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FRA INNHOLDET

Arkitektintervjuet:  
Eskil Andersen
Nordic - Office of Architecture er blant verdens fremste 
flyplassarkitekter. Eskild Andersen fikk «opplæring»  
på Gardermoen og ble prosjektleder på Flesland.  
– Vi er stolte av den unike wirefasaden, sier han.
Side 6 – 13

Eksponerte studenter
Glassfasaden på Fakultet for kunst, musikk 
og design i Bergen er inviterende og skaper 
en sammenheng mellom byen og kunsten. 
Innsyn gjør studenter og prosjekter 
tilgjengelig for et bredt publikum.
Side 28 - 33

Termisk brudd
Glass har varmeledningsegenskaper som gjør at 
temperaturforskjeller over glassflaten kan forårsake 
brudd. Såkalt termisk brudd. Vi gir deg en innføring 
i hvordan temperaturforskjeller og termiske brudd 
kan oppstå og en rekke tiltak for å forebygge.
Side 36 - 39

Drivhus over rundkjøring
Swecos arkitekter har laget en modell for 1.000 nye 
boliger i en av Malmøs største rundkjøringer, Linde-
borgsrondellen. Ved å kombinere boliger med et vertikalt 
drivhus kan det opprettes en effektiv støybarriere, 
samtidig som drivhuset er selvforsynt med energi.
Side 40 - 43

Digitalisering
Digitaliseringen av bygninger og driften av disse 
handler selvsagt om IoT (Internet of Things) og at 
komponenter og systemer kommuniserer med 
hverandre. Teknologien kan gi positiv effekt på 
bygningens energiregnskap.
Side 22 - 24

Hvis «årets ord 2017» 
skal kåres i byggebransjen 
bør digitalisering komme 
høyt opp på listen over 
kandidater.
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TO MILLIONER  
I STATLIG STØTTE

I takt med økt bruk, strengere krav og høye forventninger til byggematerialet glass, må 
kunnskap og kompetanse hele tiden styrkes hos de utførende i bransjen. Glass er et 
fantastisk materiale med utallige egenskaper og bruksområder. For at eierne av disse 
produktene skal få oppfylt sine forventninger skjerpes kravene til de som, før produktene 

og tjenestene velges, prosjekterer, beskriver, produserer, leverer og bygger dem.  Kravene 
til dokumentasjon av byggematerialers egenskaper, og til utførelse av løsninger, blir stadig 
strengere. Dette heier vi på! Kunnskap og kompetanse i vår bransje er en forutsetning for å 
gi eierne og brukere av våre produkter og tjenester økonomiske, trygge og varige løsninger.

Glass og Fasadeforeningen har gjennom årene satset nettopp på å være en kilde for 
å sikre god fagkunnskap på alle nivåer. Lengst kommer vi når vi så tidlig som mulig i 
prosjektene får dele av vår fagkunnskap og -kompetanse med alle andre som er involvert 
i en byggeprosessene. 

Glass og Fasadeforeningen samarbeider med Kongsberg Videregående skole om 
fagutdanning i glassfaget. Vi tar et stort ansvar for dette. Både i form av økonomisk støtte 
og som aktiv medspiller i undervisningen.

En bekreftelse på at vårt arbeid er verdifullt kom klart til uttrykk da Glass og 
Fasadeforeningen i oktober ble tildelt et tilskudd på 2 millioner statlige kroner, eller ca. 
40 bitcoins, til prosjektet «Digitalisering av læreboken i glassfaget». 

«Norge kommer til å trenge mange med yrkesutdanning fremover. Det er viktig at vi 
sikrer elevene god opplæring også i smalere yrkesfag, som glassfaget er. Derfor er det 
gledelig om et statlig tilskudd kan bidra til å utvikle et digitalisert og mer fremtidsrettet 
læremiddel i faget, og på sikt bidra til å også å  øke rekrutteringen til faget», sa 
kunnskapsminister Henrik Asheim i forbindelse med tilsagnet. 

Uttalelsen er en anerkjennelse for vårt arbeid. En revidert lærebok for Glassfaget har 
allerede lenge skreket etter dagens lys og formater. Samtidig mener vi definisjonen på 
vårt fags livvidde har nådd modningsstadiet. Smalt fag? Realiteten er at glass er helt 
fundamentalt for vår livskvalitet. 

Hvis «Årets ord 2017» skal kåres i byggebransjen bør digitalisering komme høyt opp på 
listen over kandidater. Samme hvor lei vi er blitt av ordet ser vi de enorme mulighetene 
det gir ved å forstå seg på potensialet. Vi er i gang med arbeidet med digitalisering av 
læreboken for Glassfaget. På flere andre områder i foreningen og blant medlemmene 
foregår det også digitaliseringsprosesser. 

Noen av avkommene til ordet har fått navnet «Smarte løsninger». Her er det fornuftig 
allerede nå å inkludere vår bransjes produkter. De kommer til å være helt avgjørende og 
bærende elementer i forestående smarte hus og smarte byer. Men «Smarte løsninger» 
er ikke uten videre smarte viser det seg.  Kontakt derfor Glass og Fasadeforeningens 
medlemsbedrifter for råd og veiledning. Det er uansett smart!
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Vi ønsket transparens, og i størst 
mulig grad å binde sammen 
ute og inne. Vi vurderte 
flere løsninger, blant annet 

glassfinner. Det som passet best for vår 
idé, var wirefasade, forteller sivilarkitekt 
Eskil Andersen i Nordic.

Det spesielle med wirefasader er at de 
beveger seg. I sterk vind helt opp mot 30 
centimeter. Fasaden har to wirer med 
60 centimeters mellomrom, hvorav den 
ene wiren er nokså tett inntil glasset. 
Glassplatene er 1,6 meter høye og 2,25 
meter brede. 

Nede er wirene festet i en stor bjelke, 
oppe i stålfagverk.

– Vi er veldig stolte av fasaden. Det er 
brukt tolags glass. Det gjør at materialvekten 
reduseres. Energiberegningene viser at det 
er tilfredsstillende. 

Store glassfasader i hver ende gir 
bygget en gjennomsiktig karakter. Ut 
mot naturen i øst og vest, eller inn mot et 
travelt folkeliv. Reisende og ansatte kan se 
tvers gjennom bygget. Lyset viser vei, du 
går mot lyset når du ankommer. Bergen 
Lufthavn Flesland ble offisielt åpnet av 
statsminister Erna Solberg 17. august.

Fasaden i front har to wirer med 
60 centimeters mellomrom. Den 
ene wiren er nokså tett inntil 
glasset. I sterk vind kan fasaden 
bevege seg helt opp mot 30 
centimeter.

For Eskild Andersen ble 
masteroppgave om en potensiell 

lufthavn på Torp inngangen til jobb 
i Nordic. I hard konkurranse med 

flere internasjonalt anerkjente 
arkitekter gikk Nordic av med 

seieren om Flesland, og Andersen 
gikk inn som prosjektleder. 

NYE FLESLAND 
– EN REISE I SEG SELV
Inspirert av fjorder, fjell og skiftende vær er Bergen Lufthavn Flesland den siste i en rekke flyplassprosjekter 
signert Nordic - Office of Architecture. Prosjektleder Eskild Andersen er spesielt fornøyd med glassfasaden 
mot øst. Den 20 meter høye, skrånende wirefasaden er unik i norsk sammenheng.

