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Eksepsjonell ytelse og fleksibilitet
WICLINE 95 er vindussystemet som oppnår passivhussertifisering i klasse
phB, uten tilleggsiolering. Med en profildybde på 95 mm og en slank synlig
profilbredde på 125 mm kombinerer WICLINE 95 sertifisert og eksepsjonell
energieffektivitet med maksimal fleksibilitet.
Uw- verdi ned til 0.80 W/(m2K)* ved bruk av glass med Ug = 0.70 W/(m2K)
Uw- verdi ned til 0.68 W/(m2K)* ved bruk av glass med Ug = 0.52 W/(m2K)
Les mer om WICONAs omfattende og høytytende byggsystem i aluminium
med løsninger for alle prosjekter på vår hjemmeside.
* For vindu 1 230 x 1 480 mm (B x H)

www.wicona.no
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Med Pyrobel Vision Line tilbyr vi nye elegante løsninger og
muligheter for design og arkitektur. Pyrobel Vision Line er testet
og godkjent for EI 30 og EI 60 i stål, aluminium og treprofiler.

Løsningen for brannbeskyttelse,
sikkerhet og transparens.

www.Yourglass.com
AGC Flat Glass Svenska AB

+46 8 768 40 80 sales.svenska@eu.agc.com
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0- og 70-tallet

kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall
usent av isolerglass er du pliktig til å være med i en returordning
etur vært bransjens egen returordning for disse vinduene. Vi er et
rygg på at dine forpliktelser blir ivaretatt.

ent av isolerglass er du pliktig til

g. Se ruteretur.no
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lass og Fasadeforeningen eier
20 % av non-profitt selskapet
Ruteretur. Rutereturs oppgave er å sørge for at de som
produserer eller importerer
isolerglassruter til det norske markedet
oppfyller sine forpliktelser iht. avfallsforskriftens kapittel 14. Returordningen
finansieres ved at produsenter og importører av isolerglass betaler sin andel av
kostnadene. Dette gjøres ved at det faktureres et vederlag, som for tiden er kr
12,- for hver isolerrute som sendes ut på
det norske markedet.
Dessverre konstaterer Ruteretur at det
fremdeles er produsenter og importører av
isolerglass og konstruksjoner med isolerglass som ikke er deltakere i Ruteretur, eller selv som medlemmer unnlater å betale
det nevnte vederlaget på kr 12,-/isolerrute.
Derfor kjører nå Ruteretur, i samarbeid
med Miljødirektoratet, en vervekampanje for å sikre at alle som produserer og
importerer isolerruter og dører/vinduer/
elementer med isolerruter blir deltakere
i forhold til lovpålagte krav.
Vi henstiller på det sterkeste til å foretrekke de bedriftene som deltar i ordningen i alt fra rådgivning, tilbudsgivning og
leveranser og samtidig forklare for de som
står utenfor om hvorfor de blir valgt bort.

H

åndverkere fra Larvik,
Sandefjord, Tønsberg, Horten
og Holmestrand har markert den offisielle starten
på holdningskampanjen,

«#MEDBYGGERNE », mot svart arbeid
i byggebransjen i Vestfold.
#MEDBYGGERNE springer ut av
prosjektet Akrim Vestfold og kampanjen
retter seg først og fremst mot kundene i
privatmarkedet. Et vesentlig kommunikasjonsgrep for kampanjen er å fortelle
om de positive sidene ved å benytte hvite
tjenester.
Vi synes kampanjeinnsatsen til våre
medlemsbedrifter i Vestfold er vel verd
å støtte. Denne kampanjen er nødvendig
og den passer inn i våre arbeidsområder.
Vi håper flere fylker følger etter og setter
i gang lignende kampanjer.

Harald Aase
Redaktør

Glass og Fasadeforeningens gode samarbeid med DIBK for å komme useriøsiteten til livs gir resultater. Vi varsler direktoratet der vi mener det er berettiget
grunn til å stille spørsmål ved leveranser
av produkter og tjenester innenfor våre
fagområder. Disse varslene følges opp av
direktoratet som stiller krav til produktdokumentasjon.
Dette arbeidet vil intensiveres. Med
lemmene i Glass og Fasadeforeningen
er garantister for seriøsitet. Igjen – foretrekke disse i alt fra rådgivning, tilbudsgivning og leveranser og forklar for de
som står utenfor hvorfor de blir valgt
bort.

VI VARSLER DIREKTORATET DER VI MENER DET ER
BERETTIGET GRUNN TIL Å STILLE SPØRSMÅL VED
LEVERANSER AV PRODUKTER…

Fra innholdet
REKKVERK
ET VIKTIG TEMA
I Torshovdalen hadde arkitekt
og byggherre fokus på
fasademateriale, balkongløsning
og inngangspartier.
Rekkverksløsningen var
således et viktig tema.
Side 6-10

NÅR UTE BLIR INNE
På Haukåsen skole i Oslo brukes e-glass for å gi elevene uterom inne.
Side 12-13

BYGGHERRERS
SIKKERHETSKRAV
Må et byggs design begrenses som
følge av krav til sikkerhet?
Side 44-47

INTERNASJONAL
INSPIRASJON
«Great Amber» er en monolittisk,
kjegleformet, litt forvridd struktur med
en transparent, rav-farget fasade.
Side 50-52

TEMA
Vi ser på aktuelle forsknings- og
byggeprosjekter der materialene
tre og glass representerer
bærekraft og moderne design.
Side 17-38
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Arkitektintervjuet // Einar Hagem

LAMELLBLOKKER
I TORSHOVDALEN
Lund Hagem Arkitekter er anerkjent og prisbelønt.
Siste utmerkelse nasjonalt er Statens Byggeskikkpris for
Torshovdalen. Et annet boligprosjekt som arkitektkontoret
er kjent for er Marienlyst Park. Inspirasjonen er hentet
fra de gamle lamellblokkene på Marienlyst i Oslo.
Tekst: Harald Aase Foto: Adam Stirling

I

perioden 1936-1938 ble det oppført
sju lamellblokker i kvartalene mellom
Harald Hårfagres gate, Hammerstads
gate, Suhms gate og Gydas vei på
Marienlyst i Oslo. De ble oppført i daværende Aker kommune rett i etterkant
av Marienlystblokkene, som er bygget i
liknende funksjonalistisk stil.
Boligblokkene er frittliggende og sammenstilt i parallelle rekker. Hammerstads
gate 21 ble oppført i 1936 og Suhms
gate 18 ble oppført i 1937, de fem andre ble oppført i 1938. Ulf Berbom tegnet Gardeveien 2, Gunnar Bjerke tegnet blokkene i Hammerstads gate, og
Sverre Poulsen tegnet blokkene i Harald
Hårfagres gate og Suhms gate.
Alle de sju gårdene er konstruert av
jernbetong, mens fasadene har overflater
av pusset mur. Alle har åtte etasjer, der
øverste etasje er delvis trukket inn for å
gi plass til takterrasser, mens etasjene fra
sjuende og nedover har sørvendte balkonger.
– Lamellblokkene fra 30- tallet har disse lange balkongbrystningene som vi ønsket å jobbe videre med. Marienlyst Park
ble et sted å videreutvikle ideene. Men
også boligen i Torshovdalen er inspirert
av lammelltypologien, kombinert med
gatestruktur og lavblokker.
Boligprosjektet Torshovdalens første
byggetrinn, med 152 leiligheter, sto ferdig i 2013. Del to, med 57 leiligheter, var
klar for innflytting i april 2014. Alt fordelt

i seks boligblokker, som varierer i høyde
fra tre til ni etasjer.
Fasadeuttrykket i Torshovdalen, mørk
tegl mot øst, og lyse fasader mot vest og
sør, understreker karaktertrekkene på
tomten som et tydelig arkitektonisk grep.
Teglfasaden har smale vertikale vindusfelt
med skrå vindussmyg som gir rommene
innenfor mer dagslys og utsikt. Bruken
av tegl i fasaden var et bevisst valg for å
redusere støy i leilighetene.
Fasadene mot sør- og vest er lyse og
åpne, og henvender seg mot parken og
utsikten. Et utenpåliggende søylesystem
bærer sammenhengende balkonger med
vekslende bredder. Variasjonene i bredde
på balkongene skaper et spill i fasaden,
samtidig som det gir varierte utesoner og
mer dagslys inn i leilighetene.
Juryen i Statens Byggeskikkpris begrunner prisen blant annet med
«Deretter har utbygger og arkitekt i fellesskap klart å finne løsninger og økonomiske prioriteringer som har gitt spesielt gode
boligkvaliteter og arkitektur av høy klasse.»
– Hvilken betydning av balkongløsning
og innglassing hatt i det arkitektoniske uttrykket?
– Arkitekt og byggherre hadde fokus og
prioritet på tre temaer i prosessen; fasademateriale, balkongløsning og inngangspartier. Rekkverksløsningen var således et
viktig tema. Fasadekomposisjonen består
av to svært ulike uttrykk, der den støy
02 // 2016
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Balkongene varierer i dybde og balkongplanene varierer fra etasje til etasje. For å
unngå et «aktivt» rekkverkssystem ble
stenderne derfor plassert bak glasset og
lakkert i en lys grå farge. Dekkeforkanten
ble lakkert i en mørk valør for å aksentuere det «springende» horisontale båndet.

utsatte baksiden er tungt og tett, mens
forsiden mot sol og utsikt har fått en åpen
karakter med sammenhengende balkongbånd. Torshovdalen har 1,6 kilometer
glassrekkverk. Vi ønsket opprinnelig fast
8
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innspent glass, men dette ble en for dyr
løsning, sier Einar Hagem, supplert av
kontorpartner Mette Røsbekk.
Balkongene varierer i dybde og balkongplanene varierer fra etasje til etasje.

– Vi ønsket at fokuset skulle ligge på
denne variasjonen og unngå et «aktivt»
rekkverkssystem med en mengde synlige stendere med ulik avstand. Stenderne
ble derfor plassert bak glasset og lakkert
i en lys grå farge. Dekkeforkanten ble lakkert i en mørk valør for å aksentuere det
«springende» horisontale båndet.
– Sagstuen AS leverte og monterte både
rekkverk og innglassing, slik at vi fikk en
helhetlig løsning og sammenheng i profilene.Vårt kontor var aktivt med i denne
prosessen og utviklet detaljer og prinsipper
sammen med Sagstuen AS. Det ble laget en
1:1 prøve av balkongrekkverket før det gikk
i produksjon. Rekkverk består av ekstruderte og lakkerte aluminiumsprofiler, både i
dekkeforkant og bakenforliggende stendere.

Marienlyst Park i Oslo. Foto: Lund Hagem
Arkitekter

– Innglassing er ofte kun tilvalg i leilighetsprosjekter. I Torshovdalen var det både
standard og tilvalg?
– Bakgrunn for at vi valgte innglassing
på Torshovdalen var at enkelte balkong
er hadde støynivå over grenseverdien og
dermed var avhengig av støyreduserende
tiltak. Prosjektet ble derfor rammesøkt
med innglassing som standard i leilighetene vendt mot øst. I ettertid er det
kommet noen flere innglassede balkonger
som et resultat av kundeendringer. Her
fikk vi et godt system som var gjennomtenkt og tilrettelagt for både åpne og innglassede løsninger.

Lamellblokker i
Gardeveien på Majorstua. Fra venstre: Gardeveien 2,
Suhms gate 18, Harald Hårfagres gate
12 og Harald Hårfagres gate 10. Foto:
Anders Beer Wilse

GLASS SOM BYGGEMATERIALE
Glass er ikke et utstrakt byggemateriale
i boligblokker og bruken begrenser seg
ofte til innglassing, balkonger, dører, vinduer og enkelte interiørdetaljer i baderom
og kjøkken. I de fleste andre typer bygg er
det derimot litt mer handlingsrom.
– Hovedegenskapen til glass er jo at
materialet visker ut skillet mellom ute og
inne. Den egenskapen prøver vi spesielt
å utnytte i hytter i naturen. Grunnen til
at folk bygger hytte er fordi man har et
forhold til stedet og naturen der hytta
bygges.
– Glassets egenskaper blir enda mer
interessant om vi ser på prosjektet
Deichmanske Hovedbibliotek. Der jobber vi med glass på en måte vi ikke har
gjort før. I det nye biblioteket bruker vi
glasset som fasademateriale og tykkelsen
og overflaten på glasset blir viktig i det
arkitektoniske uttrykket. Deichman vil
bli kledd med et glasslag utenpå klima02 // 2016

9

Arkitektintervjuet // Einar Hagem

speiles i glassfasaden og vi har egentlig
ingen kontroll på hva som speiles. Det
skifter veldig. I Deichman derimot er det
mer materialiteten i glass som vi ønsker
benytte.
Som et interessant eksempel på det
motsatte trekker Hagem frem Dæleneng
gtaten 36 i Oslo der refleksjonen i glass
fasaden bringer bygget inn i omgivelsene.

Deichman vil bli kledd med et glasslag utenpå klimahuden.
Foto: Lund Hagem Arkitekter

huden. Hensikten med dette translucente
glasslaget er blant annet at det skal diffusere dagslyset inn i biblioteket og gi et
sammenhengende fasadelys omtrent som
ute på en litt tåkete dag.
Glassfasaden utvendig har ulik grad av
matthet og vil gi lite refleksjon.
– Refleksjoner kan være interessant
men også problematisk. Alt i omgivelsen

ENERGI
Fra 1. januar ble det gjeldende nye energiregler. Nye bygg skal ha tilnærmet passivhusnivå. Dette skaper mulig utfordringer
for prosjektering og arkitektonisk utforming av bygg.
– Gir de nye kravene dere begrensinger
i arbeidet med å skape god arkitektur?
– Nei, vi har lenge vært opptatt av å
skape bygg som bruker minst mulig
energi. Likevel er det fortsatt vanskelig å
innfri kravene, særlig i større boligbygg.
Hele byggebransjen har vært gjennom
en endringsprosess og vi tror et fortsatt
samspill vil bidra til at vi når mål og innfrir krav.
Dersom vi laget et infrarødt bilde av våre
byer, ser vi at varmen forsvinner ut av alle
hus. Den energien må vi ta bedre vare på.
SOLSKJERMING
Arkitekter er naturlig nok nysgjerrige
på den teknologiske utviklingen av byg-

gematerialer. Jakten på materialer med
stadig bedre egenskaper er evigvarende.
– Er glasset et undervurdert materiale?
– Vi ser et potensiale i glass som teknologibærer. Solskjerming er for eksempel
egentlig en utfordring i arkitekturen og
viktig i forbindelse med energikontroll.
Men solskjerming er vanskelig og skaper
utfordringer med vedlikehold og utseende. Spesielt ned mot bakke- og gatenivå. Solskjermingsløsninger som sitter
på utsiden av glasset er veldig utsatt og
skaper lite kontakt mellom inne og ute.
Vi ser derfor på forskjellige løsninger.
Blant annet micro-lamellstruktur som
er lagt vinklet inn i isolerruten eller bruk
av elektrokrome glass som solskjerming.
Begge deler gir et godt utsyn. Dog er dette
per i dag kostbare alternativer.
– Men i teorien kunne du ønsket deg
mer bruk at løsninger som teknologisk integreres inn i glasset?
– I teorien kunne vi tenke oss løsninger
er der vi kunne styre solgjennomstrømmingen. Spesielt på gateplan kan det være
aktuelt å se på mer avanserte løsninger.
Vi kan ikke slippe inn mye varme fra sol
en som vi samtidig må bruke tilsvarende
energi på å kjøle ned lokaler. Butikker og
restauranter kan med fordel bruke ny teknologi for solskjerming.

