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Energieffektive løsninger...

...for fremtidens byggeprosjekter
WICONA presenterer flere nyheter som hever nivået for energieffektiv bygging og setter dermed nye standarder. Gjennom
vår kunnskap, erfaring og omfattende produktprogram bidrar
WICONA til å realisere banebrytende prosjekter. Vi bistår med
rådgivning og konstruksjonsforslag fra skissefase frem til sluttført
prosjekt.
Oppdag det omfattende og høytytende sortimentet fra WICONA
- for alle prosjekter inne fasadesystemer i aluminium.
For mer informasjon, besøk gjerne vår hjemmeside.
Scandic Havet Hotel, Bodø
Arkitekt: Boarch Arkitekter AS

www.wicona.no
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PYROBEL

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

· Bredt produktsortiment av typegodkjente brannvernglass
· Godkjente for bruk i de ledende brannklassifiserte profilsystem
· Kort leveringstid fra våre lokale representanter
AGC Flat Glass Svenska - Tel. +46 8 7684080 - Fax +46 8 7684081 - sales.svenska@eu.agc-flatglass.com - www.YourGlass.com
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www.powerturn.geze.no
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Vi gjør glass
og papir levende

V

i omgås glass overalt i samfunnet. I boliger og næringsog offentlige bygg, benyttes
glassmaterialer i stor utstrekning. Vi finner det selvfølgelig i vinduer, dører og fasader. Vi
ser det i mer og mer avansert bruk, som
i gulv og interiør, og i strukturelle konstruksjoner og glassatrier. Men glass er
mer enn det.
Glass er en fantastisk teknologibærer.
Glass tillater oss å transformere solstråling til strøm eller å se på fjernsyn,
lese fra en dataskjerm eller navigere på
en smarttelefon. Du kan bruke glass til
å vise presentasjoner og levende bilder.
Det er vår bransje som optimaliserer råvaren glass og skaper liv i den. Vi gjør
glass levende.
Glass & Fasade skal være innovative og
speile nåtid og fremtid for glass som
materiale. Vi tilbyr den gode og tradisjonelle leseropplevelsen av papirmagasinet, men gjennom teknologien vil vi
i tillegg gi deg den lille ekstra digitale
opplevelsen. Det er Glass & Fasade som
optimaliserer råvaren papir, og gjør det
levende.
Appen «G&F» er verktøyet som gir oss
«digitalt papir»i Glass & Fasade. På det
digitale papiret får vi mulighet til å gi
deg dynamisk innhold som billedserier,
lyd, videoer eller 3D-animasjoner. Enten egenprodusert, eller som materiale
fra kilder. Digitale inntrykk fundamen-

tert i vårt populære trykket magasin.
Høres dette spennende ut? I så fall kan
du allerede nå prøve det ut. Når du
kommer til side 21, kan du ta frem mobilen eller nettbrettet, laste ned vår gratis app, følge den enkle instruksjonen og
se hvordan det virker.
Glass & Fasade skal være en fremtidsrettet magasinkanal som kombinerer
tradisjonelle artikler med videoer og 3D
animasjoner. På denne måten ønsker vi
å optimalisere vårt magasin og dermed
din leseropplevelse.

Harald Aase
Redaktør

HUSRÅD FRA BRANSJENS EGNE
RÅDHUS
Glass og Fasadeforeningen driver utstrakt virksomhet, blant annet innenfor
opplæring, kunnskaps- og kompetanseutvikling. Verdien av dette kommer
til sin fulle rett når vi får dele det med
alle som planlegger og prosjekterer
med våre fantastiske produkter. Og ikke
minst, slik at forventningene imøtekommes overfor de som til slutt skal
bruke og oppleve dem.
I denne utgaven av Glass & Fasade finner du den landsdekkende oversikten
og kontaktinformasjonen over medarbeidere i Glass og Fasadeforeningens
mange rådhus, som har gjennomført og
bestått våre elitekurs. De bærer tittelen
Autorisert Glassrådgiver eller Autorisert Fasaderådgiver. De er alle veldig
gode på å gi husråd!

PÅ DET DIGITALE PAPIRET FÅR VI MULIGHET TIL Å
GI DEG DYNAMISK INNHOLD SOM BILLEDSERIER,
LYD, VIDEOER ELLER 3D-ANIMASJONER.

Fra innholdet
INTERNASJONAL OG LOKAL
Todd Saunder er candieren som ble «bergenser». – Glasset må tåle sterk vind og store
mengder vann. Derfor foretrekker jeg norske
leverandører.
Side 6-12

HVA KAN VINDUENE
BIDRA MED?
Hvordan kan vinduenes ytelse forbedre
byggets energiytelse og samtidig utnytte
dagslyset? Vår nye spaltist Steinar Grynning svarer på sitt eget spørsmål.
Side 18-20

TRENDY TRØNDELAG
– Det finnes ikke lignende solavskjermingsprosjekter i Europa, sier fagfolk. Trønderne er
blitt trendsettere innenfor solavskjerming.
Side 12-15

JAKTEN PÅ DET
TRANSPARENTE
Lars Aas Kjebekk gir deg de tekniske
faktorene som påvirker glassets transparents og han bruker Julian Kinals erfaringer
som dokumentasjon når vi ”jakter” på det
transparente.
Side 34-37

BINDER SAMMEN NYTT OG
GAMMELT
De gamle verkstedhallene til NSB i Bergen gir
karakter og viser hvordan en på vellykket måte
kan bygge nytt og integrere det gamle uten at
kulturminnene forsvinner.
Side 28
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Arkitektintervjuet // Todd Saunders

IDENTITETSSKAPING
OG MERVERDI
Han har tegnet byggverk over hele verden, og mottatt utallige priser.
Canadieren som for lengst har gjort bergenser av seg, er opptatt av det enkle
og det rene. Får han miljøbevisste oppdragsgivere blir han ekstra glad. Som
«Bergenser» må han dog forholde seg til lokale forhold.
Tekst: Guro Waksvik

T

odd Saunders har mange jern
i ilden. Akkurat nå er han
blant annet godt i gang med
et stort prosjekt i Marokko.
Samtidig står undervisning
av arkitektstudenter i New York og Oslo
på timeplanen.
– Jeg prøver å reise til steder jeg ikke
har vært før, og tar gjerne en ekstra
helg. Ved å undervise andre steder enn i
Bergen, slipper jeg å blande jobb og undervisning. Da kan jeg konsentrere meg
helt og holdent om undervisningen,
forteller han.
Han kom til Bergen i 1996, og etablerte Saunders Architecture i 1998. Det
begynte med små hytter og eneboliger
i Bergensdistriktet, parallelt med større
oppdrag i utlandet.
– Jeg har hele tiden hatt mange oppdrag i utlandet. Omtrent halvparten av
alt jeg gjør er i andre land.

6
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Oppdragene er ofte kommet i kjølvannet av publikasjoner i internasjonale fagtidsskrifter. Saunders har gjort seg
bemerket i Istanbul, Marokko, Finland,
USA og hjemlandet Canada.
ØKOLOGISK ARKITEKTUR
24 år gammel reiste Saunders fra Canada til Europa. Han ville skrive en masteroppgave om økologisk arkitektur, og
besøkte i den anledning 20 økologiske
landsbyer. Erfaringer fra fem av dem ble
brukt i oppgaven.
– For å spare penger haiket jeg ofte,
blant annet fra Paris til Trondheim. Der
var jeg i seks uker, og traff mange hyggelige mennesker.
Studenten var også en snartur i Bergen.
Det var en dag i juni. Solen skinte, og det
var strålende vær.
– Jeg tenkte at dette var en by for meg.
Et år senere fikk jeg jobb i Bergen, og flyt-

Todd Saunders
er opprinnelig fra
Canada. Han flyttet
til Bergen i 1996,
og etablerte eget
arkitektfirma to år
senere. - Jeg trives
godt, og har fått
røtter her, sier han.
Foto: Guro Waksvik

tet hit. Allerede den første uken traff jeg
hun som nå er min kone, forteller han.
Med 250 regnværsdager i året svarte
ikke førsteinntrykket helt til forventningene. Men arkitekten trives godt, og føler
han begynner å slå rot i vestlandsbyen.
Han er far til to, og bor i egentegnet enebolig.
– Der har jeg brukt tre lags glass med

Villa G utenfor
Bergen har gjort
seg bemerket over
hele verden. Saunders har fått ros for
kombinasjonen av
tradisjonelle materialer og moderne
løsninger.
Foto: Jan Lillebø
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UV filter. Det gir sikkerhet og god isolasjon. Slik sett er glasset på lag med oss
for å spare energi. Vi har vannbåren varme. Strømregningen er minimal. Så har
vi peis. Jeg liker godt å fyre i peisen.
Han bruker gjerne mye tre, og savner
vinduer i heltre med god nok kvalitet.
– Kvalitetsvinduer i heltre viser seg å
være vanskelige å få tak i. Her i landet
brukes det mest aluminium utvendig og
tre inne.
DAGSLYSETS MULIGHETER
– Jeg bruker mye glass. Det beste med
glasset er alle mulighetene det gir til å
slippe inn dagslys. Jeg er veldig opptatt
av dagslys, og prøver hele tiden å finne
måter å bruke glass på slik at det kommer inn godt lys i bygget fra forskjellige
himmelretninger. Da blir det spennende
rom å være i, for ingen dager er like, sier
arkitekten.
Han bruker flere ulike leverandører
av glass, avhengig av hvor prosjektet befinner seg geografisk. I større prosjekter
samarbeider han med glassprodusentene fra et tidlig stadium i prosessen.
– Vi er avhengige av god dialog med
vindusleverandørene. Vi tegner sammen, og endrer og justerer før selve byggeprosessen begynner, slik at vi er godt
8
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forberedt fra første dag.
Nylig møtte han en leverandør i Portugal. Et møte som så langt ikke har gitt
resultater.
– Egentlig er det dumt, for de har noen
andre kvaliteter som vi ikke finner i Norge. Men her i landet har vi et barskt klima.
Glasset må tåle sterk vind og store mengder vann. Derfor foretrekker jeg norske
leverandører.
I Canada er det ekstremt hardt vær, om
mulig enda barskere enn her til lands. Å
velge løsninger for åpne- og lukkemekanismer for vinduer i utsatte områder kan
være en stor utfordring.
– Vinduene må tåle mye, og jeg vil ha
muligheten til å åpne vinduene for å få
frisk luft. I enkelte tilfeller har jeg opplevd
at det ikke er mulig. I sørligere klima står
vi litt friere. Der er det ikke så værhardt.
Saunders bruker gjerne buet glass, og
etter gode erfaringer med norske leverandører kommer det til å bli mer buet glass.
Ellers liker han enkle og det rene, og synes effekter blir kitsch.
– Glass handler ganske enkelt om å få
inn dagslys og solskinn.
MERKEVAREBYGGING
For Saunders står kvalitet og god arkitektur i høysetet. Han bruker tid, og la-

- Det beste med glasset er alle mulighetene det gir til å slippe inn
dagslys, sier Saunders. Her fra egen bolig.
Foto: Bent René Synnevåg

