
 I ett med naturen

Snerten innglassing 
i Rogaland

Ekstrem glassbruk 
på kjøpesenter

Sørlendinger
b ader i glass



Med det luftede fasadesystemet StoVentec Glass blir fasaden enestå-
ende med arkitektens individuelle uttrykk og hvor det tilbys nesten 
ubegrensede muligheter i formgivning og anvendelse. Fasadesystemet 
StoVentec Glass er av det Tyske Institutt for Byggeteknikk godkjent for 
benyttelse også i himlinger. Dermed kan himlinger og horisontale frem-
spring nå problemløst kles inn i stil med fasaden.

Den bakenforliggende platen er av resirkulert glassgranulat og over-

og ekstra isolasjon kan enkelt kombineres med glasspanelenes under-
konstruksjon. Systemet leveres med skjulte innfestinger og monteringen 
er uavhengig av vær og årstid.

Sto Norge  |  Tlf. 66 81 35 00  |  info.no@sto.com  |  www.stonorge.no

Glassfasade og strenge energikrav - en problemfri kombinasjon.

1. Underlag 
2. Isolasjon
3. Underkonstruksjon
4. 
5. Sluttbelegging

Oppbygning StoVentec Glass

54321

Glass i system



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

· Bredt produktsortiment av typegodkjente brannvernglass
· Godkjente for bruk i de ledende brannklassifi serte profi lsystem
· Kort leveringstid fra våre lokale representanter

AGC Flat Glass Svenska - Tel. +46 8 7684080 - Fax +46 8 7684081 - sales.svenska@eu.agc-fl atglass.com - www.YourGlass.com
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Leserservice Tips til redaksjonenLeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrserv ksjonennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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

Vi trenger deg!
Vi er opptatt av å ha en god dialog med dere 
lesere og fagfolk. Dere kjenner bransje og 
marked godt, og er viktige som kilde til de 
gode sakene og tipsene til magasinet. Eller 
du kan ganske enkelte si din mening om 
magasinet. Send i så fall  en e-post til
aase@gffn.no
Med vennlig hilsen
Harald Aase
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«Likevel må vi ikke ligge på latsiden og glemme hva 
som er vårt fortrinn i forhold til konkurrentene våre; 
lokal tilhørighet, kompetanse og kvalitet.»

F
ra midten av forrige århundre og frem til i dag har det skjedd en 
rivende utvikling i bruken av glass. Glassets viktigste egenskap 
var en gang å slippe inn lys, beskytte mot vær og vind, samtidig  å 
gi folk mulighet til å se ut. 

I takt med nye krav til dagslys, energisparing og visuell kommu-
nikasjon, er kravene til glass og fasade blitt stadig strengere. I tillegg er det en 
rask utvikling innen energikrav. Krav vi stadig dekker gjennom kvalitets- og 
produktutvikling. Likevel må vi ikke ligge på latsiden og glemme hva som er 
vårt fortrinn i forhold til konkurrentene våre; lokal tilhørighet, kompetanse 
og kvalitet.

Vi minner om at bruken av glass i fasader nærmest eksploderte på 
1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Utviklingen holdt ikke følge med 
utbyggingen og vi fikk bygg som hadde store avvik i forhold til teoretisk og 
praktisk energibruk. 

Det er en del av bakgrunn for Glass og Fasadeforeningen tok initiativ til at 
FOU-prosjektet «Fasader i glass som holder hva vi lover» ble etablert i 2011. 
For oss er det et overordnet mål å øke kunnskapen om fasader, øke for-
ståelsen for sammenheng mellom teoretiske og praktiske verdier og kunne 
dokumentere at det vi leverer faktisk holder det vi lover. 

Vi møter teknologiske utfordringer på en konstruktiv og inkluderende 
måte.

Det andre området vår bransje blir utfordret på er seriøsitet og etikk. Vi 
må innse at vi noen ganger taper i kampen om å tilby de laveste prisene. 
I kampen om kontraktene er vår bransjes fortrinn det å være en garantist 
for at alle spilleregler i handel og arbeidsliv følges. For å forsterke dette har 
Glass og Fasadeforeningen tatt initiativet til et prosjekt som skal hjelpe våre 
medlemmer å opptre korrekt når det skal benyttes midlertidig arbeidskraft. 
I samarbeid med Virke, så utarbeider vi en veileder. Denne hjelper brukerne 
å definere arbeidskraften i rett kategori, samt orientere om hvilke regler som 
gjelder for de enkelte.

Glass og Fasadeforeningen vil vise, blant annet gjennom disse to nevnte 
tiltakene, at vi tar bransjen utfordringer på alvor og at vi er en pådriver i den 
faglige så vel som den etiske utviklingen.

Tar utfordringene på alvorNr. 4–2013
Fire utgivelser pr. år

Ansvarlig utgiver
Glass og 
Fasadeforeningen 
v/direktør 
Sverre Tangen
Fritjof Nansenvei 19
0369 Oslo
Tlf. 47 47 47 05
post@gffn.no
www.glassportal.no

Redaktør
Harald Aase
Tlf: 950 84 298
aase@gffn.no

Redaksjonsråd
Endre Hole
Jan Remy Taaje 
Eivind Brøvig
Torill Furulund
Øystein Havik
Henning Austad
Jan Kvalevåg
Svein Mathisen
 
Layout og design
Nina Einarson

Annonser:
Mia V. Berg
Tlf.: 995 75 849 
mia@flisatrykkeri.no

Abonnement
Aud Harlem
post@gffn.no
Opplag 4300

Trykk
Nr 1 Trykk Grefslie

Det er ikke tillatt å 
kopiere fra maga–
sinet uten avtale.
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Fra innholdet

Helt naturlig
Cathrine Vigander forklarer engasjert om 
sitt forhold til arbeidsprosesser og glass. 
Hun og Element Arkitekter har skapt en 
boligblokk som glir inn omgivelsene. 
Side 22-28

…holder hva vi lover
FOU prosjektet «Fasader i glass som holder hva vi lover» har som 
mål å øke kunnskapen om hvilke krav fremtidige fasader skal innfri. 
Side 40-41

Glass i badet
Aquarama er landets første bade-anlegg 
som har lavenergistandard. Anlegget kan 
bli en faglig inspirasjons-kilde for fremtidige 
prosjekter.
Side 6-14

Innspill om innfill
Huset til div. A Arkitketer i Oslo var
et av de første ordentlige innfill-
prosjektene her til lands. Bygget ble 
en prefabrikkert løsning med en stor 
glassfasade.
Side 16-18

Imponerende
Emporia
Glassbruken i det svenske kjøpesenteret
i Malmö er noe i nærheten av ekstrem.
Både interiør og eksteriør preges av stor 
oppfinnsomhet.
Side 36-37
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Med åtte meter høye 
glassfasader mot fjorden, 
stranda og parken ligger det 
flunkende nye flerbruksan-
legget Aquarama i Kristian-
sand Visjonen er et variert 
og attraktivt aktivitetstil-
bud for alle.

Tekst Guro Waksvik

– Vi ønsket å åpne opp badet mot parken og 
byfjorden, og ble enige om å rendyrke det 
hele slik at vi fikk glass nærmest rundt hele 
badeanlegget. Fra gulvplanet og 2,80 meter 
opp er det kun glass. Det gir en flott kontakt 
med byen og parken, sier sivilarkitekt Hans 
Olav Hesseberg i Asplan Viak. 

En spileskjerm følger glasset videre opp- 
over på yttersiden. Det gir en bedre og 
mer intim romfølelse i badet. Spileskjer-
men gir en solskjermende effekt og sam-
tidig et fint, mykt lys. De som er inne i 
badet har godt utsyn ut, samtidig som 
folk i parken opplever en mykere fasade 
enn en ren glassvegg.

– Vi ønsket til en viss grad å oppheve 
skillet mellom ute og inne, slik at badean-
legget ble en del av det store park- og 
landskapsrommet utenfor. De badende 
får oppleve vakker natur og skiftende 
værforhold, samtidig som det er varmt og 
lunt inne, sier sivilarkitekt Cecilie Bjerke 
Skjømming i Asplan Viak.

Asplan Viak har vært engasjert i arbeidet 
med Aquarama siden reguleringen startet 
i 2008, med sivilarkitekt Cecilie Bjerke 
Skjømming som fagansvarlig arkitekt. På 
det meste har prosjektet involvert 15 av 
bedriftens arkitekter. I tillegg har land-

skaps-, interiørarkitekter og ikke minst in-
geniører med spisskompetanse på badean-
legg vært involvert i arbeidet.

– Anlegget er kompakt, og det har vært 
lange og omfattende prosesser. Det er 
mange overganger mellom de ulike funk-
sjonene, og det skjer mye på ett område. 
Det er ikke ofte vi får jobbe med så store 
og komplekse bygg, og det har vært ut-
fordrende og spennende, sier Hesseberg. 

Han har jobbet spesielt med badeanleg-
get og den åtte meter høye glassfasaden. 
Glass er et spesielt gunstig materiale her, 
ettersom det tåler fuktighet, temperatursv-
ingninger og tøft inneklima.

Integrert kunst
Anlegget er sentralt plassert i byen, 
mot murbyen i Kvadraturen mot nord, 
mot sjøen i sør og tett mot skole og  
boligområdet på Tangen i øst. Anlegget 
består av en hovedbygningskropp formet >>

for helse og opplevelser

BYGGMIKS: Aquarama er også Norges første lavenergi badeanlegg. Anlegget har lave byggekostnader per kvadratmeter 
vannareal selv om det er 17 bassenger og mye god teknikk og flotte kunst- og glassdetaljer. Både aktivitetstilbud og bygg har 
preg av allsidighet.   Foto: Chris Ådland/Asplan Viak

Glassarena
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som en S, og to lavere hallvolumer i 
tillegg. Bebyggelsen mot nord forholder 
seg til en tradisjonell kvartalsstruktur, 
mens bebyggelsen mot sør forholder seg 
til naturen; sjø, park og strandliv. 

– Strandpromenaden langs Østerhav-
na leder opp mot anlegget og parken. 
Denne aksen er videreført inn i vestib-
ylen som en forlengelse av promenaden. 
Vestibylen er anleggets hjerte og kobler 
sammen alle funksjonene, badeanlegget 
med idrettsanlegget, næringsdelen og 
hotellet, forklarer Skjømming.

I fasaden er det integrert kunst. Etter 
en konkurranse utlyst av Kristiansand 
kommune i samarbeid med Regionalt sa-
marbeidsutvalg, gikk Nina Bang av med 
seieren. Utsmykningen har tittelen «19 re-
fleksjoner», som viser til antallet spiler og 
på lyset og refleksene som viktige element-
er. Hver av spilene er 2,62 meter lange og 
veier 30 kilo. Motivet «bølge» går igjen, og 
er printet på herdet laminert glass. 

– Jeg hadde på forhånd tenkt ut plasserin-
gen av glasset mellom aluminiumsspilene. 
Nina Bangs kunst gir en fin opplevelse 
både ute og inne. Solens gang og skiftende 
intensitet gjør at kunstglasset gir et variert 
lysspill og fine fargeeffekter, sier Hesseberg.

Spileskjermene er montert i variable 
vinkler, og skaper et stort spenn i farge 

og lysrefleksjon. Idrettshallens yttervegg 
mot nord har spileskjerm som på badean-
legget. På den resterende fasaden mot 
nord og øst er det mindre glass. Der går 
spileskjermene igjen som et identitetsska-
pende element utenpå en pusset grå flate.  

– Det var utfordrende med glass helt 
fra gulv til tak. Vi jobbet mye for å få en 
elegant avslutning mot himlingen i ta-
ket, og mot bakken, medgir Hesseberg.

Mer glass
I tillegg til den ytre fasaden er det flere inn-
vendige glassfasader. Blant annet er server-
ingsområdet i badeanlegget innglasset. 

– Serveringsområder i svømmean-
legg er problematisk. Matlukten sprer 
seg, og klor er aggressivt mot kjøk-
kenet. For å løse dette «glasset vi inn» 
serveringen, forteller Hesseberg.

Sekretariatet et også glasset inn, helt 
uten profiler. Fra helsebassenget mot 
den store svømmehallen er det et stort 
karnappvindu. 

– Her ønsket vi egentlig ingen profiler, 
men det lot seg ikke gjøre på grunn av 
brannkravene som skulle tilfredsstilles.

Alle innvendige rekkverk er i glass. Det 
er også glassrekkverk mot tribunene i 
idrettshallen. Dette rekkverket er montert 
på en skinne i aluminium. 

