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

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

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

GLAPRD0000_Pyrobel_A4_NO_.indd   1 24/08/07   15:48:20
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VI KAN IKKE TENKE OSS EN TILVÆRELSE  
UTEN GLASS OMKRING OSS

V
i kan ikke tenke oss en til-
værelse uten glass omkring 
oss. I boliger og i nærings- 
og offentlige bygg, benyttes 
glassmaterialer i stor utstrek-

ning. Glass er selvsagt  i vinduer, dører 
og fasader. Men vi ser det også i mer og 
mer avansert bruk, som i gulv, struktu-
relle konstruksjoner og som store over-
hengende glassatrier. 

Utstrakt bruk av glass, stiller skjerpede 
krav til prosjektering og utførelse. Skal vi 
være komfortable med løsningene, må vi 
være sikre på at alle som prosjekterer har 
forsvarlige retningslinjer.

Nye  NS 3510 er omredigert og opp-
datert og angir ytelsesnivå etter TEK 10. 
NS 3510 er dessuten tilpasset krav til 

sikkerhet i europeiske konstruksjons-
standarder (NS-EN 1990, 1991-1) og 
bransjestandarder for glass (prEN 16612 
og 16613). 

NS 3510 nye navn, NS 3510, «Sikkerhets-
ruter i byggverk  - Krav til prosjektering og 
klasser i ulike bruksområder», er et navn 
som  gjenspeiler og bekrefter Glass og 
Fasadeforeningens ambisjoner.  NS 3510 
er blitt den riktige referansen for valg av 
glass til bruksområder som krever di-
mensjonering for lastpåvirkning, for sik-
ring mot personskade ved sammenstøt, 
mot hærverk, mot innbrudd, mot pro-
sjektiler, mot eksplosjonstrykk eller som 
forebyggende vern mot brannsmitte.

NS 3510 
endelig revidert
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Fire utgivelser pr. år

Ansvarlig utgiver:
Glass og Fasadeforeningen
v/Bjørn Glenn Hansen
Fritjof Nansensvei 19
0369 Oslo
Tlf. 47 47 47 05
post@gffn.no
www.glassportal.no

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

Billedredaktør:
Adam Stirling
Tlf 915 19 109
adam@adamstirling.com

Redaksjonsråd:
Endre Hole
Jan Remy Taaje
Berit Ness
Per Arne Steffensen
Torill Furulund
Øystein Havik
Henning Austad
Frithjof L. Riis
Per Chr. Fossum

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

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.

Harald Aase
Redaktør

Fo
rs

id
ef

ot
o:

 L
uu

k 
K

ra
m

er

Husråd fra bransjens egne rådhus
Glass og Fasadeforeningen driver utstrakt virksomhet, blant annet innenfor 
opplæring, kunnskaps- og kompetanseutvikling. Verdien av dette kommer til sin 
fulle rett når vi får dele det med alle som planlegger og prosjekterer med våre 
fantastiske produkter. Og ikke minst, slik at forventningene til produktene og 
tjenestene våre medlemsbedrifter leverer imøtekommes overfor de som til slutt 
skal bruke og oppleve dem.

I denne utgaven av Glass & Fasade finner du igjen den oppdaterte landsdekkende 
oversikten og kontaktinformasjon over medarbeidere i Glass og Fasadeforeningens 
mange rådhus, som har gjennomført og bestått våre elitekurs. De bærer tittelen 
Autorisert Glassrådgiver eller Autorisert Fasaderådgiver. De er alle veldig gode på 
å gi husråd!
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Fra innholdet

ARKITEKTENS VISJONER 
FOR BUSP 
Nina Kielland og Anders Lager har gitt oss et 
innblikk i fasadene til det nye barne- og ung-
domssykehuset i Bergen.
Side 12-16

ARKITEKTUR FRA  
SVENSK LANDSBYGD 
Tailor Made Arkitekter har flyttet en vanlig 
isolert bygning inn i en helt annen klimaso-
ne. Resultatet er blitt Uppgrenna Naturhus. 
Side 42-44

SMARTE GLASS SKJERMER FOR SOLEN
Og åpner muligheten for at du selv kan bestemme hvor mye solstråling som skal slippe inn i 
eller stenges ute fra bygningene. 
Side 18-21

INSPIRERT AV GEHRY
Arkitekt Kjell Aa. Bertelsen har hatt 
Frank Gehrys «twisted tower»  som 
inspirasjonskilde i arbeidet med Stålgår-
den i Trondheim. 
Side 24-28

KNYTTER SAMMEN 
GENERASJONER
Småhusbebyggelsen rundt Jonsvollskvartalet 
i Bergen speiler seg som i et kaleidoskop i 
glassfasadene på det nye praktbygget. 
Side 30-37
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Harmoni er nå lansert og klar for norske boliger. Identiteten under-
bygger stilfullt design, høy kvalitet og sikker funksjon. Dette gir 
kundene merverdi og inspirasjon. 

Alle produkter er egenutviklet og norskprodusert. Glassrekkverk 
produseres på Gjøvik.  Innglassing og Vindskjerm, helglass skyve- og 
foldesystemer produseres i Skien. 

Vi er stolte av produktene våre og inviterer nå til nye og lønnsomme 
partnerskap i glassbransjen. 

V I  Ø NSK ER DEG SOM H A RMONI - PA RTNER
Glassbedrift ene Sagstuen og Thoresen satser nå sammen i markedet for balkonger, terrasser og uterom med merkevaren Harmoni. 
Vi har utviklet markedets ledende Rekkverk, Innglassing og nyheten Vindskjerm, egnet både til rehabilitering og nye boliger. Vi står 
for proff  montasje gjennom høyt kvalifiserte forhandlere, blant annet i gjennom våre egne selskaper i Oslo, Skien og Gjøvik.

Vi ønsker NÅ flere forhandlere for markedsføring, salg og montasje i byer og regioner over hele Norge. Harmoni er skreddersydd for 
et marked i sterk vekst.

Vi mottar gjerne innspill fra aktuelle partnere som vil bli med på Harmoni-laget! 

Innglassing AS                          
Morten Johansson                  
Tlf  900 61 900                         
morten@innglassing.no                 

Sagstuen AS
Simen Sagstuen

Tlf  958 21 240
simen@sagstuen.no          
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VAN GOGH MUSEUM
Modernisert med glass

Amsterdams Van Gogh-museum har fått nytt inngangsparti. Museet, som ligger på 
Museumplein, følger med det i sporene til naboene Rijksmuseum og Stedelijk Museum. 

Tekst Kjetil Hegge

Internasjonalt  //  Van Gogh museum, Amsterdam
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S
kissene til prosjektet ble laget av Kis-
ho Kurokawa Architect & Associates 
og videreutviklet av det Amster-
dam-baserte arkitektfirmaet Hans 
van Heeswijk Arkitekter. De har tid-

ligere blant annet ferdigstilt Museum Hermitage 
Amsterdam, Royal Picture Gallery Mauritshuis 
og Museum MORE.

Van Gogh-museet i Amsterdam er et av Ned-
erlands mest populære museer og stadig flere 
besøkende krevde nye løsninger. Bygningen, 
som ble designet av Rietveld (1973) og Kuroka-
wa (1999) har et design bestående av brede lin-
jer som utdyper den elliptiske fløyen Kurokawa 
bygget 1999.

Kisho Kurokawa Architect and Associates 

designet den midlertidige utstillingsvingen som 
åpnet i 1999 og utarbeidet et designutkast for nytt 
inngangsparti. Hans van Heeswijk Architects 
tok dette utkastet videre og kom fram til løsning- 
er der den eksisterende vingen og det nye inn-
gangspartiet danner en helhet.

KREVENDE
Museumsdirektør Axel Rüger forteller at arbei-
det med å flytte hovedinngangen til Museum-
plein hadde stram frist og var krevende.

– Hele prosjektet måtte bli ferdig i løpet av 
atten måneder. Inngangspartiet består nå bare 
av glass og entreen har vektlagt høy kvalitet på 
tekniske løsninger og produkter. Det har blitt en 
romslig og godt opplyst foajé med garderober 

og oppgradert museumsbutikk.
– Lettere tilgang og mer plass sørger for å gi 

våre besøkende en varmere velkomst enn tidlig- 
ere. Den nye fasaden er også med på å opp- 
gradere hele området Museumplein. Alle kultur- 
institusjonene her har nå inngang mot torget, sier 
Rüger.

GLASS SOM BYGGEMATERIALE
Det nye inngangspartiet er den største glass-
konstruksjonen i Nederland der glassfinner og 
doble glasselementer er bygningens hovedstruk-
tur. Dette representerer et stort skritt fremover 
når det gjelder teknisk utvikling av transparente 
strukturer og for glass som konstruksjonsmateri-
ale. Taket i inngangspartiet har blant annet den 
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lengste glassfinnen i Nederland, med et spenn 
på hele 12 meter.

Glassfinnene er montert i en stålkonstruksjon 
som sammen med glasset skal fungere som en 
struktur.

GLASSFASADE, TAK OG TRAPP
Den bøyde glassfasaden består av doble lami-
nerte isolerglass som er kaldbøyd til riktig form 
på byggeplassen under installasjon. Det tota-
le arealet er på ca 650 kvm og fasaden har 20 
glassfinner som alle er forskjellige. Den lengste 
glassfinnen er 9,4 meter.

Glasstaket, med et samlet areal på ca 600 kvm, 
har som hovedgeometri et skall i en vinkel på 
16,5 grader. Det består av 30 glassfinner der alle 
har forskjellig lengde og optimalisert høyde for 
å fremheve formen på det buede taket.

Trappen i glass er støttet av en trippellaminert 
glassbue som tar den største tyngden og sam-
tidig stabiliserer trappen. Ved hjelp av denne 
glassbuen, blir mengden av stål holdt på et mi-
nimum og trappen blir et gjennomsiktig møbel. 
LED-belysning er integrert i trappetrinnene.

 

REFLEKSJONER AV GOGHS MALERIER
Det nye inngangspartiet har blitt lyst og romslig med 
mye glass. Arkitekten ønsket å fange en solrik atmos-
fære som en finner så mange av i Van Goghs malerier.

– Vi utviklet en unik støttestruktur for glasstaket 
for å få så mye åpenhet som mulig. Denne støtte-
strukturen vil de besøkende knapt merke, forteller 
Hans van Heeswijk.

– Når en kommer inn vil en kanskje undres 
hvordan hele glassbygning er satt opp og hvordan 
den er konstruert. Her får en lys, plass og oversikt. 

Åpenhet er ekstremt viktig. Kanskje viktigst av alt. 
En må forstå at et museum er en offentlig bygning 
som hver dag har tusenvis av besøkende. Blant 
dem er det mange utlendinger som kommer for 
første gang. Derfor må bygningen være oversiktig 
og åpen.

– De besøkende vil gjerne ha med seg alt og er 
avhengig av å raskt forstå hvor de skal gå, hvor 
stort museet er og hvor lang tid de vil trenge for å 
komme seg rundt. Etterhvert som de blir kjent 
vil de føle seg mer som hjemme og gjerne kom-
me tilbake, sier Hans van Heeswijk.

Glassfasaden består av  laminerte og kaldbøyede glass. Foto: Luuk Kramer

Glasstrappen står som en skulptur inne i bygget.
Foto: Ronald Tillemann

I Van Goghs ånd er bygget konstruert for å slippe 
inn mye lys.   Foto: Ronald Tillemann
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Skyvedørsystemet ASS 77 PD har blitt godt mottatt på det norske markedet og pynter 
allerede fl ere norske eneboliger og bygg. Det unike ved dette systemet er at karmen bygges 
inn i vegger og ned i gulv, noe som resulterer i en delikat løsning med maksimale glassfl ater 
og få synlige profi ler. Nå er også den stolpefrie hjørneløsningen leveringsklar. Last ned 
Glass&Fasade-appen på din mobil og opplev hvordan en 90°-skyvedørsløsning kan utnytte 
boarealet maksimalt og helt automatisk gjør inne til ute. 
www.schueco.no 

Nyhet! Skyvedøren ASS 77 PD 
- nå også som hjørneløsning.  

Last ned 

Glas
s&F

asad
e-appen

og opplev den stolpefrie 

hjørneløsningen!

  

Annonse_schueco_nov_skole.indd   1 27.10.2015   13:38:25

Glassfasaden består av  laminerte og kaldbøyede glass. Foto: Luuk Kramer
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K
onkurransen ble utlyst i 2005. 
Et team bestående av KHR 
Arkitekter AS i København, 
Studio 4 arkitekter AS og pka 
ARKITEKTER AS, begge lo-

kalisert i Trondheim, var en av seks som 
deltok.

– I 2006 vant vi konkurransen. Det var 
et stort øyeblikk. Vi lever oss så intenst 
inn i prosessen, at det blir smertefullt 
hvis det ikke går vår vei. Vinner vi, kan vi 
følge prosjektet fra idé til virkelighet, fra 
A til Å. Det er artig, sier Nina Kielland. 