Saunders har tegnet familiens bolig.
Foto: Bent René Synnevåg

Se vårens levende farger
gjennom Pilkington Anti-condensation Glass
Vårens kalde nattehimmel har høy luftfuktighet som vil vise seg på utsiden av glasset.
Utvendig kondens på vinduene er et naturlig fenomen som dannes når glassets
temperatur synker under duggpunktet. Pilkington Anti-condensation Glass er
et utmerket valg fordi belegget på glasset reduserer og forsinker forekomsten av
utvendig kondens, damp og frost. Pilkington Anti-condensation Glass gir maksimal
lysgjennomgang når belegget alltid gjøres på Pilkington Optiwhite™.
Rett glass på rett sted: Pilkington Anti-condensation Glass.
www.pilkington.no
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Fra spisesalen i hotellet i prosjekt Long Studio på øya Fogo i Newfoundland. Store vinduer vender ut mot hav og kystlandskap.
Bygningen er selvforsynt med strøm, og helt uten utslipp.
Foto: Alex Fradkin
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ger ikke «fast food». Men miljøet betyr
også mye for ham. Så når oppdragsgiver
også er opptatt av miljøet, blir Saunders
ekstra glad.
– Jeg vil si at om lag 25 prosent er veldig opptatt av miljøet. Men vi kan ikke
tvinge det på dem. Det koster mer.
I det prisbelønte prosjektet Long Studio på øya Fogo i Newfoundland er bygningene selvforsynt med strøm, og helt
uten utslipp. Strømforsyningen kommer
fra egne solceller. Alt vann samles fra taket og det er komposttoaletter. Long Studio består av seks gjesteatelierer som kan
disponeres av kunstnere etter invitasjon,
og et hotell med 29 rom.
– Vårt mål var å sette Fogo på verdenskartet. Det klarte vi. Et byggverk kan gi
dem som eier det så mye mer hvis de våger å gjøre noe annerledes. Selv om det
tar tid og koster penger vil det på sikt
være lønnsomt, slår Saunders fast.
For Saunders handler arkitektur om
identitetskapning, merkevarebygging og
merverdi. Selv små grep, kan gi stor
effekt. Av større bygg i Norge er trolig
Solbergtårnet rasteplass i Østfold det
som har vekket størst oppmerksomhet.
Området er anlagt som en park. En 100
meter lang rampe leder mot andre etasje
i et 30 meter høyt tårn med flott utsikt

over landskapet og Oslofjorden. Rasteplassen er et naturlig stoppested for reisende fra Sverige.
NYE PROSJEKTER
Mellom Agadir og Marrakesh, med utsyn til Atlasfjellene, er Boutique Hotel
Morocco i ferd med å reise seg. Området
er kjent for en sjelden type stein, og for å
være særdeles egnet for å studere stjernehimmelen.
– Beliggenheten er svært vakker. Bygget blir en kombinasjon av forskningssenter og hotell. Rommene har glasstak
som kan åpnes, og gjestene kan beundre
stjernehimmelen fra senga eller gjennom et teleskop. Vi samarbeider med
flinke marokkanske ingeniører for å løse
det tekniske, forteller Saunders.
På hjemlige trakter er han også i gang
med et stort prosjekt. Imidlertid er det
foreløpig hemmelig. Men noe kan han
røpe:
– Vi kommer til å bruke vanvittig
mye glass. Prosjektet involverer også et
stort svømmebasseng med glass i taket.
Utfordringen blir å finne en leverandør
som kan garantere for kondens. Ring oss
gjerne om dette, oppfordrer arkitekten.
Byggestart er vil etter sigende bli i
2016.

Buet glass går igjen i flere av byggverkene.
Fotografiet er fra Tornagasok kultursenter i Canada.
Foto: Saunders Architecture

Fakta // Todd Saunders
• Født og oppvokst i Newfoundland i Canada i 1963
• Utdannet ved Nova Scotia College of Art and Design
og McGill University i Montreal.
• Bosatt i Bergen siden 1996.
• Etablerte Saunders Architecture i 1998. I dag har bedriften åtte ansatte, hvorav syv arkitekter og en grafisk designer.
• Har undervist ved Bergen Arkitekthøgskole i mange
år. Nå har han imidlertid begrenset det til enkelte
foredrag.
• Underviser ved arkitekthøyskoler i New York og
Oslo, og er en flittig foredragsholder over hele verden.
• Ble i 2011 kåret av det amerikanske nettstedet The
Huffington Post til en av verdens fem beste arkitekter
under 50 år.
• Ble samme år tildelt Arnstein Arnebergs pris for
Solbergtårnet rasteplass i Sarpsborg kommune, og
prisen for beste kommersielle/institusjonelle prosjekt for Long Studio på Newfoundland av arkitektmagasinet Azure.
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Solen, energien og miljøet // Solavskjerming

Vekker internasjonal

INTERESSE

Med prestisjeprosjektene på St. Olavs Hospital og Adressabygget i Trondheim og Parken
kjøpesenter i Åfjord, har solavskjermingsløsningene til Hunter Douglas Norge AS, Vental
avdeling Trøndelag satt spor etter seg.

Tekst: Frank Skaufel
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– Så vidt jeg vet finnes det ingen lignende prosjekter hverken i Norge eller Europa, og ikke sikkert andre steder, som det
vi utførte på Kunnskapssenteret ved St.
Olav Hospital.
Prosjektansvarlig for Hunter Douglas
Norge, Vental avdeling Trøndelag, Roar
Aalbu, er stolt over det den åtte manns
store avdelingen har maktet å gjennomføre de siste årene.
Først ute var et kunstprosjekt med
trykk på dukene ved Kunnskapssenteret.
Det ble et referanseprosjekt, som siden
vakte interesse hos andre utbyggere og
entreprenører. Parken kjøpesenter fulgte opp med å benytte et historisk bilde
som solavskjermingsutsmykking før
Adressabygget i Trondheim satte en ny
standard nå i vår. Her valgte avisens fotografer ut spennende bilder som ble satt
sammen som utsmykking på hele sørveggen.

– Adressabygget er spesielt. Her ble
skoddesystemet benyttet. Det betyr at
bildene henger på veggen uansett om det
er sol eller ikke, men når solen titter frem
trekkes bildene horisontalt sammen og
gir et nytt uttrykk. Veggen blir levende,
og man oppdager hele tiden noe nytt når
man titter på veggen, sier Aalbu.
KOBBERVEGG
Utfordringene lå i få bildene til å bli sammenhengene når de horisontale bevegelsene settes inn på solfylte dager.
– Det var en spennende prosess. Bildene måtte tilpasses systemet. Ettersom
det er ulike print på enkeltdeler måtte
det stemme sammen, sier Aalbu.
På fasadene har arkitekten valgt å benytte kobber. Derfor ble bildene tonet
i en lignende brunfarge for at bildene
skulle bli dus med veggen.
Skoddesystemet som ble valgt sørger,

i motsetning til den mer vanlige løsningen med zip screen, for at bildene til en
hver tid er synlige. Med zip screen, som
trekker dukene opp og ned avhengig av
om solen titter frem eller ei, skjules bildene under dager med dårlig vær.
– På skoddesystemet styrer solsensorer når dukene trekkes horisontalt foran
vinduene. Hele systemet er PC-basert
og man kan selv stille inn passende intervaller, eller vaktmesteren kan slå av
systemet ved arbeidsdagens slutt, sier
han.
Ekstra utfordrende for Vental var målene.
– Skoddene er 60 centimeter høyere
enn normalt. Vanligvis er motorsystemet
på toppen av på rammen, men nå er motorene, som drar reimene sammen, festet
60 centimeter ned og bak på rammene.
Selv om det var krevende å få alt til, synes vi det er morsomt med slike prosjek-

Zip Screen med trykk er blitt populært i Trøndelag. Prosjektene ved Parken i Åfjord, Adressavisens nybygg og St. Olavs hospital er blitt trendsettere i Europa.
Foto: Lena Knutli/Privat

ter. Adressabygget er blitt et referansebygg for oss, sier Aalbu.
TAR BORT 90 PROSENT AV
SOLLYSET
Mange næringsbygg og offentlige bygg
har valgt solavskjermingssystemer med
duk de siste årene, etter at nye bygningskrav stiller krav til hvor mye varme som
skal slippes inn i byggene. Trykk på duk
er heller sjeldent.
– Man får et helt annet uttrykk på
bygget når man legger trykk på dukene.
Hvis man vil at bygget skal vekke oppmerksomhet, er trykk på duk en rimelig
og god måte å gjøre det på. Dessuten tar
solavskjermingssystemene bort 90 prosent av sollyset, sier Aalbu.
Adressabygget var et oppdrag til rundt
to millioner kroner for Aalbu & co, og da
ble ulike solavskjermingssystemer tatt i
bruk rundt hele bygget. Trykk på duk
02 // 2015

13

På Kunnskapssenteret på St. Olavs
hospital er det
montert 420 gardiner. Samlet gir de
et sammenhengende uttrykk.

øker kostnadene med kun 20 prosent i
forhold til en løsning uten trykk.
Sørveggen på Adressabygget er naturlig nok det folk flest har lagt merke til.
– Sett i forhold til de totale byggekostnadene er solavskjerming billig,
samtidig som det skaper et helt spesielt
uttrykk for bygget. Adressabygget gjenspeiler den trønderske folkesjelen, og
betyr noe spesielt for folk i regionen.
Bildene er av mennesker de har sett før,
og mange blir stående lenge for å se på
veggen, sier han.
ST. OLAV FØRST UTE
Den storstilte utbyggingen på St. Olavs
hospital i Trondheim var det første miljøet som ønsket å smykke ut et av sine
mange bygg med trykk på duk. Kunstneren Anne Aanerud ble hentet inn for
å bruke bygget som et kunstprosjekt. For
å lykkes ble solavskjermingsarbeidet lagt
ut på anbud, som Hunter Douglas sin
avdeling i Trondheim vant.
– Jeg var nervøs, jeg må innrømme
det. Kunnskapssenteret var vårt første
oppdrag med trykk på duk, sier Aalbu.
Hele prosjektet inneholdt 420 gardiner, som skulle settes sammen for å gi

14
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et sammenhengende uttrykk. Hunter
Douglas har et eget trykkeri i Belgia
(Helio Screen), og en nederlandsk fabrikk (Limelight) som står for monteringen.
– Ettersom dette var vårt første oppdrag med trykk på duk, tok vi med oss
kunstneren til Belgia for å kvalitetssikre
arbeidet. Hun la også inn tall på toppen
av selve printfilene, og vi lagde dukene
lenger enn de skulle være slik at tallene
ble skjult. Dermed kunne montørene
trekke ut dukene og se hvor de skulle
plasseres. Dukene var også i forskjellig
bredde ettersom målene på vinduene varierte, sier Aalbu.
St. Olav valgte å gå for zip screen som
på norsk kan kalles senkegardiner. Zip
screen er en billigere løsning enn skodder ettersom det ikke krever like solide
materialer og komponenter.
Med senkegardiner sørger en vindmåler for at dukene trekkes inn ved mye
vind. Zip screen er et låsesystem med
skinner, hvor det på duken er påsveiset
en del som ligner på glidelås. Dermed
blir systemet helt stivt, og tåler mye vind.
90 prosent av kundene velger zip screen.
Kun 2-3 bygg i Trondheim har valgt å gå
for skodder.
MÅTTE SETTES I SYSTEM
På Kunnskapssenteret ved St. Olavs består fasaden av glass, stål og aluminium.
Det ble lagt på en hvit film på fasaden, og
de synlige svarte flekkene er åpninger i
filmen. 420 zip screen-gardiner var med

på prosjektet, hvor 80 prosent av dem
har trykk på dukene. Kun bakgårdene
har ikke trykk.
– Utfordringen ved Kunnskapssenteret var å sette det i et system, alt måtte
plasseres på riktig sted. Vi måtte ta hensyn til avstander mellom etasjer og vinduer, og hvor mye av duken som ville bli
synlig. Det ble foretatt mye målearbeid.
Sykehusprosjektet skapte stor interesse, og er hittil det største enkeltprosjektet
for Vental avdeling Trøndelag. Totalt
kom anbudet på tre millioner kroner.
Veidekke var entreprenør for Kunnskapssenteret.
– Kunstuttrykk på vinduer er enestående, og jobbene på både Parken i
Åfjord og Adressabygget kom som følge
av dette prosjektet, sier Aalbu.
PARKEN KJØPESENTER
I Åfjord ville en kreativ byggeherre gjøre
noe spesielt ut av sitt nye kjøpesenter. I
tillegg til å bygge aktivitetspark og fotballbane på taket, ville han gjerne sørge
for at utsmykkingen ble lagt merke til.
– Vi vant anbudet på solavskjermingen
av bygget, og foreslo trykk på duk som
en mulighet for å skape et spesielt uttrykk, sier Aalbu.
Senteret er på fire etasjer, og her ble
det også valgt zip screen med fem gardiner i bredden.
– Solavskjermingen er på gråværsdager lite, men når solen dukker frem
blir hele fasaden omformet til et stort
tre. Under treet sitter det gamle arbeids-

karer. Egentlig er det et historisk svarthvitt bilde, men det ble lagt på farger under bearbeiding ev bildet. Utfordringen
for oss var å splitte opp bildet, og sette
det sammen slik at det ble sammenhengende. Bildet passer godt inn i landskapet
rundt, og på avstand ser det nesten ut
som et tre, sier han.
Parken ble ferdigstilt i 2013, og oppnådde stor oppmerksomhet på grunn av
det valgte solavskjermingssystemet.
– Det var ikke er stort oppdrag for
oss, men spesielt. Så vidt jeg vet finnes
det ikke noe lignende prosjekt i Oslo
eller andre steder i landet, og at en lokal byggherre i en liten kommune som
Åfjord velger en slik løsning med trykk
på duk, er spennende og morsomt.