– Fasaden er rolig med store glassflater 
festet i aluminiumsprofiler. Det har vært en 
utfordring å få redusert antall profiler, og 
samtidig få dem slanke og sterke nok. Målet 
var få og smale profiler for å få best mulig 
sikt for dem som befinner seg inne i anleg-
get. For dype profiler tar lett mye utsikt der-
som man befinner seg langt inn i rommet. 
Horisontalt er det lagt inn avstivning i stål 
mellom søylene. Samarbeidet med glasslev-
erandøren har fungert utmerket, og vi er 
godt fornøyd med resultatet, sier Hesseberg.

OPS
– Aquarama er et fyrtårnprosjekt som skal 
trekke folk til ulike aktiviteter. Folkehelse 
er et vesentlig element for oss. Vi har også 
åpnet en frisklivssentral i anlegget, et lavter-
skeltilbud til flest mulig av de gruppene 
som faller utenfor. Så langt ser det vellykket 
ut, forteller sivilingeniør Arne Birkeland i 
Kristiansand kommune fast.

Aquarama i Kristiansand åpnet i mars i 
år. Kommunen tok initiativet til anlegget, 
som er bygget gjennom et offentlig privat 
samarbeid (OPS) mellom kommunen, 
Kruse Smith og BRG. Birkeland har vært 
kommunens prosjektleder i samarbeidet. 
Med unntak av noen gigantprosjekter i 
veisektoren er Aquarama så langt landets 
største OPS-prosjekt. 

>>

>>

GLASSORAMA: Bygget har et tydelig preg av glass. Både innvendige og utvendige fasader, og rekkverk skaper et moderne ut-
trykk. Foto: Guro Waksvik, Asplan Viak og Kruse Smith
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 – Aquarama er et typisk prosjekt som 
egner seg for et slikt samarbeid. Våre er-
faringer er at dette har vært samarbeid på 
sitt beste. Noen utfordringer har det vært, 
men resultatet er bra. Tid og økonomiske 
rammer er overholdt. Det er ikke mange 
som klarer å lage et badeanlegg innefor 
kostnadsrammene, slår Birkeland fast.

Senteret har et samlet areal på drøyt  
40 000 kvadratmeter brutto og inneholder 
familiebad, idrettsbasseng, stupeanlegg, 
spa, treningssenter, idrettshall og ulike til-
bud innen folkehelse, samt næringslokaler, 
hotell og parkeringsanlegg. Anlegget har 
universell utforming, både inne og ute. 

– Avtalen gjør at materialvalg og 
kvalitet må holde mål for en 60-års drift-
savtale. Det er unikt, fortsetter han.

En smidig samarbeidsprosess
– Det spesielle på Aquarama er at de som 

bygger anlegget, også skal drive det. Derfor 
er det blant annet lagt stor vekt på gode 
materialer, holdbare løsninger og fremtidig 
energiforbruk, sier Skjømming.

Hesseberg er enig i at OPS har sine 
gode sider, og mener målsettingen om 
60 års driftssikkerhet har bidratt til å 
høyne kvaliteten.

– Vi har også hatt en mulighet til å om-
disponere og endre underveis. Jeg tror det 
er enklere å få til med et slikt samarbeid, 
enn når det dreier seg om en ordinær to-

talentreprise. Samarbeidet gir en smidi-
gere prosess. Alt i alt har det vært en god 
prosess, og vi har hele tiden vært med 
på å utvikle konseptet, sier Hesseberg. 

Kommunen eier bade- og idrettsan-
legget, og kjøper drifts- og vedlikehold-
stjenester av Aquarama Drift AS, som 
eies av Kruse og BRG. Kontrakten er på 
60 år med en opsjon på ytterligere 20 år.

– Det er høyst uvanlig med en så lang-
siktig kontrakt. For kommunen er dette 
gunstig. De er ikke ansvarlige for alt som 
kan gå galt, samtidig som de får en del 
av overskuddet, sier prosjekteringsleder 
Egil Lunden i Kruse Smith.

For å gå i balanse trenger anlegget 
mellom 200 000 og 250 000 besøkende 
årlig. Så langt har besøkstallet vært lavere 
enn forventet. Lunden mener en solrik 
og varm sommer må ta noe av skylden. 

– Det har vært en fantastisk byggepro-
sess med godt samarbeid mellom alle 
parter. Jeg har aldri vært med på et pros-
jekt som har gått så knirkefritt. Dette 
til tross for at det er et relativt kompli-
sert bygg, og da tenker jeg spesielt på 
badeanlegget.

Kurse Smith skal nå inn i en prekvali-
fisering for å regne på et liknende OPS-
prosjekt i Stavanger. 

Vekst i antall 
flerbruksanlegg

Landets første moderne folkebad sto 
ferdig i Askim for 13 år siden. Siden er 
det gått slag i slag med i snitt fire nye 
bassenger årlig.

– På begynnelsen av 80-tallet hadde 
Norge mange flere bassenger enn våre 
naboland. Så stanset utbyggingen, og 
det ble ingen utvikling å skryte av på 
mange år. Andre land gikk forbi oss og 
utviklet nye typer bassenger, forteller 
sivilingeniør og spesialist på badean-
legg Eyvind Øglænd Marcussen i 
Asplan Viak. 

Gamle slitne anlegg trekker ikke 
brukere. Dessuten var mange av 
de gamle bassengene etter hvert så 
nedslitte at de måtte legges ned eller 
restaureres. Stengte bad fører igjen til 
dårlig svømmeopplæring. 

– De siste 12-15 årene har det imidler-
tid vært en god vekst, sier han.

Trenden ser ut til å gå i retning av 
flerbruksanlegg, hvor badedelen har 
mange ulike bassenger med ulike 
dybder som kan brukes fra alt til 
konkurransesvømming og opplæring 
til stuping og lek. I fjor fikk Luster i Sogn 
og Fjordane et nytt anlegg med syv 
bassenger. Aquarama i Kristiansand 
har totalt 17 bassenger formet og 
integrert i samme anlegg. For tiden er 
Marcussen involvert i badeanlegg i 
Suldal i Rogaland, Balsfjord i Troms og 
Værøy i Lofoten. 

– Vi ser ingen spesiell arkitektonisk 
trend. På hvert enkelt sted tilpasser vi 
oss den lokale byggeskikken, miljøet, 
beliggenheten og adkomsten. Det 
beste er å rendyrke stedets kvaliteter, 
hevder Marcussen.

Sivilarkitekt Hans Olav Hesseberg i 
Asplan Viak

>>

Fakta
Prosjekt: Aquarama

Sted: Kristiansand
Adresse: Østre Strandgate 76. Kristiansand
Type: Flerbruksanlegg med bade- og idrettsan-
legg, hotell og næringsdel
Byggherre: Kristiansand Kommune og 
Aquarama AS
Arkitekt: Asplan Viak
Entreprenør: AF BRG Entreprenør 
og Kruse Smith DA
Byggår: 2013

Informasjon om glass og fasader

Fasadeentreprenør: Bolseth Glass AS
Profiltype -  Fasade: Schuco FW50+ SI
Dører: Schuco ADS 70.HI
Tak og vegger i atriet/vestibyle: Schuco 
FW50+ SI
Glass i fasade: Pilkington Suncool Brilliant 
70/35
Glassfronter: Aluko Slimline

Informasjon om solskjerming 

Solskjermingssystem: Vental
Leverandør: Vental

ALT I ETT: Beliggenheten er upåklagelig for badeanlegget. Både tilgang til strand, sjø 
og uteanlegg gir Aquarama til et nær komplett flerbruksanlegg. Foto: Harald Aase

Prosjektleder i Kruse Smith, Egil Lunden



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

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

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. 

State of the art
Fasadematerialer og systemer for varig arkitektur

For mer informasjon,
se: www.astrup.no
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GLASSVEGG: I Aquarama får klatreopplevelsen et ekstra dimensjon. Både fordi klatreveggen er over basseng men også at 
veggen er utformet med bruk av glass. Foto: Asplan Viak
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>>

Krevende glassløsninger

– Glass er et varig og 
estetisk materiale. Vi var 
aldri i tvil om at vi skulle 
gå for mye glass i Aqua-
rama, sier sivilingeniør 
Eyvind Øglænd Marcussen 
i Asplan Viak. 

Tekst Guro Waksvik

– De badende får kontakt med vær, 
vind og naturen utenfor. De kan gå 
nesten nakne inne, mens det snør ute. 
Kontrasten er fascinerende, fortsetter 
Marcussen.

Han er spesialist på badeanlegg og 
har hatt ansvaret for utformingen av 
bassengene og badeanlegget. Med 17 
bassenger formet og integrert i samme 
anlegg står Aquarama for noe helt 
nytt. Dessuten er Aquarama Norges 
første lavenergi badeanlegg.

– Glasskvaliteten er blitt så mye 
bedre. Selv om glasset tar inn lys, sol 
og varme, blir det ikke overopphetet 
inne. Ved å ta vare på solvarmen og 
bruke den i resten av anlegget, får vi 
et positivt energiregnskap. For oss 
var det en hyggelig og ny oppdagelse. 
Tidligere har det vært nødvendig å 
skjerme glassfasader for å unngå over-
oppheting, forteller Marcussen.

For første gang i Norge er det også 
brukt et system som gjenvinner van-
net, og sparer både energi og vann. 

Glass gir lys
Marcussen har jobbet spesifikt med 
badeanlegg i 25 år, og er en av de få i 
landet som har spesialkompetanse på 
feltet. 

– Jeg har studert små og store bad 
i Nederland, Tyskland, Danmark og 
Sverige, og sett på hvilke faktorer som 
gjør badene bra eller dårlige. Det har 
lønt seg, for nå har jeg opparbeidet meg 
en etterspurt kompetanse. 

Aquarama er så langt det største an-
legget han har jobbet med. Det største 
bassenget har olympiske mål på 50 
ganger 25 meter, og det kan deles i tre 
ved hjelp av heve- og senkebrygger. I 
praksis kan bassenget brukes både til 
stuping, svømming og svømmeop-
plæring samtidig.

– Klatreveggen i badeanlegget er la-
get av glass. Jeg synes det er spesielt og 
spennende. Glass er transparent, og 
stjeler ikke lys. Til nå har vi gjort dette i 
fire badeanlegg, og jeg tror vi er de en-
este. Vi har også glass i rekkverket som 
går ned i vannet og i tribunerekkverket 
både i idrettshallen og i badeanlegget. 
Det gir et lett inntrykk og bedre sikt for 
publikum. 

Ulempen med mye glass er at det må 
holdes rent. Det krever daglig vedlike-
hold med grundig vasking for å fjerne 
skjolder.  

– Trivsel er en suksessfaktor. Du får 
ikke et badeanlegg til å gå rundt uten 
at folk trives. Det må lages med så høy 
kvalitet at folk koser seg og kommer til-
bake gang på gang. I moderne badean-
legg skal du ikke kjenne lukten av klor.

Korrosjon, fukt og sikkerhet
– Badeanlegg generelt krever høy kom-
petanse på korrosjon, fukt og sikkerhet. 
Samtidig skal det skapes gode løsninger 
med hensyn til arkitektur og bruk, sier 
prosjektleder Jan Helge Bolseth i Bol-
seth Glass. 

Han ble kontaktet tidlig i prosessen, 
og har deltatt aktivt med utviklingen av 
Aquarama helt siden prosjektet var på 
skisseblokka i 2008. 

– Det er helt klart en fordel å komme 
tidlig inn. Det legger til rette for gode 
løsninger. Alle parter har fått anledning 
til å påvirke og korrigere hverandre un-
derveis, sier Bolseth. 

Bedriften har opparbeidet seg erfar-
ing med flere nye badeanlegg, blant an-
net i Bærum, Høyanger og Sandane. 

– I Aquarama har de store glassfla-
tene medført noen ekstra utfordringer. 
Arkitektene ønsket så slanke profiler 
som mulig, og vi måtte gå noen runder 
for å få til dette. Vi har også brukt tid på 
å prosjektere et system for de utvendige 
spileskjermene, forteller Bolseth.

Målet var å få til et samspill mellom 
konstruksjonene, glasset og de utven-
dige skjermene slik at det fungerer godt 
sammen. 

Høy kvalitet
Det stilles høye krav til glassets U-verdi, 
og fasaden på hele bygget er utført med 
U-verdi på 0,8 W/m2K. Det er vesentlig 
høyere kvalitet enn forskriftene i TEK 10. 
Glassprodusent er Pilkington og det er 
benyttet solskjermende glass type Sun-
cool 70/35. Profilsystemet på fasaden 

i Kristiansand
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er utført i aluminium profilsystem type 
Schüco FW50+Si.