Tekst:  Guro Waksvik Foto: Knut Ramstad/Nordic - Office of Architecture

En 100 meter 
glassbro forbinder 
den nye terminalen 
med den gamle. Et 
abstrahert design av 
logoen er lagt som 
folie på innsiden av 
det ytterste glasset. 
Folien hindrer sol-
strålene i å varme 
opp gangbroen, og 
skaper samtidig et 
unikt uttrykk.

Som arkitektstudent ved NTNU 
i Trondheim tegnet Andersen 
masteroppgave om en potensiell ny 
lufthavn på Torp. Det ble inngangen til 
Nordic, som tilbød den nyutdannete 
arkitekten jobb. Kort tid etter gikk de 
i gang med konkurransen om Oslo 
Lufthavn Gardermoen.

FLYPLASS ETTER FLYPLASS
– Jeg fikk være med på konkurransen om 
Gardermoen i 2008. Året etter gikk vi i 
gang med konkurransen om Flesland. I 
tillegg har vi hatt flere flyplasser, blant 
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annet i Sverige, Tyrkia og Island. Det har 
vært en fin reise. 

I hard konkurranse med flere inter-
nasjonalt anerkjente arkitekter gikk 
Nordic av med seieren om Flesland, og 
Andersen gikk inn som prosjektleder. 

– Det var et stort, langvarig og 
spennende prosjekt. På det meste var 
vi 20 arkitekter. Vi jobbet tett sammen 
med ingeniørfagene. I store prosjekter 
samlokaliseres vi. For å utvikle løsninger 
der alle systemer er helintegrerte på tvers 
av ulike fag, er det minst like viktig å sitte 
ved siden av en VVS-ingeniør som en 
arkitekt. 

Han liker lag på lag av kompliserte 
strukturer, vevd sammen så sømløst 
som mulig. Slik sett er flyplasser ideelt, 
med kombinasjonen av infrastruktur, 
logistikk, sikkerhet og integrering av 
tekniske systemer. I tillegg skal det 
resultere i flott arkitektur. 

– En flyplass skal gi gode opplevelser 
for de reisende, og de ansatte skal ha en 
trygg og god arbeidsplass.

Den gamle terminalen fra 1988 var 
dimensjonert til 2,8 millioner passasjerer. 
Den gang lød omkvedet at flyplassen var 
stor nok for evig og alltid. Siden har 
trafikken eksplodert, og konkurransen i 
luftrommet har økt. 

– Med 6 millioner passasjer årlig hadde 
terminalen for lengst utspilt sin rolle. 
Bergen fortjente en ny flyplass. Den nye 
er dimensjonert til å håndtere mer enn 
cirka 10 millioner passasjerer, forteller 
Andersen. 

STORE MENGDER GLASS 
Konseptet har fått navnet Vingespenn. 
Ser du bygget fra siden minner det 
om to vinger. Den ene vender mot 
vest, havet og verden, den andre mot 
øst, by og fjell. Vingene definerer de 
to viktigste rommene i terminalen; 
innsjekkings- og ankomsthallen, og 
avgangshallen. Mellom de to formene 
ligger sikkerhetskontrollen, som en fjord 
det er vanskelig å krysse.
 Over sikkerhetskontrollen ligger 
administrasjonsblokken, inspirert av et 
isfjell som flyter i vannet. 

– Her har vi brukt hvitt, jernfritt glass. 
Samme type glass går igjen i deler av 
interiøret. Blant annet som kledning i 
butikkpaviljongene. Mellom den hvite 
bygningskroppen og de to store hallene 
er det glasstak, som gir et behagelig 
overlys.

Fasaden mot vest er 10 meter høy og 
100 meter lang. Den er designet som en 
dobbeltfasade, med glass i to sjikt med 

et mellomrom på 80 centimeter. Begge 
sjiktene består av tolags isolerglass. I 
mellomsjiktet magasineres varme når 
kulda setter inn, mens overskuddsvarme 
slippes ut på varme sommerdager. 
Solavskjermingen er også plassert 
i mellomsjiktet, en klar fordel når 
høststormene står på som verst. Glassene 
på 3 x 3 meter er innspent hele veien 
rundt. Det er ikke brukt profilsystemer, 
og glassene er fuget.

– Det er ved denne fasaden alle sitter, 
og derfor ønsket vi optimalt utsyn. 

En 100 meter lang glassbro binder den 
nye terminalen sammen med den gamle. 
Tanken var at passasjerene skulle ha 
muligheten til å se ut når de går. 

– For at glasset ikke skal slippe inn 
for mye varme, har vi lagt en folie på 
innsiden av det ytterste glasset. Den 
er et design av en abstrahert logo for 
terminalen. Folien hindre solstrålene i å 
varme opp gangbroen, og gir samtidig en 
spennende lys/skygge virkning. På dager 
med sol speiler mønsteret seg på gulvet, 
og skaper et unikt uttrykk. 

Å bruke få materialer mye, har 
vært et viktig prinsipp. Materialene 
som brukes er stål, glass og tre. Stål er 
det bærende materialet, og definerer 
formen. Glass brukes både i fasader for 

Fasaden mot 
vest er 10 meter 
høy og 100 
meter lang. 
Glassene er 
innspent hele 
veien rundt, og 
det er ikke brukt 
profilsystemer. 
Glassene er 
fuget.

Etter å ha 
vurdert flere 

løsninger, 
blant annet 
glassfinner,  

falt valget på 
wirefasade. 
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å skape transparens og som kledning på 
innvendige flater. Glass gir en skarphet 
i designet. I himlingen er det brukt 
eik, som gir interiøret en varmere og 
vennligere tone. 

– På de store tette utvendige flatene 
har vi brukt metallkledning. Vi ønsket 
å lage et spesielt og levende uttrykk, og 
bestemte oss for å knekke platene. All 
knekking foregår manuelt, noe som 
fordyrer platene. Derfor måtte vi finne 
en løsning med færrest mulig knekk. 
Vi endte opp med tre knekk. Samtidig 
fikk vi en stivere flate, og kunne gå ned i 
tykkelse. Vi synes vi har fått en dynamisk 
overflate, som skifter med været. 

BÆREKRAFT OG MILJØ
Oslo Lufthavn Gardermoen er miljø-
klassifisert BREAAM Excellent, og blir 
kalt verdens grønneste flyplass. Nylig vant 
bygget German Design Councils Iconic 
Awards for arkitektur. 

– Det høres paradoksalt ut at en flyplass 
er miljøvennlig. Fly forurenser. Men 
det er vår plikt å gjøre det vi kan for å 
få et miljøvennlig og bærekraftig bygg, 
understreker han.

Samme tankegods er brukt på Flesland. 
Det er valgt miljøvennlige løsninger, og 
klassifiseringen endte på 20 prosent 
under TEK 10. 

– Materialvalg er hele tiden vurdert 
opp mot miljøhensyn. For eksempel 
vurderte vi lenge stein på gulvet. Med 
store mengder reisende er det en enorm 
slitasje. Etter en helhetsvurdering valgte 
vi keramiske fliser, som har ekstremt lavt 
miljøavtrykk. 