Ingen endringer for Deichman
Det er mer enn seks år siden Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo vant konkurransen om å tegne Deichmanske Hovedbibliotek. I lys av markedsutvikling og produtviklingen er det naturlig å stille spørsmål om prosjekteringsgrunnlaget er endret er for «Diagonale», som er arkitektenes tittel på byggeprosjektet.
– Det er ingen byggtekniske nyheter omkring dette prosjektet. Likevel er bruk av kompositt i fasadefelt og som
bærekonstruksjoner nybrottsarbeid. Vi oppdager noe nytt hele tiden. Kompositt er et unikt og dynamisk materiale. Det er få komponenter, reduserte kuldebroer, vi får smidige visuelle overganger. Dette kommer spesielt til
syne når det er forskjellige krav til bæring.
Alle bæresøyler av kompositt er like tykke,
men materialets evne til å ta opp last gjør
at man tilpasser tykkelsen på godset i
bjelkene etter størrelsen på lasten den
skal ta opp.
– Men de samme krav ligger der og den
samme prosjekteringen ligger til grunn. Vi
lager i disse dager en ny mock up av et
komplett felt for å kunne gjøre nødvendige
tester, sier arkitekt og partner Nils Ole
Bae Brandtzæg i Atelier Oslo.
Kilder: Einar Hagem, Husbanken, Wikipedia
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Nyhet! Slankere
designmuligheter
til fasaden.

Schüco har utvidet sitt fasadesortiment med to nye profilsystemer Schüco FWS 35 PD
og Schüco FWS 60 CV. Begge er spesielt utviklet med fokus på et slankt design, samtidig
som høye krav til energi, sikkerhet og funksjon ivaretas.
www.schueco.no
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Illustrasjon: Shutterstock

ZEB // Dynamiske fasader

HVORDAN KARAKTERISERER VI

fremtidens glassfasader?
Det pågår i dag en rivende teknologisk utvikling i samfunnet rundt oss. Skal bygge
næringen henge med i svingene, og byggene våre tilfredsstille krav og forventninger
inn i fremtiden er det viktig at vi ikke lar toget gå og vi blir stående igjen på perrongen.
Tekst: Steinar Grynning (SINTEF) og Francesco Goia (NTNU)

S

amspillet mellom fasader og
tekniske installasjoner blir
sannsynligvis viktigere og
viktigere i byggene som skal
bygges i fremtiden. Dette gjelder også for eksisterende bygg som skal
rehabiliteres. Fasadedesign må derfor
sees i en større sammenheng der ytelsen
til byggene allerede på tegnebrettet må
karakteriseres sett fra et mer helhetlig
ståsted. Kanskje vil statiske fasader erstat-

12
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tes til fordel for fasader med egenskaper
som kan endres etter behov. Hva med en
fasade som isolerer godt på vinteren, men
slipper varmen igjennom på sommeren?
Dette er muligens teknologier som ligger litt frem i tid, men vi ser at det finnes
systemer på markedet som har noen av
disse mulighetene allerede. De kan i så
måte passe inn i en slik kategori vi kan
kalle for dynamiske fasader.
Tradisjonelt har tekniske forskrifter

og dermed også måten vi dokumenterer
ytelsene til fasadene i byggene våre basert seg på en vurdering basert på statiske
parametere. For de ikke-gjennomsiktige
delene av fasadene har dette i Norge vært
ensbetydende med “U-verdien”, altså hvor
godt isolert fasadene har vært. For de
transparente delene har solfaktor (g-verdi) og synlige lystransmisjon vært de to
tilleggsparameterene de har blitt vurdert
på. Vi ser allerede nå at disse parameterne

ikke er fullgode størrelser for å beskrive
og karakterisere moderne fasader. Effekt
av for eksempel termisk masse i fasader
og bygget ellers blir ved en slik enkel karakteristikk helt neglisjert.
Hvis vi ser mer detaljert på fordel
ingen av energibruken i bygninger gjennom historien, ser vi at oppvarmingsbehovet har vært en dominerende post
i et kaldt klima som i Norge. I så måte
har U-verdier vært en styrende faktor
for energiytelsen til bygget og dermed
en god indikator å bruke for en grunnleggende karakterisering av en fasade.
Oppvarmingsbehovet har imidlertid blitt
lavere og lavere i takt med at fasadenes
isolasjonsnivå har økt som et resultat
av de stadig strengere forskriftskravene.
Som en konsekvens av dette har de stadig mindre inkrementelle forbedringene
av bygningsdelenes U-verdi, mindre og
mindre effekt på det totale energibehovet
i en bygning. Videre vil et ensidig fokus
på akkurat denne parameteren ikke lenger være fullgodt dekkende for å karakterisere fremtidens fasader.
TRANSPARENTE DELER
For de transparente delene av fasaden, er
situasjonen mye den samme. De isolerende egenskapene til vinduer og andre
transparente fasadeelementer har økt og
vi må begynne å se nærmere på hvilke
parametere vi bruker for å karakterisere ytelsen til disse. For det første er et
ensidig fokus på varmetapsegenskaper
(U‐verdi) en lite hensiktsmessig måte å
karakterisere et vindu på. Soltilskudds‐
egenskaper (solfaktor og synlig lys) må
og tas hensyn til.
Det er blitt gjort mye arbeid knyttet til
vurdering av vinduers energiytelse, men
når vi nå stadig beveger oss i retning av
bygninger med lavere energibehov og til
syvende og sist energiproduserende hus
(såkalte plusshus) er det viktig å gjøre
vurderingene av vinduenes ytelse i kontekst av at de skal plasseres i bygg med
svært godt isolerte bygningskomponenter
og at vi høster og utnytter dagslyset på
en best mulig måte. Det er også viktig å
poengtere at de klimatiske betingelsene
byggene våre blir utsatt for er dynamiske. Vær, sol og temperatur er i konstant
endring, både på døgn- og sesongbasis.
Det er innlysende at den ytelsen vi ønsker
oss fra en fasade er annerledes en varm
sommerdag enn på enn kald vinterdag.
Akkurat det er nok alle enige i og dette må vi sørge for å adressere på en god
måte når vi designer fasader. Det ligger
et stort potensiale i å utvikle gode kon-

septer for fasader som kan tilpasse seg de
ytre (uteklima) og indre (inneklima og
forhold intern i fasaden) påkjenningene
den utsettes for. Og da må vi være i stand
til å karakterisere de ulike egenskapene
på en god måte. Et enkelt eksempel på
dette er noe så alminnelig som justerbar
solskjerming hvor g-verdi og synlig lystransmisjon varierer avhengig av solskjermingens innstillinger.
VIKTIG MED TESTER
Vi tror videre at eksperimentelle forsøk
og tester vil bli viktigere i tiden som
kommer. Kanskje har det tidligere vært
tilstrekkelig å oppgi en øvre og nedre
grenseverdi for en vilkårlig vurderingsfaktor og således gi en indikasjon på
hvordan en fasadeløsning vil fungere i to
ekstremsituasjoner. Dette er imidlertid
en dårlig måte å beskrive faktisk ytelse
på. Den teknologiske kompleksiteten i
dagens og fremtidens fasader er stor og
de beregningsverktøyene vi har per i dag
er ikke alltid gode nok til å fange opp alle
de små og store nyansene. Og samtidig
må vi sørge for å ta opp samspillet med
de tekniske installasjonene som opp
varmings, kjøle og ventilasjonsanlegg.
Per i dag eksisterer det ikke fullgode
vurderingskarakteristika for avanserte
fasadeløsninger. De nevnte dynamiske
fasadene krever og andre karakteriseringsmetoder enn de tradisjonelle mer
statiske fasadene. Et viktig arbeid i tiden
som kommer, vil være å utvikle gode
standardiserte vurderingskriterier og
metoder for hvordan vi gjør denne karakteriseringen. I det fagmiljøet vi kjenner
best, nemlig det ved SINTEF og NTNU,
er det allerede lagt et grunnlag for dette gjennom en del av det arbeidet som
er gjort i forskningssenteret for nullutslippsbygg (ZEB) og andre tilgrensende
aktiviteter, men det gjenstår fortsatt mye
upløyd mark. Vi jobber videre.
SKINTECH
Nylig fikk SINTEF tildelt finansiering
fra Forskningsrådet for å jobbe med
avanserte fasadeløsninger som skal fungere i fremtidens bygninger gjennom
et kompetanseprosjekt for næringslivet
med tittelen «Advanced building skins
with integrated technology – SkinTech».
I dette prosjektet vil karakterisering av
ytelser ved fullskala forsøk i testbygning
er være et hovedmål. Her har vi mulighet for å måle hvordan fasadeløsningene
ytelser er i et reelt klima og også hvordan
samspillet fungerer mellom fasadene
og de tekniske installasjonene. Med oss

Fullskala laboratorie
utstyr hos SINTEF i
Trondheim for
simulering av
klimapåkjenninger.
Foto: SINTEF

på laget i prosjektet har vi industripartnerne NorDan AS, Schüco Norge AS og
Saint-Gobain Byggevarer AS. Andre involverte, er forskningspartnerne NTNU,
Lawrence Berkeley National Laboratories
i Berkeley, Universitetet i Torino og europeiske kompetansenettverk som COST
og IEA-samarbeid.
Vi ser lyst på fremtidens glassfasader!
02 // 2016

13

FLYTTET UTEROMMET INN
Haukåsen skole i Oslo har flyttet uterommet innendørs. Skolen huser 76 spesialelever
med spesielle behov. For å skape følelsen av å være ute er det montert inn tre glasstak
på til sammen 180 kvadratmeter. Overlyset bidrar til dagslys uansett årstid.
Tekst: Harald Aase Foto: Adam Stirling

Haukåsen skole er en spesialskole på
Alna i Oslo. Skolen har 76 elever fra 1.
– 10.trinn. Mange av skolens elever kan
ikke være ute når det er kaldt. Skolen
bruker derfor et nybygget atrium som
et lukket lekerom der elever får samme
opplevelse som om de skulle vært i et leke
område utendørs.
Det gjorde kravene til mye dagslys åpenbare. Den beste muligheten for å bringe
inn dagslys var gjennom skolebyggets
flate tak. Løsningen ble tre pyramideformede glasstak med 2-lags isolerglass
med e-glass-funksjon. Altså at glassene
er elektriske varmekilder som skal sikre
oppvarming for snøsmelting.
– I prosjekteringsfasen så ble det benyttet en simuleringsmodell for beregning
av dagslys. For å få tilstrekkelig med
dagslys gjennom vinterhalvåret, ble det
valgt e-glass. Dette har fungert slik det
var prosjektert. Det har ikke gått så lang
tid siden prosjektet var avsluttet så vi har
ikke sett effekten av e-glassene i mer enn
én vintersesong, sier Nicklas H. Haugen,
Det innbygde atriet
på Haukåsen skole
har tre identiske
pyramideformede
glasstak. Kravet til
dagslys for spesialskolen ble så stort
at byggherre
Undervisningsbygg Oslo KF
valgte e-glass
i taket.
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prosjektleder i Undervisningsbygg Oslo KF.
– Vil Undervisningsbygg Oslo KF bruke
dette glasset i kommende prosjekter?
– Det er et todelt spørsmål. E-glass fungerer som en god løsning der det er behov
for snøsmeltning for å slippe inn nødvendig med dagslys, og der ingen annen
løsning er mulig. Men det er jo også en
betydelig kostnad med bruk av e-glass, så
det må jo vurderes opp mot nytteverdien,
sier Haugen.
FUNKSJONELLE GLASS
Glassene i taket på Haukåsen skole har
2-lags isolerglass. Det innvendige glasset
består at to 4 millimeter laminerte glass.
Det ytterste laget består av to 6 millimeter
laminerte glass hvor det ene har sol- og
varmedempende funksjon. Mellom glassene ligger belegget som avgir varme og
følgelig e-funksjonen.
Folien er ikke tykkere enn at glasset
fremstår med standard dimensjoner og
dermed passer glassene inn i alle typer
standard profiler. I dette tilfellet Sapa pro-

filsystem SFB 5050, montert av Noractor AS.
E-glassene leveres som både 2- og 3-lags
isolerglass og varmekilden kan ligge både
i det innerste og det ytterste laget. Det åpner for at glassene kan ha et dobbelt sett
med funksjoner.
– Når vi leverer disse glassene med dobbeltfunksjon er det normalt at den ytre
ruten smelter snøen og den indre kan
brukes til å redusere kaldras, motvirke
indre kondens eller brukes som varmekilde, sier Joni Onnela, ingeniør hos SaintGobain Glass Finland.
STOR KAPASITET
EGLAS for bruk til snøsmelting har normalt en effekt på mellom 250-1000 W/m2.
Dette avhenger selvfølgelig alltid av type
prosjekt, plassering av glass og hva slags
funksjonalitet kunden ønsker.
– Vi har ingen direkte erfaringstall fra
Haukåsen skole. Men i lignende prosjekter i Finland har vi brukt glass med en
energikapasitet på 350 W/m2. Vårt referanseprosjekt i Finland har et glassareal
på 520 m2. Der har vi en totalt energikapasitet på 182 000 W. Men det er langt
høyere enn hva vi faktisk trenger. Derfor
blir glassene ofte fordelt inn i soner som
styres automatisk av sensorer som varsler snøfall. Oppvarmingen styres ved at
utvalgte av sonene er «på» i fem minutter før neste overtar. Det er altså varme
i et begrenset antall soner av gangen og
automatikken forteller når systemet skal
stoppe.
I Finland har vi målt en gjennomsnittlig
driftstid på 150 timer med et timeforbruk
på 40 kW/t. Det årlige forbruket ligger
dermed på 6000 kW/t.
Haukåsen skole har tre glasstak på til
sammen 180 m2 med e-glass, som har en
beregnet en snittverdi på 350 W/m2 og et
totalt forbruk på 39,9 kW/t.
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Ny heve-/skyvedør fra Sapa

Oppgradert
Thermo
86-familien

Sapa Building Systems har nylig lansert en ny
heve-/skyvedør i Sapa 2160 S. Dette er en kvalitetsdør i aluminium som øker den frie sikten
samtidig som den har en god termisk isolering.
Sapa 2160 S er en videreutvikling av bestselgeren Sapa 2160 heve-/skyvedør med et slankere design. Produktet skal være optimalisert
for å gi bedre valuta for pengene i det mellomstore segmentet.
Systemet kombinerer et attraktivt utseende
med svært god energieffektivitet.
I tillegg til sin slanke design kan dørkarmen
monteres på nivå med det innvendige gulvet for
å unngå terskler. Med et omvendt låseprinsipp med elegante låseplater på karmsiden unngår man utstikkende låsebolter. De møtegående profilene med en patentert konstruksjon medfører minimale avbrudd i
glassflaten. Designhåndtak kompletterer finishen.
Heve-/skyvedøren Sapa 2160 S er tilgjengelig med enkeltspor, to spor, tre spor, med fast felt – skyvbart
felt – fast felt eller med todelt dørblad. De store dørbladene med dimensjoner opp til 3100 x 2800 mm og
250 kg håndteres enkelt takket være den smidige og stillegående løftefunksjonen med polyamidhjul på
rustfri stålskinne og integrerte rengjøringsbørster.
Den høytytende Sapa 2160 S er svært godt isolert med god luft-, vann- og vindtetthet og er aktuelt for både
nybygg og rehabiliteringsprosjekter.
Sapa 2160 S er en del av Sapa Selection, et sortiment av
spesielt utvalgte
produkter
for privat-segmentet.
Brannglass
med minimale
fuger.