Anders Lager fra Rambøll Arkitekter 
(tidligere Studio 4) er prosjektansvarlig 
arkitekt, Kielland er oppdrags- og fagan-
svarlig for Arkitektgruppen BUS. Begge 
to mener nøkkelen til suksess ligger i at 
teamet fysisk sitter sammen og jobber, i 
dette tilfellet falt valget på København.

– I forbindelse med såpass store pro-
sjekter, er samarbeidskonstellasjoner 
som dette vanlig. Størrelse krever bred 
kompetanse, og slik har vi arkitekter 
klart å sette sammen et kraftlag av et 
team. 

Partene har samarbeidet før og det er 
ikke første gang de tegner på et sykehus. 
For St. Olavs Hospital fikk de sammen 
med de andre arkitektteamene innova-
sjonsprisen for universell utforming i 
2014.

Barne- og ungdomssjukehuset i Ber-

Arkitektintervjuet  //  Arkitektgruppen BUSP

En leken 
                   RYTME AV GLASS

Et flunkende nytt barne- og ungdomssykehus er i ferd med å reise seg ved Haukeland 
Universitetssykehus i Bergen. Tre arkitektkontorer er sammen om å designe bygget, 
som tar i bruk glass på en spennende måte. – Vårt mål er å ta fram glassets farger,  
spill og sanselighet, sier arkitekt Nina Kielland i pka ARKITEKTER. 

Tekst Guro Waksvik

gen (BUSP) har vært under planlegging 
siden slutten av 1990-talet. I 2011 gikk 
startskuddet for første byggetrinn. Må-
let er å samle all behandling av barn og 
unge under 18 år, både innen psykiatri 
og somatikk, i et behandlingssenter. 
Sykehuset vil inneholde sengeposter, 
poliklinikker, operasjonssaler, røntgen- 
avdeling, intensivavdeling og mottak, og 
vil gi et komplett sykehustilbud til mål-
gruppen. Visjonen er at «eksperten skal 
komme til barnet». Det vil si at utred-
ning, behandling, opphold, skolegang 
og aktivitetstilbud er samlokalisert. Før-
ste byggetrinn, BUSP 1 skal stå ferdig i 
2016. Andre byggetrinn, BUSP 2 vil tro-
lig stå ferdig i 2022. 

SAMARBEID
– Opprinnelig var det snakk om 45.000 
kvadratmeter. Nå er det nesten doblet. 
Det viser at vi har et robust konsept. Det 
er vi stolte av, sier Lager.

Trinn 1 består av fire bygningskrop-
per, tangenter, som bindes sammen på 
ulike måter.  Mottoet fra konkurransen 
er “Knase tangenter” som får en dobbelt 
betydning. 

– Knase betyr at lamellene står tett, å 
mure knas betyr at steinene legges helt 
inntil hverandre. På bergensk betyr knas 
veldig kjekk og grei, forteller Kielland. 

Tangentene hviler på en base av na-

turstein. Den store høydeforskjellen på 
tomten er utnyttet til det fulle av arki-
tektene.

– Vi tenker dette skal være et sen-
ter med en åpen bygningsstruktur som 
henvender seg til pasienter, besøkende 
og ansatte. Det grønne draget fra Ulri-
ken skal sildre gjennom tangentene som 
frodige grønne kiler, ned til den grønne 
kirkegården i Møllendal. På grunn av 
terrengfallet har alle etasjer lett adgang 
til uterom. Det skaper en sammenheng 
mellom ute- og innerom. Vi tror på det 
gode helsemessige i å være ute. Vide-
re har vi valgt dimensjoner som er mer 
fattbare for barn. De skal ha lyst til å gå 
inn, og føle at dette er et trygt, levende 
og åpent sted hvor de kan bevege seg og 
puste fritt. «Et sykehus i barnehøyde», 
forklarer Kielland.

Målet er at lys, åpenhet, grønne rom 
og mennesker i fysisk aktivitet skal prege 
det første inntrykket.  

NATUR SOM TEMA
Teamet har samarbeidet med dyktige  
danske landskapsarkitekter, Schønherr AS, 
som blant annet har designet takhagene.  
Temaene skog, myr og fjell går igjen. 

I arbeidet med konseptet er både barne- 
lege og psykiater konsultert, for best  
mulig å ivareta byggets brukere og funk-
sjoner. 
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– Innlevelse og evnen til å lytte til bru-
kerne er helt avgjørende for et vellykket 
prosjekt. Det er viktig at vi setter oss 
inn i hva det for eksempel vil si å være 
psykisk syk. I psykiatrien må pasienten 
ha mulighet til å trekke seg unna, men 
samtidig ha muligheten til komme ut for 
å blomstre. Derfor er det foreslått et fler-
funksjonelt fasademøbel som står inne i 
rommene inntil glassfasaden og danner 
et sjikt mellom ute og inne, sier Lager.

Miljø og atmosfære betyr mye for hel-
sen, både når det gjelder somatikk og 
psykiatri. Pasientrommene i BUSP 1, har 
hotellrommet som forbilde for å kunne 
skape en atmosfære som kan være med 
på å gjøre menneskene friske.

– På den somatiske delen av sykehuset 
BUS 2, planlegger vi glass mot korri- 
doren, med tanke på at barna kan bli be-
roliget og trygge av å se at det er noen 
der. På psykiatrisk avdeling tenker vi 
annerledes. Der kan pasientene føle ube-
hag dersom de blir eksponert derfor er 
det tette vegger mot korridor.

I første etasje i BUSP 1 ligger Barnas 
Energisenter med svømmebasseng, fy-
sioterapi og gymsal. Energisenteret er 
delvis finansiert av en gave fra Trond 
Mohn.

SER MULIGHETER I GLASS
– Det er fascinerende å jobbe med glass. 

Vi ser så mange muligheter i å spille på 
parti med materialet. Jeg synes moder-
ne arkitekter ofte bruker glass altfor lite 
sanselig. Speilende bokser er mest van-
lig. Det er et endimensjonalt uttrykk av 
et fantastisk materiale med potensiale, 
slår Kielland fast.

På fasaden er det brukt vanlig gjen-
nomsiktig glass i to lag, som gir farger, 
i kombinasjon med matt og etset glass 
som har en spesiell matt overflate.

– Fasaden får skiftende farger etter væ-
ret, lyset, årstiden og vinkelen du ser fasa-
den fra. I de tette feltene er det lagt en hvit 

laminering i metall bak glasset og grønn-
fargen som oppleves er altså glassets  
egen farge. Luker i fasaden lar seg åpne, 
noe som gir ytterligere en nyanseforskjell 
og relieff, forklarer Lager.

I Bergen regner det mye og mosen 
gror fort og godt på de fleste materialer. 
Glass er miljøvennlig fasademateriale og 
så å si vedlikeholdsfritt. Det er også en 
av grunnene til at arkitektene har valgt 
så mye glass.

Inndelingen av fasaden med horison-
tale slanke etasjeskiller og underdelt i 
vertikale glassfelt som spenner mellom 

Det nye barne- og 
ungdomssykehuset 
i Bergen er kledd 
med om lag 17.000 
kvadratmeter glass. 
BUSP 1 er et sam-
arbeid mellom KHR 
Arkitekter AS, Ram-
bøll Arkitekter AS og 
pka ARKITEKTER AS. 
Illustrasjon:  
KHR Arkitekter/pka  
ARKITEKTER/Rambøll 
Arkitekter

Arkitektgruppen BUSP
KHR Arkitekter, Rambøll Arkitekter, pka ARKITEKTER

Navn: Nina Kielland

Alder: 61 

Stilling:  Arkitekt

Utdanning: Arkitekt MNAL NTH 

Aktuell:  Kontrakts- og fagansvarlig arkitekt 

Navn: Anders Lager

Alder: 40

Stilling: Arkitekt

Utdanning: Sivilarkitekt NTNU, Sivilingeniør Luleå 
tekniska universitet

Aktuell: Prosjektansvarlig arkitekt BUSP1

Arkitektene Nina Kielland og Anders Lager 
på byggeplassen. Trinn 1 skal stå ferdig i 
løpet av første halvdel av 2016. 
Foto: Guro Waksvik
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GENERELT TILSYN
FOR BYGG OG 

ANLEGG

Besøk taper-loc.no for å se en demonstrasjon

Copenhagen, Stamholmen, 70 Unit B, DK-2650 Hvidovre, Denmark 
Tel: +45 36 72 09 00  Fax: +45 36 70 33 35  

RETTER SEG ETTER

BS 6180:2011

Enkelt.
Raskt.
Unikt.
• 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

 Rammeløst balustradesystem i glass 

disse, er tenkt som en leken rytme, ikke 
en fast takt. Det er som et spill, et forløp, 
som relieffene som oppstår i møtet mel-
lom feltene er med å forsterke. 

– Vi synes dette er blitt utrolig vak-
kert. Det er blitt slik vi drømte det skulle 
bli. Resultatet så langt er blitt utrolig likt 
konkurranseutkastet.

I flere av hjørnene i fasadens front er 

det brukt limte glasshjørner, noe som gir 
optimalt utsyn. Bergen by omringet av 
fjell og fjord, åpenbarer seg for byggets 
brukere. 

Kielland lar seg inspirere av finske Al-
var Aalto, og kaller ham en poetisk mo-
dernist med materialsans. 

– Vasene hans i glass, klare eller i ko-
bolt eller grønt er fantastiske. Han lager 

også flotte hus. For eksempel Finlandia i 
Helsingfors og utallige andre prosjekter 
med innlevelse og utrolig fin material-
bruk. 

ENERGISPARING MOT NORD
– Vi har plassert så mange sengerom 
som mulig mot nord. Det er mest gun-
stig med hensyn til energi.  Energi er noe 

Et sentral grep fra 
arkitektene har 
vært å gi maksi-
malt utsyn. Resul-
tater er at det blir 
brukt limte steppe-
de hjørner. 
Foto: Guro Waksvik/
Snitt: Hole Glass
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www.svalson.com

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.

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.

vi alltid tenker på fra første dag. Veksling 
mellom glass og tette felter er gunstig, 
sier Kielland.

Trinn 1 tilfredsstiller kravene i TEK 
07.  I neste trinn er det TEK 10 som gjel-
der, med trelags glass. Det er tungt, så 
det må muligens gjøres noe med dimen-
sjonene. Målet er passivhusstandard. 

– Det er også snakk om at energipro-
duserende glass skal tas i bruk i neste 
trinn. Enova og Helse Bergen samarbei-
der om en løsning. Det blir spennende, 
sier Kielland.

De tekniske rommene er integrert i 
bygget, og har vegger av glass, noe som er 
gunstig både for arkitekturen og energien. 
Rommene produserer overskuddsvarme.

– Vi ønsker ikke solbriller på vinduet 
og anbefaler ikke solskjermende film på 
glasset. Vårt valg falt på utvendige persi-
enner. Alle trenger vi dagslyset. 

ELEMENTFASADER
Samarbeidet med entreprenøren startet i 

2013. Arkitektene mener det med fordel 
kunne ha startet tidligere. 

– For å utvikle alle detaljene og over-
gangene kunne vi begynt før. Vi jobbet 
mye sammen med entreprenøren for å 
finne det rette uttrykket. Vi er avhengige 
av gode produkter, samarbeid og en dyk-
tig byggherre, sier arkitektene.

Det var entreprenøren som foreslo 
elementfasade, noe arkitektene mente 
var en god idé.

– Byggeprosessen går raskere, og pre-
sisjonen blir bedre. Vi tror dette er et 
system som vil bli brukt mer og mer. 
Bruken av elementfasader korter ned 
byggetiden, blir tettere og krever mindre 
vedlikehold. 

Tre fasadeentreprenører har hatt an-
svar for hver sin tangent. Wicona har 
levert profilene, som er produsert av un-
derleverandørene.

– Når vi jobber med så store fasade-
arealer, bestiller vi alltid en mock up i 
størrelse en-til-en. En mock up er nød-

Prosjekt // BUSP1, Nytt barne- og 
ungdomssjukehus, Haukeland 
universitetssykehus, Bergen, Etappe 1, 
primært psykiatri

Byggeår/ferdigstillelse: Etappe 1, 2016,  
etappe 2, 2022
Sted/adresse: Haukeland, Bergen

Type bygg: Sykehus

Byggherre: Helse Bergen HF

Entreprenør: Delte entrepriser

Fasadeentreprenør: LAB entreprenør AS, med 
underentreprenører Bolseth Glass AS, John Holvik 
AS og Hole Glass AS

Glassleverandør: Press Glass

Profiltype fasade: Wicona EL60 (elementfasade 
tangenter) WT50 (glassfelt og vinduer ved  
skiferfasade i basen og bakkant)

Dører utvendig: iht fasadesystem

Vinduer utvendig: iht fasadesystem

Solskjermingssystem: Vental persienner

Leverandør. Hunter Douglas Norge AS
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– Vi kom inn i prosjektet i begynnelsen av 
2014, og forpliktet oss til å levere samme sy- 
stem så likt som mulig, forteller daglig leder i 
Bolseth Glass, Geir-Atle Bolseth.

Hele fasaden er i glass, laget i et element-
system med profiler produsert spesielt for 
BUSP-prosjektet av Wicona. Det er i hovedsak 
brukt Sunguard SN 70/37 solglass. I de tette 
feltene er det lakkert glass med isolasjon bak. 

