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PASSIVHUSSERTIFISERT
Byggsystem utviklet for vårt nordiske klima
Sapa Building System tilbyr fasadesystemer i aluminium og glass med pålitelige
funksjoner og høy fleksibilitet i alle versjoner. Våre systemer gir arkitekten stor
frihet innen design og utforming, og er alltid utviklet med energieffektivitet i
fokus for å møte våre strenge nordiske vilkår og krav.
Fasadesystemene er svært godt isolert og konstruert for å spare, kontrollere og
generere energi ved hjelp av lav U-verdi, fals for 3-lags energiglass samt mulighet for å estetisk integrere solskjerming og solceller.
Kontakt gjerne vår markedssupport for rådgivning på 63 89 21 00.

SAPA BUILDING SYSTEMS Tel. 63 89 21 00 www.sapabuildingsystem.no

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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ehovet for tilsyn er ofte et
resultat av det ikke er tatt
hensyn.
Vi tillater oss å minne om
myndighetenes krav og for
ventning til hensyn:
Byggteknisk forskrift (TEK10)
Forskrift om tekniske krav til byggverk
trekker opp grensen for det minimum av
egenskaper et byggverk må ha for å kunne
oppføres lovlig i Norge. Denne veiledning
en forklarer forskriftens krav, utdyper
innholdet i dem og gir føringer for hvor
dan kravene kan etterkommes i praksis.
Veiledningen inneholder også en del råd
om hvordan bygninger kan bli bedre enn
minimum. Det er tillatt, og ofte klokt,
å prosjektere og bygge bedre enn minimumskravene.
En sterkt presset konkurransesituasjon
medfører at myndighetenes oppfordring
om å prosjektere og bygge bedre enn
minimumskravene dessverre altfor ofte
nedprioriteres. Den samme konkurranse
situasjonen viser seg i tillegg å føre til at
selv ikke minimumskravene oppfylles.
Hensynsløst!
Slik fremtvinges et behov for tilsyn.
Glass og Fasadeforeningen har plass ved
bordet i DIBKs Forum for tilsyn. I forum
et bidrar vi med forslag til og støtter opp
om ethvert tiltak fra myndighetenes side
som sikrer lik konkurranse og etterlevelse
av lover og forskrifter.

Skal det gi noen verdi så må hensyn tas
i alle ledd. Alt fra den tidlige prosjekter
ingen av bygg helt frem til det står der,
klart til bruk. Men ikke bare til dit. De
som skal bruke det skal også ta hensyn.
Oppnås det en holdning til dette i alle
ledd vil omfanget av reklamasjoner sterkt
begrenses.
Glass og Fasadeforeningen er faginstans
og talerør for en medlemsmasse som
strengt forholder seg til forskrifter og
regler. Hensynsfullt!
På vegne av disse selskapene bidrar
foreningen med informasjon og rådgiv
ning til profesjonelle og private bestiller
og brukere av deres høykvalitative pro
dukter og tjenester.
Våre tekniske veiledere (http://glass
portal.no/no/regelverk/veiledninger_fra_
gf/) gir nyttig informasjon om produkte
nes egenskaper og begrensninger, og om
hva en må være oppmerksom på for at de
skal være til varig nytte og glede.
Tas det hensyn til dette så blir det ikke
noe behov for tilsyn.

Trykk:
Merkur Grafisk, Oslo
www.merkurtrykk.no
Det er ikke tillatt å kopiere
fra magasinet uten avtale.
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GLASS OG FASADEFORENINGEN HAR PLASS VED
BORDET I DIBKS FORUM FOR TILSYN…

Fra innholdet

PRAKTISK
PROSJEKTERING
Det å fjerne flere glassfelt, og sette inn
nytt inngangsparti inn i den eksisterende
glassfasaden ble en komplisert affære i
Fjordalleen 16 på Aker Brygge.
Side 12-14

MULIGHETER OG
UTFORDRINGER
INNOVATIVE MED «I LOVE NYDALEN»
SAAHA er et nyetablert og internasjonalt arkitektkontor som har som mål å skape gode
og innovative prosjekter. 
Side 6-10

Kraftige forbedringer av profilsystemer
og glass åpner for skulpturell design.
Men uten å ta forholdsregler kan det gå
fryktelig galt.
Side 28-30

SINTEF BYGGFORSK
HELSE I HVER SOLSTRÅLE
Vitenskaplige studier viser at dagslyset
har en positiv påvirkning på vår helse,
velbefinnende, og våre lærings- og
prestasjonsevne.
Side 38-39

Steinar Grynning, Forsker og PhD
ved SINTEF Byggforsk, Trondheim
om «Solskjerming i et kaldt klima.
Side 16-17
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Xxxxx // Xxxxxx // SAAHA
Arkitektintervjuet

BYGG FOR FREMTIDEN
Med utkastet «I love Nydalen» gikk arkitektkontoret SAAHA AS til topps i den
begrensede plan- og designkonkurransen om utvikling av Nydalsveien 32B, gamle
Christiania Spigerverk. Det nystartede arkitektfirmaet markerer seg med sine
innovative bygg i tre og glass.

Tekst: Kristin Moe Krohn
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S

AAHA er et nyetablert og
internasjonalt arkitektkontor
som har som mål å skape gode
og innovative prosjekter.
SAAHA ble startet i 2013.
Kontorets partnere og eiere Thor Olav
Solbjør og Adnan Harambasic har tid
ligere drevet og vært partnere i Solbjør
Arkitekter AS og a-lab AS.
Gjennom 10 år har de vært involvert i
mange store og små prosjekter fra arki
tektur til urbanisme og planlegning. De

har vunnet store konkurranser og har
vært involvert i alle faser – fra det arki
tektoniske konseptet, arbeid med krav
spesifikasjon i konkurransefase frem til
ferdig detaljprosjekt.
I Stavanger skal snart det første spade
taket tas for «Finansparken», SR-banks
nye hovedkvarter på Bybergstykket i
Bjergsted i Stavanger – en åtte etasjer
høy trekonstruksjon. Prosjektet er et
samarbeid med Helen & Hard arkitekter
og utfordrer bransjen med sin innovati

Varmeoverskuddet
fra boligene i det
tilliggende boligtårnet skal høstes
og sørge for at det
blir Middelhavs-klima i veksthuset
hele året i «I love
Nydalen».

ve bærekonstruksjon i limtre og LVL satt
sammen med dybler i tre. Prosjektet har
vekket stor oppmerksomhet både nasjo
nalt og internasjonalt.
ENERGIHØSTING
– Det har vært en utvikling hvor man går
mot mindre og mindre glass, men på et
tidspunkt så reduseres kvaliteten på are
alene man skaper, sier Thor Olav Solbjør:
– Vi prøver å sette sammen løsninger
med hjelp av ingeniører som har den
03 // 2016

7

Arkitektintervjuet // SAAHA

Dette skal bli Nydalens vinterhave. Den vernede teglbygningen skal beholdes, og midtrommet vil bli et veksthus. SAAHA åpner tilgangen til det nå lukkede industribygget, slik at den stengte fasaden kan erstattes med et aktivt og pulserende byliv.

nødvendige erfaring tidlig i prosessen
for å optimalisere bygget. Vi kan benytte
karbonnøytrale trekonstruksjoner som
sammen med et aktivt energisystem,
gir muligheten for å gi bygningene en
løsning som har veldig mye glass og de
kvalitetene som vi vet leietakere etterspør.
Gjennom tidligere erfaringer så har
Thor Olav jobbet mye med trekonstruk
sjoner og med utviklingsprosjekter i tre i
liten til middels skala. Adnan har på sin
side erfaring i den store skala, gjennom
arbeid bl.a. med Barcode, DNB Bygget og
Statoils hovedkontor på Fornebu.
– Vi har veldig stor tro på at man kan
utvikle bruk av tre i stor skala, og det prø
ver vi å realisere. Vi vil også ha mye lys,
mye glass, mye åpenhet – transparens –
bygg der man ikke behøver å skjerme fa
saden i den grad et tradisjonelt passivhus
tilnærming krever, sier Adnan.

I Harvest, forslaget til det nye Posthuset,
realiserer SAAHA sin kjernefilosofi,; bruk
av tre i stor skala, og mye lys, mye glass
og mye åpenhet.
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Fordelene ved tre er flere. – Det er et
miljømessig sunt materiale, CO2-nøytralt,
elementer kan prefabrikeres og gjøres
klart i fabrikk slik at byggetid reduseres,
og ikke minst – bruk av tre vil være posi
tivt for inneklima og norsk trevareindu
stri, påpeker Thor Olav.
FUTUREBUILT
De er opptatt av at fasaden skal responde
re til oppgaven – at valgene passer til de
spesifikke utfordringene når det gjelder
sol, innsyn og energiregnskap.
Optimalisering av fasade er sentralt, og
arkitektene fremhever Futurebuilt som
viktig premissleverandør.
FutureBuilt er et partnerskap mellom
Oslo kommune, Bærum kommune,
Asker kommune, Drammen kommune,
Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse,
Kommunal- og moderniseringsdeparte
mentet, Direktoratet for Byggkvalitet og
Norske arkitekters landsforbund.
FutureBuilts visjon er å vise at det er
mulig å utvikle klimanøytrale bygg og
byområder med høy kvalitet. Målet er å
utvikle 50 forbildeprosjekter – både om
råder og enkeltbygg – som skal reduse
re klimagassutslippene med 50 prosent

innen områdene transport, energibruk
I samarbeid med Avantor skal SAAHAs
og materialbruk. Forbildeprosjektene team utvikle prosjektet videre. Det er
skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra viktig med åpen dialog og samarbeid
til et godt bymiljø og ligge nær kollektiv med alle berørte myndigheter, herunder
knutepunkter.
Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten.
SAAHA har sammen med LALA, På denne måten kan vi utvikle innovative
Degree of Freedom og Gether AS vunnet måter å jobbe med kulturminnevern og
konkurransen om Nydalsveien 32B der utvikling i ett og samme prosjekt.
målsettingene knyttet til klima, energi og
bymiljø er svært ambisiøse. Utfordringen VUGGE TIL VUGGE
ligger i hvordan det historiske industri SAAHA tar vugge-til-vugge-tankegang
bygget tilhørt Christiania Spigerverk på alvor. I bidraget Sunflower i Entras
kan bevares, samtidig som det bygges konkurranse på Lilletorget 1 i Oslo fore
nye boliger i, på eller ved bygget. Det var slår arkitektene å bygge verdens høyeste
et ønske om å tilrettelegge for utadrettet kontorbygg i tre. De ser på bygningene
virksomhet som åpner tilgangen til det nå som trær i en skog der bygget i seg selv
lukkede industribygget slik at den steng blir en klimaregulator som kan produse
te fasaden kan erstattes med et aktivt og rer mer energi enn det forbruker, lagre
pulserende byliv.
CO2, og gi et arbeidsmiljø som er sunt,
– Vi er stolt av å ha prekvalifisert oss og sikkert, vakkert og inspirerende for alle
vunnet denne konkurransen. Dette skal som holder til i bygningen. Materialene
bli Nydalens storstue, sier de to SAAHA- skal kunne resirkuleres når bygget har
arkitektene. Den vernede teglbygningen utspilt sin rolle.
skal beholdes, og midtrommet vil bli et
– Vi bedriver ikke energisamling for en
veksthus. Varmeoverskuddet fra boligene hver pris. Kan vi bruke solen i syd/vest
i det tilliggende boligtårnet skal høstes og er det naturlig. Forskrifter legger man
sørge for at det blir Middelhavs-klima i ge premisser, men vi finner det naturlig
Brannglass med minimale fuger.
veksthuset hele året, uten at energiforbru å tenke åpninger, utsikt, sol, dagslys. Vi
ket blir høyt.
må ha i bakhodet hvordan hver side re
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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
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AVD. Systemet
FREDRIKSTAD
AVD.
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Strømsveien 323 B
gir mulighet forRosenborgveien
nye arkitektoniske7 løsninger. Finnes også
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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