Roar Aalbu er stolt
over prosjektene
som han og medarbeiderne har utført
de siste årene.
Foto: Frank Skaufel

STOR RESPONS
Hunter Douglas er et stor internasjonalt
selskap, og hos fabrikkene rundt om i
Europa har prosjektene i Trøndelag blitt
lagt merke til.
– De synes det er morsomt, og bruker
byggene i sin markedsføring. For oss er
det hyggelig at vi blir lagt merke til, og det
åpner for mange muligheter i fremtiden, sier Aalbu.
Så ivrige har det internasjonale miljøet
vært at de legger ut videosnutter på trøndersk på hjemmesidene.
– Jeg sendte over videoen som Adressa.no laget fra det nye bygget. Helio
Screen la det ut på nettsiden, men spurte
i ettertid om det var mulig å få oversatt
teksten til engelsk, humrer han.

Når solen dukker
frem på Parken
Kjøpesenter blir
hele fasaden omformet til et stort
tre.
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L`Occitane fremstår som et eget varemerke med sine seks meter med fasade i den 48 meter lange rekken av virksomheter i Østbanehallen.

TYDELIG VAREMERKE
Den nyåpnede Østbanehallen har et lite «kjøpesenter», lokalisert i den nordre
langsiden. Virksomhetene har fått en både en helhetlig 48 meter lang glassfasade
og hver sin individuell glassfront.
Tekst Harald Aase Foto Adam Stirling

F

asaden er på 48 meter og bak finnes
seks forskjellige virksomheter. Hele
fasaden består av et foldedørsystem
med 40 dørblader av glass på hver
1,2 meter bredde og 2,7 meter høyde. Dørbladene består av 12,76 herdet laminert
Optiwhite glass og har klemfester i topp og
bunn.
Visit Oslo har seks dørblader, Olivier & Co,
L`Occitane og Interflora har fem hver. Flavours
Food Market har til sammen 17, mens vareheisen til Opland Burger er dekket med to dør-
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blader. Til sammen 40 dørblader over 48 meter. Utforming av skinnesystemet er nøkkelen
til den individuelle inndelingen. Alle dørblader
har felles skinne i lukket posisjon. Ved åpning
trekkes den enkelte forretnings dørblader inn i
et eget sidespor.
– I tillegg til den fysiske delingen har to butikker også satinert folie utenpå enkelte glass i sin
butikk. Det bidrar til at det blir et tydelig merkevareskille , selv når hele rekken er lukket, sier
Håkon Lysen, prosjektleder i Sagstuen AS, som
har levert og montert løsningen.

BEST PÅ KVELDEN?
Etter å ha besøkt «Ø», som er det offisielle navnet, på både kvelds- og dagtid, må vi si at vi kom
i best stemning på kveldstid, etter at alle butikkene var stengt.
God tilgang til dagslys ned gjennom 230 kvadratmeter glass og inn gjennom buede vinduer, utforming og materialvalg ga assosiasjoner til hallens historie som jernbanestasjon på dagtid.
Etter mørkest frembrudd fremstår hallen,
for oss, mer intim og lun. 450 lamper med ledlys i taket, gir et annet og men behagelig lys på
kveldstid. Samme hentes fra de fire glassboksene
tilknyttet restaurantområdet.
– Vi har brukt satinert folie også på disse
«poddene». Lyskilden ligger bak glassene, men
folien er montert mellom glassene. Disse helglassløsningene har samme 12,76 glass som foldedørene, sier Håkon Lysen.

KOMPLETTE SYSTEMER
TIL GLASS & FASADE
INNOVATIVE OG KOSTNADSEFFEKTIVE SYSTEMLØSNINGER

SIKA NORGE AS
Sanitetsveien 1, 2013 Skjetten
tlf: 67 06 79 00 · sika.no · epost: kundeservice@no.sika.com
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ZEB // Vinduer i klimavennlige bygg

Vinduer i fremtidens kontorbygg –

Lag på lag og lav
vekt på samme tid?
I forskningssenteret for nullutslippsbygg (ZEB), har det blitt gjort et omfattende arbeid som
studerer hvordan vinduer kan bidra til å skape klimavennlige bygg. I denne artikkelen ser vi
på hvordan vinduenes ytelse kan forbedre byggets energiytelse og samtidig utnytte dagslyset.
Tekst Steinar Grynning

V

induer er nøkkelkomponenter i våre
bygninger. De tilfører dagslys til
rommene vi oppholder oss i og de er
den delen som skaper den visuelle
kontakten med omgivelsene. Eller
utsikt, som man kanskje ville kalle det. På tross
av dette, blir ofte vinduer betraktet som energisluk om vinteren og at de gir opphav til store kjølebehov sommerstid. Dette er imidlertid
en sannhet med modifikasjoner og nyansene
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er komplekse å vurdere på en god måte. For å
kunne gjøre en korrekt og total vurdering av
vinduenes ytelse må flere faktorer tas hensyn
til samtidig. De viktigste faktorene i en slik
vurdering, er egenskaper knyttet til varmetap,
soltilskudd, dagslysegenskaper samt visuell- og
termisk komfort.
Det er blitt gjort mye arbeid knyttet til vinduers energiytelse, men når vi nå stadig beveger

oss i retning av bygninger med lavere energibehov og til syvende og sist energiproduserende hus (såkalte plusshus) er det viktig å gjøre
vurderingene av vinduenes ytelse i kontekst av
at de skal plasseres i bygg med svært godt isolerte bygningskomponenter og at vi høster og
utnytter dagslyset på en gunstigst mulig måte.
Vi må i tillegg ta hensyn til de klimatiske utfordringene som omgir oss i vårt nordiske klima. I
forskningssenteret for nullutslippsbygg (ZEB),

Figur 1. Kombinert sum
av oppvarmings- og
kjølebehov for et kontorbygg (kWh/(m² ABRA
year) i Osloklima.
Figuren er hentet fra
publikasjonen: S. Grynning, A. Gustavsen,
B. Time, B.P. Jelle,
“Windows in the Buildings of Tomorrow;
Energy Losers or Energy
Gainers?”, Energy and
Buildings, 61, 185-192,
June 2013.

i området rundt 1,2 W/m²K. Vinduer med tre
lag isolerrute når U-verdier ned mot 0,7 W/
m²K. Men det finnes fortsatt muligheter for å
forbedre vinduene våre ytterligere. Dette skal
vi se nærmere på nå

har det blitt gjort et omfattende arbeid som
studerer vinduer i slike bygg og klima.
En av hovedkonklusjonene er at det å balansere varmetilskudd og varmetap er viktig for
å oppnå et lavest mulig varme- og kjølebehov
sett over et helt år. Figuren her viser beregnede verdier for hvordan det samlede energibehovet til oppvarming og kjøling for et typisk
norsk kontorbygg plassert i Oslo påvirkes av
vinduenes varmetransportkoeffisient (U-verdi) og rutenes solfaktor (på engelsk kalt solar
heat gain coefficient, forkortet til SHGC). Man
ser av figuren at en lavest mulig U-verdi (best
mulig varmeisolering) er ønskelig for å redusere varmetapet. Høye solfaktorer (det vil si lite
solskjerming) fører til høyt kjølebehov, men vi
ser og at for lave solfaktorer (lavere enn 0,4) vil
føre til at for mye av solenergien stenges ute, at
det potensielt sett positive bidraget dette kan
ha til oppvarming av bygget i deler av året forsvinner og det samlede energibehovet øker.
Videre ser man at gunstige kombinasjoner av
U-verdi og solfaktor kan gi et lavere energibehov for bygget enn hvis de ble erstattet av
opake vegger istedenfor vinduer. Dette er vist
i figuren, der den stiplede linjen viser beregnet
energibehov for det tenkte bygget der vinduene er erstattet med opake vegger tilsvarende de
i resten av bygget, som er bygget opp etter passivhusstandard. Man trenger ikke gå langt til-

Modellutsnitt av vinduet INVIS 160 STACK (t.h. fra
produsenten Superwindows). Figuren er hentet
fra den kommende publikasjonen; S. Grynning,
B.P. Jelle, A. Gustavsen, T. Gao, and B. Time, “Multilayer Glazing Technologies: Key Performance
Parameters and Future Perspectives”.

bake i tid før man finner vinduer med betraktelig dårligere termiske egenskaper enn dagens
best tilgjengelige teknologi. Tradisjonelle vinduer med to lag koblet glass eller isolerruter
uten hverken gassfylling i hulrommene eller
lavemisjonsbelegg på glassene hadde U-verdier i området 2,8 – 3 W/m²K. Dagens beste
vinduer med tolags ruter har typisk U-verdier

Et videre dypdykk i de termiske egenskapene
til den transparente delen av et vindu, altså rutekonstruksjonen, viser at det er en del begrensende faktorer for hvordan vi klarer å forbedre
U-verdien til rutene. Glass leder varme forholdsvis godt, så nesten hele varmemotstanden
til en rute ligger i varmeovergangsmotstanden
på begge sider av ruta og varmemotstanden
til hulrommene mellom glassene. Varmetransporten i hulrommene i rutekonstruksjonen
foregår prinsipielt i tre former; ved varmeledning, varmestråling og konveksjon. Det vil også
være et tilleggsvarmetap i avstandlistene (spacerene) som holder glassene i konstruksjonen
sammen. Hvor stor denne varmestrømmen er,
bestemmes hovedsakelig av hvilken spacertype
man benytter seg av. Også her har teknologien
tatt oss videre i de siste årene. Man trenger ikke
gå langt tilbake i tid før aluminiumsspacere var
det mest vanlige produktet. Aluminium leder
varme ekstremt godt og da kunstfiberspacere
kom på markedet klarte man å redusere dette
varmetapet til omtrent det halve sammenlignet
med aluminiumsspacerene. Den interesserte
leser finner mer informasjon om hvordan denne egenskapen kan bedres i en fyldig artikkel
02 // 2015
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Det å øke antallet glass i den isolerte glasskonstruksjonen (IGU), er den mest effektive måten å
forbedre isolasjonsevnen. Figuren her viser hvordan U-verdien kan forbedres ved å forbedre gassfyllingene i hulrommene for økende antall glass
i ruta. Vi ser klart at det mest effektive er å øke
antall lag glass og dermed antall hulrom.
Figuren er hentet fra den kommende publikasjonen; S. Grynning, B.P. Jelle, A. Gustavsen, T. Gao,
and B. Time, “Multilayer Glazing Technologies: Key
Performance Parameters and Future Perspectives”.

fra 20111, men nå skal vi konsentrere oss om
senterdelen av rutene.

av en slik vakuum-teknologi, men de er ikke
brukt i nevneverdig grad i byggeprosjekt.

Dersom man ønsker å forbedre egenskapene
til gassfyllingene, kan man gjøre dette på
to måter. Den første er å benytte seg av ulike edelgasser med høyere densitet enn luft.
Dette vil redusere varmetransporten både
grunnet varmeledning og konveksjonen i
hulrommet. Den desidert mest brukte gassen til dette formålet er argon. Både krypton og xenon vil gi ytterligere forbedring av
isolasjonsevnen enn argon, men dette er mer
sjeldne (og dermed mer kostbare) edelgasser
og benyttes derfor i langt mindre utstrekning. Den andre måten man kan bedre isolasjonsevnen i hulrommene på, er å redusere
gasstrykket inne i hulrommet. Her utnytter
man det faktum at det er færre gassmolekyler
inne i hulrommet, noe som fører til en høyere varmemotstand. Dette vil imidlertid føre
til problemer med innbøying av glassrutene
og gjør at man må benytte små avstandsholdere for å holde rutene fra hverandre. Det
finnes produkt på markedet som benytter seg

Å forbedre isolasjonsevnen ved å redusere
strålingsvarmetransporten gjøres ved å påføre
lavemisjonsbelegg på ett eller flere av glassene.
Moderne belegg kan ha emissivitet ned mot
0,01, noe som vil si at man kan eliminere godt
over 90 % av strålingsvarmetransporten bare
ved å benytte ett slikt belegg imot et hulrom.
Bruk av slike lavemisjonsbelegg har dessverre
en bieffekt ved at noe av det synlige lyset som
slipper igjennom ruta reduseres og dette må
selvfølgelig også tas hensyn til.