Det var et krav at minst 70 prosent av 
stålet skulle være resirkulert. I et bærekraft 

perspektiv er det viktig. Et annet grep 
er plasseringen av bybaneholdeplassen 
i selve terminalbygget. Et bevisst valg 
for å redusere annen type trafikk til 
terminalen. Bygget er godt isolert, 
med isolasjonstykkelser opp til 40 
cm. Under bakken er det fire store 
energilagringstanker, i et system basert 
på avansert kjøleteknologi. Man unngår 
store kjølemaskiner i bygget, og reduserer 
samtidig strømforbruket betraktelig. 

BYUTVIKLING
– Jeg er opptatt av bygg som varer lenge, 
med varige løsninger. Det lages mye 
motepreget, med ekstrem liten bærekraft. 
Bygg må stå seg over tid, de behøver 
ikke bli kjedelig av den grunn. Det er en 
tradisjon jeg tror på, og er opplært i. 

Nå er han i gang med ombygging av 
den gamle terminalen på Flesland. Et 
byutviklingsprosjekt i Laksevåg står også 
på blokka. 

– Fra flyplasser til byutvikling kan 
høres ut som et stort spenn. Men begge 
deler handler om lag på lag av store 
kompliserte strukturer som skal veves 
sammen og bli til flott arkitektur, sier 
Eskil Andersen.

Nordic - Office of Architecture ble 
etablert i 1979 med navnet Narud Stokke 
Wiig (NSW). Bedriften har hovedkontor i 
Oslo, med baser i København og London. 
Nordic - Office of Architecture står bak 
en rekke store prosjekter, både i Norge, 
Europa, Afrika og Asia. Flyplasser og 
infrastruktur er blitt ett av flere spesialfelt. 
I tillegg til Flesland og Gardermoen står 
arkitektene bak verdens største flyplass, 
Istanbul New Airport. I dag er det totalt 
150 ansatte fra 27 nasjoner. 

For å få en levende overflate bestemte arkitektene seg for å 
knekke platene. Tre knekk gir en stivere flate, og dermed mindre 
tykkelse. Overflaten skifter med været, og er dynamisk. 

//  FAKTA

Alder: 37
Stilling: Partner/Arkitekt MNAL i  
Nordic - Office of Architecture 
Utdanning: Master i Arkitektur, NTNU
Aktuell: Prosjektleder for ny terminal  
ved Bergen Lufthavn Flesland

ARKITEKT: ESKILD ANDERSEN

//  FAKTA

Byggeår/ferdigstillelse: 2017
Sted/adresse: Flesland, Bergen kommune
Type bygg: Passasjerterminal med bagasjehåndteringsanlegg 
Arkitekt:  Nordic - Office of Architecture
Byggherre: Avinor
Entreprenør: Flere byggherrestyrte entrepriser
Fasadeentreprenører: LAB (Tett bygg inkl. fasader), Profilteam 
Glassleverandør: Roschman & Hole Glass, underentreprenører til LAB
Profiltype fasade: Structural glazing
Fasadeglass: I hovedsak 3-lags energispareglass med lydkrav, 2-lags glass i wirefasade 
Glass i tak:3-lags glass. U=0,5, G=0,2, Tv=0,32
Solskjermingsystem: Erco

PROSJEKT: NY TERMINAL BERGEN LUFTHAVN

Det eksklusive skyvesystemet Schüco ASS 77 PD med åpningsvarianter som 
90° hjørne og 2- og 3-spors terskelløsning gir deg muligheten til å realisere lysfylte 
rom med panoramautsikt. Sømløse overganger fjerner skillet mellom ute og inne og 
skaper en uendelig romfølelse. www.schueco.no/panoramadesign

Helt ren panoramautsikt

 med sømløse 
  overganger.  
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Smart regnbeskyttelse 

PRODUKTINFORMASJON: For å sikre at regnvannet renner av riktig er det 
nødvendig å ha et lite fall på markisene. På Weinors Plaza Viva oppnås det sik-
ker avrenning av nedbør fra allerede 4 graders fall. Den kan beveges nedover 
med en sveiv, slik at man oppnår den nødvendige hellingen. For at systemet skal 
være uten belastninger ved senkning og forbli stabilt i seg selv, er den monterte 
veggbraketten bevegelig. Den samme effekten oppnås av kompenseringsleddet 
på stangen i overgangen til transportprofilen. Begge disse sørger for at hele 
markisen tilpasses optimalt til hellingen. På grunn av sin flate utforming er pro-
duktet veldig stillegående når det sveives ut. Vindstabiliteten hos Plaza Viva 
opp til vindstyrke 6, er sikret ved en ny massiv transportprofil.

Vi var opptatt av å få et bygg som 
rettet opp alle feil og mangler fra 
vår egen terminal, samt feil fra 
andre norske og internasjonale 

terminalbygg. Vi vurderte om utkastene 
svarte til våre krav og forventninger, 
forteller Sognefest.

Han har fra første dag jobbet med 
utviklingen av den nye lufthavnen på 
Flesland, og satt i juryen. Utkastene var 
anonymiserte, så ingen var klar over at 
det var Nordic - Office of Architecture 
som sto bak Vingespenn. Bedriften 
har for lengst markert seg med høy 
kompetanse og bred erfaring fra andre 
lufthavner, blant annet Gardermoen.

EN GOD PROSESS
Det var en forutsetning at den gamle 
terminalen skulle være i full drift helt til 
den nye kunne åpnes. 

– Det spesielle med en flyplass er at den 
er vanskelig å stenge. NSB kan stenge en 
stasjon for en periode, det kan ikke Avinor.

Hele byggeprosessen ble gjennomført 
så å si uten driftsmessige forstyrrelser 
og forsinkelser. På en natt ble nesten alle 
operative funksjoner flyttet til den nye 
terminalen, som offisielt ble åpnet av 
statsminister Erna Solberg 17. august. 

Under åpningen opptrådde profesjonelle 
dansere mellom de to sjiktene i glass-
fasaden mot vest. Det var litt av et syn.  

– Mange trodde det var vinduspussere 
som var i gang - men fasadedanserne var 
en del av det offisielle åpningsprogrammet. 

ØKT BRUK AV BYBANEN
Fasadene i hver ende gir dagslys inn, og 
mulighet til å se naturen ute. Utstrakt 
bruk av glass inne, gjør at de reisende kan 
følge med på folk som kommer og går, 
eller se ut mot den flott vestlandsnaturen 
Skilting er ikke nødvendig. Prinsippet er 
å gå rett fram, og ut til flyet. 

– Vi er veldig stolte over å være 
med på et prosjekt som er så viktig for 
bergenserne og Vestlandsregionen. Da 

OVER ALLE FORVENTNINGER
Da juryen skulle vurdere konkurranseutkastene til det nye terminalbygget til Bergen Lufthavn Flesland, var valget enkelt. 
– Vingespenn var i en særstilling. Det svarte til våre ønsker, sier prosjektdirektør Alf Sognefest i Avinor.

Tekst:  Guro Waksvik Foto: Knut Ramstad/Nordic - Office of Architecture

vi endelig bestemte oss, ville vi gjøre det 
grundig, ikke et påbygg her og et påbygg 
der. Selv om det var noe kritikk i forkant, 
får vi nå ros for den strategien.

