbo Hvam er jo et morsomt
hus. Det er en videreføring av Maxbo
Vækerø. Tomten på Hvam var enestående, med en fantastisk beliggenhet. Vi ville lage et bygg uten noen
bakside. Tomten og bygget har innsyn
fra alle kanter. Derfor ønsket vi ikke å
lage en tradisjonell frem- og bakside,
med varelevering og lager på en side
og inngangsparti med parkering på
den andre.
Bygget er formet med ﬁre forskjellige
«hovedfasader» uten bakside. En bygning som skal invitere til å bli oppdaget
etappevis. Som privatkunde med tilhenger kjører du inn i et glassoverdekket gate mellom trelast og murblokker.
Som proffkunde henter du ut materialer i mellomlageret. Som vanlig butikkunde parkerer du foran den enorme
glassfasaden, og bruker hovedinngangen under den samlende baldakinen.

Materialvalg fra vareutvalg?
– Det er en bygning sammensatt av
mange forskjellige former som også
refererer til de mange forskjellige bygningsmaterialer som selges her. Oppdraget var at vi skulle gjenta materialpaletten fra bygget på Vækerø.
– Et byggevarehus med et stort eksponer34

ingsbehov gir noen andre utfordringer enn
hva dere kanskje er vant til?
– Det er ekstremt store glassﬂater. Det
gjelder alle ﬂater i bygget egentlig. Vi vurderte om vi skulle ha parkering under et
selvbærende bygg. Vi ville i utgangspunktet ikke ha et hav av biler og traﬁkk rundt
huset, Men på grunn av dårlige grunnforhold og pris (for noe som jo egentlig er
et industribygg) ble dette valgt bort. Mitt
poeng er at du ikke umiddelbart ser at det
et industribygg. Det føler jeg vi har lykkes
med, selv om omgivelsene er preget av
mye biler og traﬁkk.

Varemerke
– I tillegg har vi glasstårnet med logo. I
stedet for skilt skapte vi et varemerke som
utviklet seg da vi holdt på med Vækerø.
Istedenfor å ha listet opp en masse varemerker og reklame i fasaden så har vi all
proﬁlering på et sted. Det vil si på et sted,
med et stort merke. Vi kan gi tårnet innvendig lys og lyssette utvendig. Det er blitt
en slags lyskulptur i vakkert materiale.

Enkelt bygg
– Konstruksjonen er i grunn såre enkel. Vi
har andre industribygg som er mer avansert enn dette. Maxbo Hvam er et veldig
rasjonelt bygg, som også har jordvarme.
Derfor kan vi forsvare de store glassﬂatene.
– Var det behov noen form for solavskjerming?
– Ja, men den store glassfasaden ligger
jo mot nord. Det er gunstig med tanke
på solen og behovet for solavskjerming
i fasaden var betydelig redusert. Det er
polykarbonat i overlyset. Dette er et lett
materialet med god lysgjennomgang og
dermed et ﬁnt supplement til glass. Jeg
er egentlig ikke glad i dette materialet. Vi
tegnet i sin tid Vikingskipet på Hamar.
Der måtte vi bruke polykarbonat i toppen
av taket, mot kjølen, på grunn av prisen.
Den er blitt gul og fæl. Materialet aldres
uten at du har særlig kontroll på det. Du
har heller ikke det gnistrende skinnet
som glass ville gitt.

FAKTA

Maxbo Hvam
Sted:
Byggherre:
Arkitekt:
Entreprenør:
Byggeår:

Hvam Skedsmo kommune
Hvam Næringsutvikling/
Løvenskiold Eiendom AS
Niels Torp Arkitekter AS
Ing. Gunnar M. Backe og
Ø. M Fjeld
2011-2012

Informasjon om glass og fasader
Fasadeentreprenør: EMA Glass og Fasader,
Fredrikstad
Leverandør av glass: EMA Glass og Fasader,
Fredrikstad

Selv den minste lyd
kan være irriterende.