1) A. Gustavsen, S. Grynning, D. Arasteh, B.P. Jelle, H.
Goudey, “Key Elements of and Material Performance
Targets for Highly Insulating Window Frames”, Energy
and Buildings, 43 2583–2594, 2011
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Å øke antallet glass vil imidlertid øke vekten til
rutekonstruksjonen betraktelig, og både montering og håndtering av vinduet blir vanskeligere. En løsning på dette er å bygge opp rutene
med tynne, mellomliggende glass. Med denne
løsningen blir den strukturelle stabiliteten tatt
vare på av å bruke tradisjonelle glass i de ytterste lagene, typisk ca. 4-6 mm tykke. Mens de
mellomliggende lagene erstattes med glass eller
polymer med en tykkelse på 0,1 mm. Ved å gjøre denne utskiftingen kan vekten til disse mange-lags rutene reduseres og dermed holdes på
nivå med vekten til to-lags, eller tre-lags ruter.
For å hindre refleksjoner og speiling inne i rute-

konstruksjonen som kan forstyrre det visuelle
inntrykket av rutene, kan for eksempel glassene
behandles kjemisk. Det arbeides også med
utvikling av nye glasstyper, der innblanding
av aerogels ser ut til å kunne redusere vekten
av glassene og samtidig opprettholde svært gode
optiske egenskaper med blant annet høyt gjennomslipp av synlig lys, men denne typen rutekonstruksjoner må nok studeres og utredes i
mer detalj før de kan tas i bruk i virkelige bygg.
Vinduer med både fire, fem og kanskje enda
flere lag glass virker kanskje ved første øyekast som en lite aktuell løsning, men dersom
de bygges opp av de rette elementene og materialene kan de muligens være en løsning for
fremtidens bygg allikevel?
Arbeidene det refereres til i denne artikkelen
har blitt finansiert av Norges Forskningsråd og
partnerne i forskningssenteret Zero Emission
Buildings (ZEB). Mer informasjon om artiklene det refereres til, og annen informasjon, finner du på www.zeb.no.
Steinar Grynning er sivilingeniør og forsker
ved SINTEF Byggforsk og PhD-Stipendiat ved
NTNU i forsningsenteret «Zero Emission «Buildings»(ZEB).

DIGITALT PAPIR GIR NYE
ANNONSEMULIGHETER!

DETTE ER LØSNINGEN
DU HAR VENTET PÅ!
Med vår nye Glass og Fasade app, gir vi deg som
annonsør helt nye muligheter til økt fortjeneste.

Last ned gr
atis-appen
«Glass & Fa
sad
dette bildet, e» og scan
så
hvorfor dett forstår du
e, kombine
rt
med en tryk
ket annons
e,
er en av de
største
markedsm
ulighe
for deg frem tene
over.

Nå kan du gjøre innholdet i annonser og brosjyrer mer spennende
og informativt for leser på en helt annen måte enn tidligere.
Ønsker du vite mer om hvilke muligheter denne appen gir deg,
kontakt Mia V. Berg på mobil: 995 75 849,
eller e-post: mia@flisatrykkeri.no
Tilgjengelig for
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ØYVIND ASCHEHOUG TIL MINNE

E

n markant person og professor er gått
bort bare 75 år gammel. Øyvind Aschehoug døde uventet på sykehuset i Sanct Spiritus under et ferieopphold på Cuba
sammen med sin kone Kari.
Øyvind vokste opp i Oslo, men studerte til
bygningsingeniør i Trondheim, hvor han senere tok doktorgraden i bygningsfysikk.
Øyvind ble professor og en viktig person
under oppbyggingen av forskningsmiljøet ved
NTH, hvor han også en periode var dekan.
Han var også en periode leder for SINTEF Arkitektur og byggteknikk.
Øyvind var en raus og utadvendt person
som alltid var lett å spørre til råds. Hans evne
til å forklare problemstillinger på en enkel og
klar måte satt inn i riktig sammenheng, har
gitt ham mange kontakter. Alt dette gjorde
ham til en mye brukt foredragsholder og ressursperson.
Øyvind hadde flere utenlandsopphold ved
Lawrence Berkeley National Laboratory i San

Fransisco og ved The Martin Centre i Cambridge.
Glassbransjeforbundet/Glass og Fasadeforeningen har hatt et nært samarbeid med
Øyvind siden glassgårds-perioden startet i
Norge, tidlig på 80-tallet, med Universitetet
på Dragvoll og Royal Garden.
Øyvind kunne det meste om store glassprosjekter, om systemene, glasset, energiforhold, komfort, inneklima og dagslys. Han
var en av de få som evnet å se alle sammenhengene.
GF har hatt glede av å samarbeide med
ham også etter at han ble pensjonist. Senest
i 2014 gjorde han, sammen med GF og flere,
en foredragsturne til Drammen, Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, hvor han snakket om dagslys og arkitektur. Så interessante
var hans foredrag at han ble invitert til Glass
og Fasadedagene 2014 på Lillehammer som
foredragsholder.
En aktiv og visjonær støttespiller for vårt

fag har gått bort. Vi er mange i vår bransjen
som vil savne ham, samtidig som vi kan glede
oss over gode minner.

Sverre Tangen

Den enkleste måten...

...å kombinere glass og metall

n på
formasjo
Få mer in -group.com
ohle
www.b

Innfesting og beslag for rekkverk

Beslag for glass i baderom

Beslag for innvendige dører

Beslag for interiørglass

Bohle AG · Dieselstraße 10 · D-42781 Haan · T +49 2129 5568-0 · info@bohle.de · www.bohle-group.com

22

02 // 2015

SECURE HOLD:
EVEN FOR LAMINATED
SAFETY GLASS
—
The HSW EASY Safe is DORMA’s new horizontal
sliding wall with proven Clamp & Glue technology
designed to securely hold even laminated safety
glass. – www.dorma.com/innovation

Creative scope and lasting security
Functionality, design, safety and
security count for a lot in the modern
office. The HSW EASY Safe horizontal
sliding wall meets these requirements
in full:

. DORMA’s innovative Clamp & Glue

.

adhesive bonding technology means
that, for the first time, laminated
glass with all its safety advantages
can be incorporated by simply
clamping and bonding the door rail
to the glass surface.
Functional intermediate films within
the LSG transform the sliding wall
into a creative element, raising the
standard in terms of both design
and functionality.

Hassle-free installation thanks to DORMA’s
new Clamp & Glue technology

DORMA. THE ACCESS.

Integral intelligence for more
convenience and clarity

Effortless and reliable planning and
operation

The top door locking device offers a
color code to indicate the status of the
sliding/pivoting panel. Users can see
at a glance which mode is activated,
thus enhancing system safety.

These horizontal LSG sliding walls
offer not only simplicity and enhanced
safety but also planning reliability
thanks to DORMA’s EasyKIT, a
modular construction system of
standardized components. This enables the desired HSW solution
to be implemented with eminent
ease, not only facilitating easy configuration and efficient insulation
but also reducing delivery times –
worldwide.

Triple simplicity with clear advantages
The new multilock system combines
three locking options in one compact
unit: a front-face lock, an end face
lock and a cylinder lock. The multilock assembly quickly and easily
snaps into the bottom glazing rail.

Lock status display for at-a-glance indication
of the activated mode

The three-in-one multilock assembly offers a
02 // 2015
new dimension in simplicity
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Interiør // Altertavlen på Ålgård

ALTERTAVLEN

PÅ ÅLGÅRD

12,5 meter høy og i glass strekker den nye
altertavlen i Ålgård kirke seg opp mot himmelen
og lyset. Kunstverket er signert Tor Lindrupsen,
som har fått god bistand fra dyktige fagfolk
underveis.
Tekst Guro Waksvik

T

or Lindrupsen fikk oppdraget
med å lage den kunstneriske
utsmykningen til Ålgård kirke
allerede i 2012, og har hatt tett
samarbeid med alle parter fra
prosjektet lå på tegnebrettet.
– Jeg undersøkte hva som var mulig,
og var i dialog med utsmykningskomiteen. Etter noen baller fram og tilbake
og et par møter bestemte vi oss for å gå
for glass med keramisk farge, forteller
Lindrupsen.
Han kontaktet Modum Glassindustri,
som han har samarbeidet med ved flere
anledninger.
– Jobber jeg med glass i store dimensjoner bruker jeg Modum. Dreier det
seg om mindre glassarbeider brenner jeg
selv. Men det er begrenset hva det er mulig å få til i en liten ovn, sier kunstneren.
I samarbeid med Modum gikk han i
gang med testing. Utfordringen var å finne de riktige fargevalørene.
– Etter noen runder med blanding,
justering og testtrykk var vi i mål, forteller Cato Ludvigsen i Modum Glassindustri AS.
Lindrupsen medgir at han måtte kaste inn håndkleet når det gjaldt enkelte
farger, blant annet en syrlig mintgrønn
farge som ikke var mulig å få til med de
keramiske fargene.
– Kunstnere sitter oftest med Photoshop, Illustrator eller liknende program-
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mer og jobber på skjerm. Å få det samme uttrykket på glass er ikke alltid like
enkelt. Glass oppfører seg på en annen
måte, ikke minst i møte med lys, sier
Ludvigsen.
KERAMISK PRINT
Produktet er et 12,76 mm laminat på
jernfattig glass, også kalt diamantglass.
Det er brukt to plater. På den ene er det
et keramisk print, som et silketrykk. Så
er de to glassplatene presset sammen
med PVB folie i midten. Ferdig herdet
tilfredsstiller platen kravene for sikkerhetsglass. For å få en håndterlig størrelse
ble platene laget i 2,40 x 1,25 meter, totalt
10 stykker.
– Vi valgte jernfattig glass for å unngå
grønnskjær, forklarer Ludvigsen.
Klart glass med keramisk print er også
brukt på fasaden til D36 i Oslo, som ble
kåret til årets bygg i 2013.
– Vi er de eneste i landet som printer
med keramisk blekk. Det er både kostnadseffektivt og værbestandig, understreker han.
Modum Glassindustri har lang tradisjon med kunstprosjekter, og har mange
kunstnere i sin portefølje. Samtidig samarbeider de med flere kompetente fagfolk. I dette tilfellet Glassløsninger AS.
For Modum var dette et relativt lite
prosjekt. Men alt som ikke er ordinært er
spennende.

Transparent: Den 12,5 meter høye altertavlen signert Tor Lindrupsen ble montert i mars i år. Den ble et hakk lysere og luftigere enn
kunstneren hadde sett for seg. - Det ga en god letthet som understreket det transparente, sier han.
Foto Guro Waksvik