– I forhold til publikums sikkerhet 
er det brukt personsikkerhetsglass. 
Glassene i badeanlegget er laminert på 
begge sider, mens glassene i idrettshal-
len tilfredsstiller enda høyere krav til 
sikkerhet. De skal tåle røff behandling 
i forbindelse med håndballkamper på 
høyeste nivå. Vi endte opp med å bruke 
glass som er 12 millimeter, herdet og 
laminert mot håndballhallen. Glasset 
tåler mye og har også god lyddemping 
fra innsiden og ut mot bybildet.

Glass er gunstig materiale i et badean-
legg. Når det er kaldt ute og varmt inne 
gir glasset et positivt tilskudd siden en-
ergitap er blitt redusert. Dette skyldes 
bedre U-verdier på glasset, og hjelp av 
sollyset.

– Det har vært spesielt å være med på 
et så stort prosjekt. Vi har vært involv-
ert i hele bygget, både bade- og idretts-
anlegget, næringsdelen og hotellet. 
Samarbeidet har fungert utmerket, slår 
Bolseth fast.

Bygget og spesielt badeanlegget er kom-
plisert og utfordrende. For å håndtere klor 
er riktig materialvalg nødvendig.

– Klor tar knekken på vanlig metall-
deler. Det må vi tenke på hele tiden. 
Alle braketter og skruer er korrosjons-
behandlet i klasse C5. Det gjelder også 
motorene til alle de de automatiske 
brann- og komfortlukene i anlegget.

En annen utfordring er å unngå kon-
dens. Derfor er det lagt inn en ventilas-
jonsrist i gulvet, som en langsgående 
renne, slik at det hele tiden kommer 
luft opp. 

Energi
Hele bygget har hatt grundige energi-
beregninger. Det er lagt vekt på god 
isolasjon og best mulige løsninger i 
forhold til energi. 

– Aquarama tilfredsstiller kravene 
til lavenergibygg, og har fått tilskudd 
fra Enova. Vinduskvaliteten er god, og 
isolasjonen i taket er på enkelte steder 
opptil 60 centimeter. Rent energimessig 
får vi mest igjen for vinduene og takiso-
lasjon, forteller prosjekteringsleder Egil 
Lunden i Kruse Smith.

Det er ikke første gang Kruse Smith 
står bak et lavenergibygg. Da Agder En-
ergi satte opp sitt kontorbygg for fem 
år siden, var Kruse Smith en sentral 
bidragsyter.

>>

GLASSVEGGER: Alukos Slimline glassfronter preger næringsdelen av Kristiansands nye aktivitetsenter. Foto: Bico Bygg og Innredning
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Innfilltrenden er kommet 
for fullt hit til landet. Men 
det er ikke helt nytt her 
hjemme. Et kompakt, lite 
innfill-bygg ble løsningen 
for arkitektkontoret div. A 
Arkitekter da de etablerte 
sitt nye hovedkvarter i en 
bygård fra 1879.

Tekst Mona Vaagan    Jiri Havran

Den bakre delen av bygården på Major-
stua i Oslo var i dårlig forfatning, med 
blant annet store fuktskader, og de øn-
sket å rive og bygge nytt. Men det tok fire 
år å få bygge- og rivetillatelse fra Oslo 
kommune som er restriktive til å rive 
bygninger fra før 1900.

– Det store gjennombruddet kom da 
vi oppdaget at denne delen var nyere 
enn resten, fra 1930-tallet. Da vi skjønte 
det, kunne vi rive bakre del mot at vi 
restaurerte den fremste delen mot gata, 
sier Christopher Adams, som utgjør 
arkitektteamet, sammen med Henriette 
Salvesen, ektefelle og partner i arkitekt-
kontoret, og Kirstin Bartels. Bygget ble 
ferdigstilt i 2011.

Spørsmålet var så hvordan et nybygg 
på tre plan med en grunnflate på 96 
kvadratmeter kunne reises på den inne-
klemte tomten. Det var ikke plass til å 
bruke stillas. Valget ble en prefabrikkert 
løsning, bestående av separate vegg-, 
tak- og gulvelementer. 

Hel glassfasade
På grunn av den trange plasseringen 
var det av branntekniske hensyn bare 
mulig med vinduer mot én side i selve 
infill-bygget, ifølge Adams. Da var det til 

gjengjeld mulig å ha en hel glassfasade 
på denne siden.

– Vi kunne maksimalisere. Siden vi 
har begrenset plass, har vi kunnet bruke 
mye glass, sier Adams.

Glassfasadens retning mot øst gjør at 
solbelastningen blir mindre. Derfor er 
det bare brukt vanlig 2-lags isolerglass 
og ikke soldempende glass i fasaden. 
Bygget ble godkjent før TEK 10 trådte 
i kraft, men U-verdien i glassfasaden 
tilfredsstiller ifølge Adams den nye tekn-
iske forskriften. En mindre glassfasade i 
den tilstøtende fasaden skaper en lysgård 
i det trange gårdsrommet. Til sammen gir 
dette, ifølge Adams, tilstrekkelig lys i byg-
get. For å bringe lyset innover i lokalene, 
har arkitektene laget en åpen, innvendig 
trappeløsning med glassrekkverk. Rekk-
verket har ikke håndløpere eller stolper, 
for å oppnå maksimal transparens. I 
stedet er det valgt tykke, laminerte glass, 
2x10mm, som gir tilstrekkelig styrke. 

arkitektkontor
Infill-kube ble nytt

>>
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TIDLIG UTE: Bygget til div. A Arkitekter i Industrigaten i Oslo var blant de første typiske innfill prosjektene i Oslo. Det spesielle 
her er at huset er satt opp  i et portrom bak en opprinnelig fasade. 
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Nye innsmett i 
gammel arkitektur

Flere nye prosjekter i Oslo viser bruks-
mulighetene for infill-løsninger. Et av dem 
er boligprosjektet Parkveien 5 b/c. Bygget 
som ble ferdigstilt i 2011 ligger i en trang 
spalte mellom bygårder fra rundt år 1900. 
Tomten er beskjedne 7,2 meter bred og 
28 meter dyp. Her har 9 boenheter fått 
plass. Hovedfasaden har store vindus-
flater og leilighetene får dessuten lys fra 
bakre fasade og fra en gjennomgående 
lyssjakt som også fungerer som skille 
mellom leilighetene. Arkitekt er Kima 
arkitektur AS. Prosjektet fikk Oslo bys 
arkitekturpris for 2012 og er nominert til 
Mies van der Rohe Award 2013.

I Hausmanns gate 16, oppå en gammel 
trafostasjon som nå huser Norsk Design- 
og Arkitektursenter (DogA), er det bygget 
43 leiligheter. De to øverste etasjene er 
nybygde, minimalistiske i formen og med 
mye glass, og utgjør en kontrast til den op-
prinnelige trafostasjonen i mur hvor den 
eldste delen er fra 1903. Arkitekt er A38 
arkitekter. Bygget ble ferdigstilt i 2005.

Kilde: infill.no

Glassbygg troner øverst

Maison de Verre i Paris er blitt kalt «verdens vakreste infillprosjekt». Kanskje er det 
også det mest berømte. Det ble tegnet av den franske arkitekten Pierre Chareau og 
oppført i årene 1928-1932. Glassbyggestein og stål utgjør hovedmaterialene i bygget som 
blir betraktet som et tidlig modernistisk mesterverk på linje med Le Corbusiers Villa 
Savoye. Dette infillbygget har en spesiell forhistorie. Da bygården det ligger i ble kjøpt 
ønsket eieren å rive det og bygge nytt. Men en gammel dame som bodde i de øverste 
etasjene nektet å flytte. Så eieren måtte nøye seg med å rive de tre nederste etasjene der 
Maison de Verre fikk plass. En amerikansk investor kjøpte nylig bygget og har restaurert 
det. Han tilbyr noen få guidede turer i året. En av disse ble tildelt en gruppe fra Norske 
Arkitekters Landsforbund (NAL), som besøkte det berømte infillbygget i høst.

Infill-bygget rommer et oppholds- og 
spiserom på første plan og et åpent 
kontorareal fordelt over andre og tredje 
plan. Her jobber til daglig seks ansatte. 
Arkitekten innrømmer at det er noe 
kaldras nær fasaden. Ekstra gulvvarme 
er lagt inn den siste 1,5 meterene inn 
mot fasaden for å kompensere for dette. 
I tillegg er møbler flyttet innover i rom-
met, bort fra fasaden. 

 – Vi kunne velge mellom kaldras eller 
lys. Vi valgte lyset, sier Adams.

På tredje plan er imidlertid ikke 
kaldras noe problem. Her er dekket 
trukket inn fra fasaden, slik at det er en 
meters klaring til glassfasaden. Denne 
åpne «balkongen», som er kantet 
med det samme glassrekkverket som 
i trappegangen, gjør at kollegene som 
sitter på hvert sitt plan uten proble-
mer kan snakke sammen. Det styrker 
fellesskapet og kommunikasjon, mener 
arkitekten.

Bakgårder gir muligheter
Christopher Adams synes infill-ku-
ben danner en spennende kontrast til 
1800-tallsbygningene rundt. Særlig på 
mørke kvelder, når det opplyste bygget 
danner et blikkfang i gaten, kommer 
det ifølge arkitekten til sin rett. Adams 
mener det bør gis tillatelse til å rive 
langt flere eldre boder og anneks som 
står og forfaller i Oslos bakgårder for å 
gi plass for infill-prosjekter. 

– Hvis du bygger nytt kan du bevisst 
plassere nybygg i forhold til eldre bygg, 
og blant annet skape lysgårder, sier Ad-
ams.

Han er godt fornøyd med lysgården 
i Industrigata 62, der en plantet, 
himalayisk bjørk myker opp  glasset 
i inngangspartiet. Treet er også ment 
å gi noe skygge til glassfasaden, siden 
det  ifølge Adams har vært noen proble-
mer med lyse pc-skjermer. Selv oppda-

get han og ektefelle og arkitektpartner 
Henriette Salvesen mulighetene som 
ligger i infill-løsninger da de i sin tid 
studerte i London. Både der, og i stor-
byer ellers i Europa har infill vært i bruk 
i flere tiår. Det å «tette hull» i bymiljøet 
er miljøvennlig, skal vi tro arkitekt og 
byplanlegger Peter Butenschøn. 

– I Norge har vi vært opptatt av å 
bygge utenfor motorveiringen og på 
åskammer utenfor byen, i stedet for å 
utnytte de rike mulighetene som ligger 
og venter inne i byen. Dette har vært 
et tegn på at vi er en nybyggernasjon, i 
stedet for en kulturnasjon. At vi nå be-
gynner å utvikle disse mulighetene, be-
tyr at vi begynner å bli en voksen, urban 
nasjon, sier Butenschøn.

Glasskonstruksjoner har en viktig 
funksjon i infill-bygg, mener direktør 
Sverre Tangen i Glass og Fasadeforenin-
gen. 

– I slike prosjekter er det behov for å 
bruke mye glass for å få inn dagslys. Vel-
dig ofte dreier det seg om smale tomter 
og lokaler, der du har problemer med å 
få inn nok lys. Der har glasset sin styrke, 
sier Tangen.

>>

KOMPROMISS: Det er ikke bare i fasaden byggherren har funnet plass til glass. Formålet er først og fremst å slippe inn lyset, men 
vi synes også interiørløsningen er smakfull. 



Slagdøråpner 

TrioVing EMO

Selv den minste lyd  
kan være irriterende.

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
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Her er Moelven Nordias 
nyeste kontor- og interiørløs-
ninger. Med innovativ bruk 
av glass skal framtidens 
kontorarbeidsplasser bli 
mer fleksible.

 
Tekst Jo Brenden

– Et mest mulig fleksibelt system, tilpasset 
brukernes behov, sier seniorrådgiver Ole 
Jørgen Tang hos Moelven Nordia. Tang er 
medlem i arbeidsgruppen som jobber med 
å revidere NS 3510. Den skifter for øvrig nå 
navn fra «sikkerhetsglass i bygg» til «sikker-
hetsruter i byggverk»

Moelven Nordia har i mange år argu-
mentert for det som nå kalles aktivitetsstyrt 
arbeidsplass – A2. Det vil si at en må ta 
hensyn til bedriftens egenart og virksom-
hetsområde, når kontorlokaler skal ut-
formes. I ettertid har det vist seg at det ikke 
alltid er smart å ukritisk kopiere løsninger 
som har fungert for andre. 