Slagdøråpner
TrioVing EMO

Slagdøråpner som passer til de fleste
dører på sykehus, pleiehjem og andre
virksomheter. Stilleste gutt i klassen.
 Stillegående og fleksibel
 Sikkerhet i verdensklasse
 Intelligent låsteknologi
 Kostnadseffektiv
 Back-up ved strømbrudd

Verdens første rehabiliterte plusshus

Utvendig glass

GJENBRUK: Disse fasadeglassene kommer til å bli brukt som kontorfronter.

I Powerhouse Kjørbo blir gammelt fasadeglass resirkulert
og brukt til interiør! – Spennende å prøve noe nytt, sier
Snøhettas arkitekt og prosjektleder Camilla Moneta.

Tekst Jo E. Brenden

Her er husene som produserer mer energi enn de bruker, og som vekker oppsikt lenge før de står klare. To åttitalls
kontorblokker ved vannet i Sandvika
i Bærum kommune skal bli verdens
første rehabiliterte plusshus.
Plusshuset får ﬂere plusser i margen.
Arkitektene forsøker å gjenbruke materialer fra det gamle bygget. Glasset fra
de gamle fasadene har de for eksempel
besluttet å gjenbruke i interiøret, som
en del av det totale miljøregnskapet.

Sotet effekt
Mer enn 90 prosent av materialene fra
rivingen av husene skal enten gjenbrukes eller gjenvinnes:
– Dette er et plusshus der vi skal sørge
for at vi får et positivt energiforbruk
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gjennom levetiden For å nå målet måtte
man ta bundet energi i materialene inn i
energiregnskapet. Ved å gjenbruke glass
istedenfor å bruke nytt fant vi ut at dette
ville slå gunstig ut på totalen, forteller
arkitekt Camilla Moneta i Snøhetta til
Glass&Fasade.
Da arkitektene så fasadeglasset, fant
de ut at glassene kunne brukes på nytt:
– De glassene som var utvendige på
bygget, var av en type kvalitet og format som egnet seg veldig godt til bruk i
innvendige kontorfronter.
Glasset ute var sotet, og inne i de
lyse kontorlokalene vil glasset skape en
spesiell effekt der det skal monteres
mellom cellekontor og korridor.
– Glasset gir en sotet virkning som gjør
at en oppnår noe større visuell skjerming
mellom kontorene og korridoren. Det
hele blir veldig ﬁnt, hevder arkitekten.

Glassﬂatene ute var i størrelsesorden 210 ganger 85 centimeter med en
dimensjonering på åtte millimeter i
tykkelse.
– Det betyr at vi kan bruke glassene
i dørfelt og sidefelt ved siden av glassdører ut mot korridorfeltene.

Særpreg
– Har dere tenkt på fasadeglassets egenskaper? Glass til interiørbruk kan ha andre
tekniske krav?
– Ikke noe problem. De gamle glassene er herdet og har som sagt en farge
som gjør at de også innfrir kravene til
universell utforming, sier Moneta, som
gjerne slår et slag for gjenbruk av glass
til interiør.
– Hvordan har det vært å arbeide med
glass på denne måten?
– Det er kanskje uvanlig å bruke
glass slik, men prosessen har vært veldig givende. Vi føler at vi har kommet
fram til løsningene i fellesskap. Bruker,
entreprenør og glassprodusent har godkjent løsningene. SINTEF Byggforsk har
bidratt til å regne på bundet energi, sier
Moneta.

blir interiør

BEFARING: Einar Børve (fra venstre), prosjektsjef i Entra
Eiendom, Fredrik Dæhli, prosjektleder i Skanska og Eli Matheussen
Delp, kontoransvarlig i Asplan Viak under rivestarten på Kjørbo.
Foto: Cato A. Mørk

Utvendig på Powerhouse Kjørbo skal
nye energieffektive vinduer fra Hydro
Building systems/Wicona og god utvendig solskjerming bidra til god isolasjonsevne og til et redusert behov for kjøling
om sommeren. Selvfølgelig bidrar dette
til et pluss i energiregnskapene.

