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RØYKTETT
THERMO 86 BRANN
Hvorfor velge mellom energiytelse og brannsikkerhet?
Med vårt nye byggsystem i aluminium for dører og glasspartier kan vi kombinere lav
U-verdi med brannbeskyttelse og røyktetthet i klasse EI 30 Sa, Sm.
Vår unike patentsøkte konstruksjon er mekanisk sterk og stabil for å oppnå best mulig
holdbarhet. Den har meget bra lydreduksjon, slankere design og mulighet for store
dimensjoner opp til 4,6 m høyde!
Et nytt byggsystem utviklet for vårt harde klima og markedskrav.
Kontakt gjerne Markedssupport for råd på tlf. 63 89 21 00.

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

2

03 // 2015

NYH

ET

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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E

t nærmest ensidig fokus på
pris må ta deler av skylden
for manglene og arbeidslivskriminaliteten som i alt for
lang tid har fått sette sitt preg
på leveransene fra bygg- og anleggsbransjen. Erfaringene mange har gjort
seg underveis med at grisebillig til slutt
har blitt svindyrt sammen med myndighetenes fokus på å komme uvesenet til
livs gir sakte, men sikkert resultater. Vi
får tilbakemeldinger fra våre medlemsbedrifter om at oppfølgingen av krav til
leverandører og tjenesteytere gir effekt.
Ikke dermed sagt at man er i mål. Langt
der ifra. På en rekke områder er det et
betydelige potensial for å ta ut mer for å
sikre seriøsitet og kvalitet. Gjennom forsterket oppfølging og tøffere sanksjoner
for eksempel.
Dette arbeider Glass og Fasadeforeningen
med. Foreningen driver utstrakt virksomhet innenfor opplæring, utdanning
og dialog med premissgivere. Vårt gode
samarbeid med myndigheter og samarbeidspartnere i organisasjonslivet gir
resultater. Glass og Fasadeforeningen
er garantisten for at kunder som handler varer og tjenester hos dens medlemmer får det de bestiller og mottar:
sikre, trygge, kvalitative, økonomiske
og varige løsninger.

Konkurransen fra lavkostland har medført forflytning av kjøpsmønstre og lagt
et betydelig press på norske produsenter og tjenesteleverandører. Konkurranse hilser vi velkommen, så lenge den
foregår innenfor lovens rammer. Legges disse rammene til grunn viser det
seg det er mulig for våre medlemmer å
konkurrere og vinne oppdrag. Med vedvarende oppmerksomhet på å komme
kriminaliteten og useriøsiteten til livs vil
det være mulig for norske produkt- og
tjenesteleverandører å gjenerobre noe av
det tapte.
Ikke et galt ord om konkurranse, men
den laveste prisen er ikke nødvendigvis
den riktige prisen.
Et medlemskap i Glass og Fasadeforeningen er et kvalitetsstempel. Et
medlemskap i Glass og Fasadeforeningen innebærer etterlevelse av lover og
regler. Vi har mange med på laget. Det er
plass til flere!
Foretrekk medlemmer av Glass og Fasadeforeningen som rådgivere og leverandører. Verken grisebillig eller svindyrt.
Bare riktig.
Gjenerobring!

Abonnement:
Aud Harlem
post@gffn.no
Opplag: 4000

Layout og trykk:
Ane Marte Fjeldseth
Flisa Trykkeri AS
www.flisatrykkeri.no
Det er ikke tillatt å kopiere
fra magasinet uten avtale.
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IKKE ET GALT ORD OM KONKURRANSE,
MEN DEN LAVESTE PRISEN ER IKKE
NØDVENDIGVIS DEN RIKTIGE PRISEN.

Harald Aase
Redaktør

Fra innholdet
JAKTEN PÅ DEN GLATTE
OVERFLATEN
Lars Aas Kjebekk gir praktiske innspill til
alle som planlegger eller prosjekterer en
structural glazing fasade.
Side 36-39

85 000 FASADEPLANTER
Det første Sydneys innbyggere legger
merke til med One Central Park er den
«grønne» fasaden som består av 85 000
planter.
Side 22-24

SEKS LAG GLASS I OSLO
Den rehabiliterte fasaden i Wergelandsveien 7 får vinduer med 6-lags glass, med argongass og ventilert innerkammer.
Side 26-27

FASADE PÅ BADET
BALKONGINNGLASS
PÅ «KJØPESENTER»

Overnatter du på Clarion Collection
Oleane eller No 13 i Bergen får du oppleve
spennende og pirrende opplevelser med og
i badet.
Side 42-43

På Horisont er det glasskjerm som både
fungerer som en lyddemper og har integrert balkonginnglassing.
Side 28-31
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Arkitektintervjuet // Tommie Wilhelmsen

LETT OG LEKENT

– ikke nødvendigvis så stort
– Kvalitet viktigere en størrelse, sier arkitekt Tommie Wilhelmsen. Da han
tegnet og bygget en kolonihagehytte på 18 kvadratmeter fikk karrieren for
alvor et oppsving.
Tekst: Guro Waksvik

– Jeg var ung og nyutdannet uten oppdrag, og gikk i gang med hytta. Den var
veldig skalert ned, nesten som et skur,
forteller arkitekt Tommie Wilhelmsen.
Hytta var øyenfallende, og ble opptakten til en rekke oppdrag. Siden er det
blitt 50 boliger og en rekke priser på Wilhelmsen. I 2002 etablerte han Wilhelmsen
Arkitektur i Stavanger, som i dag består
av fire arkitekter. Han er opptatt av vær,
vind, landskap, sol, lys, himmelretninger
og klima. Når han får et oppdrag kartlegger han vinden, lager et soldiagram og utforsker tomten og terrenget rundt.
– Det gjelder å forsterke kvalitetene, og
eliminere det som ikke er bra.
Målet er at huset skal fungere morgen
som kveld, uansett vær og årstider. Hvert
hus er unikt, designet for situasjonen, stedet og menneskene som bor der.
– Et godt hjem handler først og fremst
om følelser og identitet.
VILLA REVHEIM
Han var heldig. Byggherren sa han kunne slå seg løs. Det skjer ikke ofte. Mange er redde for at arkitekten skal ta over
styringen.
6
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– Det ga meg frihet. Tomten var takknemlig. Til tross for kaos og en gammel
rønne så jeg potensialet. Resultatet ble et
lekent bygg med organiske former tett
mot sjøen, forteller han.
Kontinuerlig dialog og samarbeid med
byggherren er sentralt gjennom hele prosessen. Wilhelmsen er opptatt av å lytte
og diskutere for å finne skreddersydde
løsninger.
– Vi har bare private byggherrer. For
de aller fleste er det første gang de skal
bygge. Vi ønsker å involvere dem, slik at
det blir deres personlige hus, ikke bare et
mesterverk fra arkitektens hånd. Det er
en givende prosess, og arkitekten har ikke
alltid rett. God arkitektur er ikke bare arkitektens verk, men et samspill med oppdragsgiveren.
På Revheim i Stavanger ble de enige
om å legge huset ned i terrenget, istedenfor å løfte det opp for å få utsikt. Bygget
er 160 kvadratmeter stort, på ett plan og
med flatt tak. På fasaden mot sjøen er det
brukt mye glass. Det handler ikke bare
om å kunne se ut, men om å lage et fysisk
skille mellom ute og inne.
– For å åpne opp kjøkkenet har jeg

LEKENT OG ANNERLEDES: Tommie
Wilhelmsen synes
arkitektur skal være
gøy. – Kunden vil ha
noe lekent, noe annerledes. Det stille,
enkle og slanke kan
gi akkurat det, dersom det skiller seg
ut, sier han.
Foto: Guro Waksvik

brukt foldedører i glass. Ved å åpne opp,
blir det som å slå hull i huset. Rommet
blir som en utvidet del av terrassen. Jeg
bruker ofte foldedører, og har det i mitt
eget hjem også, forteller han.
Han bruker glass bevisst, og vil at det
skal gi et bestemt utsnitt. Han er opptatt
av hva man ser ut, og hva man kan se
utenfra og inn.
– Inne- og uterom henger sammen. Jeg
liker opplevelsen av å være ute, når jeg er
inne. Glass uten karmer er bra. Det gir en
opplevelse av at glasset er grenseløst.

BLANDER LYS:
I Trekronekabinen
på Sjernarøy i
Ryfylke jobbet
Wilhelmsen med
å blande lyset fra
nord og sør. De
omkringliggende
trekronene gir en
god vekselvirkning.
Foto: Nils Petter Dale
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Foldedørene er levert av Schüco, og er
montert av Farstad Glass og Aluminium
AS. Villa Revheim er på Schücos internasjonale referanseliste.
VILLA KGB
Byggherren i Hafrsfjord ønsket en arkitekt han kunne ha god dialog med, og
inviterte flere før han bestemte seg. I motsetning til Villa Revheim som ligger godt
nede i landskapet, er Villa KGB løftet opp.
– Det er nesten som å være på sjøen.

Eieren har gitt tilbakemeldinger om at det
er godt å være der i all slags vær, spesielt
når det blåser opp til storm.
Prosjektet hadde tid og ressurser til å
eliminere karmer. De er felt inn i gulv og
tak, med slanke søyler.
– Bygget har soluret i seg. I bakgården
er det lunt. Enkelte dager slår det utsikten.
Han synes det er fascinerende og lærerikt å gå inn i huset etter at det er ferdig.
Da er han selvkritisk, og spør seg om det
fungerer.

LITEN OG ENKEL: Arkitektens hytte i Sirdal er på 50 kvadratmeter. Den er enkel, og krever lite vedlikehold.
Foto: Markus Johansson/Bitmap)
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– Det er nyttig å fotografere. For er jeg
der, kommer det andre elementer inn,
som lukt, lyd og berøring. Fotografiet er
det du ser. Etter hvert har vi lært hva som
fungerer. Vi er ikke født genier, og blir
kloke av erfaring.
BRUK AV GLASS
Han er ikke spesifikt opptatt av glass,
men av mellomrommet og landskapet.
Da kommer glasset automatisk inn.
– Jeg er ikke så opptatt av glass for

LEKENT: Tommie
Wilhelmsen fikk
frie tøyler da han
gikk i gang med
Villa Revheim. Resultatet er blitt et
lekent bygg med
organiske former.
Foto: Emile Ashley

VINTERHYTTE:
Hytta er bygget i
vinkel, med store
vinduer mot hverandre. I skumringen lyses snøen
opp av lampene
inne. Wilhelmsen
bruker hytta fra
snøen kommer til
den forsvinner.
Foto: Markus
Johansson/Bitmap

Møt den nye
dørserien i aluminium
Schüco ADS Simply Smart

Schüco SimplySmart er et overordnet begrep for Schücos forsknings- og utviklingsprinsipper og
står for nyskapning. Produktene i konseptet tar hensyn til energi, design og sikkerhet, samtidig som
det gis rom for å forenkle lagring, produksjon og montasje hos produsenten. Aluminiumsprofilene i
dørkonseptet Schüco ADS Simply Smart har et symmetrisk konstruksjonsprinsipp med 5 kammer.
Med en forenklet, patentert hybridsammenkobling reduseres virkningen av bimetalleffekten,
samtidig som stabiliteten på produktet øker. Det nye og innovative midtpakningskonseptet gir
produktet økt tetthet og varmeisolasjon. Les mer på www.schueco.no
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glassets del. Det finnes enkelte negative
elementer med glass. Det er ikke optimalt
med tanke på lyd, og det blir lett skittent.
På grunn av energikrav er vinduene som
produseres i dag ganske mørke. På høylys dag i sterk sol blir tre lags isolerglass
fort sotete. Det blir en speileffekt, og huset
kan se lukket ut. Landskapet endrer seg
hele tiden. Vi må lyssette riktig i forhold
til glasset, hvis ikke kan det gå galt.
Mye glass blir det likevel. På grunn av
lyset, behovet for utsyn og forholdet til
landskapet. Han nevner en hytte på Sjernarøy i Ryfylke, Trekronekabinen.
– Da jobbet vi mye med å blande lyset
fra nord og fra sør. Overlyset fra nord er
litt kaldt, mens solen fra den andre siden
ga varmere lys. Vekselvirkningen fikk vi
på grunn av de omkringliggende trekronene, forklarer han.
Av andre interessante oppdrag nevner
han en trevilla på Rennesøy. Den ligger
lavt i terrenget, med vinduer fra gulv til
tak som åpner opp for sol og hav. Det er
brukt foldedører med eikekarmer produsert på Kvitsøy.
– Jeg lånte hytta i fem dager. Det er nyttig og lærerikt å være i sin egen arkitektur.
Han er mer opptatt av lys enn av glass,
og hvordan lyset virker på glasset.
– Glass har som sagt enkelte negative
sider. Tre har flere fordeler, som lukt, det
å kunne berøre. Jeg prøver å få det beste
ut av glasset. Jeg ønsker at det framstår
transparent. Hus er linjer og form. Glasset
er åpninger. Transparens åpner opp. Glass
gir ikke automatisk intimitet. Intimitet og
åpenhet må fungere sammen.
Tidligere var han ikke opptatt av vinduer, dører og tak, men av huset som en
hel form.
– Jeg lot dørene gå i ett med fasaden.
Nå er jeg blitt glad i dører. Jeg ser at dør er
viktig, som overgang mellom ute og inne,
mellom å komme og gå. Nå lar jeg dørene være tydelige. Innendørs liker jeg ikke
markante dører. Jeg liker at de flyter.
JORDVARME
– De fleste ønsker vedlikeholdsfrie hus
og bestandighet. Aluminiumkarmer er
slanke og bestandige, og blir ofte brukt,
også av oss. Egentlig synes jeg lakkerte
aluminiumkarmer var grusomt, helt til
jeg fant en ny lakk som er mattere og
mer kornete, som det ikke bli fingermerker på.
9 av 10 av arkitektens hus har jordvar10
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me og bevisst bruk av glass slik at det ikke
blir varmetap.
– Maksimal U-verdi er bra for energiregnskapet, og gir enormt god komfort.
Glasset gir ikke kulderas og trekk. Bærekraft er et av flere momenter. Det er
mange andre verdier som spiller inn. Nå
er vi i gang med vårt første hus som produserer mer strøm enn det bruker. Det er
løst med en kombinasjon av solceller og
vinduer med høy U-verdi. Det er byggherren som ønsker dette. Vi tvinger ikke
på dem slike løsninger. Selvsagt ønsker vi
hus som går i pluss. Men det krever at vi
får byggherren med oss.
Han kommer tilbake til dette med størrelse. Det betyr ikke alt. Han er mer opptatt av følelsen rommet gir.
– Det er ikke nødvendigvis de største
rommene som oppleves størst. Min egen
hytte i Sirdal, Ski Lodge, er på 50 kvadratmeter. Den er enkel, og krever lite vedlikehold. Jeg er ekstremt fornøyd med den.
Han ønsket ikke å bygge en hytte som
skulle stå å skrike ut at her bor en arkitekt, og valgte saltak som står i stil med
det omkringliggende. Hytta er bygget i
vinkel, med store vinduer mot hverandre.
– Jeg brukte nesten ikke karmer, og fikk
rendyrket glassflaten. En kveld etter en
skitur sitter vi lunt og godt inne. Lamper
innenfra lyser opp snø og trær ute, selv
om det er mørkt.