Mer transparent
Ifølge seniorrådgiver Tang ønsker bedrif-
tene seg stadig mer transparente løs-
ninger. Glass blir ikke bare et viktig ma-
teriale for innsyn og utsyn, men også for 
å sikre god design.

– Vi bruker i det hele tatt mange ulike 
kvaliteter på glass i produktene våre. Vi 
bruker veldig ofte laminerte glassløs-
ninger mellom rom som har store krav 
til lydreduksjon. Der hvor det kun er 
krav til styrke benyttes herdet glass. Der-
som det er fare for nedfall ved brudd i 
glassvegger må glasskvaliteten være her-
det laminert, sier Tang.

– I en av våre produkttyper er glassene 
festet sideveis til hverandre med en glassta-
pe. Det gir nærmest usynlige vertikale 
skjøter mellom glassflatene. En smal alu-
miniumsprofil ved topp og bunn er med 
på å løfte designet:

– Vi tilbyr våre produkter og tjenester 
innen yrkesbygg. For byggherrer og 
arkitekter er det viktig at leverandørene 
kan levere produkter som tilfredsstiller 
forskriftskrav til konstruksjonssikkerhet 

og universell utforming. Men i tillegg 
ønsker de at glassveggene skal ha flott 
design og at de skal være flyttbare ved 
endringer av layout, sier Tang.

De siste årene har Moelven Nordia 
også levert produktløsninger for åpne 
kontorlandskap.

– Dette er løsninger som ofte benyttes 
hos firmaer hvor ansatte bare oppholder 
seg i begrenset tid på kontoret. I slike sam-
menhenger bygges det egne «stillerom» 
med mye glass, hvor de ansatte kan ta en 
pause eller at det skal være samtaler som er 
mer konfidensielle, sier Tang.

 
Fleksibelt
De nye løsningene skal ikke bare se bra ut. 
Markedssjef Svein-Erik Berntzen hos Mo-
elven Nordia mener at fleksibilitet også er 
et viktig moment:

– Vi ønsker å tilby markedet et mest 
mulig fleksibelt system som skal være 
tilpasset brukernes behov. Hvis du ten-
ker deg et tomt kontorlokale, så setter vi 
inn himlinger, delevegger og glassvegger 
og bygger komplette rom. De fleksible 

Satser på interiørglass
i kontorløsninger

TRENDY: Tidløst og trendy. Glassvegger med aluminiumsprofiler skal inn i de nye kontorlokalene. Foto: Andreas Hylthén, Moelven Nordia
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KUNNSKAP: Ole Jørgen Tang 
gikk av med pensjon i fjor, men 
glassekspertens kompetanse er 
så ønsket hos Moelven Nordia 
at han fortsatt er engasjert som 
seniorrådgiver. Foto: Privat

elementene kan så demonteres og re-
monteres i tråd med endrede behov hos 
brukerne. Dette kan gjøres mens loka-
lene er i normal drift og med minimale 
forstyrelser i daglig arbeid, sier Berntzen.

Gjenbruk av materialer er også et 
gode, ifølge markedssjefen:

– Vi bruker om igjen materialer. En 
slipper å kjøpe nytt – mindre ny produk-
sjon og mindre frakt. Det gir pluss i 
CO2-regnskapet og pluss i regnskapene 
til bedriftene som velger løsningene.

– Hva med kravene til universell utform-
ing i TEK10?

– Kravene ligger der. Man skal ha en 
markering der hvor det er fare for sam-
menstøt. En glassdør eller vegg skal 
merkes slik at man ikke kan skade seg, 
og der bruker vi laminerte løsninger, for 
det fungerer godt. Ofte velger vi tykke 
karmer på fire sider på dørene, for det er 
godt nok til å markere glasset.

 
Lyd og transparens
Berntzen ser for seg en spennende framtid:

– Vi tester løsninger med laminering og 

fotofilm innvendig i glasset, som et alterna-
tiv til vanlig helfoliering i glass. Lamin-
ering kan gi helt andre uttrykk enn med 
vanlig foliering. Det blir lagt mer og mer 
vekt på spennende måter å lyssette glass 
på.

– Noen utfordringer?
– Vi er spent på hva slags kvaliteter på 

glass som vil dukke opp etter hvert. Det 
er jo mange forskjellige perforeringer og 
kvaliteter, og man kan gjøre mye spen-
nende med glass for tiden. Men det som 
har vært utfordringen er at i takt med 
at brukere og arkitekter har ønsket seg 
stadig mer luftige og mer transparente 
løsninger, så har det skapt problemer i 
forhold til akustikk og støyskjerming i 
lokalene. Ønsket om mer åpenhet ska-
per utfordringer når forskriftene stiller 
strengere krav til lydforhold. Kravene 
drar på en måte hver sin vei. Derfor skal 
det bli spennende å se når det kom-
mer nye kvaliteter av glass om det kan 
kompensere for de tidligere manglende 
lydegenskapene.

Slik vurderes brukerne

Moelven Nordia vurderer brukeres behov ut 
fra de tre begrepene – generalitet, elastisitet 
og fleksibilitet. 

– Generalitet vil si at lokaler bygges med en 
standard som gir mulighet for ulik bruk av ar-
ealer, - utover bruk til kontorformål. Elastisitet 
vil si at en leietaker har mulighet for å øke eller 
minske sine arealer i takt med sine endrede 
behov, opplyser Ole Jørgen Tang.

Testet glasskvaliteter

Moelven Nordia har sammen med SIN-
TEF gjennomført belastningstester for 
innvendige kontorvegger.

– Vi dro til SINTEF med glassene 
som brukes i konstruksjonene, og regi- 
strerte når de brekker og egenskapene 
i forhold til utbøyning. Utbøyning kan 
man av estetiske årsaker akseptere, 
men vi er mer spente på bruddberegn-
ing og deformasjon. For spørsmålet er 
jo hvor høyt man kan ha fra gulv til tak 
før man må begynne å gå opp i dimen-
sjonene på glasset, sier seniorrådgiver 
Ole Jørgen Tang, som har vært med på 
testene.

Nå venter han og resten av bransjen 
på «Norsk Standard 3510»:

– Den gamle standarden, 3420, fra 
1996 er revidert i 2008. Vi er veldig 
spente på de nye standardene som 
er sendt ut til høring, og som nok er 
på plass innen desember eller januar. 
Det blir en veldig bra standard for byg-
gherrer og entreprenører, for den vil 
inneholde  tabeller som viser hva en 
må ha av glasskvalitet til bruk på ulike 
arealer og høyder. Enkelt for byggher-
rer og entreprenører, som kan starte 
jobben uten å måtte dimensjonere 
hver gang.

Tester whiteboard
i glass
Det Lillehammer-baserte firmaet Glam-
itec har spesialisert seg på blant annet 
storformat kvalitetstrykk på glass og 
laminering av glass med trykk og tekstiler.

I samarbeid med Moelven Nordia har 
de nettopp vært igjennom et spennende 
pilotprosjekt i Fredrikstad.

– Vi har hatt et prøveprosjekt der vi 
har levert et whiteboard integrert i en 
systemvegg til et forsikringsselskap. Ved å 
integrere systemet kan man for eksempel 
bruke whiteboard’et på begge sider inne 
i møtelokalene. Eller man kan stå ute i 
gangen eller projisere på whiteboardet, 
sier daglig leder Lars Hanstad.

Han har startet opp Glamitec sammen 
med partner og medgründer Morten 
Rognhaugen.

– Hvordan gjør dere dette?
– Whiteboardet er laget i glass, men 

vi laminerer to glass med ulike trykk/
materialer i mellom. Dette kan gjøres på 
flere måter etter ønsker fra kundene. Det 
kan være helt eller delvis gjennomsiktig. 
Vi kan legge inn logo og/eller hjelpelinjer 
veldig svakt, slik at de ikke forstyrrer den 
som bruker prosjektor. Bruksområdene 
og fordelene er mange. Blant annet vil 
whiteboardet som står i fellesarealer 
kunne holde seg lengre, om ikke evig, 
da trykket er beskyttet mellom de to 
glassene.
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GLAD I GLASS: Cathrine Vigander har i denne fasaden skapt relieff ved å bruke forskjellige antall lag med glass. 
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IDEALISTEN
som liker at glass ikke er klart

– Glassfasader som er 
riktig plassert blir en suk-
sess, bygges de feil blir de 
en kjempefiasko, sa Cath-
rine Vigander til D2 i 2009. 
Holder denne påstanden 
fire år senere?

Tekst Harald Aase Foto Adam Stirling

Viganders utgangspunkt er at glass er 
det viktigste byggematerialet og at glass 
gir dagslys, dagslys, og atter dagslys . 
Dessuten gir glass utsyn. Sivilarkitekt 
og partner hos Element Arkitekter AS, 
som også underviser på Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo, går gjerne litt 
lenger enn normalt når egenskapene til 
glasset skal beskrives.

– Sitatet du viser til kom i forbindelse 
med åpningen av Lærernes Hus i Oslo.  
Fasaden der er sydvestvendt og normalt 
vil det bety behov for mye kjøling i byg-
get. I samarbeid med energikonsulent-
en fant vi ut at fasadens orientering var 
genial til å hente inn gratis solvarme. 
De 200 kvadratmeterne med glass-
fasade fungerer som en solfanger hvor 
den innhentede varmen lagres i energi-
brønner. Om vinteren foregår opp-
varmingen ved at jordvarmen hentes 
opp via en varmepumpe og sirkulerer 
i rør til oppvarming. Om sommeren 
blir det kalde brønnvannet benyttet til 
kjøling. Disse løsningene i kombinas-
jon med bruk av termisk masse, i dette 
tilfellet betong, ga oss rom for utstrakt 
bruk av glass. Faktisk brukte vi  «dår-
lig» glass med vilje. Trenden den gang 
var at man skulle bygge passivhus med 
alt for tykke vegger, mye isolasjon og 
små vinduer med trelagsglass. Vi ville 
utfordre tommelfingerregelen med å 
bruke 20 prosent glass og valgte to lags 
glass i hele fasaden, sier Vigander.

Visuelle kontraster
Standardbeskrivelsene av glassets egen-

skaper er ofte basert på verdier an-
gående tilgang til dagslys gjennom vin-
duer og overlys, U- og G-verdi. Vigander 
gir glasset noen andre dimensjoner.

– Det som jeg liker med glass er at 
det ikke er klart. Glass fremstår jo ut-
vendig som sort, eller i hvert fall svært 
mørkt, på dagtid og innvendig er det 
samtidig helt gjennomsiktig. Vi får 
dagslys selv om det er en speiling på 
utsiden. Vinduene på barnetegninger 
illustrerer mitt poeng. Glassene er der 
ofte enten blå eller gule , blå på dagtid 
og gul på kveldstid. Elementer som 
vær og omgivelser påvirker også. Dette 
beskriver egentlig glassets evne til å 
skape visuelle kontraster. Dette gir ma-
terialet mening, forklarer Vigander.

Idealist
Cathrine Vigander mener at hun som 
arkitekt har et samfunnsansvar. Hun 
skal både bidra til et bedre miljø og 
sikre bærekraftige og funksjonelle 
byggeprosjekter, og billige boliger. 
Dessuten skal hun tjene penger på virk-
somheten. Hvordan henger dette sam-
men når vi vet at fasaden i Dælenenga-
gaten 36 ble gjennomført som et slags 
«dugnadsarbeid» mellom tre bedrifter 
(se neste sak).

– Jobber du mer med hjertet enn med 
hodet og kommer idealismen foran det å 
sikre  økonomiske resultater?

– Ja, det er et godt spørsmål. Vi er så 
idealistiske at hjertet nok har tatt over-
hånd. Men klarer vi å stabilisere driften 
og ikke levere underskudd, basert på 
kontorets bidrag til forskning og ut-
vikling, tror vi at vi på sikt vil få igjen 
for denne investeringen. Vi innser at 
vi driver en bedrift og må levere resul-
tater, innrømmer Vigander.

I den generelle driften derimot 
bruker partnerne i Element Arkitek-
ter hodet hele tiden. – Vi har gode 
administrative rutiner og har et godt 
kvalitetssikringssystem. Alt annet er i 
det hele tatt på G. Men vi innrømmer 
at vi må bli mye skarpere i alle økono-
miske spørsmål.