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
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OSLO

Brobekkveien 80, 0582 O
Tel: 48 08 19 65
Fax: 22 72 37 03
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Sunflower –verdens høyeste kontorbygg i tre – var SAHAAs forslag til Entras nybygg på Lilletorget i Oslo. 10 prosent ekstra fasadeoverflate, med solcellepanel
for energihøsting mot syd og utsikt mot nord.

sponderer. Konteksten gir føringer for
hvordan et bygg skal utformes.
– Geometri er estetikk, sier Solbjør og
understreker betydningen av å utnytte
geometri i arkitekturen for å optimalisere
solfangst og energiforbruk, godt eksem
plifisert i Sunflower der SAAHAs løsning
gir 10 prosent ekstra fasadeoverflate, med
solcellepanel for energihøsting mot syd
og utsikt mot nord. Her har arkitektene
også vært spesielt opptatt av hvordan
bygget møter bakken og hvordan man
kan dra det grønne inn i bygget.
Vi knytter til oss gode fagfolk tidlig,
jobber tett med gode fagmiljøer og sam
arbeider bare med de beste. Vi liker å
skape prosjekter som utvikler oss, sam
tidig som det er viktig å være synlig, for
eksempel gjennom konkurranser.
Vi har erfaring i å skape prosjekter
fundert på kunnskap, vitenskap og frem
skritt. Vi tenker helhet når det gjelder
energi, miljø og inneklima sier Thor Olav
Solbjør og Adnan Harambasic.
10
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Fakta // SAAHA AS
Navn: Thor Olav Solbjør (45) og Adnan Harambasic (43)
Stilling: Eiere og partnere
Utdanning: Sivilarkitekter fra NTNU, Trondheim
Aktuell: Vinnere av FutureBuilt-konkurransen Nydalsveien 32B
– Vi bruker vår
erfaring til å
skape prosjekter fundert på
kunnskap, vitenskap og
fremskritt og
tenker helhet
når det gjelder
energi, miljø og
inneklima, sier,
Thor Olav Solbjør (t.h) og Adnan Harambasic, eiere og
partnere i Saaha AS.

Et godt læringsmiljø

med smarte

fasadeløsninger.

Mennesket trenger bygninger med fasader som slipper inn dagslys i riktig mengde,
når de selv ønsker det. Fasaden regulerer ideelt sett ut- og innsyn, oppvarming, kjøling,
solenergi og ventilasjon på en smart måte, som kommer mennesket og miljøet til gode.
Schüco tilbyr en rekke intelligente produkter, som kan bidra til at blant annet læringsmiljøet er optimalt ivaretatt. Et av produktene er TipTronic SimplySmart, som markerer
et generasjonsskifte innen skjulte mekatroniske beslag fra Schüco. Les mer på
www.schueco.no/tiptronicsimplysmart eller last ned fra
www.bimobject.com/schueco.

ZEB // Dynamiske fasader

GLASSEKSPERTER
LØSTE FLOKEN
Fjordalleen 16 på Aker Brygge i Oslo har fått oppgradert sin flotte glassfasade fra
1980-tallet. Når inngangspartiet i den eksisterende fasaden skulle flyttes fra siden til
midten og samtidig få ny glassbaldakin oppsto det noen utfordringer.
Tekst: Harald Aase Foto: Adam Stirling
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Fasaden på Fjordalleen 16 har fått
nytt frittstående
inngangsparti med
flott baldakin. Opprinnelig fasade var
ikke dimensjonert
for annet enn vindlaster. Dermed
måtte spesialister
på banen.

For å sikre godventilasjon og forebygge kondens
i slusen har Glassløsninger skåret hull i glasset.
Alle glassene er
boltefestet og det
er benyttet rigid
folie i glassveggene.
Løsningen sikrer
god stabilitet i
konstruksjonen.

D

NB Næringseiendom forval
ter bygget som hadde et stort
behov for oppgradering.
– Opprinnelig var det en
rondell-dør i den ene enden
av fasaden. Rondellene var utgått på
dato, rent teknisk. Samtidig ønsket vi å
åpne opp inngangspartiet og gjøre byg
get mer tilgjengelig for både brukere og
besøkende, sier Kristian Føyen i DNB
Næringseiendom.
FLYTTET OG BYTTET
Det var prosjektert og tegnet inn en ny
glassboks og baldakin båret av dragere i
stål opphengt i fasaden. Under oppgra
deringen av fasaden skulle det opprinne

lige bæresystemet, bestående av vertikale
gittersøyler, forankret i grunn benyttes.
De horisontale lastene fra glassfeltene er
båret av individuelle stålbjelker sveiset
inn i søylene. Glassene er innspent i alu
miniumsprofiler skrudd fast i stålbjelke
ne. Eksisterende fasade var følgelig ikke
dimensjonert for nye laster fra glassboks
og baldakin. Det å fjerne flere glassfelt i
rekke, og sette inn nytt inngangsparti inn
i en eksisterende glassfasade ble dermed
en komplisert sak.
LØSNINGEN
Stålbjelke på 4 søyler i glassboksen, måt
te til for å bære vertikallastene i fasaden.
Stålbjelken ble da også opplegg for skjøt

en på glasstaket, mens resten av taket,
samt teleskopautomatikken ble båret av
selve glassveggene.
– For å forsterke konstruksjonen og
øke bæreevnen i veggene har vi benyttet
såkalt rigid folie som laminat i glassene
og med total tykkelse på ca. 21 millime
ter. I taket er det benyttet 21,52 herdet la
minert med pvb-folie. Glass i baldakinen
er av samme type som i taket, forteller
Arild Chr. Ellingsen i Glassløsninger AS.
Selskapet har gjort leveransen i sam
arbeid med Noractor AS og Modum
Glassindustri.
– Arbeidet med nytt inngangsparti
inn i en eksisterende glassfasade ble en
komplisert sak. Glassløsninger var svært
03 // 2016
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Skur
Glassløsninger AS
har også levert
spesiallagde
stolper og inn
festing for glassrekkverket i plan 2
i det innvendige
atriet.

løsningsorienterte, spilte ball med arki
tektene og bidro sterkt til at vi kom i mål
med prosjektet, sier Teknisk direktør i
Varden Entreprenør, Eirik Hemminghytt.
– Vi synes det nye inngangspartiet er
blitt veldig fint. Tilbakemeldinger vi har
fått tyder på at også brukerne er godt
fornøyd med endringen, avslutter Føyen.

Moderne kontorbygg skal tilby brukerne alle mulige fasiliteter.
Glassløsninger har utviklet sine egne sykkel- og røykeskur. Basert
på de noen av de samme prinsippene som glassboksen i Oslo
– Det vil si vi har utviklet løsninger for å bygge transparente glassbokser utenfor kontorbygg. Ingen er helt like, men tilpasset individuelle
ønsker. For Apply Sørco AS i Stavanger har vi for eksempel laget et
«røykeskur». Vi konstruerte og sveiset sammen en aluminiumskonstruksjon som både har bærende egenskaper og beslag for å boltefeste
glasset. I taket har vi laget en ventilasjonsluke som består av limt
glass. Glassveggene har 12 millimeter og taket har 21 millimeter
herdet laminert glass. Her er det valgt transparent glass, og med
merking for å tilfredsstille kravene til universell utforming, men alle
glasstyper og -kombinasjoner kan benyttes. Muligheten er mange, sier
Ellingsen.

Kjendiskokk
Vinskapet til Charles Tjessems nye restaurant,
Mondo i Havnespeilet i Sandnes, har også en spesialtilpasset løsning fra Ellingsen og kollega Asle
Roaldsø. Der bærer glassveggene både eikerammen i toppen og innfestingen og beslag til
skyvedøren. Hyllene er også spesiallaget.
– Dette vinskapet er vi veldig fornøyd med. Møbler
og utsmykning i restaurantrommet skal virke, sier
Tjessem.
Dette er et røykeskur, men kunne like godt vært sykkelskur. «Glassboksene»
har mange bruksområder. Legg merke til den limte ventilasjonsluken av glass
på toppen. Foto: Otto von Münchow

Vinskapet til Charles Tjessem glir inn som en del av miljøet
og deler rommet på en utmerket måte. Samtidig er selvfølgelig varene i skapet veldig tilgjengelig for kunder og
betjening. Foto: Otto von Münchow
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1 SikaTack Panel lim
– 1-komponent fuktherdende
og strukturelt lim
2 SikaTack Panel tape
- PE-skumkjerne av lukkede
celler, med trykksensitivt lim
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løsemiddelbasert primer for
forbedret vedheft
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Materialenes egenskaper // Dekor på glass

Keramisk trykk
PÅ GLASS

Hva har Gol skole og Slottsparken til felles? Ingen ting,
egentlig. Bortsett fra at vi finner kunst utført på glass
med keramisk print på begge steder.
Tekst: Harald Aase Foto: Gunnveig Nerol

K

unstmotivene i Slottsparken og i Gol
har det til felles at de er printet med
keramisk «blekk», på seks millimeter
herdet ekstra klart glass.
Glasset på Gol kommunes nye bar
ne- og ungdomsskole er en del av en 3-lags isoler
glasskonstruksjon benyttet i den sydvendte fasaden.
I slottsparken er det et herdet enkeltglass inn
festet i 32 like 4 siders rammer.
KUNSTNERISK UTSMYKNING
Den nye skolen på 8 500 kvadratmeter har fått
glassfasader med en helst spesiell utsmykning, som
er en del av det totale arkitektoniske uttrykket.
Siden februar 2014 har billedkunstner Gunnveig
Nerol arbeidet med og deltatt i prosjekteringen
av glassutsmykkingen.
– Utsmykningen består av 76 kvadratmeter
med keramisk trykk fordelt på 24 glass. Glassene
er innsatt på høyre og venstre side i byggets hoved
fasade og på en innvendig glassveranda. Bildene er
første trykket på glass ved Modum Glassindustrier
og deretter sendt til Vikeså Glassindustrier for
montering inn i 3 lags isolerglass. Monteringen
ble utført av H-Glass, sier Nerol.
Gunnveig Nerol har tidligere utført flere større
oppdrag i glass, blant annet altertavlen i dalle
glass i Skjold kirke på Nestun i Bergen.
Nerol arbeider med maleri, tegning og glass
arbeider i sandblåsing, og har i dette prosjektet
brukt datateknologi som utførende teknikk og
under prosjektering.
– Glass gir store flater å arbeide med, og Adobe
Photoshop var hjelpemiddelet for å sy sammen
arkitektur og bilder og planlegge sammensettingen
av billeduttrykket. Å ta vare på maleriske kvaliteter
i uttrykket var viktig, og jeg tegnet opp og malte
plansjer på papir i 1:1. som ligger som underlag
for trykkfilene, utført Adobe Illustrator. Det var
også viktig å kunne vise fram konkrete plansjer
undervegs til oppdragsgiverne, sier Nerol.
FORARBEID
Det ble foretatt flere prøvetrykk av fargene hos
Modum Glassindustrier, før Nerol fant de nyan
sene hun ville bruke.