– Utfordringen har vært størrelsene på glass-
formatene. I snitt har elementene hatt et areal 
på 9,2 kvadratmeter, og det er 1600 elementer 
totalt, forteller Bolseth.

Elementene Bolseth hadde ansvar for ble 
produsert i fabrikken på Sandane, transportert 
til byggeplass og heist på plass. 

– På vårt bygg brukte vi bare tre måneder på 
å få hovedmengden på plass. Det er kun mulig 
med ferdige elementer. Det var en utfordring at 
det var trangt på byggeplassen. Derfor var det 
en fordel med elementer. 

75 prosent av arbeidstimene foregikk inne i 
fabrikken, 25 prosent ute. Med en tradisjonell 
curtain wall fasade ville det vært omvendt.

Fasadeentreprenørene har nesten likelydende 
kontrakter med Lab Entreprenør. Samarbeidet 
mellom dem har gått bra.

– Vi er alle profesjonelle og tilpasningsdykti-
ge. Det er lett å være tre når vi har forpliktet oss 
til å levere likt, sier Bolseth.

Lab entreprenør har stått for rigg og drift. 
Med et så stort prosjekt med mange ulike bygg 
som skal opp på kort tid kan det være en fordel 
å fordele fasadeentreprisen mellom flere.

– Et stort prosjekt krever mye at hver enkelt. 
Jeg er glad for at LAB valgte å dele det opp på 
denne måten.

Bolseth synes samarbeidet med byggherren, 
arkitektene og entreprenøren har vært svært 
godt. 

– Vi er stolte av bygget. Det er et flott og an-
nerledes prosjekt. Det er sjelden det brukes så 
mye glass.

Nå blir det snart ny anbudsrunde i forbindel-
se med neste byggetrinn. Bolseth håper han får 
følge prosjektet videre.

– Vi har opparbeidet oss erfaringer gjennom 
dette prosjektet, erfaringer vi gjerne tar med 
oss inn i neste trinn, sier han.

Tre fasadeentreprenører i samme prosjekt

17.000 kvadratmeter glass er gått med til å kle fasadene på det nye barne- og 
ungdomssjukehuset (BUSP) i Bergen. Arbeidet er fordelt likt mellom fasadeentre-
prenørene Bolseth Glass AS, Hole Glass og Glasmeister John Holvik AS. 

vendig for å komme videre. Det er min 
kjepphest, og jeg anbefaler alle å gjøre 
det samme. Få den inn i anbudsbe-
skrivelsen slik at den inkluderes i pri-
sen. Et prøvefelt leveres byggeplass så 
tidlig som mulig. Mock upen skal være 
identisk med tegningen, og bør forkastes 
dersom den ikke er presis, sier Kielland.

– En arkitekt er ingenting verdt uten 
en dyktig byggherre. Helse Bergen er en 
modig byggherre og vi har sammen ut-
viklet en unik fasade. Dette er en drøm-
mejobb for en arkitekt, konstaterer Kiel-
land og Lager.

Inndelingen av fasaden i ulike flater er tenkt som en leken rytme, ikke en fast takt. Foto: Guro Waksvik

Fasaden har skiftende farger etter været, lyset, 
årstiden og vinkelen du ser fasaden fra. I de 
tette feltene er det lagt en hvit laminering i 
metall bak glasset. Det oppleves som glassets 
egen farge, grønt. 
Foto: Guro Waksvik
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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 UV-
transmisjonen. 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

Klart floatglass Pilkington OptiView™
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BAKGRUNN GLASS OG BYGNINGER
Da glass som et transparent materiale ble opp-
daget ga det menneskeheten et effektivt middel 
for å slippe solstråling inn i bygninger samti-
dig som en var beskyttet mot værharde forhold 
utendørs i form av regn, snø og vind. Resultatet 
ble bygninger hvor dagslys og solvarme bidrar 
til et komfortabelt livsrom og arbeidsrom i et 
beskyttet miljø.

I årenes løp har det blitt utviklet forskjellige 
typer glassmaterialer og belegg for bruk på glass, 
deriblant lavemisjonsbelegg som reduserer var-
metapet i form av infrarød varmestråling fra et 
oppvarmet innerom til uteklimaet. De aller fles-
te av disse glassteknologiene har til felles at de 
er statiske, det vil si at de ikke kan endre f.eks. 
transmisjonsegenskaper når de først er produ-
sert og installert i bygningen. Nettopp dette kan 
være en stor ulempe med tanke på variasjoner 
over året og døgnet med hensyn til komfort, 
energiaspekter og individuelle behov.

SMARTE VINDUER
Smarte vindu representerer en løsning på dette. 
I disse vinduene kan transmisjonen av solstråling 
endres ved forskjellige påvirkninger. Eksempler 
på smarte vindu er fotokrome vindu, termo- 
krome vindu, gasokrome vindu, elektrokrome 
vindu, suspenderte partikkelvindu og flytende 
krystallvindu. (Merk at det er glassets egenskaper 
som er den smarte delen i vinduer i denne artikke-
len, red anmerk.)

Fotokrome og termokrome vindu er adaptive 
eller tilpasningsdyktige smarte vindu, hvor da 
henholdsvis solstrålingen og temperaturen av-
gjør hvor mye som slippes igjennom vinduene. I 
prinsippet er det da klimaet som bestemmer sol-

strålingstransmisjonen igjennom disse vinduene.
De fire andre smarte vinduene er kontroller-

bare smarte vindu, hvor vi selv styrer transmi-
sjonsegenskapene ved mengden gass for gaso-
krome vindu og påtrykt elektrisk spenning for 
de tre siste vinduene. Av spesiell interesse for 
bygninger er de elektrokrome vinduene, hvor 
det i dag også finnes en rekke kommersielle pro-
dukter [1,2].

SOLSTRÅLING OG GLASS
Innfallende solstråling på jordoverflaten har 
bølgelengder mellom 290 nm og 3000 nm. Ul-
trafiolett (UV) stråling har bølgelengder un-
der 380  nm, synlig (VIS) lys ligger mellom 
380-780  nm og nær infrarød (NIR) stråling 
har bølgelengder mellom 780-3000 nm. Nesten 
halvparten av solenergien ligger i NIR området, 
en stråling vi ikke kan se med øynene og der-
med ikke en del av dagslyset, men særdeles vik-
tig for den totale energibalansen.

Når solstråling treffer et vindusglass eller 
et annet transparent materiale vil strålingen 
enten transmitteres, absorberes eller reflekte-
res, avhengig av solstrålingens bølgelengde l, 
innfallsvinkel og det transparente materialets 
optiske egenskaper (Fig.1). Transmittansen T, 
absorbansen A og refleksjonen R angis som et 
tall mellom 0 og 1 (0 og 100 %), hvor den totale 
energibalansen i solstrålen krever at summen av 
T, A og R er lik 1:

T(λ) + A(λ) + R(λ) = 1 (100 %)
En del av solstrålingen transmitteres altså inn i 
bygningen, noe reflekteres tilbake og noe absor-
beres av det transparente materialet. Energien i 
den absorberte strålingen sendes ut igjen (emit-

teres) som langbølget, infrarød (IR) stråling, 
også populært kalt varmestråling. Ved termody-
namisk likevekt er emittansen E lik absorbansen 
A, altså E(λ) = A(λ).

Fig.1.Transmittans, absorbans, reflektans og 
emittans i et transparent materiale.

SOLSTRÅLINGSFAKTORER
Ved å gjennomføre spektroskopiske laboratorie-
målinger kan en beregne såkalte solstrålingsfak-
torer, som representerer en rekke viktige karak-
teristiske faktorer for vindusglass, vindusruter 
og andre transparente materialer [3,4]:

a) Ultrafiolett soltransmittans, Tuv
b) Synlig soltransmittans, Tvis
c) Soltransmittans, Tsol
d) Solar materialbeskyttelsesfaktor, SMPF
e) Solar hudbeskyttelsesfaktor, SSPF
f) Utvendig synlig solreflektans, Rvis,ext
g) Innvending synlig solreflektans, Rvis,int

ZEB  //  Elektrokrome vinduer

ELEKTROKROME GLASS 
for smart solstyring

Vindu med elektrokrome glass muliggjør smart solstyring i bygninger. Disse vinduenes 
transmisjonsegenskaper av solstråling endres ved å variere en elektrisk spenning.  
I prinsippet kan en da bestemme selv hvor mye av solstrålingen som skal slippes inn  
i eller stenges ute fra bygningene.

Tekst Bjørn Petter Jelle (SINTEF og NTNU)
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h) Solreflektans, Rsol
i) Solabsorbans, Asol
j) Emissivitet, e
k) Solfaktor, SF (fra Tsol, Rsol og e)
l) Fargegjengivelsesfaktor, CRF

Alle solstrålingsfaktorene angis som et tall mel-
lom 0 og 1 (0 og 100 %). Faktorene fremkom-
mer ved beregninger hvor en bl.a. tar hensyn 
til solstrålingens energifordeling i de spesifikke 
bølgelengdeområdene. Som et eksempel bereg-
nes Tsol generelt etter integrasjons- eller sum-
masjonslikningen:

 

hvor F(l) angir spektralfordelingen til solstråling- 
en og T(l) angir transmisjonskurven til f.eks. 
et glass. Alt etter bruksområde og preferanser 
kan en ønske både lave og høye verdier på disse 
faktorene. For eksempel vil et ønske om en høy 
SMPF verdi nødvendigvis føre til en lavere Tvis 
verdi.

Emissiviteten e er nødvendig for å kunne be-
regne varmegjennomgangskoeffisient (U-verdi) 
og solfaktor SF for bl.a. vindusruter. Ved bereg-
ning av SF tas det hensyn til hvor stor del av den 
absorberte solstrålingen som deretter emitteres 
fra det transparente materialet. Summen av Tsol 
og den emitterte IR strålingen innover i bygning- 
en gir SF, dvs. den totale solare energitransmi-
sjonen gjennom det transparente materialet. SF 
kalles også ofte g-verdi og solar heat gain coeffi-
cient (SHGC).

Ved ønske om f.eks. lite solvarmeinnstråling, 
men samtidig så mye synlig lys som mulig, blir 
det en avveining av hvor lav Tsol og SF (eventu-
elt hvor høy Rsol) en kan velge og samtidig ha 
tilfredsstillende høy Tvis. Er det nødvendig å be-
skytte materialer og gjenstander bak de transpa-
rente tak- og fasadeløsningene må en velge en så 
høy SMPF som mulig (og lav Tuv). En lav e vel-
ges hvis en ønsker så lavt varmetap som mulig. 
Trenger en å stenge ute mest mulig av solstrå-
lingen velges en høy Rsol. Ønsker en et vindu 
som slipper gjennom solstrålingen med så lite 
fargeforstyrrelser som mulig (klart, transparent 
vindu) bør fargegjengivelsesfaktoren CRF (co-
lour rendering factor) være så høy så mulig.

ELEKTROKROME VINDU OG DYNAMISK  
REGULERING AV SOLSTRÅLINGSFAKTORER
Vanlige vindusruter, glassmaterialer og belegg 
på glass har solstrålingsfaktorer med gitte ver-
dier, altså at faktorene ikke kan endres. Dette er 

verken optimalt eller gunstig. Døgn- og årstids-
variasjoner, samt individuelle behov, gjør at det 
er ønskelig med en dynamisk regulering av sol-
strålingsfaktorene, f.eks. å kunne styre solstrå-
lingstransmisjonen.

Elektrokrome vindu muliggjør en slik dyna-
misk styring, hvor solstrålingen kontrolleres ved 
en elektrisk spenning. De elektrokrome vindu-
ene kan da regulere solstrålingsinnslippet etter 
behov avhengig av oppvarmings- og kjølebehov, 
dagslysbehov og ønsket grad av solbeskyttelse.

FORSKNING PÅ ELEKTROKROME VINDU
I dag forskes det på mange forskjellige typer 
elektrokrome vindu og mange ulike elektrokro-
me materialer. Felles for de fleste elektrokrome 
vindu for bruk i bygninger er ønsket eller kravet 
om at en av tilstandene er så transparent som 
mulig, og uten fargenyanser (høy Tsol og høy 
CRF), altså som et vanlig vindu. Dernest kom-
mer det at den andre tilstanden skal helst stenge 
ute så mye av solstrålingen som mulig (lav Tsol). 

Vanligvis vil det i tillegg være ønskelig å kunne 
variere mer eller mindre trinnløst mellom disse 
to yttertilstandene.

I Fig.2 er det vist et eksempel på et elektro-
kromt vindu og dets tilhørende transmisjons-
regulering. Dette vinduet benytter seg av de tre 
elektrokrome materialene polyanilin, prøysser-
blått og wolframoksyd. Vinduet skifter mellom 
transparent (uten fargenyanser) og mørkeblått 
ved å variere den elektriske spenningen. Inte-
grert over det synlige området og over hele sol-
spekteret er transmisjonsreguleringen til dette 
vinduet henholdsvis på hele 60  % (DTvis) og 
59 % (DTsol).