– Du liker å finne en god balanse 
mellom arkitektur og kunst. Begge deler 
er preget av form, farge, materialer og 
omgivelser.

– Kunst og arkitektur blir født sam-
men med ideen hvor kunst er en inte-
grert del av arkitekturen istedenfor noe 
som kommer til i etterkant. Hallvard 
Huse er både partner hos oss og kun-
stner. Han er en betydelig bidragsyter 
når vi arbeider i grenselandet mel-
lom kunst og arkitektur. Med denne 
arbeidsprosessen ønsker vi å bidra til 
å definere byggherrens rolle eller ste-
dets betydning. På Lærernes Hus, for 
eksempel, ønsket vi å vise frem betyd-
ningen av opplæring og utdanning og 
samtidig trekke inn miljø som en be-
tydelig faktor, sier Vigander.

Huset i parken
På Dælenenga var omgivelsene et in-
spirerende element. Samtidig var det 
strenge reguleringsbestemmelser. Ele-
ment Arkitekter har utviklet et pros-
jekt som er banebrytende, i hvert fall 
når vi ser på fasaden, i enden av dalen 
som strekker seg fra Sinsenkrysset og 
ned til gamle Bergene Sjokoladefab-
rikk. 

– Vi fikk denne muligheten og satte 
stor pris på det. Gjennom prosjektet 
ønsket vi å gi noe tilbake til byen. 
Derfor ble det illudert et abstrakt tre 
som utgangspunkt. Både når det gjaldt 
farge og form skulle huset passe inn i 
en park. Vi sammenlignet grønne farg-
er i nærmiljøet. Ikke bare i fra parken 
men også fra eksisterende bygårder. 
Fargene fra omgivelsene er kilden til 
den grønnfargen vi fikk på dette huset, 
som vi mener er en moderne tolkning 
av en eldre bygård, beskriver Cathrine 
Vigander.

Tverrfaglig
Sivilarkitekten sier det er viktig å hente 
inn faglig kompetanse til rett tid når 
prosjekter utvikles. Hun er opptatt av 
at det er gjensidig faglig respekt i en 
prosjekterings- og byggeprosess. >>
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– Vi henter inn tverrfaglig kom-
petanse tidlig i ethvert prosjekt, også 
konkurranser. Vi tenker helhet og det 
er en  rettesnor hele veien for oss. I vår 
kultur gir ikke arkitekturen noen stor 
teknisk og tverrfaglig tyngde og det er 
synd. Arkitektur ER funksjon, form, 
konstruksjon og teknikk. Ingeniørene 
kommer altfor sent inn i prosessen og 
ofte betaler vi selv for å få denne kom-
petansen inn i planleggingsfasen.

– Det tverrfaglige fungerer nemlig 
best når mye er ferdigtygget og da er det 
enklere å involvere nye ingeniører og 
videreføre prosessen mot byggestart og 
ferdigstillelse, sier hun.

Inspirert av industrien
Cathrine Vigander liker ikke å bruke 
ordene «inspirasjon» eller «kreativ». 
Ideene hennes kommer på andre måter.

– I vårt arbeid går det mye på intu-
isjon. Vår direkte omgang med indus-
tribedrifter gjør at vi øker kompetansen, 
får nye ideer og svar på våre spørsmål. 
Hva kan vi for eksempel gjøre, og hva 
er begrensingen, med de forskjellige 
glasstypene?  Konstruktiv kontakt med 
miljøene gjør at vi får brukt materialene 
annerledes enn «normalt».

– Det er ikke alltid lett å oppdage en 
arkitekts idé eller tankegang. Blir yrket 
oppfattet som snevert og vanskelig å forstå?

– Når du går forbi et hus eller en byg-
ning uten at det settes noen følelser i 
sving, har vi kanskje bommet. Det er 
for mye byggeri og for lite arkitektur i 
Norge. Arkitektur handler om mer enn 
å forstå. Trivsel og følelse er like store 
verdier. Når to slitne voksne, preget av 
et hardt liv, stopper foran det nye bo-
lighuset på Dælenenga og uttrykker 
«dette var jaggu fint». Da virker etter 
min mening arkitekturen, sier Vigan-
der.

>>
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PROSESSEN: Tegneserien beskriver kompleksiteten og de mange aktørene som er involvert i plan- og byggeprosesser. – Investering i 
tidlig tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å få til en mer effektiv og konkurransedyktig næring, sier sivilarkitekt Cathrine Vigander.

Teamwork is dreamwork



Parametric Freedom Concept  
Ny frihet i fasadeutforming 

Det som i dag krever spesialløsninger med uforutsigbare kostnader er nå satt i 
system. Schüco har utarbeidet en konseptstudie „Parametric Freedom Concept“, 
som, i tillegg til profilløsningen, tar for seg hele planleggings- og produksjonskjeden 
med programvare til planleggingen, samt maskineri til produksjonen. Ved hjelp av 
dette konseptet kan i fremtiden rendringer av slike 3D-fasader realiseres med sikker 
planlegging og kostnadsramme, selv i Norge. Ta del i den spennende idéfasen og bli 
med på å påvirke produktutviklingen for fremtidens fasader! 

Thomas Haltenhof, Dipl.Ing.Arkitekt fra Universitetet i Stuttgart, har jobbet som arkitekt i 

renommerte australske firmaer og er mannen bak Parametric Freedom Concept. Han er 

produktmanager hos Schüco og presenterer konseptet for første gang i Norden på 

Bygg Reis Deg 2013.

  Sted:  Storsalen hall E, Bygg Reis Deg 2013, Lillestrøm 

  Når:  Torsdag den 17. oktober kl. 16.30

Grüne Technologie für den Blauen Planeten
Saubere Energie aus Solar und Fenstern

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

Velkommen til Schüco-konferansen 

Dipl.Ing.Arkitekt Thomas Haltenhof

Produktmanager Schüco 
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Boligprosjektet D36 i Dæl-
enenggata i Oslo har fått 
boltefestet fasadekledning 
i glass. – Vi håper dette pro-
sjektet kan gi flere arkitek-
ter inspirasjon til å satse 
på forskning og utvikling i 
samarbeid med industrien, 
sier Cathrine Vigander.

Tekst Harald Aase Foto Adam Stirling

Fasadeløsningen ble en innvendig grønn 
«aluminiumskåpe» som skulle beskytte 
vindsperren. Lange bolter, festet i det 
indre huset, ble systematisert i like avs-
tander i hele fasaden med flest mulig like 
formater på glassplatene. Det ble utviklet 
forskjellige avstandsstykker til boltene 
og forskjellige boltehoder i kombinas-
jon med flere lag keramisk print på her-
det glass.

– Systemet er strukturert og rasjonelt. 
Likevel har, i motsetning til mange andre 
boligprosjekter, fasaden et relieff fordi vi 
har jobbet med flere lag glass. På enkelte 
bolter har vi opp til seks glass, inklud-
ert det laminerte glasset i rekkverkene 
på balkongene. Kombinert med egenut-
viklet kunst, signert partner og kunstner 
Hallvard Huse, har vi her fått en kun-

stig, men likevel levende, grønn fasade 
som kommuniserer med omgivelsene, 
forklarer Cathrine Vigander.

Løsningen som her  er beskrevet var opp-
rinnelig ikke en del av prosjekteringen. 

–Ideen om å utvikle et eget fasadesys-
tem, kom egentlig etter at vi ved et punkt 
i D36-prosjekteringen fikk beskjed om å 
kutte kostnader. Konseptet hadde hele 
tiden vært at huset skulle fremstå som et 
«symbolsk tre» i dette flotte parkdraget , 
en abstraksjon av å se inn i en trekrone, 
en egen «kåpe» montert på utsiden. Et 
strengt sjakkmønster av balkonger skulle 
ytterligere forsterke «livet» i fasadene, 
sier Vigander.

Fire leiligheter per plan skulle innpass-
es på hovedetasjene. Dette var på mange 
måter forutsetningen for at det i det hele 
tatt skulle bli et prosjekt.  

– Organiseringen av de tekniske førin-
gene i en midtsone gjennom alle etas-
jene ble avgjørende for å skape rasjonelle 
løsninger og et minimum av nedsenkete 
himlinger. I tillegg var vi opptatt av å 
holde oss til et stramt standard modul-
system på 2,4 meter. Men dette var ikke 
nok. Det er veldig vanskelig å få økono-
mien til å gå rundt i et så lite prosjekt på 
en så liten tomt. Derfor måtte vi tenke 
nytt for å redde fasadene som allerede 
var godkjent av myndighetene. Som 
en del av innsparingen var det i tillegg 
nødvendig å plassere alle balkonger 
over hverandre. Huset mistet på mange 

måter sjelen sin og prosjektet var inne i 
en arkitektfaglig krise.  Vi kunne jo ikke 
bare velge å male huset grønt!, uttaler 
Vigander.

Egen fasadeentreprise
– Da var det jeg spurte byggherren om 
vi kunne få tre uker på oss til å komme 
i kontakt med potensielle samar-
beidspartnere som var villig til å levere 
og montere fasadene på «dugnad», sam-
men med oss. Byggherren var positiv 
og vi stilte som forutsetning at dersom 
vi lykkes skulle «den ytre fasaden», fra 
vindsperren og ut, være en egen entre-
prise,  forteller Vigander. 

Etter hyppig møtevirksomhet og in-
tens bruk av kalkulator ble løsningen 
et samarbeid mellom Element Arkitek-
ter Modum Glassindustri og Uppe ltd. 
Element utformet en kontrakt hvor alle 
tre firma var solidarisk ansvarlig for lev-
eransen, kontrahert direkte med bygg-
herren.

– Vi lagde et tilbudsmateriale med 
en funksjonsbeskrivelse for «det indre 
huset» til og med vindsperre. Beskriv-
elsen åpnet for at en ytre fasade kunne 
monteres i etterkant men hvor entre-
prenøren likevel hadde forutsigbare 
forhold å jobbe etter. Det indre huset 
gikk på vanlig måte ut på en totalentre-
prise. Senere i prosessen ble vår entre-
prise tiltransportert totalentreprenøren, 
forklarer arkitekten. >>

Boltefestet 
fasadekledning 
Nybrottsarbeid gir spennende muligheter

SMART: Element Arkitekter har, sammen med sine partnere, utviklet en bolt som åpner for å bruke glass i valgfri antall lag i fasaden på 
D36. Fuglekassen som også er festet i bolten er en smått genial detalj i målet med å skape et hus som en del av de naturlige omgivelsene.
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INNFILL: Det er lett å bli imponert over det nye glasshuset i enden av en rekke med  gamle bygårder i Dælenengagaten 36. 

Fakta
Prosjekt: D36 Boligprosjekt 
Dælengengagaten Oslo, 

Generell informasjon:
Sted: Grünerløkka, Oslo
Adresse: Dælenengagaten 36
Type: Bolig
Byggherre: Innfill AS
Arkitekt: Element Arkitekter
Entreprenør 
Byggeår: 2013

Informasjon om glass og fasader

Fasadeentreprenør  
Fasadeglass: 6 millimeter herdet, 
og 12 millimeter herdet laminert
Glassleverandør: Modum Glassindustri
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Samarbeidet 
Kontrakten for den ytre fasaden ble sign-
ert i april 2012 og utviklingsjobben kunne 
begynne. Det første steget var å finne ut 
hvilke begrensinger og muligheter selve 
glasset hadde. Deretter verifisere konsep-
tet gjennom å prøve ulike materialer i den 
bærende strukturen, foreta innledende 
grove statiske beregninger og utarbeide de-
taljer for de ulike bygningsdelene. I midten 
av februar 2013 var tiden inne for å lage det 
første testfeltet i 1:1. Dette testfeltet dannet 
grunnlag for den videre prosjekteringen og 
til slutt det ferdige resultatet.

– Samarbeidet med Modum Glassindus-
tri og Uppe har fungert optimalt! Fellesska-
pet vårt er at vi elsker å utfordre dagens løs-
ninger. Vi håper dette prosjektet kan gi flere 
arkitekter inspirasjon til å satse på utvikling 
av nye bygningsdeler og systemer i samar-
beid med industrien, uttaler Vigander. 

Dugnad
Beskrivelsene du gir, forteller oss jo at dere har 

bidratt til å skape en spennende og innovativ 
fasade, men har lagt ned betydelig mer arbeid 
enn nødvendig?