Fri form i 3D

Parametric
System

Tidsriktig arkitektur preges i stadig større grad av kreativt tredimensjonalt formspråk
i fasadene. Realisering av en slik type eksklusivt fasadedesign, har frem til nå vært en
krevende prosess. Med Schüco Parametric System, som ble vist som konsept
første gang på BAU 2013, forenkles denne prosessen. Fra planlegging til produksjon
og montering løftes alt opp til et enkelt og teknisk håndterbart nivå. Les hvordan på
www.schueco.no/parametricsystem
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– Vi sier ja til det andre sier nei til.
Jeg tror det er vår nøkkel til å overleve.
Vi har opparbeidet oss lang erfaring, og
prøver å henge med i utviklingen. Det
er alltid bra med oppdrag som byr på
spesielle utfordringer. Når det gjelder
den glasstekniske spisskompetansen så
er Glassløsninger superflinke, sier Ludvigsen.
Glassløsninger i Stavanger har også
vært involvert i prosjektet fra begynnelsen. Utfordringen var å finne ut hvordan
glassene skulle monteres.
– Lindrupsen ønsket ikke ramme
rundt altertavlen, og han så for seg at
veggen skulle flyte inn i utsmykningen.
Vi hadde mange diskusjoner rundt innfestninger, og etter flere alternativer
endte vi opp med en vertikal klemprofil skjult bak veggen. Denne løsningen
gjør at det ser ut som om glasset glir inn
i veggen, forteller Arild Chr. Ellingsen i
Glassløsninger AS.
Først ble det montert skinner. Så ble
glassplatene satt på plass, skrudd og limt.
Mellom glassene er det mellom 1 og 2
mm klaring.
– Monteringen gikk som smurt. Alt lå
til rette da vi satte i gang. Tre mann monterte alt sammen på en dag. Det øverste
glasset var litt vanskelig å få på plass, ettersom de jobbet helt oppe under taket
fra en lift, forteller Ellingsen.
Glassløsninger ble etablert i 2012 av
glassmester Asle Roaldsø og Arild Chr.
Ellingsen. Begge har lang og solid erfaring innen interiørglass, boltefestet glass,
glassmøbler med UV-liming og det meste innen glassfaget.
– Vi har spesialisert oss på spesielle
oppdrag. Det er ikke mye som er standard A4 hos oss. Når det gjelder Ålgård
kirke har vi ikke sett maken. Det er virkelig gøy å få være med i prosessen med
et så fantastisk bygg, sier Ellingsen.
MOTIVER FRA LIVET
Utsmykningen er 12,5 meter høy og 2,4
meter bred og lyssatt med spot fra sidene.
I tillegg gir dagslyset og solen en skiftende effekt.
– Motivene er først skåret som tresnitt.
Deretter har jeg tatt avtrykk i svart hvitt,
som så er avfotografert og lagt inn i
Photoshop for videre bearbeidelse, forklarer Lindrupsen.
Motivene på altertavlen er ikke hentet
fra bibelhistorien, men fra livet og ver26
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den. Samtidig kan elven, duen, den åpne
hånden, båten og kornet romme andre
og mer overførte betydninger.
– Hele flaten har klare referanser til
elva Figgjo om renner gjennom bygda.
Det kan også tolkes som livets vann.
Tauverket bak glasset har en visuell
funksjon, men er også tenkt som en livets vev. Tauet knyttes også opp mot distriktets tekstil- og ullvareproduksjon,
fortsetter han.
Bak glasset henger en tredimensjonal
kristusfigur i tre. Lyssettingen og det
tredimensjonale gjør at figuren kommer
mot tilskueren, som om den dirrer både
foran og bak glasset.
Da altertavlen skulle monteres tok
Lindrupsen turen til Ålgård.
– Helt fram til monteringen hadde
altertavlen vært en tanke, en idé. Den
var altfor stort til at det gikk an å sette
den sammen på forhånd. Det var spennende å se den i rommet med belysningen. Altertavlen ble et hakk lysere og luftigere enn jeg hadde sett for meg. Det var
bare bra, og ga en letthet som understreket det transparente.
Kirken på Ålgård ble offisielt innviet i
mars i år. Link Arkitektur ved René de
Groot har tegnet bygget, som er blitt et
landemerke for bygda på Jæren.

Prosjekt //
Altertavle i glass, Ålgård kirke
Adresse: Ålgård i Gjesdal kommune, Rogaland
Byggherre: Gjesdal kirkelig fellesråd
Arkitekt: Link Arkitektur AS v René de Groot
Kunstnerisk utsmykning: Tor Lindrupsen
Montering: Glassløsninger AS
Glassprint: Modum Glassindustri AS
Type glass: Herdet og laminert jernfattig glass med
keramisk print

Tresnitt: Motivene er først skåret som tresnitt, noe som gir liv og
dybde til glassflaten. 		
Foto: Tor Lindrupsen

Signalbygg: Kirken på Ålgård er blitt et signalbygg for bygda på Jæren. Link Arkitektur ved René de Groot har
tegnet bygget, som offisielt ble innviet i mars i år. 					
Foto: Link Arkitektur

“Tetris Hanging” er designet av Yves Pauwels for Falluce Light & Gallery,
fotograf Ivan Dupont, lakken er utført av Metal-Clean bvba (Belgia)
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Signalbygget // Høgskolen i Bergen

VELLYKKET

SAMSPILL
Arkitekt Per Højgaard Nielsen ved HLM Arkitektur AS har ved utforming
av Høgskolen i Bergen lagt vekt på å ta vare på områdets stolte jernbanehistorie. Samtidig har han villet skapet en åpen og lys campus.
Tekst og foto Otto von Münchow

N

oe av det som er spesielt
med Høgskolen i Bergen
er at gammelt og nytt er
integrert i en spennende
og
komplementerende
form. De gamle verkstedhallene til NSB
gir karakter og viser hvordan en på en
vellykket måte kan bygge nytt og integrere det gamle uten at kulturminnene
forsvinner.
Omkranset av verkstedhallene slynger
nybygget seg. Det inneholder undervisningsrom og spesialrom som laboratorium, røntgen og operasjonsrom. Her
skal fremtidige lærere, ingeniører og
helse- og sosialarbeidere få sin lærdom.
Nybygget har stort innvendig volum i
forhold til fasadeflate. Fordi bygningens
fløyer er brede kan fasadene ha store
vinduer. Vinduene står så lavt det er
mulig i veggen slik at dagslyset kan falle
langt inn i rommet og redusere behovet
for kunstig belysning.
FASADER
Per Højgaard Nielsen forklarer at det er
blitt benyttet fire ulike fasadesystemer
i høyskolebygget. Delvis en kombinert
glass og aluminiumfasade, delvis teglstein – både nye og gamle – og videre to
kategorier av aluminiumfasader.
Det ble jobbet mye med både indre

28
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og ytre fasadeliv i nybygget forklarer
han videre. Alle vinduer ligger i det indre fasadelivet. Når det gjelder de store, ytre fasadelivene er de for det meste
tette i følge Højgaard Nielsen. Disse er
også blitt kalt kunstgavler på grunn av
utsmykningen som er har gitt høyskolebygget en del av sitt karakteristiske
uttrykk.
Det er kunstneren Anne-Gry Løland
som fikk i oppgave å forme fasadekunsten. Resultatet er 4000 kvadratmeter
med kunstnerisk utsmykking som gir
assosiasjoner til trær og grøntarealer.
Fasadekunsten er bygget opp av 16 ulike
aluminiumsplater som er kombinert på
ulike vis. I følge Højgaard Nielsen lot de
kunstnere slippe til med sine ideer. Uttrykket er kommet til ved bare bruk av
huller og ikke pregete fasadeelementer
som for eksempel er tilfellet ved Oslo
Opera.
Ellers når det gjelder fasadene i det
nye høyskolebygget, er det jobbet mye
med glass og aluminium i første og andre etasje der det er brukt trelagsvinduer.
Fra tredje etasje og opp er det vanlig H3
Magnor vinduer som er benyttet.
NYE OG GAMLE GLASS
Det er Bue Aluminium som har hatt
delentreprisen på alt av fasader i første

og andre etasje, bestående av aluminiumrammer og glass. I tillegg har Bue
Aluminium hatt ansvaret for å restaurere de smårutete vindusflatene i de gamle
verkstedhallene.
– Dette har vært et spennende prosjekt for oss. Alt som er annerledes er
gøy å være med på. Vi hadde én mann
som brukte et halvt år bare på å kitte de

Gammelt og nytt
tett integrert i det
nye bygget til Høgskolen i Bergen.

Det indre av Høgskolen i Bergen er åpent og lyst - og knyttet til det
utvendige ved store glassflater
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gamle vinduene i verkstedhallene, forteller Bue Kjelstrup Olsen, daglig leder
i Bue Aluminium som totalt brukte et
sted mellom et og et halvt og to år bare
på hele prosjektet.
Han legger til at det ble tatt ut rundt
2000 småruter som ble erstattet med
nytt glass som ser gammelt ut med en
ruglet og ujevn overflate. De nye vindusrutene ble kittet på plass i de gamle
stålrammene.
I de gamle verkstedhallene stod det
støpestålsvinduer. Der det var mulig
ble de gamle rammene brukt på nytt.
De ble alle demontert, reparert, sandblåst og impregnert etter alle kunstens
regler. Deretter ble støpestålrammene
satt tilbake i murverket og innsatt med
nye ruter. På innsiden er det montert
forsatsvinduer for gi god isolasjon.
Kombinasjonen har gitt en høy U-verdi.
Utover å isolere var målet at forsatsvinduene skulle gjøre minst mulig av seg.

– Jeg synes det er veldig bra at de har
tatt vare på de gamle hallene. Noe ble revet – og mursteinen brukt til å restaurere de andre – men det som står igjen, er
med til å skape et vital og flott område,
sier Kjelstrup Olsen.
Når det gjelder fasadene i første og andre etasje er det brukt laminert trelagsglass. Vinduene er opp til tre meter og
veier opp til 250 kilogram. Vinduer og
glassfasader har en U-verdi på 1,0. Det
er utenpåliggende avskjerming og solfaktor i alle vinduene. Innvendig er det
brukt lite glass, bare i de gamle fasadene
som vender inn mot nybygget. Fra tredje etasje og oppover er det brukt trevinduer beslått med aluminium.
Ellers når det gjelder fasadene til nybygget, er det i stor grad benyttet plater
av sjøvannsbestandig aluminium, med
mønster laget av tekstilkunstneren Anne-Gry Løland, samt noe tegl og glass.
Teglsteinsbyggene har tilbygg av hvit og

svartbeiset trepanel. Totalt glassareal er
8.000 kvadratmeter, eller 20 prosent av
gulvarealet.
– Jeg har veldig sans for hvordan en
har blandet det gamle med det hypermoderne, og jeg tror studentene vil sette
pris på historien som ligger i veggene
her, bemerker Bue Kjelstrup Olsen.
JERNBANEHISTORIE
– Høgskolen var opptatt av at området skulle få en identitet som en campus, der det var mange bygninger og
god plass rundt. Derfor har vi trukket
byggene litt inn fra naboene og veien.
Vi var veldig bevisst at det var store
bygg som skulle virke sammen, forteller sivilarkitekt Per Højgaard Nielsen til
Glass & Fasade.
– Hovedtanken bak arkitekturen var
å forsøke å ta vare på den stolte jernbanehistorien til området. Vi ønsket å
ta vare på så mye som mulig av de gam-

SOLSKJERMING TIL NÆRINGSBYGG
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the sky is the limit
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le hallene og andre elementer som viser
til den tidligere aktiviteten.
En av detaljene som er bevart, er togskinnene som går inn i nybygget, og blir
til striper på gulvet i foajeen. Deretter
fortsetter de originale skinnene ut av
veggene på den andre siden. Jernbanespor går altså som en rød – eller svart
– tråd, bokstavelig talt, gjennom høyskolebygget.
Rent praktisk er gamle jernbaneskinner felt ned i bakken gjennom hele
skolebygget. Disse ligger der det gamle
jernbanesporet lå. I tillegg er altså sporene tilbake til det gamle jernbaneverkstedet fra 1920-tallet ellers synlige flere steder i det åpne rommet rundt bygningene.
På utsiden står også en gammel traversbom igjen. Den ble brukt til å flytte
togene fra et spor til et annet og er tatt
vare på som et skulpturelt element. Inne
i de gamle byggene er både takkonstruksjoner og vinduer akkurat slik det var
den gang gamle lokomotiver ble reparert på Kronstad. Også inne i nybygget
får man assosiasjoner til jernbanedrift.
SKAPE BYPLAN
– I tillegg til å ta vare på det gamle, var
vi opptatt av å forsøke å gjøre hele campus så åpent som mulig, blant annet ved
store vindusflater i første og andre etasje
som knytter det utvendige sammen med
det innvendige, sier Højgaard Nielsen.
Han peker på at det er sjelden med en
så flat tomt som den som Høgskolen i
Bergen er bygget på. Det var derfor naturlig å være opptatt av å bygge et byplan. Det er også grunnen til at en har
tatt i bruk store glassflater – for å skape
transparens og for å skape et åpent og
publikumsvennlig bygg.
Foran den ni etasjers store høyblokken har det kommet en åpen og innbydende plass. Den har fått navnet
Kronstadplassen. Arkitekten viser til at
Bergen har en stolt tradisjon for å bygge
store åpne plasser; som Torgallmenningen og Tårnplass i sentrum. Dette er en
urban tradisjon, der en lager en urban
plass og legger fine bygninger rundt.
Over Kronstadparken kommer det til å
gå fem tusen mennesker hver dag.
– Sammen med gang- og sykkelveien
er parken med til å åpne området. Vi håper på den måten å trekke byen sørover
og urbanisere bydelen, sier Højgaard
Nielsen.

Jernbanehistorien er blitt en del av Høgskolen i Bergen som denne restaurerte dreieskiven. 2000 vindusruter ved
høgskolen fikk erstattet gammelt med nytt glass som ser gammelt ut med en ruglet og ujevn overflate. De nye
vindusrutene ble kittet på plass i de gamle stålrammene.
Kantinen til Høgskolen i Bergen plassert
i en av de gamle
verkstedshallene
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HØYSKOLE ER BLITT LANDEMERKE
Høgskolen i Bergen er blitt et nytt landemerke i byen. De nye lokalene på Kronstad i
Bergen, samler for første gang skolen i én bygning og innebærer en samlokalisering
av Bergens helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag og lærerutdanninger.