Sapa Vindu 1086 PX er Sapa
Building Systems nyeste tilskudd til Thermo 86-familien.
Vinduet har energiytelser på
passivhusnivå takket være
optimaliserte tekniske løsninger. Det kompakte og
slanke vinduet oppnår en Uw
ned til 0,80 W/m2K * og tilbyr god lydreduksjon med
R w opp til 45 dB for
åpningsvinduer*.
Vindusramme og –karm har
til sammen en høyde på kun
94,5 mm for maksimalt lys
innslipp.

CONTRAFLAM STRUCTURE

CONTRAFLAM

Brannglass med minimale fug

CONTRAFLAM STRUCTURE
Brannglass med minimale fuger.

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

Wieden+Kennedy, Amsterdam
Arkitekt: NEXT architects

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

Wieden+Kennedy, Amsterdam
Arkitekt: NEXT architects

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

Postboks 1435

Saudasjøen 4208

Oslo 1081

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

www.glassolutions.no

Tel: 48 11 88 00

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

OSLO

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

TRONDHEIM

GJØVIK

SAUDA

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

OSLO

Brobekkveien 80, 058
Tel: 48 08 19 65
Fax: 22 72 37 03
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Foto: Hufton + Crow

Glass & Fasade ser på aktuelle forsknings- og byggeprosjekter der materialene
tre og glass representerer bærekraft og moderne design:
Forsker i treteknologi Lone Ross Gobakken

Bue Kjelstrup Olsen

Arkitekt Stein Halvorsen:

Helen & Hard arkitekter

– Umalt tre i kombinasjon
med glass er utrolig flott
– Glass og tre
eksponerer hverandre

– Treet vokser inne
i himmelen
– Harmonere med
trehusbebyggelsen
i Gamle Stavanger

02 // 2016
Nasjonal trekonferanse // Svevende eiketrinn i trappen // Tre vindusvarianter
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TEMA // Glass, fasade og tre
På Siriskjeret i Stavanger består den utvendige kledningen av varmebehandlet gran. Under
vindusbeslagene er treet fremdeles lyst, mens det blir mørkere nedover. Foto: Guro Waksvik

TRE ER

klimavennlig
RESSURSBRUK

I Norge har tradisjonen med tre som byggemateriale en lang historie, fra
vikingskip og stavkirker til moderne høyhus. Prosjektet WOOD/BE/BETTER
ønsker å styrke utviklingen av trearkitektur med basis i et bærekraftig skogbruk.
Tekst: Guro Waksvik

– Stadig flere arkitekter våger å bruke tre
som fasademateriale i større bygningsprosjekter. Det er bra. De er også villige
til å eksperimentere med nye detaljer. Det
utfordrer oss til å finne trematerialer som
egner seg best i spesifikke applikasjoner,
samt å utvikle metoder som kan vise og
dokumentere hvordan trematerialet endrer seg over tid, sier forsker i treteknologi, Lone Ross Gobakken, ved divisjon
Skog og utmark, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Ås.
Prosjektet WOOD/BE/BETTER er et
samarbeid mellom NIBIO, Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo (AHO) og Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU), samt ti norske arkitektkontorer og tre forskningsinstitusjoner utenfor
Norge. Totalbudsjettet er på 21 millioner
kroner. Prosjektets målsetting er å produsere og publisere kunnskap som vil gjøre
det lettere å øke bruken av tre i bygninger,
spesielt i urbane områder.
– Vår forskningsgruppe er spesielt
opptatt av trefasader av ubehandlet tre,
og jobber med holdbarhet og levetid. Vi
ønsker å få ut kunnskap til arkitekter, entreprenører, huseiere og byggherrer i tillegg til vitenskapelig formidling til andre
forskningsfaglige miljøer.
Treprodukter med lang levetid er både
klimavennlig og en klok ressursbruk.

Holdbare treprodukter gir lengre karbonbinding, og tre kan i mange tilfeller erstatte andre materialer med negativ miljø- og
klimaeffekt. Forskning på nedbryting og
naturlig holdbarhet er tidkrevende siden
det kan ta lang tid før treverk brytes ned.
Derfor benytter man en kombinasjon av
akselererte tester i laboratoriet og i felt
for å få nødvendig informasjon raskere.
– Videre inspiserer vi realiserte bygg
og dokumenterer holdbarheten og det
visuelle uttrykket. Nå holder vi på med å
utvikle modeller som viser hvordan vær
og aldring vil påvirke trefasader over tid.
Faktorer som spiller inn er blant annet
fuktighet, temperatur, solinnstråling og
himmelretning, i tillegg til selve kvaliteten
på materialet. Målet er å simulere hvordan
gråningen vil fremtre over tid på en fasade,
og illustrere dette i en 3D-modell av det
planlagte bygget, forteller hun.
Riktig bruk av trematerialer er en forutsetning for lang levetid.
KORTREIST OG MILJØVENNLIG
I Norge har gran og furu tradisjonelt blitt
brukt som utvendig kledning. De siste
årene har bruken av umalt tre som fasademateriale økt. Dette skyldes dels økt
interesse fra arkitekter, samt dokumenterte gode miljø- og klimaegenskaper.
Produksjon av trematerialer benytter ofte

lite fossil energi i produksjonsprosessen,
og mye av energien er basert på egenprodusert bioenergi. Furu kjerneved, norsk
gran, sitkagran, lerk kjerneved og eik har
en forventet levetid på 60 år benyttet som
kledning, mens osp, bøk og bjørk forventes å ha en levetid på 15 år eller mer avhengig av detaljering og design.
– Gran, furu kjerneved og lerk blir ofte
valgt til umalte trefasader. Man må være
oppmerksom på at det er en myte at lerk
har like god holdbarhet som impregnert
trevirke. Studier viser at lerk kjerneved
har tilnærmet lik holdbarhet som furu
kjerneved. Lerk blir ofte transportert over
lengre stekninger. Det vil gi en større miljøbelastning enn for eksempel kortreist
furu, sier Ross Gobakken.
Hun mener at vanlig norsk gran er et
godt og holdbart materiale til umalte fasader, som bør brukes mer. Det er kortreist, prisgunstig og gråner pent.
– Norge har aldri hatt så mye skog som
nå, og spesielt på Vestlandet, som har store mengder sitkagran.
Utvikling av miljøvennlige beskyttelses
metoder for tre er et viktig forskningsområde. Det kommer stadig flere miljøvennlige produkter på markedet som er laget
etter nye metoder for trebeskyttelse og tremodifisering, som for eksempel behandling av tre med furfurylalkohol (Kebony).
02 // 2016
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Acetylert tre som fasademateriale gir en lys og lett fasade. Eksempelet er fra østre bydel i Stavanger. Foto: Guro Waksvik

– Kebony er en miljøvennlig trebehandlingsprosess som er utviklet i Norge,
blant annet i samarbeid med NIBIO.
Behandlingen kan gjøres på ulike treslag. Overflaten er gyllen brun når kledningsbordene blir montert. Med tiden
vil kledningsbordene få en sølvgrå farge.
Behandlingen gjør trematerialet mer
motstandsdyktig mot råtesopp i forhold
til ubehandlet materiale.
Ross Gobakken er også involvert i prosjektet DURAWOOD, et spesifikt samarbeid mellom Polen og Norge. Målet er å
lage miljøvennlige treprodukter som kan
erstatte impregnert og malt tre.
– Vi tester ut en rekke miljøvennlige og
naturlige komponenter, alene og i kombinasjon, som vi kan behandle trematerialer med for å øke holdbarheten til tre i
Lone Ross Gobakken i
NIBIO har forsket på
svertesopp på treoverflater. Hun jobber
også med beskyttelse
og bruk av tre, og med
modellering av levetid.
Foto: Helle Ross
Gobakken
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fasader og terrassedekker. Hundrevis av
ulike komponenter og kombinasjoner, alt
fra propolis til linolje og ekstrakt fra lupiner, blir testet i prosjektet, forteller hun.
Målet er at sluttproduktene skal være
miljøvennlige, holdbare og ha et akseptabelt visuelt uttrykk. Prosjektet er i sluttfasen. Det arbeides nå med å sammenstille
resultatene fra mange ulike tester for videre publisering og eventuelt kommersialisering.
ØKT BRUK AV UMALT TRE
Tre handler også om politikk, altså et bevisst ønske i samfunnet om å bruke mer
tre. Tre brukt i bygg lagrer karbon i hele
byggets levetid. Ved å utvikle metoder og
materialer som forlenger levetiden til tre i
bygg, vil potensialet for å lagre karbon øke.
– Vi må ta lærdom av byggeprosjekter
som har stått en stund, og dokumentere
hvordan nye metoder og materialer fungerer over tid, dette gjør oss i stand til
utvikle stadig flere holdbare produkter og
systemer i tre.
Hun synes det er mange supre trekledningsprosjekter i Stavanger for tiden, og
trekker spesielt fram Siriskjeret.
– Den utvendige kledningen består av
varmebehandlet gran. Under vindusbe-

slagene er treet fremdeles lyst, mens det
blir mørkere nedover. Jeg synes det er fint
og gir liv til fasaden. Andre liker det ikke.
Derfor er det viktig med forutsigbarhet.
Arkitekter, byggherrer og huseiere må få
kjennskap og kunnskap om hva som skjer
med trematerialene over tid.
Et annet bygg i samme område bruker
acetylert tre som fasademateriale, noe
som gir en lys og lett fasade.
– Det er økende bruk av umalte trefasader, spesielt i offentlige- og næringsbygg. Trenden nå er grått, og mange synes umalt tre er fint. Jeg synes umalt tre
i kombinasjon med glass er utrolig flott.
Det vil det bli mer av framover.
Ross Gobakken har en doktorgrad i
treteknologi. Hun har jobbet innenfor
fagfeltet siden 1996, først med biolog
iske skader i bygninger i Mycoteam, siden som forsker ved NMBU og NIBIO.
Svertesopp på treoverflater er hennes
spesifikke forskningsfelt, men hun jobber
også med beskyttelse og bruk av tre, og
med modellering av levetid.
Bærekraftig utnytting av biolog
iske
ressurser er en av NIBIOs visjoner.
Instituttet ligger i forkant av det grønne
skiftet, med overgangen fra oljeøkonomi
til bioøkonomi.

Takk for besøket!

Klart floatglass

Pilkington OptiView™

Pilkington OptiView™
– tiltrakk seg oppmerksomhet på Nordbyggsmessen!
Vårt lavreflekterende glass Pilkington Optiview™ har et holdbart pyrolytisk online belegg som
minimerer refleksjonen til ca 2%. Glasset har nøytral farge og en lystransmisjon som er mer enn
90%. Pilkington Optiview™ vekker stor interesse i bransjen og ble derfor vist i stor-format på
Nordbygg 2016 i Stockholm. Glasset tiltrakk enorm oppmerksomhet siden de lavreflekterende
egenskapene skilte seg klart ut i forhold til andre belagte glass. Rengjøringsklutene ”gikk varme”
da mange besøkende måtte føle på det nesten usynlige glasset for å forsikre seg om at det virkelig
var et glass der. Takk for besøket på vår stand for å se på våre glass i stor-format!
Det riktige glass på det riktige plass: Pilkington OptiView™
www.pilkington.no

TEMA // Glass, fasade og tre

SIGNALBYGG: Preikestolhytta signert Helen & Hard Arkitekter har fått både nasjonal og internasjonal anerkjennelse. Bygget har betydd mye i profileringen i
bruk av tre. (Foto: Emilie Ashley)

TREARKITEKTUR I VEKST
Den nasjonale konferansen for trearkitektur går av stabelen for fjerde gang i
Oslo i begynnelsen av juni. Den er en arena for alle som er opptatt av dagens og
morgendagens trearkitektur.
Tekst: Guro Waksvik

– Målet er å skape møteplasser for hele verdikjeden fra skog til bygg, med hovedvekt på arkitektur. Vi kommer til å presentere trearkitektur
både fra Norge og utlandet, forteller prosjektleder Knut Werner Lindberg Alsén.
Sammen med Aasmund Bunkholt i TreFokus
tok Lindberg Alsén initiativet til å etablere den
nasjonale konferansen, som ble arrangert for første gang i 2013. Bakgrunnen for initiativet er at
bruk av tre og trearkitektur er voksende. Norsk
trearkitektur har høy kvalitet, og har markert seg
både nasjonalt og internasjonalt.
– Foreløpig er det ingen stor konferansen, men
de som kommer er dedikerte. Vi bygger sten på
sten, og håper konferansen vil vokse seg større
ette hvert. Den er en arena der næringslivet, akademia og myndighetene kan møtes for å bli inspirert, tilegne seg kunnskaper og bygge nettverk.
Leverandører får anledning til å presentere seg,
og det offentlige får orientert seg om muligheter.
Konferansen er et samarbeid mellom Norsk
Treteknisk Institutt (Treteknisk), Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo (AHO).
– Vi er også i dialog med utdanningsinstitusjonene i Bergen, Trondheim og på Ås. Vi ønsker å
forankre konferansen i utdanning og forskning,
sier Lindberg Alsén.
TreFokus eies av skogbruk og treindustri i
Norge, og formidler informasjon til profesjonelle aktører innen bygg og til forbrukere. Lindberg
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Alsén har bakgrunn som forskningsformidler og
rådgiver for universitet-, ingeniør- og arkitektbransjen, og er i dag journalist med arkitektur
som hovedfelt. Han står bak boka En reise i norsk
trearkitektur, som ble gitt ut i 2013. Den tar for
seg moderne trearkitektur i Norge.

har vært viktig, understreker Lindberg Alsén. Et
eksempel er de nye studentboligene på Ås som er
bygget i massivtre. Prosjektet tilførte næringen og
entreprenørene viktig kompetanse. Et annet godt
eksempel er Campus Ringerike, som skal bygges
som passivhus med hovedkonstruksjon i massivtre.

MORGENDAGENS TREARKITEKTUR
Konferansen har tre hovedtema: Forholdet mellom det tradisjonelle og det nyskapende, offentlige etaters muligheter innen bruk av tre, samt
trearkitektur og formgivning i morgendagens
samfunn. Fremragende trearkitektur er konferansens hovedprofil. Konferansen skal også være
innovativ. De siste 15 årene har det vært en rivende utvikling på bruk av tre i arkitektur.
– Sterke signalbygg som Preikestolhytta og
Vennesla bibliotek, begge signert Helen & Hard,
har betydd mye i profileringen av bruk av tre, sier
Lindberg Alsén.
Med Ullerud helsebygg i Frogn kommune
blir landets hittil største helsebygg i tre realisert.
Jostein Rønsen Arkitekter står bak bygget, som
skal være i massivtre.
– Det ble kalkulert på stål og betong, kontra tre.
Tre var best på pris og miljø. Vi skal ikke langt tilbake i tid før tre var dyrere enn betong på grunn
av usikkerhet rundt kostnadene ved å bygge stort
i tre. I dag har næringen denne kompetansen. De
siste årene har det også vært flere spennende boligprosjekter i tre, og utviklingen av studentboliger

TREPRISEN
Treprisen ble opprettet av Treopplysningsrådet
i 1961, og forvaltes nå av TreFokus AS. Prisen
deles ut i samarbeid med NAL. Den er en av de
mest aktete hedersprisene for god trearkitektur i
Norge. Den tildeles arkitekter som en anerkjennelse for særlige kunstneriske kvalifikasjoner og
teknisk dyktighet ved riktig bruk og behandling
av norsk trevirke.
– Under den første nasjonale trearkitekturkonferansen gikk prisen til Helen & Hard Arkitekter.
Prisen skal alltid deles ut i forbindelse med konferansen, men ikke nødvendigvis hvert år, sier
Lindberg Alsén.
Treprisen er en hederspris for god trearkitektur
og tildeles arkitekter som har vist innovasjon og
dristighet ved siden av teknisk og arkitektonisk
riktig bruk av materialet tre. Treprisen vektlegger
at tre brukes på en god måte i kombinasjon med
andre materialer samt at miljømessige forhold
blir stadig mer vesentlig. Vinneren av Treprisen
utpekes av en jury, som er alene om avgjørelsen.