LIKER DET LEKNE
Som student mente han norske hus var
trauste og uutholdelig kjedelige, og likte
bedre det lekne og mer uansvarlige som
oppstod i California på 60-tallet.
– Jeg synes arkitektur skal være gøy.
Kunden vil ha noe lekent, noe annerledes. Noen ønsker en WOW-effekt. Det
stille, enkle og slanke kan gi akkurat det,
dersom det skiller seg ut, forklarer han og
fortsetter: – Faren min har kommentert at
alle vi søsken mener det skal være gøy å
være på jobb. Det holder ikke lenger med
et godt utført dagsverk. Jobben er ikke
bare en jobb. Det er en måte å leve på,
ikke noe jeg har et distansert profesjonelt
forhold til.
Mange kunder ønsker seg murhus. Det
forsøker han å myke opp med innslag av
tre og stein. Ikke minst for å gi murhusene et nordisk uttrykk.
– Nå merker vi at vi får lov til å eksperimentere mye. I år ferdigstilles flere trehus.
Jeg startet med selvbygde små bygg i tre.
Nå føler jeg at vi er tilbake på rett spor. Jeg
søker hele tiden å utvikle og endre egen
arkitektur. Med 15 års praksis har jeg så
vidt begynt arkitektlivet. Jeg har fått en
god base av erfaring og kunnskap både
om byggverk, detaljering, kundesamarbeid og prosesstyring. Jeg føler byggene
hele tiden blir bedre. Det er kjekkere enn
noen gang å være arkitekt.

UTSIKT: Villa KGB er løftet opp. Å sitte inne føles nesten som å
være på sjøen.
Foto: Nils Petter Dale

Fakta // Tommie Wilhelmsen
• Født i Stavanger i 1973.
• Utdannet ved Bergen Arkitekthøgskole,
1995 – 2000.
• Etablerte Wilhelmsen Arkitektur i Stavanger i
2002. Satsingsområde er eneboliger og hytter
av høy kvalitet, og som er gode å bo i. I tillegg til
Wilhelmsen er arkitektene Kristian Fosse, Martin
Holm Jensen og Torgeir Nordmark Opsahl ansatt
i bedriften.
• Fikk Sola Kommunes Byggeskikkpris i 2014 og
Kongsberg Kommunes Arkitekturpris i 2013.
• Tildelt prisen House of the Year 2011 for Villa Sara
på Aykeri i Island.
• Rangerte som nummer 93 på listen over verdens
100 beste arkitekter på den tyske arkitektportalen
BauNetz i 2008.
• Kåret til en av landets ti beste arkitekter av magasinet Bo Bedre i 2008.
• Tildelt flere utmerkelser for Utsiktspunkt Aurland,
blant annet Årets anlegg 2006, som deles ut under
byggebransjens årlige festarrangement.
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CONTRAFLAM STRUCTURE

CONTRAFLAM S

Brannglass med minimale fuger.

Brannglass
med minimale fuge
Enkelte glass granulerte og falt ned fra denne fasaden i Kristiansand. Hvert av glassene i denne fasaden er blitt stroppet fast for å unngå ytterligere
nedfall.
Stroppene blir værende til enten partene er blitt enige om ansvarsforhold, eller at retten avgjør saken.

CONTRAFLAM STRUCTURE
Brannglass med minimale fuger.

CONTRAFLAM STRUCTURE er et
brannbeskyttende glassystem der
silikonfuger mellom brannglassene
erstatter tradisjonelle proﬁ ler. Systemet
gir ideelle interiørløsninger og effektiv
brannbeskyttelse.
De proﬁ lfrie, loddrette silikonfugene
gir mulighet for nye arkitektoniske
løsninger. Finnes også som hjørneløsning
for bestemte brannbeskyttelsesklasser.

Wieden+Kennedy, Amsterdam
Arkitekt: NEXT architects

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

Wieden+Kennedy, Amsterdam
Arkitekt: NEXT architects

CONTRAFLAM STRUCTURE er et brannbeskyttende glassystem der silikonfuger mellom brannglassene erstatter
AVD.
FREDRIKSTAD
AVD.
AVD.loddrette
OSLO silikonfugene
tradisjonelle proﬁ
ler. Systemet
gir ideelle interiørløsninger
og SAUDA
effektiv brannbeskyttelse. De proﬁlfrie,
Nesøyra
15
Strømsveien 323 B
gir mulighet forRosenborgveien
nye arkitektoniske7 løsninger. Finnes også
som hjørneløsning
for bestemte brannbeskyttelsesklasser.
www.glassolutions.no

Postboks 1435

Saudasjøen 4208

Oslo 1081

CONTRAFLAM er et brannbeskyttende personsikkerhetsglass med høy lystransmisjon, som kan kombineres
Gamle Fredrikstad 1630
Tel: 48 08 19 67
Tel: 48 08 19 65
med ﬂere designglass.

www.glassolutions.no

Tel: 48 11 88 00

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

OSLO

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

TRONDHEIM

GJØVIK

SAUDA

Ormen Langesvei 9
Stampeveien 1, 2827 Hunndalen
Nesøyra 15, 4208 Saudasjøen
Postboks 1879, Lade, 7440 Trondheim Tel: 48 08 19 64
Tel: 48 08 19 67
FREDRIKSTAD
Tel: 48 08 19 71
Fax: 61 18 18 85
Fax: 52 78 07 30
Habornveien 50
Fax: 69 32 20 79
Postboks 1435, 1602 Fredrikstad
Tel: 48 11 88 00
Fax 69 32 20 75

OSLO

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

Stroppene fjernet på Tangen vgs
Nå har historien om glassfasaden på
Tangen Videregående skole i Kristiansand fått en ende. Som et resultat av
et forlik byttet i sommer Eiler Thomsen
Alufasader ut 420 av de 553 fasadeglassene.

med at glassene var underdimensjonert. Vindlastene på stedet er
større enn glassenes momentkapasitet. Boltefestene og hullene i
glassene var samtidig mangelfullt
prosjektert.

553: Enkelte glass granulerte og falt ned
fra denne fasaden i Kristiansand. Hvert av
glassene i denne fasaden er blitt stroppet fast
for å unngå ytterligere nedfall. Stroppene blir
værende til enten partene er blitt enige om
ansvarsforhold, eller at retten avgjør saken.

Midlertidig løsning

Tre glass har falt ut av innfesting og har
falt uhindret ned på bakken. 13 glass er
knust i innfestning men henger igjen.
– På bakgrunn av rapporten valgte vi
å stroppe fast alle de 553 fasadeglassene. I tillegg har vi montert byggegjerder
rundt hele skolen, sier Roald Torkelsen
i Vest-Agder Fylkeskommune.
Byggherren har iverksatt tiltak for å
finne en løsning.
– Fastsettelse av ansvarsforhold er
en tidkrevende prosess. Prosjektet ble
gjennomført som delte entrepriser med
en egen fasadeentreprise. Vi ønsker å
kartlegge ansvarsforhold og vurdere
om det er grunnlag for å kreve erstatning og til slutt finne en løsning på å
erstatte denne fasaden. Våre jurister ser
på dette nå. Men vi har også bestilt en
vurdering av årsakene til nedfall av disse frittstående glasspanelene i fasaden.
Andre aktører kan selvsagt bestride innholdet i den. For oss gir den uansett en
forståelse av at glassene er underdimensjonert og innfestingen er gjort feil, sier
Torkelsen videre.

Boltene ikke prosjektert

Enkelte glass i fasaden granulerte og falt ned
høsten 2013. Hvert eneste av de 553 av glassene
ble stroppet fast for å unngå ytterligere nedfall.
På bakgrunn av faglig vurdering av Glass og Fasadeforeningen bestilte byggherren, Vest-Agder
Fylkeskommune, en uavhengig vurdering av årsakene til nedfall av disse frittstående glasspanelene i fasaden. Det var Multiconsult som hadde
oppdraget med å utarbeide rapporten.
Kort oppsummert konkluderer rapporten

spesielt rundt innfestingspunktene.
Leverandørene må dimensjonere glassene og festene forsvarlig, og har de
ikke kunnskap selv, må de engasjere
spesialister som kan dette for å oppnå
og dokumentere nødvendig sikkerhet i
leveransen, sier Algaard.

Må prosjekteres

Arkitektene vil gjerne ha kontroll på
estetikken og samtidig ha kontroll på
at de får rett pris på glass- og fasadeløsningen. Hvordan kan man dra nytte av
erfaringene fra Tangen Videregående
skole?
– Jeg mener at glasskonstruksjonene skal prosjekteres i prosjekteringsgruppen for bygget. Glassfasader er
en hoveddel og alle hoveddeler skal
forprosjektere og kontrollregnes av en
rådgivende ingeniør, eller annen kompetent rådgiver. Løfter arkitektene dette inn i prosjekteringsgruppen unngår
man å komme i slike situasjoner, sier
Algaard.

Entreprenøren ansvarlig

Det er Eiler Thomsen Alufasader i Danmark som er ansvarlig fasadeentreprenør. Det vil si at dette selskapet har
levert glass og innfesting til denne fasadekledningen.
– Vi har levert glass basert på beskrivelsen fra arkitektene. Boltenes dimensjoner er fastsatt, basert på Dansk
standard DS/EN14449, av vår glassleverandør Saint-Gobian Scanglass i Danmark. er alt prosjektleder Ole Banner
Pedersen i Eiler Thomsen Alufasader AS
vil si på nåværende tidspunkt.

SAMSTEMT: Seniorrådgiver i
Multiconsult, Erik Algaard og direktør
i Glass og Fasadeforeningen, Sverre
Tangen mener begge at mangelfull prosjektering er grunnen til at
fasadeglasset falt ned fra Tangen
Videregående skole i Kristiansand.

Foreningen
forebygger
Saken fra Kristiansand er ikke unik i
følge Erik Algaard.
– Jeg har sett mange prosjekter der
fasaden isolert sett er den største entreprisen i et bygg, men likevel ser vi
ofte at fasaden ikke er prosjektert og
dermed faller mellom to stoler. Arkitektene har en ide og lager tegninger, men med beskrivelse som ikke
er godt nok dokumentert. Dermed
legges anbudstegningene til grunn i
utarbeidelse av tilbud og vi får flere
tilbydere med praktisk talt forskjellige typer løsninger. Løsningene kan
hentes enten fra systemleverandører,
tidligere gitte anbud eller egne forslag utarbeidet av fasadeentreprenøren i det konkrete tilfellet.
Glass og Fasadeforeningen er godt
kjent med problemstillingen.
– Vi prøver å gjøre fasadeentreprenørene våre oppmerksomme på
disse problemstillingene. Vi arbeider
hele tiden med bevisstgjøring i forhold til at fasadeentreprenørene legger inn forbehold og sikrer seg mot
å komme i situasjoner der de må ta
ansvar for noe som strengt tatt burde
vært unngått dersom alle beregninger og beskrivelser hadde vært gjort
grundig nok på rett tid i byggeprosessen. Nemlig i prosjekteringen, sier
Tangen
Tangen fremhever at det er for en
spesiell fasadetype der denne problemstillingen dukker opp.
– Dette er spesielt når vi ser på
boltefestede glassfasader. Det er tre
glassleverandører jeg kjenner som
kan dette. Det er AGC, Pilkington og
Saint Gobain. De har systemer for
beregninger av boltefestedes fasader.
Men valget faller ofte på å benytte
improviserte løsninger som i tilfellet
i Kristiansand. Da går det galt, sier
Tangen.

FORLIK
Med unntak av de fargede kunstStroppet fasaden
glassene i midtbygget ble 420 av
de i alt 553 glassplatene i fasaden
skiftet ut før skolen åpnet igjen nå
i august. Prislappen kommer på
rundt 18 millioner kroner,
Forliket mellom Vest-Agder
fylkeskommune og rådgivere og
entreprenør på prosjektet kom tidligere i år, etter bidro med vårt for å finne en løsning. Alle parter
rettsmegling. De tre selskapene som har tegnet, var passe misfornøyde med sine økonomiske biprosjektert og montert fasaden er stevnet, men drag, men fornøyde med å ha funnet en løsning på
også fylkeskommunen må betale for fasadefias- det som var et stort problem, sier leder for byggog innkjøpsenheten i Vest-Agder fylkeskommune,
koen.
– Vi følte det riktig at også vi som byggherre Roald Torkelsen, til Fædrelandsvennen.
VINDLAST: – Her kan det se ut som man har benyttet løsning for
et fasadeglass som normalt skulle ligget 3-4 centimeter utenpå selve
veggen, og flyttet glassene nesten en meter lenger ut. Dermed får glasset
en helt annen påkjenning av for eksempel vind, sier Sverre Tangen.