I

fjor sommer åpnet den nye Høgskolen i Bergen. Etter å ha ventet i 20 år kunne endelig de
ulike avdelingene som har vært spredt utover
byen og som utgjør høyskolen samles under ett
tak. Den nye høyskolen har ikke bare kunnet
samle 6000 studenter og 550 ansatte på Campus Kronstad, men er blitt et monumentalt signalbygg for Vestlandets hovedstad.
Høgskolen består av et nytt og moderne
kompleks som er reist på et område som tidligere var brukt som verkstedshaller for NSB.
I tillegg til nybygget er fire av de verneverdige
verkstedhallene (bare fasadene var vernet) restaurert og innlemmet i høgskolen. De gamle
hallene, som ble oppført i årene fra 1909 til

1925, er forvandlet til alt fra studenthus og bibliotek til kantine og idrettshall.
– De er med på å gi en identitet til hele området, og representerer en gammel og stolt arkitektur. Og de er bygget med en flott takhøyde,
på en måte som en ikke gjør i dag. Vi ønsker at
disse husene skal kunne avleses utenfra, og invitere til besøk med lys og luft, sier arkitekten bak
høyskolen.
PRISBELØNT
Det er sivilarkitekt Per Højgaard Nielsen ved
HLM Arkitektur AS som har tegnet og utarbeidet løsningene som er tatt i bruk for Høgskolen
i Bergen. Resultatet har høstet mye skryt. Byg-

Prosjekt //
Høgskolen i Bergen
Byggeår/ferdigstillelse: 2010-2014
Sted/adresse: Kronstad, Bergen
Type bygg: Nybygg og rehabilitert
skolebygg
Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: Per Højgaard Nielsen/
HLM Arkitektur AS
Entreprenør: Skanska/
Åsane Byggmesterforretning
Fasadeentreprenør: Leigland Bygg/
Bue Aluminium
Glassleverandør: CG-Glass

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 taper-loc.no 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
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BS 6180:2011

Den åpne Kronstadplassen foran
Høgskolen i Bergen.

get er blant annet ett av seks nominerte til Statens Byggeskikkpris for 2015. Og i fjor ble høyskolebygget kåret til vinner av Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2014.
Juryen bak prisen mente Høgskolen i Bergen
blåser nytt liv i området. – Høgskolen på Kronstad er et foregangseksempel på områdetrans-

formasjon, der nybygget både markerer seg
som et landemerke i området og vil medvirke
til god byutvikling i et av Bergens mest sentrale byutviklingsområder. Prosjektet tilfører nye
funksjoner i nærområdet og aktualiserer òg debatten om hvordan en kan finne nye funksjoner
for gamle bygninger.

Juryen begrunnet videre prisen med at alt i alt
fremstår prosjektet som helstøpt, med en god
kobling mellom områdets og opprinnelig bygningsmasses historie, og prosjektets funksjon
som ramme rundt den nye undervisningshverdagen til en stor del av Bergens studenter.
Dette uttalte fylkesordfører i Hordaland,
Tom-Christer Nilsen før høyskolen ble innviet:
– Det er fantastisk å registrere hvordan de har
klart å integrere den historiske arven i de stilige, moderne byggene. Her har de virkelig klart
å skape et nytt byrom. Den nye høyskolen vil gi
hele området en skikkelig opprustning.
Byggeteknisk er noe av det som er spesielt
med Høgskolen i Bergen at det er det første bygget som kombinerer brønnpark, kuldelagring og
adiabatisk forkjøling. Den grunnleggende tanken bak designet av de termiske energianleggene på høgskolen er å holde på all den energien
som er sendt inn i bygget. Dette betyr at man
flytter overskuddsenergi fra hvor det er varmt
til områder hvor man har behov for energi, eller
eventuelt å lagre energien til det blir kaldt. Det
reduserer årlig levert energi til bygningsmassen
med nærmere 3.000.000 kWh.

BRANDVÄGG?
TÄNK OM OCH TÄNK
NYTT MED SVALSON.
Nu finns en ny brandklassad eldriven skjutlucka från Svalson.
Fireslide EI30 är tillverkad i aluminium och finns i både horisontal- och
vertikalgående utförande. Den är testad av SP, Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, och är typgodkänd för brandklass EI 30. Anslut den
till det externa brandlarmet så kommer den att stängas automatiskt
om larmet aktiveras. Välkommen till ett ännu smartare Svalson.

www.svalson.com
Fireslide EI30 är testad enligt EN 1634-1:2014 och typgodkänd
i Sverige samt förberedd för CE-märkning enligt den kommande
europastandarden EN 16034. Fireslide EI30 är patentsökt.

02 // 2015

33

Glassets egenskaper // Transparent

Jakten på det transparente
Glasset har spesielt én egenskap som skiller det fra alle andre byggematerialer:
Transparens. Ingen andre materialer kan viske ut skillet mellom ytre og indre miljø
som glasset gjør. Men glass er ikke bare glass. Vi gir deg her de tekniske faktorene
som påvirker glassets transparens.
Tekst Lars Aas Kjebekk
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REFLEKSJON
Problemstilling:
Glasset har i utgangspunktet en relativt høy reflekterende overflate som kan være med på å begrense gjennomsynet i fasaden. Ved
iaktakelse vil man kunne oppleve speiling i glassets overflate som
hindrer optimalt gjennomsyn.
Løsning:
Man kan benytte glass som er belagt med såkalte antireflektive
belegg som reduserer refleksjon betydelig.
I tillegg kan man velge å skråstille fasade slik at refleksjonen slår
ned i bakken og ikke tilbake på den som iaktar. (dette er detaljert
gjennomgått i fagartikkel i Glass & Fasade 0115). Dessuten kan
man kan øke lysnivået på innsiden av glasset.
FARGE I GLASSET
Problemstilling:
Glass inneholder en rekke materialer. Deriblant jernoksider.
Jernoksider tilsetter blandingen for å redusere smeltepunktet i produksjonen av floatglass nettopp fordi jernoksid virker som katalysator, og senker dermed smeltepunktet for glassmassen.
Jernoksider setter også farge i floatglasset. I utgangspunktet en
grønntoning som man finner i standard klar float.
Ved å bruke andre typer oksider vil får man også bronse, blå,
sotfarget og så videre. Dette kalles gjennomfarget float.
Vanlig float er altså ikke helt klar, men har en dreining mot
grønn, som da setter sitt preg på lysgjennomgangen i glasset.
Løsning:
Ved å fjerne jernoksidet i råvareblandingen til floatglass produksjonen vil man få et glassprodukt som kalles jernfri float. Dette
glasset har minimalt/ ingen fargetoning i glasset grunnet nettopp
fordi at man har fjernet jernoksidet som normalt blandes i massen.
PROFILER/ INNFESTNING
Problemstilling:
Tradisjonelt så blir glass montert i profiler av aluminium, stål,
PVC eller tre. Standardprofilene er relativt brede og vil i så måte
«forstyrre» den transparente opplevelsen man er ute etter.
Løsning:
Man kan benytte ekstra slanke profiler eller fasader uten utvendige profiler (structural glazing).
Aller størst effekt oppnås dog ved å benytte glass også i det strukturelle designet. Altså ved bruk av glassfinner som vil opprettholde
transparensen man ønsker i fasaden på en utmerket måte.

Klar float

Lav-jern float

Glassfinne

PROSJEKTSTUDIE
Julian Kinal er arkitekt med 14 år erfaring. Fire år i USA, åtte år i
England og to år i Norge.
Han har tidligere jobbet med en
rekke spennende prosjekt hvor glass
og fasadekonstruksjon har spilt
en viktig rolle i byggets design og
utrykk.
Gjennom disse prosjektene fikk
Julian inngående kunnskaper om
mulighetene som finnes med bruk av
glass i fasader. Bruken av forskjellige
belegg med hensyn til lystransmisjon, solavskjerming og energibruk.
02 // 2015
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Maksimal utsikt når man sitter i sofaen i stuen er retningslinjene som ligger bak designet av Julian Kinal hus ved Tyrifjorden. Optimal vertikal og horisontal
åpenhet, gir mulighet til å se Tyrifjorden forsvinne rundt krummingen mot Hønefoss, og samtidig se jordbrukslandskapet på venstre side.
Denne scenen viser også hvordan lyset forandrer seg fra dag til dag og gjennom sesongene.

en og «scenen». Dette innebar langt mer bruk av glass i fasadene.
Kinal er opptatt av at bygget skulle være energivennlig med hensyn til
varmetap i bygget. Dette innebar at glassene også måtte ha gode U-verdier, i tillegg til ønsket om en høy lystranmisjon.
Den skrånende tomten, kombinert med beliggenheten, ledet designet
til mot at baksiden av huset ligger begravd inn i fjellsiden mens fronten
mot Tyrifjorden har alle vinduene.
Dette designet gjorde at Kinal kunne omfordele varmetapet i bygget
ved å legge inn ekstra mye isolasjon i bakveggen som kompenserer for
en noe svakere U-verdi i de store glassfasadene mot Tyrifjorden.

– Samtidig erfarte vi problemer med bruke av lav-jern float i
kommersielle prosjekter. Tilgjengelighet og viljen til å levere noe
annet enn vanlig float, gjorde at vi fikk avslag, overprisede anbud
eller rådville spørsmål om hvorfor de ønsket å bruke lav-jern glass
siden dette tidligere var mest brukt i bilforretninger. Viljen til å
levere dette var rett og slett svært lav, sier Kinal.
DESIGN
Kinal endte opp med å designe to hus på tomten. Noe som ikke var
planen i utgangspunktet. Det opprinnelig designet, som ble utført
fra 2007 til 2009, ble forkastet etterhvert som de lærte mer om stedet
og dets praktfulle landskap.
De måtte være mer vågale i designet for å yte rettferdighet til utsikt36
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TAKETS DESIGN
Siden bakfasaden ikke har noen vinduer så var det naturlig å la taket
falle bakover. En fordel med dette er også at snøen sklir av bak huset som
minsker behovet for snøskuffing. En annen effekt av dette er at takhøyden øker dramatisk ut mot vindusiden.
Samtidig fant de det var fornuftig å dele huset i to separate blokker. En
utvendig trapp deler de to blokkene og fortsetter over transport-gangen
som ligger i bakkant av blokkene.
Fasedesignet synliggjør også forskjellene mellom de to blokkene. Den
ene blokken som inneholder stue, tv rom, kjøkken har store vindusfelt
mens den andre som inneholder mer private rom som soverom, hjemmekontor har langt færre vindu.
GLASS/ FASADELEVERANSE
Etterhvert som prosjektet gikk fremover ble det klart at glassløsningene
ble stadig mer komplekse. Kinal brukte alle sine kontakter og mye tid på
kartlegging av muligheter. Han har som nevnt tidligere også en blandet
erfaring med hovedentreprenører og glasskonstruksjoner som ikke er
“A4” løsninger.
Derfor endte de opp med ikke å ha en hovedentreprenør på prosjektet,
men i stedet ha separate kontrakter på alle deler av prosjektet.
Det er fire utfordringer som Kinal trekker spesielt frem med hensyn til

K V A L I T E T

Lavjern

O G

G O D T

S A M A R B E I D

FASADER

Spacer

Forsegling

M A N G F O L D

Lavjern laminert

STATE OF THE ART

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

s
astruep
.no

Energibelegg

Figur 1

Vi markedsfører følgende produkter:
• ANO BRONZE 55HX

• Klimaflex

• ANO NATUR 55HX

• RIMEX

• ANO BRUSH

• KME

• AluColour®PVDF

• Aurubis

• Alubond®USA

• RHEINZINK®

• ALUART®

• VMZINC

• HUECK

07 Media As, Oslo

bruk av glass. Det er å ha en tydelige spesifikasjon på glassoppbyggingen, designet og spesifikasjonen på rammen/profilen, hvordan materialene spiller sammen og til slutt pris.
Glassoppbygging (se figur 1):
I utgangspunktet var ønske å ha 3-lags glass med Low E belegg i
posisjon 2 og 5 på lavjern float. Kombinasjonen med belagte lavjern
glass i herdet utførelse viste seg å være svært krevende å få tak i, men
de lykkes til slutt å få dette også produsert.
De hadde også sett på muligheten med Heat Mirror som er et produkt som benytter folie i midtre lag i stedet for glass. Dette produktet hadde størrelsesbegrensninger og ble dermed ikke aktuelt.
Ramme/samspill:
Rammeløsning og det totale samspillet var på en del områder, ifølge
Kinal, mer komplisert å finne, Blant annen hadde de klare ønsker om
skyvedører med minimale profiler.Problemet var dog å finne en systemleverandør som både leverte skyvedører og vinduer med identiske
profiler, slik at samspillet ble ivaretatt.
Et alternativ var innvendige glassfinner og stål stendere som bærestruktur vertikalt med glasset fuget mot dette i skjøten. De var også
på et tidspunkt i kontakt med en sveitsisk høyklasse leverandør som
tidligere hadde levert prosjekt med kun 20 mm stålramme med brutte
kuldebroer.
Panorma H ble levert i skyvedør og vinduer med Raico profiler. Raico profilene ble dog levert med standard 50 mm.
De vurderte også på et tidspunkt å skille leveransen på skyvedør/
vinduene og resterende vindu i fasaden.
Resultatet ble et samarbeid med Architectual Solutions og Torgny
Fernegård. Kinal jobbet sammen med Architecual Solutions i nesten
5 måneder før de signerte kontrakt. Da hadde de også fått glassprøver
på kvaliteten som de ønsket og løsningen ble en komplett pakke med
både PanoramaH skyvedør og Raico-profiler til resten av vinduene i
fasaden og taket.
Sluttresultatet er huseieren svært godt fornøyd med. Særdeles klare 3
lags glass med en innvendig overflatetemperatur som er lun selv på de
kaldeste dager. Her kan Kinal beskue den fantastiske utsikten over Tyrifjorden vel vitende om at han har lykkes i jakten på det transparente.