Reguleringsevnen til et elektrokromt vin-
du beregnes ved å trekke solstrålingsfaktoren i 
farget tilstand fra solstrålingsfaktoren i bleket 
(transparent) tilstand, f.eks. som for DTsol:

DTsol = Tsol(bleached) - Tsol(coloured)
Solstrålingsfaktorer og endringen i disse for 

det elektrokrome vinduet i Fig.2 er gitt i Tabell 1.
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En del av solstrålingen transmitteres altså inn i bygningen, noe reflekteres tilbake og noe 
absorberes av det transparente materialet. Energien i den absorberte strålingen sendes ut igjen 
(emitteres) som langbølget, infrarød (IR) stråling, også populært kalt varmestråling. Ved 
termodynamisk likevekt er emittansen E lik absorbansen A, altså E(λ) = A(λ). 
 

 
 
Fig.1. Transmittans, absorbans, reflektans og emittans i et transparent materiale. 
 
 
Solstrålingsfaktorer 
 

Ved å gjennomføre spektroskopiske laboratoriemålinger kan en beregne såkalte 
solstrålingsfaktorer, som representerer en rekke viktige karakteristiske faktorer for 
vindusglass, vindusruter og andre transparente materialer [3,4]: 
 
a) Ultrafiolett soltransmittans, Tuv 
b) Synlig soltransmittans, Tvis 
c) Soltransmittans, Tsol 
d) Solar materialbeskyttelsesfaktor, SMPF 
e) Solar hudbeskyttelsesfaktor, SSPF 
f) Utvendig synlig solreflektans, Rvis,ext 
g) Innvending synlig solreflektans, Rvis,int 
h) Solreflektans, Rsol 
i) Solabsorbans, Asol 

j) Emissivitet, ε 
k) Solfaktor, SF (fra Tsol, Rsol og ε) 
l) Fargegjengivelsesfaktor, CRF 
 
Alle solstrålingsfaktorene angis som et tall mellom 0 og 1 (0 og 100 %). Faktorene 
fremkommer ved beregninger hvor en bl.a. tar hensyn til solstrålingens energifordeling i de 
spesifikke bølgelengdeområdene. Som et eksempel beregnes Tsol generelt etter integrasjons- 
eller summasjonslikningen: 
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hvor Φ(λ) angir spektralfordelingen til solstrålingen og T(λ) angir transmisjonskurven til 
f.eks. et glass. Alt etter bruksområde og preferanser kan en ønske både lave og høye verdier 
på disse faktorene. For eksempel vil et ønske om en høy SMPF verdi nødvendigvis føre til en 
lavere Tvis verdi. 
 Emissiviteten ε er nødvendig for å kunne beregne varmegjennomgangskoeffisient (U-
verdi) og solfaktor SF for bl.a. vindusruter. Ved beregning av SF tas det hensyn til hvor stor 
del av den absorberte solstrålingen som deretter emitteres fra det transparente materialet. 
Summen av Tsol og den emitterte IR strålingen innover i bygningen gir SF, dvs. den totale 

Fig.2. Elektrokromt vindu med tilhørende transmisjonsregulering DTvis = 60 % for synlig lys og 
DTsol = 59 % for hele solspektret [3].

Tabell 1. Solstrålingsfaktorer og endringen i disse for det elektrokrome vinduet i Fig.2.
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TRANSMISJONSSTYRING VED 
ABSORBSJON ELLER REFLEKSJON?

De fleste elektrokrome vindu i dag, både vindu 
på forskningsstadiet og kommersielle vindu, er 
absorberende vindu. Da bør det nevnes at elek-
trokrome vindu hvor det er mulig å regulere re-
fleksjonen kan inneha en del fordeler sammen-
lignet med absorberende vindu [3,4].

En av disse fordelene med refleksjonsregu-
lerende elektrokrome vindu er at solstrålingen 
kan reflekteres bort allerede ved ytterste glass, 
og i prinsippet kan en da styre mer av solstrå-
lingen enn ved absorberende vindu, samt at en 
unngår så høy oppvarming som i de absorbe-
rende vinduene.

En annen fordel med reflekterende elektro-
krome vindu er muligheten for å kunne regu-
lere nær infrarød (NIR) solstråling uavhengig 
av synlig solstråling (dagslys). Dermed kan en 
f.eks. velge å stenge ute mest mulig NIR strå-
ling mens en slipper inn mest mulig dagslys (og 
eventuelt også velge å stenge ute en viss andel 
av dagslyset i tillegg). Denne fundamentale 
forskjellen i transmisjonsstyringen for absor-
berende og reflekterende elektrokrome vindu 
ligger i materialegenskapene og er forklart i lit-
teraturen [3,4].

KOMMERSIELLE ELEKTROKROME VINDU
Det finnes i dag en rekke produsenter av kom-
mersielle elektrokrome vindu [1,2]. Sannsyn-
ligvis vil elektrokrome vindu bli tatt mer og 
mer i bruk i bygninger i årene som kommer, 
også i Norge. Wolframoksyd er det mest brukte 
elektrokrome materialet i dag. Noen eksempler 
på produsenter av kommersielle elektrokro-
me vindu kan være SAGE Electrochromics 
(USA), EControl-Glas (Tyskland), GESIMAT 
(Tyskland) og ChromoGenics (Sverige).

Eksempler på elektrokrome vindu fra 
SAGE Electrochromics i to forskjellige bygg 
er vist i Fig.3 and Fig.4, hvor vinduene kan 
skifte mellom transparent uten fargenyanser 
til forskjellige fargenyansen. For mer utfyl-
lende informasjon og detaljer om elektrokro-
me vindu henvises det til tilgjengelig littera-
tur [1-10].

KONKLUSJON
Smart solstyring kan oppnås ved anvendelse 
av elektrokrome vindu i bygninger. De elek-
trokrome vinduene tilbyr en dynamisk regu-
lering av solstrålingen igjennom vindusglass 
ved påsetting av elektrisk spenning. Det for-
ventes en økning i utbredelsen av elektrokro-
me vindu.

Fig.3. Elektrokrome vindu i bygg. 
Foto: SAGE Electrochromics.

Dette arbeidet har vært støttet av Norges forsk- 
ningsråd og flere partnere gjennom forsknings-
prosjektene ”Improved Window Technologi-
es for Energy Efficient Buildings” (EffWin) og 
”The Research Centre on Zero Emission Build-
ings” (ZEB).
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A
rkitekt Kjell Aa. Bertelsen 
i Trondheimsfirmaet ARC 
Arkitekter var på leting et-
ter å finne den rette fasade-
kledningen som kunne bli 

et symbol for den kommende bydelen i 
Trondheim. Han var kjent med Gehry 
Tower i tyske Hannover der Frank 
Gehry stod bak et såkalt «twisted tower», 
ferdig i 2001.  Sammen med byggherren, 
Kjeldsberg Eiendom og hovedentrepre-
nør NCC dro de til Hannover for å se 
nærmere på det berømte tårnet. De var 
spesielt interessert i de spesialslipte stål-
platene. De hadde et uttrykk som gjorde 
bygget elegant og skarpskårent. Platene 
ga et diffust gjenskinn som gjorde at 
bygget endret karakter etter værforhold 
og tid på døgnet. Da de kom hjem til 
Trondheim, bestemte de seg for at den 
samme stålfasaden ville de bruke i det 
nye bygget. 

Opprinnelig var det snakk om ett stort 
bygg, men markedssituasjonen på den 
tiden investeringsbeslutningen skulle 
tas, var slik at Kjeldsberg i første omgang 
startet med et bygg på 7000 kvadratme-
ter (kvm). Ikke før stod det ferdig, før 
Kjeldsberg bestemte seg for byggetrinn 
to, Stålgården Nord som ble dobbelt så 
stort som nabobygget. Da hadde Stat-
kraft solgt sitt hovedkontor i Trondheim 
til Kjeldsberg mot å flytte inn som leie-
taker med sine 200 i den nye Stålgården. 

      GLASS OG STÅL I 

GEHYRS ÅND

ARC Arkitekter skulle fortsatt ha ansva-
ret for utformingen, og det arkitektonis-
ke uttrykket skulle videreføres.

Et annet nabobygg mot øst, Sluppen-
veien 15, var kjøpt mange år tidligere. 
Det var i sin tid, bygd, eid og brukt av 
Siemens, og med den typiske røde pro-
filen Siemensbyggene har i hele Norge. 
Multiconsult som var leietaker, trengte 

mer plass. Dette bygget var i tre etasjer, 
men konstruert for å tåle fem. Dermed 
ble hele bygget strippet for alt innhold 
slik at bare bygningskroppen stod igjen. 
Bergersen Arkitekter i Trondheim fikk 
oppdraget med å utforme dette bygget.

– Bygget, som er delvis rehabilitert og 
delvis nybygg med to nye etasjer, passet 
av mange grunner ikke inn med samme 

Tekst Arne Sellæg 
Foto Adam Stirling

Inspirert av den verdenskjente arkitekten, Frank Gehry fra Kanada, fremstår de 
to Stålgårdene på Sluppen i Trondheim som lysende eksempler på nyskaping og 
kreativitet. Både utvendige og innvendige fasader og tak har kreative glassløsninger.

Rehabilitering  //  Stålgården

Innen for skallet i 
«Stålgården» åpen-
barer denne flotte 
innvendige fasaden 
seg. Legg merke 
til takstolene som 
også fungerer 
«persiennelamel-
ler».
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arkitektur som de to Stålgårdene. Det 
var heller ikke praktisk mulig å montere 
en stålfasade på dette bygget, sier pro-
sjektleder Tore Westrum hos R. Kjelds-
berg Eiendom til Glass & Fasade.

Dette bygget ligger på østsiden og bak 
de to Stålgårdene. Og det er østover på 
Sluppenområdet at Kjeldsberg ser sine 
store ekspansjonsmuligheter i årene som 
kommer. Går det som Kjeldsberg håper 
på, skal det her bli en helt ny bydel med 
boliger, kjøpesentre og flere næringsbygg.

– Vi har klare krav til de byggene vi 
skal ha. Vi vil sette vårt stempel på denne 
delen av byen, og det skal byggene våre 
bære preg av, sier Westrum.

Begge de to Stålgårdene er bygd etter 
de krav passivhus setter. Det er med få 
unntak bare brukt trelagsglass som isole-
rer både mot varme, kulde og lyd. E6 ut 
og inn av Trondheim dundrer forbi bare 
noen fåtalls meter fra begge byggene. 

Energiforbruket er så lavt som 70 kilo-
wattimer (kWh) pr kvm, mens kravet til 
passivhus er 84 kWh.

Fasaden med stålplatene er alt nevnt. 
Det helt spesielle med denne fasaden er 
måten overflaten er behandlet på. Arki-

Den innvendige 
fasaden gir godt 
utsyn. Skjøter uten 
profiler og mate-
rialvalg bidrar til å 
skape arbeidsmil-
jøet i kontorbygget.
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Fraktfritt ved leveranse over 15.000,-. Vi sender over hele landet.
Tilbudet gjelder for medlemmer av glass- og fasadeforeningen.

Transittgata 16, 7042 Trondheim 
Tlf.: 73 73 73 73 – Fax: 72 72 72 72 
www.ewglass.no – post@ewglass.no

Polycarbonat klar
1250x2050 / 2050x3050

Akryl klar
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En glassfasade og en glassbro i 1. etasje binder sammen byggene 
i «Stålgården».

tekt Bertelsen opplyser at hver og en av 
platene har gjennomgått tre slags former 
for sliping for at platene skal få det rette 
uttrykket. Hver plate er 1,25 mm tykk, 
og 600 x 1800 mm stor. Platene er levert 
av metallfirmaet Astrup, mens kapping, 
hulling og nummerering av platene er 
utført av Trondheimsfirmaet Profi Me-
katronikk Industri. 

I parkeringskjelleren er det direkte 
forbindelse mellom Stålgård Nord og 
Stålgård Sør. Fasaden med vinduer på 
Stålgården Nord, mot vest og E 6, er delt 
av en structrual glazing fasade fra grun-
nen og helt til topps.  Glassfasaden er 
levert og montert av Trondheimsfirmaet 
R. Daaland. Den har profiler fra Schüco 
i system FW 50+SG. Innfesting er gjort 
med vinkelbraketter i etasjeskillere. Øv-
rige vinduer i bygget er blant annet le-
vert av NorDan. 

FLOTT ATRIUM
Det som møter besøkende etter å ha pas-
sert inngangsfoajeen, er et stort atrium 
der kantinen tar den største plassen. Ned 
mot selve atriet møter besøkende den 
nevnte glassfasaden mot vest.  Innenfor 
atriet er det brukt brannglass type 20 

millimeter, Contraflam Structure Light 
E-30. Glassene er festet med topp- og 
bunnprofil  i gulv og etasjeskille med 
system SP 35000 fra Stålprofil AB.

Den innvendige fasaden er uten profil 
vertikalt. Dermed er alle etasjene utført 
innvendige structural glazing-fasader.

Over atrium er det montert inn et 
stort og flott glasstak.  Glasstaket gir byg-
get veldig godt dagslys ned mot brann-
veggene i atrium. Atriet  strekker seg fra 
gulv til tak over de fem øverste etasjene. 