Xxx // Xxxx

Jubileumspriser på våre plastprodukter ut 2015
Pris er å forstå NOK netto pr. m2

Polycarbonat klar

Akryl klar

1250x2050 / 2050x3050

1520x2050 / 2050x3050

2 mm:
3 mm:
4 mm:
5 mm:
6 mm:
8 mm:
10 mm:

180,260,350,440,530,700,880,-

2 mm:
3 mm:
4 mm:
5 mm:
6 mm:
8 mm:
10 mm:

140,200,270,340,400,540,670,-

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 02 // 2016
www.ewglass.no – post@ewglass.no
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Viken Skog er et pionerprosjekt i norsk sammenheng. Tanken bak
utformingen er å fremme trevirkets muligheter i framtidens bygg.
Bygget ligger tett opptil riksveien. Store felt i glass blir som et
stort utstillingsvindu. Foto: Kim Müller

Varmt tre

MOT KALDT GLASS

Arkitekt Stein Halvorsen liker godt kombinasjonen tre og glass. – Det varme, myke
og taktile treet mot det krystallinske, kalde og harde glasset gjør at materialene
eksponerer hverandre på en fin måte. Det gir et arkitektonisk flott uttrykk.
Tekst: Guro Waksvik

D
I Viken Skog er det brukt hard eik i trapper
og på gulv, lys osp på vegger og lys gran på
taket i rommene nede. (Foto: Kim Müller)
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et nye administrasjonsbygget til Viken Skog er et av de
første høyhusene i massivtre
her i landet. Det ligger tett
opptil riksveien mot dal
førene Hallingdal og Valdres. Store felt i
glass vender ut mot riksveien, og er som
et stort utstillingsvindu som presenterer
tre som moderne konstruksjons- og overflatemateriale.
– Glasset er mye mer enn et vindu.
Det eksponerer materialbruken og detaljene. Fra utsiden kan en se materialene og hvordan de er brukt. Tanken
bak utformingen er å fremme trevirkets
muligheter i framtidens bygg, sier Stein
Halvorsen.
Viken Skog SA er Norges største skog
eiersamvirke med omlag 10.000 andelseiere på Østlandet. Til sammen bidrar de
med en femdel av den samlede leveransen
av tømmer i Norge. Samvirkets formål er
å sikre langsiktig råderett og avkasting på

skogeiendommene gjennom bærekraftig
utnyttelse av ressursene.
– Vegger, gulv og tak er i massivtre
som tømmeret i en tømmerhytte. I midten er kongla, kledd med trespon. Det er
en gammel metode som er brukt på tak
i hundrevis av år. Sponen er kløvd med
øks slik det skal gjøres på ekte vis. Flatene
er ruglete og sprer lyset som en reflektor.
Lyssatt om kvelden står kongla og skinner
som gull. Her i Norden er skog som gull
å regne, slår arkitekten fast.
Alle elementer og konstruksjoner
med unntak av heissjakten, er i tre. Det
er brukt forskjellige tresorter. Hard eik i
trapper og på gulv, lys osp på vegger, lys
gran på taket i rommene nede. Som en
utstilling av ulike treslag.
– Inne er atmosfæren og opplevelsen
av rommet helt spesiell. Tre gjør noe med
både klang og lukt.
Viken Skog er et pionerprosjekt i
Norge. Selv om det er et relativt lite kon-

torbygg er det blitt et landemerke og et
utstillingsvindu for tre som byggemateriale. Til oppvarmingen er det brukt fjernvarme med bioenergi.
– Vi tegner mye tre. Det er et varmt og
norsk materiale, og slik sett takknemlig å arbeide med. En av fordelene med
kombinasjonen glass og tre er kuldebro
brytingen. Glasset kan for eksempel felles
rett inn i trekonstruksjonen uten karmer
og rammer, slik at kontrastene mellom
tre og glass blir til klare overganger.
Materialene framhever hverandre.
SAMETINGET
Stein Halvorsen Arkitekter AS ble etablert av Stein Halvorsen da han Christian
Sundby vant konkurransen om sametingbygget i Karasjok i 1996. Bedriften
holder til i Oslo, og har i dag 17 ansatte.
Sametinget er samenes parlamentsbygning
i Norge. Bygningen inneholder også samenes spesialbibliotek og arkiv. Bygningen

er kledd i ubehandlet lerk og har i dag en
sølvgrå fargeskala lik mange av trebygningene i regionen. I 2001 fikk arkitektene
Statens Byggeskikkpris og Nord-Norges
Arkitekturpris for Sametinget. Prosjektet
har fått stor oppmerksomhet og anerkjennelse internasjonalt.
– I høst fullførte vi et tilbygg til Same
tinget. Bygget er et rent kontorbygg på to
etasjer med åpne gallerier mot et stort fellesrom. I hver ende av fellesrommet er det
store glassflater som integrerer landskap
og interiør. I interiøret er det benyttet
furu. Den enkle kullsvarte bygningskroppen fornemmes som et landskapselement
som gror opp av bakken. Når du kommer inn åpenbares en varm hule, som en
canyon. Den utvendige kledningen er i
brent furu. Bygget framstår som en stor
svart stein på vidda. Forkullingsprosessen
gjør at treet impregneres. Treverket konserveres, og kan i prinsippet stå evig, forklarer Halvorsen.

Forkullet tre er nokså vanlig i Japan,
men lite brukt i Norge. Tidligere brukte
bøndene brent tre i stauren, for å forhindre
at treverket som lå under bakken skulle
råtne. Tilbygget er knyttet sammen med
hovedbygget med en elegant glassbro.
ARKITEKTUR SOM TERAPI
For ti år siden ble Viken senter for psykiatri og sjelesorg i Bardu kommune i
Troms realisert. Arkitektene var med på
planleggingen av senteret fra første stund.
– Det var tydelig uttalt at arkitekturen
er en del av terapien, slik all arkitektur
påvirker menneskesinnet. Stemningen i
pasientrommene er helt spesiell. De er
laget som moderne tømmerhytter og har
vegger med 12-15 centimeter massivt treverk. Atmosfæren i rommene gjør at du
bare er med deg selv. Du faller til ro i egne
tanker, sier Halvorsen.
Glasset skaper et samspill mellom interiøret og det kontemplative landskapet
02 // 2016
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I Viken senter for psykiatri og sjelesorg er arkitekturen en del av terapien. Glasset skaper et samspill mellom interiøret og det kontemplative landskapet utenfor.
Foto: Stein Halvorsen Arkitekter

utenfor. Hovedkonstruksjonen er i massivtre med ubehandlet trekledning. Nylig
vant arkitektene ytterligere to konkurranser. Den ene er en barnehage i Tromsø,
Trudvang barnehage med barneboliger.
Konseptet skal ivareta både funksjonsfriske barn, barn med funksjonsnedsettelser
og ansatte.
– Sensitiviteten for materialer og rom
er ofte større for mennesker med spesielle
utfordringer. Derfor har vi stor omtanke
for materialbruken. Med tanke på en human varm atmosfære har vi brukt mye
tre både i interiøret og eksteriøret. Også
dette er som et trehus som gror opp av
bakken. Kanskje mer et landskapsprosjekt enn et hus.
26
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Den andre konkurransen dreier seg om
et stort omsorgssenter i Alta. Der skal det
brukes trekledning på fasaden og mye
tre i interiøret. En organisk vegg i furu
bukler seg som en elv gjennom alle felles
arealene i 1. etasje, og knytter rommene
sammen.
– Det er takknemlig å bruke norsk trevirke. Det er flott å være med på å fremme
næringen, og bærekraft blir et viktigere og
viktigere tema innen vårt fag. I tillegg er
tre et fornybart materiale som treffer godt i
moderne byggeri, hvor økologi er et viktig
parameter, sier arkitekt Stein Halvorsen.

I det nye tilbygget til Sametinget, som er
elegant knyttet sammen med hovedbygget
med en bro av glass, er kledningen i brent
furu. I forkullingsprosessen skjer det en
impregnering, og treverket konserveres.
Foto: Stein Halvorsen Arkitekter

KOMPLETTE SYSTEMER
TIL GLASS & FASADE
INNOVATIVE OG KOSTNADSEFFEKTIVE SYSTEMLØSNINGER

SIKA NORGE AS
Sanitetsveien 1, 2013 Skjetten
tlf: 67 06 79 00 · sika.no · epost: kundeservice@no.sika.com
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TREHUSREKORD
I BERGEN

Det var et ambisiøst prosjekt, og det har krevd utradisjonelle løsninger
og tett samarbeid med alle aktører i prosjektet fra start av. Målet var
å bygge verdens høyeste trehus. Samtidig har glassfasadene gjort det
mulig å benytte ubehandlet tre i konstruksjonen.
Tekst og foto: Otto von Münchow

T

reet er blitt et bygg som alle i
Bergen kjenner til. Delvis på
grunn av medieomtale, delvis
på grunn av beliggenheten like
ved Puddefjordsbroen, en av
hovedinnfartsårene til Bergen sentrum,
og ikke minst fordi bygget står frem som
noe helt spesielt i en by som ellers er kjent
for sin gamle trehusbebyggelse.
Treet bryter med tradisjonelle byggemetoder – og bryter grenser for hva en
trodde var mulig. Treet, som stod ferdig
oppført i desember i fjor, er blitt verdens
høyeste trehus, og konstruksjonen er
blitt sammenliknet med å bygge en bro
på høykant.
Som Rune Abrahamsen, administrerende direktør i Moelven Limtre, sier det:
– I prinsippet var metodene vi benyttet
for å bygge Treet på velkjent, men ingen
har gjort noe sånt som dette tidligere, sier
han.
LIMTRE OG MODULER
Abrahamsen forteller at det helt fra start
av ble nedsatt en gruppe for å se på hvordan det ville mulig å strekke en trekonstruksjon så mange etasjer. Han legger til
at det er uvanlig at så mange aktører blir
involvert fra starten, men det var en måte
å garantere sikkerhet for byggeprosessen.
Treet er bygget som en kombinasjon av
en bærende limtrekonstruksjon og prefabrikkerte moduler. Bygget, som ligger
ved vannkanten av Puddefjorden og med
sine 14 etasjer rager over den før nevnte
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Puddefjordsbroen, består av til sammen
134 ferdige moduler.
Disse er montert i tre faser. Først ble
første til femte etasje montert, så sjette
til tiende, og til slutt ellevte til fjortende
etasje. Når modulene i hver fase var ferdig
stablet, ble det bygget en limtrekonstruksjon rundt modulene, samt en plattform
mellom hver av modulfasene.
– Plattformene mellom hver fase består
av betong og legges inn for å gi bygget
ekstra tyngde. Den store forskjellen ved
å bygge denne type bygg i tre kontra betong er at tre er så lett. Betongdekkene gir
bygget den ekstra tyngden det trenger for
å unngå store svingninger når det blåser
som verst, forteller Rune Abrahamsen.
Det er det bergenske arkitektkontoret
Artec som har tegnet og utformet det
som foreløpig er verdens høyeste trehus.
Masterarkitekt Marina Trifkovic har vært
prosjektansvarlig ved Artec, og hun understreker at prosjektet kom til gjennom
et tett samarbeid med både byggherre,
leverandører og ingeniører for å utvikle
både form og konstruksjonsprinsipper.

limtre ligger på utsiden. Bæreelementene
er riktignok blitt mer skjult enn opprinnelig tenkt idet en glassfasade med balkonger er lagt utenpå mot sør og nord, og
tett kledning lagt på øst- og vestfasaden.
Det skyldes klima og vedlikehold i forhold til høyden, i følge Trifkovic. Hadde
beliggenheten vært en annen, ville bæreelementene ha ligger mer åpent.
– Halvveis i prosjektet ble vi enige om
at limtreet måtte pakkes inn. Da hadde vi
utarbeidet worse case-scenarier og gjennomgått alle faser, steg for steg.
Resultatet er to tette og to åpne fasader, som vil beskytte mot innsyn fra
Puddefjordsbroen og samtidig åpne opp
for solen. Innglasset balkonger ble valgt
for å ha støysikring for trafikken fra broen. Trifkovic forklarer at glassfasadene
samtidig har gjort det mulig å benytte
ubehandlet tre.
– Glassfasaden med balkonger sikrer
rom omkring bygget. Vi har benyttet laminert sikkerhetsglass i nedre del. Dermed
slapp vi å ta i bruk brannglass som ville ha
fordyret løsningen, sier Marina Trifkovic.

UTVENDIG BÆREKONSTRUKSJON
– Kombinasjonen limtre og moduler var
en premiss. Deretter ble vi fort enige om
at vi måtte holde oss til en enkel form
siden konstruksjonen i utgangspunktet
ville bli komplisert nok, sier Trifkovic til
Glass & Fasade.
Hun peker på at noe av det som er spesielt med Treet er at bæreelementene i

KJENTE LØSNINGER PÅ NY MÅTE
Løsningen som er benyttet for feste av
glassfasadene, en såkalt Curtian Wallfasade der den ytre fasaden ikke har konstruksjonsmessig betydning, men bare
skal holde vær, vind og lyd ute. I Treet
bæres glassfasadene av to bjelker som er
festet i en ramme i massivtre som er festet
til hovedbæringen i limtre.

02 // 2016
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Stuen med de synlige bærebjelkene i limtre.
© Inviso - Morten Pedersen.
Den innglassete altanen
med bærebjelke i limtre.
© Inviso - Morten Pedersen.

I følge Trifkovic er grunnen til valget av Curtian wall-systemet at glassfasaden ikke kunne lande på bakken.
Balkongdekkene og bærekonstruksjonen
for glassene ble prefabrikkert, montert etter at bygget var oppført, og deretter ble
glassene satt inn.
Det er Bue Aluminium som har levert
de to glassfasadene mot sør og nord. Til
det er det benyttet Sapa system 4150 med
uisolert, enkelt, herdet og laminert glass.
Denne løsningen ble valgt fordi bygget er
fullisolert innenfor fasaden.
– Glassfasaden er egentlig bare et værskydd for å ta vare på trehuset. I tillegg
har glassene også rekkverksfunksjon på
altanene, forteller Bue Kjelstrup Olsen,
daglig leder i Bue Aluminium.
Kjelstrup Olsen forteller at det som var
utfordringen ved innfestingen, var at festene ble hentet fra de forsterkede spesialetasjene. En annen utfordring var at det måtte
lages nøyaktige beregninger for innfesting
og profil. Ytterligere en utfordring var
trimrommet der det ble brukt fullisolert
30
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glass. Det var overgangen mellom resten
av fasaden med enkelt glass til isolerglassene i trimrommet som er spesiell.
– Alt ble montert med klatrestelling,
noe som gjør det veldig fort å montere
glassfasadene. Vi brukte to og en halv
måned på begge fasadene, sier Bue
Kjelstrup Olsen.
TESTING PÅ FORHÅND
Om konstruksjonen som er blitt valgt for
Treet sier Marina Trifkovic i Artec:

– Vi har benyttet flere kjente systemer
til å bygge Treet. Det nye er hvordan vi
har satt sammen systemene. Det har blant
annet resultert i verdens høyeste heissjakt
i massivt tre. Vi hadde hele veien en veldig industriell tilnærming med fokus på
prefabrikkerte konstruksjoner.
– Vi har i realiteten bygget tre hus oppå
hverandre. Hvert slikt hus består av fire etasjer med moduler som kan stå på egenhånd.
Rundt det har vi bygget limtrekonstruksjonen som holder oppe de neste modulene.