– Én industribedrift, et montasjefir-
ma med ingeniørkompetanse og vårt 
arkitektkontor har jobbet mer eller 
mindre på dugnad, i ren tverrfaglig en-
tusiasme. Uten denne innsatsen og en 
byggherre som stolte på at vi ville klare 
å gjennomføre det, hadde vi ikke skapt 
dette bidraget til byen. Til slutt er det 
viktig at vi faktisk har utviklet en fasade 
som det går an å selge til markedet, til 
en konkurransedyktig pris, sier siv-
ilarkitekten.

Rasjonelt og effektivt
Element Arkitekter har gjort smarte valg i 
bygget for øvrig.  Alle «vinduer» i leilighe-
tene er for eksempel like innadslående 
dører, det man kaller franske balkonger. 
Dette håper arkitekten var gunstig ved 
innkjøp og montering på byggeplass.

– Bakgrunnen for at vi har valgt like og 

høye dører, var også for å gi god tilgang 
til dagslys i de små leilighetene som har 
en takhøyde på hele 2,7 meter. Vi har 
i det hele tatt forsøkt å skape romslige 
og lyse omgivelser.  Vi måtte gi noe mer 
til de som bor der. Lys og rom er en 
kvalitet man føler uten at man opplever 
det bevisst. En klar holdning til organi-
sering av de tekniske føringene helt fra 
starten gjør at ekstra romhøyde ikke blir 
en fordyrende kvalitet, mener Vigander.

Rehabilitering
Anslagsvis vil 75 prosent av kommende 
byggeprosjekter være rehabilitering-
sprosjekter. Er deres nye fasadesystem 
overførbart til bruk i rehabilitering av 
bygg og fasader?

– Ja, systemet er såpass robust at ved 
å justere størrelser og avstander kan det 
overføres til både nye bygg og rehabi-
litering. Man kan dessuten velge mel-
lom mange materialkombinasjoner og 
antall lag, avslutter Cathrine Vigander.

SLIPPER INN: På innsiden i leilighetene får man nok lys og inntrykk fra uteområdene gjennom høye dører, franske balkonger og 
innglassede verandaer. 

>>



Sapa Building System   Pb. 34, 2027 Kjeller   Tlf. 63 89 21 00   www.sapabuildingsystem.no

Innen all kunst må du kunne stole på verktøyet ditt. Med vårt  

system vil vi at du skal kunne improvisere uten at teknikken går tapt.

Komponer ditt neste verk med Sapa Fasadesystem som ikke bare er 

fleksibelt og energieffektivt, men som også gir stor frihet designmessig.

Til toner av jazz

Jazz- og kulturhuset Plassen, Molde, Norge. Arkitekt: 3XN
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innglassing

Fakta
Prosjekt: Haugstadtunet  

Generell informasjon: 12 moderne leiligheter
Sted: Vigrestad på jæren
Adresse: Skulehagen 1
Type : Bolig
Byggherre: Haugstadtunet AS
Arkitekt: Rambøll Norge AS
Totalentreprenør: Block Berge Bygg AS
Byggår: 2013
 

Informasjon om glass og fasader

Fasadeentreprenør: Time Aluminium AS
Leverandør av innglassing og rekkverk: Glass-
mester Olaf A. Thoresen AS
Glass i fasade: 8,76 mm herdet og laminert glass i 
rekkverket 6 mm herdet glass i innglassingen
Glass produsert av Glassfabrikken AS

Et nytt helintegrert system av rekkverk og balkong-innglassing er montert på 
Vigrestad på Jæren. Systemet skal være prisgunstig og samtidig gi en estetisk fasade 
med store glassflater og slanke profiler. 

SMART: Med enkle grep kan 
man skyve glassfeltet rundt hjørnet 
på balkongen. Foto: Harald Aase 

          INNSYN FRA GATEN: Beboerne i 
de to nederste etasjene synes innsynet 
fra gaten er plagsomt. Nå vurderer de å 
bytte ut til sotete glass.

Elegant og estetisk



Tekst og foto Guro Waksvik

Bygget inneholder 12 moderne lei-
ligheter fra 60 til 160 kvadratmeter, 
og ligger midt i hjertet av tettstedet Vi-
grestad sør på Jæren. Fasaden mot gaten 
består i sin helhet av leilighetenes inn-
glassete balkonger. 

Konseptet er utviklet av Glassmester 
Olaf A. Thoresen i Skien, og er nylig 
montert i et leilighetsbygg på Vigrestad 
på Jæren.

– Vi er veldig godt fornøyd. Bygget 
har en elegant og stilren fasade i glass. 
Systemet gir en optimal værhud og be-
boerne kan sitte beskyttet på balkongen 
sin i all slags vær nesten hele året, sier 
Morten Johansson hos Glassmester 
Olaf A. Thoresen.

Konseptet produseres som et uisol-
ert helglass folde- og skyvesystem med 
herdet sikkerhetsglass og vedlikehold-
sfrie aluminiumsprofiler. Det er ingen 
bevegelige hjul. Systemet er enkelt å 
justere, oppe og nede, med en egenut-
viklet teleskopløsning. Glasset er enkelt 
og brukervennlig, og kan med letthet 
skyves rundt hjørner.

– I øverste etasje er det et rent rekk-
verk med en slank todelt håndløper. 
Her kan man enkelt klipse på og even-
tuelt senere montere innglassing, fortel-
ler Johanson.

Fasaden med innglassing og rekkverk 
er på 250 kvadratmeter. Rekkverket er 
i 8,76 milimeter herdet og laminert 

glass, mens selve innglassingen er i 6 
millimeter herdet glass. 

Tidsbesparende og 
konkurransedyktig
– Med rekkverket og innglassingen får 
vi en helt tett løsning. Vanligvis ser vi 
rustfritt rekkverk med glassklemmer, 
med glasset på utsiden. Vårt konsept er 
atskillig bedre. Rekkverk og glass passer 
til hverandre som hånd i hanske, sier 
Johansson.

Rekkeverket er produsert som ele-
menter hos glassmesteren, noe som gir 
en kort monteringstid på byggeplassen.

– På byggeplassen skal rekkeverket 
kun sammenkobles og forankres. 

Rekkverket leveres i aluminium med 
overflate i aluinox (rustfri look), elok-
sert eller pulverlakkert. Rekkverket i 
seg selv er noe dyrere enn alternative 
løsninger med glassklemmer. Det er 
totalløsningen med innglassingen som 
gjør konseptet konkurransedyktig på 
pris. 

– Rekkverket kan også leveres sepa-
rat, med mulighet for senere påbygging 
med innglassing fra gulv til tak. Denne 
fleksibiliteten kan bli kostnadsbes-
parende. 

Nytt produkt underveis
– For å hindre begrenset sikt ut er pro-
filene smale. Med bredere profiler mis-
ter beboerne noe av utsikten. Utsyn er 
et godt argument for en slank løsning. 

Rent estetisk blir det også finere og ikke 
så oppstykket som andre løsninger, me-
ner Johansson.

Inga Hegelstad var den første som flyt-
tet inn i bygget, 19. juli i år. Hun trives 
godt i leiligheten, og er spesielt fornøyd 
med balkongen. Men innsyn fra gaten 
oppleves problematisk for noen av be-
boerne på første og andre plan.

– Jeg ser poenget til Hegelstad. Dette 
har ikke arkitekten tatt nok hensyn til. 
En enkel løsning kan være å bruke et 
mørkere glass i de nederste planene, 
sier Johansson.

Nå er bedriften godt i gang med 
å utvikle et helt nytt holdbart vind-
skjermsystem i glass som gjør det mulig 
å folde inn og lukke igjen en hel glass-
front. 

– Det blir etter samme prinsipp 
som vårt innglassingssystem. Vi mon-
terer horisontale profiler på gulv og 
håndløper. Glass går fra gulv og opp 
til 90 cm over rekkverket. Glassene 
kan skyves og foldes til siden der de 
parkeres. I dag finnes det bare heve- og 
senke løsninger for vindskjermer. Vi 
synes dette er spennende. Det er helt 
nytt og vi har store forventninger til 
produktet, som vil være klart for mark-
edet over nyttår. 

Glassmester Olaf A. Thoresen har 
levert Vista Design til balkongene. Alle 
andre vinduer og dører i bygget er levert 
av Gilje Trevare. 

ÅPEN BALKONG: Balkongen 
i øverste etasje i leilighetsbygget 
på Vigrestad er ikke innglasset. På 
rekkverket kan man enkelt montere 
innglassing senere.

     POPULÆRE LEILIGHETER: 
Av 12 leiligheter var 10 solgt da bygget 
ble overelevert i juli. Nå er kom-
munen i gang med å asfaltere gaten.
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Askim Ungdomsskole har 
kapasitet til å være Norges 
største ungdomsskole. 
Likevel er det de «rustne» 
stållamellene, montert som 
en ekstra fasade, som har fått 
mest oppmerksomhet. – Disse 
lamellene gir mulighet for 
enklere solavskjerming, sier 
Robert Martinez i Norconsult.

Tekst Harald Aase Foto Adam Stirling

Lameller av Corten-stål, sammen med vin-
dusbånd i sikksakk mønster og vinduer i 
forskjellige størrelser, gir en fasade med 
dramatisk visuell effekt. Tilgang til rike-
lig med dagslys er oppnådd ved å bruke 
til dels store vinduer i kombinasjon med 
mindre i klasse- og fellesrom. Men fasa-
den på skolen i Askim har også betydning 
i energiregnskapet for et lavenergi skole-
bygg med «B» energimerke. Forholdsvis 
store vinduer, høye internlaster, og tette 
konstruksjoner er kjente utfordringer 
for nye lavenergi/passivhus skolebygg, 

som er ikke tillater mekanisk kjøling. Ut-
vendig regulerbar solavskjerming er en 
vanlig løsning. Lamellene på Askim ung-
domsskole lover mye, som vedlikeholds-
fri alternativ med meget gode egenskaper 
for solavskjerming.

Fra utsiden får man først inntrykk av at 
Askim Ungdomsskole er et mørkt bygg 
med små vinduer. Fra innsiden derimot 
får vi stikk motsatt følelse. Dert er vinduer 
i tre størrelser i klasserommene. Det største 
vinduene er 2 x 2, de mellomste er 1,6 x 
1,6 og de to minste, som kan åpnes, er 1,2 
x 1,2 meter store. Alle glass mot utsiden er 
3-lags energi- og solreflekterende glass type 

Avansert og enkel 
solavskjerming



Fakta
Prosjekt: Askim Ungdomsskole

Generell informasjon:
Sted: Askim i Indre Østfold
Adresse: Løkenveien, 1801 Askim
Type: Skolebygg
Byggherre: Askim kommune
Arkitekt: Div A Arkitekter
Entreprenør: Skanska Norge AS
Byggår: 

Informasjon om glass og fasader 

Fasadeentreprenør: Saint-Gobain 
Bøckmann AS
Profiltype -  Fasade: Sapa 3050, 4150
Vinduer: Sapa 1074 SX
Dører: Sapa 1074 og 2060
Glass i fasade: Cool-Lite SKN 174

Informasjon om solskjerming

Solskjermingssystem: div. A Arkitekter
Leverandør

Cool-lite SKN 154, med lystransmisjon 41 
prosent og solfaktor 22 prosent.

– Vi har gjort to valg som er forankret 
i at vi ønsker en god HMS effekt. For oss 
er det viktig at vi har mulighet til å ha in-
dividuelt styrt solavskjerming på utsiden 
og gi elever og lærer mulighet til å åpne 
vinduene, sier Svein Roald Vikhals, pros-
jektleder i Askim kommune. 

Men det var ikke nødvendig?
Arkitektene hos div. A Arkitekter ønsket 
seg et rødt «slør» hengende over hele byg-
get. Resultatet er blitt ble en ekstra fasade 
70 centimeter på utsiden av vindsperren. 

«Sløret fungerer nesten som et fullblods 
solavskjermingssystem.

– Under prosjektering var jeg litt skeptisk 
overfor lamellenes («spilekledning») evne til 
å skjerme for tilskudd av solvarme, men den 
dynamiske simuleringene i Simien viste at 
løsningen var sammenlignbar med utven-
dig solavskjerming, forklarer Robert Martin-
ez. Han var rådgivende ingeniør for energi. 

– Resultat av sommersimuleringer viser 
at spilene alene har en bra solavskjer-
mende effekt; maksimum temperatur 
er redusert fra mellom 4 og 5 grader på 
dimensjonerende dag. Skolebygg med 
automatisk styrt utvendig solavskjerm-

ing (f.eks 80 milimeter horisontale per-
sienner) og ingen spilekledning har en 
makstemperatur på dimensjonerende 
sommerdagene som er 0,5 grader lavere 
enn maks temperatur med spilekled-
ningen. Ekstratiltak som gjennomluft-
ing er anbefalt for å få ned temperatur 
under 26 grader.