Glasset i taket består av Sunguard 
6234  3-lags soldempende energiglass, 
som er laminert indre lag. 

Arkitektene har i tillegg gjort et spesi-
elt grep for skjerme for solen i atriet. 

– Hele glasskonstruksjonen er inn-
festet med profiler opp på takstolene. 
Takstolene er helt platekledd og malt i 
lyse farger. Hver  takstol fungerer der-
med som en persiennelamell og sammen 
blir det da en stor persienne.

Solen står aldri rett over atriet. Derfor 
er dette blitt en enkel men genial løs-
ning, sier prosjektleder Sigbjørn Jakob-
sen i R. Daaland .
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Signalbygget  //  Sparebanken Vest

FOR EN BANK
Tekst og foto Otto von Münchow

Bergen har fått et nytt signalbygg midt i sentrum. I overgang mellom det institusjonelle 
sentrum og den tradisjonelle, bergenske trehusbebyggelsen på Nøstet har et 
spennende, moderne og elegant bankbygg reist seg.
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M
ed utradisjonelle arkitek-
toniske løsninger og mye 
glass i fasadene, er det 
såkalte Jonsvollskvartalet 
blitt et glitrende smykke 

ned mot byfjorden.
Det er Sparebanken Vest som skal 

inn i det nye bygget og som har stått om 
drivkraft bak byggeprosjektet. Formelt 
er det selskapet Jonsvollskvartalet AS 
som er byggherre. Det var opprinnelig 
et heleid selskap av banken, men senere 
har flere andre investorer kjøpt seg inn.

Nybygget som får fasade både mot Ba-
neveien, Jonsvollsgaten og Teatergaten, 
skal samle alle aktivitetene til Spareban-
ken Vest i Bergen utenom filialene. I til-
legg flytter fem andre finansinstitusjoner 
inn.

– Det kommer til å bli et veldig løft for 
Sparebanken Vest. Det sa Jan Erik Kjer-
peseth, administrerende direktør, under 
overtakelsen 15. oktober.

ARKITEKTONISKE KVALITETER
Det nye bankbygget glir inn som et pir-
rende brohode mellom storbygårder fra 
etterkrigstiden og en eldre småhusbe-
byggelse. Selve formen på bygget skaper 
en naturlig overgang mellom høyt og 
lavt, blant annet gjennom en skråstilt, 
tilbaketrukket fasade.

I store deler av de øvrige fasadene er 
det satt inn små glassflater som er vin-
klet i forskjellige retninger. Småhusbe-
byggelsen omkring speiler seg opp som 
i et kaleidoskop i denne glassfasaden, og 
speilingen knytter det moderne bygget 
sammen med det gamle arkitekturen.

– Det er blitt et flott finanshus. Bygg-
herren har vært opptatt av gode arki-
tektoniske kvaliteter og at bygget skal 
tilpasse seg omgivelsene, uttaler Per Egil 
Steen, daglig leder i Jonsvollskvartalet 
AS og prosjektdirektør for bygget.

Steen har vært innleid av Sparebanken 
Vest. Nå da Jonsvollskvartalet er ferdig, 
blir hans neste prosjekter Munch mu-
seet og Deichmanske bibliotek i Oslo. I 
forhold til det nye bankbygget i Bergen, 
peker han på at de arkitektoniske kva-
litetene spesielt gjenspeiles i fasaden og 
det utvendig uttrykket, samt i fellesare-
alet innvendig.

– Byggherren har brukt betydelige 
ressurser gjennom hele prosessen, både 
med en arkitektkonkurranse og mer tra-

disjonelt gjennom styrebehandling og 
dialog gjennom hele prosessen.

DOBBEL GLASSFASADE
Det er kanskje først og fremst den stilre-
ne og veldig spesielle glassfasaden som 
legges merke til. Den doble fasaden både 
åpner opp og sørger for skjerming. Flere 
unike konstruksjonsløsninger har vært 
tatt i bruk for å skape en variert og spen-
stig fasade. Det gjelder både de vinklede, 
mindre glassflatene i de fleste fasadene, 
så vel som den skråstilte og krumme fa-
saden ut mot Jonsvollsgaten.

– Oppdragsgiver ville ikke at utven-

dige persienner skulle prege byggets 
uttrykk og stenge for åpenheten. Dette 
har vært en viktig føring i utformingen 
av bygget. Derfor falt valget på en dobbel 
fasadeløsning og persienner i dobbelfa-
sadens hulrom, sier Jan Erik Rossow i 
Arkitektgruppen Cubus, som vant arki-
tektkonkurransen utlyst av Sparebanken 
Vest.

Hovedfasadene i det nye bankbygget 
er utført som en dobbeltfasade med tre 
elementsjikt, i tillegg til et bæresystem 
utført i stål. 

Den indre fasaden er en klimavegg 
belagt med Prodema trepanel som knyt-

Fasaden mot  
Teatergaten. Spare- 
banken Vests nye 
hovedkvarter i 
Jonsvollskvartalet.

Den spesielle skråfasaden til Sparebanken Vests nye hovedkvarter i Jonsvollskvartalet. 
Glassene er kaldbøyd på plass.
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ter bygget til omgivelsene og den eksi- 
sterende bebyggelsen. Den ytre fasaden 
er den før nevnte glassfasaden bygget 
opp av vinklete, mindre glassflater – 
unntatt skråfasaden mot nord.

Den ytre fasaden samler bygget til 
en helhetlig og tydelig form, samti-
dig som det fungerer som klimabuffer 
og støyskjerm inn mot arbeidsplasse-
ne innenfor. Den skaper den letthet og 
transparens som har vært så viktig i ut-
formingen av bygget. Mellom de to fasa-
dene løper det en vedlikeholdsbro med 
gangrister rundt bygget i hver etasje.

KALDBØYD GLASS
Bolseth Glass i Sandane i Sogn og Fjor-
dane har utført det meste av det synli-
ge fasadearbeidet. Det har vært en stor 
fasadeentreprise i norsk sammenheng, 
og i følge prosjektleder Morten Bolseth 
snakker vi om en entreprise i 50-millio-
nersklassen.

– Dette har vært en både krevende 
og spennende kontrakt for oss. Prosjek-
tet har vært veldig spesielt på grunn av 
de uvanlige fasadeløsningene. Både de 
doble fasadene og skråfasaden har sine 
særegenskaper, noe som har medført et 
betydelig detaljprosjekteringsarbeid, sier 
Bolseth til Glass & Fasade.

Det indre sjiktet i de doble hovedfasa-
dene er utført som isolerte elementfasa-
der i Schuco profilsystem med delvis tette 
felter og delvis klart trelags isolerglass fra 
Pilkington. Den utvendige glassfasaden 
sammen med mellomsjiktet er opphengt 
i en prefabrikkert stålkonstruksjon. Den 
ytre fasaden består av spesialdesignet 
aluminiumsprofiler og jernfattig, lami-
nert glass, som er montert som horison-
tale glassbånd som sakser ut og inn i et 
fast system. 

Noe av det som har gitt bygget et tyde-
lig utvendig arkitektonisk uttrykk utover 
glassfasadene med de vinklete glasse-

ne, er den skråstilte fasaden. Den løper 
langs store deler av Jonsvollsgaten fra 
tredje plan og oppover. Det er en såkalt 
dobbeltkrummet fasade. Den har både 
synliggjort åpningen i byrommet og 
sørget for sollys ned på småhusbebyg-
gelsen rundt Jonsvollskvartalet.

– Det har vært utfordrende å få til 
denne fasaden. Hvert individuelle glass 
har forskjellig størrelse, vinkel og krum-
ming. Glasset er kaldbøyd, det vil si at 
det er vekten i seg selv som har bøyd 
glasset, og dette er noe som ikke tidligere 
har vært gjort i Norge, sier Stig Sårheim, 
montasjeleder i Bolseth Glass.

ELEMENTBYGG
Skråvinkelen og vridningen på fasa-
den påfører glassene et konstant press. 
Derfor er alle glasslagene utført i her-
det glass. I tillegg har testelementer blitt 
sendt til Tyskland der de er blitt utsatt 
for alt som tenkes kan av vind og regn i 

Den doble fasaden 
med mindre glass 
som montert som 
horisontale glass-
bånd som sakser ut 
og inn.
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følge Morten Bolseth. Han peker på at på 
grunn av formen på skråfasaden, er det 
særdeles viktig å få testet den.

– Fasaden er blitt tett og sikker, un-
derstreker Bolseth, som legger til at 
skråfasaden, samt bakkeplanfasadene, er 
utført etter Curtain Wall-prinsippet med 
systemprofiler fra Schuco.

Mens skråfasaden er plassbygd, er alle 
de andre fasadene med alle tre sjikt mon-
tert med fabrikkproduserte element- 
er. Det er noe annet som har gjort fasade- 
arbeidet til bygget så spesielt

– Det er ganske unikt at alle tre sjikt 
i dobbeltfasaden er blitt laget som ele-
menter. Vi er litt stolte av og har klart å 
utvikle dette, avslutter Morten Bolseth.

For å være sikker på at den spesielle 
metoden ville fungere på plass og for å 
klare de mest utfordrende geometriske 
utfordringene, ble det tatt i bruk 3D-mo-
dellering, samt laget både én-til-én mo-
deller og en fullskalamodell for halvan-
nen etasje, både for de doble fasadene 
og skråfasaden. Ikke minst overgangene 
mellom skråfasaden og de andre fasade-
ne har vært krevende.

ET KREVENDE PROSJEKT
Morten Bolseth synes det er spennende 
å få frem at bransjen har endret seg. Der 
glassfasadene på store bygg tidligere ble 
plassbygd, blir de i dag i stadig større 

Prosjekt  //  Jonsvollskvartalet

Byggeår/ferdigstillelse: 2012–2015

Sted/adresse: Jonsvollsgaten, Bergen

Type bygg: Næringsbygg

Byggherre: Jonsvollskvartalet AS/Bergen Sparebank

Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus og Bradsbergdahl

Prosjektledelse: Stema Rådgiving 

Entreprenør: Constructa

Fasadeentreprenør: Bolseth Glass

Rådgiver: Multiconsult

grad satt sammen av ferdige fabrikkpro-
duserte elementer. Det har mange forde-
ler. Selve montasjen går betydelig raske-
re, noe som ikke minst er en stor fordel 
om vinteren. I tillegg blir elementene 
produsert under kontrollerte forhold i 
oppvarmete lokaler., Dette er forutsig-
bart og gir bedre kvalitet.

– Vi har satset mye på dette i løpet av 
de siste seks-sju årene.

I tillegg til de doble glassfasadene og 
skråfasaden, har Bolseth Glass levert og 
montert den store atriumfasaden, også 
den utført som elementfasade. Den har 
Zip Screen som solavskjerming. Endelig 
har også Bolseth Glass utført den tette 
fasaden mot bakgården. Den er kledd 
med utlektede, sementbaserte fasadepla-
ter.

Både Morten Bolseth og Jan Erik 
Rossow understreker det har vært et tett 
samarbeid om å få til en god fasade. Bol-
seth Glass har utarbeidet de tekniske løs-
ningene mens Arkitektgruppen Cubus 
har tatt seg av det arkitektoniske.

– Vi er spesielt stolt over å ha klart å 
utføre den doble fasaden med elementer, 
sier Morten Bolseth til Glass & Fasade.

Når Sparebanken Vest nå har over-
tatt bygget, ser banken avslutningen på 
en lang og til tider utfordrende prosess. 
Banken kjøpte tomten allerede i 2007, 
men prosjektet ble raskt et stridens eple 

mellom byrådet i Bergen og fylkesman-
nen i Hordaland. Striden stod blant an-
net om antall parkeringsplasser der fyl-
kesmannen til slutt fikk viljen sin ved at 
det bare blir én etasje under bakken til 
parkering mot de tre som opprinnelig 
var planlagt.

– Det har vært en veldig langvarig, vel-
dig spennende og tidvis veldig krevende 
byggeprosjekt, kunne Siren Sundland, 
konserndirektør, kommunikasjon i Spa-
rebank Vest, konstatere under overtakel-
sen. Nå gleder over 700 ansatte seg til å 
endelig kunne ta det nye bygget i bruk.

Det indre atrium i 
Sparebanken Vests 
nye hovedkvarter i 
Jonsvollskvartalet 
er blitt som en om-
vendt skulptur.



34 04 // 2015

Signalbygget  //  Sparebanken Vest

ARKITEKTUR SOM 
GJENSPEILER OMGIVELSENE

Det nye hovedkvarteret til Sparebanken Vest i Jonsvollskvartalet er blitt en markant 
og stilren kontorbygningen som til tross for en moderne og spenstig uttrykkform, 
glir naturlig – eller kanskje enda mer som et kontrapunkt – inn mellom den gamle 
småhusbebyggelsen som ellers er så karakterisk for denne delen av Bergen.
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S
ivilarkitekt Jan Erik Rossow i Ar-
kitektgruppen Cubus fremhever at 
omgivelsene var med å sette føring- 
er for de arkitektoniske løsningene 
som er valgt. Da ulike alternativer ble 

vurdert i idéfasen, var det hele tiden tre hovedgrep 
som var styrende for de arkitektoniske valgene.