Spennende prosess
Prosjektleder hos entreprenør Skanska,
Fredrik Dæhli, forteller også om en
spennende forprosess:
– Ideene har kommet fram under en
omfattende konseptfase. Det har vært
morsomt å jobbe med Powerhouse
Kjørbo.
Powerhouse står bak prosjektet. Alliansen består av Snøhetta, Skanska,
Entra, Hydro og miljøorganisasjonen
ZERO.
– Ingen før oss har rehabilitert til
plusshus som både balanserer forbruket til drift av bygget og energiforbruket for å produsere nye materialer av
brukt, sier Per Ola Ulseth, daglig leder i
Powerhouse til Glass&Fasade.
Skanskas prosjektleder utdyper:
– Tanken er at Powerhouse-byggene

skal produsere mer energi enn det går
med for å bygge, drifte og avhende
byggene etter 60 år. I regnskapet legger
vi derfor til gjenbruk kontra produksjon av nye glass. Dette blir omregnet
til bundet energi, og det gjelder å ha så
lite bundet energi som mulig. Da blir
gjenbruk av glass også viktig i det store
bildet. I dette tilfellet kunne jo glasset
bare rengjøres og gjenbrukes direkte,
sier Dæhli og legger til:
– Glass har gitt disse byggene særpreg
i mange, mange år, og derfor ligger det
også litt symbolikk i denne delen av resirkuleringen.

Ferdig 2014
Foruten glass skal det brukes brent
treverk i fasaden, en gammel japansk
metode. Fram mot sommeren, når man
begynner med interiørene, skal det etableres energibrønner som skal forsyne
byggene med frikjøling, og som skal gi
energi til byggenes varmepumpeanlegg.
I august monteres solcelleanlegget på
taket.
Rehabiliteringen skal være ferdig i
februar 2014. Da sitter man igjen med

et plusshus med 85 prosent mindre energibruk enn standard kontorbygg med
energiklasse C.
Asplan Viak ﬂytter inn som leietaker.
De har også vært teknisk konsulent for
prosjektet.

FAKTA
Powerhouse Kjørbo
qTo kontorbygg ved vannet i Sandvika, eies av
Bærum kommune og Entra Eiendom.
qOppført i 1980. Rehabiliteringen startet i februar.
qEntreprenør er Skanska, miljøorganisasjonen ZERO,
aluminiumsselskapet Hydro og Entra Eiendom.
qByggene er på cirka 2.600 kvadratmeter, på tre og
fire etasjer samt kjeller.
qFør rehabilitering hadde byggene et energiforbruk
på 250 kWh per kvadratmeter. Solceller skal
produsere 200.000 kWh årlig når bygget står ferdig
rehabilitert, som tilsvarer 41 kWh per kvadratmeter
årlig.
qAsplan Viak flytter inn i de nye lokalene i februar
2014.
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Fremtidig fasadegeometri
Schüco Parametric Concept er
nettopp et konsept og om vi får se
fasader utviklet med verktøyet
gjenstår å se. En utstilt modell var
uansett imponerende skue på BAU.
Schüco 3D Parametric Concept var
trekkplasteret på standen til Schüco på
BAU.
Den utstilte modellen viste en
kompleks fasadegeometri som var
satt sammen av standardproﬁler og
-forbindere.
I følge produsenten
muliggjør konseptet kreative arkitekturløsninger med høy planleggings- og
kostnadseffektivitet.
Schüco Parametric Concept ble
altså vist som en studie på BAU 2013
i München.
Produktfordeler i studien som ble
oppgitt:
s 0ARAMETRISK $ FASADESYSTEM FOR INdividuelle arkitekturløsninger – ingen begrensning i areal.
s )NDIVIDUELL DIFFERENSIERING I STEDET FOR
industriell likhet
s (VERT OG ETT FELT I DEN TREDIMENSJONale bygningsfasaden kan realiseres
med ﬂate areal. Feltene kan være
opake eller transparente og inkludere
ulike funksjoner, som belysning, sol-

