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Glass i system

Fasade med StoVentec Glass: Sogn og Fjordane Kunstmuseum, C.F. Møller Architects, Anne Mari Michelsen, Oslo

Glassfasade og strenge energikrav - en problemfri kombinasjon.
Med det luftede fasadesystemet StoVentec Glass blir fasaden enestående 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 fremspring nå problemløst kles inn i stil med fasaden.
Den bakenforliggende platen er av resirkulert glassgranulat og overflaten av glass er hellimt og udelelig forbundet, noe som sikrer mot
nedfall hvis beskadigelse av glasset. Bakenforliggende vegg er fullisolert,
og ekstra isolasjon kan enkelt kombineres med glasspanelenes underkonstruksjon. 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
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Underlag
Isolasjon
Underkonstruksjon
Agraffenprofil
Sluttbelegging

PYROBEL

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

· Bredt produktsortiment av typegodkjente brannvernglass
· Godkjente for bruk i de ledende brannklassifiserte profilsystem
· Kort leveringstid fra våre lokale representanter
AGC Flat Glass Svenska - Tel. +46 8 7684080 - Fax +46 8 7684081 - sales.svenska@eu.agc-flatglass.com - www.YourGlass.com

Visjoner og desillusjoner
Foto: Adam Stirling

H

verdagen er er preget av at dine ideer og visjoner kommer
til uttrykk i et signaturbygg på tegnebrettet og som modell.
Konkurranser blir vunnet og man forbereder seg på å realisere
prosjektet. Underveis i prosjekteringen framføres det krav, forslag
eller anbefalinger om kostnadskutt. Ferdigstilt kan bygget ditt
oppleves som strippet både for former og funksjoner. Frustrerende, ikke sant?
Desillusjoner får forsyne seg av kraften i visjonen.
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Realitetene i byggebransje og –næring må man selvfølgelig forholde seg til. Men
vi tror likevel det er mulig å dempe frustrasjonen. Dersom man i enda større grad
benytter seg av tilgjengelig bransjekunnskap til rett tid.
Skur 84 på Sjursøya er et eksempel der glass er brukt som bærende element. I
kantinedelens glassfasade utgjør en glassfinnekonstruksjon fasadens bærende
element. Konstruktive og spennende løsninger, som et resultat av tverrfaglig
samarbeid. Samme teknikk finner vi på flere større prosjekter. For eksempel i
fasaden på Den Norske Opera.
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Glass som arkitektonisk virkemiddel og funksjonelt element er mer aktuelt enn
noen gang. Kanalvegen 11 i Bergen har glassfasader rund baut. Bokstavelig talt.
Bygget har enorme buede glass i byggets fire hjørner. Dessuten forandrer bygget
farge etter hvilke type vær det er. Lyset påvirker grønnfargen i fasaden.
Tverrfaglig samarbeid gir resultater.
ROM Eiendoms nybygg på Vaterland i Oslo var det første norske næringsbygget
som oppnådde sertifiseringen BREEAM NOR Excellent. Dette var mulig å få til
med glasstak og en sydvendt glassfasade. Bygget har en dobbelt glassfasade
med kombinasjoner av soldempende glass og solavskjerming med persienner i
hulrommet.
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Tverrfaglig, tverrfaglig, tverrfaglig!
Norsk glass- og fasadebransje har kapasiteten og kompetansen. I første rekke
hos våre dyktige medlemsbedrifter, men også i deres felles møterom; Glass og
Fasadeforeningen. Vi står som garantisten for at kompetansen er tilstede, når
vårt fag er representert på deres lag, slik at desillusjoner får mindre å spise av
energien fra visjonene.

Abonnement:
Aud Harlem
post@gffn.no
Opplag: 4200

Trykk:
Nr 1 Trykk Grefslie

Harald Aase
Redaktør

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

Leserservice
Adresseendring?
For at Glass og Fasadeforeningen
skal kunne levere Glass&Fasade til
rett adresse er det viktig at våre lister er
oppdatert. Hvis du har endret adresse er
det derfor viktig å gi oss beskjed om dette.
Det gjør du ved å sende epost til
post@gffn.no
Med vennlig hilsen
Aud Harlem
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Tips til redaksjonen
Vi trenger deg!
Vi er opptatt av å ha en god dialog med dere
lesere og fagfolk. Dere kjenner bransje og
marked godt, og er viktige som kilde til de
gode sakene og tipsene til magasinet. Eller
du kan ganske enkelte si din mening om
magasinet. Send i så fall en e-post til
aase@gffn.no
Med vennlig hilsen
Harald Aase

Fra innholdet

Gjennomsiktig bygg

Bergens nye flerbruksanlegg, Helleren,
har fargesjatteringene som er skapt ved å
benytte emaljert, farget glass som er satt
på aluminiumsprofiler. Panelene består av
fire grønnfarger og fire blåfarger.

Side 6-13

Typer
solskjerming

Enkel
rehabiltering

Side 16-20

Side 44-46

Vi ser på løsninger for solskjerming
med ikke regulerbar soltransmisjon
og solskjerming som har stor innflytelse på både termisk komfort, visuell
komfort og energibruk.

En titt på
Deichmanske

Partner og arkitekt Nils Ole Bae Brandtzæg
i Atelier Oslo forteller om ideene bak den
kommende fasaden i kompositt og glass
som skal omgi hovedstadens nye bibliotek.

Side 21-26

Nå får vi muligheten til å se
påhengsfasaden ERC 50 til Schüco
i praktisk bruk. Gasscoprosjektet på
Karmøy er blant de første i verden,
der denne løsningen er valgt.

Reale
innsparinger på
Royal Garden

Royal Gardens driftskostnader
reduseres med rundt én million
kroner etter en glassinvestering
på omlag 20 millioner kroner,
sier prosjektleder Svein Kvam, i
rådgivingsfirmaet Karl Knudsen AS.

Side 28-30
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Signalbygget Helleren

En stein har falt
I august i år åpnet en ny storstue i Bergen. Det er flerbruksanlegget som er kjent som Helleren
som er blitt tatt i bruk av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Fasaden er kledd
med glass og aluminium som danner langsgående striper. Et grep som skal forsterke det
arkitektoniske uttrykket.

Tekst og foto Otto von Münchow

Helleren rommer både en videregående
skole og et nasjonalt svømmeanlegg.
«Steinen» ligger vakkert til på Nygårdstangen, med Bergen sentrum rett bakenfor. Med sitt særpregete, skrånete tak
og store flerfargete felter i fasadene utgjør Helleren et markert innslag i bybildet. Det er et stort bygg og det passer
derfor at det har byfjellene som kulisser
rundt seg og samtidig kan speile seg i
Store Lungegårdsvann, som bukter seg
på innsiden av sentrum.
Bygget har et veldig karakteristisk
og iøynefallende utseende. Blant bergenserne har den nye storstuen fått en
blandet mottakelse, både positivt og
negativt. Tragisk. Moderne. Brautende.
Stilig. Slik beskrives Helleren av byens
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borgere som mer enn gjerne debatterer
byens arkitektoniske nyskapninger.
Debatt er bra, det mener også byggets
arkitekt, Jakob Birk Nielsen, som peker
på at ingenting ville ha været verre enn
om folk hadde stilt seg likegyldig til byens nyeste signaturbygg.

En stor stein

Innenfor det utfordrende flerbruksbygget finner vi Amalie Skram videregående
skole, som i høst tok imot nye elever for
første gang, og den nasjonale svømmehallen som har fått navnet Alexander
Dale Oen Arena etter byens nå avdøde
svømmetalent og verdensmester.
Bygget er på totalt 28.000 kvadratmeter, der rundt halvparten går til skole,
auditorium og flerbrukshall. I svømmeanlegget er det blant annet et 50-meters

basseng, et 25 meters basseng, opplæringsbasseng og et 10-meters stupetårn.
Som nevnt har Jakob Birk Nielsen
tegnet Helleren. Han er saksarkitekt i
det danske KHR Arkitekter og understreker at i et så omfattende byggeprosjekt er mange arkitekter og ingeniører
involvert. Nielsen sier til Glass & Fasade at den grunnleggende tanken bak
bygget var å finne en måte å samle to
omfattende funksjoner i ett stort bygg,
under samme tak.
Noe av bakgrunnen for den utforming som ble valgt, henger samme med
det moderne bymiljøet som bygget ligger i. Helleren er plassert midt i et landskap med store trekk; et stort veianlegg,
store fjell og Store Lungegårdsvann.
– Vi så utformingen som en stor stein
som hadde falt ned fra fjellet, en heller

Helleren ligger mellom Byfjellene og Store Lungegårdsvann.

ned i Bergen
som dermed også ga opphav til navn til
Bergens nye signaturbygg. Også innvendig tenkte vi det som en stor stein som
man graver seg inn i eller som en stein
som er hulet ut innvendig fra, forklarer
Nielsen.

Et fargerikt bygg

Materialmessig skal dette med stein
imidlertid ikke tas bokstavelig. Sokkelen og bassengene er støpt i betong,
men fra andre nivå og oppover er det
snakk om et stålbygg der fasaden er
kledd med glass og aluminium. Disse
danner langsgående, fargete striper.
Igjen har arkitekten tenkt på steinen
som er falt ned fra fjellet, en stor stein
som er formet av vær og vind.
– På avstand fremstår den som en
enhet og sees som én farge, redegjør

Jakob Birk Nielsen. Når man kommer
nærmere, oppdager en fargesjatteringene som går fra blått til grått til grønt. På
nært hold åpner formasjonen seg med
tydelige avskjæringer, som inngangen
til bygningen, som er skapt ut fra bevegelseslinjene som ligger i byen. Dermed
fremstår «steinen» som et kjennetegn
og varemerke for byen og samtidig et
ly eller en heller i en sammensatt og
vindomsust del av Bergen.
– Når en ser bygningen mot sjøen
i bakgrunnen, er det blåfargene som
kommer frem. Og når den sees mot fjellet, er det grønnfargene. Vi ønsket å skape et festlig, fargerikt hus, sier Nielsen.
Fargesjatteringene er skapt ved å benytte emaljert, farget glass som er satt
på aluminiumsprofiler. Panelene består
av fire grønnfarger og fire blåfarger.

Dermed oppstår det et fargespill på
fasaden, som gjør den interessant og gir
den et vennlig uttrykk i følge arkitekten.
De fargete stripene binder også skole og
svømmehallen sammen.
– Når det gjelder interiøret, er en
av de grunnleggende ideene en stor
himling i svømmehallen som bukter
seg opp og ned. Den er kledd med en
mikroperforert membran som regulerer
akustikken. Også i skolebygget er det
brukt akustisk puss.

Et slående indre

Jakob Birk Nielsen har lagt vekt på at
det indre fremstår som en enhet, gjennom bruk av lyse og hvite overflater. De
lyse flatene fører lyset ned fra overlys og
sidelys. Dermed er alle bygningens rom
godt belyste på samtlige nivåer.
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Signalbygget Helleren

Foajeen ligger mellom skoledelen og svømmearenaen.
En stor glassvegg skiller skolen fra svømmehallen.

« Materialmessig skal dette med stein
imidlertid ikke tas bokstavelig.
Sokkelen og bassengene er støpt
i betong, men fra andre nivå og oppover
er det snakk om et stålbygg der fasaden
er kledd med glass og aluminium.»

– Det var en komplisert prosess å legge to funksjoner inn i samme bygning.
I tillegg måtte vi ta hensyn til en helikopterprofil i tilknytning til brannstasjonen ved siden av. Vi skulle også ta
hensyn til siktlinjer som kommunen
ønsket å bevare i byen, og endelig måtte bygget løftes av hensyn til en mulig
hevelse av havoverflaten i fremtiden,
bemerker Nielsen.
– Alt dette er medvirkende årsaker til at
huset har fått det utseende som det har.
Jakob Birk Nielsen er selv fornøyd
med resultatet.
Også seniorarkitekt Einar Tønseth i
Bergen kommune, som har vært prosjektansvarlig for den ene av utbyggerne, er strålende fornøyd med Helleren.
– Jeg synes det er et fantastisk flott
prosjekt, sier han.
Han legger til at byggets arkitektoniske styrke ikke nødvendigvis er utsiden,
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nettopp på grunn av størrelsen som
bygget måtte ha. Det som er slående,
er det innvendige og trappen ned mot
Store Lungegårdsvann.
– Mange har reagert på størrelsen
av bygget. Utfordringen har vært at et
fullskala internasjonalt svømmeanlegg
krever et såpass stort bygg, påpeker
Tønseth.
– De store volumene på bassengene
og andre fasiliteter har gjort at bygget
er både stort og langt. Ut fra forutsetningene mener jeg at resultatet er blitt
veldig bra.

Flott svømmehall

Einar Tønseth peker på at bygget er
blitt veldig kompakt. Det gir en fordel i
energiegenskapen. Et kompakt bygg
som Helleren får et relativt større volum
og mindre overflate sammenliknet med
mindre bygg.

Fakta
Helleren

Byggestart: 2007
Ferdigstilt: 2014
Sted: Nygårdstangen, Bergen sentrum
Type bygg: Kombinert videregående skole og
nasjonal svømmearena
Byggherre: Bergen kommune og Hordaland
fylkeskommune
Arkitekt: Jakob Birk Nielsen, KHR Arkitekter
Entreprenører: NCC på grunnarbeid, Veidekke på
råbygg og J.H. Nævdal innvendig
Fasadeleverandør: Hubro
Glassleverandør, innvendig: Hole Glass
Vinduer, utvendig: HS Hansen-profilsystem og
Wicona profilsystem
Fasadeglass: HS Hansen-profilsystem
Solskjermingssystem, innvendig: Erco
Solskjermingssystem, utvendig: Warema
Vertikalmarkise
Leverandør: Solskjermingsgruppen Hordaland

Kan du snu
ryggen til
bakrommet?

Det er gjort på noen sekunder…
Tyven ser sitt snitt. Dermed forsvant lommeboken, et par smarttelefoner og
den hemmeligstemplede rapporten.
Erstatt eksisterende dørhåndtak med Code Handle Door programmerbar
kodelås. Det tar omtrent like lang tid å installere den som vår frekke tyv
brukte. Ikke noe tukkel. Ingen kabler. Bare enkelt!

Sørg for at dine kunder får tilgang til
denne gode løsningen! www.trioving.no

Signalbygget Helleren

STORT AREAL: Svømmehallen er enorm. Innenfor areal på 100 ganger 45 meter finner vi blant
annet et 50 meter langt svømmebassenget for internasjonale konkurranser.