Gol Skole har fått kunstnerisk utsmykning
utført i keramisk print. Motivet er utarbeidet
av Gunnveig Nerol.
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Trykkteknikken bevarer fargene i motivet over tid.
Fordelen med keramisk print er at man
kan arbeide med store flater, og at utsiden
og innsiden i fargeuttrykket blir like sterke.

– Fargene i keramisk trykk falmer ikke eller
forandrer seg ikke over tid i varme og sollys.
Dette var avgjørende for valg av trykkteknikk.
Fargepaletten er av denne grunn litt redusert, og
kan minne litt om fargeuttrykket i frescoteknikk,
som jeg kjenner fra undervisning ved Ålesund
Kunstfagskole, forteller Nerol.
For å få til et utsmykkingsprosjekt i denne stør
relse måtte kunstneren også komme tidlig inn i byg
geprosessen, og ha god dialog med prosjektleder
Sigvart Flåm og arkitekt Anne Catrine Nessmo.
GOL SKOLE
Arkitekturen ved Gol Skole er åpen og spennen
de, med mange vinkler på vegg og tak.

Den har en flott kunst og håndverk avdeling,
og en rommelig sal, som også blir danserom til
Gol Kulturskole.
Fargene arkitekten har satt på fellesarelaer i til
knytning til klasserom og utgangspartier, skaper
identitet og gir bygget en ekstra kvalitet.
Skolen er en 1-10 skole, og rommer over 450
elever fra hele Gol Kommune.

32 bilder på glass, montert på det punktet foto
grafen sto da bildet ble tatt. Bildene strekker seg
over et tidsrom fra 1902 til 2016.
Modum Glassindustri har her bearbeidet digi
tale originalfiler fra slottet og printet ut motivene
på seks millimeter herdet klart glass. Innfesting
av glass og montering er utført av Håkonsen og
Sukke Landskapsentreprenør.

HISTORISK PARKVANDRING
17. januar 2016 var det 25 år siden Deres
Majesteter Kongen og Dronningen ble Norges
kongepar. Det er blitt markert i hele sommer,
blant annet med utstillinger og aktiviteter i
Slottsparken. Ett av elementene, er en utstilling av

32 bilder danner løypen i en historisk vandring i Slottsparken. Bilden er plassert der fotografene var plassert. Enkelte av bildene gir et spennende nåtid og
fortidsperspektiv. Foto: Adam Stirling
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Foto: Arkiv/Adam Stirling

Solskjerming

I ET KALDT KLIMA

Gode solskjermingsløsninger og solskjerming er helt nødvendig for
å opprettholde god termisk og visuell komfort i moderne bygg.
Design og brukeraspekt står sentralt tre moderne kontorbygg som
har blitt studert i forskningssenteret for nullutslippsbygg (ZEB).
Tekst: Steinar Grynning, Forsker og PhD ved SINTEF Byggforsk, Trondheim
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H

istorisk sett, har bruken av og
interessen for solskjerming
i Norge vært relativt liten.
Dette skyldes et kaldt klima
og til dels liten bruk av glass i
fasadene. En trend i tiden, er imidlertid et
ønske om mer utstrakt bruk av glass i fa
sadene i både yrkesbygg og boliger. Dette
kombinert med økte isolasjonsmengder
i vegger og tak osv., samt økte krav til
vinduenes varmeisolasjonsevne har ført
til en erkjennelse om at solskjerming
er viktig, også i vårt kalde klima. Nyere
forskning og erfaringer fra bransjen viser
at solskjerming er helt nødvendig for å
opprettholde god termisk og visuell kom
fort i moderne bygg. Dette er forøvrig
et faktum som i stadig større grad også
gjør seg gjeldende i boliger. Når vi også
ser dette i sammenheng med de dystre
spådommene om klimaendringer, økte
nedbørsmengder og da spesielt økte tem
peraturer, gir det oss en pekepinn om at
gode solskjermingsløsninger vil bli enda
viktigere i tiden som møter oss.

mer om forskningsresultatene derfra i
tiden fremover.
Brukeraspektet har og stått sentralt i
et nytt arbeid der solskjermingsløsnin
gene i tre moderne kontorbygg har blitt
studert i detalj. Det er, i mine øyne, en
ganske vanlig oppfatning blant Norges
mange kontorarbeidere at de prosjekterte
solskjermingsløsningene i byggene de ar
beider i ikke er særlig godt likt. Denne ty
pen tematikk er også studert ved tidligere
anledninger[1, 2], men for å få et oppdatert
bilde av situasjonen, valgte vi å studere
tre kontorbygg i detalj. Et av spørsmå
lene vi stilte oss, var om dagslysfaktoren
(som er en velbrukt prosjekterings-para
meter i byggebransjen) nødvendigvis gir
et fullgodt bilde av den opplevde visuelle
komforten i et kontorbygg. Basert på dette,
gjorde vi intervjuer og spørreundersøkel
ser for å kartlegge brukernes opplevelse og
inntrykk. Resultatene fra dette ble så sam
menlignet med beregnede dagslysfaktorer
for solskjermingsløsningene som er brukt i
byggene i programmet DaySim[3].

MANGE HENSYN
For å, fullt ut, kunne vurdere ytelsen til
solskjermingsløsninger og de transparen
te delene av en fasade er det mange aspekt
det må tas hensyn til. I tillegg til energi
bruk til oppvarming, kjøling og belysning
må dagslysbehov og visuell komfort være
ivaretatt for å kunne si at systemet er vel
fungerende.
I forskningssenteret for nullutslipps
bygg, ZEB (se: www.zeb.no) gjøres det
forskning relatert til design av fremti
dens boliger, kontor og andre bygg der
ambisjonen er få standarden hevet til
nullutslippsbygg. En viktig del av den
forskningen som gjøres i dette senteret
er tverrfaglig. Det vil si at man ikke bare
studerer de tekniske aspektene av slike
bygg, men at brukerne av byggene også
står sentralt i forskningen. Et mer gene
relt eksempel på dette, er arbeidet som
utføres i ZEB Living-Lab. Dette er en
enebolig plassert i utkanten av NTNU’s
campus på Gløshaugen i Trondheim. Her
forskes det på hvordan er bredt utvalg av
den norske befolkningen opplever det å
bo i et nullutslippsbygg. En del av denne
forskningen er også relatert til systemer
for solskjerming og bruk av naturlig ven
tilasjon gjennom automatisk styring av
vindusåpninger. Vi vil garantert få høre

FAST SOLSKJERMING
Det første bygget i studien, er et nyopp
ført kontorbygg i Trondheim. Det har
vunnet en rekke priser for god arkitek
tur, er designet for å ha et lavt energi
bruk og å oppfylle passivhusstandard.
Solskjermingen har siden starten vært et
viktig element som og gjenspeiler seg i
byggets arkitektur som fast solskjerming
i fasadene. I tillegg til den faste utvendige
solskjermingen, har bygget utvendige
persienner og innvendige rullegardiner.
Brukerne ble tidlig enige om at de ut
vendige persiennene var et forstyrrende
element, og de koblet dem ut. Etter dette
er de jamt over fornøyde, og de frem
hever spesielt den utvendige faste sol
avskjermingen som noe de liker. Når vi
sammenlignet dette med de beregnede
dagslysfaktorene fant vi at dette bygget
hadde en noe lavere gjennomsnittlig
dagslysfaktor enn de andre byggene vi
studerte, men at fordelingen i rommet
var jevnere og forskjellen mellom høyeste
og laveste nivå var mindre. En figur som
viser dagslysfaktoren plottet for celle
kontoret uten at den utvendige persien
nen er i bruk er vist i Figur 1. På tross
av en litt lavere dagslysfaktor fremhever
allikevel brukerne bygget som åpent, lyst
og romslig.

Figur 1. Dagslysfaktoren for cellekontoret
med løsningen brukt i det første bygget.
Fordelingen viser tall der hverken innvendig eller utvendig solskjerming er aktivert.

SCREEN
Det andre bygget vi studerte, er et moder
ne kontorbygg utenfor Oslo. Her er det
brukt utvendige screens som solskjerm
ing. Beregningene viser at dagslysfakto
ren er ganske god også her. Dersom sol
skjermingen ikke er aktivert, er lysnivået
i rommet jamt over høyt men forskjellen
i verdi mellom området nært vinduet og
lenger inn i rommet er stor. Videre viser
Figur 2 at den utvendige screen-skjerm
ingen er effektiv i å redusere innstrålt sol.
Brukerne er imidlertid ikke helt fornøyd
med den valgte løsningen. Som svar på om
de har generelle kommentarer i spørre
undersøkelsen, sier de blant annet:
“Solar shading going up and down is
sometimes disturbing, when alternating
weather (office facing Southeast)”
“Too bad light in the working place.
Hope it will be fixed soon! (Office facing
Southwest)”
“The biggest problem is automatically
blending of windows at specific times each
day. This is not necessary with windows
facing North West!”
“Solar shading. Shading goes too often
and we have to override the control to get
them up again (Office facing Northwest)”
“...sunlight has improved with the ad
justments made, but there have been very
dark to the landscape in the evenings when
there are few supervising onsite (office fac
ing South west)”
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Bygg med fast solskjerming og faseforandringsmateriale integrert i fasadens
rutekonstruksjon. Foto: Heiko Hellwig

rende. I det ene bygget ble den utvendige
bevegelige solskjermingen deaktivert som
et resultat av dette. Videre ble det funnet
at dagslysfaktoren gir informasjon om
dagslysfordelingen i et rom og at dette i
enkelte tilfeller kan gi tilstrekkelig infor
masjon. Det gir imidlertid ikke et fullgodt
bilde av den visuelle komforten i et rom.