Glassfasadene mot sør og nord er satt på en ramme utenpå den bærende konstruksjonen. Puddefjordsbroen løper kloss inntil den vestlige siden av bygget.

Alt limtre ble kappet, tilpasset og sammensatt på Moelven. Det ble deretter
tatt ned igjen og transportert til Bergen.
Modulene ble sendt rett til byggeplassen
på skip. At Treet ligger ved vannkanten
med god plass omkring seg til mellomlagring og sammenstilling, gjorde at en
slapp mye bekymringer under byggefasen. At en kunne lever på kai gjorde det
også mulig å anvende bredere moduler.
Administrerende direktør i Moelven
Limtre, Rune Abrahamsen, forteller til
Glass & Fasade at det ble gjort omfattende testing av moduler og byggematerialer
for å se hvordan konstruksjonen responderte på de svingninger og bøyinger som
et høyhus blir utsatt for.
– Det er et lett bygg og noe som ingen
har gjort tidligere. Bygget måtte være
sterkt og vi måtte beregne hva materialene kunne tåle. Alle moduler ble fullskalatestet før de ble montert for å sikre seg at
de ikke beveger seg i motfase til skjelettet,
sier Abrahamsen.
PASSIVHUS
Treet er blitt et passivhus, men med en
spesiell løsning. Hver enkel modul er et
passivhus i seg selv. Alle fellesareal i spe-

sialetasjene er derimot ikke passive, men
de er heller ikke oppvarmet. I tillegg til at
modulene er konstruert som passivhus,
har de fått dobbeltfasaden utenpå der
igjen. Rustfasaden er ekstra isolert, og
ingen støy registreres i leilighetene.
Treet er prosjektert og ført opp etter
TEK10 og er i energiklasse A. Bygget er
tilkoblet fjernvarme, og oppvarming skjer
med radiatorer. Beregnet energibruk per
kvadratmeter per år er 15 kWh. Det betyr at med en strømpris på en krone vil
det koste cirka 600 kroner årlig å varme
opp en leilighet på 42 kvadratmeter.
Leilighetene har balansert ventilasjon
med effektiv varmegjenvinning.
Abrahamsen understreker at det er utfordrende å bygge så høyt i tre. Det er forholdsvis greit å lage store elementer i limtre,
men ved et slikt høy bygg, er en avhengig av
fundamentet. Et lite avvik i fundamentet vil
gjøre at bygget blir skjevt høyere opp.
– Det er toleransen som er det kritiske.
For Moelven Limtre har Treet blitt en
nyttig erfaring, som vil kunne brukes i
nye prosjekter. Selskapet er allerede involvert i et byggverk som vil detronisere
Treet. I Brumunddal er eiendomsinvestor
Arthur Buchardt i gang med Mjøstårnet

som skal bli et 17 etasjer høyt trehus.
Rune Abrahamsen påpeker at ved siden
av et godt samarbeid mellom aktører, er
det byggherren som har den største æren
for Treets suksess. Til tross for risiko og
kostnader gøtset byggherren på, i følge
Abrahamsen.
Masterarkitekt
Marina Trifkovic
ved Artec arkitektkontor har vært
prosjektansvarlig
for den arkitektoniske utformingen
av Treet.

Daglig leder Bue
Kjelstrup Olsen i
Bue Aluminium
synes oppdraget
med Treet var
spennende.

FORNØYD BYGGHERRE
For Marina Trifkovic var det en ekstra
spore at byggherren BOB BBL (tidligere Bergen og omland boligbyggelag)
var kjempefornøyd med resultatet. Hun
trekker spesielt frem Ole Kleppe som var
prosjektsjef for byggherren, som ildsjelen
bak Treet. Ifølge Trifkovic var han flink til
å se løsninger der andre så begrensninger.
For Ole Kleppe, prosjektsjef i BOB
Eiendomsutvikling, utbyggingsselskapet
til BOB BBL, har Treet blitt et fantastisk
flott prosjekt. Det fortjener den oppmerksomhet det har fått, sier han til Glass &
Fasade. Han innrømmer at Treet har blitt
en baby for ham, og han har fordypet seg
mer i Treet enn noe annet prosjekt.
– Et mål med Treet var at det måtte ha
en arkitektur som viser at det er verdens
største trehus. Det har vi fått til. Det er
ingen tvil om hvilket materiale dette er
02 // 2016

31

TEMA // Glass, fasade og tre

Den bærende konstruksjonen i limtre
ligger åpent i nederste etasje.

Treet er konstruert av moduler og en
utvendig bærende konstruksjon av
limtre. Fasadene er dekket av enten
glass eller tett kledning.

Prosjekt: Treet

Byggeår/ferdigstillelse: 2014/2015
Sted: Bergen
Type bygg: Boligblokk
Byggherre: BOB Eiendomsutvikling
Arkitekt: Artec
Entreprenør: Sweco
Massivtre- og limtrekonstruksjoner:
Moelven Limtre
Moduler: Kodumajatehase
Fasadeentreprenør: Bue Aluminium
og Sigurd Oppheim
Profiltype fasade: Sapa
Fasadeglass: Vikeså glassindustri
og Modum glassindustri
Brann- og korridordører: Sapa

bygget av. Selv om det har fått glassfasader, er det ingen tvil om at det er en
limtrekonstruksjon du ser, sier Kleppe.
– Vi ønsket opprinnelig 15 etasjer for
at bygget skulle kunne stå opp mot broen,
men i Bergen bygger man ikke 15 etasjer.
32
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Vi fikk kommunen med på å bygge 14
etasjer, og vi bestemte oss for å se om det
var mulig å bygge så høyt i tre.
Ole Kleppe legger til at Treet ble et viktig prosjekt for BOB. I tillegg til å bygge
i tre, ønsket byggherren å ha fokus på en

prefabrikkert, industriell prosess. Dette
ble et pilotprosjekt for BOB og løsningene
ble ikke valgt først og fremst av hensyn til
økonomien. På sikt tror likevel Kleppe at
erfaringene med treet kan gi økonomisk
gevinst.

I følge Per Otto Flæte i Norsk Treteknisk Institutt fremmer Viken Skog (bildet) og Treet bruken av massivtre, limtre og andre tretyper.

Fremmer bruken av tre
– Signalbygg som Treet i
Bergen og Viken skog er
viktig for å fremme bruken
av tre, særlig massivtre, sier
seniorforsker Per Otto Flæte
i Norsk Treteknisk Institutt
(Treteknisk).

H

an jobber spesifikt med trematerialenes
holdbarhet og levetid. Fukt som kan
medføre råte er et særlig relevant tema.
– Vi sier at en utvendig kledning
på en hel fasade bør vare i 60 år. For å
sikre så lang levetid må materialenes egenskaper
være avklart, understreker han.
Klima spiller en stor rolle. For kledninger som
er spesielt utsatte for vær og vind finnes det mange
arkitektoniske løsninger, som å bryte opp og verne fasaden på forskjellige måter.
Treteknisk er et bransjeforskningsinstitutt for
treindustrien i Norge. Instituttet er en frittståen-

de og eies av omlag 130 medlemsbedrifter. Målet
er å fremme medlemsbedriftenes lønnsomhet
ved bruk av oppdatert kunnskap om trevirke,
dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse.
Instituttet driver målrettet kunnskapsformidling,
rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.

langt høyere holdbarhet, men finnes i begrensete
mengder.
– Det går framover. Før var betong og stål
dominerende i store bygg. Nå er tre på full fart
inn i markedet. I årene som kommer vil vi erfare,
lære og se på potensielle muligheter.

NYE PRODUKTER
Stadig flere bygger i massivtre, limtre og andre
tretyper. Han trekker fram boligblokken Treet i
Bergen som et godt eksempel. Treet er verdens
høyeste trehus, og består av 14 etasjer og er 51
meter høyt. Det er bygget av limtrebjelker og
massivtre, og viser at det er mulig å skape bærekraftig byarkitektur i tre.
– Det er en klar økning i bruken av tre, og
utviklingen de siste årene har vært enorm. Før
hadde vi stort sett bare gran og furu, men nå
er det kommet mange nye produkter. Vi følger
med, tester og ser på egenskaper og holdbarhet.
Dilemmaet er at det tar tid å sjekke holdbarhet,
sier seniorforskeren.
I Norge er det gunstig å velge gran eller furu.
Eik er imidlertid enda bedre egnet, men ikke til
hva som helst. Ubehandlet og kjerneved av eik ar

MILJØVENNLIG
I disse klimatider har hensynet til miljøet fått
et oppsving. Tre scorer høyt i BREEAM-NOR
klassifiseringen. Den er blant annet basert på dokumentert miljøprestasjon i kategoriene energi,
materialer, avfall, økologi og forurensning.
– Tre kan erstatte andre materialer som gir
høyere utslipp. Det er ikke mulig å slå det når
det gjelder klima, fordi produksjonen av plank
er energieffektiv og gir lave utslipp. Treet binder
karbon, og sparer slik sett atmosfæren.
Treets levetid er viktig. Råtner det fort går CO2
tilbake til atmosfæren. Varer treet lenge, er det en
positivt effekt i seg selv.
– Skal bygget etter en tid rives, kan materialene
brennes. Det erstatter mindre miljøvennlig energi
som olje, gass og kull. Tre som byggemateriale er
unikt, slår han fast.
02 // 2016
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Inspirerer
TIL ET BÆREKRAFTIG LIV
Stavangerarkitektene Helen & Hard har et langt og tett forhold
til tre som materiale. Med prosjektet Finansparken i Bjergsted
går de nye veier, og bruker en homogen trekonstruksjon.
Av: Guro Waksvik
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SR-Bank ønsket et bygg som skulle harmonere med trehusbebyggelsen
i Gamle Stavanger. Etter planen skal bygget ferdigstilles i 2018.
Illustrasjon: Helen & Hard Arkitekter og SAAHA arkitekter

– I sammenføyningene mellom søyler
og drager bruker vi 80 millimeter tykke dybler, som holder konstruksjonen
sammen. Dette gir den mest stabile sammenføyningen i forhold til for eksempel
statikk og brann, hevder sivilarkitekt
Håkon Solheim.
– Metoden er konkurransedyktig.
Vi gjorde konkrete vurderinger opp
mot konvensjonelle konstruksjoner.
I forbindelse med forprosjektet fikk
Finansparken bygget en prototype i størrelsesorden 1:1, blant annet for å teste
konstruksjonen. SR-Bank ville se størrelse og overflate på de ulike bygningsdelene, sier sivilarkitekt Håkon Solheim
i Helen & Hard Arkitekter.
Da SR-Bank bestemte seg for å samle bedriftens virksomheter i et nytt felles kontorbygg på Bjergsted i Stavanger,
ble det utlyst en konkurranse. Helen &

Hard gikk av med seieren sammen med
SAAHA arkitekter, og laget et forprosjekt
i 2015. Bygget blir syv etasjer på det høyeste, med en samlet grunnflate på 14.000
kvadratmeter. Etter planen skal det ferdigstilles i 2018. For byggherren er det et
mål at bygget skal harmonere med trehusbebyggelsen i Gamle Stavanger.
– Tanken er at bygget skal bli en forlengelse av byparken. Det er V formet, med
en sentral møteplass og glassfasade mot
den eksisterende trehusbebyggelsen.
Bygget skal ha et overbygd glasstak
over atriet, og fasader med utenpåliggende vertikale glassfinner som fast
solavskjerming.
– Vår første idé var å bruke skiferfinner, men det ville medført mange utfordringer i forbindelse med innfestninger
og vekt. Derfor valgte vi glassfinner. Det
blir tolags laminering med tynn kobber

Sivilarkitekt Håkon
Solheim begynte
hos Helen & Hard i
2007. Under utdannelsen valgte han
tre som fordypning.
Foto: Helen & Hard
Arkitekter

mesh, som er transparent og vil gi et kobberfarget gjenskinn. Vi har ikke bestemt
oss for innfestning ennå.
Kombinert med den utvendige passive
solavskjermingen har vi innvendige blendingsgardiner med reflektiv duk. I rommet mellom glasset og duken dannes det
varmluft som suges av og tas i bruk.
– Det gir et effektivt ventilasjonssystem
som samtidig ivaretar luftkvaliteten, sier
arkitekten.
Innvendig blir det mange løpemeter
med glassrekkverk, og i flere av møterommene blir det glassvegger som skal
tilfredsstille ulike krav til lyddemping.
I noen rom er det strenge akustiske
krav, andre rom er mer stille soner.
Lyddempingen er testet ut i prototypen.
– Et så stort prosjekt er viktig for byen.
SR-Bank har understreket at de ønsker å
bruke nasjonal og lokal arbeidskraft. Det
02 // 2016
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sjelden som en først antok. Dette er et typisk eksempel på utfordringer vi kan møte
i byprosjekter. Det er mange hensyn å ta.
Bygget er BREEAM-NOR klassifisert i
nivå Excellent. Klassifiseringen er basert
på dokumentert miljøprestasjon i kategoriene ledelse, helse- og innemiljø, energi,
transport, vann, materialer, avfall, arealbruk, økologi og forurensning.