Energiklassen for skoledelen er i nærheten av å være et lavenergihus. Det
samme kan ikke sies om svømmehallen som krever et enormt stort energiforbruk. For skoledelen snakker vi om
60-80 kilowattimer per kvadratmeter per år, mens svømmehallen ligger
rundt 4-500 kilowattimer per kvadratmeter per år. Det henger sammen med
høye temperaturer i hallen og med stort
energiforbruk av ventilasjons- og renseanlegg.
I bygget er det brukt mye glass, i fasadene så vel som innvendig. Blant annet
er det en hel glassvegg mellom svømmehallen og skole. Det stiller strenge
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sikkerhetskrav understreker Tønseth og
legger til at sikkerhetsglass gjennomgående har vært mye brukt.
– Vi var spesielt opptatt av at vi fikk
riktig sikkerhetsklasse, noe som er særdeles viktig i svømmehallen. Fuktighet
og fliser gjør at folk lett kan falle der.
Ved siden av Bergen kommune har
Hordaland fylkeskommune stått som
byggherrer. Tønseth understreker at
begge har stått sammen som én byggeier under byggefasen, men nå blir bygget delt mellom dem. Kommunen har
ansvaret for svømmeanlegget, og fylkeskommunen for den videregående
skolen.

Som nevnt, er Einar Tønseth imponert over interiøret i Bergens ny storstue. Han fremhever spesielt svømmehallen. Ikke minst gir himlingen, som
går opp og ned, et flott inntrykk.
– Dette er et kjempesvært rom på ca.
100 ganger 45 meter. En kan få plass
til en stor fotballbane her. Alt er holdt
i hvitt mot det blå vannet. Det gir et
veldig stramt og flott rom, uttaler Einar
Tønseth i Bergen kommune.

„Et miljøbygg krever
tverrfaglig, innovativ prosjektering
og fremtidens løsninger.“
Bolseth Glass AS
Fasadeentreprenør Schweigaardsgt. 21-23

Sammen med vår norske Schüco partner leverer vi løsninger til fremtidsrettede
prosjekter. Schüco utvikler produkter som imøtekommer kravene til blant annet
BREEAM NOR, LEED og DGNB. Besøk vår nettside: www.schueco.no

Prosjekt: Schweigaardsgt. 21-23, Oslo
Arkitekt: Lund + Slaatto Arkitekter
Fotograf: Jiri Havran

Signalbygget Helleren

EFFEKTIV: Den innvendige
screen fra Erco kan på
grunn av dobbel rullegardin
rulles ut mye raskere enn
tradisjonelle rullegardiner

Avansert solskjerming
Solskjermingsgruppen Hordaland
har levert solskjerming både
innvendig og utvendig i Helleren. I
følge daglig leder Johnny Ellertsen er
de utvendige screen av type Warema
Vertikalmarkise som er blant de
mest solide i markedet.
– Dette er en type screen som enkelt
kan reguleres fra et styrepanel, ved dette
prosjektet en Climatronic automatikk.
Dette er absolutt en av markedets mest
avanserte styringer. Her kan fasadene
deles inn i ulike soner, grupper og fasader. Hver enkelt enhet kan, ved hjelp
av separate IP-adresser, reagere på ulike
faktorer som sol, vind og regn avhengig
av hva som er ønsket, forteller Ellertsen
til Glass & Fasade.
De utvendige markisene er montert i
alle sydgående fasader på både skolen
og svømmehallen. Systemet deler bygget inn i grader etter hvilken himmel12

retning fasadene vender mot. Markisene går på skinner, noe som gjør dem
robuste.
– Innvending har vi montert en helt
spesiell konstruksjon. Løsningen kommer fra Erco i Sverige. Løsningene er i
stand til å dekke store arealer med et
minst mulig antall motorer som hever
og senker dukene. Løsningen kan leveres opp til 50 meters lengder på én duk
og én motor.
I følge Johnny Ellertsen er fordelen
med færrest mulige motorer mindre
servicebehov. Det blir rett og slett færre punkter som må vedlikeholdes. Ved
Helleren er det montert 17 store gardiner hvor den største er på hele 10 x 6
meter. Systemet i svømmehallen er behandlet for korrosjon C-4 for å kunne
takle klorgass fra bassenget.
Det som er spesielt med de innvendige gardinene er at de ruller seg selv ut
– for å si det slik. Eller sagt på en annen

måte, så kan en tenke seg to rullegardiner som er montert i forlengelse av
hverandre, altså med to duker der den
ene trekkes ut og samtidig ruller ut sin
egen duk.
– Det gjør at gardinene ruller seg
dobblet så raskt ut. På store arealer slik
som i svømmehallen i Helleren vil vanlige rullegardiner brukt flere minutter,
sier Johnny Ellertsen.
Han legger til at systemet til Erco er
spesielt egnet for store arealer. Gardinene går bare på én vertikal skinne. Til
sammen gjør systemet det mulig å ha
opptil en seksti meter lang duk, eller
enda lengre som duk leverandører kan
levere dette. Systemet passer for store
glassfasader og tak med høye miljøstandarder og god energibalanse.

LIM: Fasadeglassene er limt med 3M tosidig tape på
en aluminiums profil. Den limte løsningen gjør at en
utvending ikke kan se festemekanismen til glassene.

Limte glass i fasaden
Det som er spesielt med fasaden til
Helleren, er bruken av emaljerte
glass, som kun er limt fast.
Fasadeglassene er limt med 3M
tosidig tape på en aluminiums
profil som deretter er festet på et
utlektet bakenforliggende Planjaelement. Den limte løsningen
gjør at en utvending ikke kan se
festemekanismen til glassene. Det gir
fasaden et glatt omriss.
– Dette har vi ikke gjort før, opplyser
prosjektleder Oddvar Åkesson i Hubro
AS. Hubro AS har levert alle utvendige
fasader, glasstak og dører til Helleren.
– Prosessen var utført i henhold til
beskrivelse. Vi hadde en representant
fra 3M tilstede før og under limeprosessen, Prosessen med de limte glassene
startet i våre lokaler på Sola for Mock
Up og opplæring/sertifisering av våre
ansatte, og fortsatte deretter i en isolert

hall på byggeplassen til selve limingen.
Lufttemperaturen har stor betydning
for herdetiden av limet. Det som er viktig understreker Åkesson er at limingen
skjer under en jevn temperatur og luftfuktighet for å kunne holde en kontinuerlig produksjon i gang. En normaltemperatur på 20-25 grader er optimalt.
De fargede glasspanelene i fasaden
består av 8 millimeter herdet, ett lags
emaljert glass. Panelene er festet utenpå Planja-isolerte fasadeelement. Det
er benyttet isolerende sikkerhetsglass i
aluminiumskonstruksjonen i nedre del
av fasaden forteller Åkesson.
– Det som er noe spesielt i forhold til
svømmehallen, er at vindusprofiler skal
tåle å stå i et innemiljø med damp og
klor. Det samme gjelder alle elektriske
komponenter som for eksempel motorene som styrer åpningslukene.
Hubro As har også stått for overlyset i
taket der det er benyttet isolerende sik-

kerhetsglass. Alle profiler i glassfasader
og inngangspartier er levert fra HS Hansen-profilsystem. I dører og åpningsvinduer er det benyttet profiler fra Wicona
profilsystem.
Innvendige glass og dører er levert
av Hole Glass, blant annet innvendige
aluminiumsdører i svømmehallen. En
av de større oppgavene for den lokale
glassleverandøren var et stort glassparti mellom svømmehallen og foajeen i
skoledelen. Det er snakk om en 7-800
kvadratmeter glassvegg som på det høyeste er 12 meter. Det forteller prosjektleder Frode Håvik i Hole Glass.
Hole Glass har også levert isolerglass
i glassfasaden innvendig i svømmehallen med en lyddemping på 35 dB. Det
er snakk om tolags energiglass.
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Seilet
Her blir det helårsdrift med enkle matretter
som fiskesuppe, pizza, salater, spekemat, tapas og reker. I tillegg satses det på trubadurer
en til to ganger i måneden, og en til to festivaler i året med større band. Og som det nye
navnet på stedet tilsier skal gjestene kunne
kose seg med god mat og drikke, og se ulike
sportssendinger som for eksempel fotball,
forteller Heieren.

Utvidet til sportsbar

Seilet Sportsbar i Sande har glasset inn sin
utendørsterrasse. Med enkle grep har arealet
i baren øket fra 15 til 100 kvadratmeter innendørs. I tillegg er det bygd en ny utendørs
terrasse på 100 kvadratmeter.
Glassfasaden er bygget opp med Sapa 4510
profiler og er utstyrt med to Sapa skyvedører.
Glasset er Suncool 30/17.

Ny app

Uansett hvor du befinner deg
- i et møte eller på byggeplass
– skal Schücos nye tekniske
app gjøre det mulig å hente
frem den ferskeste informasjonen du trenger og sende
den videre på e-post. Schücos dokumentasjonsapp er
enkel i bruk og alltid oppdatert med digitale kopier av
alle kataloger. Sågar skal den
gi tilgang til alle dokumenter
uten internett tilgang. Forutsatt at du har lastet ned dokumenter en gang.

Fremtiden
er
klar!
Fremtiden
er
klar!
med
det solkontrollerende
glasset
Fremtiden
er
klar!
med det COOL-LITE
solkontrollerende
glasset
XTREME 60/28
Foto: FasadeConsult Aluminium AS

Nytt 60/31 glass

Pilkington har erstattet Suncool™ 60/30
med Suncool™ 60/31: Belegget på det
solbeskyttende glasset Suncool™ 60/30
er modifisert slik at den eksterne refleksjonen går ned fra 19 prosent til 11 prosent.

Produktet 60/31 innebærer at Suncool

også kan fås med en lystransmisjon på 60
SGG
og en total energitransmisjon på
med detprosent,
32 solkontrollerende
prosent.
Ug-verdien er60/28
kun 1,0 W/m²K glasset
SGG COOL-LITE
XTREME

SGG COOL-LITE XTREME 60/28
for en standard isolerglasskonstruksjon.

Fremtiden er klar!

SGG COOL-LITE XTREME 60/28 markerer en ny generasjon solkontrollerende glass.
Glasset har en eksepsjonell lystransmisjon på 60% og en meget god solfaktor på 28%.
SGG COOL-LITE XTREME 60/28 markerer en ny generasjon
glass.
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SGG COOL-LITE XTREME 60/28: nye muligheter!
for å kombinere solkontroll og energieffektivitet.

SGG COOL-LITE XTREME 60/28: nye muligheter!

nordic.saint-gobain-glass.com

nordic.saint-gobain-glass.com

nordic.saint-gobain-glass.com

med det solkontrollerende glasset
SGG COOL-LITE XTREME 60/28

Saint-Gobain Glass · Robert Jacobsens Vej 62A · DK-2300 København S · Tlf. +45 70 22 52 68 · Faks +45 70 22 52 59 · nordic.saint-gobain-glass.com
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SGG COOL-LITE
XTREME 60/28 markerer en ny generasjon solkontrollerende glass.

Glasset har en eksepsjonell lystransmisjon på 60% og en meget god solfaktor på 28%.
Glasset har en U-verdi på 1,0 W/(m2K) og gir helt nye muligheter

Foto: Solar Roadways

«Glassfalterte» veier?
Vi er stadig nye og konstruktive bruksområder for våre materialer. «Solar Roadways» har utviklet en teknologi som skal gjøre det mulig å erstatte asfalt med
solcellepaneler.
Solar Roadways er et modulært panelsystem som benytter seg av en tykk og meget slitesterk glassoverflate som slipper gjennom sollyset til selve cellene under.
Ifølge utviklerne skal dette glasset tåle en vekt på opptil 113 tonn, og kan dermed
blant annet bære tunge trailere på motorveier.
Solar Roadways er allerede levert en prototype til en privat parkeringsplass i
USA. Parkeringsplassen har funksjoner med solceller, LED, varmeelementer integrert i glassflaten.
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Fasader i glass som
holder hva vi lover
del 3/4
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 energikrav og
byggeskikk. Denne gang ser på vi
på løsninger for solavskjerming

Hvilken løsning skal jeg velge?
Solskjerming er blitt et viktig element i prosjektering av nybygg
og rehabiliteringsprosjekter. Valg av løsninger er følgelig et tema for mange.
Forfattere: Ida Bryn og Axel Bjørnulf Erichsen & Horgen AS

TYPER SOLSKJERMING

Vi har valgt å dele inn denne artikkelen
i solskjerming som er fast og solskjerming som kan reguleres fordi regulerbarheten har svært stor innflytelse på både
termisk komfort, visuell komfort og
energibruk.

Solskjerming som er fast

Ikke regulerbar solskjerming har den
fordel at den er innebygget i konstruksjonene og er slik sett passive robuste
tiltak. Det er ingen bevegelige deler,
noe som medfører lave vedlikeholdskostnader. Ulempene er at de ofte
permanent reduserer dagslystilgangen
og i hele eller deler av året eller døgnet
16

ikke gir full skjerming av direkte sol.

som er mest brukt i Norge i dag.

Glass

Solbeskyttelsesglass
Solbeskyttelsesglass kan være enten belagt med reflekterende belegg eller gjennomfarget.
Belagte glass kan enten være speilende for alle bølgelengder, eller solkontrollerende typer som selekterer
bølgelengder og har stor transmisjon av
synlig lys (LT = lystransmisjon) men lav
transmisjon av øvrige bølgelengder. En
tommelfingerregel er at disse har dobbelt så høy lystransmisjon som soltransmisjon. Det er denne typen solkontrollerende glass med selektive belegg

Figur 1: Figur 1: Transmisjonsgrad for
solstrålingens ulike bølgelengder for klart
glass (LT = 81 %, g-verdi = 76 %, grønn),
energispareglass (LT = 79 %, g-verdi = 63
%, rød) og solkontrollerende glass (LT =
70 %, g-verdi = 40 %, blå).

Foto: Lund Hagem Arkitekter

Silketrykk og solceller
Disse løsningene gir en arealbasert
reduksjon i transmittert solvarme,
og ingen selektiv reduksjon av ulike
bølgelengder med mindre det kombineres med belagte glass. Det betyr at
fargegjengivelsen ikke påvirkes, men
at det er en visuell påvirkning på inn-/
utsyn.

Figur 2: Solcellefasaden på Operaen
i Oslo fungerer som solskjerming. Maks
solstrøm effekt ca 30 kW.

Operaen, men her er det silketrykk.

Fast utvendig solskjerming

FFast solskjerming kan være fordelaktig
mht pris, robusthet, drift og vedlikehold.
Siden solskjermingen ikke kan styres,
må det finnes et godt kompromiss mht
hvilke egenskaper som ønskes i de ulike årstidene og værforholdene. En god
strategi for fast solskjerming kan være å
tilpasse den til å gi ulik skjerming ved
ulike solhøyder.

Foto: SCHÜCO International KG.

Faste horisontale lameller, Lunderkroken Billingstad, vertikale lameller,
Teknisk museum i Oslo.

Mot nord finnes en lignende fasade på

Foto: Solskjemingsgruppen

Figuren nedenfor viser beregninger
etter ISO 15099 av g-verdier for faste
horisontale lameller i 15 graders vinkel
på en øst- og sørfasade utført med
programmet Parasol.
• Gul linje viser sesongavhengig g-verdi
for glass uten lameller
• Grønn heltrukken viser leverandørberegnet g-verdi.
• Blå stiplet viser total g-verdi for glass
og lameller
• Grønn stiplet linje viser månedsmidlere g-verdi for solskjermingsløsningen.
• Rød linje viser den relative effekten
av solskjermingen gsystem/gvindu.