Det var et viktig planmessig strategisk 
grep å koordinere terminal- og bybane-
prosjektet slik at bybanen fikk endestasjon 
inne i den nye flyterminalen. Her spilte 
arkitektene en viktig rolle. Og bruken av 
banen overgår alle forventninger. 

– Terminalen var ferdig til rett tid 
og innenfor budsjettet. Vi har ikke 
hatt fall i regularitet, verken i innsjekk 
eller sikkerhetskontroll, understreker 
prosjektdirektøren.

Avinor er svært fornøyd med bygget, 
arkitektene og alle som har bidratt. 
Prosessen og samarbeidet har fungert 
godt. 

– Hovedsensorene på svennestykket 
og prosjektet vårt, er kunder og 
samarbeidspartnere.  De er begeistret 
for den nye lufthavnen.  Bedre tilbake-
melding kan en ikke få. 

Glass gir en skarphet i designet, mens himlingen i eik gir interiøret en varmere og vennligere tone. Flyplassen er bybanens endestasjon.
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Minimalistiske franske balkonger

PRODUKTINFORMASJON: Q-railing har lansert et helt nytt og innovativt rek-
kverksystem: Easy Glass® View. 

Disse minimalistiske, franske balkongene i glass gir den beste utsikten og 
sikring mot fall fra vinduer som går fra gulv til tak. En av løsningens viktigste 
egenskaper er den raske og intuitive installasjonen. 

De slanke, vertikale profilene som holder glassplatene på plass sørger for at 
ingenting forstyrrer utsikten. Det nye systemet kan brukes til å bygge franske 
balkonger som er opptil 3300 mm brede og 1400 mm høye. 

Som med alle produkter fra Q-railing er Easy Glass View grundig testet og 
sertifisert.

Solskjerming med termokromatisk glass

PRODUKTINFORMASJON: Pilkingtons nye Suncool Dynamic er et innovativt solbeskyttelsesglass som automa-
tisk tilpasser seg variable lysforhold. Glassets lystransmisjon og solfaktor justerer seg selv uten bruk av mekanisk 
eller elektrisk utstyr. 

Teknologisk utvikling gir oss stadig flere alternative måter å skjerme for solen. Alt etter hvilken type fasade-  
eller glassløsning man har som mål å bruke. Siste tilskudd for prosjekter hvor det ønskes løsninger uten utvendig 
solskjerming er termokromatisk og laminert sikkerhetsglass. Pilkington har utviklet et belegg som gjør glasset i 
stand til å respondere på mengden av solvarme som glasset utsettes for. Glasset tilpasser seg de innfallende  
solstrålene gjennom hele døgnet og de variable årstidene. Lystransmisjon og varmegjennomgang bestemmes 
altså av hvor sterk sol- og varmestråling glassoverflaten blir utsatt for.

Lystransmisjonen i en trelagsrute oppgis til å være 51 % i klar tilstand og 9 % i tonet tilstand. Angitt solfaktor 
(g-verdi) er henholdsvis 39% og 16 %.
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Sammen med betongen var glasset det mest verdsatte byggemateriale under den verdensomspennende 
modernismens gullalder etter andre verdenskrig. Som essensielle materialer ble de gjerne brukt i kombina- 
sjoner som ga effektfulle resultater. For eksempel som i Eero Saarinens Trans Worlds Airlines Terminal ved 
John F. Kennedy Airport i New York eller Anders Tengboms & Stefan Salomons TryggHansa-hus i Stockholm.

Samtidig så en mengde med 
rendyrkede «glassbokser», formet 
etter Gordon Bunshafts Lever 
House i New York City, dagens 

lys; Post & Mail Building i Birmingham 
(nå revet), Vasahuset i Stockholm og 
det berømte SAS-hotellet i København, 
tegnet av Arne Jacobsen for å nevne noen 
utvalgte. 

Dessuten ble arven etter glassfasadene 
på varehusene fra forrige århundreskiftet 
videreført både innenfor handel- og 
kontorbygg. 

Eksempelvis kan vi nevne Erik & Tore 
Ahlséns Bohagshus for PUB i Stockholm 
og Pietro Belluschis kontorbygg for 
Equitable Savings & Loan Association i 
Portland.  

«ULYKKER»
Opp gjennom årene har det «dessverre» 
skjedd «ulykker» med flere av bygningene 
fra denne perioden. Mange bygg er blitt 
revet, for eksempel de fleste av de høye 
helglassede skivehusene på lave podier 
omkring London Wall. 

Parallelt har kanskje teknisk bedre, men 
estetisk middelmådige utvekslingsfasader 
erstattet datidens unike curtain wall-
løsninger.

En slik fasade befant seg på baksiden 
av Folkets Hus i Stockholm, mot 
Wallinggatan. Fasaden var resultatet av 
et samarbeid med to av Sveriges berømte 
arkitekter, Sven Markelius og Sigurd 
Lewerentz. Komplekset ble tegnet av 
Markelius, men den aktuelle fasaden 
ble levert av Lewerentz firma IDESTA, 
sannsynligvis ble også i detaljene i 

designet av ham. Selv det tidligere 
nevnte Bohagshuset har mistet sin skjøre 
elegante originale fasade, og dermed mye 
av det arkitektoniske uttrykket.

VELLYKKET BYTTE
Når fellesskapets arkitekturarv oppnår 
en alder som medfører gjennomgripende 
vedlikehold og tekniske oppgraderinger, 
er det nødvendig med kunnskap og 
innsikt om verdien av detaljert og særlig 
følsom bruk av glass.  

For disse formålene kan glass komme 
tilbake i materialpaletten. For å lykkes, 
er det imidlertid nødvendig med 
fingertuppfølelse og kreativt talent – 
glasset som materiale er ikke en garanti 
for et vellykket resultat.

Som eksempel på et vellykket bytte 
av en glassfasade, kan arbeidene på FNs 
hovedkvarter og Lever House, begge 
lokalisert på Manhattan, løftes frem. 
Begge bygninger har internasjonal 
ikonstatus og er rehabiliteringsprosjekter 
der man klarte å fornye fasaden rent 
teknisk, uten å gå på kompromiss 

med det arkitektoniske uttrykket. FN-
bygningen stod ferdig i 1952 etter 
tegninger av den amerikanske arkitekten 
Wallace K. Harrison som prosjektleder i 
samarbeid med en rekke internasjonalt 
anerkjente arkitekter som rådgivere, 
blant dem Oscar Niemeyer fra Brasil og 
Le Corbusier fra Frankrike.

Rehabiliteringen handlet om både 
å møte dagens komfortbehov og nye 
sikkerhetskrav.

Et annet eksempel på en vellykket 
fasaderehabilitering er KFs glasshus ved 
Stadsgården i Stockholm, tegnet av Jan 
Lunding. Den nye fasaden er tro mot det 
opprinnelige uttrykket.

STOR EFFEKT MED SMÅ GREP
Glass kan med andre ord brukes til å 
forsterke eksisterende kvaliteter og legge 
til nytt for bygninger fra etterkrigstiden.

På Amager utenfor København fikk 
arkitektkontoret Vandkunsten oppdraget 
med å renovere Gyldenris Park, et typisk 
forstadsområde med lavtliggende hus fra 
midten av 1960-tallet. 