BEVEGELSE: Når man beveget seg rundt Schücos parametriske fasade fikk man
følelsen av at det var bevegelse i modellen. Kan hende det var fordi det var så mange
mennesker der.
energi og solskjerming.
s 0ARAMETER SOM SOLSTRÍLING SKYGGELegging, dagslysoptimering, utsyn og
transparens kan legges som utform-

ingsparameter ved planleggingen
s 3OLSKJERMING
OG
VENTILASJONS
elementer kan integreres i systemet.

Sikker transport av glass,
Løftevogn og glasslager
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The world is a cube.
Success is achieved when sophisticated demands meet innovative performance. TGI® offers
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and improved process reliability. For excellent results in every collocation.
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Nye eksperter på glass
– Spennende tider! sier daglig
leder Hans Olav Meen Nilssen hos
Katfos AS. Bedriften, som beskriver seg selv som et kompetansenettverk, er eksperter på glass.
Tekst Jo E. Brenden

1. januar var Katfos AS ofﬁsielt i gang, med
daglig leder Hans Olav Meen Nilssen som
første ansatte og en av tre eiere som alle
er involverte i selskapet på hvert sitt vis.

Applikasjoner
Nilssen har 27 års fartstid i glassbransjen, blant annet 14 år hos Saint-Gobain Bøckmann som markedssjef. Siden
2000 har han bygget opp og drevet
CC-Glass. Han har spesialkompetanse
rundt bygningsglass og dertil hørende
applikasjoner og systemer.
– Selskapet er etablert for å jobbe
med spesielle applikasjoner basert på
glass. Blant annet ønsker vi å tilby en
glasshud som inkorporerer kunstutsmykning, kulde- og varmeregulering.
Vi skal ikke holde på med de store volumene og har ikke ambisjoner om å gå

Passivt fra Sapa
Sapa Buildingsystem hadde i år for
første gang stand på BAU. Det var
nok ikke uten grunn. Nå er systemleverandøren på banen med passivvindu.
Aluminiumsvinduet Avantis 95 har
blitt tildelt sertiﬁkatet «egnet produkt
for passivhus» fra Passivhouse Institut i
Darmstadt og IFT i Rosenheim.
Vinduet skal oppfylle de høyeste isolasjonsstandarder, standarder som i dag
bare er mulig for PVC og tre.
Avantis er et førsteklasses passivvindu: Høy varmeisolasjon, svært høy grad
av lufttetthet (6 ganger høyere enn den
europeiske standarden) og vanntetthet
opptil 1200 Pa.
Systemet har
en proﬁldybde
på kun 95 millimeter og er
tilgjengelig i alle
farger.
Avantis
kan også leveres
tofarget,
med forskjellige
farger på inn- og
utsiden. Vinduet
kan ha en rammevekt på opptil
170 kilo.

etter de største ﬁrmaene, men Katfos
skal ha sine spesialiteter. En av dem
er brannhemmende glass, Pilkington
Pyrostop og Pyrodur, som skjæres og
behandles. Deres produkter er testet
i mange konstruksjoner i Norge, sier
Nilssen og understreker:
– Vi er et grossistselskap og skal ikke
drive med montasje, men selge produktene og kompetansen.
– Det andre området vi satser på,
er sikringsglass – spesielt tynne rigide
glass. Det tredje er boltefestede glass:
Enkeltglass, tolagsglass og trelagsglass.
Og det fjerde området vi satser på, er
print på fasade. Det å printe på glass
blir stadig mer utbredt blant dem som
ønsker å drive med utsmykning av
bygg, forteller Nilssen.
Katfos skal også drive med kompetanserettet virksomhet. Teknisk rådgivning og support blir dermed også
et satsingsområde for den nystartede
bedriften med kontoradresse i Tønsberg.