Østfasade
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dagslysinnslipp. For at løsningene gir
godt dagslys også på overskyede dager
er det viktig at de kan fjernes helt når
det er overskyet.
Den vanligste løsningen er at vinkelen på persiennene styres i forhold til
innfallsvinkelen på sola. Vi har regnet
på tre eksempler:
1. Persienner med lameller i nesten fullstendig lukket posisjon (80° lamellvinkel når 0° er definert som åpen posisjon med horisontale lameller)
2. Persienner med lameller justert i ”cut
off-vinkel”, d.v.s. den vinkelen som akkurat skjermer direkte sol.
3.Persienner lukkes med 15° mer enn
”cut off-vinkel”
Alternativ 3 vil gi noe mindre blendingsrisiko enn 2. Dersom solhøyden
er 60° vil normalt 2. gi en helningsvinkel på lameller på 30° og 3. gi 45° i for-

				
Sørfasade
Figur 3: g-verdier for faste horisontale
lameller i 15 graders vinkel på en øst- og
sørfasade.
Denne løsningen vil i perioder ha høy
lystransmisjon og en vil ha behov for
blendingskontroll, f.eks innvendig solskjerming i tillegg for å kunne redusere
lystransmisjonen til under 10 %.

Vegetasjon, nabobygg og landskap

I mange situasjoner vil grønn vegetasjon, nabobygg og landskap kunne fungere som solskjerming, men vil også
kunne redusere dagslysforholdene i
bygget og det må derfor planlegges detaljert for å ivareta et godt inneklima.
Løvfellende vegetasjon kan brukes
som en sesongvis solskjerming. Den vil
imidlertid ofte ikke beskytte tilstrekkelig om vinteren og moderne godt isolerte hus kan ha et varmeoverskudd også
om vinteren.

Solskjerming som
kan reguleres

Solskjerming der en kan regulere soltransmisjonen kan benyttes til å optimalisere fasaden mht dagslys, termisk
komfort og energibruk.

Justerbare glass

Det finnes i dag bl.a. elektro- og fotokromme glass hvor soltransmisjonen
kan justeres, Men prisnivået er fortsatt
relativt høyt og produktene er foreløpig
lite utbredt i byggsammenheng.

Utvendig bevegelig solskjerming
med fast soltransmisjon

Med bevegelig solskjerming med fast
soltransmisjon menes solskjerming
som kan aktiveres eller deaktiveres, men
uten videre reguleringsmuligheter av
soltransmisjonen og relativt konstant
g-verdi uavhengig av solens vinkel.
For alle kombinasjoner av glass og
solskjerming har solvinkelen betydning
for hvor mye varme som blir transmittert, men for noen solskjermingsvarianter som f.eks. duker er solvinkelens
betydning så moderat at g-verdien kan
regnes tilnærmet konstant.
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Figur 4: Ulike løsninger med solskjermingsduk, Screen på Rud skole (t.v.) og
Markisoletter på Sætre skole (t.h.)
Foto: Solskjermingsgruppen

Løsningen til venstre dekker vinduet
helt og vil gi best solbeskyttelse, men
lite utsyn. I noen tilfeller løses dette
ved å velge en duk som er noe transparent, men dette vil samtidig svekke solskjermingsegenskapene. Løsningen til
høyre vil kunne gi noe utsyn og dagslys
avhengig av hvor langt ned knekken ligger. Ytelsen for de to ulike løsningene
er beregnet i programmet Parasol med
samme type tett duk og glass med g-verdi 0,4, og resultatene er fremstilt i tabell
under.

hold til horisontalt.
Figur 5 : Transmisjon gjennom
persienner i nesten lukket posisjon, som
styres etter cut off og cut off vinkel + 15°.
En persinneløsning som lukker til
lamellvinkel 70° ville kunne gi en gverdi på under 6 %, men det gir lite
utsyn og dagslys. Beregningene viser
relativt stor forskjell i g-verdien mellom

			
Juni			Januar
			
g-verdi (%)	Lystransmisjon (%)
g-verdi (%)	Lystransmisjon (%)
Heldekkende screen 3,8
2		
4,4
2,4
Screen med knekk 12
8		
17
11,9

Screenen gir lav g-verdi og solskjermingsegenskapene er tilnærmet konstante over året, men de vil fremstå som
relativt mørk og med lite utsyn.
Markisoletter gir relativt sett dårligere
g-verdi enn screen, men vil gi mer lys
og utsyn. Vi ser at den skjermer bedre
om sommeren med høy solvinkel enn
om vinteren.

alt. 2 og 3, spesielt om sommeren hvor
”Cut off-vinkel + 15°” gir bedre g-verdi
om sommeren enn cut off-vinkel. En
løsning kan derfor være å benytte større
lamellvinkel enn cut off om sommeren
og ikke om vinteren.
Styringsprinsippet er enkelt å installere dersom en har motorstyrte persienner, men relativt lite brukt.

Utvendig regulerbar solskjerming
med justerbar soltransmisjon

Innvendig solskjerming

En regulerbar solskjerming med justerbar soltransmisjon kan ikke bare styres
av og på, men har også en regulerbar
g-verdi. Regulering av solskjermingen
gjør at man under ulike forhold kan
søke det optimale kompromisset mellom dagslys og utsyn på den ene side
og varmebeskyttelse på den andre. Den
mest brukte løsningen er horisontale
persienner med vribare lameller. Systemer med vertikale vribare lameller kan
også være aktuelle. Disse kan gi godt

Ettersom utviklingen går i retning av
bedre og bedre varmeisolerte bygningsglass, så vil innvendig solskjerming
relativt sett bli mindre effektiv som varmekontroll. Det finnes stor variasjonsrikdom i typer innvendig solskjerming
og disse vil likevel fylle mange viktige
solskjermingsfunksjoner:
•
Blendingskontroll
•
Mørklegging
•
Utsyn/innsyn
•
Hindre direkte stråling

BRANNBESKYTTENDE GLASS

SIKKERHETSGLASS

MARITIME GLASSLØSNINGER
HIGH-PERFORMANCE SAFETY GLASS FRA VETROTECH:
ELEGANSE, KOMFORT OG FUNKSJONALITET KOMBINERT.
Vetrotech safety glass tilbyr den ultimate beskyttelse av personer og eiendom, og på samme tid de estetiske og
multi-komfort kvaliteter du forventer av et arkitektonisk glass. Mer enn 30 års erfaring gjør oss i stand til å levere
løsninger til alle behov, verden over. Besøk vetrotech.com for mer informasjon.
Kontakt salgsansvarlig for Norge: Morten Dalby, tel. 95 26 81 94, morten.dalby@saint-gobain.com
Forhandler: Saint-Gobain Bøckmann AS, tel. 48 11 88 00, glass-svar@saint-gobain.com

Figur 6: Eksempler på regulerbare innvendige solskjerminger som både kan
hindre blending og slippe inn lys.
Foto: Solskjermingsgruppen

Det finnes også innvendig solskjerming som reduserer varmetapet gjennom
vinduer. Det kan oppnås med lavemitterende belegg eller en innfesting til
vinduet som skapet et luftsjikt slik at
minimalt luftutskifte mellom vindu og
solskjerming oppstår, eller en kombinasjon av dette.

Figur 7: g-verdi og direkte soltransmisjon for vindu med to ulike typer relativt
tett innvendig hvit reflekterende
solskjerming.
Som det fremkommer av figuren over
forbedrer solskjermingen g- verdien
kun med ca 30 % for dette tilfellet. Med
vinduer med solbeskyttelse kan det
bli enda mindre. I tillegg vil en her få
svært høye overflatetemperaturer fordi
solskjermingen er tett. Dersom en skal
oppnå g-verdier på 0,15 med innvendig
solskjerming må mesteparten av solskjermingen legges i glasset. Alternativt
kan den kombineres med utvendig solskjerming.

en gunstig klimabuffer.
Direkte soltransmisjon gjennom
glasset vil kunne gi størst solvarmetilskudd i oppvarmingssesongen, men
kan føre til inneklimaproblemer for
de som oppholder seg i nærheten
av fasaden. Solabsorberende fasader som f.eks. doble fasader vil derimot «fange» solvarmen på utsiden av
klimaskjermen og ha mindre direkte
påvirkning på inneklimaet. Man har
muligheten til å slippe igjennom direkte transmittert solvarme eller fange
den i fasaden for å redusere varmetapet.

Doble glassfasader:
Det finnes mange typer doble glassfasader med stor variasjon av egenskaper,
men noen av disse løsningene har til
hensikt å være en klimabuffer som reduserer byggets energibruk. Den store
majoriteten av doble fasader har klimaskjermen i den innerste fasaden og
et fasademellomrom med solskjerming
som er ventilert mot ute.
En dobbel fasade er en form for
”solfanger” som vil kunne gi store reduksjoner i varmetap gjennom klimaskjermen når det er solskinn, men
kun moderat forbedret isolasjonsevne når det ikke er sol. Når det ikke
er solpåvirkning har overgangen fra
to- til trelags isolerglass større betydning for isolasjonsevnen p.g.a. lavemitterende belegg og gass som gir redusert konveksjon mellom glassene.

hvor mye varme som fanges i fasademellomrommet, ventileres bort eller
transmitteres direkte gjennom fasaden.
Det gir muligheter for optimal regulering av fasadens egenskaper for best
mulig inneklima og lavest mulig energibruk.
Integrert eller mellomliggende
solskjerming:
Integrert solskjerming kan enten ligge
forseglet i et isolerglass, eller i et ventilert mellomrom som f.eks. varevinduer
eller koblede vinduer. Hvis solskjermingen ligger i et ventilert mellomrom,
så kan det være av stor betydning om
det er ventilert mot inne eller ute.
For solskjerming plassert i dårlig ventilerte eller forseglede mellomrom kan
det oppstå høye temperaturer ved sterk
solbelastning. Det kan være belastende
på materialer, men kan også medføre
forhøyede overflatetemperaturer inn
mot rom og medføre høye operative
temperaturer.

Mellomliggende
solskjerming - klimabuffer

Valg av mellomliggende solskjerming
kan være begrunnet med en eller flere
av følgende egenskaper:
• Beskyttet solskjerming trenger mindre robusthet og kan være av billigere
kvalitet.
• Beskyttet solskjerming trenger mindre
renhold og vedlikehold.
• Solskjerming er vindbeskyttet og fungerer også ved sterk vind.
• Mindre arkitektonisk påvirkning enn
utenpåliggende solskjerming.
• Klimabuffer for å bedre energibruk
og/eller inneklima.
Alternativet til å bruke solskjerming
som utelukkende skjermer bygget mot
solinnstrålingen, kan være solskjerming som brukes til å skape fasader som
akkumulerer solvarme. Drivhuseffekten
kan utnyttes til å omskape fasaden til
20

Figur 8: Klosterenga Økologiboliger er
et eksempel på dobbel fasade som sikrer
godt daglsys og god termisk komfort.
Fasademellomrommet i doble fasader
må kunne ventileres for å fjerne varmeoverskuddet i hulrommet, enten ved
naturlig ventilasjon mot ute eller ved
avtrekk fra bygget til ventilasjonssystemet. I siste tilfelle kan varmeoverskuddet gjenvinnes og utnyttes til
oppvarming der det er behov. Det er avgjørende at luftmengden er tilstrekkelig
til at en får en lufttemperatur som gir en
akseptabel g-verdi.
Med doble fasader med styrbare ventilasjonsåpninger og solskjerming har
man utvidete muligheter for å regulere

Figur 9: Lameller forseglet i isolerglasset (t.v.) og i koblet vindu (t.h.)
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foto: Byggeindustrien
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arkitektintervjuet Nils Ole Bae Brandtzæg

Kompositt og glass
skal omgi hovedstadens nye bibliotek
«Diagonale» er arkitektenes tittel på nye Deichmanske Hovedbibliotek i Oslo. Fasaden er av
glass og opptil ti meter lange isolerte tettfelt av kompositt. Kompositt reduserer kuldebroer
og bidrar til en energieffektiv fasade.
Tekst Bjørn Kvaal

Det nye hovedbiblioteket i Oslo skal ha
passivhusstandard. Det skal åpne seg
mot byen med en gjennomskinnelige
fasade og likevel være klimavennlig.
Gjennom bygget vil det gå tre store lyssjakter. Lys skal altså inn, men ikke for
mye. Da blir det for varmt sommerstid
når utetemperaturen kan ligge på opptil
30 plussgrader i oslogryta.

Glass utenpå solavskjerming

Biblioteket skal ha energistandard
som for passivhus og maksimalt femti
prosent vindusflater på veggene fra og
med andre etasje. Dette skal sammen
med en operativ solavskjerming re22

dusere oppvarming av innemiljøet fra
solstråling. Begrensingene for vindusflatene er løst ved at veggene blir åpnet
opp ved hjelp av tre lags avlange glassruter, men med avrundede tettfelt mellom vinduene. Den runde formen på
tettfeltene bidrar til å redusere skyggene
på innsiden av veggen.
Den operative solavskjerming er plassert utenfor klimahuden, og gir mulighet til å optimaliserer solinnstrålingen
i forhold til årstidene. Et utvendig,
åpningsbart, glass beskytter solavskjermingen og hindrer at støy fra utsiden
trenger inn i biblioteket. Hensikten
med dette glasslaget er også at det skal
gi bygget en jevn utside.
Glasset som brukes i det nye bibliote-

ket har lavt innhold av jern for å unngå
grønnskjær. Det ytre glasset består av
ulike former for translusente glass.
De tette feltene som rammer inn glassvinduene er høye komposittelementer.
Disse varierer i bredde slik at fasaden
blir mer eller mindre åpen selv om
rytmen i fasaden er konstant fra store
panoramavinduer til smale glasspartier
på 50 centimeters bredde. Panoramavinduene er særlig lagt til steder der
utsikten er finest, som mot fjorden. Fra
innsiden vil fasaden oppleves som en
lett gardin med ulik grad av åpenhet.

Festet med komposittdeksler

Vinduene med tre lag med glass og det
ytterste glasset er festet inn i kompositt-

GLASS i NY FORM: Slike plater med
ekspandert glassgranulat skal limes i himlingene i
publikumsavdelingene i nye Deichmanske bibliotek.
Det skal dempe lyden. 6000 kvadratmeter skal
arkitekt Nils Ole Bae Brandtzæg bestille.
Foto: Bjørn Kvaal

elementene med deksler laget av kompositt. Komposittsøylene er festet til betongdekket på innsiden av ytterveggene
med hjelp av stålbraketter.
Arkitektene er opptatt av at kompositt gjør at det ikke oppstår kuldebroer
mellom glass og komposittinnramming.
– Tradisjonell innramming som stål
og aluminium ville ha gitt kuldebroer,
som vi nå unngår. Dette blir ett av flere
tiltak som gjør at vi oppnår kravene til
U-verdi som er gitt for fasaden som helhet, sier arkitekt og partner Nils Ole Bae
Brandtzæg i Atelier Oslo.
Å jobbe med glassløsningene
sammen med flinke fagfolk i glassbransjen under planleggingen av biblioteket

har vært viktig og lærerikt.
– Jeg har oppdaget mye nytt om glassets mange nyanser, strukturer, kvaliteter og egenskaper, sier Brandtzæg, som
også har jobbet sammen med Bohlinger+Grohman og Multiconsult i utviklingen av fasaden.