Materialbruken i Vennesla bibliotek har en klar miljøprofil, med bærende konstruksjon i limtre.
Bygget fikk Statens Byggeskikkpris i 2011. Foto: Emile Ashley

er nylig slått fast at Block Berge Bygg skal
bygge, og at Moelven skal levere limtre.
Mens fasadeentreprenør ennå ikke er bestemt. Rubicon laget testfasaden.
På tomten ble det funnet en sjelden
bevaringsverdig moseart på noen gamle
36
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almetrær. Derfor kom Fylkesmannen i
Rogaland med en innsigelse i saken. En
kunne ikke uten videre hogge ned trærne.
– Etter en konstruktiv prosess ble alle parter enige om å flytte to av trærne for å ta
vare på mosen. Arten var heller ikke like

VENNESLA BIBLIOTEK
– Tre er et mangfoldig materiale med
mange gode egenskaper. Det er lett, og
samtidig sterkt. Du kan lukte og ta på
det. Det binder CO2, og er bra for miljøet. Helen & Hard er etter min mening det
arkitektkontoret i landet med bredest erfaring med tre, og de har også har utviklet
nye metoder knyttet til bruk av tre. Vi har
en bred inngangsport til tre, sier Solheim,
som også fagbrev som tømmermann.
Under utdannelsen ved NTNU tilbrakte
han en periode i Helsinki med tre som
fordypning.
– Jeg er glad i trær. Finland har mange skoger og en vinterkultur. De har en annen
tilnærming til arkitektur enn nordmenn.
Personer med ulik og variert bakgrunn
er et kjennetegn for arkitektkontoret. Det
reflekteres i prosjektene, som spenner fra
små private hytter til store kontorbygg,
offentlige bygninger, kulturhus, boligbygg
og amfiteater. Solheim begynte hos Helen
& Hard i 2007, og gikk straks i gang med
konkurranseutkastet til Vennesla bibliotek. Arkitektkontoret vant, og fikk
Statens Byggeskikkpris for bygget i 2011.
Materialbruken har en klar miljøprofil.
– Vi brukte en bærende, trygg limtrekonstruksjon. I tillegg er det utstrakt
bruk av tre på alle overflater. Fasaden mot
torget er i glass. Det gjør at en ser hele
oppbygningen av bygget utenfra. Selv de
som ikke bruker biblioteket får et forhold
til det. Ved å lyse opp bygget innenfra når
mørket senker seg, blir glasset usynlig og
transparent. Det framhever arkitekturen,
bygget og menneskene som bruker det på
en unik måte. Vi brukte trelags glass med
lave U-verdier. Et glass som trolig er blitt
standard nå.
Flekkefjord kulturhus skal stå ferdig til
sommeren. Det skal romme både kino,
bibliotek og konsertsal.
– Der har vi også i stor grad brukt tre i
konstruksjonen, men ikke like homogent
som Finansparken. Det blir en hybrid,
blanding av betong og tre.
Det er brukt trehud tilpasset trehusbebyggelsen i Flekkefjord, med en fasade
i glass mot torget. Den opphever skillet
mellom ute og inne, og viser samtidig at

alt har en sammenheng. Taket fortsetter
ut over glassfasaden. Vennesla er bygd
med structural glazing.
ENERGIEFFEKTIVE GLASS
– Det blir stadig lettere å øke bruken
av glass, fordi teknologien har nådd så
langt. Energikravene kan tilfredsstilles
uten å redusere dagslyset. Vinduer bidrar
til trivsel og opplevelse, og beboerne vil
oppleve skiftende vær og årstider.
Med lav u-verdi og høy energieffektivitet er det mulig å bruke store fasader i
glass. Dugg kan være et problem. Det kan
imidlertid forhindres ved utformingen av
bygget eller med kondensfrie glass.
– Riktig bruk av glass fordrer kunnskap om konsekvenser. Det vil aldri bli
aktuelt å gå ned på energikrav for å slippe
kondens. Jeg tror kondensfrie glass etter
hvert vil bli et tilvalg, sier han.
Glass handler om lys og transparens. Å
slippe inn dagslys kan også være en utfordring, alt etter byggets bruk.
– En åpenbar fordel med glass er det
at gir opplevelsen av å oppheve grensen
mellom ute og inne.
SOSIAL BÆREKRAFT
Helen & Hards uttalte visjon er å inspirere til bærekraftig liv. Det omfatter aspekter som energi, materialbruk og sosial
bærekraft.
– Som arkitekter kan vi være med på å
påvirke hvilken vei samfunnet skal gå. Et
godt eksempel er Vindmøllebakken, et prosjekt i Helen & Hards ånd. I prosjektet utvikler vi en ny boform, gaining by sharing,
med løsninger som gjør det enklere å bo og
leve bærekraftig. Menneskene kan påvirke
boligen og livene de skal leve der. Det er
en ny måte å tenke bolig på, sier Solheim.
Modellen er utarbeidet gjennom grundige studier av litteratur og forskning,
samt studier av velfungerende kollektiv.
Modellen kan implementeres mange steder. Vindmøllebakken er et pilotprosjekt
i Stavanger sentrum, som i høy grad tar
hensyn til trehusbebyggelsen rundt.
– Vi skal ta i bruk en ny byggemetode,
og vil bruke mye tre både innvendig og
utvendig. Stavanger står i en særstilling i
forhold til boligmarkedet, og vi har stor
tro på at det vil fungere. Vi spiller på
romslige vinduer og arkitektur med høy
kvalitet. Vindusåpninger og orientering
er nøye vurdert for å optimalisere uttrykket. Det blir ingen fasadesystemer.
Totalt blir det cirka 50 boenheter i
Vindmøllebakken. Noen av enhetene
skal fungere sammen som et kollektiv. På
taket blir det blomsterbed og muligheter

Trespa-platene i fasadene reflekterer lyset på ulike måter. Foto: Arkiv

Den grønne sonen under tårnene skaper en linje mellom skogen i nord og eksisterende bebyggelse i den
sørlige delen av området. Foto: Emilie Ashley
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I prosjektet Sti for øyet i Stokke i Vestfold blir det en amfiscene i tre, med et imaginært edderkoppnett som tak. En glasskunstner skal lage sitteputer i glass,
som skal belyses i mørket. Illustrasjon: Helen & Hard Arkitekter

for å dyrke urter og grønnsaker, såkalt
urban farming.
– Boenhetene legges ut for salg i sommer. Det blir en spennende salgsprosess
som innebære kurskvelder hvor kjøper
først etter en tid kjøper en andel i kollektivet. Dette er dønn nytt, slår han fast.
STOR BREDDE
Rundeskogen boligprosjekt var i likhet
med Finansparken opprinnelig prosjektert i tre. Treteknisk institutt godkjente
konstruksjonen, men av ulike årsaker ble
det valgt en mer tradisjonell byggemetode med tre, stål og betong. Rundeskogen
fikk hedrende omtale i Statens byggeskikkpris i 2015. Prosjektet består av tre
tårn på 11 til 16 etasjer, med totalt 113 leiligheter. Tårnene har en åttekantet form,
og er plassert slik at det skapes diagonale
siktakser mellom dem. Den grønne sonen
under og mellom tårnene skaper en linje
mellom skogen i nord og eksisterende bebyggelse i den sørlige delen av området.
– I fasaden har vi brukt trekantede
Trespa-plater, som er rotert i forskjellige
retninger. Det gjør at lyset reflekteres på
ulik måte, og gir et tredimensjonalt preg.
Fasaden har en variert glassinndeling,
med noen store glassflater.
For tiden deltar Helen & Hard i prosjektet Sti for øyet i Stokke i Vestfold, en
universelt utformet kultursti med utplasserte kunstverk.
38
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I prosjektet Vindmøllebakken sentralt i Stavanger utvikler Helen & Hard en ny boform,
gaining by sharing. Totalt 50 leiligheter legges ut for salg i løpet av året.
Illustrasjon: Helen & Hard Arkitekter

– Vår del av prosjektet har navnet Poesi
oasen. Det er en amfiscene i tre, med et
imaginært edderkoppnett som tak.
En glasskunstner skal lage sitteputer
i glass, som skal fungere sammen med
mosebelagte steiner og stubber. I mørket
skal glasset belyses sammen med scenen.

– Det er stort spenn i oppdragene våre.
Det gjør at vi utvikler oss videre.
Helen & Hard ble etablert i 1996 i
Stavanger av arkitektene Siv Helene
Stangeland og Reinhard Kropf. I dag har
bedriften 26 ansatte fra ti nasjoner. I 2011
opprettet bedriften et kontor i Oslo.
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Verdens største brannglass

Flere BIM-objekter

Vetrotech Saint-Gobain har lansert Contraflam® Mega. Med en maksimal bredde på 2 300 mm og en høyde på 4 600 mm er Contraflam®
Mega det største gjennomsiktige, isolerende, brannbeskyttende sikkerhetsglasset på det europeiske markedet. Contraflam® Mega er
ment for innvendig bruk og de store dimensjonene er spesielt gunstig
ved bruk i atrier, lobbyer og trappehus.
Contraflam® Mega gir flere multifunksjonelle valgmuligheter, for
eksempel støyreduksjon eller individuell utforming ved hjelp av silke
trykk, samtidig som brannsikkerhetsnivået opprettholdes.
Gjennom kombinasjonen av Contraflam Mega og de populære Jansen
VISS-fasadeprofilene er det designet en elegant systemløsning med
minimerte siktlinjer, noe som gir en betraktelig bedre visuell transparens, samtidig som systemet slipper mer dagslys inn i bygningen.
Contraflam® Mega er testet i Efectis Nederland B.V, der produktet
oppnådde klassifiseringen
EI 30 i Jansen VISS brannfasadesystem. Toveis
brannbeskyttelse ble dokumentert med to
30-minutters tester fra
begge sider.
Glassene er allerede tatt i
bruk i Forbury Place-kontorene i Reading, England.

De siste året har Schüco fasadesystemer fått innpass i BIMobject®
Cloud.
Nytt er at fem nye planleggingssett av vindussystemet Schüco AWS
75 SI+. Det finnes også planleggingssett for både innadslående og
utadslående dører på Schüco ADS 75 SimplySmart og ADS 90 SimplySmart-systemene.
I tillegg er det kommet et nytt sett for fasadesystemet Schüco FWS
50. De eksisterende designmodellene for Schüco FWS 35 PD og Schüco FWS 60 CV fasadesystemer har også blitt utvidet.
Et sett for Schüco ADS 80 FR 30 branndører kommer også snart.

20. – 23. september 2016

Passivhussertifisert
Sapa Fasade
Fasadesystemet Sapa Fasade 4150 er nå supplert med Sapa Fasade
4150 PH som oppfyller passivhuskravene, som er satt av det tyske
sertifiseringsorganet Ift Rosenheim.
Sapas produktutviklere har greid å øke isolasjonsnivået i konstruk
sjonen. Dette har vist seg å være tilstrekkelig for at systemet skal nå
lave UCW = 0,66 W/m2K i henhold til Ift Rosenheims teststandarder.
Verd å merke seg er at 4150 PH er en av Sapa-profilene som er aktuelle for integrering av solcelleprodukter fra SolTech Energy i fasaden.

Vinn energi i
stedet for å kaste
den ut av vinduet
Den verdensledende messen glasstec presenterer nye,
energieffektive løsninger for vindu + fasade. Benytt
bransjeguiden i glasstec-portalen med alle tilbud for din
bransje for optimalt utbytte av ditt messebesøk.

www.glasstec.de/windowsfacades
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BRANDKLASSAD ELDRIVEN SKJUTLUCKA

Nytt rekkverksystem
fra Astrup
Astrup AS har kommet på markedet med et nytt rekkverksystem
i aluminium, Aluflex Softline.
Rekkverket er både norskutviklet og norskprodusert i samarbeid
med Sapa og tidligere Hydro, samt Umbra Produkter AS i Sandefjord,
som har bistått med ideer og erfaringer gjennom hele prosessen.
– Det unike ved dette rekkverket er at innglassingen skjer på samme
vis som glassing av dører og vinduer, ved at glass/fylling monteres
inn fra siden. Det vil da bli enkelt å skifte glass/fylling om det skulle
være nødvendig, heter det i en pressemelding.

Sapa satser på sol
Integrasjon av solceller i fasader og bygg er et svært aktuelt tema om
dagen.
Sapa Building Systems har valgt å være i front og møter markedet
med å bli eksklusiv leverandør for SolTech STs solcelleprodukter i
Norden og Baltikum.
Avtalen med SolTech Energy gir Sapa Building Systems muligheten til
å tilby autoriserte produsenter produkter som har ulike grader av
transparens og som kan integreres både i isolerglassmoduler og i
tettfelter i fasader.
Aktuelle profilsystemer er
4150, 5050, 1086 og 7000.

Fireslide EI30 är en eldriven skjutlucka i
aluminium som är testad och typgodkänd för
brandteknisk klass EI 30. Den finns både i
horisontalgående och i vertikalgående utförande.
Fireslide EI30 är testad enligt EN 1634-1:2014
och är förberedd för CE-märkning enligt
standarden EN 16034.
Svalson har flera typer av tredjepartscertifierade
brandsäkra skjutluckor. Vi kan också erbjuda
alternativa lösningar där det finns speciella
krav och önskemål. Vi har ingenjörer med lång
erfarenhet som utvecklar och testar nya produkter
och vi har starka samarbetspartners i vårt
utvecklingsarbete.

Läs mer på www.svalson.com.

Testad &
Certifierad av
SP
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Svevende

TRAPPETRINN

Atle Solberg har bygget seg en praktvilla i Stavern. Samhandlingen
mellom et gigantisk karnappvindu i toppetasjen og en transparent
trapp i hovedplanet danner nerven i huset. Materialbruk og avansert
lyssetting gir Solberg lyskomfort hele døgnet, hele året.
Tekst: Harald Aase Foto: Adam Stirling

A

tle Solberg har bygget seg en
utsiktbolig med passivhusstandard. Husets eksteriør
preges av en stor karnapp
mot øst og et mangfold av
terrasser og uteplasser.
Fasadene er kledd med tre og skifer. På
taket er det montert inn solcellepaneler
som forsyner huset med mer energi enn
forventet forbruk.
Skillet mellom ute og inne består av
store skyvedører og himlingshøye glass i
karnappvindu og store vinduer og overlys
i gangarealet.
– Vi har latt arkitekt Rune Breili fått
fritt spillerom. Vi har fulgt hans valg for
estetikk, romdeling og materialvalg så å si

ett hundre prosent. Den eneste lille eneste
endring vi har gjort er at vi har droppet
overlys over hovedsoverommet. Vi har
nå bodd her snart i ett år og vi kan konkluderer med at vi har fått et fantastisk,
moderne og levende hus, sier Solberg.
SYNLIGE EIKETRINN
Trappen i huset er en viktig kilde til lys
inn huset. Fra 3. etasje slipper det store
karnappet inn lystrålene som føres videre ned gjennom trappen og inn i hovedplanet. Her består trappeveggen av glass.
Trinnene er av eik, elegant utført og boltefestet i glasset. Visuelt fremstår trappen
transparent med svevende trappetrinn i
hjertet av huset.

Atle Solberg og familien har fra sin bolig utsikt både mot Færder Fyr, Svenner Fyr, Jomfruland Fyr og Tvisten Fyr. Mot øst har dem i tillegg full oversikt
over livet i Larvik fjorden.
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– Trappeveggen består av 25.52 mm
herdet og laminert glass. Glassene er
montert i en egenprodusert stålskinne i
underkant. Vertikalt er det ingen innfesting. I taket er det benyttet stålbraketter
med punktfester inn i glassene i toppen.
Der eiketrinnene står mot glassplatene
er de hengt opp med to utenpåliggende
glassfester. De fire nederste trinnene er
festet i en skjult stålskinne i en lav kjøkkenbenk på den ene siden og i glassveggen på den andre. De to øverste trinnene
er trinnene festet mot vegg. Glasshøyden
er 2,6 meter og 1,75 meter over kjøkkenbenken, sier prosjektleder Ola Guren i
APS Aluminium AS.
APS har prosjektert og montert trap-

Et stort karnappvindu setter et tydelig arkitektonisk preg på
boligen. Mot øst har dermed familien full oversikt over livet i
Larviksfjorden.

Trappen midt i huset er i praksis helt transparent. Lyset får en fin reise gjennom rommene og man får følelsen av at trappetrinnene svever i rommet.

pen. Trinnene er produsert av Bjørns
Trevarefabrikk AS.
Trinnene er laget av 51 millimeter eik
og er 300 millimeter dype . Trinnene har
helt slett overflate oppå, mens det er et
40 millimeter stusstrinn på undersiden
av alle trinnene. Dette er valgt å for å
sikre at åpningen mellom trinnene ikke
overskrider 100 millimeter.
Håndløper er i samme materiale og
boltefestet i glasset på samme måte som
trinnene,
Trinnene og håndløper er overflatebehandlet for å matche gulvene innvendig
og de utvendige Accoyo-panelene.
PLASSBYGGET KARNAPPVINDU
Huset består av en hoveddel over tre plan
med en kort fløy mot syd og en lang mot
nord.

