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Nå kan du lese magasinet som inspirerer til bruk av
glass i fasade og innredning når du vil og hvor du vil!
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alle kommende utgaver på vår egen hjemmeside.
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Bruksområdene er like varierte som selve
systemet – fra enkle vestibyle løsninger til
deling av store lokaler i bygg.
· Skillevegger mellom kontor og korridor
· Møterom
· Venterom på legekontor

GEZE Pendulo – Funksjonell løsning med
maksimal fleksibilitet.
GEZE Pendulo systemet består av ulike en- og to-fløyede
pendeldører med og uten overlys samt fastfelter som kan
kombineres sammen med dørfeltene etter behov. Alle
elementtyper har Pendulo profiler i bunnen. Pendulo kan
kombineres med standard hjørnebeslag i topp. Systemet
kan tilpasses herdet sikkerhetsglass i 8 eller 10mm tykkelse.

· Butikk fasader
· Vestibyle løsninger i private og offentlige bygg.

Produkt info:
· Integrert dørlukker i dobbeltvirkende bunnskinne.
· Dørlukker funksjon uten uttak i gulvet.
· Profiler for dører og fastfelt for helhetlig løsning.

GEZE Norge
Industrivegen 34 B, 2072 Dal · www.geze.no · Tel. 63 95 72 00
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Sakralt glass fra Link • Glass som bærende element
Keramisk blekk på glass • Herdet glass som «lerret»

http://glassogfasade-digital.no/
Opphavsrett Glass & Fasade utgis av Glass og Fasadeforeningen. Alt innhold i tidsskriftet (tekst og bilder) er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser
og omfatter både den trykte og den digitale utgaven, samt nettstedet www.glassportal.no. Glass & Fasade er medlem av Fagpressen og redigeres etter
Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.
Glass & Fasade: Fridtjof Nansens vei 19, 0369 OSLO, tlf. 47 47 47 05, www.glassportal.no – aase@gffn.no
Ansvarlig redaktør: Bjørn Glenn Hansen. Redaktør: Harald Aase, mobil: 95 08 42 98, e-post: aase@gffn.no
Annonseansvarlig: Mia Vestgården Berg, mobil 995 75 849, e-post: mia@flisatrykkeri.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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G

lass og Fasadeforeningen har
som et av sine viktigste sats
ningsområder å rekruttere
ungdommer til yrkesutdan
ning innen Glassfaget. Her
vil de finne interessante arbeidsoppgaver
og utviklingsmuligheter innenfor hånd
verkstjenester, industriproduksjon og
montering av høyteknologiske materialer
til byggverk og kjøretøyer.
I vår bransje vil de finne motivasjon til
å lære.
Myndighetene ser verdien av og mener
mye av det samme, og krever i sitt for
slag til lov om offentlige anskaffelser at
bedrifter som leverer til det offentlige skal
ha lærlinger, og at offentlige innkjøpere
som ikke følger regelverket kan bli ilagt
"straffegebyr". (Prop. 51 L (2015–2016)
Lov om offentlige anskaffelser (anskaf
felsesloven))
Effektiv gjennomføring og realisering
av en slik ambisjon vil danne grunnlag
for erfaring, videre satsning og priorite
ring på yrkesopplæring. Lærdom.
På bakgrunn av de siste årenes synk
ende rekruttering til håndverksfagene,
og den pågående debatten om hvordan
man kan heve statusen på denne type

utdanning, har Oslo Håndverks- og
Industriforening fått gjennomslag for å
innføre begrepet «Vardeprosjekt», der
minst ett stort statlig byggeprosjekt hvert
år skal få denne betegnelsen.
Ett prosjekt, Haugenstua skole, er i
mellomtiden realisert som Vardeprosjekt.
Med hell! 25 lærlinger deltok i prosjektet.
Neste ut er Munchmuseet, med Kultur
og Idrettsbygg Oslo KF som byggherre.
Der ser det ikke like lyst ut.
Etter hva vi erfarer vil 7-10 lærlinger
delta gjennom hele byggeprosjektet.
Sammenlagt for alle fag. Glassfaget er
ikke blant disse fagene.
Det beklager vi.
Glass og Fasadeforeningen kommer
ikke til å vike en tomme fra betydningen
av videre satsning på kunnskap, kompe
tanse og rekruttering til yrkesutdanning.
Innenfor våre egne fagområder spesielt,
og generelt i alle ledd i en byggeprosess,
og slik at de som skal foretrekkes er de
som kan dokumentere dette. Bare på den
ne måten mener vi eiere vil være sikret
varig glede og nytte av byggverkene det
investeres i, og brukerne oppleve kvalitet,
komfort, sikkerhet og trygghet. Dom.

Layout:
Line Dahle/Á jour design
www.ajourdesign.no
Trykk:
Merkur Grafisk, Oslo
www.merkurtrykk.no
Det er ikke tillatt å kopiere
fra magasinet uten avtale.
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NESTE UT ER MUNCHMUSEET, MED KULTUR
OG IDRETTSBYGG OSLO KF SOM BYGGHERRE.
DER SER DET IKKE LIKE LYST UT.

Harald Aase
Redaktør

Fra innholdet

UTENFOR OG INNENFOR
STANDARD
Hvordan bruke standarder for å skape gode
følelser og forbindelser med lys, åpenhet,
entusiasme, dristighet samt moderne og
tidløs design? Nils Landa gir deg noen av
svarene.
Side 38-41

ET EKTE SIGNALBYGG
Kan hende begrepet «signalbygg» er utbrukt? Havnspeilet speiler i hvert fall innspill fra
omgivelsene.
Side 28-30

FARGERIKT I ØRKENEN

PRISBELØNNET

NYE BYGGEKLOSSER

Glassfasaden på museum at Prairiefire
skifter farge avhengig av synsvinkelen og
dichroic sender ut et annen fargespekter enn
det tar i mot.
Side 42-44

Tromsø-arkitekten Snorre Stinessen har fått
internasjonale priser for prosjektet på øya
Manshausen i Steigen i Nordland.

Side 6-12

Såkalte elementfasader, der etasjehøye
veggmoduler ferdigstilles i verksted, har
lenge vært benyttet på kontinentet. Nå velges
denne teknikken også i økende grad på bygg i
Norge.
Side 16-19
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GLASS NÅR DET PASSER ...
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Arkitektintervju // Snorre Stinessen

Bilder forteller ofte mer enn tusen ord... Foto: Steve King.

... OG DET PASSER FOR STINESSEN
For tre år siden ble det arkitektur på heltid for Tromsø-arkitekten Snorre
Stinessen. I mai i år kunne Stinessen og polfarer Børge Ousland ta med
seg fire priser i The Architizer A+Awards som ble delt ut i New York.
En av prisene var publikumsprisen for bruk av glass.
Tekst: Kristin Moe Krohn

F

or meg er det egentlig et kall og
et privilegium å være arkitekt,
sier Snorre Stinessen til Glass
& Fasade. Han er eneste ansat
te i sitt eget selskap, Stinessen
Arkitektur, og knytter til seg samarbeids
partnere på større prosjekter. – Jeg har
lyst til å holde på med kjernen i arkitek
turfaget, understreker Stinessen.
Snorre Stinessen (42) ble uteksami
nert sivilarkitekt fra NTH og Politecnico

8
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di Milano i 1999. Etter endt utdannelse
begynte Tromsøværingen på et arkitekt
kontor i Oslo , men allerede etter tre uker
– «takket være kvinnen i mitt liv» – flyt
tet han tilbake til Tromsø og ble ansatt i
offshoreselskapet Rolf Berg Drive AS som
hadde virksomhet bl.a. i Mexico, Egypt
og India i tillegg til Tromsø. Samtidig
drev Stinessen litt arkitektvirksomhet på
si, og han står bak flere boligprosjekter i
Tromsø, blant annet prestisjeprosjektet

Tollbodstranda Brygge som sto ferdig
i 2008. I 2009 fikk han en prestisjefylt
pris fra det anerkjente livsstilsmagasinet
Wallpaper for hytta Cabin i Lyngen.
For tre år siden ble det arkitektur
på heltid for Tromsømannen. Polfarer
Børge Ouslands reiselivsprosjekt på øya
Manshausen i Steigen i Nordland har vakt
enorm internasjonal oppmerksomhet, og
etter det har arkitekturprisene haglet inn.
I mai kunne Stinessen og polfarer Børge

Foto: Snorre Stinessen

Ousland ta med seg ikke mindre enn fire
priser i The Architizer A+Awards som
ble delt ut i New York. Han fikk også
sølv i The American Architecture Prize
(AAP) i år, Best of Best pris fra Iconic
Architecture og han er nominert til
A’Design Award 2017.
Men Snorre Stinessen hadde prosjekter
både i Italia og New Zealand før bilder
fra Manshausen begynte å sirkulere på
internettet. I skrivende stund vurderer
han et mulig hotellprosjekt i Kina. Han
behersker hele spekteret fra ombygging
og interiørdesign til eneboliger og store
reiselivsprosjekter.
At han er «ganske travel» må vel være
tidenes understatement. – Jeg er så hel
dig som får jobbe med noe som er gøy,
men arbeidsdagen er jo ikke akkurat fra
9 – 16, sier han.
– Bruker du mye glass?
– Det handler i stor grad om tolkning

ERLING DOKK HOLM, DAGENS NÆRINGSLIV 27.05.2017 OM MANSHAUSEN:
«Identiteten flyttes bort fra den tradisjonelle, bort fra det som handlet om å være handels
sted langs kysten, til å bli et sted for en kosmopolitisk orientert middelklasse med interesse
for den eleverte kombinasjonen av hardhausnatur, fysiske anstrengelser, elegant form
givning, amaroneviner og gastronomiske høydepunkt.»
Tromsø-arkitekten
Snorre Stinessen
har fått internasjonale priser for prosjektet på øya
Manshausen i
Steigen i Nordland.
Foto: Kjell Ove
Storvik

av sted og funksjon og hvilke fordeler og
utfordringer det byr på. Jeg bruker ikke
glass bare for å bruke det. Jeg er opptatt
av nærhet til naturen, samtidig som pri
vatliv er viktig. Andre ganger er det inn
syn, klare å skape noe som står i kontrast,
men allikevel med en lunhet som frem
hever glassflaten.
UTVIKLING
Generelt forholder arkitekten seg til de
glassløsninger som er tilgjengelige i mar
kedet, men Stinessen ønsker glasstekno
logisk utvikling velkommen.
– Foreløpig er det ikke så mange opti

male løsninger. Noen glassvarianter er så
godt isolert at man må bruke isskrape på
vinduet for å kunne se ut, sier han.
For Manshausen lagde de løsningen
selv, en løsning uten tradisjonelle pro
filsystemer. De bestemte seg rett og slett
for rene herdete glassflater som er be
regnet i henhold til vær og vind. Målene
på glassene – 1,2 meter bredde og høyde
over 3,5 meter – tilsier at dette ikke er
hyllevare. Glassene ble så montert med
Sikasil silikon. Hjørnene er steppede.
– Utgangspunktet for Børge Ousland
var at man på Manshausen skulle være
eksponert for naturen uansett vær. Jeg
04 // 2016
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For denne hytta i Lyngsalpene fikk Snorre Stinessen en prestisjefylt pris fra det anerkjente livsstilsmagasinet Wallpaper. Foto: Bent Raanes

ønsket at glasset skulle være minst mulig
synlig - at utsikten ikke skulle rammes
inn, men bidra til at naturen kunne kom
me inn i rommet, forklarer arkitekten.
Sika stilte med to representanter som
holdt kurs og forklarte prinsippene
for det tsjekkiske byggefirmaet Vesper
Homes lmt . Veggene i massivtre var pre
fabrikkert i Tsjekkia, og hyttene ble satt
sammen i løpet av fem uker, vekslende
vær til tross.
VINDUENE VEIER OMTRENT 160 KILO
– Glassene er to-lags – vi måtte ta hensyn
til at glassene skulle monteres for hånd.
Montasjen av vinduene var det mest
spennende med hele prosjektet , fortel
ler Stinessen. – Sika og Vesper gjorde en
fantastisk jobb!
– Det er viktig for meg at ethvert pro
sjekt stemmer godt med stedet og kun
dens behov, samtidig som det også skal
stemme for meg, sier Stinessen. Han er
ikke opptatt av å sette igjen sin egen sig
natur i byggene, men at det er et tydelig
konseptuelt grep, det syns han er viktig.
10
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– Det er mange måter å løse et pro
sjekt på. Jeg resonnerer med magefølel
sen, sammen med analyse for å etablere

et godt rammeverk som gir en form for
logikk i prosessen, sier Stinessen.