Figur 2. Øverst ser man beregnede dagslysfaktorer for cellekontoret med sol
skjermingen i åpen posisjon. Den underste
figuren viser det samme cellekontoret
med aktivert solskjerm.

FASEFORANDRINGSMATERIALE
Det tredje bygget som var en del av stu
dien er oppført i Sveits og her har de tatt
i bruk en mer utradisjonell skjermings
løsning med en kombinasjon av en fast
solskjerming og faseforandringsmateri
ale integrert i fasadens rutekonstruksjon.
Her var brukerne jamt over fornøyde
med lysforholdene i kontorlokalene. Det
var ingen store klager på hverken blen
ding og brukerne var fornøyd med å ha
individuell kontroll over deler av solskjer
mingssystemet. Dagslysberegningene vis
te også at dagslysnivået i et typisk celle
kontor med en slik løsning er mer enn
tilstrekkelig, som vist på Figur 3.
20
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Denne artikkelen er basert på et
vitenskapelig studie utført i regi av
forskningssenteret for nullutslippsbygg,
ZEB. Forfatteren takker for støtten fra
Forskningsrådet og partnerne i ZEB.
Figur 3. Beregnede dagslysfaktorer for
cellekontoret med løsningen som er brukt
i det tredje bygget.

Hovedkonklusjonene fra studien er at
automatisk styrt utvendig solskjerming er
effektivt i å blokkere innstrålt sollys, men
at brukerne oppfatter dette som en kilde
til irritasjon. Mangel på utsyn anses som
negativt, og brukerne fremhever at de øn
sker manuell kontroll og at skjermingens
konstante bevegelser opp og ned er irrite

1. A.D. Galasiu and J.A. Veitch, Occupant
preferences and satisfaction with the lumi
nous environment and control systems in
daylit offices: a literature review. Energy
and Buildings, 2006. 38(7): p. 728-742.
2. C.M. Paredes, Daylighting and
Architectural Quality: Aesthetic Perception
of Daylit Indoor Environments. 2016:
NTNU.
3. Daysim. [cited 2015 09.12]; Available
from: www.daysim.ning.com.
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Rehabilitering // De naturhistoriske samlingene til Universitetet i Bergen

I 2015 åpnet Universitetet i Bergen sin nye aula i sørfløyen av De naturhistoriske samlinger.

Ny storstue
I BERGEN

Universitetet i Bergen har fått et nytt, staselig representasjonsrom og festsal.
I byens klassiske museumsbygg som på mange måter var selve utspringet
for universitet i vestlandets hovedstad, er det blitt skapt en aula som er den
historiske institusjonen verdig. Utsmykningen er mangfoldig og består blant
annet av et keramisk, transparent trykk på glass utenpå heissjakten.
Tekst og foto: Otto von Münchow

D

e naturhistoriske samlingene til
Universitetet i Bergen kneiser på
Nygårdshøyden og har byen lagt
under seg. Hva var vel mer naturlig
når en ny festsal skulle bygges, enn
å legge den til dette bygget? Den første delen av
museet stod ferdig oppført i 1865 – det som i dag
kalles midtbygget. I henholdsvis 1897 og 98 ble

en nordfløy og en sørfløy lagt til det opprinnelig
bygget. Det er i sørfløyen at universitetets nye
aula er blitt skapt.
Universitetet i Bergens nye aula preges av stor
takhøyde, stort kunstverk og mye skjult teknikk.
Det har tatt vare på det historiske preget og gitt
det en moderne og stilren ramme. Aulaen er et
rom for høytid. Men det er også et rent og raust

rom. For aulaen skal ikke bare være en festsal til
disputaser og andre høytidelige hendelser. Den
skal også romme konferanser og konserter. Og
den kan leies ut til utenforstående.
– Det har vært krevende å skape en høytidelig
sal som samtidig har et stort, teknisk omfang.
Veggene ser uberørte ut, men bak dem er det
hundrevis av kabler. Ingenting her er hyllevarer,
03 // 2016
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De ulike delene
av scenen kan
heves og senkes
uavhengig av
hverandre.

Christie Café ligger i etasjen under den nye aulaen
og skal etter hvert bli museumskafé når
samlingene åpner igjen.

sier Aina Lille-Langøy, prosjektleder og
partner i b+b arkitekter. Lille-Langøy har
sammen med Eilif Bjørge vært hovedar
kitekt for ombyggingen.
NYTT OG GAMMELT
Lille-Langøy forteller at prosjektet har
gått over lang tid. Det begynte med et
forprosjekt i 2011. Målet var opprinnelig
å bli ferdig til grunnlovsjubileet i 2014.
Dette var noe av bakgrunnen for at reha
biliteringen av De naturhistoriske sam
lingene ble splittet opp i to deler. Den ene
omfattet sørfløyen med universitetets nye
aula, mens det andre delprosjektet skal
rehabilitere midtbygget og nordfløyen,
den delen som rommer selve museums
samlingene.
Aulaen og resten av sørfløyen som
rommer en kafé i underetasjen og trappe
oppganger og heissjakter, ble åpne i sep
tember i fjor. Ved siden av b+b arkitekter
har arkitektkontoret Schjelderup & Gram
vært med som rehabiliteringsarkitekter.
De to arkitektkontorene har på oppfor
dring fra Riksantikvaren skapt et rom
der det er tydelig hva som er nytt og hva
som er gammelt. De gamle teglveggene er
malt gule med spesialblandet kalkmaling,
mens de nye søylene er i betong med inn
slag av marmor.
Aina Lille-Langøy forteller at byggeåret
for de ulike delene av museet har dan
net bakgrunnen for vernehensynene, der
24
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midtbygget som den eldste delen er mest
verneverdig, mens sørfløyen som den
siste påbyggingen har hatt mindre verne
status. Sørfløyen har dessuten vært opp
bygget flere ganger. Bare ytterveggene er
fredet. Arkitektene har derfor hatt friere
spillerom i utformingen av både aulaene
og de andre delene av første byggetrinn.
For å skape en stor og høytidelig aula
ble for eksempel én etasje fjernet og tatt
inn i aulaen. Men det å rive en etasje i et
bygg fra 1898 var et omstridt punkt i re
staureringen. Kritiske vernerøster mente
en takhøyde på ni meter var unødvendig.
Når rommet nå står ferdig, mener LilleLangøy at det taler for seg: Det var riktig
å fjerne etasjen for å gi festsalen rett preg
og rett akustikk.
NYTT INDRE BÆRESYSTEM
Lille-Langøy understreker at de akus
tiske egenskapene er blitt veldig gode.
Himlingene i både kafeen og aulaen be
står av akustisk puss. I selve aulaen er det
dessuten bygd inn elementer som både
reflekterer og demper lyden for maksimal
akustikk.
– Litt av utfordringen da vi skulle skape
en aula er at sørfløyen bestod av smårom.
Dessuten var konstruksjonen en blanding
av to søylerekker i den ene siden og midt
bæring i den andre siden, forteller LilleLangøy til Glass & Fasade.
Den endelige planløsningen ble be

stemt av målsetningen om å skape en
aula som kunne romme 400 mennesker.
Det innebar blant annet at hovedtrappen
måtte legges i ene enden og selve rommet
være søylefritt.
– Vi måtte rive eksisterende søyler og
bygge et helt nytt bæresystem. Bare yt
terskallet stod igjen. Nye søyler langsmed
de eksisterende vegger er blitt satt opp
gjennom hele bygget. Nå er det de indre
veggene som holder oppe og støtter de
ytre veggene.
I aulaen er det lagt inn innmurte sol

skjermingsduker over alle buevinduene og
dessuten akustiske gardiner for ytterligere
lyddemping om nødvendig. Stolene, både
i aulaen og kafeen i litt forskjellig utfor
ming, er designet av Halgeir Holmstvedt.
I ene enden av aulaen er det skapt en sce
ne som kan heves og senkes i uavhengige
trinn. Gulvet er lagt i dansk eik.
SKJULT TEKNIKK
Aina Lille-Langøy legger til at sørfløyen
består av mye vindusflater i alle himmel
retninger og etasjer som skapte egne ut

fordringer. Det ga få muligheter til å legge
ventilasjon og teknisk utstyr i veggene.
Det måtte istedenfor legges mellom et
dobbelt gulv.
– Universitetet i Bergen ønsket et ver
dig rom samtidig som det skulle være en
høyteknologisk flerbrukssal. Den ulike
bruken krever ulik akustikk, lyssetting
og teknologi, sier Lille-Langøy.
I følge arkitekten fra b+b har det
vært en berikelse for prosjektet at Koro
(Kunst i offentlige rom) har hatt ansvar
for innkjøp av kunst og utsmykking.

Resultatet er blant annet et monumen
talt tekstilarbeid av Kari Dyrdal i aulaen.
Universitetet ble så begeistret for teppet
med motiv fra en fjellvegg på Verftet (en
kunst- og kulturarena i Bergen), at de ba
henne smykke ut trappeoppgangen også.
Dette verket er et keramisk, transparent
trykk på glass utenpå heissjakten. Tanken
var å skape en universell opplevelse enten
besøkende tok heis eller trappen rundt
heisen. Transparens har gjennomgående
vært et viktig element i utforming. Derfor
er veggene i vindfang, trappeoppganger
03 // 2016
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I et stykke med
glassgulv mellom
aulaen og kafeen
er det lagt inn
kunst.

Trappehuset med glassvegger og glassprinten
av Kari Dyrdal rundt heissjakten.