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
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til løftekraft i røyklukemotorer
Nye krav til bedre u-verdi til glass i bygg får betydning for prosjektering av tak- og
fasadekonstruksjoner. Tyngre bygningskomponenter tilsier blant annet at det blir et økt
behov for røyklukemotorer med betydelige løftekrefter. På Avløs Base ble løsningen CE
merkete, EN-12101-2 godkjente 230 volts motorer for røykventilasjonen.
Tekst Harald Aase Foto Adam Stirling

O

slo Sporveier får i mai overlevert sin
nye base på Avløs i Bærum. Byggeprosjektet omfatter fire nye haller
til bruk for oppstalling, innvendig
vasking, service og vedlikehold av
T-banevogner. To av de tidligere hallene på stedet er rehabilitert og blitt integrert som en del av
det nye anlegget. Byggene er oppført og rehabilitert etter TEK 10 med krav til U-verdi på 0,9.
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Det betyr at det er gjennomgående 3-lags glass
i alle vindusbånd på de nye delene og glasstak
med røykluker i de rehabiliterte hallene. Tilluftog fraluftsluker er plassert i vindusbånd i de nye
bygningene.
For den rehabiliterte delen blir tilluft i tillegg
til laftsittende fasadevinduer også tilført ved at
de store portene åpnes.
Røyklukene i glasstakene har hver et glass-

areal på 2,8 kvadratmeter og motorene vil kunne håndtere en total last på 600 kilo per takluke.
OMFATTENDE RØYKVENTILASJON
– Vi møter kravene til større løftekraft hver
eneste dag. Dette har vår leverandør, D+H Mechatronic AG, tatt på alvor og utviklet kjedemotorer med henholdsvis 150 og 300 kilo løftekraft
ved opp til 1500 millimeter slaglengde, samt li-

Takluker: Hver av de 12 lukene har to 230 volt lineærmotorer, hver med 300 kilo løftekraft ved 1200
millimeter slaglengde. Dette er nødvendig for å løfte
luker med denne størrelse under alle forhold.

neærmotorer med 300 kilo løftekraft ved 1200
millimeter slaglengde. Motorene kan også samkjøres slik at flere enheter kan plasseres i en og
samme luke.
Det er for prosjektet valgt en 230 volts løsning
på motor. Dette fordi 24 volts motorer gir spenningstap og dermed behov for økt tverrsnitt på
kabelføringer da det er store avstander mellom
motorer og styreskap i bygningskroppen, forteller Espen Bratlie i Bramo Glass og Klima AS.
Det er brukt bunnhengslet utadslående vinduer for alle røykluker. Dette for å sikre best
mulig virkningsgrad (gjennomstrømning av
røyk). Lavtsittende tilluftsvinduer ble levert topphengslet utadslående, da disse er ment for å skape maksimal oppdrift for røykluker. Tilluftsluker
aktiviteres 30 sek. før røykluker begynner å åpne.
I hver av de 12 røyklukene i taket er det to 230
volt lineærmotorer hver med 300 kilo løftekraft
ved 1200 millimeter slaglengde. Samtidig finner
vi 108 kjedemotorer på 230 volts med 150 kilo
løftekraft ved 1000 millimeter slaglengde i vindusbåndene i fasaden.
Motorene er CE merket og godkjent for bruk
til røykventilasjon etter NS-EN 12101-2.
For trapperom og supplement til røykluker i
tak er det montert overlyskupler/røykluker med
tilhørende åpningsautomatikk.
Røykventilasjonen styres av tre forskjellige tavleskap som blir matet av egen UPS (reservekraft
ved nettbortfall), plassert i tre verkstedhaller, med
et felles branntablå plassert ved angrepspunkt for
brannvesen.

Fasadelukene:
Løftekraften i de 230
volts kjedemotorene i
vindusbåndene er på
150 kilo ved løftekraft
ved 1000 millimeter
slaglengde. Dette gir
full løftekraft til åpning
av lukene i hele løftefasen.
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ÅPENBARE FORDELER
Her er de spørsmålene jeg i utgangspunktet har
pt om styresystemene:
– Røykukene styres av tre tavleskap, hvorav det
i hall 1. er syv kurser, i hall 3. er det tre kurser
og i hall 4. er det fire motorkurser med ett felles
branntablå plassert ved angrepspunkt for brannvesenet. Samtidig er det lokal overstyring i hver
hall og styring via SD-anlegg for bruk av lukene
som del av komfortventilasjon, sier Morten Berg
i Itech AS. Berg er prosjektleder for all elinnstallasjon på anlegget.
–Det er for denne brannventilasjonen valgt 230
volts løsning på motorer. Hvor store besparelser i
forhold til en 24 volts løsning har dette gitt?
– Svært store besparelser på kabel, og behovet for eksterne trafoer er redusert . Det måtte
enten vært brukt meget stort kabeltverrsnitt på
kursene om alt skulle vært kablet på 24 volt fra
sentralene slik de står nå. Alternativt måtte det
vært montert mange desentrale trafoer, noe som
ville gitt ett ekstra servicepunkt. Dette ville da
blitt et «svakt punkt» i installasjonen. De totale innsparingene er vanskelige å besvare eksakt,

men vi snakker et betydelig antall 1 000-lapper,
sier Berg.
– Er det andre (samdrifts) fordeler du som elektrofaglig ansvarlig ser med å bruke 230 volts motorer på dette anlegget?
– Røyklukene er en del av komfortventilasjonen. «Flerbruken» av lukene gjør at det trolig
blir langt hyppigere bruk av lukene enn normalt.
Det er da trolig en stor fordel elektrisk sett med
230V-motorer, sier Berg.
For alle typer røyklukeventilasjon er det krav
om å bruke sikret strømkilde. På Avløs Base blir
hele anlegget servet med UPS aggregat (nødstrøm) som sikrer anleggets funksjonsdyktighet
ved strømbrudd.

MYE GLASS OG ALUMINIUM
Aluminium og glass i vindusbånd og røykluker i
de fire hallene er levert og montert av Rasta Glass
AS. Kort oppsummert er det omtrent 300 meter
med vindusbånd fordelt på den 16 000 kvadratmeter store grunnflaten i anlegget, i tillegg til
røyklukene.
– Det spesielle på dette prosjektet er de litt uvanlig store, diamantformede røyklukene i taket på de
to rehabiliterte verkstedhallene. Beskrivelsen var
klar og vi kunne produsere modulene ferdig inne
på verkstedet for montering. Vi lagde 12 like luker
med profiler fra Morad. Men hver og en av disse
fikk en viss individuell tilpasning på byggeplass.
sier Geir Haugerud, daglig leder i Rasta Glass.

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

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

NEW

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

Type 5.2

Typ ERGO

Minitek

Express 150 kg

Nomade 300 kg

Tekimex International ApS | Baldersbuen 21 | DK 2640 Hedehusene | Tlf. +45 46 56 03 43 | Fax +45 46 56 05 23 | info@tekimex.dk | www.tekimex.dk
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Lukemotor drives av solen
D+H Mechatronic AG leverer nå, via Bramo
Glass og Klima AS, lukemotorer for komfortventilasjon drevet med kraft fra et integrert solcellepanel.
Lukemotoren styres trådløst fra fjernkontroll med 2 kanaler som muliggjør betjening av flere motorer fra samme kontroll. Det er kun mekanisk montasje og
ingen el-installasjon er nødvendig.

NorDan lanserer
elektronisk dørlås

Fornyet logo

ID Lock AS har en helt ny, elektronisk dørlås.
ID Lock 101-serien er en moderne, digital dørlås for ettermontering. Dørlåsen kan åpnes ved
å taste PIN-kode på touchpanelet eller ved å
bruke en RFID-brikke. Låsen leveres også med
en fjernkontroll for låsing og opplåsing fra hvor
som helst i huset. Produktet leveres i en komplett pakke klar til montering på ytterdører produsert etter skandinavisk standard.

Vikeså glassindustri i Rogaland har endret profil. I
takt med enderinger i markedet ønsker bedriften
å synliggjøre seg som en «lokal» leverandør.
– Vikeså ser en økt konkurranse i markedet,
stigende også fremover. Det er derfor viktig å bygge opp ett kjennemerke til våre kunder. I tillegg
til vårt slagord «produsenten nær deg» ønsker vi
å fortelle våre kunder at vi er aktive og synlige i
markedet, sier markedssjef Sveinung Gilje.

Sapa er verdens ledende selskap innenfor løsninger i aluminium - et nytt selskap som har samlet
virksomhetene til Sapa og Hydro innen ekstrudering av aluminium. Sammen former vi en lysere fremtid
gjennom global rekkevidde og lokal tilstedeværelse innen profiler, byggsystemer og presisjonsrør. Vi
har 23.000 ansatte i mer enn 40 land, og vårt hovedkontor er lokalisert i Oslo.

VI SØKER

SIVILINGENIØR,
BYGGTEKNISK
RÅDGIVNING
VI SØKER

SALGSINGENIØR,
TEKNISK SALG
PLASSERING
Sapa Building Systems på Kjeller, Norge.

OM SAPA BUILDING SYSTEMS
Vi utvikler, tester og markedsfører løsninger for dører,
vinduer, fasader og glasstak i aluminium. Å stadig
utvikle våre systemer til å oppnå bedre termiske egenskaper samt bedre lyd- og lufttetthet er en viktig del av
vår innovasjon. Vi arbeider kontinuerlig med produksjonskostnader og kvalitet for å forbedre de helhetlige
resultatene til bygninger.
I Norge markedsfører vi varemerkene Sapa Building
System og Wicona. Produktene produseres og monteres av autoriserte forhandlere over hele landet.

MER INFORMASJON PÅ VÅR HJEMMESIDE

www.sapabuildingsystem.no
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SOBERT SMYKKE
PÅ INNSIDEN
Sentralhallen, et av Niels Torps varemerker, kombinert med et sjeldent
innglasset smykke danner den innvendige rammen i Hotell Ørnen i
Bergen. Det tar seg ut fra utsiden også.
Tekst og foto Otto von Münchow

B

ergens siste tilskudd til hoteller, Scandic Ørnen, er blitt
en arkitektonisk oase midt i
sentrum av byen. Beliggende midt i en trafikkøy har
det som per i dag er det største hotellet i
Bergen, tilført området en vakker ramme. Bergens største hotell åpnet for vel
et år siden. Med en sentral beliggenhet,
med kort avstand til jernbanestasjon og
Bybanen – og med byens kombinerte
kjøpesenter og busstasjon som nærmeste
nabo, har det nye hotellet med sin moderne arkitektur vært med til visuelt å heve et
område av byen som i mange år har ligget
litt i bakevjen.
Scandic Ørnen har fått flere spennende
løsninger, både utvendig og innvendig.
Store glassflater og en sammensatt og
delikat fasade har gitt hotellet et åpent og
futurisk utseende. Selve bygningskroppen er satt sammen av en høy og en lav
del. Utformingen sørger for å gi bygget et
slankt uttrykk med en forsterket følelse av
vertikalitet og spenst.
Denne vertikaliteten gjenfinnes innvendig gjennom et høyloftet atrium som
er bygget rundt et heishus i glass. Atriet
åpner mot himmelen 13 etasjer opp. Der,
i øverste etasje er det utsikt i alle retninger
fra en restaurant, bar og takterrasse. Dette
blir Ørnens største severdighet. Vinduer
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fra gulv til tak i alle himmelretninger slipper inn rikelig med lys og gir nærkontakt
med været. Utsikten er intet mindre enn
spektakulær.
SOBERT HEISHUS
Heishuset er et smykke i seg selv. Kledd
i herdet fasadeglass og med speilblanke
stålheiser gir det et sobert og raffinert
inntrykk. Og det er altså med til å forsterke den oppstigende fornemmelsen som
møter en når en kommer inn i hotellets
lobby.