Internajonale priser
– Det er morsomt at arkitektur fra Norge blir lagt merke til, og det er
selvfølgelig hyggelig å få anerkjennelse, sier Snorre Stinessen.
A+Award vurderer tusenvis av prosjekter fra over 100 land, og når over
300 millioner mennesker over hele verden.
Juryen består blant andre av sjefredaktøren i Wallpaper, programvert for
TED, CEO og president i Dacra, eier av Rockwell, grunnlegger av Pinterest,
lederne i flere av verdens største arkitekt og designbyråer og kuratorer
fra flere av verdens viktigste museer. Opplevelsesenteret Manshausen
fikk
• Publikumsprisen for beste hotell og opplevelsessenter
• Publikumsprisen for bruk av glass
• Publikums og juryens pris for cantilever-bygg (bygg som går over en
kant, kun festet i en ende.)
• Hederlig omtale i kategorien private hus
Han har også fått The American Architecture Prize (AAP) i år, Best of Best
pris fra Iconic Architecture og han er nominert til A’Design Award 2017.

SikaTack® Panel SYSTEM
GLATT OG ELEGANT

4
3

6

1

2
5

1 SikaTack Panel lim
– 1-komponent fuktherdende
og strukturelt lim
2 SikaTack Panel tape
- PE-skumkjerne av lukkede
celler, med trykksensitivt lim
for direkte klebing mellom
panelplaten og
innfestingssystemet
3 SikaTack Primer – pigmentert
løsemiddelbasert primer for
forbedret vedheft
4 Aluminium skinnesystem
5 Fasadepanel
6 Isolerende materiale
(feks. mineral ull)

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

levendegjøre
BYEN

Fasaden må gjenspeile et byggs sjel og samtidig virke i et samspill med byrommet
det oppføres i. Det hevder to arkitektstudenter ved Bergen arkitekthøgskole som
begge legger vekt på balansegang som et viktig arkitektonisk element.
Tekst og foto: Otto von Münchow

12
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I følge Erling Pedersen er Grieghallen er
eksempel på et vellykket signalbygg i
Bergen. Foto: Willy Haraldsen / NTB scanpix

med siste år på en diplomutdanning ved
arkitekthøyskolen.

H

ver ny generasjon av arkitek
ter bringer inn nye tanker og
friske ideer til utviklingen av
den arkitektur vi oppfører i
by og bygder. De bygger vi
dere på forhistorien, prøver gjerne å bry
te med etablerte normer og bidrar til at
byggeskikk og -stil ikke forblir i et statisk
vakuum.
Glass & Fasade har snakket med to
studenter ved Bergen Arkitekthøyskole.
Hva slags tanker gjør de seg om fasadens
utforming både i byrommet og som en
del av byutviklingen? Begge holder på

SAMSPILL
Erling Pedersen (30) og Per Jansson (29)
har ulike syn på hva som må vektlegges
i utformingen av fasader, men er begge
enige om at nye bygninger må samspille
med byrommet de skal stå i.
– Utformingen av en fasade er avhengig
av skala og kontekst. For eksempel hvis
du skal bygge på Bryggen i Bergen, må du
ta hensyn til den historiske arkitekturen
som allerede eksisterer, sier Pedersen til
Glass & Fasade.
Han har ikke sans for fasader som blir
kontekstløse, rene fasader. En fasade må
vise hva som ligger bakenfor. For ham må
en fasade være ærlig, vise hva bygget står
for og spille sammen med komponente
ne i omgivelsene. Han favoriserer ingen
spesiell stil, men vil at fasaden skal være
funksjonell og gjennom det få en opprik
tig utforming.
– Jeg har en funksjonalistisk tilnærming
til fasaden, erkjenner Erling Pedersen.
Han sier han er fan av glass, men synes
at glass i for stor grad selges inn i pro
sjekter som transparente hinner som skal
viske ut skillet mellom ute og inne og ska
pe noe unikt. Det virker som størrelsen på
glassflater gjerne overdrives og ender opp
med å vise alt som ligger bak fasaden, noe
som ødelegger spenningen mellom inne
og ute.
Det er flott å eksponere det innvendige,
men resultatet blir veldig lik arkitektur

mener han. Pedersen ser gjerne at det blir
vektlagt tid til å spekulere omkring fasa
den til bygg og det i samspill med glass.
For ham er det viktig med en balansegang
og ikke bare tenke at en skal vise det indre
av bygget.
SKAPE LIV
Per Jansson, som kommer fra Stockholm
og som har jobbet i en by med en bland
ing av storslått, historisk og moderne ar
kitektur, fremholder at en fasade må vise
liv. Han synes at det med dagens fasader
ofte går for fort. Det skjer ofte på bestille
rens vilkår med fokus på økonomi.
– Da mister fasadene kvalitet. Ofte blir
dessverre fasaden bare et overfladisk bilde
som verken sier noe om innsiden eller
omkringliggende kontekst. Den gjenspeiler
ikke sjelen til bygget, hevder Jansson
overfor Glass & Ramme.
– En god fasade skaper et spill mellom
inne og ute, den skal på en måte være
en grense mellom det utvendige og det
innvendige, og samtidig ikke. Dette er
spesielt viktig i urbane miljøer.
Det som dro Per Jansson til arkitekt
studiet er et ønske om å forstå hva som
skaper bra miljøer enten å bo eller være
i. Hva er det som gjør at mennesker dras
mot visse områder av byen og ikke andre?
For Jansson handler det mye om livet i
seg selv. Hvis det ikke hender noe i et om
råde, går man bare gjennom det.
– Der har fasaden en viktig rolle, og det
er kanskje noe det tenkes for lite på. For
eksempel hvordan man ved hjelp av per
04 // 2016
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Utbyggingen av Solheimsviken i Bergen er for Per Jansson et eksempel på enkeltbygg som kan være spennende, men som har skapt et for monotont byrom.

sienner som kan endres av de som holder
til inne i et bygg, skape en forandring i
byrommet og dermed bidrar til å skape
liv, tilkjennegir Jansson.
– Mennesker trives når det ser og opp
lever liv.
SIGNALBYGG
Erling Pedersen er enig med Jansson.
– Fasaden er ikke bare pynt. Den må
henvende seg til stedet, og sånn sett ikke
bli en øy i byen. En fasade må relatere seg
til byen bygget ligger i, sier han.
Pedersen trekker frem det nye
MedieCity i Bergen, som skal samle alle
mediene i Bergen under ett tak. Det blir
mye glass mot gateplan, og han føler at
han har sett den samme fasaden mange
ganger før. Slik han ser det, blir det mye
samme rytme som går igjen.
Som en motpol trekker Pedersen frem
Operaen i Oslo som han synes er blitt
et veldig flott bygd. Det er ment som et
14
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signalbygg og ment som et bygg som na
turlig skal stå ut mot resten av Bjørvika.
– Ser vi på Bergen, har byen skiftet
drakt gjennom tidene. Her er det mange
fine smau og bygninger med karakter
trekk. Da blir det enda viktigere å ba
lansere det nye og det gamle, prøve å ta
vare på historien og variasjonen som gjør
Bergen så vakker, konstaterer Pedersen.
– Hvis en lager høye og prangende
bygd, bryter en med denne balansegan
gen. En åpner opp for mer signalbygg,
og det har nærmest vært som en feber
i bransjen. Men det er ikke det vi vil ha,
ikke i en by som Bergen. Det vi ønsker,
er en variert by.
Heller ikke Per Jansson er spesielt be
geistret for såkalte signalbygg. Han synes
det er bra at det skapes bygg som gir kjen
netegn til en by, men mener at signalbygg
for ofte handler om å vise seg frem. Slik
han ser det er det ikke nok at et bygg er
stort og det ligger en visjon bak det. En

bør heller frembringe bygg som fungerer
som møteplasser, rett og slett fordi bygget
og arkitekturen er så bra at mennesker
trekkes til det.
SPENNING
Når det gjelder Bergen, kan Erling Pedersen
bli fortvilet over hva lokale myndigheter
tillater. Det er ikke for ingenting at den er
blitt kalt tilfeldighetenes by. Skal det være så
vanskelig, spør han retorisk.
For ham er det et poeng at nye bygg
skal være med å utvikle byen. Håpet må
være at det som kommer til, blir tidløst
og kan stå seg i mange år. Han erkjenner
at det ikke nødvendigvis er et kriterium
som det er lett å bli enig om, men det nyt
ter i hvert fall ikke å pynte fasaden med
pastellfarger. Det siste er en dårlig skjult
hentydning til Amalie Skram videregåen
de skole i Bergen.
Som Pedersen synes Jansson at det blir
for enkelt når det brukes glass med farger.

Et godt læringsmiljø

med smarte

fasadeløsninger.

A-SCHÜCO

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.
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Arkitektintervjuet // Fremtidens skapere

Erling Pedersen,
diplomstudent ved
Bergen arkitekthøyskole, etterlyser
ærlighet i fasader.
En fasade må gjenspeile bygget
innenfor.

For Per Jansson,
diplomstudent ved
Bergen arkitekthøyskole, må utformingen av en fasade være med til å
skape liv i byen.

16
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For ham er det viktig at folk som ferdes
i byrommet, forstår byggene. Det vil bi
dra til å skape trygghet. Han vil gjerne
ha bort fasader som blir rene kulisser.
Samtidig vil han gjerne skape grobunn
for noe mystikk. Det er nødvendig for å
utløse spenning i arkitekturen. I så måte
blir det en balansegang mellom det mys
tiske og det trygge.
– Nettopp Amalie Skram videregående
skole er et eksempel der en har kastet på
masse farger.
Er det noe Per Jansson er klar på, er det
at det må legges inn penger og kvalitet
for å skape gode fasader. Bygninger skal
stå i mange år, og gjennomført kvalitet
beriker en by. Det å anvende litt farger og
mønster, som oppleves spennende i dag,
bør ikke være den eneste parameteren
ved utformingen av en fasade.
SYNLIGGJØRING
Sentrum i Bergen består av både eldre og
nyere bebyggelse, og det må kunne an
vendes ny og moderne bygg for å berike
det som allerede er mener Jason. Vi bor
i en moderne tid og det må gjerne gjen
speiles i arkitekturen. Han er opptatt av
at ny arkitektur må være kontemporær.
– Ta det som skjer i Solheimsviken.
Det er et område som har forandret seg
veldig fort. Der var det tidligere mye in
dustri som nå er flyttet bort. Inn har det
istedenfor kommet flotte luksusbygg, som
nok er spennende å se på som enkeltbygg.
Men det er blitt skapt én type arkitektur
og det er én type folk som nå bor der.
Det synes Jansson ikke er bra. Han
synes det blir feil at fokuset har vært på
at ytre deler av Solheimsviken skal bli et
bostedsområde og mener det hadde vært
bedre å forsøke å skape variasjon.
For Erling Pedersen er Grieghallen i
Bergen et eksempel på arkitektur som
beriker og skaper liv i byen.
– Selv om du ikke kan noe om arkitek
tur, vil du synes det er et veldig bra bygg.

Du ser materialene, rustet stål, glass og
betong. Du ser gjennom en glassfasade,
og det er en fornuftig bruk av glass.
Pedersen peker på at Grieghallen var
ment som et signalbygg, og sånn sett er
det vellykket. Så kan han gjerne si at ute
området kanskje ikke er helt vellykket da
det godt kunne vært litt mer beskyttelse
mot vær og vind. Nå gir det en illusjon av
å skulle være bygget i et middelhavsland
bemerker han og legger til at det ikke for
ringer selve de arkitektoniske kvalitetene
til Grieghallen.
SKUEPLASS
Gjenreisningen av Bergen sentrum etter
bybrannen i 1916 trekker Erling Pedersen
frem som et annet vellykket eksempel.
Den gang ble det innført et fasaderåd med
Georg Greve i spissen. Det førte streng
kontroll med fasadene som skulle oppfø
res. Pedersen understreker at det er ikke det
man trenger i dag, men fasaderådet gjorde
at de gjenreiste strøkene er blitt behagelige
byrom. Det er skapt et helhetlig uttrykk
som er blitt som en bro gjennom byen.
– En by består av mennesker, og for at
vi skal ha lyst til å oppholde oss i byen,
må byen være levende. Arkitekturen
kan være med å bidra til å levendegjøre
byrommet. Om den både kan gi et hint
av historien og samtidig skape spenning,
da blir byen ikke bare noe som vi beveger
oss igjennom.
I følge Erling Pedersen kan arkitekturen
levendegjøre byrommet på mange måter.
Bare det å variere høyden har veldig mye
å si. Og så handler det også mye om ma
terialbruk. Pedersen trekker frem betong
og teglstein som eldes vakkert.
Han har sans for tradisjonelle materi
aler som blandes med det moderne, for
eksempel stål og tre som passer sammen
som mykt og hardt. Ofte blir han skuffet
over nybygg der det gjerne brukes fasa
deplater. Da blir det ofte bare enda en lik
«fasade» slik han ser det.