Tekst og foto Harald Aase

låsing på boltene som gjør at man
sikrer bevegelighet ved tiltrekking. Tiltrekningen skal ikke være hardere enn
at pakningen kan gli på bolten ved for
eksempel termisk utvidelse.
Det er heller ikke en låsing av pakningen i riktig posisjon for horisontal bevegelse. Dermed risikerer man at verken
stål eller glass beveger seg tilstrekkelig
og alle bevegelser som følge av temperaturforandringer tas opp i glasset i
form av spenninger, sier direktør Sverre
Tangen.

I glassfasaden på Tangen Videregående skole i Kristiansand knuste glass for
glass i fjor høst . 553 fasadeglass er fortsatt stroppet og må byttes eller festes
helt på nytt. Hvordan unngå slike fatale episoder i fremtiden? – Arkitekten
må legge inn at glassfasader som dette skal prosjekteres. Det er lærdommen
her, sier seniorrådgiver i Multiconsult, Erik Algaard.

Tekst og foto Harald Aase

Skolen, som sto ferdig i 2009, har en
fasadekledning i glass 60 centimeter på
utsiden av selve fasaden.
Det er fasadeglass i to dimensjoner (2
820 x 1 350 millimeter og 2 820 x 2 700
millimeter) og med vekt på henholds-

vis 50 og 100 kilo. Glassene er herdet
og laminert .
Det er runde boltehull i glass, med
ovale foringer, som skal gi boltene og
glass mulighet for bevegelse.
– Som uavhengig instans har Glass
og Fasadeforeningen vært på befaring
og avgitt en faglig vurdering av denne

fasaden. Både glass og bolter ser ut til
å være underdimensjonert. Dessuten er
boltehullene langt ut i hjørnene og har
nær halvparten av anbefalt 60 millimeter kantavstand. Det virker som om det
er brukt feil moment med tilskruing,
siden pakningene er ødelagt. Pakningssystemet er veldig enkelt. Det er ingen

Det er Multiconsult som har hatt oppdraget med å utarbeide rapporten.
Seniorrådgiver Erik Algaard har vært
oppdragsleder.
– Det er riktig at rapporten kort oppsummert konkluderer med at glassene
er underdimensjonert. Vindlastene
på stedet er større enn glassenes momentkapasitet. Boltefestene og hullene
i glassene er samtidig mangelfullt prosjektert, sier han.
Glassoppbygging og tykkelsen , samt
type bolter er beskrevet av arkitekt for
entreprisen. Boltefestene er prosjektert
og utført av entreprenøren, og disse er
etter vår oppfatning mangelfulle.
Generelt vil jeg si at arkitektene normalt beskriver fasadens utseende og
hvilke typer glass de ønsker. De bør
ikke angi glasstykkelser og detaljer om
innfesting uten at dette er beregnet på
forhånd. Eventuelt må de ta forbehold
om dette.
Bruk av glass krever kunnskap om
beregning av spenninger i materialet,

Blir stående inntil videre

– Selv om fasadekledningen nå er stroppet
fast, ville den logiske løsningen vært å ta
ned og dermed sikre hele fasaden?
– Vi kunne dessverre ikke uten videre ta ned fasaden. Skulle vi gjort det,
kommer det et krav om medvirkning
og følgelig må både byggherre, arkitekt og entreprenører være enige. Siden
ansvarsforhold her ikke er avklart, må
fasaden stå. I tillegg til stroppene gjennomfører vi visuell kontroll av fasadeglassen fire ganger i døgnet, sier Roald
Torkelsen i Vest-Agder Fylkeskommune.
– Hvilken lærdom kan en byggherre ta av
en slik sak? Blir svaret her det det samme
som svaret til arkitektene?
– Ja, byggherren kan enten binde seg
til en systemleverandør for glass og fasade eller så må byggherren se kompleksiteten og be om at fasaden prosjekteres
spesielt, avslutter Torkelsen.
I skrivende stund er det ikke klart når
saken kommer inn for rettsapparatet.
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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.
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Solen, energien og miljøet // Bygningsintegrerte solceller

Når solceller møter veggen
Bygningsintegrerte solceller (BIPV) er et konsept som ligger i grensesnittet mellom to
bransjer. Regelverket på området er mangelfullt, og det kan være vanskelig å vurdere om
systemer som tilbys vil oppfylle alle funksjonskrav. Når elektronikk blir til byggemateriale,
vil glassbransjens kunnskaper være avgjørende for å kunne skape gode løsninger.
Denne artikkelen gir en oversikt over noen problemstillinger det må tas hensyn til når
solcelleanlegg integreres i fasader.
Tekst: Erlend Andenæs, Bjørn Thorud (Multiconsult ASA)

D

et er vanlig å se på solcellepaneler som
rent elektrotekniske installasjoner.
Noe man henger utenpå bygningen,
lik skilt eller lamper. Fagtekster om
solceller dykker ofte ned på atomeller kvantenivå, og uttrykk som «båndgap» eller
«elektronhull» kan gi inntrykk av at dette er et
felt som krever ekspertise i atomfysikk. Derimot
vil det kreves helt andre kunnskaper når solceller
skal integreres i fasader. Det må tas hensyn til byg-

14
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ningsfysiske forhold, noe som ligger langt utenfor
elektronikkens fagfelt. Glass- og fasadebransjens
forståelse for hva som kreves av bygningsmaterialer vil være til stor nytte for å finne gode løsninger
for bygningsintegrerte solcelleanlegg.
STRØMPRODUKSJON MED
SOLCELLER
Solceller produserer likestrøm når de eksponeres for lys. Sterkere lys gir mer strøm, så for

å oppnå høyest mulig strømproduksjon bør
solcellene monteres slik at de får best mulig
soleksponering og minst mulig skygge. Lokalt
produsert solcellestrøm kan bidra til å redusere
mengden strøm et bygg må få levert fra kraftnettet, og føres tilbake i nettet når produksjonen
overstiger forbruket. Et energieffektivt bygg
med et godt utformet solcelleanlegg kan dermed få redusert sitt netto årlige energiforbruk til
nesten null, eller til og med levere netto kraft til

Oseane Kunst- og Kultursenter har et av Norges største bygningsintegrerte solcelleanlegg. Foto: Jan Petter Svendal

nettet (plusshus). Både EU og norske myndigheter har signalisert at de ønsker en standard
på dette nivået fra rundt år 2020. Det er derfor
sannsynlig at solceller vil bli vanligere på bygg i
tiden fremover.
Elektriker, tømrer eller glassmester?
Fordi solcellepaneler leveres med stikkontakt for sammenkobling, trenger man ikke være
elektriker for å koble dem sammen. Solcelleanlegg på tak monteres derfor ofte av tømrere
eller blikkenslagere. Dette er fagfolk som er vant
til å ferdes på tak og som vet hvordan man hindrer lekkasjer. En elektriker må imidlertid være
med for å koble anlegget til nettet. Montørene
må også være kjent med solcellenes elektriske
egenskaper før de kobler dem sammen. For
solceller i fasader eller glasstak er det naturlig
at det benyttes fagfolk med kompetanse innen
fasademontering.
Et stort solcelleanlegg vil bestå av flere såkalte
strenger, som er rekker av seriekoblede paneler.
I hver streng kan spenningen bli opp til 1000
volt likestrøm ved full produksjon. Hver streng
trenger to kabler til anleggets vekselretter, som
omdanner likestrømmen til vekselstrøm. Mesteparten av det elektriske anlegget vil legges inne i
bygget og ikke være av betydning for selve fasaden. Det kreves derimot en plan for hvor i fasaden kablene skal gå.
SOLCELLEPANELER – BYGNINGSDEL
ELLER KRAFTVERK?
Som nevnt representerer bygningsintegrerte
solceller et møte mellom byggenæringen og solkraftbransjen. Dette gjenspeiles både i produktene og leverandørene på markedet. På den ene
siden finnes tradisjonelle solcelleprodusenter

som går inn i BIPV-markedet ved å tilby festesystemer for veggmontering. På den andre siden
finnes produsenter av glass og fasadematerialer
som integrerer solceller i sine eksisterende produkter. Enkelte klarer å kombinere de to fagfeltene på en god måte, men det er også tydelig at mange leverandører befinner seg utenfor
komfortsonen og ikke har all den nødvendige
kunnskapen om «den andre siden». Da kan det
oppstå uheldige løsninger som gjør anlegget til
et dårlig klimaskall, et dårlig solkraftverk, eller
begge deler. Ikke alle løsninger som tilbys på
markedet vil kunne oppfylle alle funksjonskrav
til en fasade. Tverrfaglig kunnskap vil være av
stor betydning for en god leveranse, og et betydelig fortrinn for prosjekterende rådgiver.
MONTERING
Et solcellepanel ligner veldig på en helt vanlig,
laminert glassrute. Selve cellene er kapslet inn
i laminatfolie som klemmes mellom et herdet
frontglass og en bakplate som typisk består av
plast. Slike tradisjonelle paneler er ofte for spinkle til å oppfylle kravene til montering i fasade.
Til bygningsintegrasjon benyttes paneler med
en robust bakplate av herdet glass i stedet for
plast. Et slikt solcellepanel med to glass har omtrent de samme mekaniske egenskapene som en
laminert glassrute av samme tykkelse, og stiller
omtrent de samme kravene til montering. Eksisterende løsninger for montering av laminert
glass i fasade vil dermed kunne brukes ganske
uproblematisk i BIPV-fasader, såfremt man finner en løsning for hvordan kablene skal festes.
Merk at det vil være nødvendig å beskytte panelenes kanter mot fukt på grunn av laminatet. Avhengig av arkitektens ønsker kan

dette besørges av egen ramme, eller ordnes i
innfestningen. Solcellepaneler tilpasset spesielt
for fasadeintegrering tilstreber en minst mulig
synlig ramme, for å gi et arkitektonisk uttrykk
som best mulig tilsvarer vanlig bygningsglass.
Solceller kan integreres i fasader på flere
måter. Det vanligste er å benytte paneler som
kledning, eller å bytte ut ytterste rute i en vanlig
glassfasade med et delvis gjennomsiktig solcellepanel. Her blir solcellene lagt i et rutemønster
med store mellomrom, så det er mulig å se ut
mellom dem. Cellene integreres fullstendig i en
flerlags, forseglet rute. Strømproduksjon og lysgjennomgang må veies opp mot hverandre, da
solcellepaneler genererer mindre strøm jo mer
gjennomsiktige de er. Solceller kan også integreres i solavskjerming eller balkongrekkverk.
Det er viktig å huske på at de fleste typer solceller blir mindre effektive ved høye temperaturer. Ved montering av paneler i kledning anbefales det sterkt å benytte en ventilert luftespalte,
for å hindre overoppheting. Det finnes allerede
mange gode løsninger for å montere glass i luftet kledning, som også kan benyttes til solceller.
Dersom det er nødvendig å bygge en massiv
vegg vil tynnfilm-solceller være best egnet, da
disse påvirkes minst av oppvarming.
Solcellepaneler må aldri bøyes, hverken under håndtering eller etter at de er ferdig monterte. Bøying kan føre til skader i form av mikrosprekker i solcellene. Skadde celler vil utvikle
varme som kan ødelegge lamineringen. Også
her er tynnfilm-solceller mindre utsatte, men de
produserer generelt mindre strøm enn solceller
av silisium.
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Solcellepanelene i administrasjonsbygget til REC på Herøya har en solavskjermende funksjon. Likevel faller det trygt innenfor definisjonen av BIPV.
Foto: Tom Riis

UTSKIFTNING AV DEFEKTE
PANELER
Lik vann som renner gjennom et rørsystem, vil
strømmen gjennom en solcellestreng være begrenset av strengens minste «flaskehals». Skadde celler og defekter i paneler vil kunne utgjøre
slike flaskehalser, og kraftig redusere strengens
produksjon. Dersom skader oppstår, vil det
kunne bli nødvendig å skifte ut defekte paneler. Da er det viktig at innfestningen legger til
rette for dette, slik at det ikke blir nødvendig
å demontere halve fasaden for å komme til
det rette panelet. Det behøves som sagt ikke
elektriker for å utføre slike inngrep, men det
er naturligvis ønskelig å begrense omfanget av
dem likevel.
MANGLENDE REGELVERK
Et mulig hinder for bruk av BIPV i Norge er fraværet av et skikkelig regelverk. Når man er usikker hvorvidt en vurdert løsning er tilfredsstillende, er det naturlig å vende seg til regelverket
for veiledning. Det finnes derimot ingen standarder om BIPV, ei heller internasjonale, og de
eksisterende standardene for bygningsglass behandler ikke alle relevante aspekter. Databaser
som SINTEFs Byggforskserie tilbyr heller ingen
retningslinjer. Det finnes internasjonalt regelverk for solceller, men dette behandler hovedsakelig elektrotekniske hensyn og krav til det
enkelte panel. Kort sagt finnes i skrivende stund
ingen regler som gjør rede for de byggtekniske
aspektene ved solcelleanlegg. Et oppklarende
regelverk ville ha gjort feltet BIPV langt mindre krevende å sette seg inn i, gjort det lettere å
velge bort dårlige løsninger, og dermed senket
terskelen for å ta teknologien i bruk.
Når de integreres i bygninger er solcellepa16
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Powerhouse Brattøra vil få store BIPV-flater. De endelige løsningene foreligger ikke og det blir spennende å se det endelige resultatet.
Foto: Snøhetta, MIR Arkitekter og Entra.

neler for et bygningselement å regne, så BIPV
burde derfor behandles i en byggteknisk standard. Om ikke det utarbeides en egen standard
om BIPV, er det naturlig å tenke seg et avsnitt i
NS 3420-R (Montasje- og innredningsarbeider).
Her finnes allerede et fyldig kapittel om glassarbeider. Kapittel 6 i NS 3510 «Sikkerhetsruter i
byggverk», burde også kunne romme et avsnitt
om BIPV. Ikke minst ville et Byggforskblad eller
lignende veileder om temaet vært svært kjærkomment.
OVERKOMMELIG
Spesielt i mangel av et regelverk vil kunnskap
om glass og fasader være uvurderlig når BIPV
skal vurderes. Det finnes kun enkelte momenter som gjør at en BIPV-fasade skiller seg nev-

neverdig fra en vanlig fasade med bygningsglass. Noen av momentene begrenser hvilke
løsninger som kan benyttes, men det finnes
systemer som tilfredsstiller alle funksjonskrav
på markedet i dag. Glass- og fasadebransjens
erfaring med glass i fasader og aktuelle fysiske forhold er høyst relevant også for solceller,
og er kunnskap som ikke finnes i like stor grad
andre steder. Kunnskapen som behøves for å
lage et godt BIPV-anlegg er hovedsakelig den
samme som i årevis har vært benyttet til å lage
gode fasader. Med litt innsikt i hva solcellepaneler består av og krever, uten at man behøver
å gå ned på atomnivå, vil en erfaren glassmester eller fasadeentreprenør være godt rustet for
en fremtid der BIPV i fasader blir mer og mer
vanlig.