– Jeg synes dette har blitt en flott løsning og vært med til å gi hotellet et særpreg, sier Bue Kjelstrup Olsen, daglig leder i Bue Aluminium.
Det er Bue Aluminium som har levert innglassing av heisene, i tillegg til 30
branndører i alle rømningsveier. I følge
Kjelstrup Olsen ble det benyttet helt ordinære løsninger.
Når det gjelder innglassing av heishuset, er det rundt de nederste etasjene
brukt 10 mm svart og herdet fasadeglass
som er bolteinnfestet. Fra fjerde etasje

Det elegante heishuset til Scandic
Ørnen er innglasset
av Bue Aluminium.
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og opp er heishuset innglasset med Sapa
4150 fasadesystem med aluminiumsprofiler. Det er bare brukt enkle glass.
– Vi fikk en spesiell utfordring når vi
skulle feste fasadeglassene øverst rundt
heishuset. Der var det så trangt at vi ikke
kunne benytte oss av stillas. Løsningen
ble å bruke klatrere, forteller Kjelstrup
Olsen til Glass & Fasade.
Klatrerne ble funnet ved en ren tilfeldighet. Kjelstrup Olsen kom over dem
da de vasket vinduer på et høyhus. Dette
var profesjonelle klatrere som ikke hadde
fagkompetanse i forhold til montering av
fasadeglass. Men med en kort opplæring
og fire montører som stod rett under klatrerne og veiledet dem, gikk det enkelt og
smertefritt.
– Vi var veldig fornøyd med hvordan vi
løste dette, bemerke Bue Kjelstrup Olsen.
ÅPEN LØSNING
Ikke minst på grunn av klatrerne var Bue
Aluminium i stand til å glasse heishuset
i løpet av 14 dager. I følge Kjelstrup Olsen var tilkomsten til hotellet under oppføringen den største utfordringen. Hoteller ligger midt i et trafikkøye på en trang,
liten tomt.
– Det var ikke mulig å få inn en lift engang.
Resultatet synes ikke desto mindre
daglig leder i Bue Aluminium er blitt bra.
Generelt synes han at hotellet har blitt
veldig flott. Ikke minst har han sans for
den innvendige, åpne løsningen som gjør
hotellet lyst og luftig. Kjelstrup er også
imponert over hvor fint hotellet holdes
etter at det er kommet i drift, for som han
påpeker er det vanskelig å holde de speilblanke stålheisene rene.
Når det gjelder den utvendige fasaden,
består den av prefabrikkerte elementer
med ferdig innsatte vinduer og kledning
med fliser fra Italia, sjøvannsbestandig
aluminium og partier med baksidemalt
glass. Bygget har to glassfasader mot nord.
Fasadene er komplekse. Av de 745 elementene på fasadene er cirka 450 forskjellige. Fasadeelementene er levert ferdig
isolert og med innvendig diffusjonssperre. Kun to lag gips er montert på stedet.
Elementene er produsert innendørs og er
tette og dermed fuktsikre.
HIMMELSTREBENDE
Sivilarkitekt og daglig leder Niels Torp i
Niels Torp AS har tegnet Scandic Ørnen.
44
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Han sier at det var en utfordring å finne
en utforming som både passet på en så
trang tomt og samtidig kunne bli et arkitektonisk løft.
– Dette er et hotell, som skal være en
allmenn nyttighet som kan besøkes og
brukes av byens befolkning, både på gateplan og i 13. etasje med utsikt i alle retninger fra restaurant, bar og takterrasse.
Samtidig er det bygget på en trang, liten
tomt tett på en flodbølge av biler inn og ut
av byen, sier Niels Torp.
I forhold til utforming med en høy del
og en lav del sier Torp at ambisjon var,
visuelt sett, å øke høydevirkningen, som
var i laveste laget, ved å utforme tårndelen
med slank og spenstig vertikalitet, mens
den lave delen, som hadde et vanskelig,
utformlig format visuelt sett, ble redusert
i høyden. Denne lavere delen måtte få en
nedskalert, mer finmasket detaljering for
å kunne møte den eksisterende lavere og
tradisjonelle bebyggelsen i området, understreker Torp.
– Bygningen blir, slik sett, en «megler»
mellom de høye bygningsvolumene langsetter hovedinnfartsåren mot sentrum og
den småskalerte bebyggelsen langs Lars
Hillesgate med grønne trær og klassisk
arkitektur. Denne gaten knytter hotellet
til Grieghallen og videre til sentrum.
– Interiøret domineres av et stort, samlende grep med den sirkulært formede
sentralhallen med tilhørende hovedtrapp
og panaromaheis der du fra heiskupéen
følger utsikten mot sentrum på vei opp
og ned i hele interiørets høyde, forklarer
Niels Torp. Han også har bistått i arbeidet med å utsmykke hotellet, samt valg av
møbler på rom og i fellesareal.

STØRST I BERGEN
Opprinnelig ble Scandic Ørnen bygget
for Rica-kjeden, men avtalen ble senere overdratt til Scandic, som er Nordens
ledende hotellkjede med 230 hoteller i
åtte land og 13.000 medarbeidere. Det er
Obos Forretningsbygg som har bygget og
eier hoteller, men altså Scandic som driver det.
Med sine 368 rom fordelt på 13 etasjer
og konferansefasiliteter for 700 deltakere
blir Scandic Ørnen Bergen sentrums aller største hotell. Standarden er høy. De
viktigste kundegruppene er forretningsreisende og konferanser, men hotellet
ønsker også å være en plass for både tilfeldige og avtalte møter mellom mennesker.
Treningsrom, tre restauranter, bankettkapasitet for 300 personer, konferansesal
for 400 personer, takterrasse og den eksepsjonelle utsikten både mot Ulriken,
Løvstakken og Bergen sentrum er bare
noe av det Scandic Ørnen kan vise frem.

Prosjekt // Scandic Ørnen Hotel
Byggeår/ferdigstillelse: 2011-2014
Sted/adresse: Lars Hillesgate, Bergen
Type bygg: Hotell
Byggherre: Obos Forretningsbygg
Arkitekt: Niels Torp
Entreprenør: Veidekke Entreprenør
Fasadeentreprenør: Skandinaviska Glassystem AB
Glassleverandør: Bue Aluminium
Profiltyper: Sapa

Bøyd glass

Bilglass

62 41 28 43, Elverum
Brannhemmende glass

Beslag
LEVERANDØR AV:
- 2 mm bilde glass,
- Float glass,
- Laminert Glass,
- Speil og speil farga
med sikkerhets folie

Vi leverer alt av
Bøyd & CFBSCFJEFUHMBTT

Tomtegt.  )PSUFOt5MG 330 42 744

BRANSJEREGISTERET

Balkonginnglassing

XXXLWBNTHMBTTOP

Tlf: 51 66 17 85 • www.beslag-grossisten.no

Totalleverandør av interiør og
bygningsglass

Dører og vinduer

( forts)

Tlf. 38 15 10 00

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

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

firmapost@bolseth.no

#SBOOCFTLZUUFMTFNFEGVOLTKPOTHMBTT
/FTUFOVCFHSFOTFEFNVMJHIFUFS

www.fasadeconsult.no

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

Bilglass

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

mail@hglass.no

Designglass

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

Dører og vinduer

Glassleverandører
Engros Glass, plast, beslag og tilbehør

Tlf: 55 28 29 20

2

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

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

LEVERANDØR AV:
- 2 mm bilde glass,
- Float glass,
- Laminert Glass,
- Speil og speil farga
med sikkerhets folie

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

www.glassfabrikken.no

Tlf: 51 66 17 85 • www.glassgrossisten.no

GLASSFASADER - GLASSTAK
ALUMINIUMSDØRER - ALUMINIUMSVINDUER

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

Glassarbeider

GLASSPRODUKTER
produsert av

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

Glassleverandører
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MODUM
GLASSINDUSTRI AS
post@modumglass.no • www.modumglass.no • +47 32 78 31 30

Glassmester

Glassmester

A/S GLASSRØNNING
Håndverkssenteret, 3120 Tønsberg
Tel 33 35 22 50
www.glassronning.no

Innramming

post@hfs-glasservice.no
www.hfs-glasservice.no

Interiørglass

Adresse: Smidsrødveien 109, 3120 Nøtterøy
E-post: post@centrumglass.no
Web: www.centrumglass.no
Tlf: 33 35 10 90

kun bytte av logo
Komplette løsninger i Aluminium og Glass
+47 63 88 70 50
post@eag.no

2

i overkant trang!
Tomtegt. 4, 3183 Horten
5MG

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

XXXLWBNTHMBTTOP

www.eag.no

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

Glassløsninger_5x3_0113.indd 2

04.09.13 11.20

Ønsker du å høre mer om
appen G&F og hva den kan
tilføre din annonse?
Kontakt Mia V. Berg
Tlf. 995 75 849, mia@flisatrykkeri.no

BRANSJEREGISTERET

Bedriftsveien 108, 3735 Skien
Tlf.: 35 59 68 70
www.nglass.no
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Vental_profilann_105x80

BRANSJEREGISTERET

Isolerglass

Side 1

Profesjonell
solskjerming
Totalleverandør av interiør og
bygningsglass
Tlf. 38 15 10 00

tlf 815 00 570

isoler - brann - herdet - laminert
bearbeidet - herdet/laminert

www.vental.no

www.glassfabrikken.no

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

Sikringsgitter og tyverivern

Skyveluker

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

Kundeservice@cg-glass.no - www.cg-glass.no
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08-01-14

Systemleverandører

Systemleverandører

Ønsker du å
annonsere i
Glass & Fasade?

Aluminium Profilsystem...
Fasader . Glasstak . Dører . Vinduer

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

...Technik für Ideen

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

WICONA
Postboks 34,
2027 Kjeller
Tlf: 22 42 22 00
Besøksadresse:
Kjeller Vest 6,
2007 Kjeller

C

M

www.wicona.no

Y

CM

Tak og fasader

MY

( forts)

GlassoFasade_Branschreg.indd 1

CY

2014-05-07 15:49:39

CMY

K

firmapost@bolseth.no

www.fasadeconsult.no

Mer informasjon finner du her:
www.schueco.no
Vinduer. Dører. Fasader

Tlf: 55 28 29 20

BRANSJEREGISTERET

Tak og fasader

Systemleverandører
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BRANSJEREGISTERET

Tak og fasader

Tak og fasader

Vinduer.
Dører.
Fasader.

Mer informasjon på:
www.schueco.no

Leverandørreg. 5x6.indd 1

2

30.01.2015 16:12:15

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

Ønsker du å høre mer om
appen G&F og hva den kan
tilføre din annonse?
MORAD SKANDINAVIA AS

+47 959 87 930
ove@morad.as
Bedriftsveien 7 C • 6517 Kristiansund

Kontakt Mia V. Berg
Tlf. 995 75 849, mia@flisatrykkeri.no

Verktøy og maskiner

Profilteam: Den komplette leverandør
Maskiner som dekker dine behov

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.

CNC Maskiner
Powr-Grip løfteåk
Veribor sugekopp

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

Min sterkeste drivkraft?
Barrièrefrihet!

Vår sterkeste drivkraft: GEZE Powerturn
Dette er det sterkeste eksempel på «universal design» - made in
Gemany: Powerturn automatisk døråpner åpner store og tunger
dører sikkert og pålitelig. Den lave byggehøyden, på bare 7 cm,
gjør samtidig at den lett kan tilpasses designet på døren. Den
unike Smart swing funksjonen gjør det lett å passere døren
manuelt - for alle og til enhver tid.

SMART SWING
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