– Det handler selvsagt om at dagens
bygg skal oppføres under stort tidspress,
men jeg vet ikke om dagens «pynting»
skaper evigvarende arkitektur.
SANSELIG
Per Jansson er opptatt av at materialene
gjerne må være lokale. Han synes det fort
blir kjedelig om en finner de samme byg
ningene i Paris, Bergen eller Stockholm. I
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Det nye studentsenteret i Bergen
skaper møteplasser
og har en spennende utforming i følge
Erling Pedersen.

utformingen av nye bygg mener Jansson
at det må legges mer vekt på at bygninge
ne skal stå i lang tid, gjerne hundre år. I
forlengelsen av en slik tankegang er også
valg av materialer viktig.
Et nybygg som Erling Pedersen har
vært vellykket, er Treet. Det er for ham
et eksempel på den ærligheten han et
terlyser i arkitektur og fasader. Bruk av
materialer gjenspeiler byggets funksjon.

En blir fascinert av Treet, og fasaden er
noe fint som en kan stå og se på, mener
han. Også det nye Studentsenteret er blitt
vellykket. Pedersen ser det som et variert,
flott og uformelt møtested.
– Jeg er ikke motstander av nye materi
aler, men jeg er lei av bygg som mister ka
raktertrekkene og byer som blir like. En
arkitekt må bruke dagens uttrykk, men
dette må gjøres med tanke på at byen

skal fortsette å utvikle seg, sier Erling
Pedersen.
– Det handler om bylivet og hvordan
det er å være menneske i byen. Fasaden
kan bidra til det. En må få bygget til å bli
mer enn et fotavtrykk, og det kan en få til
med gode fasader.
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LITT UTENFOR A4

Våningshuset er utvidet med boareal og
er utformet som en hvelving integrert
i terrenget.

Glassmester Hesler AS har levert en jobb litt utenom det vanlige.
På Kapp på Toten har rommeriksbedriften laget glassfasader i en bolig
som er utformet som en «hvelving integrert inn i et landbruksterreng».
Tekst: Harald Aase Foto: Niklas Hardt

Senstad gård ligger ved Mjøsa i Østre
Toten kommune. Eiendommen er typisk
for mindre bruk etablert rundt melkefa
brikken på Kapp mot slutten av 1800-tal
let. Gårdens lille våningshus er utvidet
med 100 kvadratmeter generasjonsbolig,
utformet som en hvelving. Hvelvet funge
rer som en trykk-konstruksjon i betong
med netto takhøyde under skallet på 3,4
meter og et betongspenn på 11 meter.
I dette «hvelvet» har Glassmester Hesler
AS laget to strucktural glazing-fasader.
Prosjektet til Tandberg-Arkitekter er blitt
et flott glass- og betongbygg, midt ute på
et jorde ved Mjøsa.
– Vi liker å få spesielle utfordringer.
Dette prosjektet fikk vi av arkitekt Bjørn
Tandberg og resultatet viser at vi glass
mestere kan gjøre jobber litt utenfor
standard. Alt arbeidet ble utført av egne
montører inkludert meg selv, sier Per
Berg Olsen hos Glassmester Hesler AS.
Glassarbeidet Berg Olsen refererer til be
står av montering av glassfelter i spesial
designede stålprofiler.
18
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– Vi tok mål med ulike radier på stedet
og tegnet konstruksjonen på verkstedet.
Glasset ble montert i u-kanal i stål i topp
og vertikale avstivningsprofiler (t-profi
ler). I underkant ble glasset montert på
et vinkelstål festet til betongdekket, med
utvendig blikk for vannavrenning, fortel
ler Berg Olsen.
Prosjektet ble totalt 60 kvadratmeter
glass fordelt på 21 enheter i to fasader.
Pilkington leverte Insulight Protect Triple
3-lags glass med ut- og innvendig herdet
sikkerhetsglass, for å motvirke termisk
brudd, og energiglass på begge sider av
glasskonstruksjonen. Glass ble levert
for montering uten inndekningsbeslag i
høyder. Svart silikonforsegling med UVbestandig fugemasse utgjør skjøtene i
glassfeltene. U-verdien i fasaden er på 0,7.
INNOVATIV
– Det ble til slutt enkelt å velge leverandør
til dette prosjektet. Vi tegner løsninger
der glasset er en del av en arkitektonisk
helhet. Vi er da avhengig av at glassfolke
ne ser mulighetene og ikke begrensnin

gene. Konstruksjonen og materialkom
binasjonen her er spesiell. Per Berg Olsen
gikk innovativt inn i prosjektet og koblet
kombinasjon høye og limte glass riktig.
Glassmester Hesler var samtidig konkur
ransedyktige på pris. Det var verdifullt for
oss, sier arkitekt Bjørn Tandberg.

Gårdens hage er blitt
husets tak og huset
blir hagens inngang
samtidig kommenterer
konstruksjonen omkringliggende bølgende åkerlandskap.

A-PILKINGTON

Nyt høstens levende farger
gjennom Pilkington Anti-condensation Glass
Høsten byr som vanlig på kald nattehimmel og høy luftfuktighet. Utvendig kondens
på vinduene er et naturlig fenomen som dannes når glassets temperatur synker
under duggpunktet. Pilkington Anti-condensation Glass er er et utmerket valg fordi
belegget på glasset reduserer og forsinker forekomsten av utvendig kondens, damp
og frost. Pilkington Anti-condensation Glass gir maksimal lysgjennomgang når belegget
alltid gjøres på Pilkington Optiwhite™.
Rett glass på rett sted: Pilkington Anti-condensation Glass.
For mer informasjon besøk www.pilkington.no

Bransjenytt // Småplukk

NSG Group
innleder et
samarbeide
med Solaria

Rekkverk med
solcellepaneler

NSG Group, eier av Pilkington, og
Solaria inngår en samarbeidsavtale for
å produsere (semi) transparente bygningsintegrerte solcellesystemer
(BIPV).
NSG Group har betydelig erfaring i høyeffektive glassløsninger og utvider nå sin produktlinje i
BIPV som omfatter Solaria PowerView™ teknologi som del av en OEM avtale.
Denne avtalen betyr at bygningsintegrerte solcellesystemer er kommersielt klare for markeds
tilpasning. Neste gang ser vi solcellesystemer integrert i isolerruter og fasadeglass.
Fra nå av vil bygg- og anleggsindustrien ha tilgang til innovative løsninger som en del av
Pilkingtons NSG Group som vil samarbeide videre med Solaria for å sikre høyest mulig ytelse,
kvalitet og holdbarhet - også for tilleggsprodukter som kan tilpasses, eksempelvis; attraktive
fasadeglass med høy energieffekt og til bifokale solcelleløsninger. Det store spekter av løsninger vil gi arkitekter og tekniske rådgivere BIPV-produkter som «sømløst» kan erstatte
tradisjonelle glassprodukter. Dette kan gjøre det mulig å satse på null-energi-forbruk og se
potensialet for å generere energi i bygg.
NSG Group vil lansere de første produktene i Europa. Planer foreligger også etter hvert å
inkludere markedene i Midtøsten mv.

Terje Svendsen brukte en stor del av sin
innovative kapasitet på å utvikle systemene
knyttet til merkevaren SG-Railing. SG-Railing
har utviklet et rekkverkssystem som har fått
navnet SG Solarkraft 200. Sammen med sin
samarbeidspartner har rekkverksleverandøren
utviklet et høyt effektivt solkraftverk, som
kan integreres i våre rekkverk. Her opp i nord
er solen lav og
dermed er det
potensiale for å
utnytte vertikal
monterte
solcellepaneler.
– Med vårt system
får kundene
Enova-støtte på
inn til 28.750
kroner, heter det
i en pressemelding fra selskapet.

Den enkleste måten...

...å kombinere glass og metall

på
rmasjon
o
f
in
r
e
om
Få m
group.c
le
h
o
www.b

Innfesting og beslag for rekkverk

Beslag for glass i baderom

Beslag for innvendige dører

Beslag for interiørglass

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

20

04 // 2016

Bransjenytt // Småplukk

En ny dimensjon BIM-basert planlegging
WICONA utvider nå utvalget av BIM-objekter og videreutvikler planleggingsverktøyet WIC3D
- nå også som BIM-konfigurator.
Med målsetningen om å forenkle byggeprosessen utvider WICONA sitt 3D- og BIM*-tilbud
betydelig: På www.bimobject.com er nå alle WICONA 3D-objekter i REVIT- og/eller ARCHICADformat. I tillegg utvider WICONA også programvaren for planlegging, WIC3D, og tilbyr nå arkitekter,
planleggere og produsenter muligheten til å bruke programvaren som BIM-konfigurator.

Norsk Lyspris
Bankplassen Oslo, Biblo Tøyen Deichmanske bibliotek og The Well er vinnerne av Norsk Lyspris 2016.
Norsk Lyspris 2016 ble delt ut på Lysets dag i Kanonhallen på Løren i Oslo 9. november.

CONTRAFLAM STRUCTURE

CONTRAFLAM S

Brannglass med minimale fuger.
Beste innendørsprosjekt: The Well

Brannglass med minimale fuge

Beste utendørsprosjekt: Bankplassen Oslo

Åpen klasse: Biblo Tøyen Deichmanske bibliotek

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 brannbesk
personsikkerhetsglass
medCONTRAFLAM
høy
gir mulighet for nye arkitektoniske løsninger. Finnes også som hjørneløsning
for bestemte brannbeskyttelsesklasser.
tradisjonelle proﬁler. Systemet gir ideelle int
lystransmisjon,
som
kombineres
CONTRAFLAM er et brannbeskyttende personsikkerhetsglass med
høy lystransmisjon, som
kankan
kombineres
gir mulighet for nye arkitektoniske løsninger
med ﬂere designglass.
med ﬂere designglass.
CONTRAFLAM er et brannbeskyttende perso
med ﬂere designglass.

Wieden+Kennedy, Amsterdam
Arkitekt: NEXT architects

CONTRAFLAM STRUCTURE er et brannbeskyttende glassystem der silikonfuger mellom brannglassene erstatter
AVD. 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

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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Glassfasader
FRA FABRIKK

Byggebransjen beskyldes gjerne for å være treg og sidrumpa,
med beslutningsrutiner og byggemåter som i liten grad preges
av innovasjon og nytenking. Dette er i ferd med å endre seg.
Elektroniske hjelpemidler for design, kalkulasjon og produksjon
har eksistert lenge, men nå erfarer vi at disse mulighetene i
økende grad utnyttes tverrfaglig gjennom byggeprosessen.
Tekst: Thomas Aasen

Parallelt skjer en industrialisering av pro
duksjonen av bygningskomponenter og
fremstilling av moduler på fabrikk.
Dette gjelder også for metallfasader.
Såkalte elementfasader, der etasjehøye
veggmoduler ferdigstilles i verksted, har
lenge vært benyttet på kontinentet. Nå
velges denne teknikken også i økende
grad på bygg i Norge.
Tradisjonelt har glass- og metallfasader
vært satt sammen av enkeltkomponenter
på byggeplass. Den klassiske påhengsfasa
den monteres på utsiden av dekkene som
et kontinuerlig «gardin» slik det engelske
navnet «curtain wall» indikerer. Samme
fasadeuttrykk vil kunne oppnås ved at
veggfelt av aluminium bygges etasjevis
mellom dekke og himling. Når veggens
22
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ytre liv posisjoneres slik at glassfelt lagt
i dekkeforkant flukter skapes et inntrykk
av en kontinuerlig glassflate. Veggens iso
lerte, tette partier kan i tillegg utføres i
tradisjonelt bindingsverk med glass hengt
på utsiden og i det ytre fremdeles fremstå
som en påhengsfasade.
Med elementfasader imøtekommes i
mange tilfeller krav om effektivitet og
kostnadsreduksjon, og innebærer også
rent tekniske fordeler. Fasader monteres
ofte under krevende klimatiske forhold
som medfører risiko for feil. Et annet
moment som særlig gjør seg gjelden
de på byggeplasser i tettbebygde strøk
er plassmangel og behov for å redusere
antall arbeidsprosesser og håndtering på
byggeplassen. Vi skal i det følgende se på

elementfasadenes muligheter og momen
ter en må ta hensyn til.
(Les også om elementfasaden på Hasle
Linje på side 34)
DEN TYPISKE ELEMENTFASADEN
Flere fordeler knyttet til denne fasade
typen er allerede nevnt. For at konseptet
skal lønne seg bør bygningen bestå av
større fasadearealer med enhetlig design
for at gevinsten ved industrialisert pro
duksjon skal kunne hentes ut.
Dagens fasader inneholder i økende grad
kabelføringer og elektrokomponenter.
Motorisert solskjerming har eksistert len
ge. Nå er elektrokrome glassprodukter
på vei inn, samt åpningsvinduer med
styringssystemer og solcelleanlegg. Dette
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er alle komponenter som skal håndteres
med nøyaktighet, noe et kontrollert fa
brikkmiljø gir muligheten til.
En elementfasade produsert ferdig med
alle komponenter gjør utvendige stilling
er overflødige, noe som innebærer flere
fordeler utover kostnadsbesparelser på
byggeplassen.
UTFØRELSER
En typisk systemløsning kan gjennom
føres på flere måter. Standardutgaver fra
de enkelte leverandørene likner mye på
post-/losholt systemene, men enkeltpro
filer er byttet ut med to halvdeler som
føyes sammen til en profil i elementskjøt
ene. Konseptet innebærer mer materiale
i profilene, noe som med dagens stadig

skjerpede krav til U-verdier kan innebære
utfordringer. I kombinasjon med store
glassflater og isolerte tette felt oppnår
imidlertid denne fasadetypen gode iso
lerende egenskaper totalt sett.
Store flater av glass og tette felt betyr i
noen tilfeller også at hvert enkelt element
blir større. Flere forhold bør her avkla
res i tidligfase for å eliminere potensi
elle problemer. Store elementer gir i seg
selv økt vekt. Store glassflater innebærer
at glasstykkelsene også må økes. Det
samme gjelder for profildimensjoner i
bærestrukturen. Dermed vil også vek
ten per kvadratmeter øke. Økt vekt gjør
i seg selv montasjen mer krevende og
det stilles økte krav til innfestings-bra
kettene. Svært kraftige spesialprofiler vil

også kunne overskride mål som bearbei
dings-maskinene kan håndtere.
DOBBELTFASADER
En dobbeltfasade innebærer den primæ
re veggkonstruksjonen på en eller annen
måte er supplert med en ytre, vanligvis
uisolert tilleggs-fasade. Dobbeltfasaden
finnes ikke som noe ferdig system, men
skapes ut fra behov og ønsker i det en
kelte prosjekt. Dobbeltfasaden fremstilles
gjerne som moduler på fabrikk og det er
naturlig å se denne typen i sammenheng
med elementfasader.
Dobbeltfasader ble opprinnelig utviklet
for å kunne ivareta enkelte av fasadens
funksjoner på en bedre måte. Luftrommet
mellom den innvendige isolerte fasaden