Boltefestet glass er brukt som
vegger i trappeoppgangen.

og heissjakter i glass. I følge Lille-Langøy
var intensjonen at man skal kunne lese
alle opprinnelige vegger i full bredde og
beholde gjennomlysningen i tre retninger.
GLASSLEVERANDØRER
Det er Hole Glass som har levert det mes
te av glasselementene. I følge prosjektle
der Anders Nedre-Flo har det stort sett
blitt benyttet boltefestet herdet, laminert
glass. Bare få steder er det levert profiler
til monteringen.
– Den største utfordringen for oss var
hovedtrappen opp til aulaen. Her var det
store glass som skulle transporteres inn.
Dessuten var det trangt om plassen når vi
skulle montere glassene, forteller NedreFlo til Glass & Fasade.
En annen utfordring var måltaking. På
grunn av mangelen på profiler som kan
skjule unøyaktigheter, må den være mil
limeter nøyaktig. – Vi har hatt veldig lite
å justere oss på, sier Nedre-Flo. Han er
imidlertid veldig fornøyd med resultatet.
Det har blitt en fin løsning sier han.
En stor foldedør i glass i kafeen samt
toalettvegger er levert av Fasader og
26
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Glass. Harald Goksøyr opplyser at den
største utfordringen ved montering av
foldedøren var at i et gammelt bygg som
De naturhistoriske samlingene varier tak
høyden.
FANTASTISK FLOTT
Geir Barton Torsæter har vært pro
sjektleder for Statsbygg på vegne av
Universitetet i Bergen. Han forteller at
byggherren ikke la strenge føringer på
den arkitektoniske løsningen, men lot
arkitektene få utfolde sin kreativitet.
Det ble satt noen tekniske krav i tillegg

til hovedmålet om å skape en ny aula til
400 mennesker.
– Opprinnelig var det et ønske om at
aulaen skulle kunne romme mer enn
400 mennesker, og vi tenkte til å begyn
ne med å få det til ved hjelp av gallerier.
Men vi fikk ikke til en god løsning på
akustikken og derfor ble tanken skrinlagt,
forteller Torsæter.
– Istedenfor har vi klart å skape
Bergens beste rom for klassisk musikk.
Det er i hvert fall de tilbakemeldingene
vi har fått.
Geir Barton Torsæter er veldig fornøyd

Prosjekt // Rehabilitering av
De naturhistoriske samlingen
til Universitetet i Bergen, sørfløyen
Byggår/ferdigstillelse: 2014/2015
Sted: Bergen, Muséplass

med resultatet. Den rehabiliterte fløyen
holder høy håndverksmessig standard.
Han trekker spesielt fram glassløsningen
som han sier er fantastisk flott – og et
resultat av et tett samarbeid mellom ar
kitekt og kunstner. Også byggherren var
involvert i prosessen, blant annet på befa
ring sammen med kunstneren til Modum
Glassindustri for å sikre at glassene med
trykk ble som ønsket.
– Vi hadde ikke anledning til å bomme.
Hvis vi feilet og måtte lage glassene på
nytt, ville vi ikke ha vært ferdig til åpnin
gen, sier Torsæter.

Rent energimessig ligger bygget dårlig
an. Det skyldes dels at det er et antikva
risk bygg og dels at oppdraget bare var
en innvendig oppussing. Bygget er ikke
energisertifisert.
Geir Barton Torsæter er nå i gang med
neste delprosjekt, restauringen av midt
bygget og nordfløyen. For kort tid siden
bevilget staten 340 millioner kroner til
neste trinn, som skal være ferdig senest
i 2019. Rehabiliteringen av sørfløyen har
kostet 313 millioner kroner.

Type prosjekt: Rehabilitering av museum
Byggherre: Universitetet i Bergen /Statsbygg
Arkitekt: b+b arkitekter og arkitektkontoret
Schjelderup & Gram
Hovedentreprenør: Obas Vest AS
Glassentreprenør: Hole Glass og
Fasader & Glass
Glassleverandør: Modum Glassindustri,
Ove Straumsheim, Hole Glass og
Glasseksperten (Danmark)
Solskjerming: Solskjermingsgruppen
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The Shard i London er et eksempel på et bygg som
med sitt spektakulære design preger omgivelsene
i City of London. Foto: Shutterstock

GRENSESPRENGENDE
MULIGHETER
Nye kalkulasjonsverktøy kombinert med en rivende produktutvikling
gjør det mulig å skape stadig mer spektakulære fasadeuttrykk. God
kunnskap om systemenes muligheter og begrensninger åpner for å
skape designgrep som bidrar til nye og spennende uttrykk.
Tekst: Thomas Aasen

S

tore glassflater visker ut grens
ene mellom ut og inne. Avan
sert produksjonsutstyr mulig
gjør nærmest en skulpturell
design. Kraftige forbedringer
av profilsystemer og glass tillater bred
anvendelse, og smart planlegging mulig
gjør store, transparente flater til tross for
stadig skjerpede U-verdi krav.
For en byggherre vil nyvinninger innen
systemløsninger og produksjonsutstyr
som reduserer kostbar produksjons- og
montasjetid være interessante kvaliteter.
Strømlinjeformet planlegging og produk
sjon, for en stor del under kontrollerte
forhold innendørs, reduserer risikoen for
feilproduksjon samtidig som det ferdige
resultatet prismessig blir mer konkurran
sedyktig.
I en verden der nye løsninger utvikles
i hurtig takt og kravene til effektiv og
hurtig levering øker, er det avgjøren
de at kunnskap om systemenes mulig
heter og begrensninger følger parallelt.
Innovasjonstempoet tilsier at en ikke all
tid kan basere nye løsninger på tidligere
erfaring.

28
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Mange nye bygg preges av designgrep
som bidrar til nye og spennende uttrykk,
men som mangler sikkerhetsmarginer i
kravene til utførelse. Dermed oppstår ri
sikoen for svakheter og feil. Disse kan vi
grovt dele opp i to kategorier:
• grunnleggende bygningsfysikk overses
under prosjektering eller utførelse
• innovativ og uprøvd design tøyer gren
sene og gir for liten sikkerhetsmargin
Det første punktet kan langt på vei
håndteres gjennom rådgivning i pro
sjekteringsfasen. Enda viktigere er valg
av fasadeentreprenør. Flere byggherrer
opplever problemer som skyldes feil ved
utførelsen. Like viktig er det at fasadeen
treprenøren har mot til å sette ned foten
når et avansert og uprøvd design vil gi
stor risiko for feil.
Vi skal se nærmere på noen områder
som innebærer utfordringer.
OPPDELING AV FASADEN
Dagens fasader tegnes ofte med svært
store glass, eller arkitekten beveger seg
til den motsatte enden av skalaen med
en mer finmasket fasadestruktur og min

dre glassfelt. Begge ytterligheter inne
bærer utfordringer på hver sine måter.
Profilsystemene tillater stadig større
glassflater og -laster, også tykke 3-lags
ruter, men store og tunge glass vil i man
ge situasjoner vanskeliggjøre montasjen.
Enda viktigere er det å ha en plan for
en eventuell senere utskifting i et ferdig
bygg.
En oppdeling av fasaden i mange små
felt er som regel en takknemlig oppga
ve å løse rent teknisk. Imidlertid vil et
U-verdi-krav på 0,8 W/m2K skape ut
fordringer siden elementenes randsoner
påvirker den totale U-verdien negativt.
Profilsystemer i aluminium er basert
på at noe vann vil trenge inn i falsene.
Dette ledes til dels direkte ut gjennom
drensåpninger eller det føres via vertika
le profiler ned og ut i bunnen av fasaden.
Gode standardløsninger sørger for at
standard 90° sammenføyninger fungerer
problemfritt. Samme prinsipp kan over
føres til skrå sammenføyninger, men de
praktiske utfordringene øker, særlig når
flere profiler møtes i det samme punktet.
En bør videre unngå et fasadedesign som
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For at profilenes drenssystemer skal fungere er
det av vesentlig betydning at kanalene er rengjort.
Illustrasjonsfoto

Profilenes drenskanaler har høyere trykk enn
rommet innenfor. Små utettheter vil presse
vannet i kanalene inn i rommet. Illustrasjonsfoto

fordrer at profilenes drenssystemer brytes
på improvisert vis. Mye er teknisk mulig,
men det er viktig å kalkulere med den
menneskelige faktoren og at kompliserte
detaljer øker antall potensielle feilkilder.
KULDEBROER
Posisjoneringen av et fasadeelement i
vegglivet bygger på den kjensgjerning
at profilene har en kald og en varm side,
adskilt av en isolatorprofil i annet materi
ale. Isolatorsjiktet skal på best mulig måte
korrespondere med isolasjonen i tilslut
tende vegg. Improviserte opphengsbra
ketter for dekorkassetter, utvendige profiler
eller baldakiner som føres inn på varm
side vil utgjøre kuldebroer som reduserer
isolasjonsevnen. Ved å benytte standardi
serte løsninger ivaretas både U-verdi og
statikk på en tilfredsstillende måte.
En gjenganger på flere bygg har vært
påhengsfasader som videreføres over tak
med det formål å fungere som rekkverk
for takterrassen. Det innebærer at rekk
verket som står eksponert for uteklima
samtidig blir en del av innvendig fasade
i etasjen under. I tillegg til at isolerende
egenskaper raseres vil veggen få omfat
tende kondensproblemer. Ved å bryte
kontinuiteten i bærestrukturen vil en
kunne oppnå et ønsket fasadeuttrykk
uten å gå på akkord med god funksjon.
GLASSTAK
I glasstakenes tidlige år tilsa bransjeråd
takvinkler på 25-30°. Dette tallet har sta
30
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Snø på glasstak kan by på utfordringer. Her et
eksempel på snø som har smeltet og fryser ved
overgangen til fasade. Illustrasjonsfoto

dig krøpet nedover fordi profilsystemene
er videreutviklet og fordi erfaring tilsier
at en lavere takvinkel også fungerer.
Økte forventede snølaster kan kom
penseres med kraftigere profiler og tykke
re glass. Samtidig vil et tak som ikke leder
av snøen effektivt miste mye av sin verdi i
vintersesongen. Lite effektiv vannavren
ning vil medføre smussansamlinger og
redusert selvrensende effekt.
Rent teknisk er et glasstak utstyrt med
innvendige drenskanaler på tilsvarende
måte som fasader. Inntrengt vann som
grunnet lav takvinkel ikke ledes effektivt
ut innebærer økt risiko for lekkasjer.
UBEHANDLETE PROFILER
Aluminiumprofiler som ikke overflate
behandles vil selv danne et beskyttende
oksydsjikt. Av og til ønsker arkitekt
en å utnytte denne egenskapen for å
oppnå et råere og industrielt uttrykk.
Leverandørens systemgarantier er imid
lertid basert på at profiler er anodisert
eller lakkert. Derfor er det i slike tilfeller
viktig at det på forhånd inngås avtale
med hensyn til overflatefinish på profi
lene. Risikoen for at de tekniske egen
skapene til fasaden, døren eller vinduet
forringes er minimale, men det er umulig
å fastslå utviklingen av profilenes overfla
te. Dette skyldes at profiler til et prosjekt
kan komme fra flere forskjellige verk. De
kan være produsert innenfor tillatte av
vik og at de er både lagret og behandlet
under ulike betingelser. Alt dette er ulik

heter som nøytraliseres i forbindelse med
forbehandling før en vanlig overflate
behandling.
Prosjekter levert med rå profiler vil
kunne oppvise alle variasjoner mellom
profiler med en nesten sort overflate til
profiler med et tilnærmet upåvirket ut
trykk. Så lenge kunden er kjent med mu
lige konsekvenser innebærer løsningen
interessant visuelle kvaliteter.
DOKUMENTASJONSKRAV
OG SPESIALLØSNINGER
Dagens byggeprosjekter, særlig i statlig
regi, stiller svært omfattende krav til do
kumentasjon. Når ytelseskrav for isola
sjon, regn- og vindtetthet settes ut fra hva
som maksimalt kan oppnås innenfor de
ulike produktkategoriene, samtidig som
elementdimensjonene overskrider til
latte mål innebærer dette utfordringer.
Elementenes tekniske egenskaper doku
menteres gjennom såkalte produktpass,
og da innenfor visse maksimal- og mi
nimaldimensjoner.
Når dimensjoner over- eller underskri
des, kanskje med spesielle kombinasjoner
av tekniske krav og et prosjektspesifikt
design betyr ikke det at løsningen ikke
kan gjennomføres, men at en kan ende
opp med å måtte lempe på noen av kra
vene til øvrige ytelser. I slike sammen
henger er det avgjørende at potensielle
tilbydere er involvert i en tidlig fase slik
at beskrivelsesteksten i best mulig grad
samsvarer med hva som er mulig å levere.
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SIGNALBYGG // Varnerbygget