Vinduer med kun spilene foran ska-
per riktignok en kortvarig temperatur-
topp på 2 grader over gjennomsnitt, men 
dette skjer kun i den korte perioden (30 
minutter) når sollys strømmer inn direkte 
gjennom spilene, sier Martinez.   Man 
ser flere slike «topper» i grafikkene om 

DOBBELT FASADE: Askim Ungdomskole har fått et «slør» hengende på utsiden av 
fasaden. Den ytterste delen, bestående av stålspiler, fungerer sammen med vindusbånd i 
sikksakkmønster som solavskjerming både for hele fasaden.

>>
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Technoform Glass Insulation GmbH
Matthäus-Merian-Straße 6 | D-34253 Lohfelden
Phone: +49 561 9583 100 | Fax: +49 561 9583 121
www.glassinsulation.de | info@glassinsulation.de

The world is a cube.
Success is achieved when sophisticated demands meet innovative performance. TGI® offers 
you fully-modular custom solutions – unique in its assembly if requested but always provided 
with numerous advantages. Benefi t e.g. from increased productivity, superb energy effi ciency 
and improved process reliability. For excellent results in every collocation.

temperaturforløp fordi disse sonene har 
fasader med forskjellige himmelretninger.

– Faststående spiler demper altså solen 
året rundt. Dermed øker varmebehov noe?

– Ja, men simuleringen viste at dette ut-
gjorde kun 0,5 kWh/m2 i solutsatte soner, 
et energibruk som er sammenlignbar med 
soner med kun automatisk regulerbar 
solavskjerming på utsiden av vinduene.

Dagslys
Veileder for miljørettet helsevern i skoler 
krever mellom 300 og 500 lux i klasserom. 

– Hvordan er dette målet oppnådd?
– Fastmonterte spiler kan ikke behovssty-

res, og skaper behov for regulerbar solavs-
kjerming, på innsiden eller utsiden, for å 
unngå for sterkt lysinnstråling når solen 
stråler parallelt med spilene.  Innvendig 
solavskjerming hadde fint dekket dette 
behovet ved sterkt sollys. De utvendige 
persiennene som er montert på Askim 
ungdomsskole i fasaden mot syd er un-
ødvendige energimessig, og krever mer 
vedlikehold enn innvendige løsninger. 
Innvendig screen eller gardiner hadde i 
teorien vært et godt alternativ. 

Den utvendige regulerbare solavskjerm-

ing på sydfasaden skal være programmert 
for å ta hensyn til spilene. Solavskjerming 
her blir derfor mye mer åpne enn på vindu-
er uten spiler; dette gjør rommene lysere og 
uten fare for blending, avslutter Martinez.

Skolert på skoler
div. A Arkitekter har tegnet syv skoler, 
inkludert denne nye i Indre Østfold. 

– Vi ha lært mye gjennom arbeid med 
de forskjellige skolene. Fra Marienlyst skole 
(passivhus) for eksempel lærte vi at vi må 
begrense åpningsplass, siden det er dår-
ligere U-verdi ved vinduer som kan åpnes 
mot de som ikke kan åpnes. Vi har benyttet 
90 prosent fast glass i vinduer og fasade. 

Stål er i utgangspunktet et svakt punkt 
i et energiregnskap fordi stål tar opp 
mye varme fra sollys. Men siden de er 
så langt unna påvirker det ikke varmen 
i rommene. I tillegg til stållamellene har 
vi en utkraging i første etasje som gir mye 
skygge i det nederste planet. 

– Innvendig har vi skapt godt overlys. 
Skolen har 25 glasstak med til sammen 
45 takluker for både komfort og brann-
ventilasjon i korridorene, forteller Chris-
topher Adams.

Krav til sikkerhet
Askim Ungdomskole har plass til 720 
elever, fordelt på tre klassetrinn. Inn-
delingen av trinnene er i praksis basert 
på prinsippet om at hvert trinn utgjør 
en skole i skolen. Alle trinn er dermed 
fysisk adskilt fra hverandre med både 
klasse- og grupperom, auditorium, ar-
beidsrom for lærerne og garderobeløs-
ning og toaletter i hver sin sone. Sonene 
fordeles, sammen med lærerne felles-
arealer over et 140 meter langt bygg.

Dette stiller krav til brannsikkerhet.
– Vi har levert ekstremt mye 

brannklassifisert glass og mange 
brannklassifiserte aluminiumspartier 
til prosjektet.

Av de 170 innvendige aluminium-
spartiene med glass, er 96 brannklassifi-
sert E30 og 6 EI 30.  Alle produsert med 
aluminiumsprofiler fra Sapa. Glassene 
er Contraflam lite som er klassifisert 
for brannklasse EW30, Contraflam for 
brannklasse EI 30.  Disse glass er også 
godt lyddempende og kombinert for 
lyddemping inntil 39 dB hvor dette var 
ett krav forteller prosjektleder i Saint-
Gobain Bøckmann, Egon Andersen.

>>

VERANDA: Hvert klassetrinn har sin egen sone, inkludert 
uteplass, i skolen. I praksis er det fire skoler i skolen.

LYST: Elevene ved skolen får ikke for lite dagslys. Ved behov 
må man benytte ekstra utvendig solavskjerming. 
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Tekst Robert Lau

Dette bryter med  kjøpesenterets velkjente 
tematikk og frembringer en sterk identitet 
som pirrer fantasien. På den tekniske siden 
utfordres glasset og søker mot materialets 
grenser, og dermed er EMPORIA blitt en 
slags glasskatalog.

Malmö vs København
Med en viss rettferdighet kan de kalles søs-
terbyer, på trass naturligvis, men likevel.

Begge byene utvikler seg, og basert på 
vidt forskjellige planleggingsprinsipper 
fremstår forstedene Ørestad og Hyllie som 
nye bydeler, men med hver sin struktur.

Eksempelvis fremstår Hyllie med en 
sentral plass som styrker stedsansen og gir 
bydelen rotfeste,  det gjør Ørestad ikke.

Forstedene har egne kjøpesentre, og 
også her er forskjellene iøynefallende. Det 
er samme eier, men forskjellige arkitekter.

– Vi analyserte Fields grundig. Fields og 
EMPORIAs indre logistikk og grunnstruk-
tur er den samme, men i EMPORIA har 
vi forsøkt å styrke atmosfære og identitet 
– ute med sterke signaler, inne ved å ska-
pe «steder» og anvende farget glass, sier 
arkitekt Joakim Lyth fra Wingårdh arkitekt-
kontor.

200 000 kvadratmeter 
forbrukermekka
EMPORIA opleves utenfra som både en og 
to bygninger avhengig av om man ankom-
mer med tog eller i bil. Komplekset inne-
holder flere funksjoner fordelt på 93 000 
kvadratmeter shopping, 13 000 kvadrat-

meter kontorlokaler og 61 000 kvadratme-
ter parkeringshus samt en offentlig park på 
taket på 27 000 kvadratmeter. 

De tradisjonelt monterte glassfasadene 
brytes av to spektakulære glasskledte og 
dobbeltbuede hovedinnganger som går 
innover. Som et vakuum suger de alle 
forbipasserende inn i dette nye forbruk-
ermekka. Kombinasjonen av «gull-glass» 
og ekspressive former sender utvetydige 
signaler om forbruk som hjørnestenen i 
all økonomi. Her ligger «gullskrinet» med 
alt det som gir lykke. Gert Wingårdhs ut-
talelse om det romerske tempelet Panthe-
on som inspirasjonskilde for EMPORIA 
understreker den befriende ærlige materi-
alismens nærmest religiøse betydning – så 
hvorfor late som noe annet?

De utfordrende inngangsfasadene er 
utført av firmaet Folcrá fra Barcelona. Det 
er brukt i alt 804 stykker 2 x 8 millimeter 
laminerte glass, det største er på 2,5 x 4 
meter. Alle glass er montert forskjellig på 
en stålrørskonstruksjon som er forbundet 
til etasjededekkenes betong.

Interiør
Innvendig er kjøpesenteret enkelt, lyst, 
vennlig og overskuelig. Gulv er i hvit ter-
razzo, og hvite tak binder komplekset 
sammen. Fire vertikale torg med overlys og 
skulpturelle trapper, heiser og oppholdsar-
ealer utført i gult, rødt, grønt og blått glass 
gir de enkelte stedene identitet og gjør det 
lettere å orientere seg.

Alle butikkfasadene er festet i taket, og 
deres buede hovedform, utført med plant 
glass, gir en naturlig bevegelse rundt i 
senteret. Viktige steder som toaletter er 
markert med buet glass i samme farge 
som nærmeste torg. Selv låsene til garde-
robeskapene er laget i glass.

I kontorlokalene er heiser utført i glass 
laminert med «kameleonlaminat» fra Ar-
bucomp. Her har arkitektenes lek med 
materialer og lys skapt et kaleidoskopisk 
festfyrverkeri hvor fargene konstant endres 
avhengig av belysning og vinkel.

P-huset er kompleksets blikkfang mot 
den kjørende trafikken. Med sin fargerike 
lagdelte glassfasade vises også her lysten 
til å bruke farger, en lyst som blir fullbyr-
det gjennom sidene på  innkjøpstrallene. 
Sidene er utført i hvert sitt fargede glass for 
å minne de besøkende om hvor bilen er 
parkert.

Det nye kjøpesenteret i Malmö-
forstaden Hyllie bruker glass overalt, fra 

fasader ute og inne til trapper og 
inventar. Glasset og arkitektenes lek 

med kaleidoskopiske effekter, en presis 
fargelegging og et strengt materialvalg 
er koblet med ekspressiv formgivning. 

Leken
glassbruk 

i Emporia
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Glass stativ 
Glassheis op til 300 kg 
Glasslager 
Bilindredning 
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Tekimex International ApS | Baldersbuen 21 | DK 2640 Hedehusene | Tlf +45 46 56 03 43 | info@tekimex.dk | www.tekimex.com  

Express 150 kg  

Nomade 300 kg 
Typ 5 Typ Ergo 

Schüco skyvedør ASS77 fikk 
allerede i  2012 priser for god de-
sign og funksjonalitet. Nå er døren 
klar for produksjon her i landet. 

Tekst Harald Aase

– Vi er, sammen med et firma i Sverige, 
blant de første selskapene med utstyr til 
å produsere denne nye døren, forteller 
daglig leder i Elverhøy Aluminium og 
Glass AS, Jan Remy Taaje.

Skyvedøren kommer i tre utførelser; 
Schüco ASS 77 PD.SI (superisolert sys-
tem), Schüco ASS 77 PD.HI (høyisolert 
system) og Schüco ASS 77 PD.NI. Sist-
nevnte er imidlertid uisolert og følgelig 
lite egnet til annet en innendørs bruk 
her til lands.

Felles for de to aktuelle dørene er 
selvfølgelig at de gir gode designmu-
ligheter og høy grad av åpenhet. Alle 
dører monteres med skjulte profiler og 
funksjoner. I praksis kan man benytte 
glasstykkelser på inntil seks centimeter. 

Dermed er det rom for glass med en U-
verdi på 0,5.

Forskjellen er at PD.SI profilene kan 
leveres med en individuell U-verdi på 
0,8 og består av en glassfiberløsning. 

PD.HI har en U-verdi i  profilene på  
under 1,0 og består av aluminium og 
forskjellige typer plast. 

Disse U-verdiene forutsetter at glas-
set som benyttes har en verdgi på 0,5 
0,5W/m²K.

Vil tilby døren til alle
Elverhøy Aluminium og Glass AS sat-
ser i premium-markedet og følgelig 
er investeringen gjort strategisk i den 
forbindelse.

– Selv om ingen andre bygger denne 
døren, vil vi tilby den til andre fasa-
deentreprenører. For oss består nemlig 
premiummarkedet både av private og 
profesjonelle kunder. Vi vil også låne 
ut vår demonstrasjonsdør til bruk på 
messer og konferanser når vi finner det 
naturlig, sier Taaje. 

Snerten glass-skjerm
Mens vi er inne på premium produkter 
er det fristende å nevne SMOOTHLITE-
PRO fra Saint-Gobain Glassolutions. 
Dette er et panel av sikkerhetsglass 
dekket med et diffusjonslag. Dette laget 
fungerer som høykvalitets projeksjons-
skjerm. Det projiserte bildet er synlig fra 
en vinkel over 85 ° fra både en horisontal 
og vertikal stilling. Fargegjengivelsen skal  
følge produsent forbli nøytral.