Helsfyr Atrium i
Oslo, som har et
moderne arkitektonisk uttrykk, er
montert som pre
fabrikkerte etasjehøye moduler og
hengt opp på braketter i forkant av
dekkene. Arkivfoto:
Jiri Havran
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Dobbeltfasade
basert på elementer der ytterhudens
sagtannform
kombinert med
ulike farger skaper
et spennende
uttrykk.
Foto: Wicona

24

04 // 2016

og et ytre, som regel enklere oppbygd
skall byr på flere muligheter. Luften vil
på dagtid til en viss grad forvarmes, noe
som i den kalde årstiden er fordelaktig
ved ventilasjon gjennom åpningsvinduer
i den indre fasaden. Dersom bygningen
grenser til områder med støy vil en ytre
hud også dempe belastningen når vindu
er åpnes. Det finnes også eksempler på
fasader der renere luft fra byggets bakside
framfor forurenset luft fra gaten utenfor
ledes opp i mellomrommet og anvendes
til ventilasjon.
Til en viss grad vil fasadens isolerende
egenskaper forbedres med et ekstra sjikt,
men med generelt lavere U-verdier som

følge av 3-lags glass og bedre isolerte vegg
felt vil denne gevinsten være marginal.
Dobbeltfasader utnyttes av og til som et
rent designmessig grep ved at en ytre hud
av rene glassflater og slanke profiler skjul
er utenpåliggende solskjerming eller an
dre komponenter i den bakenforliggende
veggen.
UTFØRELSER
Tidlige dobbeltfasader ble gjerne utfor
met med 500-600 millimeter avstand
mellom fasadesjiktene. Dette muliggjør
gangbaner i mellomrommet for nødven
dig renhold og vedlikehold av innvendige
glassflater, solskjerming og annet utstyr.

Denne løsningen legger imidlertid beslag
på mye utleieareal. I mer kompakt ut
førelse reduseres luftrommet til 200-300
millimeter. Løsningen krever da tilgang
gjennom åpningsvinduer for nødvendig
renhold og service. Ekstra vindusrammer
øker naturlig nok prisen på fasaden og de
påvirker uttrykket.
Tradisjonelle dobbeltfasader krever i stør
re eller mindre grad åpninger i den ytre
fasadeflaten ventilering av luftrommet.
Disse kan utføres på mange måter, enten
som permanent åpne spalter eller med
spjeld for å kunne regulere luftgjennom
strømningen.
Inn- og utluft kan etableres etasjevis eller

Som for Kanalvegen i Bergen kan dobbeltfasader utnyttes som et rent designmessig grep ved at en ytre hud av
rene glassflater og slanke profiler skjuler utenpåliggende solskjerming eller andre komponenter i den bakenforliggende veggen. Foto: Wicona

over flere plan. Det finnes også bygg der innog utluft organiseres etasjevis horisontalt.
For å unngå krav til renhold av luftrom
met har enkelte produsenter utviklet så
kalte «closed cavity» fasader. Her settes
luftrommet under permanent overtrykk
som skal hindre tilsmussing av luftrom
met. Konseptet fordrer svært spesialisert
produksjon, lagring fram til montasje
og permanent tilførsel av overtrykksluft
fram til hele fasadearealet.
En dobbeltfasade vil naturlig nok inne
bære en høyere kvadratmeterpris sam
menliknet med konvensjonelle utførelser.
Denne må i det enkelte tilfelle vurderes
opp mot merverdier som tilføres i form

av funksjon og design. Over tid vil økt
førstegangsinvestering kunne betales til
bake i form av redusert energiforbruk eller
økte inntekter fra leietakere som verdsetter
brukskomforten en dobbeltfasade kan gi.
VIDEREUTVIKLING AV
FASADEKONSEPTER
Dagens glassfasader har eksistert lenge
innfor det samme grunnkonseptet. Takket
være forbedringer i profilenes isolasjons
sone oppnår fasadeprofiler passivhus-krav
til isolerende egenskaper. Fasader basert
på prefabrikkerte elementer innebærer
mer materiale og i visse tilfeller utfordring
er for veggfeltets isolerende egenskaper

totalt sett. Her vil forbedringer av dagens
løsninger utvikles, kanskje i form av nye
materialkombinasjoner.
Tre løftes for tiden frem som et attrak
tivt materiale, også som bærestruktur
i fasader. I fremtiden kan en se for seg
elementfasader med bærestruktur av tre
verk og en ytterhud av aluminium. Slike
løsninger fordrer at hele konstruksjonen
tilbys fra en leverandør som kan doku
mentere nødvendige egenskaper når tre
og aluminium føyes sammen som ele
menter. Disse finnes foreløpig ikke og en
ytterhud av aluminium må enn så lenge
monteres som tilleggskomponenter på
ferdig bærestruktur av treverk.

Gangbanen mellom
det indre og ytre
skallet i en dobbeltfasade muliggjør nødvendig renhold og vedlikehold
av innvendige
glassflater, solskjerming og annet
utstyr. Arkivfoto:
Otto won Münchow
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ZEB// SkinTech

Eneboligen under oppføring i regi av Saint-Gobain utenfor Lillehammer. Illustratør: Sanden- Hodnekvam Arkitekter

AVANSERTE FASADER MED

INTEGRERT TEKNOLOGI
Forskningssenteret for nullutslippsbygg (ZEB) går nå mot slutten, men på
samme måte som for resten av verden, står ikke utviklingen stille av den
grunn. Forskningsrådet bevilget i år midler til et nytt forskningsprosjekt;
SkinTech - Advanced building skins with integrated technology.
Av: Steinar Grynning, Forsker og PhD ved SINTEF Byggforsk, Trondheim

P

rosjektet skal pågå i tre år og her skal SINTEF Byggforsk sammen
med forskningspartneren NTNU og industripartnerne NorDan
AS, Schüco Norge AS og Saint-Gobain Byggevarer AS bidra til
utviklingen av løsninger for fremtidens yttervegger og vinduer
med integrert teknologi. Samspillet mellom fasadens utforming
og ytelse og bygningens ytelse som en helhet står sentralt.
Arbeidet som utføres i SkinTech prosjektet er organisert i fire hovedak
tiviteter:
1. Advanced window technologies and transparent facades
2. Innovative façade technologies
3. Overall design concepts for buildings
4. Pilot and demonstration buildings
I den første aktiviteten arbeider vi ut i fra en tese om at vinduer og glass
fasader bør ha flere enn funksjoner enn de tradisjonelle. Det skjer en stor
utvikling i teknologier for denne typen fasader, som for eksempel smarte
styringssystemer, beleggteknologi, solskjerming, nattskjerming, solceller
og ventilasjonsløsninger som kan gi positive effekter både i form av økt
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komfort for brukerne av bygget, men også når strømregninga skal betales.
Etterhvert skal det jo faktisk bli slik at byggene produserer mer strøm enn
de bruker og at kraftselskapene må betale for strømmen som eksporteres
til nettet.
LAGRING AV TERMISK ENERGI
I den andre hovedaktiviteten studerer vi blant annet hvordan de opake
delene (altså de delene som ikke slipper igjennom dagslys) av fasadene kan
samhandle med oppvarmingssystem, ventilasjonssystem og løsninger for
lagring av termisk energi. Ulike ventilasjonsstrategier og fasadekonfigura
sjoner vil studeres og på samme måte som i den første hovedaktiviteten vil
fokuset ligge på både komfort for brukerne og energiytelse for systemene. I
dialog med industripartnerne skal hybrid-ventilasjonsløsninger med kom
binert mekanisk og naturlig ventilasjon gjennom hele eller deler av fasaden
og med systemer for distribusjon av ventilasjonsluften undersøkes i mer
detalj. Dette skal gjøres gjennom målinger i full skala og bruk av avanserte
numeriske modeller.
Det er viktig at de løsningene som skal utvikles og brukes i tilknytning

En enebolig i
Haugesund med
Nordans
screens-løsning
halvveis nede.
Foto: Nordan

til fasadene sikrer god ytelse for hele bygningen og ikke bare for fasaden
alene. I denne aktiviteten jobbes det med å få en bedre forståelse av hvilke
vurderingskriterier det er viktig å fokusere på etterhvert som fasadene blir
mer og mer avanserte. Hvordan kan vi bruke funnene fra hovedaktivitetene
i 1 og 2, som har fokus på fasadeteknologi, til å vurdere bygningens ytelse?
Dette spørsmålet skal vi prøve å besvare gjennom å gjøre laboratorieforsøk
for fasadefelt i full størrelse og ved målinger som gjøres i en enebolig som
er under oppføring av Saint-Gobain. Utover dette vil bruk av simulerings
og beregningsverktøy brukes.
PRODUKTNYHETER
Så langt har arbeidet i prosjektet resultert i ytelsesvurderinger av et markeds
klart produkt fra NorDan, der en utvendig solskjermings-screen kommer
ferdig påmontert et vindu som en prefabrikert enhet. Dette letter mon
teringsarbeidet på byggeplassen og prefabrikasjonen av produktet gjør at
gode fukttekniske løsninger for detaljen ivaretas på en mer robust måte.
Gjennom laboratorieinfrastrukturen som er finansiert av Forskningsrådet
og utviklet i regi av ZEB-senteret de siste årene, står vi godt rustet til å
gjøre nøyaktige og praktiske vurderinger av hvordan teknologiene fungerer
under virkelige klimaforhold. Foreløpige tester viser at kjølebehovet i et
rom på ca. 15 m² bak vinduet kan reduseres med 60 % hvis solskjerming
en benyttes kontra at den står ubrukt på en varm trøndersk sommerdag.
Dette forsøket sier imidlertid bare noe om akkurat denne brukssituasjon
en. Det gir således ikke et direkte uttrykk for hva man kan forvente av
energisparing over et helt år, men indirekte gir den oss forskere verdifull
data vi kan bruke for å etterprøve de beregningsmodellene vi benytter oss
av. Og gjennom dette kan vi bli tryggere på de vurderingene vi baserer på
beregninger i fremtiden.
Videre jobber vi med en grundig kartlegging av komfort og brukeropp
fatning av inneklima i bygninger slik at vi skal bli enda bedre til å vurdere
hvordan brukerne og beboerne i fremtidens bygninger oppfatter kvaliteter
som dagslys og termisk komfort i samspill. Samtidig skal vi sikre at løsning
ene gir et lavest mulig energiforbruk i bygningene.