MED GLASSET SOM VERKTØY

Tekst:  Martin Rörby, Arkitekturhistoriker

Baksiden av Folkets Hus i Stockholm. Foto: ArkDeEero Saarinens Trans Worlds Airlines Terminal ved John F. Kennedy Airport i New York Innvendig på Trans Worlds Airlines Terminal.

FNs hovedkvarter 
på Manhattan
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Man unngikk å bruke tunge inngrep, 
men valgte bare å erstatte de monotone 
vindusbåndene med parvis innsatte 
vinduer i sammenhengende vindusbånd, 
der enkelte av rutene er utformet som 
karnapper. 

Effekten ble slående. Istedenfor å 
gi bygget nøytrale og flate arealer har 
man nå fått liv i bygningskroppen. 
Kombinert med glassets reflekterende 
og reflekterende egenskaper, lader hele 
fasaden området opp med ny energi.

BANEBRYTENDE RESTAURERING
Et nærmest diametralt motstykke, men 
som likevel har tatt utgangpunkt i sitt 
opprinnelige uttrykk, er tilnærmingen i 
arbeidet med å rehabilitere det enorme 
Park Hill Estate i Sheffield. 

Opprinnelig tegnet av Jack Lynn og 
Ivor Smith og avsluttet i 1961, var dette 
det fremste eksemplet i Storbritannia 
på en ny type boliger. Adkomsten til 
leilighetene i de høye husene ble nådd 
gjennom store svalganger som også var 

arealer for sosiale sammenkomster. 
Med sin særskilte utforming, med 

bærestrukturen synlig på utsiden som 
et rammeverk rundt vinduer og tette 
murstein, og med en kulturhistorisk 
uvurderlig verdi, ble komplekset beskyttet 
av English Heritage 1998.

Samtidig var det åpenbart at det teknisk 
dårlig konstruerte komplekset var slitt 
og i noen tilfeller forfallent. De aller 
fleste forventet et «vanlig» antikvarisk 
restaurering for dette prosjektet, men 
resultatet ble banebrytende. Gjennom 
et oppsiktsvekkende samarbeid mellom 
English Heritage og en eiendomsutvikler 
med det treffende navnet Urban 
Splash (!), klarte Hawkins\Browns 
arkitektkontor og Studio Egret West å 
tolke den opprinnelige arkitekturen på 
en like ukonvensjonell og genial måte. 

Husene ble blåst ut, slik at bare 
bærestrukturen sto igjen. Disse ble 
deretter fylt med ny innmat og kledd 
med nye fasader. Fasade ble belagt 
med gjennomsiktig glass og fargede 

glasspaneler i tettfeltene, som en moderne 
omskrivning av det opprinnelige 
eksteriøret.

SMARTE LØSNINGER
I noen tilfeller like dristig, men i andre 
henseender mer subtile, er måten Lincoln 
Center for Performing Arts i New York 
City ble oppgradert og supplert av 
arkitektene Diller Scofido + Renfro. 

Anlegget ble opprettet på begynnelsen 
av 1960-tallet, som et samarbeid mellom 
datidens fremste amerikanske arkitekter. 
Bygget fungerte ikke tilfredsstillende 
tidlig på 2000-tallet, til tross for at mange 
av institusjonene fortsatt trakk stort 
publikum. 

I enkelte kretser ble rivning et hyppig 
tema, men en lang og ikke helt enkel 
konkurranseprosess resulterte i en 
smartere måte å løse utfordringen på. 

Klare mangler med hensyn til 
tilgjengelighet ble løst utelukkende på 
premissene til det opprinnelige bygget. I 
tillegg ble det gjort betydelige tilskudd, 

Park Hill Estate I Sheffield har beholdt sitt opprinnelige arkitektoniske uttrykk men med moderne tilsnitt. Foto: ArcDailyDen nye fasaden på Gyldenris Park på 
Amager i København. Foto: 

dormakaba Norge AS 
Alfasetveien 1 
0668 OSLO         

T: +47 (0)23 17 68 00
 
www.dormakaba.com

HSW EASY Safe er dormakabas 
system for skyvbare glassvegger.   
 
Den innovative Clamp & Glue–
teknologien garanterer et sikkert 
grep, til og med for laminert  
sikkerhetsglass. Design og  
funksjonalitet som gir kreativ  
frihet, uten å svekke sikkerheten. 

Sikkert grep  
også for laminert  
sikkerhetsglass 

https://www.dormakaba.com/en
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Øverst: Julliard School of Music ved Lincoln Center for Performing Arts i New York City 
er utvidet for å kunne inkludere Alice Tully Hall.Foto: Amazon

inkludert en restaurantbygning med 
helglasset fasade og skrånende gresstak, 
i et større eksisterende uteområde rundt 
en fontene. 

På samme måte ble Pietro Belluschi's 
Julliard School of Music utvidet for å 
kunne inkludere en ny konserthall, Alice 
Tully Hall. 

Mot omgivelsene, annonserer den 
nye delen noe som kan ligne en tynn, 
gjennomsiktig glassmembran. Innvendig 
har imidlertid den eldre, travertinske 
fasaden med stram lettelse og rytme blitt 
opprettholdt og utvidet. Men den nye 
delen avsløres ved å være overlappende 

med en annen, fra den opprinnelige 
avvikende vindusoppsettet - resultatet er 
raffinert.

REVITALISERING
Til samlingen av bygninger og anlegg i 
den postmodernistiske perioden hvor 
glass har blitt brukt som et verktøy for å 
oppgradere og berike dem for fremtiden, 
kan Hans Erland Heinemans Kulturhus 
i Skövde også regnes som revitalisert 
av Jürgen Wahlström, Wahlström & 
Steiners Architects. Respektivt og nøye 
omsorgsfullt, men samtidig utviklet frisk 
og fremtidsrettet!

Under: Restaurantbygning med helglasset fasade og skrånende gresstak, i et 
større eksisterende uteområde rundt en fontene. Foto: Shutterstock

Svensk arkitektonisk historiker 
og forfatter. Han driver sitt eget 
firma Martin Rörby Architecture & 
Form, og er seniorrådgiver for 
Birthe & Per Arwidssons stiftelse. 
Martin Rörby har skrevet flest 
artikler, papirer og bøker innen 
arkitektoniske emner. 

MARTIN 
RÖRBY

Arkitekt Jürgen Wahlström fra Wahlström & Steijner Arkitekter, er opphavsmann 
for oppgraderingen av Kulturhuset i Skövde. Foto: Wahlström & Steijner Arkitekter

CRL OFFICE  
SKILLEVEGGSYSTEM

CRL BROCHURE OVER OFFICE 
SKILLEVÆGSSYSTEM

Med vårt skilleveggsystem Office og Office XL, tilbyr CRL en 
kreativ og effektiv løsning til moderne innredning.

Systemet et lett å montere og installere, ingen fuging 
er nødvendig. Det inneholder en ramme til vegg-og 
takmontering og en dørramme som gir uhindret utsikt.