Arkitekturen skulle for det første ta hensyn 
til byggets plassering i bybildet. Dernest skulle 
det skapes et indre fellesrom for livet i bygget. 
Og til slutt var det svært viktig at fasaden skulle 
få et tydelig og inviterende uttrykk.

– Når det gjelder bygrepet var det flere hen-
syn å ta, forteller Jan Erik Rossow.

– Jonsvollskvartalet ligger både som en del 
av byens kulturakse og i et transformasjonsom-
råde mellom små trehus på den ene siden og en 
større modernistisk bybebyggelse på den andre 
siden. Byggherren ønsket at bygget skulle til-
passe seg disse ulike strukturene, og bygnings-
formen ble et resultat av dette.

LYS NED I GATEN
I forhold til bygrepet ble det også jobbet spesi-
elt med lys. Det ble laget flere soldiagrammer 

for å få tilstrekkelig lys ned til småhusbebyg-
gelsen, og for å sikre at bygget ikke skjermet 
for solen mer enn nødvendig.

– Ved å kappe og skråstille den ene fasaden 
har vi kunne bringe lyset ned i gatene, sier 
Rossow og legger til at åpningen ned mot sjø-
en også var viktig. Bygget måtte ikke stenge for 
utsynet til fjorden når man kommer fra byen.

I forlengelsen av gågaten er det opparbeidet 
en åpne plass. Som en del av hovedgrepet har 
det vært viktig å avslutte den påbegynte kvar-
talsstrukturen som nabobygget er en del av. 
Derfor er en stor del av tomten mot Baneveien 
ikke utbygget. Dette har skapt et nytt byrom.

Det andre hovedgrepet, den såkalte «indre 
glød», tar hensyn til at seks bedrifter skal sam-
les under samme tak. Rossow peker på at det 
var viktig å skape et fellesrom. Resultatet er 
noe han kaller et skulpturelt atrium der må-
let har vært å gi grobunn for synergieffekter 
mellom de ulike bedriftene som skal samles i 
bygget.

– Det er en slags indre skulptur, med utfor-
ming inspirert av den vestlandske naturen.

Atriet har blitt byggets kjerne - et spennende 

rom for interaksjon mellom alle plan og mel-
lom de ulike leietakere.

EN UTHULT SKULPTUR
Det indre atrium er et rom som binder alle 
planene sammen i et fellesskap. Atriet frem-
står med forskjellige egenskaper – avhengig av 
om det er dag eller kveld. På dagtid er det et 
lyst og solfylt rom, fylt av energi, med folk i 
bevegelse og personer som møtes. Om kvelden 
er det opplyst innenfra og skaper et mystisk og 
skulpturelt rom midt i byggets kjerne.

Det ytre er grensesnitt mot resten av byen 
– og utforming av fasaden har vært et sentralt 
element for de arkitektoniske valgene. Dette er 
det tredje hovedgrepet som har vært styrende 
for den endelig utformingen av bygget til Spa-
rebanken Vest.

Jan Erik Rossow presiserer at det er blitt 
gjort flere tydelige formgrep. I utgangspunktet  
skulle fasaden gi inntrykk av transparent 
åpenhet og være inviterende. Det var også vik-
tig med en tydelig arkitektur som går i dialog 
med omgivelsene. Utformingen av fasaden har 
hentet inspirasjon fra byggene rundt og har 

Den spesielle 
skråfasaden til 
Sparebanken Vests 
nye hovedkvarter i 
Jonsvollskvartalet. 
Glassene er kald-
bøyd på plass.
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samtidig brukt vann som assosiasjon til opp-
bygging av hele fasaden.

– Været og himmellyset i Bergen er veldig 
spesielt, det endrer seg hele tiden fra skyet til 
solskinn. Vi ville at fasaden skulle endre seg 
med det skiftende været. Relieffene i fasaden 
og de mange vinklene er med å forsterke væ-
rets drama og gir en stadig endring av byggets 
uttrykk gjennom døgnet, sier Rossow.

BRUTT GLASS OG REFLEKSER
Noe av det som gjør fasaden både spesiell og 
spennende er de brutte refleksjonene fra glass-
fasaden. Glassfasaden bølger ut og inn som 
bårer på sjøen. Vann har som nevnt, vært en 
viktig assosiasjon i utformingen av fasaden. 
Jan Erik Rossow peker på at vann gir dybde 
og et spennende uttrykk, i form av bevegelse, 
refleksjoner og glitter – og som utgangspunkt 
for utformingen av fasaden, har vann gitt vel-
dig mye å spille på.

– Glassfasaden gir mange abstrakte assosia-
sjoner og har blitt et utrolig interessant gren-
sesnitt mot byen.

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

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

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. 

 
 

Last ned GLASS Pro gratis i din 
App Store eller via www.saint-
gobain-glass.com.
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Sivilarkitekt Jan Erik Rossow i Arkitektgruppen Cubus synes Sparebanken Vests nye hovedkvarter i Jons-
vollskvartalet er blitt et bygg med høye arkitektoniske kvaliteter.

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

Bearbeidingsmaskiner Liming av glass Beslag Skjæring og brekking av glass

Få mer informasjon på 

www.bohle-group.com 

Bli kjent i en spennende verden av bearbeidet av glass
Uansett hva du ønsker å gjøre med glass – Bohle er din rette partner. 

Rossow forteller at det har vært jobbet mye 
med modeller og 3D-verktøy for å skape en 
spennende fasade. En begynte med å bryte ned 
de enkelte delene for å se hva som skal til for å 
få en bevegelig fasade. I denne prosessen fikk 
Arkitektgruppen Cubus med seg fasadeingeni-
ører fra Rambøl i Danmark.

For Arkitektgruppen Cubus har det vært 
spesielt tilfredsstillende å ha byggeplassen i 
sitt nærmiljø og kunne være en lokal aktør i 
utviklingen av området. Når det er sagt, me-
ner Rossow at hans arkitektkontor vant kon-
kurranse på sine tydelige grep i utformingen 
av Jonsvollskvartalet. Han understreker vi-
dere at Cubus hadde et godt samarbeid med 
byggherren for å få frem de visjonene de had-
de. Arkitektkontoret samarbeidet også med 
Brandsbergdahl arkitekter i den endelige ut-
formingen.

– Godt samarbeid, høye ambisjoner og lokalt 
engasjement har gjort Jonsvollskvartalet til et 
bygg med høy arkitektonisk kvalitet. Det er blitt 
et av de mest spennende næringsbygg i byen, er-
klærer Jan Erik Rossow til Glass & Fasade.
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EKSTREME 
INTERIØRGLASSLØSNINGER
Tradisjonelt tenker man at glass er synonymt med vindu og at det benyttes for å få inn 
lys i bygg. Dette er jo selvsagt også riktig, men glass har mange andre unike egenskaper. 
Nettopp derfor er også glass et egnet materiale i interiørglassløsninger.

Tekst: Almir Seh og Lars Aas Kjebekk, Glasslink

V
ed å benytte glass også som det 
bærende element i konstruksjon- 
en vil man oppnå spektakulære 
løsninger. For oss som elsker dette 
materialet så er det bare fantasien 

som setter grenser. Ved å bearbeide glasset kan 
man skape et produkt med også stor strukturell 
stabilitet:

Herdet glass:. Herding av glass skjer ved 
oppvarming og rask avkjøling. En slik varmebe-
handling øker glassrutens styrke vesentlig sam-
menlignet med ubehandlet glass, og vil i tillegg 
gjøre den i stand til å tåle temperaturforskjeller 
på opp til ca. 200 °C over glassflaten. Krav til 
dokumenterte egenskaper til en herdet glassrute 
fremgår av produktstandarden NS-EN 12150-2. 

Varmeforsterket glass: På samme måte som 
for herdet glass varmes glasset opp til myk-
ningstemperatur, men for denne glasstypen 
foretas nedkjølingen over noe lengre tid. Igjen 
varmes glasset opp til mykningstemperatur, 
men når er nedkjølingen mer kontrollert og 
noe senere. Varmeforsterket glass oppnår også 
høyere styrke enn et ordinært glass, og ca 100 
oC overglassflaten. Krav tl dokumenterte egen-

Glassets egenskaper  //  Laster og styrke
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Fasadematerialer og systemer for varig arkitektur 

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

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

Vi markedsfører følgende produkter:

• ANO BRONZE 55HX

• ANO NATUR 55HX

• ANO BRUSH

• AluColour®PVDF

• Alubond®USA

• ALUART®

• HUECK

• Klimaflex

• RIMEX

• KME

• Aurubis

• RHEINZINK®

• VMZINC

STATE OF THE ART
FASADER
K V A L I T E T  M A N G F O L D  O G  G O D T  S A M A R B E I D
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skaper til en varmeforsterket rute fremgår av 
produktstandarden NS-EN 1863-1 og -2. I mot-
setning til herdet glass får varmeforsterket glass 
et buddmønster som vanlig glass ved brekkasje. 

Kjemisk herdet glass: Dette er en annen måte 
å øke styrken i glasset på. 

Den optiske kvaliteten i glasset bevares siden 
man ikke berører flatene på glasset mekanisk. 

Prosessen gjøres ved at glasset senkes ned i 
oppvarmede salter. Der byttes mindre natriu-
mioner fra glass overflaten med større kaliumi-
oner fra flytende kaliumnitrat. Dette skaper en 
trykksone i glassets overflate og en strekksone 
i glassets kjerne. Siden strekkspenninger er det 
som gir brudd i glass, så vil disse permanente 
trykkspenningene gjøre at bruddtidspunktet ut-
settes betydelig. 

Laminering av glass: Laminert glass er en an-
nen måte å forsterke glass på og som produseres 
ved at to eller flere lag glass bindes sammen med 
ett eller flere lag plastfolie  Krav til dokumen-
terte egenskaper fremgår av produktstandarden 
NS-EN 14449. 

Laminerte glassruter kan være bygd opp av 
forskjellige typer glass og folier tilpasset ulike 
bruksområder;

LINEÆRT ELASTISK
Glass er et materiale som ikke har vært benyttet 
i krevende strukturelle konstruksjoner frem til 
siste tiår. Grunnen til dette er at materialbrud-
det nesten alltid er initiert av en strekkspenning 
og glasset er det man kan kalle “sprøtt”. Ingen 
forvarsel kan forventes.

Materialegenskapen på glass anses å være li-
neært elastisk. Dette betyr at teorien om elastisi-
tet er direkte anvendelig for å analysere glassets 
oppførsel. 

Siden glass har andre materialegenskaper enn 
tradisjonelle konstruksjonsmaterialer, er det be-
hov for andre designløsninger. Glasset vil ikke 
bøyes før det når en viss belastning. Det vil opp-
rettholde sin planhet inntil et visst punkt. Når 
det først har begynt å bøye seg vil bare en liten 
økning i last lede til stor deformasjon. 

Den tillatte styrken av glass brukt i strukturel-
le konstruksjoner er generelt svært lav.

I herdet glass er det resttrykkoverflatespen-
ninger på rundt 8 MPa. Bruddstyrke kan for-
ventes å være rundt 40 - 75 MPa, men denne 
styrken blir lett redusert med hensyn til størrel-
se og belastning over tid.

Dersom en glassfinne dobles i sin dybde må 
også høyden dobles for at bjelken skal ha den sam-
me bæreevne i henhold til teorien om elastisitet.

Laminerte glass ser ut til å være den optimale 
løsningen.
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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

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

Laminering hvor to eller flere glassruter er 
limt sammen har minst to fordeler:

Når to glass er laminert sammen, og det opp-
står brudd i det ene glasset, kan man anta at det 
andre glasset vil “ta over” bæreevnen.  Samtidig 
vil det glasset som har brudd fortsatt  være limt 
til glasset som ikke har brudd.

Dette vil gi tid til å gjøre nødvendig repara-
sjon.

Siden tykkelsen på glass vanligvis er liten i 
forhold til lengde og bredde, kan det være sto-
re deformasjoner i forhold til  tykkelsen. Dette 
krever dermed mer avanserte beregningsmeto-
der enn den som vanligvis brukes i tradisjonelle 
materialer i strukturelle design. Det finnes i dag 
en rekke gode FEM programvarer som er spe-
sielt designet for glass. For eksempel SJ Mepla 
og Dlubal. 

BINDING AV MATERIALER
Binding av materialer til glass, for eksem-

pel med PVB-folie, gir en rekke forbedringer i 
ytelse.

Den viktigste egenskapen er foliens evne til  
å holde glasset sammen når det oppstår brudd. 
Den strukturelle styrken i et laminert glass va-
rierer også med valg av tykkelse og styrken på 
PVB folien. 

Laminert glass har 75 til 100 prosent av styr-
ken til herdet glass av samme tykkelse. Dette av-
henger av hvilke temperaturer glasset blir utsatt 
for, sideforhold, størrelse på glasset, stivhet og 
varighet på lastene. 

Laminert glass kan utføres med varmeforster-
ket og fullt herdet glass for å oppnå ytterligere 
styrke. Dette gjør glasset enda mer motstands-
dyktig mot vindlast, sammenstøt og tempera-
turbelastninger. 