Godt team

gander. Hun er utdannet fra The Royal
Danish Academy of Fine Arts, School of
Architecture i København i 1996, og før
hun gjennomførte arkitektstudiene, tok
hun Associate in Arts Degree i USA.
– Hun er vårt kunstneriske hode, og
hennes kompetanse rundt konseptuell
design er stor, forteller Nilsen.
Sistemann er siviløkonom Henning
Austad som har spesialisert seg i industriell strategi og markedsføring fra NMH.
– Hans kompetanse rundt utvikling
og produksjon av spesialapplikasjoner
er unik, sier Nilssen.
– Hva tror du om framtiden?
– Vi er bare så vidt kommet i gang,
men vi hadde ikke startet opp hvis vi
ikke hadde veldig tro på dette. Vi er et
bra team som utfyller hverandre, og vi
har som ambisjon å ﬁnne vår plass i
markedet for våre produkter.
– Nye forskrifter og nye trender gjør at
kunder stadig må ﬁnne tynnere produkter som kan monteres i standard falser
i dører og vinduer. Vi er her for dem,
avslutter Nilssen.

Med på Katfos-teamet er daglig leder og
eier av Element Arkitekter, Cathrine Vi-

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.
Vurder Enovas støtteprogrammer:
«Investeringsstøtte eksisterende bygg og anlegg»
«Investeringsstøtte til passivhus og lavenergibygg»
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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HØYE KRAV:
Selv om denne
Thune-butikken er
lokalisert inne i et
kjøpesenter, er de
tekniske kravene i
glasset de samme
som butikken ville
hatt om den lå
ute på gaten.

Nytt glass gir
bedre sikring
Forsikringsbransjen stiller
samme krav til butikker i
kjøpesenter som på gaten.

Tekst Harald Aase Foto Adam Stirling

Det blir ﬂere og ﬂere kjøpesenter og
dermed ﬂere kjeder som har butikker
på både gateplan og et kjøpesenter.
Dermed blir det enklere å sikre mot
innbrudd? Nei, sier forsikringsselskapene. Ja, sier glassmester Øystein Kvam.

Begge har rett.
Forsikringsbransjen – fordi de stiller
samme krav til sikkerhet til en butikk
inne i et kjøpesenter og en utenforliggende butikk.
Øystein Kvam -fordi han leverer et
nytt glassprodukt som har egenskaper
som gir enklere innfesting og samtidig
bedre eksponering.
I senere tid har media skrevet om
sjokkinnbrudd i utsatte typer forretninger, beliggende i kjøpesentre. Urmakere og gullsmeder er spesielt utsatt.
Hvordan kan slikt skje, er ikke reglene
for slike forretninger gode nok?
Leser vi TEK10, blir vi raskt klar over
at byggereglene ikke stiller krav til
sikring mot innbrudd eller hærverk.
Byggereglene skal kun sikre trygge og
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gode oppvekstmiljøer, og i formålsparagrafen kan vi lese at
«…tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet,
universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til (person)sikkerhet,
miljø, helse og energi».
Det er altså andre enn Direktoratet
for Byggkvalitet (DiBK) som må svare
på hvordan man best sikrer seg mot
innbrudd og hærverk.
– Enhver forretning skal betraktes
som et isolert sted, og sikres som det,
uavhengig av beliggenheten, sier Arve
Haug i Forsikringsbransjens Godkjennelsesnevnd (FG).
Gullsmeden med lokaler inne i et
kjøpesenter, som i utgangspunktet har
god skallsikring av bygget, må altså
sikres på lik linje som en gullsmed
beliggende utenfor sentret. Dobbelt
sikring vil enkelte hevde?
– Skallsikringen som vi ﬁnner på et
senter vil ikke være av så høy klasse at
de utsatte virksomheter gis tilfredsstillende sikring. Det ﬁnnes mange
innganger, nødutganger og mange
personer som har nøkler og mulighet
til å komme seg inn og ut. Den fysiske
sikkerheten er i mange tilfeller også redusert på grunn av kravet til rømning.
Alarmer som omslutter et kjøpesenter
kan av kriminelle settes ut av spill eller
virker ikke, og dermed er det fritt frem
til gullsmeden eller klokkeselgeren i