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.
Testad &
Certifierad av
SP

ENEBOLIG
I tillegg til de målingene som er under planlegging og utførelse i ZEBlaboratoriene, er vi i gang med å designe et måleoppsett i en enebolig som
skal brukes for å vurdere inneklimafaktorer som dagslys, termisk komfort
og akustiske forhold i boligen. Dette gjøres i tett samarbeid med industri
partneren Saint-Gobain. På samme måte som for laboratoriemålingene,
er målet at også disse målingene skal kunne brukes for å verifisere de be
regningsmodellene vi bruker for å gjøre overordnede vurderinger for hele
bygninger.
04 // 2016
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REFERANSEBYGG

MED LOKAL TILHØRIGHET
Med Havnespeilet har Sandnes fått et nytt, flott signalbygg.
Aktiv bruk av glass og speil har gitt bygget en levende fasade
som spiller på skiftningen mellom dag og natt, vær og
årstider. – Vi har fått et uttrykk der sjøen og området rundt
speiles og reflekteres i fasaden, sier sivilarkitekt Gabriel
Schanche Gilje i Plank Arkitekter AS.
Tekst: Guro Waksvik

H

avnespeilet er det første av
mange bygg som skal pryde
det nylig utviklete byområ
det ved Sandnes indre havn.
Grunnen består av utfylt sjø
bunn, og bygget står på 195 friksjonspeler
av betong som er inntil 35 meter dype.
– Det var utfordrende å være første
mann ut i et nytt område. Vi måtte pløye
mark i forhold til infrastruktur, vei og
vann. Ettersom bygget skulle markere
starten på en ny bydel, måtte det bli mer
enn et kontorbygg. Vi ønsket å lage et
bygg med sterk egenkarakter, sier Gabriel
Schanche Gilje.
Tomten er en av de flotteste i Sandnes
sentrum, med sjø på to sider, godt synlig
fra store deler av byen.
– Bygget består av to volumer forbundet
av et sentralt atrium som har innganger
fra begge sider. På hjørnet, mot sjøen,
løftes deler av fasaden opp og gir rom for
inngangsparti og uteservering til restau
ranten i første etasje.
Bygningskroppene på henholdsvis tre
og fire etasjer er naturlig bundet sammen
av et atrium med gangbroer og vertikal
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kommunikasjon. På det laveste bygget er
det takterrasse.
PIKSELLERT FASADE
Fasadene er bygd opp av den samme rek
tangelformen på alle sider, med en mate
rialvariasjon mellom glass, speil og stål.
På den måten får bygget et helhetlig og
samlende uttrykk som samtidig reflekte
rer omgivelsene og endrer seg gjennom
døgnet. Midt på dagen ligger det der som
et glinsende sølvgrått volum. På kvelden
når resten av bygget tones ned og lyset
innenfra er godt synlig, trer de fasetterte
og varierende vindusflatene tydelig fram.
– Første etasje er, i kontrast til de øvri
ge, holdt mørkere både i glass og alumi
niumsprofiler slik at resten av bygget mer
svever over denne mørke basen. Første
etasje er et aktivt publikumsvennlig plan,
med mulighet for inngang hver tiende
meter. Det gjør det enkelt å tilpasse seg
området etter hvert som det bygges ut
med gågate, rådhus og andre bygg som
kommer til, sier arkitekten.
Havnespeilet sto ferdig 1. mars i år. I
første etasje ligger Mondo. Mesterkokken

Charles Tjessem eier restauranten, som har
hatt fulle hus siden åpningen. Ellers huser
bygget blant annet Sandnes Sparebank.
Byggherre er Havnespeilet AS ved eier
Ivar Gundersen. Totalentreprenør er
Masiv Bygg, og HubroHansen har hatt
kontroll på fasaden. Bygget har et samlet
areal på 6.200 kvadratmeter.
PASSIVHUS
På de mest solutsatte fasadene er det
brukt soldempende glas. Det har medført
noen utfordringer.
– Glasset skal dempe solen, og samti
dig slippe inn godt nok med lys. For å
tilfredsstille kravene til passivhus og sam
tidig ivareta behovet for dagslys måtte vi
gjøre grundige beregninger for å få en
god balanse mellom tette og åpne glass.
For å få kabalen til å gå opp måtte vi telle
og beregne riktig antall til hver fasade. Vi
ville unngå vindusbånd, og har plassert
vinduene tilsynelatende tilfeldig. Vi fikk
et særegent uttrykk vi er godt fornøyde
med, sier Schanche Gilje.
Miljøkravene skal ivaretas, uten å kom
promisse for mye med åpenhet. Noen

Det er systemet Wicona Wictec 50 som har bidratt til å skape den pikselerte fasaden som er montert som «stige-elementer». Annenhver akse er sammensatte
rammer og de mellomliggende horisontale profilene blir montert med «klikk» forbindersystem.

store trekanter slipper inn mest lys nede
og noe mindre lenger opp. Det er lyd
demping i himlingene i taket, og tepper
på gulvene. Brukerne sier de har fått et
behagelig arbeidsmiljø med lite støy, til
tross for at de sitter i åpne landskap.
– Det er ingen parkeringsmuligheter
for de ansatte, noe som harmonerer med
overordnede krav om nullvekst i person
biltrafikken og økt kollektivsatsing. Med
så sentral beliggenhet ligger det godt til
rette for det, sier arkitekten.
Havnespeilet er oppført etter Tek10 og
oppfyller kravene til passivhus og ener
giklasse B. Det er 30 centimeter isola
sjon i veggene og i snitt 35 centimeter i
takene. Vinduene har en U-verdi på 0,8.
Oppvarming og kjøling skjer via ventila
sjonsanlegg og er basert på fjernvarme og
fjernkjøling. Det er balansert ventilasjon
med varmegjenvinning. Havnespeilet er
universelt utformet i forhold til kravene,
uten spesielle tiltak.
REFERANSEBYGG
– Vi arkitekter er over gjennomsnittet
glade i glass. Glass er presist, enkelt og ty

delig. På havnespeilet har bruken av glass
og speilflater vært med på å gi bygget en
tydelig karakter som endrer seg i takt med
omgivelsene, solen, og bruken av bygget.

Da de begynte å publisere bilder av
Havnespeilet fikk bygget raskt sitt eget
liv. Byen og befolkningen tok bygget til
seg som et lite landemerke for Sandnes.
04 // 2016
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Kjendiskokk,
Charles Tjessem,
har sin nyeste
restaurant
lokalisert i
Havnespeilet
i Sandnes.

Når noe skjer i Sandnes er Havnespeilet
ofte avbildet i bakgrunnen.
– Vi har utelukkende fått positive tilbake
meldinger på bygget, og Havnespeilet er
et positivt og godt referansebygg både for
Plank og for Sandnes som by.
Plank Arkitekter AS ble etablert i 2008. I
dag består bedriften av 10 arkitekter samt
en administrator. Plank Arkitekter AS har
lang erfaring og et bredt spekter av kom
petanse. De har designet alt fra eneboliger
og større boligprosjekter, til kontor-, næ
ringsbygg og bilanlegg. Bedriften har også
erfaring med områdeplanlegging og regu
leringsplaner. I 2012 ble Plank Arkitekter
AS utnevnt til Gazelle-bedrift.
– Vi vil være tydelige, gjøre det vi er
gode på og vise igjen i regionen. Vi vil
skape god arkitektur og gode byrom som
gir en merverdi til både brukerne og våre
oppdragsgivere. Havnespeilet har vært et
veldig spennende og flott prosjekt å være
en del av, sier Gabriel Schanche Gilje.
ANKERSKINNER
HubroHansen har hatt et tett og godt sam
arbeid med arkitekt, byggherre og entre
prenør fra det øyeblikket kontrakten kom
på plass.
– Det er gøy å få slike oppdrag. Det er
blitt et fantastisk flott signalbygg, sier tek
nisk sjef Asgeir Ravndal i HubroHansen.
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I den på 2100 kvadratmeter store pik
sellerte fasaden av glass og aluminium
er det brukt cirka 18 tonn aluminium.
Den er produsert i Polen, levert og reist
på byggeplassen. Sokkeletasjens butikk
fasade på 850 kvadratmeter er produsert
i lokalene på Sola i samme fasadesystem
som resten av bygget.
– Vi kom tidlig inn i prosjekteringsfa
sen, og det gjorde det mulig å påvirke løs
ninger som er viktige for vårt fag. Blant
annet modellerte vi fasadene i 3D. Det ga
oss mulighet til å plassere festebraketter
og ankerskinner i de underliggende be
tongdragerne. Dette gir en god og solid
innfesting uten at bolter kommer i kon
flikt med armeringen.
Den piksellerte fasaden er montert som
«stige-elementer». Det vil si at annenhver
akse er sammensatte rammer og de mel
lomliggende horisontale profilene blir
montert med «klikk» forbinder system.
Fasadens høyde er cirka 17 meter og
«stige-elementene» var 2-delte på høyden
med en dimensjon på cirka 2,7 x 8,9 m
for de største elementene.
– Godt forarbeid sammen med Masiv
Bygg AS, Plank Arkitekter AS og de andre
prosjekterende medførte at vi fikk en god
framdrift uten problemer på byggeplass,
sier Ravndal.
HubroHansen begynte å montere fasa

den i midten av april i 2015. Tre måneder
senere var det tett bygg.

Prosjekt: Havnespeilet
Byggeår/ferdigstillelse: 2016
Sted/adresse: Havneparken i
Sandnes indre havn
Type bygg: Næringsbygg
Arkitekt: Plank Arkitekter AS
Byggherre: Havnespeilet AS
Totalentreprenør: Masiv Bygg as
Fasadeentreprenør:
HubroHansen AS
Profiltype fasade:
Wicona Wictec 50
Glassleverandør: Pilkington
Glass: 6 mm Suncool 30/17-18TGI
AR-6-18TGI arg -6S1 U-verdi = 0,5
Fasadeglass:
8 mm Pilkington Spandrel E120
Dører utvendig:
Wicona Wicstyle 75 Evo
Vinduer innvendig:
Aluprof MB-86
Vinduer innvendig brannfelt:
Aluprof MB-78EI

Bransjenytt // Småplukk

Plukk fra Glasstec
Som vanlig var det mye teknologiske nyvinninger som ble
vist frem på «glass technology live» på Glasstec 2016

Makan til trapperekkverk! Den ekstremt lette
og fem centimeter tykke
betongkonstruksjonen
er helt avhengig av det
laminerte glasset for å
kunne opprettholde sin
stivhet og dermed mulighet til å bære personer.
Glasset er formet etter
trinnene og festet inn
med smale stålskinner
som er limt til glasset.
Det er abt som står bak.
Med dette sportsgulvet
i laminert sikkerhetsglass, med LED-banemerking, kan man skifte fra en idrett til en
annen med kun et
«touch» trykk. ASB
Glassfloor er allerede
tatt i bruk i blant annet
på arenaer i London,
Paris og Milano.

Hvordan kan du
feste din neste
smarttelefon
rundt håndleddet?
Hvordan kan du
gjøre det uten å
ødelegge skjerm
ytelse, kamera
eller batteri?
SCHOTT forsøker
å gi deg svarene
med sine nye
ultratynne glass.

Vi lot oss villig
imponerer av dette
fotballspillet i glass og
krom. Lisec har laget
vidunderet, selvfølgelig
med eget utstyr.
Noe for alle «man
caves» der ute.

AGC Interpane viste frem sitt nye multitouch
TIREXtreme glass.

Et helt profilløst balkongrekkverk som har
festebraketter limt på baksiden av glasset,
ble presentert av ONLEVEL.

En kuriositet, ja. Men vi blir alltid glade av å
se konstruksjoner som får frem det beste i
«vårt» materiale. 3-lags laminert glass er
brukt i denne sklien med høyde fire og
lengde ni meter. Ingen mekaniske beslag er
benyttet.

Construct-PV har laget en mockup fasade
med solcellepaneler integrert i tradisjonelle
glassfasader med isolerglass, structural
glazing fasader, påhengsfasader og fasader
med vindusbånd. Gikk du glipp av denne?
I januar stilles modellen ut på BAU i München.
04 // 2016
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BRENNES I SARPSBORG

Bilbutikk i glass
Utstillingen er en vesentlig del av en bilbutikk. Kan leietaker få bilene til å synes godt fra
nesten alle kanter, har man fått en bra markedsføringskanal og funksjonelt bygg. Det
var litt av utgangspunktet for det nye Brennes-bygget i Sarpsborg.
Tekst og foto: Kjetil Hegge

Den nye flotte bilbutikken profilerer pro
duktene gjennom en 1.300 kvadratmeter
stor glassfasade. Det største feltet måler
75 meter langt og 7,3 meter høyt. Men
bygget som skulle sette standarden for
Brennes Auto AS ble satt opp i Moss i
2013. Erfaringene derfra ble viktige for
det nye bygget i Sarpsborg. Brennes Auto
AS er forhandler av Nissan.
Brennes-byggene i Moss og Sarpsborg
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har glassfasaden og helhetstenkingen fel
les. Det er ikke rart, for tankene kommer
fra en og samme mann, eier i Brennes
Auto AS Kjell Ingar Brenne.
– Å drive bilbutikk handler for meg mer
om å leve i – enn av - bilsalg. Det blir vel
gjerne sånn når en er sønn av han som
startet hele bedriften. Ved siden av at det
er utrolig moro, tror jeg jo at jeg har en
del kompetanse når det gjelder å drive

bilbutikk. Det har vi dratt nytte av i begge
våre relativt nye bygg, sier Brenne.
– Som hobbyarkitekt har jeg kommet
med innspill og ideer. Vi har blant annet
ei rampe som går gjennom store deler av
bygget fra første til andre etasje. Den bru
kes både av biler og kunder og er med å
sørge for at bygget virker åpent også inn
vendig.
Dette har ført til at bygget har blitt lagt

Det nye Brennes-bygget i Sarpsborg satser på store glassflater.
Eier i Brennes Auto AS Kjell Ingar Brenne og daglig leder i Moss
Glass og Fasade AS Jon Petter Porsmyr foran om lag 1.300 kvadratmeter glass.