Applikasjoner:

• Kontor og glassvegger

• Innvendige glassvegger i private hjem

• Hoteller og spa

• Røykeområder

Fordeler:

• Ingen fuging

•  Dørhengsler full justerbare i høyden, boring og  
fresing unødvendig

• Passer til mange normale hengsler og låstyper

•  Matchende rammeprofil for glass til glass og glass til vegg

• Kan utføres med enkelt glass eller isolerglass (Office XL)

• Luftbåren lydisolering til EN ISO 10140 (Office XL)

• Glassdør, 8 til 12 mm (10 til 12 mm Office XL)

• Fast sidefelt 8 til 16 mm (20 til 28 mm Office XL)

DØRLØSNINGER

For ytterligere informasjon ring GRATIS  på  
00 800 0421 6144
 
www.crlaurence.dk 

http://www.crlaurence.dk/adv/eu/crl/index_dk.html
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Et raskt sveip over kurs- og konferanser som avholdes i byggebransjen for tiden forteller at temaet  
digitalisering utgjør den røde tråden i de fleste fagseminarer og -arrangementer. Politikere har for lengst  
lært seg dette ordet som klinger godt sammen med fremtidsrettede uttrykk som «bærekraft», «grønn  
teknologi» og «urbanisering». Hvor langt har vår branasje komme til det «digitale veikartet»?

DIGITALISERING 
I GLASS- OG FASADEBRANSJEN

Prosessene som skjuler seg bak 
uttrykket«digitalisering» inne-
holder spennende muligheter, 
men som for alle nyvinninger også 

utfordringer som skal løses underveis. 
Hoved-drivkraften for digitalisering er 
visjonen om økt konkurranseevne, og 
for de mer reserverte, frykten for å falle 
av lasset.

Uansett ståsted er det alltid smart å 
skaffe seg kompetanse for selv aktivt å 
kunne delta i prosessen.

BAE-næringen har nedlagt et betydelig 
arbeid i å etablere dokumentet «Digitalt 
veikart» som setter opp ulike målsettinger 

fram mot 2025. Tre av disse omhandler 
økt konkurransekraft, mens den fjerde 
sikter mot økt bærekraft. Dokumentet 
løfter frem klare utfordringer:
• Vi behøver testarenaer der verktøy 

og metoder kan testes ut. Produsenter 
og leverandører er avhengige av å 
prøve ut løsninger i samspill med 
andre aktører for å kunne utvikle 
felles plattformer. Dette arbeidet må 
videre lede fram til standardisering 
på nasjonalt og internasjonalt nivå for 
at mulighetene skal kunne utnyttes 
optimalt.

• For å nå målsettingene må en 
annen velkjent barriere overvinnes; 
byggeprosessens enkelte aktører 
må våge å åpne opp for et tettere 
samarbeid. Powerhouse alliansen 
fremhevet samarbeid i tidligfase som 
en avgjørende nøkkel for suksess med 
renoveringsprosjektet på Kjørbo.

• Nok en utfordring ligger innen 
utdanning. Dypere kunnskap om 
digital teknologi befinner seg i dag 
ofte i andre faggrupper enn hos 
utøvere av byggfag. Grunnleggende 
digital kunnskap må i fremtiden 
utgjøre en selvfølgelig del av bygg-
utdanningen. Videre behøver 
bransjen å tiltrekke seg ekspertise 
utenom de tradisjonelle fagområdene. 
Et godt eksempel er at en av de 
store entreprenørselskapene har 
ansatt en tidligere utvikler av 
dataspill for utvikling av 3D 
visualiserings-programmer til bruk i 
byggeprosessen.

HVILKE OMRÅDER 
PÅVIRKES AV DIGITALISERING?
Digitaliseringen omfatter særlig to områder 
av fasadeentreprenørens daglige virke. I 

første rekke dreier det seg om hele kjeden 
av prosesser fra konstruksjonsforslag til 
ferdig levert produkt. 

Det har allerede foregått en gradvis 
utvikling over flere år, men ny «smart»-
teknologi åpner for gjennomgripende 
endringer.

Det andre området omhandler 
måten bedriften gjør seg synlig mot 
omverdenen. Digital kommunikasjon 
utvikler seg med stormskritt og stiller 
store krav til fagkunnskap, kanskje 
særlig for tilbydere mot privatmarkedet. 
Temaet inneholder imidlertid materiale 
for en egen artikkel, og vi nøyer oss med å 
fastslå viktigheten av å bygge kompetanse 
og sette av tid til dette arbeidet.

Programmer for kalkulasjon og 
produksjon har eksistert lenge. Disse 
kommuniserer med produksjonsutstyr 
som får overført nødvendige data for 
kapping, fresing, boring og stansing. 
Der en tidligere måtte flytte materialene 
mellom arbeidsstasjoner og stadig 
bytte verktøy sørger i dag komplette 
bearbeidingssentra for at det meste 
utføres på ett sted. 

Med nye kommunikasjons-muligheter 
kan en nå via smart-telefon og nettbrett 
ha med seg «kontoret» med alle prosjekt 
underlag i lomma, gjøre kontroller og 
sende endringer inn i arbeidsunderlagene 
direkte fra byggeplassen. 

Med fremvekst av BIM-teknologien 
styres aktualiserte data direkte inn i den 
felles informasjonsplattformen for alle 
aktørene i byggeprosjektet.

Fasadeentreprenørenes beregnings-
programmer utfører flere oppgaver 
enn å fremstille kalkulasjoner og 
produksjonsunderlag. De genererer 
eksempelvis også automatisk «varefakta» 
i form av såkalte EPD`er (Environmental 

Et enkelt digitalt hjelpemiddel er å visualisere et designet fasadeelement og ved å variere 
profilutforming, farger og beslag-detaljer tilbys kunden et godt hjelpemiddel for å foreta et korrekt valg.

Tekst: Thomas Aasen  Foto: Shutterstock

Aktører 
må våge å 
åpne opp 

for et tettere 
samarbeid.
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Avanserte utgaver 
av VR-teknologi  
har lenge vært 
selvfølgeligheter i 
dataspill, og finner 
nå gradvis fotfeste 
innenfor bygnings-
industriens 
prosesser. 

Product Declaration) og de sørger for CE- 
og ytelses-deklarasjoner for produkter 
som krever dette.

Et annet spennende område i hurtig 
utvikling er ulike måter å visualisere 
bygningskomponentene som tilbys. En 
enkel variant består i at eksempelvis en 
foldedør eller et fasadeelement designes 
og vises på en TV skjerm. Ved å variere 
profilutforming, farger og beslag-detaljer 
tilbys kunden et godt hjelpemiddel for å 
foreta et korrekt valg. Et neste skritt kan 
være at data for en konkret bygning med 
omgivelser legges inn i visningen. 

I RIVENDE UTVIKLING
Slike hjelpemidler er særlig nyttige 
i dialog med privatkunder, men 
med stadig mer komplekse bygg og 
avanserte fasader utgjør teknologien 
svært nyttig hjelpemiddel for pro-
fesjonelle. Det innebærer at løsninger 
for naturtro visualisering av komplekse 
fasadeløsninger er i rivende utvikling. 

Fra enklere 3D visualiseringer til 
avanserte animasjoner der bevegelige 
komponenter kan åpnes og lukkes vil 
etter hvert utgjøre naturlige bestanddeler 
av en større anbudspakke. 

Med VR-(virtual reality) utstyr kan 
byggherre og arkitekt vandre rundt i 
bygget og utforske ulike designvarianter. 

Avanserte utgaver av denne teknologien 
har lenge vært selvfølgeligheter i dataspill, 
og finner nå gradvis fotfeste innenfor 
bygningsindustriens prosesser.