sentret. Har man først kommet gjennom denne sikringen, så jobber man
gjerne fritt og beskyttet for innsyn fra
forbipasserende. Derfor må utsatte virksomheter oppfylle krav til FGs sikring i
beskyttelsesklasse 3.

NS-EN 356
Glass fra norske leverandører som
tilfredsstiller kravene fra FG vil være
testet etter NS-EN 356, og tilfredsstiller
kravene i klasse P6B eller høyere. Disse
glassene må være innfestet og montert
på riktig måte.
Når det gjelder vegger og konstruksjoner beliggende i kjøpesenter, så vil
dette ofte kunne by på spesielle utfordringer fordi vi her gjerne snakker
om innfesting i skinner oppe og nede,
med fuging eller sammenføyning mellom glassene.
Normalt er det tradisjonelt P6B glass
som er montert i slike vegger. Blir dette
glasset utsatt for innbruddsforsøk med
stor hammer, eller slegge, vil antagelig
glasset kollapse og falle ut av sin innfesting fordi foliene mellom glassene
ikke vil føre til stabilitet etter brudd.
Slik montering vil dermed ikke være
godkjent av FG.

Nytt produkt
I løpet av vinteren er det blitt lansert et
glass som viser at det er det stadig skjer
forbedringer og utvikling av produk-

tene. Nå er det kommet et glass som etter brudd beholder sin stabilitet, og ikke
vil falle sammen og ut av innfestingene.
Kvams Glass AS, skal montere det nye
glasset, som har fått betegnelsen Lamitech Rigid P8B, i en gullsmedforretning
på Vinterbro Kjøpesenter i Akershus.
På grunn av kravene til sikring fra
forsikringsselskapet ble forretningen
pålagt å bruke glass av typen P6B eller høyere i denne butikken. Glassene
skulle monteres i skinner på gulvet og
i taket med stort spenn i mellom. Det
stilles svært strenge krav til stabilitet i
glasset, selv etter innbruddsforsøk med
kraftig verktøy.
– I slike tilfeller er det svært viktig at
systemet for innfesting oppe og nede er
av god kvalitet. Glasset må være riktig
festet i tak og gulv, og har overdekning
på minimum 40 millimeter i toppen,
forteller Øystein Kvam i Kvams Glass AS.
Dette gjør at glassene ikke kan presses ut av innfestingen ved innbruddsforsøk. Den rigide og stabile folien gjør at
glassene forblir like stive selv om glassene blir knust og utsatt for slag med
slegge eller øks.
– Fugene mellom glassene må utføres
med riktig fugemasse med god vedheft
til glassene, sier Kvam, og forteller at de
vil levere P8B glass med tykkelse på 16
millimeter. Slike glass har tidligere hatt
tykkelser på opptil 25millimeter, men
denne folien gjør at vi nå kan komme