STORT, ÅPENT
OG INDUSTRIELT
Svartkledde mennesker beveger seg over røffe betonggulv, omgitt av
malte murvegger og røffe betongsøyler, glass og metall og synlige
ventilasjonssystemer. Vi er i Varnergruppens eget «Mekka».
Tekst: Kristin Moe Krohn Foto: Adam Stirling
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K

jører man E18 vestfra inn mot
Oslo, er det umulig ikke å leg
ge merke til Varners nye kon
torbygg. Beliggende i vann
kanten, rett etter avkjøringen
til Nesøya i Asker har det tidligere
«Intergraph – L’Oreal-bygget» åpenbart
gått igjennom en «extreme make-over».
Varner kjøpte det opprinnelige kontor
bygget som besto av tre teglsteinsblokker,
hver på tre etasjer, i 2010.
– Varner kjøpte bygget, gjennomførte
en arkitektkonkurranse og et forprosjekt,
ribbet bygget, beholdt alle fundamenter,
pæler og bygningskroppen, skar større

åpninger i de tidligere yttervegger og satte
inn glass, utvidet litt og bygde på en eta
sje til. Slik oppsummerer prosjektleder i
Varner, Ulf E. Larsen, byggeprosessen.
Forprosjektet ble utført av Link Arkitekter.
Senere ble LPO Arkitekter engasjert.
Drammensfirmaet Strøm Gundersen
AS, der AF Gruppen (AFG) er hovedak
sjonær, har vært totalentreprenør for byg
geprosjektet som har hatt et økonomisk
omfang på vel 350 millioner kroner.
I desember 2015 kunne Varnergruppen flytte inn i et kontorbygg som
fremstår som nytt, selv om det står på de
gamle pålene. Bygget, som per nå huser

450 ansatte, er på 15000 kvadratmeter +
parkeringshus på 3500 kvadratmeter.
– Vi er nå trekvart år ut i året med prø
vedrift. Det har stort sett gått bra, men
det er alltid innkjøring av store tekniske
anlegg, og selv om det er et enkelt teknisk
anlegg, er det samtidig avansert på noen
områder, sier Ulf Larsen.
INVITERENDE KUNSTVERK
Hovedinngangen ligger midt i en glass-in
stallasjon fra bakkenivå til tak, utført av
Nesøya-kunstneren Magne Furuholmen.
Glasset er foliert med bokstavkombina
sjoner som gjengir Varnergruppens kjer

Det nye Varnerbygget
på Slependen er
estetisk balansert
med sine tre ulike
fasadeuttrykk: Hvit
mur, glass og en
videomesh. Muren
prydes av selskapets
logo. Glassfasaden er
dekorert med kunst
signert Magne
Furuholmen.
Videomeshen viser
konsernets forskjellige reklamefilmer for
utvalgte produkter.
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De folierte bokstavene på fasaden, utformet av Nesøyakunstneren Magne Furuholmen, utgjør Varner-gruppens
verdier og ble montert i etter at glassfasaden var montert.

neverdier på gulvet i resepsjon og hall.
Fasaden til venstre består av hvit mur. Til
høyre utgjøres fasaden av en stor media
mesh – en messingbrynje som beskytter
en LED-basert TV-skjerm, der Varner
kan eksponere sine varemerker.
– Dog kun ett om dagen av hensyn til
trafikksikkerheten på E 18, kan Varners
egen prosjektleder, Ulf Larsen fortelle. Så
en kveld kan det lyse Dressmann i kraftig
røde typer, en annen dag er det Volt som
gir fasaden et mer sobert uttrykk, mens
Cubus viser glade barn og voksne som
om det var en vanlig reklameplakat.
LAVENERGI KLASSE B
Vi kjenner litt på følelse av katedral når
vi kommer inn i det luftige bygget. Ved
”alteret” – en resepsjonsdisk, også den
ne utformet av Magne Furuholmen, blir
vi tatt imot av en hyggelig Varner-ansatt
som viser oss innenfor gjerdet i det mu
sikkfylte atriet, der det er noen lange
”ventebenker” i lengderetningen med
endefasade og himling i glass.
De ubehandlede betongsøylene som
bærer toppetasjen – den opprinnelige
bygningsmassen var ikke dimensjo
nert for å tåle en ekstra etasje – bidrar
sammen med bakgrunnsmusikken til
det sakrale preget. En blomstervegg med
levende orkideer og et voksent oliventre
myker opp miljøet.
Men vi er jo ikke her for å beskrive
blomster og musikk:
34
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– Da vi skulle beholde eksisterende
bygningsmasse var det ikke mulig for
oss å gå for passivhus, da hadde vi måttet
rive. Bygget er et lav energi klasse B-bygg,
og vi har fått støtte fra Enova i proses
sen. Vi har påkostet bygget mye mer enn
vi har fått tilskudd, så vi kan ikke regne
hjem den kostnaden med at det er et kli
mabygg. Vi har valgt ikke å være miljø
fyrtårn, vi er ikke foregangsfigur, men vi
er opptatt av miljø og har gjort de tiltak
som er fornuftige å gjøre. Vi er ingen mil
jøforurenser, konstaterer Ulf Larsen.
LYDTETT GLASS
Så, hvor mye glass er det egentlig vi snak
ker om her? Larsen beskriver:
– Endefasadene er glass, broene er nye
og vi har utvidet. Vi har flyttet ytterveg
gen og brukt glass i alle ytterveggene for å
få ordentlig lys inn. I tillegg har vi overlys
gjennom glass i taket i atriene.

Larsen understreker at glasset fungerer
veldig bra både sommer og vinter. I kon
torlokalene som har E18 som nærmeste
nabo kan man se ut på pulserende biltra
fikk uten å høre annet en litt summing fra
ventilasjonsanlegget.
– Men vi har en utfordring. Ved visse
temperaturer, rundt null grader, så kan dugg
utenpå glassene forekomme, sier Larsen:
– Det kommer av at byggene i dag og
vinduene er for gode. De puster ikke og
er for tette. Vi ble ikke orientert om dette
på forhånd, men oppdaget det da vi flyttet
inn. Så nå er vi spent på høsten, og det ser
lite pent ut, men det har ikke noe å si for
inneklimaet. Vi kunne satt inn selvren
sende glass under ombyggingen, hadde
vi fått vite om utfordringen.
Prosjektleder Pål Juelsen i Fasade
consult AS, Mjøndalen-bedriften som
leverte glass og aluminiumsprofiler til

Glasstak forbinder de opprinnelige
bygningene og gir et lyst og åpent
atrium.

Varners ønske om
et industrielt bygg
understrekes ved
ubehandlede betongsøyler og nettinggelendere.

mål. Åpninger ble kontrollert før produk
sjon og montering.

både tak og fasader og innvendige, fasa
der og vinduer anbefalte ikke selvrensen
de glass for Varnerbygget.
– Selvrensende glass er fornuftig til
aktiv glass, der glasset bli utsatt for lik
mengde sol og vann. Dersom bygninger
har takutstikk som dekker deler av glasset
ville dette skape skjolder da glasset ikke
blir påvirket med lik mengde sol og vann.
Man ville heller ikke kunne benyttet pak
ninger med silikon eller vaskemidler som
inneholder kjemikalier som påvirker ak
tiv belegget – selv bruk av nal vil kunne
gi riper i aktivt glass, forklarer Juelsen.
De leverte isolerglass over alt, med
varierende grad av lydtetthet avhengig
av avstanden fra E 18 og byggets fasader
nord, syd, øst , vest. For takets del ble det
valgt glass med en u-verdi som gjør at snø
ikke blir liggende.
Pål Juelsen fremhever Varner-bygget
som et veldig interessant prosjekt for

Fasadeconsult, og særlig størrelsen på
bygget som ga noen utfordringer vedr.
montering og heising av glass.
Innvendige vinduer hadde inndelingen
med vertikale sprosser. Disse skulle følge
et visst mønster og være på linje over alle
etasjer, i et puslespill av glassflater på 5 –
6 kvadratmeter og små glass med bredde
60 cm.
– Vi fikk tegningsunderlag fra entre
prenør og arkitekter som ble benyttet til
å plassere vertikale sprosser, sier Juelsen.
Fjerde etasje er inntrukket i forhold til
resten av bygget. Her er det veggløsnin
ger med glassfasader og klimavegger med
utvendig 6 millimeter herdet RAL farget
glass. Her er alle vertikaler satt i system
med bredde på 2400 millimeter til senter
profil og kombinasjon standard glass og
RAL farget glass.
Alle fasader, vinduer, utvendige dører
og glasstak er produsert på byggeplass

SOLSKJERMING
Solskjerming over alle solutsatte fasader
lå inne i totalentreprisen. –Vi ser fortsatt
at det kanskje er litt refleksjon fra de hvi
te veggene vi ikke har hensyntatt, og vi
jobber med å få solskjerming på de siste
vinduene også, sier Ulf Larsen.
Solskjermingen har representert en liten
teknisk utfordring.
– Vi startet med en føler på taket som
skulle styre det hele, men det funket ikke.
Solen er jo ikke overalt samtidig, så vi har
jobbet med å få nye følere til å samarbei
de og også få overstyringsmuligheter. Det
er Vental som har levert, flinke og hygge
lige å jobbe med, sammen med totalen
treprenørene Strøm Gundersen AS som
også har vært fantastiske, sier Larsen.
FAG OG FEST
Vi entrer fjerde etasje på et røft gulv i
brent eik.
– Dette er en litt mer påkostet etasje,
kommenterer Ulf Larsen. Til venstre for
trappen ligger egne lokaler med møte- og
grupperom til ledertreningsprogrammet
«The way we lead». Unisex-badet kunne
vært tatt ut av et hvilket som helst interi
ørdesignblad.
Til høyre ligger festlokalene. Tromme
settet til en av brødrene står klart til bruk,
noen gitarer henger på veggen. En hel vegg
03 // 2016
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Fjerde etasje – Varnerbyggets stolthet – er innredet med tanke
på sosial kollegial trivsel. Hyllene i endeveggen er fylt med
vinylplater og oppholdsrommet er utstyrt med en gedigen
storskjerm. I fjerde etasje er det veggløsninger med glass
fasader og klimavegger med utvendig 6 millimeter herdet
RAL farget glass.