MULTIFUNCTIONAL
CONVENIENCE
—

MUTO. One system featuring self-closing
action and stand-alone concealed locking
mechanism. www.dorma.com

03 // 2015

17

Glaseksperten tilbyr

DIGITALT KERAMISK
PRINT PÅ GLASS
til arkitektur & design

SLIPP KREATIVITETEN LØS
– GLASS KAN SÅ MYE MER!

Med ny superavansert keramisk digital printer fra Dip-Tech setter Glaseksperten nye standarder
for print på glass. Fargede fasader, logo, tekst, mønstre – ALT er mulig.
ALLE STEDER – utendørs og innendørs holdbarhet
ALLE FARGER – imponerende billedkvalitet med 6-farget printsystem
ALLE STØRRELSER – fra 100x100 mm opptil 2400x4800 mm
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ZEB // Hvordan velge gode vinduer?

Stor forskjell på kvalitet og egnethet
Et vindu er en byggevare de fleste av oss har et forhold til. Men hvis du som boligeier skal
skifte vinduer hjemme eller som prosjekterende skal sette krav til vinduer som skal inn i et
større kontorbygg, hvordan kan du gjøre de trygge valgene?
Tekst Birgit Risholt og Elisabeth Wærnes, SINTEF Byggforsk

D

et norske vindusmarkedet er kjennetegnet av godt utvalg av ulike type vinduer produsert ved fabrikker i Norge
og i utlandet. Den harde konkurransen har gjort at prisene for et vindu i
dag er tilsvarende de vi hadde for fem år siden.
Lave priser har gjort at enkelte produsenter tilbyr
dårligere kvalitet, mens andre har gjennomført
nødvendige effektiviseringstiltak i produksjonen
samtidig som kvaliteten på produktene har økt.
Det er med andre ord stor forskjell på kvalitet og
egnethet for bruk i norsk klima mellom de ulike
vinduene som tilbys i det norske markedet.
VARMEISOLERING
I norske forskrifter stilles det krav til varmeisolering, U-verdi, for vinduer. For nybygg skal det
beregnes en gjennomsnittlig U-verdi for alle vinduer og dører i bygget. På bakgrunn av dette så

har alle norske og flere utenlandske produsenter
begynt å oppgi U-verdi for vinduene de produserer. Men dessverre så er det til dels store forskjeller i hvordan vindusprodusentene beregner
de U-verdiene som oppgis. Det er gunstig å oppnå en lav U-verdi, og da er det lett å gjøre fordelaktige valg ved beregningene, selv om disse
ikke er i henhold til gjeldende standarder. Hvis
du som kunde får oppgitt ulik U-verdi på ganske like vinduer, så er det grunn til å etterspørre
dokumentasjon på U-verdiberegningene fra en
tredjepart.
KLIMAMOTSTAND
For at vinduer skal fungere som et klimaskille, må
de være både luft- og regntette. De må også være
sterke nok til å motstå kreftene i en vinterstorm.
Anbefalte klassifiseringer for klimamotstand fra
SINTEF Byggforsk er oppgitt i tabellen.

Kravet for å få selge vinduer i Norge, som
i resten av Europa, er at vinduene skal være
CE-merket. Men CE-merket er ikke et kvalitetsmerke. Minimumskravet for å CE-merke et
vindu er at produsenten har et kvalitetssystem
for sin produksjon samt at de oppgir oppnådd
resultat ved prøving av en egenskap, for eksempel regntetthet. En produsent kan oppgi at et
vindu oppfyller regntetthetsklasse 0 i henhold til
NS-EN 12211 og så følgelig CE-merke produktet. Men regntetthetsklasse 0 betyr at vinduet var
utett fra første lasttrinn ved prøving, og vil ikke
være tett når det regner og blåser.
Vinduene skal også ha en god levetid. For trevinduer betyr dette at ramme- og karmprofilene
må være utformet for å tillate drenering og uttørking av fukt. Byggforskseriens anvisning 533.132
viser anbefalinger for utforming av trevindu.
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DAGSLYS
Den viktigste funksjonen til et vindu er å la oss
se ut og i tillegg gi oss godt med dagslys. Dagslys-innslippet gjennom ruta i vinduet bestemmes
av rutas lystransmisjon. I jakten på lave U-verdier blir glassene produsert med belegg som skal
hindre varmestråling. Disse beleggene påvirker
også lystransmisjonen til ruta. Så her er det viktig å gjøre beregninger av krav til glassareal og
nødvendig lystransmisjon for å sikre tilstrekkelig
dagslys i alle rom for varig opphold.
SIKKERHET
Vinduer har også en viktig sikkerhetsfunksjon i
norske bygninger. De kan fungere som rømningsvei hvis de er minst 0,5 m brede og 0,6 m høye
med 1,5 m høyde og bredde i sum. Vinduene kan
ha brannmostand for å hindre brannspredning.
Vinduer med brannmotstand skal ha sertifikat
fra godkjente sertifiseringsorganer, slik som SINTEF Byggforsk og SP Fire Research. Sertifikatene
angir hvilke størrelser vinduene kan levers i.
I tillegg så er det for store vinduer og vindusdører, slik som skyvedører, en rekkverksfunksjon
i vinduene. Da kreves det at vinduet har sikkerhetsglass og også at eventuelle barnesikringer
skal oppfylle forskriftskrav til åpningsbredde og
mekanisk styrke.
I tillegg kommer trygghetsaspektet inn hvor
det kan være ønske om særlig innbruddsikring
eller sikring mot hærverk som krever spesiell utforming av ruter, hengsler, vridere og vinduer.

LYDISOLERING
I og med at vinduet er en del av skillet mellom
uteklima og inneklima, er det også en avgjørende faktor for lydisoleringen av ytterveggen. Med
ulike utforminger av isolerruter og ramme/karm
konstruksjon oppnås ulike nivå for lydisolering.
Valg av vindu må baseres på hvilke krav det ytre
miljøet og bygningens bruk stiller til lydisolering.
MONTERING I VEGG
Vinduet er en del av ytterveggen. Det må derfor
monteres riktig for å gi minimale kuldebroer
samtidig som det sikres god luft- og regntetthet.
Innfestingen må også fungere rent mekanisk, og
man må for eksempel være klar over at vinduer
av PVC og aluminium vil utvide seg ved høye
temperaturer. Dette krever bruk av spesielle beslag ved innfesting til stendere. Gode løsninger
for montering av vinduer i vegg er vist i Byggforskserien i anvisningene 523.701 og 523.702.
VEDLIKEHOLD
Ulike vindustyper stiller ulike krav til vedlikehold. Et trevindu som kommer ferdig malt fra
fabrikk krever ikke like mye innsats til maling
gjennom levetiden som vinduer som leveres
ubehandlet. Og dersom vinduet leveres med
utvendig aluminiumskledning eller er laget av
PVC, er det ikke behov for annet utvendig vedlikehold enn vasking. Dessuten vil vasking av
vinduer gjøres mye enklere ved valg av ruter
med såkalt ”selvvaskende” belegg.

SPØR OM DOKUMENTASJON
For å gjøre trygge valg av vindu, er det viktig å
sette opp en samlet liste over hvilke egenskaper
vinduet skal ha. Denne listen danner utgangspunkt for å spørre vindusleverandøren om dokumentasjon på at vinduene oppfyller kravene.
Den generelle anbefalingen er å etterspørre
dokumentasjon som er utstedt av en tredjepart,
altså ikke laget av vindusprodusenten selv. Det er
en rekke dokumentasjons- og merkeordninger
for vinduer. Tabellen viser hvilke egenskaper som
Byggeteknisk forskrift stiller krav til, og hvordan
ulike merkeordninger dekker ett eller flere av kravene. Vær obs på at CE-merking ikke er påvirket
av resultatet produktet oppnår ved testing, og er
ikke en garanti for at vinduet er egnet til brukt i en
norsk bygning.
I tillegg til de generelle forskriftskravene så kommer kravene som utløses av det konkrete bygget
som vinduene skal inn i, slik som lydisolering og
brannmotstand. I den forbindelse så er det viktig
å være klar over at det er vanskelig å finne vinduer som både har tilstrekkelig brannmotstand
og lav U-verdi. Dette skyldes at brannmotstand
krever bruk av flere lag glass. Det blir da ikke
plass i vinduskarmen til minimum to gassfylte hulrom, noe som normalt er nødvendig for
å oppnå U-verdi under 1,0 W/m2K. På samme
måte er det også vanskelig å finne godt lydisolerende vindu med lav U-verdi. Det er ikke mulig
å ha vinduer med brannmotstand som også skal
fungere som rømningsvei. Vinduet fungerer
ikke som brannskille når det åpnes for å være
rømningsvei. Vinduer med brannmotstand skal
bare kunne åpnes for vedlikehold.

SINTEF Teknisk
Godkjenning

Krav i TEK,
REACH

CE-merking

Svanemerking

Passivhus sertifisering (DE)

U-verdi [W/m2K]

X

X

≤0,7-1,0

≤ 0,8

g-verdi

X

X

≥0,48

X

Lystransmisjon

X

X

≥0,63

X

Lufttetthet

X

X

Klasse 4

Regntetthet

X

X

Motstand mot vindlast

X

X

Lydisolering

X

X

Brannkrav

X

X

Sikkerhet

X

X
X

NDVK

X

Klasse 4

Klasse 4

Klasse 9A

Klasse 9A
Klasse 3C

X

Farlige stoffer

X

Emisjoner til inneluft

X

X

Som TEK
Som TEK

Farlig avfall

X

Som TEK

Tabell 1: Egenskaper for vinduer som det stilles krav til i Teknisk Forskrift, samt ulike merkeordninger som dekker ett eller flere av disse kravene. Merk at det
for CE-merke velges en av egenskapene som dokumenteres uten krav til resultat.

20

03 // 2015

K VA LI T ET

M ANG FOLD

OG

G O DT

SAMARBE ID

STATE OF THE ART

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

Fasad
e
system i
alumi
nium

Astrup AS: Tel: 22 79 15 00,
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo,
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo,
E-post: astrup@astrup.no, www.astrup.no
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HUECK-produsenter:
Oslo: Fasadesenteret AS, Tel.: 90 52 16 63
Notodden: Notodden Glass & Aluminium AS,
Tel.: 35 02 00 53
Råde: Fas-Tec AS, Tel.: 69 28 22 22
Holmestrand: H-Glass AS, Tel.: 33 09 92 80
Tvedestrand: ABA-Tech AS , Tel.: 37 19 94 00
Tiller: Glassbygg AS, Tel.: 91 65 38 60
Spillum: Namdal Glass og Fasade AS,
Tel.: 74 21 32 20
Tovik: Nord-Norsk Aluminium AS, Tel.: 77 08 94 40
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VERDENS BESTE

HØYE BYGG
One Central Park i Sydney ble i november i fjor kåret til verdens beste høye
bygg av den internasjonale organisasjonen «The Council on Tall Buildings
and Urban Habitat (CTBUH)». Fasaden består av store glassflater, planter
og blomsterkasser.
Tekst Ulrika Eriksson Foto Murray Fredericks og Ulrika Eriksson