ned i 16. Selvfølgelig tilfredsstiller slike
glass alle krav til personsikkerhetsglass
siden de er laminerte, sier Kvam.
Thune er en av Norges eldste gullsmed- og urmakerforretninger. Selskapets historie startet helt tilbake i 1857.
Thune har 18 forretninger og de ﬂeste
ﬁnner vi i kjøpesentre.
–
Vi var jo opprinnelig en kjede
av butikker som lå på gateplan. Men
verden forandrer seg og vi må være
der varehandel foregår. Derfor har vi
nå mange butikker i kjøpesenter. Vårt
forhold til glasset i butikkene er enkelt.
Det er først og fremst krav til sikring vi
forholder oss til, sier Morten Hagelund,
kjedeleder i N.M. Thune AS
– Men hva med innsyn og vareproﬁlering. Dere ønsker vel å få kundene
inn i butikken ved å vise hva dere er og
hva dere selger uten at kundene må inn
i butikken?
– Alle kjøpesenter og butikker i Norge
er bygget opp på samme lest. Det betyr
mye glass og mye innsyn. Det fungerer
bra for oss det. Men vi lever godt i de
tradisjonelle butikkene også. Enkelte
kunder er opptatt av diskresjon. Derfor
må vi ikke ha enorme glassfasader, men
tilpasser oss den enkelte lokalisering.
At vi er vant med å bruke mye penger
på glass, er likevel en kjensgjerning, sier
Hagelund.
Kilder: G&F nr. 2-12 og Per Henning
Graff, Glass og Fasadeforeningen

FAKTA
FG godkjente glass
q Så lenge glasset er testet og sertifisert etter mini
mum P6B i EN 356 vil glasset bli godkjent.
q FG-godkjente sikkerhetsruter listeført på
www.fgsikring.no
Lamitech Rigid
q Glass som beholder sin form og integritet selv
etter at det er knust.
q Laminerte glass og herdet/laminert glass
produseres i dag, stort sett, ved at to glassplater
lamineres sammen via en PVB folie. PVB folien
er myk og bidrar ikke til å stabilisere glasset om
det knuser. Jo større og tyngre glasset er, og jo
mer minimal innfestingen er, jo hurtigere
kollapser glasset etter et brudd.
q Rigide glass; Lamitech Rigid består av to eller
flere glass som er laminert sammen via en hard/
transparent plate. Denne platen er anslagsvis
100 ganger stivere enn en PVB folie. Den tåler
ekstremt store påkjenninger, og sørger for at
glasset beholder form og integritet selv etter
at det er knust.
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En ny generasjon proﬁlsystem...

...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

GLASS
Balkonginnglassing

Brannhemmende glass

Glassleverandører

Komplett fasadeentreprenør

Totalleverandør av interiør og
bygningsglass
Tlf. 38 15 10 00
Tlf: 04255

www.hallmaker-balkong.no

isoler - brann - herdet - laminert
bearbeidet - herdet/laminert
Kundeservice@cg-glass.no - www.cg-glass.no

#SBOOCFTLZUUFMTFNFEGVOLTKPOTHMBTT
/FTUFOVCFHSFOTFEFNVMJHIFUFS

Engros Glass, plast, beslag og tilbehør

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

Beslag

BRANSJEREGISTERET

%SBH*OEVTUSJFS"4Á5FSNJOBMFO#PE
5FMÁQPTU!ESBHOPÁXXXESBHOP

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

Bøyd glass

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

Vi leverer alt av
Bøyd & CFBSCFJEFUHMBTT

Komplett leverandør av glassbeslag
Tlf.: 95 75 60 00
post@glasslosninger.no
www.glasslosninger.no

Bilglass

Tomtegt.  )PSUFOt5MG 330 42 744

XXXLWBNTHMBTTOP

Glassarbeider

Totalleverandør av interiør og
bygningsglass
Tlf. 38 15 10 00
isoler - brann - herdet - laminert
bearbeidet - herdet/laminert

Oslo Glass & Vindu AS

Kundeservice@cg-glass.no - www.cg-glass.no

Glassmester - Bilglass

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

Glassleverandører

Glassmester

Tomtegt. 4, 3183 Horten
5MG

XXXLWBNTHMBTTOP

GLASSPRODUKTER
produsert av

MODUM
GLASSINDUSTRI AS
      



Oslo Glass & Vindu AS
Glassmester - Bilglass

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

SCHOTT Scandinavia AB

BRANSJEREGISTERET

LeverandØr av :
Specialglass
Brandglass
Solpaneler
Antireflexglass
InteriØrglass
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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