Blir utfordret

Passivhusstandard i biblioteket er noe
Brandtzæg har inntrykk av at glassbransjen er opptatt av selv, også.
– Myndighetskravene utfordrer oss.
For eksempel kom byggherrens krav
om Future built-standard på nye Deichmanske en stund etter at vi hadde begynt planleggingen av biblioteket. Ting
blir endret og kravene blir hardere, det

utfordrer oss og samarbeidspartnerne
til å tenke nytt, sier Brandtzæg.

Fakta

Nils Ole Bae Brandtzæg
Alder: 39
Stilling: Arkitekt og partner i Atelier Oslo
Utdanning: Sivilarkitekt
Aktuell: Arbeider med det nye Deichmanske
bibliotek i Oslo.
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arkitektintervjuet Nils Ole Bae Brandtzæg

Bafler av glass skal dempe lyd
– Hyssssssj….! Det er et velkjent uttrykk på bibliotek. Plater i himlingene laget av ekspandert
glassgranulat skal dempe lyden på Deichmanske.

Det nye biblioteket er planlagt som et
femetasjers bygg. Det arkitektoniske
konseptet bygger opp om det store, sentrale, sammenhengende bibliotekrommet som strekker seg oppover i etasjene.
Første, tredje og femte etasje har innskutt mesanin. Kino, auditorium og
åpne og lukkede magasiner er lokalisert
i underetasjen. Bygget inneholder også
kantine, restaurant, kontorer og ulike
tekniske rom.   

Ba om råd

Arkitektene har diskutert bibliotek med
brukere, ansatte og forskere, blant annet nå avdøde Jon Bing som skrev
framtidsromaner. Hva skal et bibliotek
romme i dag og i morgen? Arkitektene ble opptatt av at kultur- og kunnskapsformidling, opplevelser og læring
krever tilrettelegging, blant annet godt
innemiljø og en gjennomtenkt plan for
plassering av kabler og lys, og at vegger
skal kunne flyttes for å møte morgendagens behov – som kan være noe helt annet enn i dag.
– Vi vet ikke hva bruken av bygget vil
bli i framtiden. Mest sannsynlig vil det
bli noe annet enn i dag, men vi vet ikke
hva. Dette måtte vi planlegge ut i fra,
kort sagt at det skal kunne være enkelt å
gjøre store endringer i etasjene, sier arkitekt Nils Ole Bae Brandtzæg.
Derfor er så mye som mulig av elog datakabler lagt i gulvet i stedet for i
himlingene. Det samme gjelder ventilasjonsanlegget. Luft vil komme opp fra
gulvet, i stedet for fra rør i taket.

Kjøler med betong

Kjøling av bygget har vært en utfordring
for arkitektene, siden bygget er stort. Det
er mye varmegivende teknisk utstyr og
mange mennesker i rommene vil avgi
kroppsenergi. Samtidig er biblioteket
et passivhus som slipper ut lite varme.
Dette mener arkitektene sammen med
sine rådgivere at de skal ha kontroll på
ved å utnytte eksponert betong i himlingene som kjøler. Rør hvor det sendes
kaldt vann er installert i betongdekkene
slik at disse kjøles ned. Dette gjør at
man får utnyttet den termiske massen i
bygget til å senke temperaturen.
For å eksponere betongdekkene til
kjøling måtte man utvikle en akustisk
himling hvor mest mulig av betongen
forble synlig. Dette er løst med lave og
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GJENBRUK: Det er utviklet en akustisk himling ved bruk av knust glass som er
formet til små porøse kuler. Platene skal virke lyddempende.
tynne bafler som tenkes prefabrikkert i
elementer av ekspandert glassgranulat.
Resirkulert glass knuses og formes til
små porøse kuler. Deretter tilsettes lim.
Massen legges i former på 60 x 60 centimeter. Det hele stekes i høy temperatur
slik at fuktigheten fra limet fordampes. Slik blir det plater med ekspandert glassgranulat. De grå, lette ugjennomsiktige platene skal så monteres i
himlingene i publikumsavdelingene
på biblioteket. Platene skal virke lyddempende.
I alt 6000 kvadratmeter med de kvadratiske platene er planlagt montert
opp ved at de limes til himlingene.
– Ekspandert glassgranulat er blitt
tatt i bruk noe mer de siste fem-ti åre-

ne, men først og fremst i industribygg.
Jeg har ikke sett dette tidligere brukt i
så eksponert miljø som i et bibliotek,
sier arkitekt Bosheng Gan i Atelier Oslo.

Glass kutter CO2-utslipp

Platene, som har en lit ru overflate, kan
pusses og gis ulike farger. Å bruke resirkulert glass er ett av flere tiltak som
skal bidra til å oppnå kravene i Future
built, som byggherren har satt som ett
av kriteriene i planleggingen av biblioteket. Future built vil si blant annet
lavest mulig klimagassutslipp.
To firmaer som lager elementer i ekspandert glassgranulat har bidratt i utvikling av platene, som er planlagt lagt
ut på anbud i høst.

CONTUR DESIGN.
—

dorma.no

arkitektintervjuet Nils Ole Bae Brandtzæg

«Bibliotekets plassering skal gi kort veg til offentlig transport
og god utsikt mot byen, fjorden og de grønne åsene rundt byen.»

FLERE VEIER INN: Biblioteket får tre innganger, og dermed veldig tilgjengelig for publikum.

Inngang fra alle kanter
Konkurransen som i sin tid ble avholdt om Deichmanske
gjaldt utviklingen av hele Deichman-aksen som også omfatter den tilstøtende tomten A9. På denne tomten planlegges
nå studentboliger og kontor.
En diagonal gate skaper samtidig to
mindre plassrom i området. I stedet for
at gaten går rett mot Operaen, skrår den
inn mot bygget og gir kontakt til forsiden av operaen fra Barcode.
Bibliotekets plassering mot Operaallmenningen skal gi kort veg til offentlig
transport og god utsikt mot byen, fjorden og de grønne åsene rundt byen.
Bygget gjøres synlig ved at toppen av
bygningen krager ut. Utkragingen bidrar
også til å gjøre bygget ekstra synlig for
besøkende som kommer fra Jernbanetorget og sentralbanestasjonen.
Bygget har tre innganger, og inviterer
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publikum inn fra alle kanter av byen. De
diagonale lyssjaktene inne i bygget gjør
at forbipasserende kan se inn og opp
gjennom biblioteket, og til de forskjellige bibliotekmiljøene. Den gjennomskinnelige fasaden diffuserer dagslyset,
og skal gi en rolig følelse til interiøret.
Om natten vil bygningen gløde med
den delvis translusente ytterhuden, og
man kan fra utsiden skimte de forskjellige aktivitetene og arrangementene som
foregår inne i biblioteket.

Fakta

Deichmanske hovedbibliotek Oslo
• Deichmanske hovedbibliotek Oslo er det nye
folkebiblioteket som vil ligge i Bjørvika, som en del
av Deichmanske.
• Plasseres mellom Oslo S og Operaen, med
næringsbygg og studentboliger som nærmeste
naboer
• Fem etasjer, totalt 18 000 kvadratmeter bibliotek
• Byggherre: Oslo kommune
• Arkitekter: Atelier Oslo i samarbeid med Lund
Hagem Arkitekter AS. Atelier Oslo og Lund
Hagem kvalifiserte seg i 2009 til én av ti plasser
om å være med å konkurrere om å tegne det nye
biblioteket. En konkurranse de altså vant med sitt
forslag “Diagonale”.
• Forprosjektet ble avsluttet våren 2012, og bygget
planlegges ferdigstilt i 2017.
– Vi i Atelier Oslo hadde var et relativt nystartet
kontor i 2009 og hadde pågangsmot og energi,
men manglet tyngden og erfaringen som Lund
Hagem Arkitekter sto for. Sammen utfylte vi
hverandre. Vi hadde også samarbeidet om
tidligere prosjekter og visste at vi jobbet godt
sammen, sier partner og arkitekt Nils Ole Bae
Brandtzæg i Atelier Oslo.
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State of the art

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

Fasad
e
system i
alumi
nium

Astrup AS: Tel: 22 79 15 00,
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo,
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo,
E-post: astrup@astrup.no, www.astrup.no

07 Media as, oslo

HUECK-produsenter:
oslo: Fasadesenteret AS, Tel.: 90 52 16 63
Notodden: Notodden Glass & Aluminium AS,
Tel.: 35 02 00 53
råde: Fas-Tec AS, Tel.: 69 28 22 22
holmestrand: H-Glass AS, Tel.: 33 09 92 80
Skien: Nenset Glassverksted AS, Tel.: 35 59 68 70
tvedestrand: ABA-Tech AS , Tel.: 37 19 94 00
tiller: Glassbygg AS, Tel.: 91 65 38 60
Spillum: Namdal Glass og Fasade AS,
Tel.: 74 21 32 20
tovik: Nord-Norsk Aluminium AS, Tel.: 77 08 94 40

1.225.000
300.000
+1.525.000
=

kilowattimer
i fasade
kilowattimer
i tak
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kilowattimer redusert
forbruk årlig

OPPGRADERING: I tillegg til de
omfattende tiltakene i fasadene, har alt
glass i rommene også blitt skiftet ut.
Her i fra suiten i toppetasjen.

Sparer årlig én million
på nytt glass
De siste årene har signalbygget Royal Garden blitt betydelig oppgradert.
Glassfasaden fra 1984 er erstattet med glass og profiler som har bevart det
arkitektoniske uttrykket, men samtidig gitt betydelige energigevinster.

Tekst Frank Skaufel Foto Lena Knutli

–Trolig sparer Royal Garden rundt én
million kroner årlig på å bytte ut glassene i fasader og tak. Det er betydelig,
sier prosjektleder Svein Kvam, i rådgivingsfirmaet Karl Knudsen AS.
Firmaet er innleid av Rezidor Hotels
Norway, som er byggherre og leietager
av Royal Garden. Sammen med konsulent Bjørn Åge Wibe fra Cowi AS har
Kvam stått for prosjekteringsarbeidet
med å rehabilitere Royal Garden, som
ble bygget i 1984.
– Totalt dreier glassarbeidet seg om
en jobb i størrelsesorden 20 millioner
kroner, sier Kvam.

Stor slitasje

Da Royal Garden ble bygget i 1984
ble det umiddelbart et signalbygg med

utstrakt bruk av glass i fasader og tak.
Blant annet inneholder hotellet tre
glassgårder. Etter hvert ble det stor slitasje, og tiden for å bytte glass var inne.
– Man kunne vurdert prosjektet annerledes, og erstattet ødelagte glass med
nye, men det var ønskelig med en ensartet oppgradering. Derfor valgte hotellet
å bytte alt glass i fasader og tak. Mange
glass var punkterte, og enkelte steder
var de så dårlige at man ikke kunne se
igjennom enkelte takglass. Hvis man
skulle erstattet 30-40 prosent av glasset,
og ikke gjøre noe med resten, ville det
blitt et halvveisopplegg, sier Kvam.

1,2 millioner færre kilowattimer

Royal Garden opplevde også problemer
med inneklimaet, ettersom tetthetsgraden var dårlig. De merker utfordringene med aktivitetene på de kaldeste

dagene på grunn av kulderas langs
veggene. Det nye glasset er av en helt
annet kvalitet enn det gamle.
– U-verdiene på de gamle glassene
lå på t3,0 W/m²K. Dessuten er dagens
rammer og profiler av en helt annen
standard enn de gamle. De nye fasadene holder 0.8 i U-verdi, og nye glass
har lavere energitap og er tettere. Nivået
tilsvarer passivhusstandard. Bare på fasadene i glassgårdene dreier det seg om
en samlet energigevinst på 1.225.000
kilowattimer årlig inkludert forbedret
tetthet i hele glassgården, sier Wibe,
som prosjekterte Royal Garden da hotellet ble bygd i 1984.

1,5 millioner fra Enova

Totalt er 2 649 kvadratmeter glass byttet
ut i fasadene. Taket i glassgårdene utgjør et areal på 1 200 kvadratmeter. Her
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REFERANSE: Anleggsleder i Glassbygg AS, Per Jon Himsverk,
mener at prosjektet er en god referanse. – Størrelsen og
kvaliteten på dette prosjektet viser vår kapasitet. Vi har vært
10-12 mann her i 10 måneder og glasset er kommet løpende fra
fabrikk og inn på byggeplassen. Foto: Harald Aase
SER LYST PÅ DET: Svein Kvam og Bjørn Åge Wibe er
fornøyde med oppgraderingsarbeidet som er utført på
Royal Garden. Foto: Frank Skaufel

GEVINST I GÅRDEN: Byggherre
sparer 1.225.000 kilowattimer årlig bare i glassgårdene i Royal Garden, i følge ingeniørene.

ble alt glass skiftet til energiglass med
en U-verdi 1,1 W/m²K. Det gamle glasset hadde U-verdi 3,0 W/m²K.
– Energigevinst her ligger på 300 000
kilowattimer årlig. I glassarbeid ligger
kostnadene samlet på rundt 20 millioner kroner, av dette er 12,5 millioner
kroner (4,5 på tak og åtte millioner på
fasadene) blitt brukt på energitiltak,
sier han.
Wibe var sentral i arbeidet med å få
tilført Enova-støtte til prosjektet.
– Totalt har prosjektet mottatt 1,5
millioner kroner fra Enova til glassarbeidet.
Wibe mener det ikke lenger er noe
alternativ til de nye glassene med lav
U-verdi.
– Skulle vi ha utført denne jobben
for fem år siden ville oppgraderingen
kostet skjorta. Etter at de nye kravene
kom, har produksjonen av glass økt. Nå
er glassene blitt så gode og rimelige at
ingen velger dårlig glass i dag, sier han.

– Gode egenskaper i glasset

Solskjerming er alltid et tema på bygg
med store glassflater. Royal Garden har
benyttet glass av typen Suncool 70/35
stort sett over det hele. Utover dette er
det ikke noen form for solskjerming.
– Vinduene har gode egenskaper, er
selvrensende og har solbeskyttelse i seg.
Selv om det var varmt i sommer gikk
det greit, sier Kvam.
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Innvending og utvendig solskjerming
ble ikke vurdert.
– På grunn av estetikken har det ikke
vært tema utvendig. Hvis vi skulle laget
innvendig solskjerming, ville varmen
uansett kommet inn. Ved hete kan vinduene åpnes for å slippe varmen ut.
Vinduene har sensorer som sørger for
at de stenges ved regn.