A

rkitekter og utbyggere har
gjennom hele prosjektet hatt
bærekraft som hovedmål.
Dette har, i tillegg til såkalt
grønn teknologi, vært nødvendig for å skape et godt bomiljø med
gjennomtenkt arkitektur, grønne parker
og nærhet til planter og vekster.
Det første Sydneys innbyggere legger
merke til med det nye bygget er den
«grønne» fasaden - som består av 85 000
planter. Fasaden er utformet i samarbeid
med den franske arkitekten Jean Nouvel
og botanikeren Patrick Blanc.
STORE GLASSFLATER
One Central Park består av to høye tårn og
et podium. Bygningene har store glassflater. Det østre tårnet har 2.486 glasspaneler mens det vestre har 820 glasspaneler. Panelene har en U-verdi på 1,6
W/m2K.
– Glasset i seg selv er beregnet for boliger
og noe av utfordringen besto i de to meter
brede skyvedørene til balkongene, sier
Simicevic.
Alle de 623 leilighetene har skyvedører.
Enten på balkongen, mot gårdsplassen, el-
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ler på de franske balkongene mot hovedgaten Broadway.
– Dette er brede paneler som er veldig
tunge. Vi måtte finne en løsning som samsvarte med den australske standarden
- som betyr at balkongdørene skal kunne åpnes og lukkes med veldig liten kraft.
Løsningen var robuste industrielle
hjul fra de australske firmaet Anthony
Innovations.
– Et vindu veier 120 kilo og hjulene
kan bære opptil 200 kilo hver.
Hele bygningen har vinduer med to
lags glass.
– Som en ser har vi ikke mye aluminium rundt bygningen. Dette gir en økt
verdi i forhold til bærekraft, sier Simicevic.
HAGER OG BLOMSTERKASSER
Det ene tårnet er kledd med planter som
henger vertikalt fra paneler og i blomsterkasser langs vertikale kabler.
Tre av bygningens fasader er kledd
med 23 grønne veggpaneler som er hjem
for 35 000 planter. Dette er Blancs varemerke - vertikale hager (Mur Vegetal).
De 23 vertikale hagepanelene dekker et
areal på 1.200 kvadratmeter der hoved-

panelet er 196 kvadratmeter mens det
nest største er 168 kvadratmeter.
One Central Park kan, i tillegg til de
vertikale hagene, skryte av hele 5500
faste blomsterkasser. De er montert i
hver etasje og går rundt hele bygningen.
Kassene er produsert i polyetylen kledd
med aluminium og er festet i fasaden
med rustfrie vinkelstål. Boksene tilhører
sameiet og en når ikke blomsterkassene
fra leilighetene.
Gjennom kassene går det vaiere som
gir slyngplanter gode vekstvilkår. Hele
15 km med 4 mm rustfrie stålvaiere ble
brukt mens 2100 fjærer holder kablene
stramme. I fire av fasadene er blomsterkasser en del av balkonggulvet. På de
øvrige fasadene, med franske balkonger,
er kassene boltet i betongfasaden. Nettopp disse fasadene ga Daniel Simicevic
hodebry.
– Fordi fasadeglasset går helt ut til
kanten av bygningen var det vanskelig å
bolte fast blomsterkassene.
Når blomsterkassene var montert ble
de fylt med luftig kompost, dekket til så
ikke ugress begynte å gro før det ble installert vanningssystem, nedløp, kabler

One Central Park
har rundt 100 forskjellige størrelser
på glasspanelene
og i alt 12.678 m2
glasspaneler på
østre tårn og 4.428
m2 glasspaneler på
det vestre tårnet.
I de vertikale hagene finner en 350
forskjellige arter
planter. Av de vertikale av hagenes
35.000 planter er
40 prosent importerte og 60 prosent
Australske.
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og til slutt planter.
– Vi måtte holde tritt med resten av
bygget og kunne gjøre ferdig to etasjer
før vi kunne flytte sikkerhetsrekkverket.
– Innimellom var vanskelig å koordinere de forskjellige arbeidsoppgavene
slik at håndverkerne ikke gikk oppå
hverandre. Dette var en av de største utfordringene i begynnelsen av konstruksjonen, forteller Simicevic.
Blomstene blir vannet mellom seks og
åtte ganger hver dag. Blomsterkassene
er selvtømmende og kan følgelig aldri
drukne plantene. Vanningssystemet er
kontinuerlig overvåket og stopper det så
går alarmen. Vannet kommer fra det lokale resirkuleringsanlegget med navnet
Flow Systems. Her samles det opp regn-,
sort- og gråvann som blir renset. Deretter sendes vannet ut via Flow Systems
til leilighetenes vaskerom, toaletter og de
grønne områdene.
BÆREKRAFTIG EIENDOMSBRANSJE
Siden 2002 har Green Building Council
Australia, som er en partipolitisk uavhengig og non-profit organisasjon, arbeidet for å utvikle en bærekraftig eiendomsbransje og fremme en miljøriktig
byggeindustri gjennom markedsbaserte
løsninger i Australia. Et av disse tiltakene er klassifiseringssystemet «Grønn
stjerne» Green Star, som er et frivillig
nasjonalt system. Det er disse reglene
One Central Park har fulgt for å oppnå
sine fem-stjerner. En kan få fra en til seks
stjerner.
– Vi fikk tallene glassfasaden måtte
leve opp til. Så var det opp til oss å finne
løsninger slik at vi oppfylte kravene til
fem stjerner.
Glasspanelene i begge tårnene har
en tykkelse på 24 millimeter. Ytterste
glassplate er seks millimeter som etterfølges av en 12 millimeter luftspalte og
så kommer neste glassplate - også den
på seks millimeter. Lystransmisjonen
har en Lt-verdi på 59 prosent, mens soltransmisjonen har en G-verdi på 27 prosent. Platene har et dobbelt sølvbelegg på
innsiden av den første glassoverflaten på
overflate nummer to.
Bygningene kjøles ned av et sentralt
air condition-system som ligger i et eget
bygg ved siden av One Central Park.
Dette er et tredjegenerasjons anlegg drevet av naturgass som leverer elektrisitet,
varme og kjøling til alle eiendommer
24
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i Central Park-området. Australia har
også regler som sier at det må være en
såkalt potensiell naturlig ventilasjon
i leilighetene. Det betyr at et areal tilsvarende ti prosent av gulvarealet må
kunne åpnes i fasaden.
– Denne regelen har kommet etter
ordningen med tildeling grønne stjerner,
sier Daniel Simicevic.
BYFORNYELSE
One Central Park sto klart i desember
2013 og er en del av byfornyelsen i det
gamle bryggeriområdet sør for Central
Stadion. Området kalles bare Central
Park og strekker seg langs hovedgaten
Broadway. Området er på 5,8 hektar.
Frasers Eiendom kjøpte i 2007 det nedlagte bryggeriet Carlton United Brewery.
De begynte kort tid etterpå, sammen
med Sekisui Hous Australia, å utarbeide
planene for 13 milliarder-prosjektet
som skulle bli Australias mest bærekraftig og selvforsynte urbane bydel. Første
steg var å resirkulere 93 prosent av alt
rivningsavfall fra det gamle bryggeriet.
Bare den innsatsen gjorde Central Park
til et av de største resirkuleringsprosjektene i Australia.

One Central Park består av to boligtårn og et 5-etasjes podium.
Det høyeste tårnet er 117 meter høyt. Podiet husene i tillegg til
leiligheter, kontorer, butikker, restauranter og kafeer.

Fakta // Central Park
med One Central Park
Leiligheter: 2.200
Kommersiell drift: 25.000 m2
Butikklokaler: 20.000 m2
Parkeringsplasser: 2.000
Beboere: om lag 5.300
Arbeidsplasser: 1.750
Konsulent for Central Park når det gjelder bærekraft
er professor Stuart White, direktør for instituttet for
en bærekraftig framtid, Institute of Sustainable
Futures ved Sydney University, UTS.

Klart floatglass

Pilkington OptiView™

Pilkington OptiView™ Protect
– det riktige glassvalget for økt sikkerhet og minimal refleksjon
Pilkington OptiView™ har et lavreflekterende belegg på yttersiden som reduserer refleksjonen og øker
transmisjonen. Nye Pilkington OptiView™ Protect er et laminert glass med et lavreflekterende belegg
på yttersidene. Belegget reduserer innvendig og utvendig refleksjon. Resultatet gir et klart glass fri
for refleksjon både fra glassets utside og innside. Pilkington OptiView™ Protect har alle de
tradisjonelle fordelene laminert glass har, såsom økt holdbarhet, sikkerhet ved brekkasje samt gode
akustiske egenskaper. Glasset beskytter mot UV-stråling ved å blokkere mer enn 99% av UVtransmisjonen. Dette bidrar i høy grad til å redusere bleking av interiør og innredning!
Det riktige glass på det riktige plass: Pilkington OptiView™ Protect
www.pilkington.no
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Rehabilitering // Wergelandsveien 7

Energieffektiv fasade

MED 6-LAGS GLASS
Fasaden i Wergelandsveien 7 var moden for opprustning og Höegh Eiendom satte seg
ganske hårete energimål. Fasaden skulle oppgraderes til lavenergistandard. Dette bød
på utfordringer fordi det av antikvariske hensyn ikke skulle utføres tilleggsisolering
av eksponerte betongvegger, som igjen medførte høyere krav til de deler som skulle
rehabiliteres. Likevel klarte en å komme 25 prosent under lavenergikravene for
oppvarming og kjøling.
Tekst og foto Kjetil Hegge

U

nderveis sto man overfor valget
mellom mer tradisjonelle løsninger eller å satse helt nytt. Höegh
Eiendom valgte etter en grundig
prosess det siste, fordi konvensjonelle løsninger ville gi en veggtykkelse på
over 50 centimeter for å tilfredsstille lavenergikravene.
- Ideen til bruk av panelene med Qbiss Air
teknologi i Wergelandsveien kommer fra oss.
Fasadeelementene som benyttes i Wergelandsveien er bygd opp av rammeprofiler i aluminium. Kjernen i disse elementene består av
tettfelt og transparente glassfelt med Qbiss
Air teknologi. Begge kjernene er 13 centimeter dype og bygd opp lagvis i en sandwichløsning, forteller fasadekonsulent og sivilarkitekt
Atle Geving i Arcsys AS.
– I de tette feltene består isolasjonen av fem
kamre separert av aluminiumsfolie med CO2
gass (karbondioksid), mens glasspanelene består av 6-lags glass, med argongass og ventilert
innerkammer. For å håndtere trykkendringer,
som følge av temperatursvingninger, har man
lagt inn en ventil i det innerste kammeret slik at
ytter- og innerglass er stabile. De transparente
glasspanelene ble lansert for om lag et år siden
mens de tette feltene så dagens lys for 5 år siden,
sier Geving.
U-VERDI, DB OG TYKKELSE
Elementprofilene er utviklet spesielt til prosjektet og en har kommet ned i en Uf=0,8 W/m² x K,

26

03 // 2015

mens glasspanelene som benyttes i Wergelandsveien ligger på Ug=0,27 W/m² x K.
– Vi ser at vi med denne teknologien - for å
si det litt grovt - kan redusere u-verdien for fasader i kontorbygg til under det halve, i forhold
til løsninger som er mulig med trippelglass og
standard isolasjon, sier Geving.
I Wergelandsveien gikk Ucw verdien for elementfasaden fra 0,77 W/m² x K med trelagsglass og konvensjonell isolasjon ned til 0,38 W/
m² x K med Qbiss Air teknologi.
Med 20 cm steinull isolasjon i tillegg bak de
tette feltene, er gjennomsnittet for fasaden nå
0,23 W/m² x K. Geving understreker at glassarealene er inkludert i denne U-verdi beregningen.
I tillegg kommer reduksjonen av isolasjonstykkelsen. Den konvensjonelle løsningen som
prosjekterte med trippel glass hadde behov for
43 cm tilleggsisolasjon for å tilfredsstille lavenergikravet. Med den nye løsningen, og mer
enn halvert U-verdi, er tilleggsisolasjonen redusert til 23 centimeter.
UTEN UTVENDIG SOLSKJERMING
Wergelandsveien 7 er prosjektert uten utvendig
solskjerming. De lave U-verdiene gjør det mulig å prosjektere energieffektive løsninger uten
utvendig solskjerming. I følge Asplan Viaks beregninger reduseres energiforbruket (kjøling og
oppvarming) med 25 prosent uten utvendig solskjerming, når en sammenligner konvensjonell
fasadeløsning med utvendig solskjerming for
dette prosjektet.
– Uten ytterligere lyddemping vil en i Werge-

Ny fasade. Wergelandsveien 7 får ny med svært
energigjerrige løsninger.

Fasadekonsulent. Sivil arkitekt Atle Geving i Arcsys AS har vært bindeledd
mellom byggherre og fasadeentrepenør og leverandør.

landsveien 7 ligge på 45 desibel før en setter inn
ytterligere tiltak mot ca 34 dB for konvensjonelle løsninger. Glassfeltene har også høy termisk
komfort både sommer og vinter, fordi overflatetemperatur på innerglasset er svært lik romtemperatur uansett utetemperaturer, sier Geving.
ØKONOMISK VINNER
Investeringene i Wergelandsveien er støttet av
Enova gjennom Ny Teknologi programmet.
– Gjennomsnittskostnadene ved denne løsningen ligger 20-30 prosent over kostnadene

6-lags glass med Qbiss systemet monteres nå i fasaden i Oslo

med konvensjonell fasadeløsning for kontorer.
Dette forholdet vil avhenge av hvordan en velger
prosentvis fordeling av glass- og tettfeltarealer i
fasaden.
– Redusert tykkelse på fasade gir i tillegg
økt gulvareal. Det gir en potensiell gevinst
til utbygger. Tre løpemeter fasade med passivhus krav vil kunne gi en m² økt gulvareal.
Dersom gårdeier greier å utnytte dette, i leieavtalene eller ved salg, vil store deler av de
totale kostnadene for fasaden kunne dekkes
gjennom økt arealgevinst. Videre vil en - på

grunn av mindre driftsutgifter pr. kvadratmeter og fremtidige kostnader knyttet til vedlikehold og reinvestering i solskjerming - få en
verdistigning på eiendommen ved salg, sier Geving.
Teknisk godkjenning av produktene fra Qbiss
Air teknologien foreligger fra Zag, i tillegg er
elementene til Wergelandsveien testet av Rosenheim og har her bestått alle tester.
Prosjektet er støttet av ENOVA under Ny teknologi programmet.
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Signalbygget // Horisont i Bergen

STØYDEMPENDE GLASSKJERM
i Horisontkomplekset

Kjøpesenter og leiligheter i ett og samme byggeprosjekt lokalisert rett ved store
trafikknutepunkter gir noen utfordringer. Spesielt for de som flytter inn i boligene.
For å sikre beboernes komfort er det montert en glasskjerm, med integrerte
balkongløsninger, i fasadene ut i mot støysonene.