Prosjekt: Varner-bygget
Byggeår/ferdigstillelse: Desember 2013 – November
2015
Sted/adresse: Nesøyveien 2 – 4, Billingstad
Type bygg: Kontorbygg
Byggherre: Varner-gruppen AS
Arkitekt: Link Arkitekter/LPO Arkitekter
Totalentreprenør: Strøm Gundersen AS
Fasadeentreprenør: FasadeConsult AS
Glassleverandør: Friva Glass
Profiltype fasade: SAPA SFB 4150
Dører utvendig: SAPA SFB 2074
Vinduer utvendig: SAPA SFB 1074
Innvendige vinduer: SAPA SFB 1050
Fasadeglass: 3-lags energiglass med varierende
lydkrav og solkontroll
Dører innvendig/branndører: Kun levert dører i
innvendig glassfasader (2stk)
Leverandør: Vental
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med hyller avslører en stor vinyl-plate
samling. Generøse sofagrupper inviterer
til sosialt kreativt samkvem og kollegial
hygge foran en gigantisk gasspeis.
I kjøkkenavdelingen er det mulighet
for kokkelering på åpen varme, samt vin
kjeller, musikken er allerede i gang som
oppvarming til fredagens lønningspils.
Her er til og med en egen bar. Lokalene
brukes mye av ansatte og av kjedene, men
leies ikke ut.
– Det har vært veldig morsomt å byg
ge dette her, og med eiere som er veldig
engasjert og deltatt aktivt med innspill og
ideer, sier Larsen.
De kuttet ut interiørarkitekt og Joakim
Varner tok hovedansvar for designet.
– Det som har vært spennende og skik

kelig gøy er at han har tort å utfordre ting
og satt sammen ting og brukt materialer
som kanskje ikke er så vanlig, poengterer
Larsen.
Fra takterrassen ser vi ut på grønne
sedum-tak som skaper et hyggelig grønt
miljø også i toppetasjen
Auditoriet som ligger ved siden av re
sepsjonen, er designet som et amfi, med
240 seter og en stor flott skjerm. Her gjø
res kick offs, presentasjoner, cat walk og
visning av kolleksjoner.
– Også går vi opp og fester litt etterpå,
smiler Larsen, og fortsetter:
– Vi har lagt lista høyt i byggeprosessen,
vi skal ha det ordentlig og har hatt en fan
tastisk entreprenør som har vært med på å
gjøre det veldig bra. Vi er kjempefornøyd.

VINDUER, DØRER,
FASADER OG RULLEGITTER I ALUMINIUM
FO R M E R I N FO R M A S J O N S E w w w. h p ro d u k t e r. n o

MATERIALENES EGENSKAPER // Dagslys og helse

lyset
LET ETTER

Det finnes åpenbare sammen
henger mellom manglende
dagslyseksponering og blant
annet depresjon, stress og
søvnproblemer, skriver
artikkelforfatterne.
Foto: Shutterstock

Aktuell forskning på området lys og helse viser at sollys/dagslys har en avgjørende
betydning for menneskers helse og velbefinnende. Blant annet styres døgnrytmen
av dagslysets spektrale variasjoner gjennom døgnet.
Tekst: Mikael Söderlund og Jardar Kilsti Nordeng, ACC Glassrådgivere AS

V

itenskaplige studier viser at dags
lyset har en positiv påvirkning
på vår helse, velbefinnende, og
våre lærings- og prestasjone
sevne. To av forskerne på dette
området er svenske søvn og stressforsker
Arne Lowden på Stockholms Universitet
og Thorbjørn Laike, professor i miljø
psykologi ved Lunds Tekniska Högskola.
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Både Lowdens og Laikes forskning viser at
det finnes en sammenheng mellom man
glende dagslyseksponering og blant annet
depresjon, stress og søvnproblemer.
Dagslyset påvirker kroppens cirkadiske
system, bedre kjent som døgnrytme, og
får kroppen til å slutte å produsere søvn
hormonet melatonin og istedenfor begynne
å produsere kortisolhormon som gjør oss

våkne og oppmerksomme. Hormonet
kortisol er viktig for mange funksjoner i
kroppen. Forskning har påvist at kortisol
påvirker metabolisme, immunforsvaret,
muskler og hjernefunksjoner.
BØLGELENGDER
Det synlige lyset er oppdelt i bølgelengd
er med ulike farger hvor for eksempel

blått lys som har kort bølgelengde og
rødt som har en lang bølgelengde. Blått
lys er spesielt viktig for produksjonen
av kortisol. For å visualisere verdien av
dagslys som lyskilde så kan man se på fig
1 som viser den spektrale fordelingen i
dagslyset sammenlignet med den samme
fordelingen av bølgelengder i lyset fra for
skjellige kunstige lyskilder. Den spektrale
fordelingen representerer fordelingen av
energi som utstråles ved ulike bølge
lengder i det synlige spekteret av lyset.
Dagslys har en relativt jevn fordeling av
energi og er fordelt gjennom alle bølge
lengder sammenlignet med kunstig lys
som har en smalere bølgelengdeforde
ling. Lysets bølgelengde og tidspunktet
lyset treffer kroppen er de to viktigste
faktorene for kroppen og døgnrytmen.
KLIMABASERT DAGSLYSSIMULERING
Dagens dagslyssimuleringer er hoved
saklig basert på statiske vurderinger av
dagslysnivåer ved konstante forhold det
vil si, lett overskyet himmel, uten direkte
sol og med uaktivert solskjerming. Disse
målemetodene kan dermed under visse
forutsetninger gi et uriktig bilde av hvor
dan lyset faktisk opptrer.
I løpet av de siste årene har det kommet
flere alternativer i form av klimabaserte
dagslyssimuleringer. Ved hjelp av simu
leringsmetoden så bedømmes dagslyset
over et helt år. Da blir det tatt hensyn
til viktige faktorer som solens posisjon,
solskjermingsbehov og bruken av det si
mulerte rommet (brukerens objektivitet).
Dette gir et mye bedre og virkelighets
nært bilde av dagslyset i forhold til re
sultatet av en statisk beregning. Fordelene
med klimabaserte simuleringer er mange,
man får blant annet en umiddelbar kob
ling til solskjermingens innvirkning på
dagslyset. Det kan for eksempel vise seg
å være bedre med et mørkere eller effek
tivere soldempende glass enn kombina
sjonen med klart glass og en bevegelig
solskjerming. Dette siden solskjerming
en kan gjøre det mørkt i rommet når det
er aktivt. Simuleringene kan også vise om
det oppstår problem med blending siden
det er enkelt å se ved hvilke årstider og
tider på døgnet hvor illuminansen (lys
styrken) på en arbeidsoverflate overstiger
et visst nivå og skaper for store kontraster
Det finnes flere bedømningsmetoder
for klimabaserte dagslyssimuleringer
men de mest populære er Spatial Daylight
Autonomy (sDA) og Useful Daylight
Illuminance (UDI). Hvilken man bør
bruke beror på hvilke spørsmål man øn
sker besvart med simuleringen siden beg

Fig 1. Kilde: Brainard, 2010

Fig 2. Eksempel på en sDA-simulering

ge metodene har sine fordeler og ulem
per. Se fig. 2 som viser et eksempel på en
sDA-simulering som ACC og BAU har
utført, hvor det er gjort en sammenlig
ning mellom flere solskjermingsalterna
tiver og med flere solskjerminger mot

ulike orienteringer og med og uten mot
stående bygg. En slik studie kan på en pe
dagogisk og effektiv måte vise hvor ulike
solskjermingstiltak passer best inn for å
optimalisere dagslysnivået gjennom året.
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Energieffektiv
WICONA-løsning
WICONA har utviklet og levert en spesial
tilpasset fasadeløsning til den arkitektonisk
spektakulære og energieffektive Orona Ideo.
Bygget er blitt både LEED Gold- og BREEAM
Excellent-sertifisert.
Hovedkontoret til ORONA Ideo, en ledende
heisleverandør i Spania, ligger i Hernani i
Spania, og består av fire separate bygninger:
Gallery, A3 Research, Fundazioa og Zero.
Sistnevnte bygning er den mest spektaku
lære, og huser selskapets sentrale service
avdelinger og deler av utviklingsavdelingen.
I bygningens fasade er WICONAs fasade
system benyttet. Utformingen består av over
2000 trekantede "piksler" som utseendemessig varierer fra tildekket, delvis gjennom
siktig til helt gjennomsiktig, avhengig av
plassering, eksponering for sollys eller
innendørs bruk. Bygningen består av en
16 meter høy
sylinder, 90 meter i diameter og med en 15o
helling mot sør. Taket består av et gigantisk
solcellepanel fullt integrert i designet.
På grunn av byggets spektakulære design var
det ikke mulig å produsere en geometrisk
gulv-til-tak-konstruksjon. Den endelige
løsningen ble en glassfasade som dekker

Fasaden i Oronabygget er skapt med en
spesialtilpasset WICTEC 50SG.

hele bygningen, designet i henhold til de
høyeste krav og spesifikasjoner.
En spesialtilpasning av WICONA fasade
system WICTEC 50SG ble løsningen. Ved å
erstatte det tradisjonelle rektangulære
designet mot en trapesformet karm med 15o
vinkel innvendig og utvendig, kunne fasadens
funksjon ivaretas til tross for strukturens
tekniske kompleksitet.

Tilsyn med påhengsfasader og sikkerhetsglass
Påhengsfasader og sikkerhetsglass er produkter som må regne med
tilsyn fra Direktoratet for byggkvalitet i høst.
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) gjennomfører tilsyn for å sikre at
disse produktene omsettes med riktig produktdokumentasjon. Selve
tilsynet retter seg mot produsenter, importører og distributører av
påhengsfasader og sikkerhetsglass.
Tilsynet vil bli gjennomført som et dokumenttilsyn. Det vil si at
direktoratet sjekker at egenskapene til byggevaren er dokumentert
på en tilstrekkelig måte.
Den korrekte produktdokumentasjonen for en vare skal være i henhold til byggevareforordningen og i henhold til de harmoniserte
produktstandardene som hører inn under forordningen. Dette betyr
at påhengsfasadene skal ha produktdokumentasjon i henhold til
standarden NS-EN 13830:2003. Herdet og laminert sikkerhetsglass
skal ha produktdokumentasjon i henhold til NS-EN 12150-2:2004 og
NS-EN 14449:2005.
– Både herdet og laminert sikkerhetsglass og påhengsfasader skal
ha en ytelseserklæring på norsk, svensk eller dansk og være
CE-merket, understreker ansvarlig for tilsynskampanjene, rådgiver
Hanne Prestmo, i Direktoratet for byggkvalitet
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– I løpet av september vil vi sende ut brev til leverandører av
påhengsfasader og sikkerhetsglass, hvor vi ber om at de sender inn
tilstrekkelig dokumentasjon innen fristen, fortsetter Prestmo.