Digital teknologi åpner for mange 
spennende muligheter. Med inntoget 
av nye generasjoner som er ukjente 
med en verden uten datamaskiner og 
spillkonsoller vil implementering av 
digital teknologi falle helt naturlig, og 
sannsynligvis være en forutsetning 
for å skape interesse for byggfagene. 
Datateknologi må fungere i samspill med 
det praktiske arbeidet som skal utføres i 
en byggeprosess.

En velfundert utforming av bygnings-
kroppen kombinert med riktig anvendelse 
av materialer er avgjørende for å skape 
bygninger som tåler klimaet de står 
i og som holder den levetiden som 
miljøregnskapet forutsetter.

Optimal utnyttelse av digitale verktøy 
krever at disse utnyttes tverrfaglig. Som 
Powerhouse Kjørbo viste, er samarbeid 
i tidligfase avgjørende for et optimalt 
samspill mellom alle aktører, produkter og 
løsninger. For å komme fram til nasjonale 
og internasjonale velfungerende digitale 
plattformer slik BAE-næringens digitale 
veikart signaliserer viktigheten av, er 
samarbeid tvingende nødvendig

Digitale hjelpemidler genererer viktig 
informasjon til bruk i byggeprosessen 
og for senere anvendelse til drift og 
vedlikehold. Dette er bra, men med en 
økende mengder informasjon og stadig 
flere krav til dokumentasjon erfarer vi 

allerede nå at det viktige kan drukne i det 
uvesentlige.

Statsbygg ønsker som en betydelig 
aktør å bidra i den digitale utviklingen 
og etablerte nylig DigiPLAN, DigiBYGG, 
DigiDRIFT, DigiBRUKER for å utforske 
mulighetene innen planlegging, byggefase, 
drift og brukerprosesser. Planen er i første 
omgang å teste på mindre prosjekter for å 
høste erfaringer.
Digitaliseringen av bygninger og driften 
av disse handler selvsagt om IoT (Internet 
of Things) og at komponenter og systemer 
kommuniserer med hverandre. 

Teknologien omhandler alt fra 
låssystemer og adgangskontroll til styring 
av lys, temperatur og andre funksjoner. 

Dette er løsninger som kan gi positiv 
effekt på bygningens energiregnskap, men 
en åpenbar utfordring ligger i risikoen 
for hacking der fremmede tar kontroll 
over bygningens funksjoner og annet 
nettbasert utstyr. 

Digitaliseringen drives fremover, 
parallelt med utvikling av robot-teknologi 
og kunstig intelligens. Mye av bygningens 
smart-teknologi vil befinne seg i den 
ytterhuden som fasadeentreprenørene 
bygger og monterer. Kun ved å engasjere 
seg, delta og implementere ny kunnskap 
kan en være med og påvirke utviklingen, 
og ikke minst sikre at eget fagområde ikke 
overtas av andre profesjoner. 

Muligheter og utfordringer

NYHET HOS 
GLASEKSPERTEN

EMALJERT GLASS
PRODUSERT PÅ EGEN 
FABRIKK I DANMARK

Emaljert herdet glass  
– til fasade, veggkledning og dekorasjon
Glass bearbeides med en emalje (keramisk maling) som herdes inn i glassets overflate. 
Det skaper en glansfull, ripefri, stabil og holdbar farge, som er svært motstandsdyktig 
overfor fukt. Glaseksperten kan levere i alle RAL standardfarger.

FOTO: PEXELS

Utallige muligheter både bygnings- og designmessigt

 Standard og individuelle designmuligheter

 Heldekkende farge til kant

 Frame/border bredde fra 5 mm  

 Precis applikasjon i bredde og tykkelse

 Fargeskift på mindre enn 10 minutter

Hjørring | Taastrup | Silkeborg | ordre@glaseksperten.dk | glaseksperten.dk

Ønsker du mer 
informasjon, kontakt  

Kent R. Beresford 
på 98600786 eller besøk 

glaseksperten.dk

http://www.glaseksperten.dk/
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Coop Innlandet har bygget et helt nytt, men tradisjonelt  
byggevarehus på 7.600 kvadratmeter. Inngangspartiet er dog 
et stykke utenfor standarden. Fasaden er kledd med elementer 
bestående av akrylplater, LED-lys og glasspaneler. Kombinasjonen 
gjør det mulig å lyssette den 165 kvadratmeter store fasaden  
med alle tenkelige farger. 

FASADE
LED-BELYST

Fasadekledningen består av 82 felter, 
bestående av glass og Plexiglas i 
størrelse 1 ganger 2 meter, og som 
bygger maksimalt 10 centimeter ut 

fra vegg.  Feltenes front er dekket av glass 
og baksiden består av akrylplater av typen 
Plexiglas. På begge vertikaler i hver enhet 
er det montert LED-lys i form av dioder 
som er festet til selve Plexiglas platen. 
Fasadekledningen er igjen skrudd på en 
hvitmalt bindingsverksvegg.

 – Alt dette har en sammenheng og er 
nøye planlagt. For å oppnå best mulig 

effekt må alle toleranser være nøyaktige. 
Avstand fra bakvegg til Plexiglasset og 
til glasspanelet er nøye beregnet. Veggen 
fungerer som reflektor og bidrar til en 
jevn belysning, sier rådgiver Rolf H. 
Sørum i Lysinn AS, som har stått for 
prosjektering, produksjon og montering 
av fasaden 

I en annen sammenheng er løsningen 
benyttet i utformingen av «Pixelveggen» 
i Østbanehallen i Oslo. Forskjellen er at 
dekoren på Rudshøgda er montert på en 
utvendig fasade, og har en avsluttende 

Tekst: Harald Aase  Foto: Jo Brenden

glassfasade. Glasset har to funksjoner. 
Det ene er å beskytte installasjonen mot 
vær og vind.

JEVN LYSFLATE
– Det er først og fremst Plexiglas som 
gir den jevne lysflaten. Akrylen sprer 
lyset slik at hele flaten lyser. For å få en 
optimal effekt bruker vi i tillegg såkalt 
laminert diamantglass med en folie som 
reduserer refleksjon og øker diffuseringen. 
Glassfasaden får dermed en homogen 
lysflate ut mot publikum, sier Sørum.

//  FAKTA

Plexiglas-løsningen ble utviklet av tyske Røhm på nitti- 
tallet og lansert i 2007, hvor produktet har blitt videre-
utviklet og forbedret de siste årene. I dag har spesialplaten 
Plexiglas Endlighten en gjennomsiktighet på 92-94%. 
Alminnelig glass har normalt omtrent 86-87%, i tillegg 
«knuser» platen lys som sendes inn fra kanten av platen og 
gir en helt jevn lysflate, helt opp i et format på 2 x 3 meter. 
Systemet kan benyttes både innendørs og utendørs, men 
ikke minst som integrerte materialer i ulike installasjoner. 
Kilde: Rolf H. Sørum, Lysinn AS.

Det er Uniglass AS som har levert og 
montert fasaden. Hamarselskapet har 
også valgt ut glassene-, som er 12,76 
Optiwhite glass med opal folie. 

– Hvilke utfordringer gir et slikt system 
de utførende?

– Plexiglas-platene produseres in-
nenfor tiendedels millimeter, mens 
glassprofilsystemet ofte opererer med 
større toleranser. Her må produksjon av 
glass og plater, og montasjearbeidet utføres 
med samme nøyaktighet, sier Sørum.