Tekst Harald Aase Foto Adam Stirling
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B

ergen er kanskje den byen i
Norge som har flest kjøpesenter per kvadratkilometer
per innbygger? I alle bydeler
finner vi samlingspunkter for
handlende. Åsane er intet unntak. Vi finner opptil flere innenfor en liten radius.
Åsane ble en del av Bergen by i 1972.
Rett utenfor byens sentrum, så Åsane
Storsenter dagens lys i 1976. Bydelen har
vokst enormt siden den gang. Senteret ble
et virkemiddel for bydelens enorme vekst.
I 2005 etablert Thongruppen Åsane Storhandel tvers over gaten. I 2012 kom IKEA
til bydelen og i fjor åpnet Horisont.
Horisont består av fire boligbygg på
toppen av et stort kjøpesenter med parkeringsgarasje. Kjøpesenteret utgjør 40.000
kvadratmeter, parkeringskjelleren er på
24.000 kvm og boligareal utgjør samlet
17.000 kvadratmeter. 1 000 av disse be-

står av en takhage. Resten fordeles på tilsammen 170 leiligheter.
Store deler av den eksponerte fasaden
er vendt mot syd og samtidig mot trafikal infrastruktur og kjøpesenter. Mye støy
med andre ord.
Et sentralt arkitektonisk grep for å redusere støy, er den enorme glasskjermen.
Skjermen er også en del av fasadekonseptet med diagonale linjer og materialer i
flere sjikt utenpå hverandre.
– Det var flere årsaker til at vi valgte
denne løsningen. En av årsakene var at
vi ønsket å skjerme balkongene for støy.
For boligene var det krav til privat uteoppholdsareal med lydnivå Lden under 55 dB.
Med glasskjermen foran balkongene er
lydnivået blitt akseptabelt. Siden dette er
sydsiden av bygget var det jo riktig å legge balkongene her, forteller Elin Heimark,
nestleder hos Link Arkitekter i Bergen.

Hennes sekundære mål med fasaden
var å bryte ned det store bygningsvolumet
i mer oversiktlige størrelser og gi bygget et
variert og skiftende uttrykk. Linjeføringen i skjermen og glasset gjør overgangen
mellom funksjonene mindre brå og gir et
mer helhetlig arkitektonisk uttrykk.
Heimark var prosjektleder for Links
team som arbeidet med leilighetene og
den tilhørende glasskjermen.

Hele denne fasaden
har en glasskjerm
med integrerte
innglassinger foran
alle balkongene.
Skjermen fungerer
som lyddemper
men er også en del
av det arkitektoniske uttrykket.

TELESKOPLØSNING
En glassfasade med integrert balkonginnglassing gir noen tekniske utfordringer. Balkongene skal kunne bevege seg
fritt uavhengig av hverandre. Kravet til
nedbøyning ble satt etter en generell
lastberegning hvor både nyttelast og
vindlast ble brukt som dimensjonerende
faktorer. I dette prosjekt ble det oppgitt en
teoretisk nedbøyning på 25 millimeter.
03 // 2015
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Balkonginnglassing og fasade består av
to forskjellige systemer. Harmony Design
og Wicona Wictec 50, levert i et samarbeid mellom Hole Glass og Glassmester
Thoresen i Skien.
Partnerskapet løste dette med en
U-profil som kunne ta opp teoretisk nedbøyning og en teleskopløsning som tar
opp nedbøyning fra eksisterende fasade.
Teleskopløsning er bygget på prinsippet med en dobbeltprofil, som ofte brukes
på tak med store nedbøyninger.
Fra 2. plan og oppover er fasaden trukket ut fire meter fra grunnplanet og dermed angir dette dybden på balkongen.
Glasskjermen beskytter også transportarealer og trapperom tilknyttet leilighetene. Utkragingen fungere som takoverbygg på gangstiene på bakkeplan rundt
byggets utside.
KJØPESENTERET
I alle fasader, inkludert to skråstilte, er
det benyttet 3-lags høyisolerende energiglass. Mot syd og vest har glasset soldempende belegg. Ved inngangene til
kjøpesenteret og på torget er det store
glassfelt i alle utvendige butikkfronter.
For å møte sikkerhetskravene er glasset
her i tillegg laminert.
Glassfeltene bindes sammen av smale
Wictec 50-profiler. Fasadene består i tillegg av isolerte sandwichelementer. Kjøpesenter har to bygninger som bindes
sammen av gangbroer med glassvegger
og -tak.
PASSIVHUS
Horisont er prosjektert og ført opp etter
TEK10 og med målsetting om nå passivhusstandard. Varmepumper leverer
varme fra 112 energibrønner til senter
og boliger. Systemet skal på sikt også
levere varme til et boligprosjekt på nabotomten. Overskuddsvarme fra kjøl og
frys i butikker utnyttes også. Både senterdelen og leilighetene har vannbåren
gulvvarme.
– Hvordan påvirket krav om passivhusstandard arbeidet med fasadene?
– Generelt er det viktig å være nøyaktig
i utførelse. Men her var vi ekstra nøye. Vi
har laget løsninger rundt fasadene som er
blitt bra. Det har vi fått bekrftet gjennom
blant annet gjennom å teste mot lekkasje.
Lekkasjetallet endte til slutt på 0,37 under
testing. Kravet for å nå passivhustandard
er 0,6. Vi klarte dermed testen veldig bra,
30
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Det er 3-lags isolerglass i fasader på Horisont. Glassene i butikkfrontene har i tillegg sikkerhetsfunksjon.

sier prosjektleder hos Hole Glass AS, Stig
Lindgren.
Forskjellene for øvrig mellom en fasade
som skal innfri krav i henhold til forskrift
og en passivhusfasade er, i følge Lindgren
marginal. Man må påregne litt ekstra
arbeidskostnader til taping og isolering.
Man benytter samme profilsystem.
ÅPENT KJØPESENTER
Sivilarkitekt Michael Bowe i AMB arkitekter hadde ansvaret for kjøpesenteret.
Han beskriver at målet for Horisont var
å tegne en stor velfungerende bebyggelse med et stort kjøpesenter som alle skal
oppleve som åpent og ikke innelukket.
– For å oppnå en helhet i prosjektet kreves det et aktivt samspill mellom innhold,
forretninger, bolig og arkitektur, sier Bowe.

Prosjekt // Horisont
Byggeår/ferdigstillelse: 2014
Sted/adresse: Åsane, Bergen
Type bygg: Nybygg, kjøpesenter og leilighetsbygg
Byggherre: Åsane Utvikling
Arkitekt: Elin Heimark/Link Arkitekter i Bergen
og Michael Bowe/AMB arkitekter
Entreprenør: Consto
Fasadeentreprenør: Hole Glass
Glassleverandør: Vikeså Glassindustri
Kilder: Link Arkitekter, Hole Glass, Glassmester
Thoresen AS, Byggeindustrien.

Over kjøpesenteret
er det 170 boenheter.

Et sentralt torg
mellom bygningsdelene bryter
ned skalaen og
gir tilbake til et
møteareal og samlingspunkt for en
voksende bydel. På
det store torget er
det lagt til rette for
forskjellige aktiviteter og arrangementer.
03 // 2015
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Tar «Harmony» et steg videre
Harmony Design og Pingvin innglassingssystem, som begge er helglass
folde- og skyvesystem, samles under
produktfanen til førstnevnte. Innglassing AS tar over all salg og markedsføring.
Glassmester Olaf A. Thoresen AS har vært
på jakt etter partnere som et ledd i et generasjonsskifte. Sagstuen AS har vært gjennom en
real omstillingsprosess og posisjonert seg for
fremtiden. Nå har to av bransjens mest tradisjonsrike selskaper, som begge ble stiftet i
1946, gått sammen og dannet selskapet Innglassing AS.

Fornøyde samarbeidspartnere: F.v. Simen Sagstuen, Sondre Sagstuen, Leif R. Thoresen, Einar Sagstuen,
Halvor Sønstebø (styreformann) og Morten Johansson.

Både Glassmester Olaf A. Thoresen AS, ved Leif
Thoresen, og Sagstuen AS har satset og spesialisert seg på balkonginnglassing og rekkverk.
Thoresen med sitt Harmony Design-system
og Sagstuen AS med sitt Panorama rekkverkssystem og Pingvin innglassingssystem. Sel-

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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DORMA GRAL Serie
– igjen i Norge
skapene investerer nå sammen og har
etablert produksjonsselskapet Innglassing
AS. Der skal Harmony Design rendyrkes
og videreutvikles.
Innglassing AS vil ha hovedkontor og produksjon av Harmony Design i Skien, sier
den nytilsatte daglig leder, Morten Johansson.
Innglassing AS eies av Sagstuen Invest AS
(55%), O.A. Thoresen Holding AS (35%)
og Morten Johansson (10%).
Pingvin innglassingssystem vil i fremtiden kun bli produsert for ettermarkedet
på Gjøvik av Sagstuen AS, mens alle nye innglassingsprosjekter vil produseres av det nyetablerte selskapet. Innglassingsproduksjon i Sagstuens nye prosjekter flyttes fra
Gjøvik til Skien, og vil bli levert i produktserien Harmony Design som er et helglass folde- og skyvesystem utviklet av Leif
Thoresen. En ytterligere utvikling ivaretar
at Sagstuens Panoramarekkverk kan inte-

greres med Harmony Design innglassing.
– Denne satsingen er primært rettet mot
innglassing av terrasser, balkonger og
uterom. Kundene tilbys nå systemet Harmony Design, som består av produktene
Rekkverk, Balkonginnglassing og nyheten
Vindskjerm, sier Simen Sagstuen.

Dorma GRALs komplette dusjserie selges og
forhandles igjen fra DORMA Norge og serien
har blitt oppgradert med nye beslag i 2015.
Kundene har tilgang til egen dusjkonfigurator
på nettet der de kan designe sine egne dusjer
og lage glasstegninger for bestilling av glass.

Harmony Design-systemet vil via Innglassing AS ha et landsdekkende forhandlernettverk som er ansvarlig for salg og
gjennomføring av prosjekter. Kundene
tilbys skreddersydd prosjektering og profesjonell montasje utført av forhandlere,
hovedsakelig av glassmestere og fasadeentreprenører. Selskapet har allerede opparbeidet et nettverk av samarbeidspartnere
og forhandlere.
– Vi er representert i flere regioner i landet, men søker nå flere med på laget.

Glass Pro er det ideelle verktøyet
for arkitekter og designere for å
velge passende glasstyper.

Last ned GLASS Pro gratis i din
App Store eller via www.saintgobain-glass.com.

Glass Pro er en interaktiv programvare som simulerer hvordan bruk av ulike glassprodukter i fasader oppleves. Glass Pro gjør det mulig for
brukeren til å se farge- og lysinnslipp av et glassprodukt i forskjellige lysforhold. Med applikasjonen kan du sammenligne to produkter på
samme fasade – både fra utsiden og innsiden.
Saint-Gobain Glass · Robert Jacobsens Vej 62A · DK-2300 København S · Tlf. +45 88 83 29 14 · Fax +45 32 62 70 92 · www.saint-gobain-glass.com
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BIPV i København
På Midtermolen kai, nord for København,
ligger hoved-kontoret til det danske selskapet
ALM Brand. Kontorbygget, som opprinnelig
ble bygget i 1994, har pusset opp fasaden og
installert Pilkington Planar med BIPV.

D

et gamle fasadeglasset er erstattet med Building Integrated
Solcellepanel (BIPV) og 84 BIPV paneler dekker 10 prosent
av fasaden. Panelene er forventet å generere 41,5 kW elektrisitet. Det er fem prosent av byggets totale energibehov.
ALM Brand har et mangeårig miljøengasjement og er banebrytende innen energistyring. Fasaden på hovedkontoret besto tidligere
av en ventilert dobbeltvegg med integrert vind- og solbeskyttelse. Etter
15 år har den teknologiske utviklingen gått fra denne løsningen og det
originale 12 mm herdede glasset i fasaden ble erstattet med Pilkington
Eclipse Advantage. Dette glasset gir et visuelt imponerende og moderne
preg, samtidig som det gir store fordeler i form av lavenergiegenskaper
og solbeskyttelse. Byggets nye fasade drar med andre ord nytte av solens
energi, samtidig som den beskytter innemiljøet mot uønsket gjenskinn,
solvarme og energitap.
Det kanskje mest spennende aspektet ved oppussingsarbeidet var å endre
fra passiv energiforvaltning til aktive energiproduksjon. Panelene er 1500
millimeter ganger 3600 millimeter og er betydelig større enn standardprodukter. De består av en 4 millimeter tykk Pilkington Optiwhite laminert med en 8 millimeter Pilkington Optifloat struktur. De smaragdgrønne
solcellene ble valgt av ALM Brands. Deretter utfordret ALM Brands
Pilkington Planars ingeniører til å utvikle produktet fra konsept til fullskala i løpet av oppussingsarbeidet.
Ved siden av bedre resultat i forhold til miljø, fikk en også ved å montere
herdet laminert glass en sikkerhet i og med at glasset ikke beveger seg
hvis det går i stykker. For maksimal kostnadsbesparelse i forbindelse med
oppussingsarbeid brukte en de originale festepunktene. Dette betinget at
Pilkington Planar panelene var identiske i styrke, størrelse og vekt som de
opprinnelige glasspanelene.
Prosjektet inneholdt mange utfordringer og sjefsarkitekt Carsten Möller
hos ALM Brand forteller at mye var nytt.
– For meg innebar dette prosjektet noe et helt nytt når det gjelder tekniske detaljer og spesifikasjoner. Arbeide med NSG Group var derfor til
stor hjelp. Ikke bare på grunn av at glassalternativet vi ble tilbudt var et av
få som møtte våre krav, men også på grunn av den kompetanse og kunnskap selskapet hadde med seg.
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Integrerte solceller i fasader av Pilkington Planar
Et solcellepanel kan generere over 15 ganger mer energi enn
det som går med til å produsere panelet. Pilkington Planar
lager glass som en integrert del i moduler som produseres
av ledende selskaper innen solenergiindustrien. Selskapets
glassbelegg og glasskonstruksjoner, med lavt jerninnhold, er
med å sørge for stadig mer effektive moduler. Antirefleksbelegg hjelper til med å maksimere solenergioverføringen og
«NSG TEC TCO belegg» (Transparent Conductive Oxide) er en
del av systemet som genererer elektrisk strøm.