Glassmester

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

Din glassmester i Stavanger-regionen
Tlf.: 95 75 60 00
post@glasslosninger.no
www.glasslosninger.no

Interiørglass

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

   

.glassliperi.no

Isolerglass

glass - lås - aluminium produkter
rehab. av gamle vinduer

Totalleverandør av interiør og
bygningsglass

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

Tlf. 38 15 10 00
Rødmyrsvingen 92, 3740 Skien
Tel 35 50 93 00 Faks 35 50 93 01
post@oathoresen.no
www.oathoresen.no

isoler - brann - herdet - laminert
bearbeidet - herdet/laminert
Kundeservice@cg-glass.no - www.cg-glass.no

Isolerglass

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

Speil og sliping

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

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

Innramming

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

HOLE GLASS AS
Midtunlia 73,
5224 Nesttun
www.holeglass.no
endre.hole@holeglass.no
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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
Besøksadresse:
Drammensveien 260

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

www.wicona.no

BRANSJEREGISTERET

Systemer for fasader, glasstak, dører, vinduer og solenergi
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Spar energi med
superisolerte vinduer,
dører og fasader.
Produser energi med
solceller og solfangere.
Schüco International KG
Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
Telefon: 23 13 40 80
www.schueco.no
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
Gamle Drammensvei 94,
3421 Lierskogen
Tlf. 32 24 05 60 Fax 32 24 05 61

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

side

mme

r hje
Se vå

o.no

.bram
www

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

Systemer for fasader, glasstak,
dører, vinduer og solenergi

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.

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

Profilteam:
Den komplette leverandør

www.schueco.no

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

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

Service på rullegitter
Kontakt oss når det haster, eller for en
uforpliktende prat om service på deres rullegitter.
Norsk Gitterservice AS
Tlf: 405 50 400
www.norskgitterservice.no

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
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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

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

50

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
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
Hagen, Marius, EMA Glass AS
Strykervn. 8, 1650 Sellebakk
tlf: 952 96 383, fax: 69 36 09 31
e-post: ﬁrmapost@ema.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
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
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
OPPLAND
Opkvitne, Håkon, Sagstuen AS
Box 62, 2801 Gjøvik
tlf: 922 96 877, fax: 61 13 88 71
e-post: hakon.opkvitne@sagstuen.no
Skau, Eirik, Sagstuen AS
Box 62, 2801 Gjøvik
tlf: 940 02 865, fax: 61 13 88 71
e-post: eirik.skau@sagstuen.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
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

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
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
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

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
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
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
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
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
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
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

NORD-TRØNDELAG

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

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

BLIKKFANG FOR
DINE KUNDER

Ubegrensede muligheter for dine dører – GEZE automatiske dørsystemer
Med GEZE IGG er fantasien den største begrensningen. GEZE IGG er et rammeløst helglassystem. Systemet er bygget opp
som et isolerglass hvor alle profiler, beslag, hengsler, låskasser etc. ligger skjult mellom glassflatene. Arkitekten gis dermed
frie hender til å designe bygg med glass helt uten synlige skjøter og brutte linjer. Med keramisk trykk på innvendig side av
glasset, kan lys, farger og grafiske effekter brukes som en integrert del av arkitekturen.
Design og arkitektur behøver ikke lenger inngå kompromiss på grunn av forstyrrende, men nødvendige beslag eller
lignende. Et smalt keramisk trykt bånd på kun 45 mm er integrert i glasset og skjuler beslaget, samt den integrerte profilen.

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

GEZE Norge
Industrivegen 34B
NO-2072 Dal
Tel. +47 63 95 72 00, Fax +47 63 95 71 73
E-mail: norge.se@geze.com

www.geze.no