Utfordringer

Det gamle 2-lags glasset i fasaden er
byttet med 3-lags glass. Oppgraderingen medførte en vektøkning på 10 kilo
per kvadratmeter. Likevel var det ikke
behov for å oppgradere bæresystemet.
Men det er montert et helt nytt Hueckprofilsystem, inkludert innvendig profil, klem- og dekklister, på utsiden av
eksisterende bæreprofiler.
For firmaet Glassbygg AS, som hadde
ansvaret for glass- og fasadearbeidet, var
det to andre forutsetninger som skapte
utfordringer for dem. Royal Garden ligger helt inntil elvebredden, og de valgte
til slutt å montere stålbraketter mot Nidelven for å plassere stillasene på disse.
– Det ble vurdert å benytte lektere,
men vi valgte å gå for løsningen med å
montere brakettene, sier Kvam.
Den andre utfordringen var at alt arbeidet måtte utføres mens hotellet var
i drift.
– Sikkerheten ble tatt på alvor, og ingen episoder av alvorlig art oppsto un-

derveis i prosessen, som tok halvannet
år.
Prosjektet med å bytte fasadene gikk
over en periode på 10 måneder. For å
få en optimal fremdrift ble glasset levert
av en lokal glassfabrikk.
– Vi hadde kort tid fra bestilling til
levering, men glass- og fasadeleverandørene leverte alt i tide, og dermed ble
tidsfristene overholdt, sier han.

125 millioner kroner

Royal Garden har gjennomført en større
oppgradering, og glassarbeidet utgjør i
underkant av en sjettedel av totalkostnadene.
– 300 rom og konferansearealet er
også oppgradert. Alt av glass er også
skiftet på rommene. Totalt utgjør prosjektet en kostnad på 125 millioner
kroner, sier Kvam.
Ettersom hotellet er signalbygg, var
det viktig for Kvam at uttrykket forblir
det samme.
– Rezidor har egne kjedearkitekter
som har fått briljere innvendig. Utvendig uttrykk, type glass og farger har de
opprinnelige arkitektene vært involvert
i når vi skulle foreta endringer av fasaden. Vi har vært bevisst på det å ikke
rokke ved det opprinnelige uttrykket.

Pilkington Optiwhite™
– Hvilke begrensninger?

Med Pilkington Optiwhite™ viskes
grensene ut så slipp kreativiteten din løs!
Uansett hvor ambisiøse og fantasifulle dine prosjekt er, ha alltid Pilkington Optiwhite™
i dine tanker. Mulighetene er uendelige. Pilkington Optiwhite™ er et ekstra klart
glass med lavt jerninnhold. Glasset har høy lystransmisjon og det at glasset nesten
er helt fargeløst gjør dette ideelt til bruksområder hvor det blant annet stilles krav
til tykkelse, hvor glasskanter blir synlige eller i prosjekt der åpenhet, og god farge
gjengivelse er et krav.
Neste gang du skal velge glass er valget glassklart.
www.pilkington.no

SJENERT?: Glassdøren i aluminiumsramme leder inn til noe som tilsynelatende er er lite privat avtrede. LED-belysningen i taket motvirker skyggeeffekter
og sørger for at selv ikke konturer av
gjester er synlige fra utsiden..

DUSJ: Inne i baderommet
er det et dusjrom med helglass delevegg og hengslet
dør fra gulv til himling.
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STILIG: Dette er et baderom i en gammel bygård på Frogner i Oslo. Leiligheten er totalrenovert og fremstår
som moderne. Baderommet med to vegger i glass er det først du møter når du går over terskelen.

Baderom i glass på Frogner
Sten Anders Kvanvik kjøpte seg et oppussingsobjekt i form av en liten
leilighet i en gammel bygård på Frogner i Oslo. Han rev ned alt, bortsett fra bærevegger.
Han tegnet og konstruerte og fikk seg en helt ny leilighet med bedre plass og utforming.
Et baderom i glass ble kronen på verket.
Tekst Harald Aase Foto Adam Stirling

Rett innenfor entreen til Kvanvik finner
vi baderommet. 8 kvadratmeter bad
kledd med to utvendige glassvegger,
glassdør og glasstak. Badet er delt innvendig og deleveggen i glass har egen
dør inn til et integrert dusjhjørne.
– Glass er et moderne materiale som
jeg får mer og mer sans for. Jeg driver
med utbygging av boligprosjekter for
førstegangskjøpere. Disse prosjektene
inneholder ofte små leiligheter. Derfor
er det viktig å utnytte plassen. Med dette badet tar jeg med meg mange ideer til
boligprosjektene. Bruk av glass skaper
en bedre romfølelse og dessuten får vi
vegger som er 10-15 millimeter tykke
istedenfor 10-15 centimeter, sier Kvanvik.

Optiwithe og Snow White

Baderommets glassvegger har 10 milli-

meter herdet laminert Optiwhite Opal
Clear glass med Snow White folie. Innfesting er utformet som en del av det
støpte dekket. I taket er det montert åtte
millimeter Optiwhite Opal Clear med
lakkert bakside. Det er slisset spor for
glasset i takkonstruksjonen.
– Det er ikke heldekk lakk i taket. Det
er åpne felter der vi har LED-lys. Parallelt med glasslissene i taket måtte vi ha
lyskilder som ga dirkete lys på veggene.
Uten denne belysningen ville vi fått et
uønsket gjennomsyn. Personer som
bruker badet vill fremstå som konturer.
Det er jo ikke bare festlig, sier Anders
Höyer hos Oxide Glasseksperten, som
har levert glass og utført monteringen.
– Det er steamdusj i baderommet
som avgir mye vanndamp. Hvordan
har dere imøtekommet kravene i våtromsnormen?
– Det er frittstående glassvegger ut i
mot gangen og det er påført membran

i hele gangen Det er er montert inn
ekstra kraftig ventilasjon i baderommet. Dermed har vi her fått et godkjent
baderom i glass, sier Kvanvik.

Lyskilde

Sten Anders Kvanvik har fått inn mye
dagslys i leiligheten etter rehabiliteringen. På kveldstid bruker han baderommet som lyskilde, både til hverdags
og fest.
– LED-lysene styres via en app på
mobilen. Med den kan jeg endre farge og funksjon i veggene. Med bruk av
normalt lys fungerer hele badet som en
gigantisk lyspære som jeg kan dimme
ned om ønskelig. Har ungdommen i
huset fest, kan de lyssette med blått eller rødt lys. Det synes jo de er kult.
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Imponerende tannklinikk i glass

Isblått og flott
– Så flott dere har fått det, sa pasienten da vedkommende trådde inn gjennom
skyvedørene til allmennavdelingen av Colosseum Tannklinikk. Vi forstår den impulsive
uttalelsen og henger oss på. Klinikkens nye lokaler i Oslo fremstår med et lekkert
polarinspirert uttrykk i et harmonisk og imøtekommende miljø.

Tekst Harald Aase Foto Adam Stirling

Colosseum Tannklinikk har alltid vært
opptatt av å bruke mye glass i sine
klinikker. Frostet glass, med trykket
tekst og logo på folie, har vært innredningsdetaljer de lenge har benyttet seg
av i sine lokaler. Selskapet har nå funnet nye virkemidler for å gi pasienter
og besøkende en opplevelse av kjølige,
rene og rolige omgivelser i sine klinikker.
– Vi har et veldig bevisst forhold til
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hvordan vi fremstår og hvilket arbeidsmiljø vi skaper for våre medarbeidere.
Motivene av fjell, isfjell, snø og is i glassene forsterker vårt visuelle uttrykk og
våre tjenester. Et isfjell har for eksempel, i likhet med en tann, største delen
av sitt volum under overflate, sier Gard
Lauvsnes i Colosseum Tannklinikk.
Klinikken på Majorstua består i hovedsak av lange korridorer og et kontorlandskap som ledes ut i tre retninger
fra en felles resepsjon. Inngangen fra
resepsjonen til hver avdeling består av

automatisk skyvedør eller åpningsdør
i glass. Korridorene er inndelt til behandlingsrom, arkiv og møterom. Her
er både vegger og dører i designglass,
med de polarinspirerte uttrykkene trykket mellom to glass.

Overrasket

Pasientenes opplevelse av tannklinikken påvirkes i stor grad av de ansatte.
Lyd og lys er betydelige faktorer i det å
skape et godt arbeidsmiljø.
– Vi har alltid ønsket å slippe inn mye

KJØLIG: Men likevel hyggelig og ikke minst rent. Hver detalj i glassene i Colosseum
Tannklinikk er bevisst valgt ut for å forsterke klinikkens profil.

og gjennomgående lys inn i lokalene.
De naturlige lyskildene i denne klinikken er fasadene. Derfor har vi stort sett
helglassløsning i vegger mot korridor
og videre inn i bygget. Samtidig har
vi behov for å skjerme både pasienter
og ansatte i det daglige arbeidet. Derfor har vi valgt å trykke heldekkende
20 prosent transparent hvitt som bakgrunn og polare elementer trykket i 100
prosent i deler av glasset som dekor. Jeg
skal innrømme at vi var litt spente på
resultatet. Det var en risiko for at det

kunne bli for voldsomt med mye dekor,
glass og lys. Men denne bekymringen
var ubegrunnet. Produkter og løsninger
har innfridd alle forventninger. Spesielt
vil jeg trekke frem glassets lyddempende egenskaper. Vi som byggherre, tannleger og pleiere er veldig godt fornøyd
med resultatet, sier Gard Lauvsnes.

Spesialproduserte løsninger

Ved første øyekast virker rominndelingen i Colosseum Tannklinikk statisk.
Det er den ikke. Alle undersøkelses- og

behandlingsrommene i klinikken har
ulikt areal. Det er dessuten tre forskjellige dørtyper i lokalene. Glass i dører og
vegger består av to herdede 6 millimeter
glass som er laminert med EVA-folie.
Motivene har digitalt trykk på innsiden
av det ytterste glasset i konstruksjonen.
Innfestingen av glass er utført med takog gulvprofiler av typen Bohle. Glassene er skjøtet med fugemasse.
– For oss var dette prosjektet skreddersøm. Ingen glassfelt var like og
tilpasningen av motivene over flere
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SMEKKERT: glamiTEC har benyttet hengsler og profiler i børstet stål som
tilbehør til glassløsningene. Selskapet har valgt produkter i øverste prisklasse. –
Vi skal først og fremst levere kvalitet, sier daglig leder Lars Hanstad.

ALLE SLAG: Det er både automatiske skyvedører, manuelle
skyvedører og hengslede glassdører i tannklinikken. Hver komponent
er tilpasset det helhetlige uttrykket.
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«Produkter og løsninger har innfridd alle forventninger. Spesielt vil jeg
trekke frem glassets lyddempende egenskaper. Vi som byggherre,
tannleger og pleiere er veldig godt fornøyd med resultatet.»
Gard Lauvsnes

glassfelt var komplisert. Dermed stilte
oppdraget strenge krav til både prosjektering, produksjon i fabrikk og montering i lokalene, sier Lars Hanstad, daglig
leder i glamiTEC AS.

Vellykket konsept

Vi har sett glass med trykk i interiør
tidligere. Omfanget av glass med trykk
på Colosseum Tannklinikk er imidlertid ikke dagligdags. Første smakebit får
vi ved å komme inn i den store og åpne
resepsjonen. Tre glassdører leder inn i
hver sin avdeling og en skillevegg i glass
skjuler arkiv og lagerrom. Både mate-

rialvalg og motiver roper etter plass og
rom. Denne forutsetningen har byggherren levert. Ansatte og pasienter er
fornøyd.
– Vi har kun brukt lokalene i to uker.
Men vi har rukket å gjøre oss noen viktige erfaringer. Alle pasientene vi tar i
mot er jo her for første gang. De virker
positive og glade når de kommer inn.
Våre medarbeidere virker også veldig
fornøyde. Vi har fått flotte lokaler som
også er funksjonelle. Tannleger skaper
jo en del lyd. Derfor er det betryggende at glassene demper både lyden av
verktøy og andre lyder fra behandlings-

rommene. Dette ble vellykket, sier klinikkleder ved Colosseumklinniken på
Majorstua, Anniken Lærum.
Colosseumklinikken er en nordisk
tannlegegruppe som består av tannlegekontorer over hele Norden. I skrivende
stund er selskapet i ferd med å ferdigstille en klinikk på Sotra og de er i gang
med å bygge klinikk i Fredrikstad.
– Løsningen vi har funnet her i Oslo
innfrir også alle kliniske mål for virksomheten. Derfor er denne klinikken en mal for våre fremtidige byggeeller rehabiliteringsprosjekter, sier Gard
Lauvsnes.
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«Can you please give us some privacy?»
Sa sjefen til da den aidssyke
Andrew Beckett (Tom Hanks)
skulle få sparken fra et stort
advokatfirma i filmen Philadelphia i 1993. ”Privacy”
fikk de ved å skru på strømmen til det elektrokromme
elementet i glassene i store
møterommet.
Siden den gang er denne type
glassprodukt både hatt en teknologisk
og en prisgunstig utvikling. Nå gjør
glamiTEC dette til «hyllevare» gjennom
sitt «glamiVision».
glamiVISION er en strømførende
folie som er opak når strømmen er av
– da kan en ikke se gjennom glasset,
men det slipper gjennom noe lys. Når
strømmen slås på , så blir LED krystal-

lene retningsorientert slik at en kan se
gjennom glasset.
Et av de første stedene dette produktet er montert er på Colosseum Tannklinikk. Fire behandlingsrom har delevegger som kan åpnes/lukkes kun ved
hjelp av en vanlig lysbryter. Dette kan i
tillegg kombineres med design trykket
mellom to glass på deler av flatene.
– Dette var en type glass som vi lenge har kunnet ønske oss å bruke i våre
klinikker. Her på Majorstua har vi allerede fått dette montert i reguleringsavdelingen, hvor vi har et behov for å
kunne se behandling fra utsiden, men
også «lukke» rommet dersom hensyn
til pasientene tilsier det. Dette er et så
spennende produkt at vi velger å bruke
dette i vårt nye møterom. Her vil vi forsøke å bruke funksjonen i glasset som
whiteboard til fremvisning av levende
bilder, sier Gard Lauvsnes.
– Det er fullt mulig å bruke funksjon-

ene til whiteboard. Det beste resultatet
får en ved å projisere på lukket glass fra
baksiden. Det blir utrolig fine bilder, og
en slipper å ha en skjerm som forstyrrer
når en ønsker å åpne glasset, sier Morten Rognhaugen, teknisk ansvarlig hos
glamiTEC.

Fakta
glamiVISION

Tekniske data		
Laminering Herdet eller varmeforsterket glass
Tykkelse
3+3 til 19+19 + filmtykkelse
		
ca 1,5 mm
Størrelse
1820 mm x 3500 mm
		
(str over 1500 mm er noe dyrere)
Fasong
Alle fasonger inkl hull er mulig
Lagring
-20 til + 7+ grader Celsius
Bruk		
-10 til +60 grader Celsius
Elektristet
65+ - 5 volt med adapter
Optisk
Gjennomsynlighet ca 75%
Levetid
Over 10 år

Enkelt.
Raskt.
Unikt.
Rammeløst balustradesystem i glass
• 50 % raskere å montere enn alternativene
• Sparer tid og penger - Det horisontale
TAPER-LOC®-designet gjør at systemet
kan justeres, demonteres og settes sammen på nytt
• Møter BS 6180: 2011-kravene
Besøk taperloc.eu for å se en demonstrasjon

RETTER SEG ETTER

GENERELT TILSYN
FOR BYGG OG
ANLEGG

Copenhagen, Stamholmen, 70 Unit B, DK-2650 Hvidovre, Denmark
Tel: +45 36 72 09 00 Fax: +45 36 70 33 35 www.crlaurence.dk
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BS 6180:2011

NYTT OG GAMMELT: Ibsenhuset, som selvfølgelig har fått navn etter
Henrik Ibsen, har beholdt sitt arkitektoniske uttrykk etter renoveringen.
Det lille bildet er tatt før renoveringen startet.