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

03 // 2015

35

Glassets egenskaper // Structural Glazing

36

03 // 2015

Jakten på en glatt fasade
Glass har den velkjente, men unike, egenskapen at det visker ut skillet mellom ute og inne.
Hvordan glasset brukes og monteres i en fasade har også hatt en spennende utvikling
siden 1980-tallet og frem til dag. Jakten etter en glatt fasade skapte «structural glazing».
Tekst Lars Aas Kjebekk

T

BÆRESYSTEM
Bæresystemer for fasaden kan fortsatt være en
tradisjonell innvendig aluminiumsfasade. Men
det kan også være så mye mer.

INNFESTNING AV GLASS
Glasset må mekanisk festes til bakenforliggende
konstruksjon. Dette kan gjøres på flere måter og
vi skal her se litt mer detaljer på de ulike metodene.
Når det gjelder forskrifter og krav, har enkelte land krav om mekanisk innfestning av alle
glasslag i en isolerrute, mens i blant annet Norge
så kan også silikonforseglingen i isolerruten dimensjoneres for å holde glassene på plass.
Type A:
Integrert U-profil i silikon fugene på isolerruten. Glassene produseres på tilnærmet vanlig
måte, men det benyttes silikonbaserte forseglingmasser isteden for Polyurethan (PU) eller
Polysulfid (PS) som benyttes i vanlige isolerruter. Årsaken til dette er at PU og PS massen

ikke tåler UV-stråler. Siden man i «structural
glazing» fasader ikke har utvendige profiler,
så vil silikonmassen bli direkte eksponert for
UV-stråler.
Etter at glasset er produsert legges det inn
U-profiler i fugemassen. Her er det flere varianter:
Senterplassert, plassert mot glassflaten, punktvis, helgående.
Materialet varierer også fra plast til aluminium. Valg av type U-profil og montering er viktig med hensyn til dimensjonering av glasset.
Helgående stål- eller aluminiumsprofiler fordeler belastningen best utover glasskanten, mens
punktvis plassering gir et økt stress på glassene.
U-profilens plassering i fugemassen har også en
innvirkning. Det beste er å plassere den slik at
man har minimum 2,5 millimeter silikon mellom U-profil og glass. I enkelte varianter plasseres U-profil helt mot glasskant og materialet må
da være av plast. Glassene monteres ved hjelp av
T-forbindere mot bakenforliggende konstruksjon (se figur 1).
En typisk fugedybde for en fuge som er dimensjonert for å håndtere laster uten mekanisk
innfestning er 20 millimeter. Siden man normalt
har et solbelegg på utvendig glass, så må dette
belegget slipes bort for å sikre vedheft mot silikonmassen. Et annet alternativ er at man kan
maskere kanten rundt glasset før det belegges

Figur 1.

Figur 2.

Figur 3.

radisjonelt har glasset blitt montert
med synlige profiler på både utvendig og innvendig side. Første generasjons aluminiumsfasader hadde også
relativt tykke og synlige profiler. Etterhvert har produsentene utviklet slankere og
slankere profiler. Så slanke at de er «usynlige»
fra utsiden
«Structural glazing» betyr i praksis fasader
med glass uten synlige utvendige profiler. Dette
betyr at glasset får en økt strukturell betydning
og må dimensjoneres på en annen måte enn i
tradisjonelle fasader. Glasset tar en større del av
det totale statiske prinsippet i fasadene. Uten de
utvendig glassprofilene har også glasset en økt
risiko for termisk brekkasje. Dette må vurderes
utfra glasstype, absorbsjon i glasset, fugedybde,
geografi og plassering på bygget. Kostnadsmessig er normalt en «structural glazing» fasade en
del dyrere enn tradisjonelle fasader. Spesielt fordi man må påregne høyere isolerglasspris, samt
mye ekstra fugearbeider. Likevel ser vi en stadig
økning i bruk av «structural glazing»fasader.
Vi gir her noen viktige tips ved prosjektering
av en super og flott glassfasade.

Wire system: Fasaden kan spennes opp ved
hjelp av wire som monteres via adaptere til
glassene. Gir et meget spennende og innovativt
uttrykk. Pilkington var først ute med sitt eget
Planar system, men siden har det kommet mange andre varianter på markedet.
Glassfinner: Isteden for profiler kan man benytte glassfinner som strukturell støtte i fasaden.
Glass har utmerkede mekaniske egenskaper når
det behandles og benyttes på riktig måte. Ved å
benytte glassfinner får man et meget transparent
system i forhold til for eksempel stålprofiler.
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hos glassverket. Dette er kun aktuelt på glasstyper som herdes etter det er tilskåret (se figur 2).
Type B:
Glass med forsenkede hull med påmonterte
adaptere. Adapterne festes da i «spidere» (se figur 3)som igjen festes i bakenforliggende konstruksjon. Boltefestede glass får mye stress rundt
festepunktene. Dette medfører høye krav til varmebehandlingen av glassene for at glassene skal
klare de lokale stressfaktorene rundt hullene.
HJØRNELØSNINGER
For å fullt ut opprettholde en «structural glazing» fasade er det viktig at også hjørnene er
profilløse utvendig.
Løsninger blir det man kaller «step-hjørner»
(se figur 4). Det vil si at ett eller begge glassene i hjørnet har ytterglass som er bredere enn
innerglasset. Denne steppede kanten blir enten
silketrykket sort eller blir påført et tynt lag med
silikon som kalles «black off».
VÆRFUGER I ALLE SKJØTER
Når glassene er montert i fasaden må man forsegle alle skjøter med det vi kaller værfuger (se
figur 5). Dette gjøres typisk med en bunnfyllingslist og silikonforsegling ytterst. Her er det
veldig viktig at værfugemassen er kompatibel
med massen som er benyttet i isolerruten. Man
har dessverre sett eksempler på silikonmasser
som ikke er kompatible og som reagerer med
hverandre. I verste fall kan dette føre til at forseglingsmassen i isolerglasset forvitrer og rutene punkterer i tillegg til at de mister vedheft til
ytterglasset. Sjekk alltid kompatibilitet med silikonleverandøren.
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innebærer en aluminiums konstruksjon bak og
isolerglass med helgående U-profiler integrert
for mekanisk montering med T-braketter. Fasaden er utformet som en Z som også har gitt selve
navnet til bygget.
Glasstypen er 2 lag isolerglass:
8 millimeter Stopray Vision 50-20 VK argon66.1 Stratophone. Silikonfuger ble dimensjonert
for vindlaster og dødlasten ble ivaretatt av mekanisk understøtte av ytterglasset. U-verdi på
glasset er 1,0. Lystransmisjon er på 50% og solfaktor på 28%.
I dekkeforkantene ble det benyttet samme
solglasset utvendig og et glass som kalles “Black
Pearl” innvendig. Dette ble gjort for å skape en
såkalt «look-alike» fasade. Det betyr at tettfelt og
øvrige vindusfelt har tilnærmet samme uttrykk
i sollys.
I første etasje er det utvendig laminerte glass
for å ivareta personsikkerhetskrav. Innvendig
glass er allerede laminert grunnet lydkravet
som var på prosjektet

PROSJEKTSTUDIE: OSLO Z
Bygget er bygget i 2009 og er tegnet av Lund og
Slaatto AS og hovedentrepenør var Peab.
Fasadeentrepenør var Profilteam AS på Hamar og glassleverandør var CG-Glass AS. Fasaden er av typen Schuco FW50 SG. Dette

PROSJEKTSTUDIE: SWIX LILLEHAMMER
Dette bygget ble oppført i 2014 også av Profilteam med CG-Glass som glassleverandør. Fasaden har et karakteristisk buet utseende med
fasetterte glasselementer. Structural Glazing
fasaden ligger kun i første etasje med profiler i
topp og bunn. De vertikale sidene er mekaniske
festet mot bakenforliggende profil med T-forbindere i innlagt U-profil i silikonforseglingen
i isolerrutene.
Siden «structural glazing» fasaden kun spenner over en etasje, er det som sagt profiler i topp
og bunn. Dette innebærer at dødlasten er ivaretatt samt horisontale laster tas opp ved hjelp
av profilene. På vertikale sider er silikonforseglingen dimensjonert for å klare trykk og sug
som oppstår. Her har man altså ulik fugedybde
i isolerrutene på vertikale og horisontale sider.
U-profilen er plassert i det innerste luftrommet
slik at det kun er innerste glass som er mekanisk
festet vertikalt.

Figur 4.

Figur 5.
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Glasstypen er 3 lags isolerglass:
8 mm Herdet Sunguard 51/28-12 mm varmkant argon-6 mm- 20 mm varmkant argon- 44.2
Energi super.
U-verdi på glasset er 0,6. Lystransmisjon: 45%
og solfaktor: 25%

KORT OM TEKNISKE BETEGNELSER
Lystransmisjon (LT) forteller hvor mye lys som
slippes inn gjennom ruten. Har man feks en LT
på 60% så vil det si at man slipper gjennom 60%
av lyset og stopper 40%.
Solfaktor (SF) forteller hvor mye solvarme/
energi som slippes inn gjennom ruten. En SF
på 25% slipper altså inn 25% varme og stopper
75%.

Figur 6
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DORMA MUTO - kompakt allrounder
Dette er det nye systemet som tar over for AGILE
serien. Systemet er designet med et stort utvalg av
funksjoner for enklere betjening - med blant annet
selvlukking og dempemekanismen Doormotion.
MUTO kan tilpasses ved blant annet teleskopisk
dører eller dobbelt panelt med Synchro funksjon.
Systemet er kompakt og all teknologi er skjult.
Det er velegnet for glassapplikasjoner og takler
dører fra 50 til 200 kilo. Alle justeringer gjøres
fra fronten ved å demontere frontdekselet – som
eksempelvis å justere glasset +- 5mm vertikalt.
Systemet kan låses med kodelås, fjernkontroll
eller bryter, og en kan utstyre serien med statusindikator som forteller om en dør er lukket eller
åpen. Den nye Muto-serien kan også kombineres
med paneler som er benyttet på Agile serien.
En annen stor nyhet her er at laminert glass også
kan benyttes til dette systemet.
DORMA MUTO kan monteres på vegg, tak, glassvegg og kan benyttes på glass og tre-paneler.
DORMA mener at MUTO reduserer monterings tid
med 25%. i forhold til AGILE serien.

DORMA HSW
Easy Safe
- ny HSW serie
Den nye HSW-serien markedsfører seg
med sikkerhet og bekvemmelighet der
en blant annet kan se låsestatus på et
eget statusdisplay. 3-i-1 Multilock tilbyr
tre alternativer for låsing - foran sperre,
side låseenhet eller sylinderlås – også
fot-operert. HSW EASY Safe er enkel å
montere. Et spesielt lim mates gjennom
et injeksjonshull til en kanal som sprer
det jevnt. Etter 15 minutters tørketid
kan panelene monteres. Den nye serien
er også utviklet for laminert glass, takler tykkelser fra 10-19 millimeter og
kan leveres med skjult dørlukker.

DORMA MUNDUS
– nytt universalbeslag
Beslaget Mundus er inspirert av Apples iPhone med rette kanter, avrundede
hjørner og høy materialkvalitet. MUNDUS har fleksible justeringsmuligheter
som linje, bredde og vinkel-justering. Den nye serien er nå også tilpasset for
laminert glass og tåler glasstykkelser fra 8 – 22mm tykkelser. MUNDUS kommer
med en rekke nye overflater som bla. deksler i sort eller hvitt glass.
Utfresingen i glasset er det samme som tidligere hvilket betyr at man lett kan
bytte ut DORMA UNIVERAL med MUNDUS.

TGI®-Spacer M:

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

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

Redusert jerninnhold  i Optifloat
For å få en lyser, og mindre grønn, Optifloat ™ Clear
har Pilkington endret råvaresammensetningen i produktet.
Jerninnholdet i Pilkington Optifloat ™ Clear har blitt redusert med 25 prosent, og noen ytelsesverdier (ytelseskoder) vil bli endret. For glass med tykkelser opp til 8
millimeter vil ikke ytelsesverdiene påvirkes som følge av
endringen. For alle glasstykkelser over 8 millimeter vil
endringen bli merkbar, skrives det i en pressemelding.
Pilkington gjør spesielt oppmerksom på at det nye tykke glasset og glass for silketrykk og laminering ikke må
brukes i kombinasjon med den eldre utgaven.
Ytelsestall for Pilkington Suncool ™ vil ikke bli endret.
Belegget er nemlig optimalisert slik at verdiene vil være
som før.
For Pilkington OPTITHERM ™ S3 blir ytelsesverdiene endret. Belegget er optimalisert for å oppnå et enda lysere
glass. LT & g-verdiene vil øke med omtrent 2-3%. Også
her er det viktig å ikke kombinere nye med eldre utgaver.
Endringen i råvaresammensetningen ble innført i produksjonsanlegget i slutten av juli og glasset vil bli gradvis levert ut i markedet. Produktnavn vil ikke endres.

Dørdagen på TrioVing 2015

Foredragsholdere fra:
• Prognosesenteret
• Nemko AS
• Norsk trevare
• Glass og Fasadeforeningen
• Direktoratet for byggkvalitet
• SP Fire Reaserch AS
• TrioVing a.s

Nye brannkrav til dører
og åpningsbare vinduer
Nye krav til produktene i standarden
NS-EN 16034
Hva innebærer disse kravene?
Dette og mer til får du svar på tirsdag
29. september på TrioVing i Ski.