Innvendig i Brennes Auto er rekkverksløsningen i glass innspent i
rustfritt og syrefast stål.

merke til i Nissan-nettverket. Når Nissan
skal introdusere en nye varebil har de
valgt å legge presentasjonen til Sarpsborg.
– Vi har nok truffet ganske godt. Det har
vært besøkende fra Japan, Frankrike,
Finland, Sverige og flere norske gjester for
å se og kanskje snappe opp en ide eller to.
– Men det har jo vært to ganske store
løft for oss. Vi har bygget neste 8.000
kvadratmeter fordelt på om lag 1.750 i
Moss og 6.100 i Sarpsborg i løpet av tre
år. Verkstedavdelingen i Sarpsborg - som
selvsagt er helt åpen med glass rundt består av 27 arbeidsstasjoner med løfte
bukker. Det tror jeg er rekord i Østfold.
Vi bør nok sende en takk til våre tålmodige
kunder også, sier Brenne med et smil.
STÅL, TRE OG GLASS
– Begge disse byggene har vært spennen
de prosjekter for Moss Glass og Fasade
AS. De var begge samarbeidsprosjekt
med utbyggeren Østfold Totalbygg og
prosjektene bød på flere kreative utfor
dringer i prosjekteringsfasen. Vi nøt godt
av erfaringene fra prosjektet i Moss da vi
satt i gang bygget i Sarpsborg, sier dag

lig leder i Moss Glass og Fasade AS. Jon
Petter Porsmyr.
Glassfasadene i det nye bygget består
av 3-lags Suncool islolerglass festet med
profiler fra Sapa. Aluminium kom fra
Nordmarkens Fasader AB i Töcksfors mens
glasset er levert av Friva AS i Spydeberg.
– Vi leverte og monterte blant annet glass
fasader, vinduer, dører, automatikkdører
og rekkverk i Moss. Innvendig er det vår
kompetanse innen rekkverk i rustfritt stål,
syrefast stål og helglassløsninger som har
vært gjeldende. Selv om vi hadde korte
leveringsfrister er vi i dag veldig fornøyd
med resultatet og ikke minst samarbeidet
med oppdragsgiveren Østfold Totalbygg.
– Det har gått noen år siden bygget i
Moss og vi har underveis gjort oss noen
nye erfaringer. En av dem – og kanskje
den viktigste er at vi ønsker mer nærhet
til våre leverandører. Derfor falt valget
på Nordmarkens Fasader i Töcksfors og
Friva i Spydeberg denne gang. Med leve
randører som ligger nærme rent fysisk,
betyr at vi når det kommer en liten over
raskelse – og det kommer alltid noen i
alle prosjekter – så var løsningene nær

mere, sier daglig leder i Moss Glass og
Fasade AS. Jon Petter Porsmyr.
– Det betyr mindre venting og mindre
kostnader. Det er også mye lettere å kom
munisere med nordiske naboer enn folk
med mer eller mindre gode engelskkunn
skaper i Europa. Dette er svært viktig når
en tenker på norske krav og spesifika
sjoner som kan være ganske annerledes
enn ute i Europa. Videre er vår erfaring
at vi i Norden er mye bedre på leverings
frister, sier Porsmyr.

Prosjekt // Brennes Auto Sarpsborg
Sted: Sarpsborg
Byggherre: Brennes Auto AS
Størrelse: 6100 kvm
Prosjekt år: 2016
Hovedentreprenør: Østfold Totalbygg AS
Glass og fasadearbeider: Moss Glass og Fasade AS
Type leveranse: Glassfasader, dører, vinduer og rekkverk
Glassvalg: 3 lags isolerglass med solfaktor 70/40
Profilsystem: Sapa
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GLASSKLART
PÅ HASLELINJE

Der Vinmonopolets produksjonsanlegg en gang lå er utviklingen
av HasleLinje i full gang. Hubro Hansen har hatt oppdraget med fasaden
til K2B, et elementbygg med passivhusstandard, energimerke A og
BREEAM-NOR klassifisert i nivå Very Good. – Det har vært et stort
og spennende oppdrag med krevende detaljprosjektering,
sier teknisk sjef Asgeir Ravndal i HubroHansen.
Tekst: Guro Waksvik Foto: Adam Stirling

K

2B er et elementbygg med et
særegent design og uttrykk.
Det er gøy å være med på et
så spesielt prosjekt. Prosessen
har vært krevende, men det er
morsomt når vi får det til og det fungerer
som det skal. Som fagmann har jeg fått
fine utfordringer. Det meste er spesial
designet og produsert her hos oss på Sola,
forteller Asgeir Ravndal.
Han har hatt ansvaret for prosjekter
ingen og detaljene i forbindelse med K2B.
Selve produksjonen har gått som smurt.
Det kompliserte har først og fremst dreid
seg om detaljprosjektering og logistikk
– Min erfaring med elementbygg er at det
ofte medfører litt for kort prosjekterings
tid. I dette tilfellet er det mange elementer
som ikke er standard. Med spesialglass
og spesialoppheng tar det sin tid, medgir
Ravndal.
Fasadelementene til de fem øverste eta
sjene er 2,50 x 3,50 meter store, og dekker
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Teknisk sjef Asgeir
Ravndal i HubroHansen har hatt ansvaret for detaljene
og prosjekteringen i
forbindelse med
K2B. Det meste er
spesialdesignet og
produsert i lokalene
på Sola.
Foto: Guro Waksvik

en hel etasjehøyde. De består blant annet
av boltefestede glass emaljert heldekken
de hvite RAL 9010. Det er brukt Wiconas
systemer. I 3. etasje er det vanlige fasade
profiler med glass fra gulv til tak, og en
bredde på 2,5 meter. I underetasjene er
det vanlige enkeltstående vinduer. Midt
på byggets ene langside er det et karnapp.
Dette har et annet design enn de andre
elementene.
– Vi har utviklet egne systemer for å
henge opp fasadeglasset, og det er ut
viklet spesialdesignede stålstendere. Noen
elementer er også dimensjonert for å tåle
oppheng av reklameskilt på 120 kilo, for
teller teknisk sjef.
Det er persienner på tre fasader og på
den ene langfasaden mot sørøst er det
utviklet tre nye styreskinner. Disse styre
skinnene stikker litt ut fra de hvite glassene
og sammen med sålbenkbeslagene danner
de en ramme rundt vinduene i to og to
etasjer.
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HasleLinje ligger sentralt mellom
T-banestasjonene Hasle, Økern og Løren,
tett på hovedveinettet og et titalls buss
linjer. Området blir som en ny liten by
del, med et mangfold av nye bygg. K2B
er på åtte etasjer samt to kjelleretasjer.
Bruttoarealet er på 15 100 kvadratmeter.
Det skal stå ferdig i 2018, og blir det nye
hovedkontoret for Securitas. Entreprenør
er AF Bygg Oslo. Det var flere inne i
anbudsprosessen, som endte med at
HubroHansen fikk oppdraget.
MILJØSERTIFISERING
For å nå miljøkravene har U-verdi og
isolasjonsmengde hatt stor betydning.
Isoleringen med innvendige klimavegger
er utført på byggeplassen. På dampsper
rene er det godkjente tette løsninger.
– I tillegg til å ha ansvar for statiske
beregninger har vi hatt ansvar for bereg
ninger av bygningsfysikk på vår leveranse.
Det er nytt, og for beregninger av u-verdier
har vi benyttet bygningsfysisk prosjekter
ing fra eksterne bedrifter for å komme i
mål. Vi har lært mye av dette prosjektet,
og har fått kunnskaper vi vil dra nytte av
senere.
Det har vært krav om EPD dokumenta
sjon (Environmental Product Declaration).
EPD er et kortfattet verifisert og registrert
dokument med informasjon om produkt
ers miljøprestasjon gjennom hele livs
syklusen. EPD er basert på internasjonale
standarder.
– For å tilfredsstille disse kravene har
vi trengt dokumentasjon fra leverandøre
ne våre. Hos mange er ikke dette på plass
ennå. Derfor har det vært en utfordring å
skaffe til veie nødvendig informasjon, sier
Ravndal.
KREVENDE LOGISTIKK
– Selve produksjonen har gått uten pro
blemer. Vi kom riktignok litt sent i gang,
fordi det tok tid å bestille alle spesialpro
duktene. Å sy sammen 100 deler på ett
felt medfører en krevende logistikk. Alle
delene måtte være på plass da produk
sjonen startet, sier Ravndal.
I tillegg til 15 fast ansatte i produksjons
avdelingen ble det for anledningen leid inn
20 mann ekstra for å komme i mål med
produksjonen, som har foregått på to skift.
På hvert skift har det vært nøkkelpersoner
og skiftledere. På byggeplass i Oslo har det
vært seks mann.
– De ferdige elementene ble fraktet med
semitrailere fra Sola til Oslo. Totalt har vi
lastet 40 trailere med to eller tre paller på
36
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Et av de mange spesialdesignete elementene til K2B er en styreskinne for persienner.
Foto: Harald Aase

hver, med fire elementer på hver pall. Det
har vært en hektisk periode. Vi har ikke
hatt et eneste uhell med transporten, bort
sett fra at ett hvitt glass ble knust.
TETT BYGG
– Vi ville prøve et bygg med helt ferdige
elementer som kunne henges på plass. I
konkurranse med tradisjonelle byggme
toder synes vi det var interessant. Med
elementfasade slipper vi alt etterarbeidet
med solavskjerming, belistning, blikk og
andre detaljer. Det er en opplagt fordel,
særlig når tiden er knapp, sier prosjektle
der Otto Christian Groth i AF Gruppen.
Elementfasaden er dyrere i innkjøp,
men skal AF Gruppens beregninger bli
rimeligere med rigg og drift tatt i betrakt
ning. Det gjenstår å se hva totalregnskapet
blir.
– Vi ønsket full kontroll på tetthetene.
Målet var tett bygg før høsten slo til for
fullt. Og det klarte vi, riktignok en uke
etter planen. Vi er svært fornøyde med å
ha klart tett bygg på under ett år fra første
spadetak. Nå kan høstregnet og vinteren
komme. Det neste på agendaen blir trykk
testing slik at vi kommer godt innenfor
passivhuskravet på 0,6, fortsetter Groth.
Han er svært fornøyd med uttrykket
arkitekten og HubroHansen har fått til.

Bygget er blitt rent, lyst, og moderne med
et eksklusivt uttrykk.
– Vi er utrolig stolte av bygget, og
HubroHansen har gjort en kjempejobb.
Det har imidlertid vært en ulempe at de
har vært fjerne, både i geografisk forstand
og når det gjelder tilstedeværelse. AF
Gruppen satser tungt på prosjekteringsle
delse og må som totalentreprenør koor
dinere prosjekteringen. Vi trenger å sitte
sammen og løse utfordringer underveis,
ikke hver for oss, understreker han.
Byggherren på HasleLinje har store miljø
ambisjoner, og forholder seg til BREEAMNOR som sertifiseringsordning. Når det
gjelder K2B bestemte de seg i siste liten for
passivhus, ikke bare energiklasse A. Med
fjernvarme som oppvarmingskilde er dette
mildt sagt utfordrende.
– Vi vet ennå ikke hva miljøregnskapet
for K2B totalt vil ende på. Det største for
trinnet med elementbygg er kraftig reduk
sjon av avfall på byggeplass. På den andre
siden medfører elementbygg vanvittig
med transport, medgir Groth.
AF Gruppen er et av Norges ledende
entreprenør- og industrikonsern med
virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom,
offshore, energi- og miljøteknologi. AF har
Nordens største kompetansemiljø innen
effektiv energibruk.

Hasle Linje er lokalisert i en ny liten bydel mellom Økern og Løren i Oslo.

K2B - HasleLinje
Byggeår/ferdigstillelse: 2015/2018
Sted/adresse: Bøkkerveien 5, 0579
Oslo
Type bygg: Næring
Arkitekt: LOF Arkitekter AS
Byggherre:Bøkkerveien 5 AS, c/o
Höegh Eiendom og AF Eiendom
Entreprenør: AF Bygg Oslo
Fasadeentreprenør: HubroHansen AS
Profiltype fasade:
Wicona Wictec 50 EL, Wictec 50,
Glassleverandør: Pilkington
Glass: 6 optitherm S1-18 Arg-6
float-18 arg-8,76 Lam = 56mm/
U-verdi 0,5
Fasadeglass boltefestet:8 mm
Optiwhite emaljert RAL 9010
Fasadeglass:6 mm Optiwhite
emaljert RAL 7021
Dører utvendig:
Wicona Wicstyle 75 Evo
Vinduer utvendig:
Wicona Wicline 75 Evo
Solskjermingssystem: 80mm
motoriserte persienner med
perforerte lameller/Screen
ZIPNER110 med motor til 3 etg.