Gjenoppstått i tre og glass
Ibsenhuset i Skien, som ble innviet i 1973, var en gang et av landets mest moderne kulturhus.
I fjor fikk huset pålegg om utbedringer for å innfri nye brannkrav.
Resultatet ble en rehabilitering av den gamle fasaden og modernisering
i publikumsområdene i foaje og i sanitærrom.
Tekst og foto Harald Aase

Førsteinntrykket man får er at det ikke
er gjort endringer i fasaden på det
verneverdige Ibsenhuset. Det er feil
inntrykk. De gamle treprofilene og vindusrammene er erstattet med nye materialer med samme uttrykk. De gamle
helglassdørene er byttet med tredører i
samme utførelse som resten av fasaden.
Foajeen er ny og billettlukene er trukket
inn i bygget og utført i glass.
– Bakgrunnen for at vi satte i gang
dette store prosjektet var at vi fikk pålegg om å installere sprinkleranlegg i
taket i foajeen og fellesområdene tilknyttet denne. Vi måtte uansett rive
alle himlinger og vi konkluderte raskt
med at vi like godt kunne rive både inngangsparti, billettluker og innredninger
i toalettanleggene, sier teknisk sjef for
Ibsenhuset, Yngve Fagerli.
Oppdraget til 4B Arkitekter var enkelt
sagt å beholde det gamle arkitekton-

iske uttrykket, men samtidig gjøre noen
grep for å tilrettelegge huset for moderne krav og bruk.
– I utgangspunktet var alt arbeid
med fasaden kategorisert som utskiftninger. Men vi har oppgradert glasstypene i fasaden. Vi har dessuten erstattet de gamle treprofilene i furu med nytt
materiale. Men denne Accoya-løsningen vi har fått her, fungerer veldig bra.
Visuelt har den samme uttrykk, men vi
har fått en langt mer stabil fasade, siden
dette rene trevirket i liten grad er utsatt
for krymping, sier Fagerli.

Godt med glass

Glassfasaden, inkludert dørfeltene,
er over 50 meter lang og gjennomsnittlig 5,6 meter høy. Inngangspartiet for hovedentreen består av fem utvendige doble dører med glassfelt over,
vindfang og en innvendig fasade.
– Bortsett fra noen unntak, er det
8,76 herdet og laminert 2-lags ener-

giglass med argonfylling i hele fasaden
og inngangsparti, sier Morten Mitchell i
Nenset Glassverksted.
Accoyaprofilene skal ha god holdbarhet og produsentene gir 50 års garanti
over bakken og 25 under. Samtidig skal
det være tilnærmet fri for krymping og
svelling, og det skal være vedlikeholdsfritt utover vanlig renhold. Hardheten
er på nivå med eik og furu.
Planen var å montere glasset inn i
karmer og profiler på byggeplass. Men
slik gikk det ikke.
– Alle glass ble montert på fabrikk på
grunn av korte tidsfrister. Alle komponenter skulle være installert og ferdig
stappet, skummet, og belistet i løpet
av en tidsramme som ikke var mulig å
gjennomføre på byggeplass. Derfor ble
monteringen av glass utført på Dørfabrikken Vatnestrøm, som har levert
profiler og karmer, sier Morten Mitchell
i Nenset Glassverksted.
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Glass for bad og billetter

SOLSKJERMING TIL NÆRINGSBYGG

De nye toalettanleggene i Ibsenhuset
fremstår som romslige og lekre. Dametoalettet har 9 avlukker og herretoaletter har tre avlukker og 6 urinaler. Alle
avlukker og urinaler har vegger i 12,76
herdet og laminert Opti White glass.
Dørene derimot har 8,76 glass fordi
dørbeslagene ikke er dimensjonert for
12,76 glass. Den private tryggheten er
ivaretatt av en Arctic Cool White folie
påført mellom glassene.
Avlukkene har Dorma vridere og låskasser med ledig/opptatt funksjon, PT
pivot hengsler med gulv-dørlukkere GIGANTISK: Vindfanget har store dimensjoner og har blitt en positivt faktor for å
med holdefunksjon.
skape bedre komfort i huset.
Skyvedørene i kontorene bak resepsjonen har 10 millimeter herdet glass.
Dørene er utstyrt Dorma-automatikk,
som er basert på magneter som trekker
døren på en stillegående måte. Automatikken er levert med MANET fester på
glasset. Som avlåsning til automatikken
er det montert magnetlåser.
– Vi er godt fornøyd med toalettanlegget. Rengjøringspersonalet skryter
av at det er blitt mye enklere å holde
rommene rene med alle disse glassflatene. Brukeren av huset gir oss også
BILLETTLUKA: Både utvendig disk og
ELEGANT: Toalettanleggene har båser
gode tilbakemeldinger. Vi har fått et hus
de bakenforliggende kontorene er utført
og avlukker i glass. Det både ser bra ut og
som har innfridd våre krav, sier Yngve
i glass. Etter at vi passerer dørstokken
gir brukerne en følelse av kvalitet.
Vental_annonse185x127mm_G&F_Layout
1 25.04.14 11:41 Side 1
Fagerli.
kommer vi inn i et moderne kulturhus.

the sky is the limit
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GLASMONTRAR BY SVALSON
Elmanövrerade glasmontrar från Svalson finns i ett flertal olika utföranden och kan anpassas utifrån specifika
krav från kunden.
– Inbyggda i väggen med endast glaset synligt – horisontal- eller vertikalgående.
– Som en glasbox med ett vertikalt gående glas som öppnas nedåt.
– Enkel manövrering med RFID-tagg eller kort.
– Förses med säkerhets- och skyddglas mot personskador, skadegörelse och
inbrottsförsök.
– Lämplig till alla typer av exklusiva utställningar
GLASMONTRAR BY SVALSON presenterades på Precious 2014 – Stockholm Nordic Watch & Jewellery fair

VEKKER OPPSIKT: Ikke merkelig at dette flott glassprosjektet har vakt stor interesse både i inn- og utland. Alle foto: Privat

NATURLIGVIS: Veggene er av sand og leire kombinert med
bruk av tre, mens solen sørger for å varme opp boligen.

VELKOMMEN INN: Benjamin Hjertefølger og
kona Ingrid Marie har god grunn til å være stolt over
prosjektet. De viser det gjerne frem for besøkende.
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Valfarter naturhuset
i Gildeskål
Ingrid Marie og Benjamin Hjertefølger må arrangere visninger for å dekke behovet
for alle som ønsker å se på det fantastiske kuppelhuset i Nordland.

Tekst Frank Skaufel

– Det har kommet hundrevis av turister og interesserte for å se på prosjektet.
Rundt ti seriøse interessenter går med
planer om å bygge et lignende hus som
vårt. Jeg blir ikke overrasket om det i
fremtiden vil komme flere slike prosjekter, sier Benjamin Hjertefølger.
Familien Hjertefølger ønsket å lage et
hus hvor de i størst mulig grad skulle
benytte naturlige og miljøvennlige byggematerialer, og hvor de i fremtiden for
det meste blir selvforsynte.
I all hovedsak består huset av et naturhus inne i en stor glasskuppel. Den
fungerer som et drivhus, slik at familien
kan dyrke sin egen mat. Glasskuppelen
sørger også for levelige uteforhold selv
når det er ruskevær ute, og er selvsagt
vann- og vindtett.
Boligen er bygd opp av 200 tonn
sand og leire, mens veggene er isolerte
med trefiber og høy. Den innvendige
boflaten er på 240 kvadratmeter fordelt
på tre etasjer, dette er inkludert boder.

15 meter i diameter

Selve drivhuset er 15 meter i diameter
og er 7,5 meter høyt, og satt sammen
av rundt 350 glass i ni ulike størrelser.
Selve glasset er herdet og er seks millimeter tykt.
– Leverandøren hadde aldri bygget en
så stor glasskuppel tidligere. Ti meter i
diameter var den forrige «rekorden».
De måtte utvikle et nytt og kraftigere system for å sette sammen glass og
aluminiumsprofiler som tåler mye vind
og snøfall. Derfor ønsket de selv å være
med på prosessen, sier han.
Leverandøren er Solardome, som har
holdt på i 40 år med å produsere ulike typer av glasshus. Hjertefølger valgte
ikke å benytte laminert glass, som er anbefalt av Glass og Fasadeforeningen. Laminert glass vil ikke skape nedfall om
glasset knuses.

– Grunnen til at dette glasset ble
valgt, er styrken. Herdet glass tåler mye,
sier Hjertefølger.

Mange funksjoner

Kuppelen er et vakkert skue, men den
har langt flere funksjoner enn at det ser
fint ut. Innvendig finnes terrasser hvor
man kan kose seg på finværsdager. I
tillegg benyttes varmen til økologisk
matproduksjon. Mellom husveggen
og glasskuppelen finnes det rundt 8090 kvadratmeter med drivhus. For en
familie som ønsker å være selvberget er
ideen med å bygge glasskuppel rundt
boligen genial. Huset skal være landets
eneste med fullverdig kretsløpssystem.
– Vi kom litt sent i gang med såingen
i vår, men vi har allerede høstet tomater, agurker, druer, epler og plommer,
forteller Hjertefølger.
Vannet til den økologiske matproduksjonen får de av boligens overskuddsvann. Kloakken omgjøres til
gjødsel, og avløpsvannet brukes til
vekstene i drivhuset. I praksis blir dusjvannet ført inn i tanker hvor det blir
renset, og sendes tilbake i drivhuset ut
til planter og vekster. Dermed går minst
mulig vann til spille.
– Vi ønsker et biologisk kretsløp, og
på denne måten blir vannet brukt til
vanning og gjødsling. Etter hvert vil vi
produsere mye mer enn vi gjør i dag,
sier Hjertefølger.

Svalt i varmen

I sommer hadde Norge et fantastisk
sommervær. Gildeskål og Nordland
fylke var intet unntak. Det førte til hete
dager inne i glasskuppelen, men termisk masse i selve naturhuset sørget for
levelige forhold.
– I en toukers periode opplevde vi
temperaturer på oppunder 30 grader.
Da greide man ikke å oppholde seg
særlig lenge på takterrassen, men inne
i huset var temperaturen behagelig. Det

ble ikke særlig varmere enn 25-26 grader, sier Hjertefølger.
Vinteren i nord kan være tøff, men erfaringene så langt tyder på at prosjektet
har vært vellykket.
– Vi har en vedovn som varmer opp
hele huset i perioder hvor vi ikke får naturlig varme fra solen. Ovnen sørger for
varme til det vannbårne anlegget, og bidrar til at vi har god temperatur i huset
selv under mørketiden.
I et par måneder holder solen seg
unna, og dermed blir virkningen av
glassfasaden mindre enn resten av året
når solen titter frem.
– Selv i mørketiden holdt vi tre-fire
grader varmere inn i glasshuset enn
utenfor. I tillegg slapp vi vinden, og
dermed føltes det mye varmere. Inne i
huset holdt vi en fin temperatur hele
vinteren. Så langt har vi gode erfaringer
etter snart ett år med huset.

3,1 millioner

Ideen med å bygge et miljøvennlig hus
fikk paret etter et besøk i Sverige, hos en
mann som hadde satt opp en lignende
bolig.
– Han hadde satt opp et laftet tømmerhus inne i drivhuset. Vi utviklet
prosjektet til å sette opp et naturhus
inne i kuppelen, sier Hjertefølger.
Da de startet opp sitt eget prosjekt i
Gildeskål ble svært mange interesserte,
og en god del av dem bidro underveis i
byggeprosessen.
– Totalt har vi brukt rundt 3,1 millioner kroner, men svært mye er lagt ned
som egeninnsats i tillegg.
Interessen er ikke blitt mindre etter at
huset sto ferdig.
– Vi setter av bestemte tider hvor folk
kan komme, og vi gjør avtaler for grupper som kommer på besøk. Noen ganger dukker det opp turistbusser, smiler
han.
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Gammel fasade: slik fremsto fasaden før rehabiliteringen startet. Samme utforming, men helt nye materialer. Foto: Rubicon

Nytt konsept
testet på Karmøy
Med rehabiliteringen av bygget til Gassco på Karmøy har arkitekt Thomas Brekke hos
Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS i Haugesund tatt et dristig valg. Som en av
de første i verden er et helt nytt konsept i bruk. - Alt arbeidet med monteringen av fasaden
foregår fra utsiden. Det vil si at bygget kan være i full drift mens arbeidet pågår, sier han.

Tekst og foto Guro Waksvik

– Det er en genial måte å bygge på, og
vi mente det ville passe godt i dette prosjektet. Vi trodde vi var først i Norge til
å teste ut systemet. Det viser seg at vi
er en av de første i verden, medgir sivilarkitekt Thomas Brekke.
Bygget ble opprinnelig bygget i 1984
av Statoil. Siden har det vokst trinnvis
med et påbygg mot sør, og deretter et
mot nord.
– Nå var det luft- og vannlekkasjer
på fasaden. Vi måtte gjøre noe, forteller
spesialkonsulent Kjell Skorild i Gassco.
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Da Schüco lanserte et nytt system for
rehabilitering av fasader tenkte Brekke
dette kunne være veien å gå.
– Vi har erfaringer med Schüco fra
før, og tenkte det kunne være aktuelt
for oss å prøve dette. Systemet er rasjonelt. Bygget er i full drift mens arbeidet
pågår. Først blir den gamle kledningen
fjernet. Deretter monteres den nye fasaden. Til slutt fjernes de gamle vinduene,
forklarer arkitekten.
Skorild synes ideen var god, og mente
det ville være en god måte å gjøre det
på.
– Vi sa ja fordi vi kunne være i drift

som før mens arbeidet pågikk. Med
andre løsninger måtte vi ha flyttet ut.
Sammenliknet med en tradisjonell
måte å skifte fasade fant vi det regningssvarende. Vi fikk en økonomisk forsvarlig løsning. Da har vi regnet med det vi
har spart på å ha driften i gang.
Samtidig benyttet Gassco anledningen til å oppgradere totalt 32 rom inne,
noe som kunne utføres raskt ettersom
ytterveggen var inntakt.

Fikk byggeskikkprisen i 2005

Da gassoperatørselskapet Gassco ble
dannet i mai 2001 overtok selskapet

Ny fasade: Den nye fasaden mot sørøst er montert, og gir bygget et helhetlig uttrykk.