For påmelding:
www.trioving.no - Om TrioVing - Kalender - Dørdagen 2015
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Interiør // Clarion Collection Hotell Bergen

Badene på

TORGALMENNINGEN
På hjørnet av Torgalmenningen og Ole Bulls plass ligger to av Bergens Clarion
Collection hoteller. Clarion Collection-hotellene Oleane og No 13 deler bygning
og har individuelle romløsninger med stilige bad-og glassløsninger.
Tekst Harald Aase // Foto Adam Stirling

C

larion Collection Hotel Oleana ligger i historiske omgivelser midt på Torgalmenningen og består av 98 rom,
tre møterom, lobby, bar og
restaurant med frokost- og kveldsservering. Clarion Collection Hotel No 13
ligger i samme bygg, har inngang rundt
hjørnet og har 34 rom og restaurant.
Felles for disse to hotellene er at de har
hotellrom som alle er individuelt utformet og dekorert. Kunst og design har
vært bærende elementer i utformingen
av hotellene. Hotellkorridorene og rom
er kunstnerisk dekorerte med store bilder fra gulv til tak, glass og malte vegger.
OLEANE
Baderomsløsningene i de 98 rommene i
Oleane er i likhet med alt annet individuelt tilpasset. Riktignok er beskrivelsen
31 standardrom, 40 rom med fire forskjellige romløsninger og 27 helt selvstendige løsninger. Alle med dusjvegger
i glass ut mot soverom.
– Dette var teorien. I praksis er det 98
ulike løsninger, siden ingen av rommene
er eksakt like. Dermed ble det individu-
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elle tilpasninger på hvert rom. Standarder var at vi skulle benytte 8,65 laminert
glass i alle dusjevegger, mens dørene har
herdet 6, 8 eller 10 millimeter glass i tillegg. Veggprofiler er uformet og limt på

veggene. Dusjene er dekorert med folie
med trykk. På gulvet er det bygget opp
en membrankant for å tette ut mot soveromsgulvet. Denne fungerer som en
u-profil og er beslått med polert stål.

Det er brukt 18
ruter for å lage
glasstaket i suitetakets originale
form.

Collectionhotellene på Torgaleminngen har individuelt designede baderomsløsninger.
Både motiver, form og farge viser et mangfold av løsninger.

Dører, hengsler og beslag har hver sine
løsninger sier Harald Goksøyr i Fasader
og Glass AS.
Goksøyr har ledet arbeidet med å produsere og montere alle baderomsløsningene i hotellene.
Den mest spektakulære dusjen er en
360 grader glassylinder med integrert
skyvedør. Sylinderen er inndelt i tre like
store deler med buet glass. Kun 45 centimeter av den totale omkretsen på 350
centimeter ligger inntil vegg.
– Her er det montert en skyvedør med
6 millimeter buet og herdet glass. Døren
henger i hjul som ruller på en rustfri
stålring. Døren har innebygget soft close
funksjon. Dette er en løsning fra Pauli+Sohn, sier Goksøyr.
NO 13
Lillesøster No 13 har 34 rom. Alle har sitt

særpreg og er forskjellig innredet. Glassløsningene i baderommene utmerker
seg også her. Men det mest minneverdige
var suiten med glasstak som på gode
dager gir deg utsikt rett opp til Fløien,
fra sengen altså.
Glasstaket er designet som en elipse,
utformet som det originale taket med
båndtekket kobber.
– Dette var skikkelig glassmesterarbeid. Vi lagde maler som viste både
bøyning og vridning i profiler og glass.
Schüco konstruerte profiler, basert på
FW50, og vi fikk spesiallaget bøyet glass
til 18 ruter fra en Saint-Gobain i Tyskland. Glasset er 6,76 herdet og laminert.
Skulle det bli for lyst i suiten, kan man
trekke ned den integrerte screenduken,
som da skjermer for sol og lys.
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Fra nabolaget // Karolinska Institutet

INNOVASJON, ÅPENHET
OG KREATIVITET
Karolinska Institutet ønsket seg et signalbygg
for hele virksomheten når planleggingen
av Aula Medica startet i 2001. 13 år senere
fikk instituttet oppfylt sine visjoner. 6000
kvadratmeter triangelformet glass danner
skallet på denne innovative bygningen.

F

asaden består av en limtrekonstruksjonen og et skall med triangelformede glassplater. Den
totale lengden limtre i fasadekonstruksjon er omtrent 15 kilometer. Fasaden utgjør 6000 kvadratmeter og består av 60 tonn glass, med totalt
5700 glassplater. Fasadeglasset danner et
hullmønster av fargede glasstrekanter,
som hver veier 15 kilo. Glassrutene er
installert og festet med stål og gummilister. Glassplatene har forskjellige transparente farger i seks forskjellige nyanser
av gull, gult og hvitt for å forsterke byggets form.
Det er benyttet seks ulike glasstyper
i helglassfasaden. Tettfelt utgjør halvparten, mens resten er vinduer. Transparent feltene består av klart og oransjefarget
glass. Det helhetlige uttrykket skapes ved
at det foran tettfelten er «look a like» glass.
Bygningen er 32 meter høy og har en
gulvflate på 10.000 kvadratmeter.
Innvendig har byggets primærrom,
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auditoriet, en takhøyde på 13 meter og
plass til 1000 mennesker. I tillegg er det
kontorlokaler til 90 ansatte og en stor restaurant og café.
De som står bak prosjektet er byggherre
Akademiska Hus, leietaker Karolinska
Institutet, entreprenøren NCC og Wingårdh Arkitektkontor. Ansvarlig formgiver for glassfasaden er Ingegerd Råman.
Hun har ved flere anledninger samarbeidet med Wingårdh Arkitektkontor.
Wingårdh Arkitekter vant konkurransen om Aula Medica i 2012. Først i 2007
kom finansieringen på plass og prosjektet kunne igangsettes for alvor. I bydelen
Solna utenfor Stockholm sentrum ligger
Karolinska Institutets praktbygg som ble
kåret til årets bygg i Sverige 2014.
– Prisen er en bekreftelse på det arbeidet
vi har gjort, og et bevis på at vi har greid
å ha en god balanse mellom ledelse, arkitektur og teknologi for å kunne levere bygningen, sa prosjektleder Hayar Gohary
ved Akademiska Hus i sin takketale.
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Bransjenytt // Produkter og tjenester

Ny baseprofil
PKS-Gruppen lanserer nå gjennom sitt
datterselskap, Q-railing Norge, den nye
Easy Glass Max. Gjennom dette fullender
selskapet relanseringen av en ny serie skinner for innspent glassrekkverk.
Easy Glass Max tar over etter suksessen
Easy Glass Slim som fases ut på grunn av
at den ikke lengre fullt ut tilfredsstiller de
nye kravene i EU på minimum 1 KN linjelast.
Q-railing beskriver i en pressemelding den
nye baseprofilen som sin sterkeste noen
sinne. Easy Glass Max tåler belastninger på
over 5kN/m og tilbyr et utvalg av fire ulike
baseprofiler, inklusiv spesialutviklede F- og
Y-formede profiler.
Baseprofilen er lett og produsert i aluminium, men skal likevel være ekstremt sterk og
sikker. På denne måten ønsker man å tilby
systemet til offentlig områder som stadioner,
flyplasser og kjøpesentre.
Serien tilbyr fire ulike baseprofiler, to til
toppmontering og to til sidemontering. Alle
fire kan monteres direkte på betong uten behov for ekstra stålkonstruksjon. Blant baseprofilene er det spesielt F- og Y-profilene
som tillater montering av rekkverk rett på
betongkanten, noe som sikrer optimal utnyttelse av plassen.

Solavskjermende glass
MED ANTI-KONDENS BELEGG
Pilkington har utviklet et nytt glass som kombinerer solavskjerming og forebygging av utvendig kondens.
Dagens energieffektive isolerglassruter
har en svært lav u-verdi. Men en effektiv
isolering gir også en stor temperaturforskjell på det indre og ytre glasset. Utvendig
kondens er et naturlig fenomen som dannes
når glassets temperatur synker til under
duggpunktet. Jo bedre u-verdi glasset har,
jo større sjanse er det for utvendig kondens.
Pilkingtons løsning er å bruke Suncool™

70/35 AC med Pilkington Anti-Condensation belegg som ytterste glass i en isolerrute. Dette belegget fører til at glassets ytre
flate holder høyere temperatur enn luften
omkring. Dermed reduseres forekomsten
av kondens.
Bildet er tatt på morgenen En familie
monterte først energieffektive glass, med
u-verdi på 0,5. Følgene ble at de stadig opplevde utvendig kondens. Som en test ble det
midterste glasset byttet med et glass med
anticondesnation belegg. Bildet dokumentere i praksis resultatet.

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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PER PETTERSEN TIL MINNE

T

idligere direktør i Glassbransjeforbundet i Norge (GF), Per Pettersen,
sovnet inn på Diakonhjemmet Sykehus
torsdag 10. september etter en tids sykdom.
Per Pettersen hadde mer enn 50 års erfaring fra den norske glassbransjen. Han var
formann i Glassmestrenes Landsforening fra
1969 til 1972. Han tiltrådte som adm. direktør i det som da het Glassbransjeforbundet i
Norge i 1982.
I hans tid produserte foreningen en rekke
bransjeveiledninger, fagkurs, og ikke minst
var han pådriver for riktig bruk av glass. Pettersen arbeidet utad med relasjoner til offentlige myndigheter, Norges Byggforskningsinstitutt, SINTEF og nordiske bransjeforeninger.
Per Pettersen skrev ny lærebok for glassfaget, hadde sterk innflytelse på bransjens
meninger i de nye byggeforskriftene, miljøarbeid og arbeid i ulike tekniske komite-

er. I 1997 skrev han historieboken til Glassmestrenes Landsforenings 80 års jubileum.
Hans interesse for historien var med og formet fremtiden til glassbransjen. Han var aktiv
deltager i flere arbeidsgrupper som utviklet
nye NS-EN standarder. Han ledet arbeidet i NS-EN 356 og 12600, begge standarder
som omhandler riktig bruk av sikkerhetsglass.
Per Pettersen var nysgjerrig, alltid på jakt
etter kunnskap som kunne utvikle bransjen.
Et prosjekt var “Autoriserte Glassrådgivere”,
kurset som GF har arrangert siden 1996. Et
kompetanseløft for glassmesteren som viste
seriøsiteten til GF utad.
Per Pettersen fikk, i 2007, Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt arbeid. Samme år
ble han også æresmedlem i GF.
Våre tanker går til Wencke, hans kone og
støttespiller gjennom et langt liv, hans tre
barn, Janne, Hege og Eirik.

Vi minnes en god venn og læremester.

På vegne av Glass og Fasadeforeningen
Arne S. Hansen

SOLSKJERMING TIL NÆRINGSBYGG
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Schüco med en helt ny dørserie
Schüco ADS SimplySmart gjør det mulig å
realisere dørløsninger med forskjellig byggedybde som gir en vesentlig høyere stabilitet, tetthet og holdbarhet med forenklet
planlegging – selv i store formater og passivhus-utførelse. En ny hybrid isolasjonssone
og et sentrisk pakningssystem sikrer svært
god stabilitet, gode isolasjonsegenskaper og
minimerer samtidig bimetall-effekten. Den
nye systemplattformen baseres med 75 og
90 millimeter på to kjernebyggedybder.

Skole viser vei mot lavkarbonsamfunnet
Vinnerprosjektet i arkitektkonkurransen om ny Heimdal vgs. skal produsere mer energi gjennom året enn det bruker.
Elektrokrome glass vil få en sentral plass i bygget.
Sør-Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid
med forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) ved NTNU og SINTEF gjennomført en konkurranse om å utvikle et konsept for
en ny skole som viser vei mot lavkarbon-samfunnet. Vinnerteamet består av Skanska og
Rambøll.
– Team Skanska har tilbudt et godt dokumentert
energikonsept som tilfredsstiller de strenge kravene til forskningssenteret ZEB, sier sjefforsker/
professor Inger Andresen ved SINTEF Byggforsk/Fakultet for arkitektur og billedkunst,
NTNU.
Dette betyr at bygget gjennom året skal produsere nok fornybar energi til å dekke energibehov til drift, og i tillegg kompensere for klimagassutslipp fra materialbruk.
Skolen vil få et ventilasjonsanlegg som gir
minimalt behov for energibruk til vifter, samtidig som det skal gi et utmerket inneklima.
Bygningskroppen vil utformes for god dagslystilgang, lavt varmetap, og god termisk komfort.
I noen fasader vil man prøve ut en ny vindusteknologi, der såkalte elektrokrome belegg automatisk skifter farge i takt med behovet for lys,
varme og kjøling.
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Nye Heimdal vgs. og flerbrukshall skal etter planen stå ferdig i 2017. Ill.: Skanska

Etter hvert som energibruken til drift av bygninger går ned, vil materialbruken utgjøre en
stadig viktigere andel av totalbildet.
– Heimdal videregående skole vil ikke bare ha
ekstremt lavt energibehov til drift, man vil også
benytte materialer og konstruksjoner som gir
lavt karbonavtrykk ved fremstilling og produksjon, forteller Andresen.
I tillegg vil skolen få et unikt konsept for for-

nybar energiforsyning. Dette er basert på en
kombinasjon av solceller, biogass og varmepumpeteknologi. Slik vil Heimdal vgs. kunne
benytte flere ulike innovative klima-teknologier,
og samspillet vil tilføre viktig erfaring både for
byggherre og for byggenæringen regionalt og
nasjonalt.
Prosjektet vil etter planen stå ferdig i desember 2017.

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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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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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
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www.wicona.no
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Tak og fasader
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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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Tak og fasader

Tak og fasader

Vinduer.
Dører.
Fasader.

Mer informasjon på:
www.schueco.no
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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
03 // 2015
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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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BEWEGUNG MIT SYSTEM