Bruksområdene er for eksempel i 
utstillingslokaler, konferanselokaler, 
møterom eller som en del av en skille-
vegg på kontoret. Dersom du ikke vil ha 
den hjemme i stua. 

Panelet kan monteres som en del 
av et arkitektonisk uttrykk eller som en 
interiørdekorasjon. Setter du glasspan-
elet inn som en del av en skillevegg kan 
glasset konverteres til skjerm når som 
helst.

Forhandler er Saint Gobain Bøck-
mann, Gjøvik

Første dør produsert i Norge
DEMODØR: Jan Remy 
Taaje (til h.) og Morten Torp 
forteller at Elverhøy Alumin-
ium og Glass AS er nesten 
ferdige med denne demon-
strasjonsdøren Schüco ASS 
77 PD.HI. På det store bilde får 
du inntrykk av hvor elegant 
den kan bli ferdi g og montert. 
Foto: Harald Aase og Schüco
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Frihet til å skape fordrer materialer og kunnskap til å omsette ideer 
til virkelighet. Gjennom vår kunnskap,  erfaring og omfattende 
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Glass og Fasadeforeningen 
og Erichsen & Horgen tok 
initiativet til FOU prosjektet 
«Fasader i glass som holder 
hva vi lover». Målet er å 
bringe frem ny kunnskap 
tilpasset moderne energi-
krav og byggeskikk.

Tekst Ida Bryn
 

På 1990-tallet og begynnelsen av 2000- 
tallet så vi en utvikling av arkitektur som 
benyttet stadig mer glass i fasadene. Sol-
beskyttelse var ofte begrenset ivaretatt. 
Dette førte i svært mange tilfeller til både 
dårlig inneklima samt høyt varme- og 
kjølebehov, noe som medfører økt energi-
bruk. Etter hvert som fokus på energi har 
økt er det oppdaget at det i tilegg ofte er 

stort avvik mellom teoretisk beregnet og 
virkelig energibruk i bygg. Det virkelige er 
som regel høyere enn det beregnede.

En årsak kan være at det er svært foren-
klet fremstilling av termisk komfort i de 
mest brukte simuleringsmodellene og en-
ergiberegninger blir kun beregnet i henhold 
til lufttemperaturen, det vil si en tar ikke 
hensyn til at en ved ulike fasadeløsninger 
kan ha svært ulik termisk komfort ved en 
og samme lufttemperatur. Det faktum at 
en ved store glassfasader kan ha svært ulik 
termisk komfort både sommer og vinter 
avhengig av hvor man sitter i et rom er 
også lite påaktet i forhold til energibruk. En 
regner kun ut fra et punkt i rommet som 
representerer et slags gjennomsnitt. Som 
kjent også fra mange andre sammenhenger 
kan gjennomsnittsbetraktninger ofte skjule 
mange ubehagelige ekstremer på begge sid-
er av gjennomsnittet. 

Videre erfarte vi at det var begrenset 
kunnskap om fysikken rundt og faktiske 
verdier på viktige parametere som 

De store glassfasadene i kombinasjon 
med arbeidsplasser ved dataskjermer 
førte også til utfordringer rundt visu-
ell komfort. Også her erfarte vi at det er 
mangelfullt etablerte metoder for doku-
mentasjon av dagslys som både ivaretar 
dagslysnivå og blending. Dagens praksis 
med energiberegninger ivaretar heller 
ikke både termisk komfort, dagslyskom-
fort, lys og solskjermingsstyring integrert.

De siste 6- 8 årene har vi sett en voldsomt 
rask utvikling innen energikrav og fokus 
på energi. Norge fikk skjerpede forskrift-
skrav men hensyn til energi både i 2007 
og 2010 og har etablert en egen standard 
for passivhus både for boliger og yrkes-
bygg. Myndighetene har satt som mål å 
innføre tilnærmet passivhusstandard som 
forskriftskrav i 2015. I tilegg synes det 

PÅ VEI MOT FREMTIDEN: Prosjekt nytt Østfoldsykehus er en del av prosjektet «Fasader i glass som holder hva vi lover». 
Formålet er blant annet å utvikle og ta i bruk metoder for å kontrollere de ønskede funksjoner til fasader med hensyn til komfort 
og energi for alle faser av prosjektet, også det ferdige bygget. Foto: AArt, Arkitema og Eliassen Lambertz Nilssen Arkitekter.

Fasader i glass som holder hva vi lover 
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som om mange byggeiere ønsker å bygge 
etter de strengeste krav som for eksem-
pel passivhusstandard og energimerke A 
allerede nå. Innføring av BREEAM-NOR 
har forsterket denne trenden.

Med unntak av en del BREEM krav har 
det vært relativt lite fokus på inneklima i 
denne sammenhengen. 

Det settes energikrav i prosjektene som 
fører til store endringer i både tekniske in-
stallasjoner og fasader. Det kan være riktig 
å spørre seg hva som skjer med luftkvalitet, 
dagslysforhold og termisk komfort under 
disse endrede rammebetingelsene.

I forhold til glassfasader har endrede krav 
ført til:

m2oC
Mindre gjennomsnittlig glassareal, 
men ofte mye samlet på et sted og lite 
på andre.

spesielt yrkesbygg.

Utviklingen av bedre U-verdier og sol-
skjerming må ses som entydig positivt 
både for termisk komfort og energibruk. 
Endringen i fasade og arealutforming kan 
også føre til en forbedring av disse parame-
trene, men kan på den annen side føre til 
mørke arealer og økt behov for kunstlys.

Det er foreløpig lite dokumentasjon av 
termisk komfort og dagslysforhold samt 

virkelig energibruk i disse byggene. På 
grunn av dagens mangelfulle dokumentas-
jon rundt dette er det grunn til å undersøke 
om økt fokus på redusert varmetap har ført 
til bygg med for dårlige dagslysforhold i 
større eller mindre deler av bygget. Dette vil 
igjen gi lite arealeffektivitet og fleksibilitet.

Prosjektmål og –deltagelse
Forholdene beskrevet for 1990 og tidlig 
2000 dannet bakgrunn for å utvikle FOU 
prosjektet «Fasader i glass som holder hva vi 
lover». Det er videre tilpasset den utviklin-
gen vi har sett i energikrav og byggeskikk. 
Prosjektet startet i 2011 og avsluttes i 2013.

Prosjektets overordnede mål har vært:

vi kan bygge de gode fasadene vi vil ha.

det vi ønsker.
-

lom teoretiske og virkelige verdier og 
beskrivelser av termiske egenskaper for 
fasader. 
Utvikle og ta i bruk metoder for å kon-
trollere de ønskede funksjoner til fasader 
med hensyn til komfort og energi for alle 
faser av prosjektet, også det ferdige bygget. 

Initiativtagere til prosjektet var Glass og 
fasadeforeningen og Erichsen & Hor-
gen. Prosjektet er delvis finansiert av 
forsknings-rådet. Øvrige deltagere og 
bidragsytere er:

Resultater
Prosjektet har vært gjennomført med bruk 
av virkelige byggeprosjekt som case for både 
målinger og beregninger fra Entra eiendom, 
Avantor og Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. 
Det har vært gjennomført en rekke studen-
toppgaver og prosjektdeltagerne har bidratt 
betydelig til resultatene.

Med utgangspunkt i de overordnede 
målene er det gjennomført en rekke del-
prosjekter og studier som svarer opp mot 
målene. Prosjektene er kort beskrevet i det 
følgende:

Ved HIOA i samarbeid med Aalborg uni-
versitet gjennomføres et doktorgradsarbeid 
som tar for seg samtidig dokumentasjon av 
dagslys, termisk komfort og energibruk. Det 
utvikles både beregningsmetodikk og gjen-
nomføres målinger. Laboratoriemålinger 
skal gjennomføres vinteren 2013/2014 ved 
Aalborg universitet. 

U-verdien varierer betydelig ved ulike 
temperatur og vindforhold for enkelte vin-
dustyper. Den varierer også avhengig av 
hellingsvinkel på vindu og gassfyllingsgrad. 
Glass og fasadeforeningen har utviklet et 
regnearkbasert verktøy for beregning av vir-
kelig U-verdi for ulike vindusløsninger.

Lufttemperatur og operativtemperatur 
variasjon i rom har blitt undersøkt både 
ved målinger og beregninger ved ulike vin-

dus og solskjermingsløsninger for både 
sommer- og vinterforhold. Det er vist 
forbedrede metoder og verktøy som gir 
et mer riktig bilde av virkeligheten for 
dokumentasjon og presentasjon av ter-
misk komfort sommer og vinter.

Resultatene av termisk komfortbereg-
ninger viste stor variasjon i rommet 
både sommer og vinter for en rekke 
løsninger. Dette førte til at vi ønsket å 
undersøke konsekvensen av dette med 
hensyn på sensorplassering. Det ble 
gjennomført termisk komfort- og en-
ergianalyser av et lokale med variasjon 
av sensorplassering fra fasaden og inn-
over i rommet. I forbindelse med dette 
arbeidet kom det frem at en rekke sol-
skjermingsløsninger fører til svært høye 
overflatetemperaturer. Det ble gjen-
nomført målinger av enkelte løsninger 
og utviklet en forenklet metode for do-
kumentasjon av overflatetemperatur for 
solskjermingsløsninger som funksjon 
av g-verdi og direkte solstransmisjon.

Som nevnt innledningsvis er det liten 
praksis for integrert håndtering av sol-
skjerming og lysstyring. Dette dannet 
runnlaget for utvikling av en optimali-
sert styringsstrategi for solskjerming 
mhp. termisk komfort, dagslys og en-
ergi. Effekten av den optimaliserte sty-
ringen ble dokumentert både mhp. ter-
misk komfort og energi. Strategien viste 
et stort potensial for både å forbedre ter-
misk komfort og redusere energibruk.

Prosjektet har tatt frem en rekke 
teknikker for å dokumentere termisk 
komfort, dagslys og energi samtidig som 
vil gi et mer riktig bilde i forhold til vir-
keligheten. Metodene er sammenlignet 
med standard metoder for dokumenta-
sjon av termisk komfort og energibruk.

Et viktig sluttprodukt fra prosjek-
tet er tre veiledere for glassfasader for 
forbedrede løsninger, kravspesifikasjon-
er og dokumentasjon av:

 glassfasader

Disse veilederne er basert på målinger, 
beregninger, litteraturstudie og erfaring-
er fra deltakerne i prosjektet.

I samarbeid med HIOA er det utviklet 
undervisningsmateriell i faget Energide-
sign og bygningsfysikk for mer enn 20 
timer undervisning innen temaene i 
prosjektet for masternivå. Deler av dette 
stoffet er også undervist ved arkitektur-
utdanningen ved Chung Ang University 
i Seoul. Det er også gjennomført syv 
masteroppgaver i tilknytning til pro-
sjektet.

Ida Bryn er prosjektleder «Fasader i glass som 
holder hva vi lover» og Avdelingsleder/Dr.ing. 
Erichsen & Horgen AS

Resultatene fra prosjektet vil utgis i samar-
beid med Glass og Fasadeforeningen ved 
årsskiftet. Resultater og mer utfyllende rap-
porter kommer i de neste numrene av Glass 
& Fasade.



Ikke alt fra 60- og 70-tallet 
var like bra

Isolerglassvinduer fra perioden 1965-75 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall 
når de kasseres. Som importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til å være med i en returordning 
for PCB-ruter, og siden 2002 har Ruteretur vært bransjens egen returordning for disse vinduene. Vi er et 
sikkert valg for deg som ønsker å være trygg på at dine forpliktelser blir ivaretatt. 

Er du importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til 

å være med i en returordning. Se ruteretur.no
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GEZE Levolan 60 skyvedørsystem – Sofi stikert løsning med maksimal fl eksibilitet

En ny delikat manuell skyvedørløsning for innvendige dører fra GEZE. Levolan 60 kan benyttes på dører av både herdet og 

laminert glass, tre, metall eller plast med dørbladvekt opp til 60 kg. Egnet for montering på vegg eller i tak i alle utførelser.

Levolan 60 har et byggemål på bare 50 x 50 mm. Systemet kan leveres med Soft - Stop funksjon som gir ekstra sikkerhet og 

komfort ved åpning og lukking av døren. Levolan 60 er testet 100.000 sykluser i henhold til EN 1527.

SOFISTIKERT ESTETIKK MED 
MAKSIMAL FLEKSIBILITET