Unikt bygg i hjertet av Rotterdam
Vinneren av Dutch Pritzker Prize ble 150 meter høye «De Rotterdam»,
designet av Rem Koolhaas, med spesialtilpasset fasadeløsning fra
WICONA.
«De Rotterdam» har blitt designet som en vertikal by, og kan nå skryte
av sine tre spektakulære 150 meter høye og sammenhengende tårn. Et
av tårnene huser hotell og kontorlokaler, det andre huser kontorlokaler
i forskjellige størrelser på et samlet areal på 60 000 m2, mens det tredje
tårnet inneholder 240 leiligheter. De tre tårnene deler fellesområder i
første etasje, beregnet for butikker, restauranter og parkering. Tårnene
på 44 etasjer står 7 meter fra hverandre og har et samlet gulvareal på
ca. 162 000 m2.De uregelmessige tårnene gir også bygningen en følelse
av konstant forandring og blir oppfattet på forskjellige måter, avhengig
av hvor i byen de iakttas.
Alle kontorene har energiklasse A, og en stor del av energien er produsert
av solcellepaneler installert på taket på tårnene. I tillegg kommer 9
energiproduserende vindturbiner, og byggets kjøle- og oppvarmings
system benytter vann fra elven. Fasaden består av markedets mest
moderne systemløsninger, med eksempelvis over 9 200 m2 fasade fra
WICONA som kler det tredje tårnet. For denne fasaden ble det utviklet
en spesialtilpasset løsning basert på WICONA WICTEC EL element
fasade med integrerte WICLINE 65 vinduer. Over 27 tilpassede profiler
og 35 typer tilbehør er utviklet for prosjektet.

BRANDKLASSAD ELDRIVEN SKJUTLUCKA
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,
har svenskt typgodkännande SC0833-14 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.

Rem Koolhaas har skapt en vertikal by(del) i Rotterdam.

Testad &
Certifierad av
SP

Yale Doorman «Best i test»
Norges største PC-blad, «Hjemme-PC», har i sin seneste utgave av
bladet, testet fire smarte dørlåser; ID Lock, Easy Access, Danalock
v2 og Yale Doorman. Alle låsene er testet på seks kriterier;
installasjon, brukervennlighet, funksjonalitet, sikkerhet,
design og pris.
Det er en grundig presentert test over hele seks sider og
konklusjonen er hyggelig lesing; «Er du kunde av Verisure
eller Sector Alarm og vil ha en enkel løsning med styring via
app og nett, er Yale Doorman det soleklare førstevalget. Låsen
er funksjonell og den eneste som er FG-godkjent, selv om det
innebærer at du som bruker må oppfylle en serie med krav.
I denne testen har vi i grunnen to vinnere: ID lock og Yale
Doorman. Siden vi bare deler ut "Best-i-test" til ett produkt,
så har vi valgt å gi den til Yale Doorman,
mens ID Lock får "Godt kjøp"…»
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Dimensjonene på skyvedørene i Apples nyest butikk taler for seg selv. 12 ganger 6 meter.

FREMTIDENS
APPLE-BUTIKKER
Etter hele fire år med planlegging og bygging, står det nye to etasjes glass- og
betongbygget til Apple ferdig i Union Square i San Francisco. Apples plan er å
bruke dette bygget som en modell for fremtidige Apple butikker.
Oversatt og redigert: Bibi Boyhan Rasmussen Foto: Nigel Young / Foster + Partners

D

et innovative designet er signert
Apples sjefsdesigner Jony Ive og
Apples eget designteam i samarbeid
arkitektene hos Foster + Partners.
Sammen har de kreert et nytt form
språk som vil bli felles for fremtidige nye og om
bygde eplebygg.
– Butikken er et fantastisk syn i Union Square.
Vi har skapet et inspirerende og stimulerende
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miljø der skillet mellom ute og inne er visket
ut, sier Stefan Behling, arkitekt hos Foster +
Partners.
Lokalisert midt i San Franciscos berømte og
livlige Union Square, former byggets enorme
glidende glassdører en åpen og naturlig lyssatt
atmosfære. Glassdørene består av tre til fire lag
av laminert glass, rammet inn i stål. De måler
imponerende seks ganger tolv meter, og assisterer

den naturlige ventilasjonen gjennom hele byg
get. Miljøfokuset er sterkt og bygget er drevet av
hundre prosent fornybar energi. Til sammen 130
solcellepaneler, som er integrert på taket, sikrer
at bygget er selvforsynt med energi.
PIONER
Apple har alltid vært en pioner i bruken av glass.
Trinnene i glasstrappene på hver side av bygning

I Apples nye butikk er trappene flyttet til hver side
av lokalene. Innfesting av trinn er basert på Apples
eget patent.

ens indre blir holdt oppe av spesialkonstruerte
beslag fastspent inne i vangene. Innfesting på den
ene siden er mot vegg og på den andre er trinn
ene innfestet i en vange bestående av 12 milli
meter laminert varmeforsterket glass.
Det midterste glasslaget i trinnet er trukket litt
tilbake, for at beslagene skal kunne lamineres inn
i selve trinnet. Det laminerte glasset i trinnene
har slipte kanter for å gi trappen et enda flottere
uttrykk.
Laminat i trinnene er en rigid folie, med ek
strem stivhet. Sammen med jernfattig glass gir
dette god optisk kvalitet og trappen oppleves som
«flytende».
Hele bygget er støttet opp av en gigantisk stål
konstruksjon som buer seg hele veien igjennom
bygningen, som videre støtter opp de mindre
takstolene.
Det 12 meter høye butikkrommet er delt på
midten av en gigantisk hems, som smalner inn
til mindre enn 30 centimeter på sitt smaleste, og
utvides til 10 meter på det bredeste. Den søylefrie
gulvkonstruksjonen er gjort mulig takket være
massedempere festet til veggen, som skal elimi
nere vibrasjoner. Resultatet er en tilsynelatende
flytende scene midt i bygget.
Men det som kanskje er mest imponerende av
alt ved Apple Union Square, er det indre taket.
Om dagen er flaten gjennomsiktig, og slipper inn
lyset fra utsiden, men etter hvert som det blir
mørkere utendørs, blir de spesiallagde lyspane
lene aktivert. De gir fra seg en ren, krystallhvit
glød, og i tillegg har de evnen til å absorbere
bakgrunnsstøy igjennom hele bygget. Også det
integrerte rutenettet som holder takpanelene på
plass er spesialdesignet, og har blitt formet slik at
det er fleksibelt nok til å imøtekomme eventuelle
fremtidige teknologiske fremskritt.

Fra hemsen får besøkende denne utsikten til Union Square. Når skyvedørene åpnes blir det som å
oppholde seg utendørs.

Skyvedørene dekker to etasjer og åpner for utsikt mot sør.

Glasstrappen går opp til hemsen som har utsikt til Union Square.

03 // 2016

43

Bransjenytt // Småplukk

Illustrasjon: Estudio Herreros

Vil forebygge termiske brudd
Reklamasjoner som følge av termiske brudd øker i omfang.
– Glass og Fasadeforeningen har nå utarbeidet en veileder som
skal bidra til at dette problemet reduseres og aller helst unngås,
sier direktør Bjørn Glenn Hansen.
Glass har varmeledningsegenskaper som gjør at temperatur
forskjeller over glassflaten kan forårsake brudd. Såkalt termisk
brudd. Termisk brudd kommer som resultat av kritiske
temperaturforskjeller over glassets flate og vil typisk oppstå fra en
bruddanvisning eller skade på glassets kant.
Glass og Fasadeforeningen har nå gitt ut en ny veileder som gir
råd for tiltak som vil redusere omfanget av dette.
Veilederen kan lastes ned fra menyen «Regelverk» på glassportal.no.

Screens til takvindu
Nå tilbyr VELUX screens til sine takvinduer. De reduserer den passive
oppvarmingen av rommet med opptil 74 prosent. Likevel kan du se ut
gjennom dem og nyte utsikten.
VELUX screen kan kombineres med alle typer innvendig solskjerming,
som blendingsgardiner, rullegardiner, persienner ol. samt med
insektnett.
En screen kan du betjene på tre ulike måter. De manuelle screenene,
som er montert i vinduets toppkasse, betjenes ved å dreie vinduet
180 grader og feste screenen på to kroker nederst på vindusrammen.
Produktet kan også leveres med elektrisk tilkobling eller med solcelleoppladbare batterier.
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Skandinaviska skal bygge
Munchfasaden
I Bjørvika, rett ved siden av operaen i Oslo, bygges nå fundamentet til
det nye Munchmuseet. Nå har Oslo kommune, ved Kultur- og idrettsbygg (KID), og Skandinaviska Glassystem AB signert kontrakten for
fasaden på totalt 12 300 m2. Oppdraget har en verdi på 152 millioner
kroner.

Parametric System montert
i Tyskland
Nå kan Schüco endelig vise frem sitt Parametric System ferdig montert i et bygg. Systemet er montert på ETA-fabrikken, på campus
«Lichtwiese» ved TU Darmstadt.
Prof. Dr.-Ing. Jens Schneider fra Institut für Statik und Konstruktion
ved TU Darmstadt betegner ETA-fabrikken som et «stort forsknings
apparat».
– En prototype på en fremtidsfabrikk hvor innovative materialer og
systemer testes. Bygningen er ikke bare et skall, men en integrert
del av produksjonen i fabrikken.
Planleggingsprosessen var også uvanlig. 39 tverrfaglige prosjektpartnere fra vitenskap og industri utviklet «framtidsfabrikken».
– Vi har planlagt ETA-fabrikken fra innsiden og ut. Først ble kravene
til maskinene definert, deretter oppstod bygningen og fasaden. Ved
hjelp av denne helhetlige tenkningen kunne vi oppdage nye energi
sparende potensialer, sier Jens Schneider i en pressemelding fra
Schüco.

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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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

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

Glassmester

Cecilie Thoresens vei 5 C, 1153 Oslo
Telefon: 22 28 04 90
E-post: post@furulund.no
Internett: www.furulund.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

Cecilie Thoresens vei 5 C, 1153 Oslo
Telefon: 22 28 04 90
E-post: post@furulund.no
Internett: www.furulund.no

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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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

Cecilie Thoresens vei 5 C, 1153 Oslo
Telefon: 22 28 04 90
E-post: post@furulund.no
Internett: www.furulund.no

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