Statoils bygg og brakkerigg. For å få utvidet bygget ble det utlyst en arkitektkonkurranse, med strenge krav til
funksjonalitet og arkitektur. Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
vant konkurransen.
– Vi la vekt på å utnytte tomten og
utsikten til sjøen. Byggene er formet i
vinkel, slik at de fleste kontorene har
sjøutsikt, sier han.
Nybygget ble satt opp der den 20
år gamle brakkeriggen sto, og er bygd
sammen med det gamle kontorbygget.
Da nybygget sto klart i 2005 ble det
tildelt Karmøy kommunes byggeskikkpris. Da det var på tide med rehabilitering falt valget naturlig nok samme
arkitektkontor.
– Schüco er en stor og verdensomspennende bedrift, og noen må være
først. Vi forventer at et nytt produkt er
bedre enn de foregående, sier Brekke.
Med det nye rehabiliteringskonsep-

tet lå alt til rette for et hånd i hanske
produkt. Prosessen var smidig og gikk
skånsomt for seg. Med allerede eksisterende sokler var det enkelt å montere
den nye fasaden.

Lavere energibruk

Alle typer glass kan benyttes, og solskjermingssystemet er en integrert del
av fasaden. Det er benyttet en screenduk, og tre lags solreflekterende 70/35
glass.
– Klimaet i vest er tøft, og fasaden
som vender mor sørøst er spesielt utsatt.
Isoleringen er i prinsippet doblet, og gir
et bedre energiregnskap. Vi har fått en
fullverdig TEK 10 vegg. Andre faktorer
spiller inn slik at bygget ikke når passivhusstandard, forteller arkitekten.
Med dobbelt veggtykkelse er det blitt
dypere vinduskarmer. Dette gir noe
mindre utsyn, men utsikten er fremdeles upåklagelig.

– For hvilken som helst eldre bygningsmasse som sliter med energi er
dette et genialt system. Det er enkelt
å etablere et nytt klimasjikt, og få en
fullverdig kuldebroisolasjon. Det er en
smart fasade som gir lavere energibruk
og oppfyller framtidens krav, sier Brekke.

Fakta
Gassco

Adresse
Bygnes på Karmøy i Rogaland
Byggherre
Gassco
Arkitekt
Arkitektkontoret Brekke Helgeland
		
Brekke AS i Haugesund
Byggeår
2014
		
Informasjon om glass og fasader
Fasadeentreprenør Rubicon AS
Profiltype - Fasade ERC 50 - levert av Schüco
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Et konsept med
muligheter
Geir Bærheim i AS Rubicon er ikke i
tvil om at ERC 50 er en fornuftig måte
å tilnærme seg rehabilitering på. – Vi
ser potensialet i denne tankegangen.
Huset lever samtidig som det
renoveres, sier han.
Tekst Guro Waksvik

Lakkert glass: Den rehabiliterte
fasaden er på cirka 250 kvadratmeter.
Der det før var malte metall kassetter er
det nå lakkert glass.

Men som ved alt byggeri er det
svært viktig at utførelsen blir korrekt
i alle ledd. Når nye løsninger bygges
for første gang kan det oppstå utfordringer både for systemleverandør og
entreprenør som må løses.
– Det har det også vært her, men
vi regner med at dette er nyttige erfaringer som vil bli implementert i
systemet når det benyttes andre steder, understreker Brekke.
– Tettheten av fasaden var ikke
akseptabel etter første forsøk og det
måtte utføres endringer for å utbedre
dette. Det gjenstår å se om resultatet
av dette er tilfredsstillende når temperaturen ute blir lav og vind og uvær
setter inn, sier Skorild.
Fasaden som ble rehabilitert er på
cirka 250 kvadratmeter. Der det før
var malte metall kassetter er det nå
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Dristig valg: Arkitekt Thomas
Brekke (t.v.) og spesialkonsulent
Kjell Skorild i Gassco foran den
nye fasaden. Som en av de første
i verden har de gått for et nytt
konsept fra Schüco.

lakkert glass. Det gir veggen mer spill
og liv fra det reflekterte lyset fra sjøen.
– Jeg ønsket å få til et enda mer homogent uttrykk av fasaden, og valgte
farge og materialer knyttet til de nye
tilbyggene i sør og nord for å oppnå
dette. På noe av den gamle fasaden
var det slitt teglstein. På grunn av saltutslag og frostsprengning har teglstein begrenset levetid. For å beskytte
den har vi kledd den inn. Det bidrar
ytterligere til helhet.
Inndelinger er lik den gamle, med
sprosser. Det er mulig å legge solcellepanel inn i fasaden.
– Med rehabiliteringen har vi fått
en kraftig forbedring, slår Skorild fast.
Det nye systemet heter ERC 50, og blir
nå testet ut hos Gassco på Karmøy
som en av de første i verden.

– Arkitekt Thomas Brekke var begeistret
for denne måten å tenke på. Han frontet konseptet, og foreslo at vi skulle gå
for det. Det var vi og Gassco og enige
med ham i, sier Bærheim.
Også for Rubicon er systemet nytt.
Monteringen har vært en lærerik prosess.
– Enkelte ting gjør vi for første gang,
og det er mye å sette seg inn i. I vår bransje må vi være villige til å lære nye ting.
Det ser vi nytten av. Med dette produktet får vi testet ut og gått noen nye stier.
I løpet av byggeperioden var det noe
støy i en periode, utover det gikk det
knirkefritt.
– Vi er vant til Schüco og deres
systemer. Selv om dette er en ny fasade med nye komponenter var det ingen
problemer.
Under rehabiliteringen på Gassco på
Karmøy kunne systemet festes i betong
i den gamle fasaden. Det ble derfor ikke
tilleggsvekt på eksisterende bygg.
Rubicon AS er en av Rogalands ledende fasadeentreprenører. Bedriften
holder til i Klepp kommune på Jæren.
Rubicon har samarbeidet lenge med
Schüco og prosjekterer, produserer og
monterer komplette leveranser i deres
profilsystemer.
– Vi valgte Schüco som samarbeidspartner fordi de er langt framme på
utviklingen av vinduer fasade og tak.
Vi regner med at et produkt er godt utviklet før det slippes på markedet. Vi er
også sikre på at systemene er beregnet
på norsk klima og værforhold.
Bærheim har vært i bransjen siden
1978 og var med å starte Rubicon i
1994. Siden har bedriften utviklet seg
fra et lite firma til en fasadebedrift av
vesentlig størrelse. Bedriften har solid
økonomi og sysselsetter i dag rundt 70
personer. Bedriften befatter seg for det
meste med næringsbygg.

Dyrere men lønnsomt

– Vi renoverte fasaden og tilleggsisolerte uten at de ansatte måtte flytte
ut. Vi oppgraderte også glasset for å gi
et positivt energiregnskap. Det er brukt
sol- og varmereduserende glass, forteller Bærheim.
For kunden ligger besparelsen i at de
slipper å flytte ut.

21–24 October 2014

Stål og glass

Som vi omtalte i forrige utgave, har Jansen utviklet
spennende stålprofiler til bruk spesielt i rehabiliterings- og renoveringsprosjekter. Nå inviterer
Schüco Jansen Stål til «Steel Art 2014». Kulisse
for arrangementet er «Verkstedshallene» på Aker
Brygge. Programmet har disse faglige postene:
Stål og glass i fasadearkitektur:
Design, bærekraft og modernisering
v/Klaus Brücker, Schüco Jansen Stål
Riktig planlegging og prosjektering:
Produkter og planleggingsverktøy
v/Håkon Eggestad, Schüco Norge
Delikat rehabilitering av industribygg:
Modernisering av «Verkstedhallene», Aker Brygge
v/Jens Noach, Space Group Arkitekter as
Konferansen avsluttes med prosjektbefaring
i nettopp «Verkstedhallene».

CRAFTS
LIVE!
// I aktivitetsområdet hall 9 finnes produkter
til anvendelse.
// Lønnsomme forretningsområder med
bearbeidet glass til innendørs bruk til dusj,
vegger, gulv og møbler
// Fordelaktig know-how: seminarer, foredrag
// Bilglass, aktuelle trends, produkter og tips
til bruksområder.

www.glasstec.de/crafts

NYTT TEAM: Daglig leder Robert Nøsen, Frithjof Riis og
styreleder i det nye selskapet, Magnus Svendsen.

Ny tid i kjent bransje

Andr. L. Riis har overtatt aksjemajoriteten i TrønderGlass,
som driver utsalg av dører og vinduer og en av landets få
nettbutikker med dører og vinduer.
– Ved å gå inn i TrønderGlass er vi ikke bare tilbake i en
velkjent bransje, men også på full fart inn i en ny tid, sier
Frithjof L. Riis.
TrønderGlass skifter nå navn til Riis Dør og Vindu.
– Med Riis på laget får vi muligheter til å utfordre bransjen videre, sier daglig leder Robert Nøsen.

Endret åpningskraft?
Kommunal og mangfolddepartementet foreslår flere
endringer til nåværende Teknisk Forskrift.
«For byggverk med krav om universell utforming» hovedatkomst og hovedrømningsvei og i «Bygning
med krav om tilgjengelig boenhet» -gjelder for dører i
alle atkomst og rømningsveier.
I resten av EU er kravet på 30 N, og en tilpasning
til gjeldene regler i Europa, vil bidra til en enklere og
mer kostnadseffektiv byggeprosess, er en begrunnelse.
Høringsdokumentet er nå ute og høringsfristen går ut
1. januar.

Int. Ex. AS
International Exhibition and Export Services
Kristiansandsgate 12 C – N-0463 Oslo
Tel. +47 22 33 73 33 – janicke@int-ex.no

www.int-ex.no

glt1402_HA_85x260_NO.indd 1
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Tilbake til start?
Som mange registrerte, valgte forrige
regjering å redusere kravet til bruk av
personsikre glass i boliger.
Etter regjeringsskiftet, har Glass og
Fasadeforeningen jobbet iherdig med
KMD for å justere dette tilbake til nivået vi hadde før 2013, slik at glassfelt
i boliger blir sikret etter samme kriterier, uavhengig av etasje. Det er for oss
ulogisk at det ikke er krav til personsikre glass i plan 1 og 2, samt mot balkonger. Det er som kjent like stor fare
for kuttskader, uavhengig av hvilken
etasje man oppholder seg i.
Som følge blant annet av dette

arbeidet la Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) la før sommeren ut et høringsforslag vedr. TEK
10, der de blant annet ønsker strengere krav til bruk av personsikre glass i
boliger. Blir de foreslåtte endringene
realisert, betyr det at kravene er tilbake
på det nivået de hører hjemme og forskriften gjenspeiler sitt formål om krav
til sikkerhet.
Glass og Fasadeforeningen har, for
å støtte opp de faglige argumentene,
sendt inn høringssvar som støtter endringsforslaget.

Vindusﬁlm	
  og	
  solskjerming	
  
www.vindusﬁlm.no	
  
Vi	
  leverer	
  vindusﬁlm	
  og	
  
sikkerhetsﬁlm	
  fra	
  	
  
Solar	
  Gard	
  Saint-‐Gobain	
  
Kontakt	
  oss	
  i	
  dag	
  på	
  	
  
tlf	
  406	
  42	
  891	
  eller	
  
post@eclipHc.no	
  

Sikker transport av glass,
Løftevogn og glasslager

!
ET !
NYH e nye
r
å
Se v tside:
net x.com
me
teki

Nomade 300 kg

Express 150 kg

Glass stativ
Glassheis op til 300 kg
Glasslager
Bilindredning
Typ 5

Typ Ergo

Tekimex International ApS | Baldersbuen 21 | DK 2640 Hedehusene | Tlf +45 46 56 03 43 | info@tekimex.dk | www.tekimex.com
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Jon Hole
til minne
Jon Hole var formann i Glassmestrenes
Landsforening 1975 – 1977 før han ble
Glassbransjeforbundet i Norges første
president ved opprettelsen av forbundet
i oktober 1977. Han ble æresmedlem i
GF i 1998, noe som er bransjens høyeste utmerkelse. Både som foreningsleder
og næringslivsleder har han satt sitt
preg på norsk glass- og fasadebransje.
Jon Hole begynte i lære i glassfaget hos
Kjelstrup Olsen. Han er utdannet glassmester med håndverksbrev. Etter å ha
jobbet hos Kjelstrup Olsen og deretter
Glassmester Gjesdal, bestemte Hole
seg for å starte egen virksomhet høsten
1964. Det ble starten på ett håndverksog industrieventyr der innholdet også
var med på å forme glassbransjen i
Norge.

Nytt sekretariat

I 1977 fikk Glassbransjeforbundet rollen som felles sekretariat for Glassmestrenes Landsforening (GL) og, etter

hvert, Isolerglassprodusentenes Forening (IPF), som ble dannet i 1978.
Hole så betydningen av å samle alle
deler av bransjen under samme paraply
og han var en pådriver i dette arbeidet.
GF ble bransjens talerør utad overfor
brukere, myndigheter og samarbeidende institusjoner.
I Holes presidentperiode inngikk GF
et samarbeid med Norges Byggforskningsinstitutt om å etablere Kontrollordningen. Det innebar at Byggforsk,
som uavhengig part, utførte kvalitetskontroll av isolerglass ute hos produsentene. Denne kontrollordningen
betød mye for bransjens seriøsitet.
Samtidig dannet Kontrollordningen
grunnlaget for at GF utarbeidet garantibestemmelser og retningslinjer
for reklamasjoner av isolerglass. Disse
bestemmelsene var i bruk helt frem til
2005 da forbrukerkjøpslovens retningslinjer for reklamasjoner overtok.
GF utviklet et omfattende kursvirksomhet. Kurskompendiet dannet grunn-

laget for en materiallærebok i glass.
Boken ble lærebok for arkitekt- og ingeniørstudenter. Læreboken ble også
et viktig verktøy for utdanning av lærlinger i glassfaget og som bransjen eget
oppslagsverk.

Egne virksomheter

Fra starten i 1964 utvidet og etablerte
Jon Hole virksomheter innenfor hele
glassbransjen. Hole og selskapene hans
markerte seg både som glassmester, fasadeentreprenør og isolerglassprodusent
i Bergen, Vaksdal, Florø, Stavanger,
Tønsberg, Oslo og Århus i Danmark. På
det meste hadde Hole ansvaret for mer
enn 400 ansatte.
Glass og Fasadeforeningen vil huske
Jon Hole som en fagmann som har
gjort en uvurderlig innsats for norsk
glass- og fasadebransje.
Han vil alltid ha en plass i vår historie.