Begge fløyene har overlys med 3-lags
glass. 3-lags glass er det også i det store
karnappvinduet. Utvendig er karnappvinduet seks meter bredt, med to sidefelt
på 1,5 meters bredde. Høyden i front er
nesten 3,9 meter. Sidekarmene er skrå og
laveste høyde er 3,5 meter.
– Vi opplever 25-26 sekundmeter vind
til tider. Karnappvinduet står støtt, men
vi aner bevegelse i glassene, sier Atle
Solberg.
– De vertikale sprossene er laget i stålprofiler for å klare statikken uten å måtte
bruke alt for kraftige profiler. Hjørnene
er utført med et lite dekkbeslag fra glass
til glass for å gi et inntrykk av limt glasshjørne.
Glassene i karnappvinduet har både sol
dempende og selvrensende egenskaper.
– Selvrensende glass fungerer over-

raskende godt. Regnværet skyller bort
møkk som belegget i glasset har løsnet.
Når vi får fugleskitt på ruta, må vi hjelpe
litt til med vannslangen. Sollyset dempes
av 70/30 glass, men vi må tåle at det blir
litt varme på de heteste dagene. Utsikt
og lys kompenserer veldig for dette, sier
Solberg.
– Det er litt utfordrende å lage limte
glassløsninger med «selvrensende» glass,
da disse er ømfintlige for mange typer fugemasser på grunn av den den hygroskipiske folien utenpå glassene. Glassene
veier cirka 250 kilo hver seg, og er Active
glass fra Pilkington, med energibelegg i
både indre og ytre lag, samt argongassfylling, forklarer Guren.
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Regjeringsbygg 6 (R6) er et resultat av en restaurert antikvarisk
bygning fra 1899, en utvidelse til nabobygget fra 2001 og komplettert med et nybygg der hovedinngangen nå er plassert.
Byggeprosjektet er et eksempel på hvordan tverrfaglig samarbeid
har gitt et sikkert og estetisk fint bygg. Foto:

DESIGN MED

SIKKERHETSFUNKSJONER
Byggherrer stiller stadig høyere sikkerhetskrav i glasspartier, dører og
vinduer. Likevel kan designet optimaliseres mot tilgjengelige løsninger.
Forutsatt at man kjenner mulighetene som foreligger. Dette gjelder både
brann og innbrudd (RC 5og RC 6).

Tekst: Jardar Nordeng og Thomas Aasen

Flere offentlige byggherrer har høynet
det generelle nivået i sine krav, deriblant
Statsbygg, Forsvarsbygg og NVE. Dette
gjelder spesielt høyere klasser innen innbruddssikring, men også krevende løsninger innen brannmotstand. I forbind
else med gjennomføring av større bygg
kan det være hensiktsmessig å budsjettere
med prosjektspesifikke tester for å kunne
imøtekomme spesielle krav.
Vi skal se nærmere på momenter knyttet
til løsninger for innbrudds- og brannmotstand.
Når det gjelder innbrudd og sikkerhet så
bruker prosjekter klassifiseringen fra NSEN 1927 og NS-EN 1930 for å beskrive et
nivå på ønsket beskyttelse.
Dette kan være utfordrende siden høyere motstandsklasser ofte setter strengere
begrensninger i utforming av produktene
for å klare de nivåene som ligger i testene.
Dette igjen stiller krav til de prosjekterende om å ha gode nok kunnskaper om
dette når de skal lage beskrivelser for
prosjektene.
MOTSTANDSKLASSER
I NS-EN 1627 deles det inn i klasser for
innbruddsmotstand fra RC 1 til RC 6.
Særlig de to høyeste klassene innebærer
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utfordringer for elementer med glass.
I hver enkelt motstandsklasse stilles det
krav til klassifiserte glass, unntatt i RC1
og RC2N.
I motstandsklasse RC2 - RC6 så forholder
glassene seg til krav og klassifisering i
henhold til NS – EN 356.
For hver klasse så er det et sett med verktøy som er tilgjengelig for testpersonalet
som de kan bruke for å komme seg gjennom konstruksjonen. De har også en viss
tid tilgjengelig for utføringen av testen.
Med høyere klasser oppgraderes verktøyet
med kraftigere utstyr og tidsrammen økes.
I klassene fra RC1 til RC3 så går man ut
ifra at dette er beskyttelse mot mindre
vandalisme og mindre vinningskriminalitet.
I klassene fra RC4 og opp til RC6 så antar
man at de som skal komme seg gjennom,
har et bevisst mål og er villig til å ta større
sjanser.
Fra motstandsklasse RC5 så skal også
glasset om det er større enn 40 x 40 cm
angripes med de tilgjengelige verktøyene.
I RC5 og RC6 som nå oftere og oftere
dukker opp i beskrivelser så har testpersonellet tilgjengelig diverse elektriske
verktøy og nesten en time tilgjengelig for
å lage en åpning.

De som spesialiserer seg på å produsere
slike produkter som klarer å oppnå klasse
RC4, RC5 eller RC6, er spesialiserte produsenter som legger mye tid og krefter
inn i produktutvikling.
De har spesifikke produkter tilgjengelige
for disse motstandsklassene, (som regel
dører). Problemstillingen kan komme til
syne når hverken formater eller varme
tekniske krav lar seg kombinere med krav
i RC5 eller RC6. Altså at det ofte kan oppstå et sprik mellom det som er tegnet og
kravene som kan innfris.
Det er veldig viktig at de som skal prosjektere klarer å se designmessige muligheter slik at man kan komme frem til
et best mulig sikret bygg, uten at det går
på bekostning av de øvrige kravene som
stilles i Plan og Bygningsloven.
Om det velges/prosjekteres løsninger som
ikke er tilgjengelige i dag så bør man ta
høyde for å kunne være med å ta frem
prosjektspesifikke løsninger som kan testes og dokumenteres.
BRANN
Når det gjelder elementer med brannmotstand er mange tilbydere i utgangspunkt
et godt dekket opp med dokumentasjon.
Utfordringer oppstår likevel når designet
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avviker fra klassifiserte løsninger. Dette
kan dreie seg om størrelse på feltet eller
glass, rammeutforming, måten elementet
skal monteres på eller beskrevet klasse.
Ved å gå i dialog med tilbydere av glass og
rammesystemer i prosjekteringsfasen vil
en kunne unngå uønskede arkitektoniske
justeringer i ettertid.
ELEMENTER MED BRANNMOTSTAND
Brannteknisk oppfører kjente materialer som betong, steinull eller gips seg
forutsigbart. Gitt tykkelse av et bestemt
materiale kan dimensjoneres for å oppfylle et spesifikt krav til brannmotstand.
Glass montert i en ramme av aluminium,
stål eller tre inneholder derimot flere
usikre parametere som påvirker utfallet
av brannbelastning. Særlig aluminium
og stål deformeres til dels kraftig under
brannforløpet, mens ulike glasstyper
oppfører seg ulikt i rammen avhengig
av produsent, selv om de brannteknisk
er kategorisert innenfor samme klasse.
Dette gjør det vanskelig å bedømme konsekvensene av at en konstruksjon avviker
fra et testet element. Spesielle løsninger
kan i visse tilfeller dokumenteres ved
hjelp av en kombinasjon av testrapport

er. Likevel må vi være oppmerksomme
på at dagens strenge felles-europeiske
regelverk legger en sterk begrensning på
denne muligheten.
VANLIGE UTFORDRINGER
Svært ofte har arkitekten beskrevet glassformater som overskrider maksimaldimensjonene produsenten kan vise til i
sine sertifiseringsunderlag. Fasongruter
med skrå- eller buet kant, kanskje kombinert med opplagring på en skrå bunnprofil kan innebære behov for supplerende dokumentasjon.
Dersom dagens krav til U-verdier skal
oppfylles kreves 3-lags glass. Dette gir
høyere brannmotstands-klasser tykkelser
som normalt kan håndteres av systemer
for påhengsfasader, men som skaper vanskeligheter når glasspakken skal monteres
i et vindus- eller dørsystem. Store glass
medfører ytterligere økning i tykkelse, og
et kompromiss der 2-lags glass benyttes
kan være påkrevet.
DE ENKELTE BRANNKLASSENE
Vanlige klassifiseringer i Norge er E30, EI30
og EI60, men av og til forekommer andre
krav. I forbindelse med tiltak for å hindre

spredning i horisontalplan åpner Teknisk
Forskrift for bruk av EI15-klassifiserte vinduer. Hverken glass- eller rammeprodusenter har utviklet produkter spesialtilpasset
dette kravet. Dermed vil man normalt ende
opp med et EI30-klassifisert produkt.
E60 angis også som en aktuell klasse for
å hindre horisontal brannspredning.
Innvendig kan kravet oppfylles prisgunstig ved å anvende en uisolert stålramme kombinert med et E-klassifisert glass
uten brannvernsjikt. En yttervegg med
krav til U-verdi innebærer rammeprofil
med brutt kuldebro, noe som i praksis
betyr at kun en EI-klassifisert ramme vil
duge. Grunnet høy strålingstemperatur
gjennom et E-klassifisert glass er sannsynligheten høy for at oppgaven må løses
med et EI60-klassifisert vindu.
Dersom et brannklassifisert vindu er åpningsbart, skal åpningsmekanismen på
samme måte som for dører være koplet
til brannvarslingsanlegget. På denne måten sikres stenging av vinduet slik at det
fyller sin funksjon i en brannsituasjon.
Åpningsbare vinduer finnes tilgjengelig
inntil klasse EI30.
Av og til etterspørres også åpningsbare
vinduer i klasse EI60. Dette er en svært

...fjærlett tungvekt

Selv den tyngste glassdør blir lett som en fjær med Bohle SlideTec optima
skyvedørsbeslag. Takket være et unikt åpne- og lukkesystem flyttes tunge dører
opp til 150 kilo, nesten uten støy og bruk av kraft. Game, sett og match for din
bedrift! Mer informasjon på www.bohle-group.com
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uvanlig kombinasjon som ikke leveres
som standard fra rammeprodusenter.
Denne vindustypen må vurderes som
spesialløsning basert på utførelse som
en EI60 dør.
EW-KLASSE
Klassifiseringen er ikke tatt med i
Byggeknisk Forskrift, men vurderes i
visse tilfeller som tilstrekkelig av brannrådgiver. EW innebærer at i tillegg til integritet(E) stilles det krav til stråling (W)
gjennom konstruksjonen på 15kW/m2
målt i en avstand av 1 m på ikke-eksponert side. Det er viktig å være klar over at
strålingen måles i en vinkel på 180°. Det
betyr at formatet på elementet er avgjør
ende for strålingen som måles. I tilfeller
der overflatetemperaturen på elementet
ikke har betydning kan det imidlertid
være tilstrekkelig at strålingsbelastningen
på ikke-eksponert side dokumenteres.
En nedskalering fra EI- til EW-klasse vil
innebære en kostnadsbesparelse.
De fleste glassvariantene som benyttes i
E-klassifiserte konstruksjoner har tynne
brannbeskyttende sjikt. Disse gir glassene
og dermed hele konstruksjonen strålingsreduserende egenskaper som innebærer

Utvendig skall
sikringen på et
kjøpesenter vil ikke
være av så høy
klasse at de utsatte
virksomheter på
innsiden får
tilfredsstillende
sikring. Glassbruk i
gullsmed
forretningen er et
eksempel på at
sikkerhetsfunk
sjoner i glasset
ikke går på bekostningen av designet.

at de normalt vil oppfylle EW-kravet.
Med denne glasstypen vil målte verdier
ligge på ca. 3-4kW/m2 etter 30 minutter.
OPPSUMMERING
En erkjennelse etter gjennomføringen av
Powerhouse på Kjørbo var blant annet at
samarbeid i tidligfase mellom byggeprosessens ulike parter gir gevinst i form av

07 Media As, Oslo

K V A L I T E T

M A N G F O L D

O G

bedre løsninger. For sikkerhetsløsninger
gjelder tilsvarende spilleregler som for
energikonsepter.
Dersom prosjektspesifikke tester / doku
mentasjon forutsettes, er det viktig å avklare forventede kostnader og ikke minst
leveringstid. Planlegging, eventuelle pretester før offisielle prøvinger vil kunne
strekke seg over måneder.

G O D T

S A M A R B E I D

Fasadesystemer

astrusep
.no

HUECK er blant Europas ledende produsenter av systemprofiler
i aluminium for fasader, glasstak, dører, vinduer og sikkerhetskonstruksjoner. Sammen med et godt utbygget nett av erfarne
fasadebyggere, tilbyr vi spennende løsninger i aluminium.
Vi leverer
• Glassfasader og glasstak
• Isolerte dører og vinduer
• Uisolerte dører og vinduer
• Heve-/Skyvedører
• Brannhemmende konstruksjoner

State of the Art – fasadesystemer i aluminium
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
Salgskontor: Oslo 22 79 15 00, Skien 48 99 88 95, Stavanger 51 32 51 80
Bergen 55 50 61, Ålesund 70 15 36 60, Trondheim 73 82 96 10
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SARPSBORG

FORNYET FASADEN
Som for mange andre bysentrum i Norge, var politikere og befolkning i Sarpsborg
bekymret for handelsflukt og at sentrum i kommunen skulle dø ut. Sarpingene samlet
seg og tok innbyggerne tilbake til byen. Optimismen i i byen speiles kjøpesenteret
Storbyens Sagas nye glassfasade.
Tekst: Kjetil Hegge Foto: Adam Stirling