Slik fremstår elementene ferdige på fabrikk. Foto: Guro Waksvik
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DIMENSJONERING AV GLASS
standardiseringsarbeid og utfordringer
Glass skaper gode følelser og forbindes med lys, åpenhet, entusiasme, dristighet
samt moderne og tidløs design. Materialet er spennende men komplisert konstruktivt
sett, ikke minst når det brukes i 2- og 3-lags forseglede ruter. Derfor er det viktig at
vi bruker glass på riktig måte til glede og trygghet for folk flest, og slik at tilliten til
materialet ikke svekkes. Her kommer rollen til en god standard inn.
Tekst: Nils Landa

N

orsk og europeisk glassbran
sje har forandret seg svært
mye de siste 20 årene. Både
bruk av 3-lags glass, veldig
store glassformater samt
et utstrakt bruk av herdet og laminert
glass er typisk for denne utviklingen.
I tillegg benyttes glass i større omfang
som et rent konstruktivt materiale i for
eksempel trapper, bjelker og i såkalte
glassfinner. Og det er blitt et stort an
tall utenlandske aktører også i Norge.
Samtidig har kravene til dokumentasjon
i byggebransjen blitt skjerpet. Etter inn
føring av Eurokodene, felles europeisk
standarder for prosjektering av byggverk
og dokumentasjon av produkters bæ
reevne/styrke til konstruksjonsformål,
skal alle konstruksjoner dimensjoneres
etter samme grunnlag for å sikre riktig
sikkerhetsnivå. Glass skal altså vurderes
likt som andre konstruksjonsmaterialer.
Eksempelvis som stål, aluminium og tre.
Alt dette er faktorer som har økt behovet
for en felles europeisk dimensjonerings
standard for glass.
SPESIELLE UTFORDRINGER VED
DIMENSJONERING AV GLASS
Samvirke i forseglede ruter
Forseglede 2- og 3-lags ruter gir mange
positive muligheter med hensyn til å
oppnå bedre U-verdi, lydisolering, sol
skjerming og sikkerhet. Det luft- og gass
fylte hulrommet er som en elastisk pute
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som kan overføre laster, både som trykk
og strekk, slik at lastene fordeles på alle
glasslagene. Samvirket mellom glasslage
ne er en svært komplisert prosess å bereg
ne for hånd, men nyere dataprogrammer
tar hensyn til dette på en effektiv måte
slik at de mest optimale glasstykkelser
kan benyttes.
Interne spenninger forårsaket av varierende lufttrykk og temperatur
I forseglede glassruter vil det på grunn
av endringene i atmosfærisk trykk, tem
peratur og høydeforskjell mellom pro
duksjon- og montasjested oppstå spen
ningsforskjeller mellom det forseglede
hulrommet og omgivelse. Dette er forhold
som har vært lite kjent og i liten grad blitt
tatt hensyn til i Norge. Det er imidlertid
svært viktig å gjøre det i vårt land med så
varierende værforhold og hvor man også
benytter glass i bygg som ligger høyt til
fjells eller som man transporter over høye
fjelloverganger. Figur 1 viser eksempel på
hvordan en 2-lags forseglet rute kan bule
inn om vinteren og ut om sommeren når
atmosfærisk trykk og temperatur endrer
seg i forhold verdiene fra produksjonen
da hulrommet ble forseglet. Ved en kraf
tig vinterstorm, og i kombinasjon med
at ruten er montert i lavere høyde over
havet enn produksjonsstedet, vil denne
innbulningen forsterkes ytterligere og på
føre store spenninger i glassruten. Dette
må man ta hensyn til når ruten dimensjo

neres. Regler for hvilke verdier av trykk,
temperaturer og høyder som skal benyt
tes vil trolig komme i et nasjonal tillegg i
ny europeisk standard.

Figur 1. Interne
spenninger i
forseglede ruter.

IKKE-LINEÆR PLATETEORI
Store glassruter, som det benyttes mer
av i dag enn tidligere, vil gjerne få større
deformasjoner enn små glassruter. Når
deformasjonen overstiger rundt halve
glasstykkelsen vil glassruter opplagt på
alle 4 sider oppvise økende membra
neffekt som det er gunstig å ta hensyn
til. Denne effekten er noe tilsvarende

Foto: Shutterstock

som i et oppspent seil ved at de største
spenningene blir overført fra midten
av glasset og ut til hjørnene ved for ek
sempel vindbelastning. Beregning etter
lineær plateteori vil overestimere både
spenninger og deformasjoner i ruten.
Ved å utføre beregninger etter ikke-li
neær plateteori vil man kunne få lavere
spenninger og deformasjoner slik at det
kan dokumenteres å benytte tynnere glass
sammenlignet med beregning etter line
ær teori basert kun på bøyespenninger i
platen. For å utføre riktige ikke-lineære
beregninger trenger man et finit-element
program som er spesialtilpasset for glass.
DIMENSJONERENDE STREKKFASTHET
Glass har generelt meget høy trykkfast
het og teoretisk også strekkfasthet, men
glassets overflate er av varierende kvali
tet, noe som reduserer strekkfastheten
vesentlig. Eksempler på dette er mikro
skopiske riss, ujevnheter og forurensnin
ger i materialet. På grunn av overflatens
varierende kvalitet vil også lastvarighet

Som figur 2 viser kan strekkfastheten
økes vesentlig ved å herde glasset. Når
man dimensjonerer et glass som utsettes
for flere typer laster med ulik varighet,
stiller det spesielle krav til hvilke dimen
sjonerende fastheter som skal benyttes i
de ulike lastkombinasjoner. Dette vil for
eksempel gjelde i et glasstak hvor ruten
belastes samtidig både med snø, vind og
egenlast. NS3510 Sikkerhetsruter i bygg
verk – Krav til prosjektering og klasser
i ulike bruksområder, og forslaget til ny
europeisk standard prEN16612 angir re
gler for hvordan dette kan gjøres.
Figur 2. Dimen
sjonerende
strekkfasthet

påvirke dimensjonerende strekkfasthet
slik Figur 2 viser for floatglass og ter
misk herdet glass. Strekkfastheten styrer
det man kan kalle glassets styrke, altså
i praksis hvor mye belastning man kan
påføre glasset før det blir brudd. Glass er
generelt vesentlig sterkere mot korttids
laster som vind enn mot langtidslaster og
permanente laster som snø og egenlast.

GLASS MED NYE LAMINATFOLIER
Laminert glass er produsert ved at to
eller flere lag glass bindes sammen med
ett eller flere lag laminatfolier. Som folie
mellom glasslagene velges materialer med
såkalte viskoelastiske egenskaper. Den
dominerende type laminatfolie som be
nyttes i dag er folier av polyvinylbutyral
(pvb). De senere årene har det kommet
nye typer laminatfolier på markedet og
04 // 2016
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Figur 3.
Elastisitetsmodul
i laminatfolier.

det er viktig at man har beregningsregler
for å utnytte potensialet til hver enkelt
folie på best mulig måte. Figur 3 angir
elastisitetsmodul for typiske laminatfolier
for ulike lasttyper i henhold til NS3510.
Dess høyere elastisitetsmodul dess bedre
samvirke eller større effektiv tykkelse i det
laminerte glasset. Man ser at de nye ty
pene laminatfolier som i NS3510 define
res som «Ekstra stiv pvb» og «Ionoplast»
har vesentlig høyere elastisitetsmodul

enn standard pvb, unntatt for egenlast
(permanent last) der alle har verdi lik
null. For 4-sidig innfestede ruter og når
elastisitetsmodulen er lavere enn 0,1 N/
mm2 oppfører det laminerte glasset seg
som to uavhengige glassruter, de sklir fritt
i forhold til hverandre og den «effektive»
tykkelsen er liten. For verdier over 50 N/
mm2 oppfører det laminerte glasset seg i
praksis som et monolittisk glass, der den
«effektive» tykkelsen er lik summen av
rutene.
Det er ellers verdt å merke seg at ved
temperatur over 35 grader har standard
pvb nesten ingen skjæroverførende egen
skaper, mens Ionoplast folie har gode
egenskaper helt opp til 50 grader. Man
bør derfor velge laminatfolie tilpasset
bruksområdet til det laminerte glasset.
Nils Landa er teknisk leder i Bolseth Glass.
Landa har deltatt i komitéarbeidet for NS
3510 siden starten i 2006. Han sitter også
i Teknisk komité 129/arbeidsgruppe 8 i
CEN, hvor TC129 har ansvar for stan
darder for Glass i Bygninger og WG 8 har
ansvar for mekanisk styrke av glass.

STANDARDER UNDER ARBEID
Siden midten av 90-tallet har hoved
arbeidet for CEN/TC129/WG8 Glass
in Buildning/ Mechanical strength,
vært ny standard for dimensjonering av
glass, prEN 16612 Glass in building –
Determination of the load resistance of
glass panes by calculation and testing.
Standarden er gjeldende for vanlig bruk
av glass i vinduer, fasader og dører, altså
glass brukt som utfyllingselement, defi
nert som et ikke-konstruktivt element
i et bygg. Standarden var på høring og
avstemming rundt år 2000, men ble ikke
godkjent fordi flere land mente den var
for komplisert.
FORELØPIG EUROPEISKE STANDARDER prEN16612 OG prEN 16613
I 2013 ble en revidert utgave prEN16612
sendt ut på høring, sammen med en ny
standard for testing av laminert glass,
prEN16613. Høringen er avsluttet og
arbeidsgruppen har nå revidert utkast
ene som trolig kommer ut på ny høring i
2017. Kommentarene denne gangen gikk
mest på forhold rundt sikkerhetsnivå,
lastkombinasjoner og regler for laminert
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glass. Dagens utkast er like «komplisert»
som det forkastede forslaget fra år 2000,
men det har nok blitt en større erkjennel
se i dag at glass er et komplisert materiale
og at standarden derfor må bli omfatten
de. Samtidig er det nå utviklet gode data
programmer for å dimensjonere glass slik
at det ikke spiller så stor rolle at standard
en er komplisert. «Ingen» vil finne på å
dimensjonere en 2- eller 3-lags glassrute
for hånd med blyant og papir, det vil i så
fall kun være grove overslagsberegninger.
Det viktigste med en standard er at den er
mest mulig teknisk riktig og gir glasstyk
kelser som ivaretar kravene til sikkerhet.
En standard skal heller ikke være så kon
servativt at den gir altfor tykke glass og
derved påfører samfunnet unødvendige
kostnader.
En meget viktig del av prEN16612 er
å definere riktig sikkerhetsnivå. Siden
standarden ble sendt ut på høring i år
2000 har det kommet nye krav til sikker
het for bygnings konstruksjoner. Disse er
definert i Eurokode, NS-EN 1990. Det har
vært viktig å definere glass brukt i vindu

er og fasader i en lavere sikkerhetsklasse
enn for eksempel bærende konstruksjon
i et byggverk. Siden Eurokoden-, NS-EN
1990 ikke har definert egen klasse for
glass har det vært en krevende prosess
å argumentere for at vi eksempelvis ikke
kan sette samme krav til sikkerhet for et
glass i et vindu som for en bærende søyle
eller bjelke i et byggverk. Pr i dag kan det
se ut som dette blir en akseptert løsning
i framtidig revisjon av NS-EN 1990. I
praksis vil det medføre en egen «Glass
konsekvens klasse» hvor partiell lastfak
tor for nyttelast og egenlast kan settes til
1,1 mot henholdsvis 1,5 og 1,2 som er
normalt for bærende konstruksjoner.
Øvrige hovedpunkter i prEN16612
• Dimensjonerende strekkfasthet for uli
ke glasstyper som funksjon av lastens
varighet
• Lastkombinasjoner. Hvordan ulike las
ter som vind, snø, personlast og egen
vekt skal kombineres
• Laminert glass. Egenskaper for ulike
laminatfolier og beregningsregler
• Beregning av spenninger i glass. Formler

Hva er en standard?
• Beskriver et produkt, et system eller en
arbeidsprosess
• Utarbeides av og på initiativ fra
interessegrupper eller bransjer
• Er frivillig å bruke, men brukes ofte som
referansedokument - særlig i kontrakter og
tvistesaker
• Gir mer detaljerte beskrivelser til EUdirektiver, nasjonale lover og forskrifter
• Norsk Standard (NS) garanterer nøytralitet og
er anerkjent av myndigheter, byggherrer,
prosjekterende, arkitekter, entreprenører og
forbrukere.

Hensikten med en standard
• Sikre mest mulig like konkurransevilkår og
spilleregler for alle aktører i markedet, både
internt i hvert enkelt land og på tvers av
grensene i Europa.
• Sikre at private forbrukere og profesjonelle
aktører får produkter som de kan stole på.

Foto: H.T. Holm/Statsbygg

og tabeller for glassruter opplagt på alle
4 sider basert på ikke-lineær plateteori
med store deformasjoner.
• Samvirke mellom de ulike glasslagene i
en forseglet rute
• Interne laster i forseglede ruter forår
saket av endringer i atmosfærisk trykk,
temperatur og høyde over havet

En standard for beregning av termiske
spenninger i glass er derfor viktig.