Hull og kanter er de stedene på glasset hvor 

belastningene og stresset på glasset er høyest.
Disse områdene er da også mest utsatt for 

konsentrerte krefter. Dette faktum fører til at i 
de fleste tilfeller hvor man får brudd så vil det 
forekomme i disse områdene.

Glasskonstruksjoner utføres normalt med an-

Figur 1: Maksimal stress rundt hull i boltbeslag 

Figur 2 og 3: Eksempel på punktfester som har overskredet maksimalt tillatt stress rundt hull i glasset.

dre strukturelle materialer som aluminium og 
stål. Forbindingen utføres enten ved direkte li-
ming mellom glasset og det strukturelle materi-
alet, eller indirekte gjennom klemmer, braketter 
eller bolter.
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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 

Type  5 

Den sikre vej til transport af glass og
vinduer i alle størrelser ! 

Type 5.2 Typ ERGO 

Minitek Express 150 kg Nomade 300 kg 

Glasstativer / lagersystemer / bilindretning / glassløftevogne 

APPLES PATENTERT SIRKELTRAPP
Apple benytter svært mye glass i sine butikker 
og har til og med patentert en egen virveltrappe- 
løsning. 

Her er eksempel på hvordan glass kan utgjøre  
alt i konstruksjonen. Både i trappevanger og 
trinn. Alle deler er montert sammen med en 
stor mengde stålbeslag. 

Glass er et materiale med andre egenskaper 
en vanlige strukturelle materialer og må der-
med behandles for å oppnå styrken og egen- 
skapene som er nødvendig for å klare de statiske  
belastninger. 

Virveltrappen er et komplekst design og in-
geniørkunstverk. 

Grunnpilaren i konstruksjonen er sylin-
deren som ligger mot midten av trappen. Den 
består av en rekke buede felt som monteres 
sammen slik at de utgjør en komplett sylinder. 
Selve trappegangen henges på sylinderen med 
et glassrekkverk ytterst. 

Ser vi mer detaljert på konstruksjonen så er 
det også glassavstivere inn mot senterringen 
som stabiliserer konstruksjonen. 

Selve sylinderkonstruksjonen består av  
2x15 millimeter herdet float glass og det blir 
benyttet ionoplast folie fra SentryPoint som gir 
ytterligere styrke til glasset. 

I trappetrinnene er det benyttet 3 lag kje-
misk herdet 10 millimeter glass med 1,52 mil-
limeter PVB folie mellom glasslagene. 

I vertikale og horisontale glassfinner er det 
også benyttet SentryPoint folie for å oppnå opti- 
mal styrke i konstruksjonen. 

Denne trappen er et godt eksempel på hvor-
dan glass kan benyttes i alle deler av en struk-
turell konstruksjon. Resultat er et fantastisk 
design som skaper et inntrykk av at trappen 
“svever” i luften. 

Ny teknologi og bearbeiding av glasset gir 
glass som bygningsmateriale  stadig nye bruks-
områder. 

Casestudie helglasstrapper
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Fra nabolaget  //  Uppgrenna Naturhus

E
ksteriøret har en arkitektur 
som er hentet fra tradisjonel-
le bygninger på den svenske 
landsbygda med panel, dører 
og luker malt i Falurød farge. 

Dette skaper i kombinasjon med driv-
huset en dynamisk fasade i følge arki-
tekt Fredrik Olson i Tailor Made Arki-
tekter.

KLIMA SOM NORD-ITALIA
Områdene mellom det ytre og indre 
huset består av utearealer med lune 
terrasser, planter og grønnsakssenger. 
Beskyttet av drivhuset er en ikke plaget 
med regn, vind eller store temperatur-
svingninger.

–Klimaet i denne delen av bygget lig-
ner på det en finner i Nord-Italia. Driv-
huset gjør det også mulig å ha et helt 
lukket kretsløp i bygget. Slik får vi det vi 
trenger til vanning og gjødsling av plan-
tene. Huset krever følgelig ikke tilkob-
ling til det kommunale avløpssystemet, 
forteller Olson.

–På denne måten flytter vi egentlig en 
vanlig isolert bygning inn i en helt annen 
klimasone. Det gir oss mulighet til å byg-
ge og tenke litt annerledes.

NATURHUS
Konseptet med naturhus ble utviklet av 
Bengt Warne på 1970-tallet og består i at 

Naturhus 
MED EGET KRETSLØP

en kjerne – eller et vanlig hus – bygges 
inn i et hus av glass eller et drivhus. En 
flytter altså bygget innendørs.

- Når en får et utemiljø som er be-
skyttet er det lagt tilrette for helt andre 
muligheter når det gjelder produksjon 
av eksempelvis grønnsaker. Med Warnes 
ideer som grunnlag vil vi arbeide videre 
for å etablere naturhus i flere områder og 
land. Det italienske klimaet får en med 
på kjøpet, sier Olson.

– Ved siden av mulighetene til å dyrke 
mat og bruke utemiljøet hele året, får vi 
også en noe enklere oppgave med huset 
på innsiden av veksthuset. Når luften i 
drivhuset er mild gir det mindre behov 
for oppvarming og følgelig mindre ener-
gibehov.

VISJON
For å begynne en slik prosess må en ha 
en visjon. Konsulentgruppen Green- 
house Living har det. En visjon om å til-
føre - framfør å forbruke.

– Vi har en visjon om å lage hus som 
produserer mat i stedet for avfall. Hus 
som genererer energi og inspirerer til re-
fleksjon og kunnskap om hva vi slipper 
ut i naturen.

– Et naturhus stiller med andre ord 
krav til menneskene som skal bo og leve 
her. Med et lukket kretsløp får en all for-
urensing en slipper ut i retur. Da forstår 

en raskt hva en kan slippe ut og ikke, sier 
Olson. Slik sett er det god læring.

ETABLERTE METODER
Under prosjekteringen med naturhus 
legges det i følge Olson vekt på å finne 
tekniske løsninger som er etablert og å 
bruke eksisterende materialer.

– Det er naturlig for oss å se etter 
løsninger fra eksisterende drivhus når 
vi prosjekterer et naturhus. Her er det 
mange som har god erfaring vi kan dra 
nytte av. På Gränne har vi brukt en-
keltlags fire millimeter tykt herdet glass 
med standardprofiler for drivhus fra en 
dansk produsent.

– Drivhuset har en ramme av stål som 
er dimensjonert for å tåle belastningen 
med vind og snø. Hvert glasselement er 
festet i profiler med gummiforinger slik 
at de kan bevege seg. Disse elementene 
og profilene blir dimensjonert slik at de 
tilfredsstiller det lokale regelverket. Det 
er med andre ord ingen bygningsteknis-
ke begrensninger på hvor et naturhus 
kan ligge. Vi har i dag ingen prosjekter 
i Norge, men når den tid kommer vil vi 
selvsagt sørge for å holde oss innfor det 
norske regelverket.

– Hittil har vi ikke fått noen klassifi-
sering av våre bygg, men vi har satt oss 
svært høye mål når det gjelder miljø, sier 
Olson.

Nord for Gränne i Sverige – om lag 20 mil nordøst for Gøteborg – ligger Uppgrenna 
Naturhus med storslått utsikt til Vättern og Visingö. En gammel låve måtte vike 
plassen for et hus der naturen og kretsløpet har flyttet innendørs. 

Uppgrenna  
Naturhus er bygget 
med et ønske om å 
ivareta menneskets 
helse i et miljø-
vennlig hus som 
har eget kretsløp. 
Ambisjonen var å 
lage et bygg der 
en kan arbeide 
eller bo i harmoni 
med naturen og 
at mennesker kan 
dra nytte av dette 
uten å gi avkall på 
bekvemmelighet og 
estetikk. 
Alle foto: Ulf Celander

Tekst Kjetil Hegge
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Bak Uppgrenna Naturhus står Bodil Antonson 
og det hele begynte som en liten pikes drøm om 
et drivhus. Antonson pleide å bli med sin far på 
bygdas planteskole der veien var kort til driv-
huset. Ei lita jente i duften av tomatstiklinger  
og pelargoniaer. Da ble grunnlaget for Anton-
sons eget drivhus lagt. For ti år siden kjøpte 
hun og mannen huset på Gränne og idéen om 
å drive med næring i et drivhus begynte for al-
vor å ta form. De siste fem årene har gått med 

til planlegging og bygging av et anlegg der en 
tilbyr forskjellige former for rekreasjon og av-
kobling fra en stresset hverdag – i et miljø der 
natur og planter spiller en stor rolle.

TAILOR MADE ARKITEKTER
har siden 2013 blitt drevet av Fredrik Olson 
(arkitekt SAR/MSA) og selskapet ble star-
tet med et brennende ønske om å utvikle 
hus-i-drivhus-konseptet. 

GREENHOUSE LIVING
er en konsulentgruppe som gir støtte og råd-
givning til naturhusprosjekt. Det innebærer 
alt fra arkitektur, prosjektering og ledelse, 
kretsløpsystemet, myndighetskontakt, leve-
randørkontakt, kontrakter og byggeledelse 
fram til ferdigstillelse. Greenhouse Living 
består av Ecorelief, Darking, Emulsionen og 
Tailor Made arkitekter.

En liten pikes drøm

Prosjekt  //  Uppgrenna Naturhus

Arkitekt: Fredrik Olson, Tailor Made  
arkitekter / Green Stue

Sted: Uppgränna

Område: 520 kvm (200 kvm drivhus)

Status: fullført 2 015

Syklus / drivhus ekspertise: Anders  
Solvarm, Ecorelief / Green Stue

Prosjektledelse, Controller: Niklas  
Dahlström, Darking / Green Stue

Klient: Bodil Antonsson

Foto: Ulf Celander
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Bransjenytt  //  Solfangere

S
olfangeren sender varmvannet til en 
varmtvannsbereder og i følge NorDan 
vil et system der solfangeren dekker 
6-10 kvadratmeter, levere 65 prosent 
av varmtvannet en gjennomsnittsfa-

milie trenger.

IKKE SYNLIG
Våren 2012 inngikk NorDan et samarbeid med 
Aventa Solar om utvikling, testing, produksjon 
og salg av vinduer med innebygget solfanger. Det 
viser seg at en klarer å omdanne 50-70 prosent av 
lyset som treffer glasset. 

Tidligere har solfangere bestått av rammer 
med rør, vært montert på taket og hatt et ganske 
dominerende uttrykk – gjerne i en litt skarpere 
vinkel enn taket. NorDan ønsket å få mest mulig 
ut av solen og vinterstid står som kjent sola lavt 
i Norge.

Løsningen ble å legge solfangeren inn som en 
integrert del av fasaden. Dette er optimalt for sol-
fangere i bygg så langt nord som Norge. Ved si-
den av den lave solen slipper en også problemene 
med snø som legger seg på snøfangeren. Når en 
monterer solfangeren på taket er den både sjene-
rende og en får utfordringer ved at en lager hull i 
et tak som er tett.

Systemet til NorDan krever bare et årlig etter-
syn. Resten skal det ordne selv. Blant annet er 
systemet sikret mot eventuelle skader ved frost 
og utfordringer tilknyttet overoppheting.

VARMTVANN FRA VEGGEN
Oppvarming av varmtvann er noe av det mest 
energikrevende i en husstand, ved siden av opp-
varming av selve boligen. Følgelig er det mye å 
spare på å hente ren solenergi og putte den i 
varmtvannsberederen.

Vannet sirkulerer mellom solfangeren og 
varmtvannsberederen. Ved riktig temperatur 
pumpes vannet til berederen som igjen varmer 
opp vann til forbruk. Berederen er spesialpro-
dusert for systemet av OSO Hotwater og har en 
kapasitet på forbruksvannet på 270 liter. Det skal 
dekke behovet for de fleste husstander.

Det er installert et NorDan Solar-anlegg som 
et pilotprosjekt i Stavern. Anlegget ble montert i 
et nybygg og resultatet så langt viser at anlegget 
med sol hver dag produserer mer varmtvann enn 
familien bruker. Solfangere i Norge er fortsatt å 
anse som et nisjeprodukt, men i følge NorDan er 
Solar er i ferd med å få godt fotfeste i flere nye 
byggeprosjekter under planlegging og oppføring.

NorDan Solar leveres som ferdig pakkeløs-
ning etter behov. Alt av rør, koblinger, vinduer og 
varmtvannsbereder er med og det kreves ingen 
spesialmontering.

Solfangere i fasaden
Integrert i en vanlig vindusramme fra NorDan har en 
nå mulighet til å få energiproduserende solfangere fra 
Aventa Solar. Solfangeren monteres bak et spesialglass 
mens veggen bak tettes og isoleres som en vanlig vegg.

NorDan og Avet-
na Solar-anlegg 
viser frem sitt 
solfangerprosjekt 
i dette huset i 
Stavern

Solfangerne ligger integrert på to steder i fasaden.Tekst Kjetil Hegge
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Ved ferdigstillelse vil denne soleksponerte fasaden i Oslo sentrum være utstyrt med et intelligent solskjermingssystem.

Dynamisk solskjerming i buet fasade
Olav Thon Gruppen skal bygge et nytt buet nærings- og kontorbygg på hjørnet av Storgaten 
og Nygata i Oslo. Bygget vil være eksponert for sol og får en automatisk solskjerming 
programmert slik at den følger døgnets og årets rytme.