G

jennom de siste 10-årene har
det dukket opp kjøpesenter
omkring hele byen og i alle
nabokommunene. At befolkningen fartet vekk fra byen
ble et økende problem.
Men når en optimistisk ordfører i en
løsningsorientert kommune, sentrumsog næringsforeninger og kjøpesenter be-
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stemmer seg for å ta et 1000-års løft, får
man resultater. Etableringen av et kjøpesenteret på torget midt i byen på 60-tallet
har dessuten vært en viktig kilde til en ny
og positiv utvikling.
Men etablererne var nemlig fremsynte. Uten dette etablerte senteret fra gamle
dager ville ikke byen hatt samme grunnlag for å utvikle byen. Senteret har gradvis

vokst i forsøket på å møte konkurransen.
Den siste utbyggingen, som hele byen
står bak har gitt skikkelig vind i seilene.
Trafikken i sentrum øker og igjen omsetningen øker.
– Det vi opplever i Sarpsborg i dag er
egentlig veldig spennende. Siden Sarpsborg
skal feire byens 1000-års jubileum i 2016
benyttet vi anledningen til å ta et løft og

utvikle sentrum. At Storbyen Sarpsborg
kjøpesenter også ville pusse opp og samtidig utvide med den nye delen som kalles
Saga Storbyen, ga oss mulighet til å forme
nye Sarpsborg sentrum, sier ordfører i
Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje.
TORG OG PARKERING
Ved siden av at sentrum, gågata og kjøpe
senteret skulle pusses opp økte også behovet for flere parkeringsplasser.
– Vi laget et helt nytt p-hus under torget
fordi vi så at med et større og mer attraktivt shoppingsenter økte også behovet for
flere parkeringsplasser. Sentrum har nå et
levende torg, med mulighet for alle mulige slags events fra teater og konserter til
eksempelvis feiring når Sarpsborg 08 og
Sparta blir seriemestre, sier MartinsenEvje.
– Det flotte torget, med innebygget
scene, er det aktiviteter nesten hele året.
Torget er omringet av kafeer og restauranter på alle kanter og representerer
sammen med oppussingen av gågata og
Kulåsparken et stort løft for Sarpsborg
mot 1000-års jubileet.
– Jeg synes den nye fasaden på Storbyen
er et steg inn i riktig tidsalder. Vi hadde
som mål å trekke folk til sentrum og med
denne fasaden har vi faktisk fått et signalbygg som er med på å gjøre oss litt stolte.
Det er ingen hemmelighet at den gamle
fasaden var grå i mer enn en forstand. Nå
slår bygget mot en og jeg blir fristet til å
gå rundt og se på denne konstruksjonen.
På kveldstid er det nesten litt magisk, sier
Martinsen-Evje.
FLERE HANDLENDE
Storbyen kjøpesenter i Sarpsborg har aner
tilbake til 1960-tallet (Norges første kjøpmannsvarehus/Saga) og ble bygget om
for 120 millioner i 2015. Ombyggingen
og den nye fasaden var ferdig i oktober
samme år. Senteret har i dag 75 leietakere – fikk 11 nye – og det ble utvidet med
2.000 kvadratmeter. Senterleder Annette
Kay forteller om en ny giv.
– Vi hadde et klart behov for å pusse
opp denne delen av senteret, både utvendig og en del områder innvendig. Derfor
var det bra at vi fikk gjort dette samtidig
som kommunen tok de store arbeidene
i sentrum.
– Senteret med leietakere har om lag
600 ansatte og er samlet en betydelig
arbeidsgiver i Sarpsborg kommune. I dag
kan vi vise fram et område som gagner
Sarpingene på flere vis.
– For 2015 satt vi et estimat på en omsetning på 670 millioner kroner. Dette var

Gamle Hotell Saga ble etterhvert til Rica og deretter Scandic Hotel. Hotellets har fått helt nytt og attraktivt
inngangsparti.

et tøft omsetningsmål med tanke på at vi
sto midt i et stort byggeprosjekt, samtidig som vi hadde et kjøpesenter i drift. Vi
landet på 696 millioner kroner i omsetning. Dette resultatet står det stor respekt
av, spesielt med tanke på at vi manglet 11
leietakere de tre første kvartalene i 2015.
– Vi er utrolig stolte av vår nye glass
fasade. Den sitter på vårt kjøpesenter
men er samtidig et symbol på at sentrum
i Sarpsborg er et sterkt og levende by
sentrum, sier Kay.
Ombyggingen er et resultat av rehabilitering og utvidelse av gamle butikkarealer
og flytting av inngangsparti og lobby til
hotell Saga.
– Glassfasadene på plan 1 og 2 i den
nye delen, Saga Storbyen er nye og samlet
areal er 1 300 m2. Det er benyttet 3-lags
glass innspent i Sapa 4150 SSG. All aluminium i fasade og dører er levert av Sapa
og er sortlakkert i RAL 9011 (glans 30).
Det er benyttet solreflekterende glass av
typen Cool-lite SKN 154 mot syd og vest,
mens en mot nord er det benyttet nøytralt

Ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje og senterleder
i Storbyen kjøpesenter Annette Kay inviterer til et sentrum
som tar innbyggerne tilbake – rammet inn av blant annet
den nye glassfasaden på Storbyen kjøpesenter.

energiglass type Ultra. Som dekor er det
foliert inn et prikket mønster på glassenes
utside, sier prosjektleder i Glassteam,
Egon Olsen.
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FØRSTE STEG MOT

ny bydel
I LIEPAJA I LATVIA
Første fase i flertrinns-prosjektet for å bygge en
ny kulturell bydel i Liepaja i Latvia er fullført. I 2003
vant arkitekt Volker Giencke den internasjonale
arkitektkonkurransen om et nytt kulturhus i denne
tradisjonelle havnebyen ved Østersjøen.
Byggearbeidene startet i 2013 og 7. november
2015 åpnet Amber Concert Hall.
Oversatt og bearbeidet av: Kjetil Hegge

«Great Amber» er en monolittisk, kjegleformet, litt
forvridd struktur med en transparent, rav-farget
fasade. Fasaden går rundt en uregelmessig betongkonstruksjonen som igjen omfavner byggets viktig50
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ste arkitektoniske element - den store konserthallen med plass til mer enn 1000 besøkende. Hallen
selv er omgitt av rommene til Liepaja Symphony
Orchestra og Music Schools med undervisnings- og

øvingsrom. Slik skal det bli lettere å kommunisere
mellom kunstnere, studenter og lærerne.
En kammermusikkhall ligger under konsert
hallen ved et ballettstudio, en eksperimentell scene
med foajé mens Bar & Amp - en musikklubb i
femte etasje gjør konseptet fullendt.
Konserthuset kan også tilpasses for kongresser,
utstillinger og mottakelser ved å heve orkestergrav og boder. Videre gir «Civita Nova» ekstra
2000 m2 med plass til multifunksjonelle events,
og svarer med det til arkitektens ide om «Great

Amber» som en arena for alle typer formål, fritt
tilgjengelig for folk i Liepaja.
INSPIRERT AV VINGÅRD
Volker Giencke har også utviklet akustikk-
konseptet med Karlheinz Müller/Müller-BBM,
München. Resultatene var svært gode. Aku
stikken er basert på prinsippet om en oval, terrassebasert vingård. Høyt over taket fyller fjorten
store rørformede speil konserthuset med dagslys
som skaper en unik atmosfære inne.
02 // 2016
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boleffekten «Great Amber» og koblingen til byen.
Dette er et landemerke for moderne Liepaja.

Fasaden fargespill
lever også på innsiden
i byggets vestibyle.

GM LIGHTROLL® 10/12

VI STILLER UT PÅ

GLASSTEC

VISUALISERE DET INDRE
Arkitekt Volker Giencke forteller at siden rav er
gjennomsiktig – som en lett ser når det omslutter
et insekt - har det også som funksjon å beskytte
og ta vare på en levende organisme.
– Ideen om å bygge en vakker gjennomsiktig
hud eller fasade i glass over og rundt en massiv
skulptur var ny for oss, sier Giencke.
– Konsertsalen er en betongskulptur, belagt
og omsluttet av selvbærende glassfasade der alle
glasselementene har forskjellig vinkel. Denne
fasaden henger i en bred flat stålkonstruksjonen
som igjen er festet i betongskulpturen i taket.
Strukturelt er bygget satt opp i en brettet platekonstruksjon av armert betong og en dobbel-lag
innglasset fasade, på en integrert stålkonstruksjon. Som ytre glass på «Great Amber» fasaden
sitter det to skjermer med 4 spesielle filmer i forskjellige farger.
– Det vil si at fasaden skinner som rav i forskjellige farger i dagslys, fra gulaktig-hvit til oransje og rødbrun, eller den tar fargen på himmelen.
Fasaden er gjennomsiktig og reflekterer omgivelsene i forskjellige nyanser. Om natten er «Great
Amber» en stor lysende kropp i byen, et gigantisk
rav, som avslører interiøret og viser aktivitetene i
bygget, sier Giencke.
Utvendig fasade består av rammeløst laminert
sikkerhetsglass med en firedobbel folie som holdes på plass av glassklemmer i polert rustfritt stål
- spesielt produsert for prosjektet. Den innvendige fasaden består av gjennomsiktig doble vinduer
med limte vertikale ledd.
– De rustfrie glassklemmene garantere at glasset tåler tre ganger så høy vindstyrke som normalt. Et trekantet og bevegelig “stål-sverd” holder
ved hjelp av to fester den indre glassruten fast i
den ytre fasaden, sier Giencke.
Fasaden er bygget i henhold EN-forskrifter
(europeiske normer) og fra et fysisk synspunkt
fungerer den doble glassfasaden som et klimaskall – en lukker bare ventilene om vinteren
og flytter varm luft med vifter om sommeren.
Luftrommet øker eller minsker den faktiske utetemperaturen med 5 til 15 ° C og overtrykket
hindrer at fasaden blir skitten mellom glassene.

IN DÜSSELDORF

Ta med deg:
Komfortpakke GM LIGHTROLL® 10/12
«Great Amber». Festet til en vevd stålkonstrukInnglassing av balkonger og hagerom
20.–23. SEPTEMBER 2016

NR.nøkkelrolle
11A60
Lys spiller STAND
også en
på fasaden av

sjon bader det rav-fargete glasset interiøret i et
mykt varmt
lys. Om natten blir bygningen et
Se videoen:
gjennomsiktig lysende element, som gjør at interiøret og forskjellige funksjoner blir synlige fra
utsiden. I løpet av dagen sprer byggets ytre glass
varierende farger og nyanser over omgivelsene.
Både arkitektur og innhold understreker sym52
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Building Technology Concept: Altherm Engineering, Hans Haugen,
Baden / Wien

Balkonginnglassing

Bilglass

Bøyd glass

INNGLASSING AV TERRASSER,
BALKONGER OG UTEROM
FINN DIN NÆRMESTE FORHANDLER PÅ:

62 41 28 43, Elverum
Brannhemmende glass

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

Vi leverer alt av
Bøyd & CFBSCFJEFUHMBTT

Tomtegt.  )PSUFOt5MG 330 42 744

XXXLWBNTHMBTTOP

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

Totalleverandør av interiør og
bygningsglass

Dører og vinduer

( forts)

Tlf. 38 15 10 00

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

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

firmapost@bolseth.no

#SBOOCFTLZUUFMTFNFEGVOLTKPOTHMBTT
/FTUFOVCFHSFOTFEFNVMJHIFUFS

www.fasadeconsult.no

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

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

Tlf: 55 28 29 20

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

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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Bilglass
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Designglass

Glassleverandører
Engros Glass, plast, beslag og tilbehør

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

22
E-post: post@holvik.as – www.holvikglas.no

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

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

En komplett produsent og
kompetanseformidler for proffmarkedet
glass@glassfabrikken – Hegdalv 101, 3261 Larvik
Tel 33137000 – Faks 33137001
www.glassfabrikken.no
www.glassfabrikken.no

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

Norges fremste produsent av
glass til sikkerhet og sikring

BRANN · EKSPLOSJON · INNBRUDD
PROSJEKTIL · PERSONSIKKERHET

GLASSFASADER - GLASSTAK
ALUMINIUMSDØRER - ALUMINIUMSVINDUER

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

Glassarbeider

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

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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onshore · offshore

+47 32 78 31 30
post@modumglass.no
modumglass.no

Glassleverandører

Glassmester

Glassmester

Bedriftsveien 108, 3735 Skien
Tlf.: 35 59 68 70
www.nglass.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

Rett glass
på rett sted
Kontakt:
Pilkington Norge AS
Tlf 23 33 59 00
oslo@no.nsg.com

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

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

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

www.eag.no

22
E-post: post@holvik.as – www.holvikglas.no

Innramming

www.pilkington.no
TELEFON: 62 94 74 69 MOBIL: 906 56 107
www.glassbua.no
glass – lås – aluminiumssprodukter
rehabilitering av gamle vinduer

Interiørglass

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

INNGLASSING AV TERRASSER,
BALKONGER OG UTEROM
FINN DIN NÆRMESTE FORHANDLER PÅ:

Glassmester

Totalleverandør av interiør og
bygningsglass
Tlf. 38 15 10 00

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

isoler - brann - herdet - laminert
bearbeidet - herdet/laminert
Kundeservice@cg-glass.no - www.cg-glass.no
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Isolerglass
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t trang!

Isolerglass Anbefalt

Sikringsgitter og tyverivern

Ønsker du å
annonsere i
Glass & Fasade?

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

ASTRUP AS • Telefon 22 79 15 00 • www.astrup.no

Skyveluker

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

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

Solskjerming

Profesjonell
solskjerming

tlf 23 28 86 00

www.vental.no
Speil og sliping

Programvare

LogiKal- profesjonell programvare for vindu- dør og
fasade konstruksjon

Interessert , ring Per
+46 706 277 601
www.orgadata.se
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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

Systemleverandører

Systemleverandører

C

FASADESYSTEM I ALUMINIUM
M

Y

ASTRUP AS • Telefon 22 79 15 00 • www.astrup.no

CM

MY

Aluminium Profilsystem...

CY

Fasader . Glasstak . Dører . Vinduer

CMY

K

Aluminiumbaserte proﬁlsystemer
til vinduer, dører, fasader,
glasstak og solskjerming

Tlf. 56 15 01 17 – www.veranda.no

Tak og fasader

( forts)

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

...Technik für Ideen

firmapost@bolseth.no
WICONA
Postboks 34,
2027 Kjeller
Tlf: 22 42 22 00
Besøksadresse:
Kjeller Vest 6,
2007 Kjeller

Ønsker du å høre mer om
appen G&F og hva den kan
tilføre din annonse?
22

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

www.wicona.no

E-post: post@holvik.as – www.holvikglas.no

GlassoFasade_Branschreg.indd 1

2014-05-07 15:49:39

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

Ønsker du å høre mer om appen G&F02.05.2016
og hva den kan tilføre din annonse?

Leverandørreg. 10,5x6.indd 1

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

09:30:26

Sapa Building System, Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller
Tlf. 63 89 21 00, www.sapabuildingsystem.no
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Tlf: 55 28 29 20
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Tak og fasader

Tak og fasader

Vinduer.
Dører.
Fasader.

Mer informasjon på:
www.schueco.no

Verktøy og maskiner

Profilteam: Den komplette leverandør

Leverandørreg. 5x6.indd 1

02.05.2016 09:29:27

Maskiner som dekker dine behov

Profilteam prosjekterer, produserer og monterer
fasader-glasstak-dører-vinduer-spesialfasader i aluminium og stål.
All produksjon foregår i vårt topp moderne fabrikkanlegg på Hamar.
Brannprodukter i E30- EI30-EI60-EI90-EI120.
Rustfritt: dører og vinduer.

CNC Maskiner
Powr-Grip løfteåk
Veribor sugekopp

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

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

Ønsker du å annonsere
i Glass & Fasade?
Kontakt Mia V. Berg
Tlf. 995 75 849 / mia@flisatrykkeri.no
for gode tilbud!
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Norwegian
Certification

ER DU PÅ JAKT ETTER INSPIRASJON?
WE‘RE ONLEVEL – systemkompetanse på sitt beste som kombinerer en fascinerende og stilfull design, varig
kvalitet og kompromissløs sikkerhet.
ONLEVEL – Sertifiserte glassverandaer til ethvert formål.

TESTED
BY

SINTEF

EN1090-1
EN1090-3
EXC 3
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KONTAKT OSS FOR DERES NÆRMESTE ONLEVEL DEALER I NORGE | INFO@ONLEVEL.COM | WWW.ONLEVEL.COM

B AT e S U n i T e d F o t o : i s i d o r

Ikke alt fra 60- og 70-tallet
var like bra
Isolerglassvinduer fra perioden 1965-75 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall
når de kasseres. Som importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til å være med i en returordning
for PCB-ruter, og siden 2002 har Ruteretur vært bransjens egen returordning for disse vinduene. Vi er et
sikkert valg for deg som ønsker å være trygg på at dine forpliktelser blir ivaretatt.
Er du importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til
å være med i en returordning. Se ruteretur.no