Det må understrekes at prEN 16612
er en standard som angir grunnlaget for
dimensjonering av glass, altså når en skal
gjøre egne beregninger. Det er ikke en
standard med ferdige tabeller som angir
hvilke glasstykkelser man kan bruke for
ulike konstruksjoner slik man finner i
NS3510 for glassrekkverk.

NS 3510 SIKKERHETSRUTER
NS3510 omhandler bruk av sikkerhetsru
ter i byggverk samt krav til prosjektering
og klasser i ulike bruksområder. Tillegg
B inneholder beregningsgrunnlag for
dimensjonering av glassruter. NS 3510
er blant annet basert på prEN16612 og
16613 og kan benyttes som frittstående
standard for dimensjonering av enkelt
glass. For dimensjonering av forseglede
ruter kan man fortsatt anvende NS3510
men for samvirke mellom glasslagene
og interne laster henviser NS3510 til
prEN16612 og 16613.

STANDARD ANGÅENDE TERMISKE
SPENNINGER I GLASS
TC129/WG8 arbeider også med en stan
dard for termiske spenninger i glass. Det
diskuteres om man skal lage en europeisk
standard som viser til de franske og britis
ke standardene som har eksistert i flere år.
Da er det mulig å få publisert en standard
rimelig fort. Etter mitt syn har termisk
brudd i glass økt de senere årene, trolig på
grunn av økt bruk av tre-lags glass hvor
spesielt den midtre ruten er utsatt hvis
den ikke er herdet eller varmeforsterket.

NY STANDARD OM KONSTRUKTIVT
GLASS
Teknisk komite 250 i CEN, som har an
svar for Eurokodene, har startet arbeidet
med en ny standard for glass brukt som
konstruktivt element, eksempelvis glass
i trapper, bjelker, søyler og glassfinner.
Arbeidet er nylig startet opp og det er
uklart når man kan vente seg utgivelse
av denne standard. Det foregår for tiden
samtaler mellom teknisk komite 250 og
129 for å samordne arbeidet med de ulike
standardene.

CEN, Den europeiske komiteen for
standardisering
Europeiske standarder utarbeides av CEN hvor
Norge ved Standard Norge er medlem.
• CEN er inndelt i tekniske komiteer (TC) som
igjen er organisert i arbeidsgrupper (WG)
• Forslag til en standard utarbeides i en
arbeidsgruppe bestående av eksperter som
oppnevnes av de nasjonale standardiserings
organisasjoner men som taler på egne vegne
utfra sin kompetanse og erfaring.
• Det skal være konsensus i arbeidsgruppen før
forslaget sendes til den tekniske komiteen for
kontroll.
• Forslag til standarder sendes på høring, og
kommentarer blir vurdert og innarbeidet av
arbeidsgruppen før det endelige forslaget
sendes til alle medlemslandene for
avstemming og godkjenning.
• For at forslaget skal bli godkjent, må det være
simpelt flertall blant avgitte stemmer og
minst 71 % vektstemmer for forslaget.
Vektede stemmer knytter seg til folketallet i
medlemslandet.
• Standard Norge har plikt til å fastsette den
europeiske standarden som Norsk Standard
innen seks måneder, og eventuelle
motstridende norske standarder skal
samtidig trekkes tilbake.
• Noen standarder gir adgang for å fastsette
nasjonale bestemmelser i enkelte av
standardens punkter.
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DICHROIC GLASS SKAPER

gressbrann

I ØRKENEN
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Fargene lages av en spesiell folie utviklet
av NASA og i en sandwich med glass
kalles det dichroic glass. Glasset viser
forskjellige farger avhengig av hva slags
lys det utsettes for, forteller AIA-arkitekt
Jonathan Kharfen hos VernerJohnson i
Boston. Prairiefire er et naturhistorisk
museum og er utviklet i samarbeid med
American Museum of Natural History.
– Vi fikk Goldray Industries i Calgary i
Canada til å produsere et isolerglass be
stående av to ytre seks millimeter glass
sammen med den dicroiske folien, et
13 millimeter argon-fylt luftrom og et
innvendig lysspredende seks millimeter
glass. Selv om glasset gir forskjellige far
ger er det samme folie og glass hele veien,
sier Kharfen.

Lobbyen eller Grand Hall, er skapt av linjer av ild som tar opp i seg to
store steininstallasjoner, i hovedsak kledt i lokal Kansas-kalkstein.

Museum at Prairiefire i Kansas City i USA er den første
bygningen i USA som bruker dichroic glass. Glasset gir
skiftende farger til ulike tider av døgnet og etter hva
slags lys som sendes mot det. Lyset brytes på dagtid fra
flammende rødt, lilla og appelsinfarger til et hav av blå
fargetoner om natten.
Oversatt og bearbeidet av: Kjetil Hegge

LEVENDE FARGER
Glassfasaden skifter farge avhengig av
synsvinkelen og dichroic sender ut et
annen fargespekter enn det tar i mot.
– Så vidt vi vet, er dette første bygg i
USA en finner dichroic-glass. Ingen
andre glassprodusenter vill ta i dette og
Goldray var de eneste som var villig til
å ta på seg oppgaven med å lage et høyytelses dichroic-glass.
– Jeg visste at 3M produserte dichroic
film som hadde blitt brukt sammen
med glass i noen få prosjekter i Europa.
Goldray hadde brukt film i laminert glass
tidligere og for å møte ytelseskravene til
dichroic-glasset ble prosessen så kreven
de at vi måtte utsette den endelige mon
teringen.
Fasaden består også av en finér gardin
vegg kalt Kawneer 1600. Arkitektene øn
sket ikke å bruke et vanlig gardinsystem
festet til vertikale bjelker som igjen støttet
taket. Ytterveggene skulle være tynnest
mulig så det ble laget et integrert system.
Her støtter faktisk vindusrammen kon
struksjonsstålet, som igjen støtter taket.
Rammene i Kawneersystemet er bare tre
millimeter tykke og forsvinner visuelt.
På grunn av ulike geometrier i gardinveg
gen ble det utviklet to rammer til monte
ringen – en med utvendig hjørnehengslet
plate og en med innvendig hjørnehengs
let plate.
INSPIRASJON I BRANN
Jonathan Kharfen hadde tidligere ar
beidet på et VernerJohnson prosjekt på
Manhattan i Kansas USA, kalt Flint Hills
Discovery Center. FHDC er viet Flint
Hills Prairie, den siste gjenværende præ
rien med høyt gress i USA. På en tur til
FHDC kjørte Kharfen gjennom en prærie
som sto i brann.
04 // 2016
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Jonathan Kharfen og arkitektene hos VernerJohnson hadde høye
miljømål for bygget. Mål ble ikke helt innfridd, men en LEED Silver sertifisering ble resultatet.

– At et samfunn brenner gresset for å
opprettholde det som fruktbar gress
mark var nytt for meg. Dette ga meg en
unik mulighet til å utforske gressbrann i
forhold til Museum at Prairiefire. Disse
gressbrannene er med andre ord inspira
sjonen til designet, sier Kharfen.
– Interiøret og utstillingene er plassert i
myke stemningsfulle bølgende prærieåser
sett mot horisonten. Lobbyen eller Grand
Hall, er skapt av linjer av ild som tar opp i
seg to store steininstallasjoner, i hovedsak
kledt i lokal Kansas-kalkstein.
– Gressbrannene ble opprinnelig påtent
av ryttere som dro en fakkel etter seg på
bakken og lagde linjer med ild. Fargene
i steinene i lobbyen går i en forløpning
fra mørke forkullede flammer, til nesten
helt hvitt på toppen i tråd med tanken
om brent jord. Det dicroisce glasset blir
sammen med lysbrytende og reflekteren
de rustfritt stål brukt for å illudere linjer
av brann. Begge materialene skifte farge
avhengig av synsvinkelen og når du beve
ger deg rundt dem. Brann er for meg kon
stant bevegelse og skimrende lys, så disse
to produktene var perfekt for å fremkalle
konstant bevegelse, sier Kharfen.
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Glassfasaden på museum at Prairiefire skifter farge avhengig av synsvinkelen og dichroic
sender ut et annet fargespekter enn det tar i mot.

Ved siden av dicroisc glass har en benyttet
et grå-tonet isolerglass. Der disse glassty
pene møtes måtte en øke tykkelsen på
avstandsstykkene fra 13 til 18 millimeter
for å tilpasse panelene. Laminert grå tonet
glass ble brukt i overbygget i inngangspar
tiet og laminert isolerglass ble brukt i tak
vindu i midten av lobbyen. Herdet frostet
glass ble brukt i stedet for aluminium og
tredører innvendig, mens 13 millimeter
herdet glass ble brukt til rekkverk.
Strukturen og fasadekomponenter er de

signet for å tåle 60 ms vindhastighet eller
om lag det dobbelte av orkan styrke, seis
misk konstruksjonskategori er B, og taket
tåler om lag 800 kg per kvm.
– Bygningen og området ble opprinnelig
designet for å nå LEED Gold sertifisering.
Da de startet grunnboringen dukket det
dessverre opp lommer av naturgass og vi
måtte fire på kravene. Likevel fikk vi et ef
fektivt system. Resultatet ble imidlertid at vi
mistet 6-7 LEED-poeng og endte opp med
LEED Silver sertifisering, sier Kharfen.

Balkonginnglassing

Rødmyrsvingen 92, 3735 Skien
Tlf.: 35 50 93 00
post@oathoresen.no
www.oathoresen.no

Bilglass

Bøyd glass

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 annonsere
i Glass & Fasade?
Kontakt Jannicke Isaksen
Tlf.: 414 14 440
jannickeisaksen@outlook.com
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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
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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
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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

Rødmyrsvingen 92, 3735 Skien
Tlf.: 35 50 93 00
post@oathoresen.no
www.oathoresen.no

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

Kontakt Jannicke Isaksen
Tlf.: 414 14 440
jannickeisaksen@outlook.com
NB: Samlet bestilling
gir større rabatt!

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

Solskjerming

Profesjonell
solskjerming

tlf 23 28 86 00

www.vental.no
Programvare

Speil og sliping

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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Systemleverandører

Systemleverandører

C

FASADESYSTEM I ALUMINIUM
M

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

Y

CM

MY

CY

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

Aluminium Profilsystem

firmapost@bolseth.no

Fasader . Glasstak . Dører . Vinduer
WICONA
Kjeller Vest 6
2007 Kjeller
Tlf. 22 42 22 00
www.wicona.no
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www.fasadeconsult.no

Mer informasjon finner du her:
www.schueco.no
Vinduer. Dører. Fasader
Sapa Building System, Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller
Tlf. 63 89 21 00, www.sapabuildingsystem.no
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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

Verktøy og maskiner

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

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

DIGITAL

Les magasinet når du vil og hvor du vil!
Utgitt av Glass og Fasadeforeningen // Nr 4-2015

Utgitt av Glass og Fasadeforeningen // Nr 3-2015

JONSVOLLSKVARTALETS MANGE FASADER //
KUNSTNERISK I AMSTERDAM //
SMART ATRIUM I STÅLGÅRDEN //
EN FREMTID I DRIVHUS? //
04 // 2015

Utgitt av Glass og Fasadeforeningen // Nr 2-2015

// GLASS OG GLATTE OVERFLATER
// NÅR SOLCELLER MØTER VEGGEN
// MØT TOMMIE WILHELMSEN

JAKTEN PÅ DET TRANSPARANTE // TODD SAUNDERS // FREMTIDENS VINDUER

// SEKS LAGS GLASS I FASADEN
1

TRENDY SOLAVSKJERMING // BEDRE RØYKVENTILASJON
03 // 2015

1

http://glassogfasade-digital.no/
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Prosjekt: Zero, Orona Ideo
Arkitekter: X.Barrutieta, E.Goikoetxea, J. delaFuente, S.Pérez
Sted: Hernani, Spania

En ny visuell virkelighet
Med våre innovative, sammenkoplete programvareløsninger forenkler vi nå byggeprosessen.
Et bredere utvalg BIM-modeller i Revit- og/eller ArchiCAD-format via BIMobject, samtidig som
vi kopler sammen vårt tegningsverktøy WIC3D med vårt konstruksjonsverktøy. Les mer om vår
satsing på programvarer på www.wicona.no
Med vår kunnskap, våre høyteknologiske aluminiumprofilsystemer og vårt høye servicenivå tar
vi energieffektivitet til helt nye høyder. Løsninger fra WICONA gjør dine kreative idéer virkelige!

www.wicona.no

Smart access
means Dorma
and Kaba joining
forces

Dorma and Kaba are merging. Two
companies with strong traditions, over
150 years’ experience and outstanding
reliability. Our merger brings together
what belongs together. A union that
allows us to offer even better access
solutions from a single source. Because
your trust in us is our most valuable asset.
www.dormakaba.com