Tekst Harald Aase Foto ØKAW AS Arkitekter
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– Utfordringen er denne eksponerte og 
sentralt plassert hjørnetomten. Hjørnet er 
sydvestlig orientert og solutsatt store deler av 
arbeidsdagen. Vi søkte å finne en solskjerming 
som kunne ha arkitektoniske kvaliteter i en 
urban setting, og som fortsatt kunne gi lyse  
lokaler selv når solskjermingen er aktivert. Det 
ble vurdert mange forskjellige løsninger, sier 
Torstein Ødegård i ØKAW AS Arkitekter.

Valget falt på en Colt Fasade, som leveres 
av Hunter Douglas Norge AS – Vental Project,  
med et bakenforliggende klimaskille som be-
står av en fasettert glass- og aluminiumsfasade 
i tre segmenter. Colt fasaden foran består igjen 
av 3-delte seksjoner. Hver seksjon består av to 
glass skyvefelt som solavskjerming og ett fast-
felt.  Glasset har et innlagt silketrykket raster-
mønster for solavskjerming. 

– Bygget og de nærliggende nabobyggene er 
modellert i en datamodell og ut fra den er det 
kjørt en solstudie som viser solen på de ulike 
fasadene gjennom dagen. For solskjermingen 
i buen er det samme krav (g-faktor på 0,07) 
som for de andre fasadene. I buen er det valgt 
et svakt solreflekterende glass slik at trykket på 
glasset (solskjermingen) kan være noe lettere 
men samlet ha det gitte kravet til g-faktor. I 
den buede fasaden er en typisk kontormodul 
delt i tre. Det står parkert to glasskjermer for-
an et felt med aerogel.  Glass-skjermene går 
ut til siden og «parkeringsfeltet» med aerogel 

slipper inn diffusert lys til kontorene innenfor. 
Samlet oppfyller fasaden krav til skjerming 
uten at lokalene blir unødig mørke, sier Øde-
gård.

Fasaden vil bli utstyrt med  til sammen 120 
rammeløse lameller med laminert sikkerhets-
glass i størrelse 950 millimeter x 2700 milli- 
meter. 

– Med det trykte glasset har bygget fått en 
integrert løsning for solavskjerming som sam-
tidig blir viktig for fasadeuttrykket. Arbeids-
plassene får fortsatt godt med lys inn og det 
opprettholdes en viss sikt ut, mener Ødegård.
 
AUTOMATISK STYRT
Glasslamellene i Colt Fasaden er motorisert og 
styres i forhold til solen. Lamellene beveger seg 
avhengig av hvor solen står inn mot bygningen 
og hvis det ikke er sol på den aktuelle fasaden 
er lamellene åpne for fullt utsyn.

Colts system reduserer alt direkte sollys som 
stråler inn i bygningen og gir uønsket oppvar-
ming. Tilsvarende åpner lamellene i den mørke 
årstiden slik at alt sollyset utnyttes optimalt. 

Flere av de andre glassfasadene i Storgaten 
14  vil bli solutsatt. 

Disse fasadene vil være tilbaketrukket gate-
fasade plan 8 og deler av gårdsromsfasader på 
østsiden. Mot gate skal solavskjerming bygges 
inn som del av gesimsavslutning. På gårds-
romsfasadene leveres solavskjerming med av-

dekningskasser. Øst- og vestveggen i atriet vil 
også tidvis være solutsatt.  Solskjermingen i 
disse områdene blir med utvendige Zip screen 
levert av Hunter Douglas Norge AS – Vental 
Project.

All solskjerming skal være med styreskin-
ne og motortrekk. Skyvesystemene monteres 
med elektrisk motortrekk, styrt automatisk 
med kobling til sensor og værstasjon. Det blir 
seksjonsvis og etasjevis styring av skjermings- 
systemet etter solpåkjenning. 

Bygget får 12 ulike styringsområder, felt delt 
i fire seksjoner vertikalt og tre seksjoner hori-
sontalt.

Det er Hunter Douglas Norge AS – Ven-
tal Project  som, basert på arkitektenes «sol- 
studie», leverer eget styringssystem for all sol-
skjermingen. 

JM Norge oppfører bygget i Storgaten 14-
18 på oppdrag fra Stormgård AS (Olav Thon 
Gruppen).  Kontraktsummen er snaut 200 mil-
lioner kroner.

Det sentralt plasserte kontor- og nærings-
bygget i Oslo sentrum vil få et mindre kjøpe-
senter i kjeller- og de to nederste etasjene.  De 
seks øverste etasjene blir kontorlokaler. Samlet 
areal blir 14 000 kvadratmeter og leietakere blir 
Riksrevisjonen og Gresvig AS.

Bygget vil få energiklasse A og BREEAM- 
sertifiseres til klassifisering «Very Good». For-
ventet ferdigstillelse er tredje kvartal neste år.

Solskjermingens styringssystem er basert på denne «solstudien».

STORGATA 14      FASADEUTTRYKK 

Solskjerming  // Storgaten 14-18 i Oslo
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Bransjenytt  // Småplukk

Powerhouse i Porsgrunn
Ved foten av Frednesbrua i Porsgrunn planlegger eiendomsselskapet 
R8 Property å bygge et 11-etasjers Powerhouse. Det blir et av Norges 
første Powerhouse nybygg og skal være med å sette Telemark på 
plusshus-kartet.

Utviklingsdirektør Tommy Thovsland i R8 Property forteller at en 
ønsker å møte framtiden på en bærekraftig måte og at et plusshus 
følgelig var løsningen.

– Vi valgte Powerhouse som samarbeidspartner når vår ambisjon var 
å lage et bygg med redusert energibruk. Alle våre eiendommer følges 
nøye og vi arbeider aktivt med mulighetene for å redusere energibruken 
til et absolutt minimum i våre bygg.

– Prosessen med det nye bygget, som skal ligge i Porsgrunn 
Næringspark, har kommet langt og vi har en planlagt byggestart i 2017. 
Bygget blir på 2255 kvm og arkitekt er Snøhetta.

– Dette skal bli et signalbygg som vi i Telemark kan være stolte av. 
Det får en sentral plassering i fylket og når den nye Vestfoldbanen står 
ferdig vil en få kort reisetid til flere sentrale knutepunkt i og utenfor 
fylkets grenser.

Spennende dager på 
Vestnorsk utvandringssenter
The Underwood Pioneer House (Nybyggjarstova) fra 1869 har fått 
kledning i glass.

Huset fra Minnesota i USA, ble flyttet og gjennoppreist på Radøy 
i 2000. Huset er en typisk stove oppført av norske nybyggere i USA 
på slutten av 1800-tallet. Huset står i et utsatt klima og etter en 
befaring høsten 2013 ble det klart at huset har fått råteskader 
som følgje av dette. Faggruppen for bygg, anlegg og sikring ved 
Museumssenteret i Hordaland har vurdert flere løsninger, og kom 
frem til at en kledning av glass vil stoppe inntaket av vann og verne 
huset mot mer skade, samtidig som en kan se huset slik det en gang 
stod på prærien.

Altan på taket
Med Velux Cabrio tak altan kan en praktisk talt åpne taket og utvide 
loftsrommet med en liten altan. Vinduet - eller altanen - åpnes på 
noen få sekunder og gir mer takhøyde og lys enn et tradisjonelt 
takvindu, i tillegg til bedre utsikt. Tak altanen går helt i flukt med 
taket når den er lukket. Den øverste halvdelen åpnes som et vanlig 
takvindu ved at det skyves opp, det nederste vinduet skyves fram 
og så folder altanen seg ut. I følge produsenten er tak altanen like 
enkel å montere som et vanlig takvindu og den kan monteres i tak 
med 35–53 graders takvinkel. Den leveres i breddene 94 eller 114 
cm og 252 cm høyde og det er mulig å montere flere ved siden av 
hverandre. Vinduene består av tredobbelt glass, lav U-verdi med 
støydemping, utvendig bekledning i aluminium, sink eller kobber og 
innvendig med hvitlakkert eller klarlakkert furu.. Utvendig glass er 
herdet og er behandlet med antidugg- og easy-clean belegg, mens 
det innvendige glasset er laminert for ekstra sikkerhet. Vinduene er 
klargjort for solskjerming og utvendig screen.
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Balkonginnglassing Bøyd glass

Designglass

Beslag

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

www.permordt.no

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

Tomtegt.  330 42 744

Vi leverer alt av 
Bøyd & 
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Brannhemmende glass

Komplett leverandør av glassbeslag

Tlf.: 95 75 60 00
post@glasslosninger.no
www.glasslosninger.no

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

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

Bilglass

Bilglass

Tlf. 090 09
bilglass.no

Martin Lingesvei 
25, 1364 Fornebu

62 41 28 43, Elverum

Dører og vinduer

mail@hglass.no

  ( forts)

firmapost@bolseth.no

www.fasadeconsult.no
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Glassleverandører

Glassleverandører

Glassarbeider

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

www.glassfabrikken.no

Eidskogvn. 46, 2211 KONGSVINGER
Tlf: 62 81 82 33
Telefax: 62 81 80 05 post@modumglass.no • www.modumglass.no • +47 32 78 31 30

GLASSPRODUKTER

GLASSINDUSTRI AS
MODUM 

produsert av
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Tlf: 95409979
post@ewglass.no
www.ewglass.no

Lager: Transittgt.16
7042 Trondheim

Engros Glass, plast, beslag og tilbehør

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

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

Tlf: 55 28 29 20

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

Dører og vinduer

2

GLASSFASADER - GLASSTAK  
ALUMINIUMSDØRER - ALUMINIUMSVINDUER 

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

Isolerglass

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

Innramming

Interiørglass

2

Tomtegt. 4, 3183 Horten 

A/S GLASSRØNNING
Håndverkssenteret, 3120 Tønsberg

Te
www.glassronning.no

l 33 35 22 50

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

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

Anbefalti overkant trang!kun bytte av logo

+47 63 88 70 50
post@eag.no
www.eag.no

Komplette løsninger i Aluminium og Glass

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

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

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
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Solskjerming

Profesjonell
solskjerming

tlf 815 00  570
w w w . v e n t a l . n o

Vental_profilann_105x80  08-01-14  10:16  Side 1
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Speil og sliping

Skyveluker

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

Technoform Glass Insulation GmbH
Matthäus-Merian-Straße 6 | D-34253 Lohfelden

Tlf.: +49 561 9583 100 | Fax: +49 561 9583 121
www.glassinsulation.de | info@glassinsulation.de

www.glassfabrikken.no

Sikringsgitter og tyverivern

Isolerglass

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
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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

Systemleverandører

Systemleverandører

Vinduer. Dører. Fasader

Mer informasjon finner du her: 
www.schueco.no 

Leverandørreg. 10,5x6.indd   1 30.01.2015   15:48:42
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Ønsker du å 
annonsere i 

Glass & Fasade?

Kontakt Mia V. Berg
Tlf. 995 75 849

mia@flisatrykkeri.no
for gode tilbud!

NB: Samlet bestilling 
gir større rabatt!

Tak og fasader

Tak og fasader

Systemleverandører

  ( forts)

firmapost@bolseth.no

www.fasadeconsult.no

Tlf: 55 28 29 20

WICONA
Postboks 34,
2027 Kjeller
Tlf: 22 42 22 00

Besøksadresse:  
Kjeller Vest 6, 
2007 Kjeller

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

www.wicona.no

...Technik für Ideen

GlassoFasade_Branschreg.indd   1 2014-05-07   15:49:39
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Tak og fasader

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

Verktøy og maskiner

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

www.permordt.no

CNC Maskiner

Powr-Grip løfteåk

Maskiner som dekker dine behov

Verktøy og maskiner

Veribor sugekopp

Vinduer.
Dører.
Fasader.

Mer informasjon på: 
www.schueco.no 

Leverandørreg. 5x6.indd   1 30.01.2015   16:12:15

2

Tak og fasader

 Profilteam: Den komplette leverandør

 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.

Postboks 4333 2308 HAMAR
Tlf.: 62 59 71 00  Fax.:  62 59 62 60

 profilteam@profilteam.no

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

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

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

Er du importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til 

å være med i en returordning. Se ruteretur.no
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Dørteknologi | Automatiske dørsystemer | RWA og ventilasjonssystemer | Sikkerhedssystemer

BEWEGUNG MIT SYSTEM

GEZE Norge | Industrivegen 34B | 2072 Dal | www.geze.no

MER STYRKE 
ENDA LETTERE!

Skyvedørsystem Levolan 60 / 120

Levolan 120 er storebroren til Levolan 60 og er konstruert for manuelle innendørs skyvedører med vekt 
inntil 120 kg. Den har de samme dimensjonene som skyvedørsystemet Levolan 60, som fikk utmerkelsen 
Plus X Award og dessuten ble kåret til „Årets beste produkt i 2014“ i sin kategori. Beslagteknikken er 
fullstendig integrert i den bare 50 mm høye løpeskinnen. Det enkle og rettlinjede designet gjør at dette 
modulsystemet fra GEZE lett tilpasses alle monteringssituasjoner.
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