Glass og Fasadeforeningen

TGI®-Spacer M:

Re-designing the world of Warm Edge.
The key to success: Providing innovative solutions to complex requirements.
The M is the logical successor to the TGI ® -Spacer, which is based on versatility.
A variety of possible combinations can be used to create your optimum solution.
Make use of:  Increased rigidity  Higher productivity  Improved processability

NEW

Technoform Glass Insulation GmbH
Matthäus-Merian-Straße 6 | D-34253 Lohfelden
Phone: +49 561 9583 100 | Fax: +49 561 9583 121
www.glassinsulation.de | info@glassinsulation.de
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Solbeskyttelse med visjon
Dansk Industri bygger nytt hovedkontor i hjertet av København.
Et avansert glasstak gir overdekning av atriet inn i mot Tivoli. 1700 kvadratmeter
glasstak gir store utfordringer for klima og utsyn. For å imøtekomme kravene
måtte ny innebygd mikrolamell solskjerming benyttes.
Tekst Arne Lycke

Ifølge ingeniørene, ville det by på store
utfordringer å skape et godt inneklima
i et atrium under et sørvendt glasstak
med 46 graders helning. Glasstaket
er en del av det nye hovedkvarteret til
Dansk Industri, som har fått navnet
«House of Industry». Samtidig har
glasstaket skapt betydelige utfordringer
for den estetiske utformingen av bygget.
Utvendig skal taket dekke bygningens
åtte etasjer, som faller til to etasjer
mot Tivoli, og spille på lag med Even50

tyrhagen, midt i byen.
Atrium som er dekket av glasstaket,
er en integrert del av huset og binder
huset sammen. Området skal fungere
både som inngangsport, stue og kursog konferansearealer. Utfordringen har
vært å skape et godt inneklima under
det store glasstaket.
– Det var viktig at atriet ble en hyggelig plass som du kan oppholde deg
i, («bo i»), og dermed var innemiljøet en prioritert oppgave, mens ønsket
om et glasstak som arkitektonisk grep,
samtidig skal gi den gode opplevelsen

i bygget, sier prosjektdirektør Anne G.
Jensen i Dansk Industri.

Effektiv solbeskyttelse nødvendig

Glassflaten består av 1500 kvadratmeter sørvendt tak og 200 kvadratmeter i
den sørvestlige gavlveggen mot Tivoli.
Takflatene er delt inn i syv seksjoner
med en vinkel mellom 0 og 46 grader.
I tillegg er det fem seksjoner med solceller. Et glasstak i dette omfang krever
naturlig nok en effektiv beskyttelse mot
solen.
I anbudspapirene ble det stilt krav

JA TAKK, BEGGE DELER: Fra atriet er det en vakker utsikt mot Tivoli
og byen, samtidig som det er godt dagslys og inneklima i atriet.

i House of Industry
om at temperaturen i atrium skal være
mellom 22-27 C om sommeren og 2025 C om vinteren. Det aksepteres at
temperaturen kan overstige 26 C i 100
timer per år og 27 C i 25 timer per år.
Opprinnelig var det planlagt at utfordringen skulle løses med en silketrykket solskjerming på utsiden av glasset,
supplert med innvendige markiser med
en reflekterende duk. Beregninger viste
at samtlige markiser ville stått ute det
meste av tiden for å oppfylle kravene til
innetemperatur. Det arkitektoniske grepet med å bruke glasstak vill nærmest

falt bort. Både tilgang til dagslys og utsikt ville blitt betydelig redusert.

Transparente mikro-lameller

I et forsøk på å innfri kravene, har
arkitekten valgt å prøve ut en ny type
solskjerming. MicroShade, er en type
danskutviklet og patentert solavskjerming. MicroShade består av en mikrolamellstruktur, som er lagt inn i isolerruten. De mikroskopiske lamellene er
vinklet for å beskytte mot direkte sollys
og slippe inn dagslys fra andre vinkler,
samtidig som det gir godt utsyn.

Solskjermingen gir et diffust sollys og
myker opp skyggeeffekter og kontraster.
Innstrålingene av varme reduseres med
opptil 90 prosent, mens om lag 50 prosent av dagslyset slipper inn.

Vinner på dagslys

Glass & Fasade har tidligere omtalt
dette nye produktet. Nå har vi fått se
om MicroShade lever opp til forventningene.
Det er utført sammenligninger mellom MicroShade og den opprinnelige
solskjermingen med silketrykket glass
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ENERGIVENNLIG: Industriens hus i København har fått
nytt glasstak på 1700 kvadratmeter som er utstyrt med
MicroShades solskjerming. Dermed reduseres varmetilførselen
med opptil 90 prosent.

kombinert med innvendige markiser. Målingene ble gjort
over åtte dager i juni måned. Målingene viste at de hadde samme effekt på solinnstrålingen, men MicroShade
gir mulighet for full utsyn og en behagelig opplevelse av
dagslys i atriet.
Hverdagen i House of Industry bekrefter at temperaturen i praksis holder seg innenfor kravene. Samtidig har det,
ett år etter igangkjøring, ikke vært noen vedlikeholdskostnader. MicroShade er beskyttet av glasset på begge sider,
det er uten bevegelige mekaniske deler - og skal være fri
for løpende vedlikehold.

Konkurransedyktig?

Både i forhåndsomtaler og i testrapporter ser produktet
ut som et konstruktivt alternativ som solskjerming. Vi har
likevel utfordret Peter Miller, direktør for markedsføring,
MicroShade, på om glasstyper eller pris skaper begrensninger.
– MicroShade kan brukes i både 2 og 3-lags glass.
Produktet er alltid plassert i posisjon 2 (på innsiden av
det ytterste glasset) i glasspanelet. Det er ikke nødvendig å bruke soldempende belegg i eller på ruten siden
MicroShade har en svært effektiv solbeskyttelse. Dessuten
er det bare nødvendig med herdet glass på ytterste glasset.
– Hvilket prisnivå har MicroShade i Danmark?
– MicroShade er et relativt kostbart produkt, men det er
samtidig effektivt og forutsigbart. For eksempel betyr det
at i bygninger med kjølebehov vil besparelsene dekke investeringene i løpet av få år. Produktets egenskaper sikrer
at du kan beregne virkningen og tilbakebetaling nøyaktig for enhver bygning, selv før bygningen er ferdigstilt.
Ekstrakostnad for MicroShade ligger på 300-350 Euro per
kvadratmeter. Det høres selvsagt kostbart ut, men tilbakebetalingstid er vanligvis bare 6-7 år fordi produktet ikke
generere noe følgekostnader. Og levetiden er minst like
lang som rutens levetid.
– MicroShade blir montert i glassruten hos glassprodusenten, og vinduet er montert på vanlig måte i bygningen.
Når vinduet er lukket, er det ingen ytre påvirkninger på
MicroShade, og dermed er det ingen problem med snø,
frost, vind eller andre klimatiske påvirkninger. Det er
dermed ikke vedlikeholdskostnader og levetiden blir den
samme som glassruten, sier Miller.
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MicroShade teknologien
er en progressiv avskjerming som er konstruert slik at det oppnås størst
effekt når behovet er størst. Ved å redusere solens oppvarming i bygningen
betydelig, bidrar systemet til et behagelig inneklima året rundt. MS har ikke
behov for betjening, service eller vedlikehold.

Solinnstråling fra
skarpe(eller høye)
vinkler reflekteres.

…mens solinnstrålingen
fra lave vinkler passerer
gjennom lamellene.

Direkte solinnstråling avskjermes.

Transparent
utseende,
fritt utsyn til
omgivelsene.

MicroShade monteres mellom glassene.
Med MS montert i en 2-lags energirute, kan det oppnås en reduksjon på opptil
90% av solinnstrålingen, samtidig som ca 50% av dagslyset slipper gjennom
ruten med MS montert mellom glassene.

GLASS
Balkonginnglassing

Brannhemmende glass

Glassleverandører

Totalleverandør av interiør og
bygningsglass

Beslag

Tlf. 38 15 10 00
isoler - brann - herdet - laminert
bearbeidet - herdet/laminert
Kundeservice@cg-glass.no - www.cg-glass.no

#SBOOCFTLZUUFMTFNFEGVOLTKPOTHMBTT
/FTUFOVCFHSFOTFEFNVMJHIFUFS

Engros Glass, plast, beslag og tilbehør

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

Komplett leverandør av glassbeslag

%SBH*OEVTUSJFS"4Á5FSNJOBMFO#PE
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Tlf.: 95 75 60 00
post@glasslosninger.no
www.glasslosninger.no

Interiørglass

BRANSJEREGISTERET

Glassløsninger_beslag_5x3_0113.indd 1

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

Bøyd glass
04.09.13 11.24

Totalleverandør av interiør og
bygningsglass
Tlf. 38 15 10 00

Vi leverer alt av
Bøyd & CFBSCFJEFUHMBTT

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

Tomtegt.  )PSUFOt5MG 330 42 744

XXXLWBNTHMBTTOP

Innramming

Glassarbeider

Eidskogvn. 46, 2211 KONGSVINGER
Tlf: 62 81 82 33
Telefax: 62 81 80 05

www.glassfabrikken.no

Leverandør av:
- 2 mm bilde glass,
- Float glass,
- Laminert Glass,
- Speil og speil farga
med sikkerhets folie
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GLASS
GLASS
Glassleverandører
Glassleverandører

Glassmester
Glassmester

Tomtegt.
Tomtegt. 4,
4, 3183
3183 Horten
Horten
5MG
5MG

XXXLWBNTHMBTTOP
XXXLWBNTHMBTTOP

GLASSPRODUKTER
GLASSPRODUKTER
produsert av
produsert av

MODUM
MODUM
GLASSINDUSTRI
GLASSINDUSTRI
ASAS

post@modumglass.no •• www.modumglass.no
www.modumglass.no• •+47
+473232787831313030
post@modumglass.no

Oslo Glass & Vindu AS
Glassmester - Bilglass

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

SCHOTT
SCHOTT Scandinavia
Scandinavia AB
AB

BRANSJEREGISTERET
BRANSJEREGISTERET

Leverand
r av :
LeverandØ
Ør av :
Specialglass
Specialglass
Brandglass
Brandglass
Solpaneler
Solpaneler
Antireflexglass
Antireflexglass
rglass
Interi
Ørglass
InteriØ
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A/S GLASSRØNNING
Håndverkssenteret, 3120 Tønsberg
Tel 33 35 22 50 Faks 33 32 32 26

SCHOTT Scandinavia AB
SCHOTT Scandinavia AB
Box 20140
Box
20140
SE 161 02
Bromma
SE 161 02 Bromma
Sverige
Sverige
Tlf: 0046 8 7047500
Tlf:
Faks:0046
0046887047500
801545
Faks: 0046 8 801545
jan.sandin@schott.com
jan.sandin@schott.com
www.schott.com
www.schott.com

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

Glassmester

Glassmester
Glassmester
Trenger du2 en glassmester?
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GlassmesterFARSTAD
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

Nå er vi i Aslagården/Hamar
Trenger
du55en
glassmester?
Telefon: 400
000
Nå
er vi i Aslagården/Hamar
www.glassmester.no

2

Telefon: 400 55 000
www.glassmester.no
Vangsveien 132, 2318 Hamar
Vangsveien 132, 2318 Hamar

VI TILBYR MONTERING AV
GLASS, DØRER, VINDUER
OG GARASJEPORT!

glass - lås - aluminium produkter
rehab. av gamle vinduer

Vi garanterer deg god service, en riktig
pris og oppdraget utført til avtalt tid.
Innramming
Gratis befaring i Oslo og Akershus!
Klart du kan utsette betalingen med
Cresco finansiering.

HØNEFOSS
GLASS-SERVICE AS
Osloveien 67
3511 Hønefoss
Tel 32 12 33 70
post@hfs-glasservice.no

TA KONTAKT PÅ TLF. 815 45 277
Rødmyrsvingen 92, 3740 Skien
Tel 35 50 93 00 Faks 35 50 93 01
post@oathoresen.no
www.oathoresen.no

Etablert 1968

www.815GLASS.no

rang!

Isolerglass Anbefalt
En av de mest moderne glassprodusentene i
Skandinavia med det mest avanserte utstyret
markedet kan tilby.

Isolerglass

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

www.glassfabrikken.no

post@glassliperi.no • www.glassliperi.no

Bilglass

Totalleverandør av interiør og
bygningsglass
Tlf. 38 15 10 00
isoler - brann - herdet - laminert
bearbeidet - herdet/laminert
Kundeservice@cg-glass.no - www.cg-glass.no

Tlf. 090 09
bilglass.no
Martin Lingesvei
25, 1364 Fornebu
Designglass

Skifte/reparasjon av glass i
kjøretøy i Aslagården/Hamar
Telefon: 02199
www.glassdrive.no
Vangsveien 132, 2318 Hamar

FASADESYSTEMER
Dører og vinduer

(forts)

GLASSFASADER - GLASSTAK
ALUMINIUMSDØRER - ALUMINIUMSVINDUER

www.fasadeconsult.no

mail@hglass.no

www.sagaaluminium.no Tlf: +47 915 45 200

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

Tlf: 55 28 29 20

2

Ønsker du å annonsere i Glass & Fasade?
Kontakt Mia V. Berg
Tlf.: 995 75 849 • mia@flisatrykkeri.no for gode tilbud.
NB: Samlet bestilling gir større rabatt!

BRANSJEREGISTERET

Systemleverandører

Aluminium Profilsystem...
Fasader . Glasstak . Dører . Vinduer
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...Technik für Ideen
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WICONA
Postboks 34,
2027 Kjeller
Tlf: 22 42 22 00
Besøksadresse:
Kjeller Vest 6,
2007 Kjeller

www.wicona.no

GlassoFasade_Branschreg.indd 1
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Aluminiumbaserte proﬁlsystemer
til vinduer, dører, fasader,
glasstak og solskjerming

CMY

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

K

Systemleverandører

Tak og fasader

Systemer for fasader, glasstak, dører, vinduer og solenergi
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

Tlf: 55 28 29 20

2

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

10,5X6.indd 1
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Tak og fasader

(forts)

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.

www.fasadeconsult.no

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

Profilteam:
Den komplette leverandør

Systemer for fasader, glasstak,
dører, vinduer og solenergi
team-utkast6.indd

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

www.schueco.no

5x6.indd 1

2/8/2013 11:32:43 AM
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Side 1

Solskjerming

Sikringsgitter og tyverivern

Profesjonell
solskjerming

tlf 815 00 570

www.vental.no
Skyveluker

Verktøy og maskiner

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

Maskiner som dekker dine behov
Svalson AB · +46 911 667 25
sales@svalson.com · www.svalson.com
CNC Maskiner
Powr-Grip løfteåk

FimotekAS_Norsk Gitterservice5x3_G&F0113.indd 1

14.02.13 12.53

Ønsker du å annonsere i Glass & Fasade?

BRANSJEREGISTERET

Kontakt Mia V. Berg
Tlf.: 995 75 849 • mia@flisatrykkeri.no for gode tilbud.
NB: Samlet bestilling gir større rabatt!

Veribor sugekopp

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

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

geZe norge | industrivegen 34 B | 2072 Dal | www.geze.no

BaRE EnkElt
De nye VinDuSmOtORene

Annonse

Bare fleksibel. Bare diskret. Rett og slett intelligent. Bare GEZE.
Å velge riktig komfort og røykventilasjonsmotorer for enhver applikasjon har nå blitt enda enklere.
De nye “intelligente” vindusmotorene møter de varierte kravene til moderne arkitektur.

Dørteknikk | Automatiske dørsystemer | Røyk- og komfortventilasjon | Sikkerhetsteknikk | Glassystemer

Bewegung mit SyStem