– Hvordan fungerer styringsenhetene?

– Hver enkelt av de 82 feltene har en 
egen styringsenhet. Fra den er det trukket 
kabler ned til kontrollpanelet som man 
programmerer for ønsket belysning. 
På COOP Obs Rudshøgda er det 
benyttet såkalt RGBW LED. Det betyr at 
byggherren har hele fargeskalaen på 16,7 
millioner fargevarianter tilgjengelig via et 
styringssystem og touch panel. Det meste 
blir forhåndsprogrammert, men kan også 
styres manuelt via panelet som er montert 
på kontoret til eiendomssjefen, forklarer 
Sørum.

Hvitmalt bakvegg, 
Plexiglas, LED lys og 
glass skaper liv i 
fasaden på Coop 
Bygg Innlandet.

Med såkalt RGBW LED kan byggherren velge i fargeskalaen på 16,7 millioner fargevarianter. Foto: Privat
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Med Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet 
i Bergen (KMD), har byen fått et flott signalbygg, 
signert Snøhetta. Arkitektenes visjon er å 
skape bro mellom byen og kunsten.

RAUST, ROBUST 
OG ÅPENT 

Tekst: Guro Waksvik
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Det begynte i 2005. Statsbygg 
inviterte til en konkurranse, og 
Snøhetta gikk av med seieren. 
Men av ulike årsaker ble 

prosjektet stanset. 
I 2010 ble det tatt opp igjen, og 

Snøhetta ble bedt om å lage et utkast 
med en annen utforming og en betydelig 
kostnadsreduksjon. 

– Hovedtanken var den samme som 
vi hadde i vinnerutkastet. Vi ønsket et 
robust, åpent bygg som gir gode rammer 
for studentene, og samtidig henvender 
seg til byen, forteller seniorarkitekt Eli 
Synnevåg i Snøhetta.

Bergen sentrum er et område under 
utvikling, og i den forbindelse vil det 
nye bygget spille en sentral rolle. KMD 
erstatter Kunst- og design høgskolen, 
som tidligere var lokalisert på seks ulike 
lokasjoner. Bygget huser omlag 350 
studenter og 100 ansatte.

– Brukerne av bygget har fått 
nye lokaler med flotte funksjoner. 
Samlokaliseringen fører til synergier 
mellom fag, som tidligere ikke har 
snakket så mye sammen.

KDM ble offisielt åpnet i oktober, og har 
allerede høstet mange lovord. Synnevåg 
har jobbet med prosjektet siden 2011, og 
har hatt ansvar for fasaden sammen med 
seniorarkitekt Martin Brunner. 

– Reisen har vært lang, og vi har hatt 
utfordringer underveis. Men prosjektet 
står hjertet vårt nær. KMD er det første 
nybygget for design og kunst i Norge, sier 
Synnevåg.

LYS OG REFLEKSJONER  
Underveis har arkitektene hatt en god 
dialog med skolen, både om utforming 
og materialbruk. Selv om prosjektet er 
endret over tid, har lys og refleksjon hele 
tiden vært nøkkelord. 

– Refleksjoner skaper homogenitet 
og variasjon. I forprosjektet tenkte vi på 
fibermetall, men endte opp med kassetter 
i råaluminium. Vi ønsker at materialenes 
egenkarakter skal være mest mulig 
tilstede. 

Arkitektene ønsket et industrielt 
uttrykk, og designet et mønster som 
skulle preges innover, utover og skråstilt 
i aluminiumsplatene. I samarbeid med 

Meta AS i Røros fikk de spesiallaget 
verktøy for å få den ønskete pregningen. 

– Vi endte opp med det beste vi fikk til 
med kombinasjonen vår design og deres 
muligheter, forklarer Synnevåg.

De prefabrikkerte platene er på 2,40 
x 2,40 meter, og er ikke lakket eller 
eloksert. I samarbeid med Bolseth Glass 
og Rambøll ble det laget en prototype. 
Neste utfordring var å få det modulære 
til å gå opp. 

– Det var litt av en øvelse. Bygget har 
forskjellige etasjehøyder, og kassettene 
har ulike formater og dybder. 

Fasaden i glass og aluminium reflekterer 
skiftende lys gjennom dagen og årstidene, 
og gir et levende spill. Råaluminium har en 
viss grad av ujevnhet. 

– Det gir en tilleggskvalitet. Når 
overflaten over tid får en patina vil 
refleksjonene avta noe.  

FLERE BRUKSOMRÅDER
Bygningskroppen er trapesformet og 
integrert i terrenget. Høydepunktet ligger 
mot Ulrikken i øst, mens den lavere delen 
vender mot Møllendal. Et lavt verksted 

Målet er å ivareta skolens mange ulike funksjoner. I verkstedshallen er det takhøyde med godt overlys. Foto: Tomasz MajewskiGlasskarnappene fungerer som pauserom. Studenter og ansatte kan slappe av og ta inn omgivelsene. Foto: Trond Isaksen, Statsbygg

Bygget 
har 

forskjellige 
etasjehøyder, 
og kassettene 

har ulike 
formater og 

dybder. 
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Byggeår/Ferdigstillelse: 2017
Sted/adresse: Møllendal, Bergen
Type bygg: Fakultet, Universitetet i Bergen
Tiltakshaver: Statsbygg
Arkitekt: Snøhetta
Landskapsarkitekt: Snøhetta
Råbygg og innredning: Veidekke
Tetthus entreprenør: Bolseth Glass
Tekniske entrepriser: Apply TB
Rådgiver: Rambøll Norge
Glassleverandør: Glassbel 
Profiltype fasade/tak: Schüco og Jansen
Glasstyper fasade/tak: 3-lags superisolerte  
konstruksjoner med varierende utførelser
Solskjermingsystem: Hunter Douglas
Energinivå: Passivhus

PROSJEKT:  
FAKULTET FOR KUNST,  
MUSIKK OG DESIGN (KMD)

ligger i tilknytning til hovedkroppen. 
Byggets hjerte er en gedigen flerbrukshall. 
Med en takhøyde på 23 meter, overlys 
og traverskran fungerer det som en 
verkstedshall. Skolen har mange ulike 
funksjoner, som atelier, prosjektrom, 
musikkrom, fellesrom og verksteder, 
samt publikumsarealer, bibliotek og 
café. Det krever god infrastruktur med 
avanserte tekniske anlegg.

– Vårt mål er å ivareta alle. For noen 
er stor takhøyde viktig, andre trenger 
mindre og lydisolerte rom. 

Studentene og lærerne kan bruke 
de store veggene som arbeidsflater. 
Fasadens vinduer er variert plassert, slik 
at studentene skal få lys inn der det er 
mest hensiktsmessig. 

– Arealet er begrenset, derfor er 
uteområdene ment som arbeidsplasser. 
Det gjelder også de utvendige terrassene, 
forklarer Synnevåg. 

Glassfasaden gir godt innsyn til skolens 
aktiviteter, også på kveldstid. Den store, 
åpne plassen foran bygget er en arena der 
byen kan møte skolen. Studentene kan ha 
utstillinger tilgjengelig for alle. 

– Det er inviterende. Vi ønsker å 
skape en sammenheng mellom byen og 
kunsten, understreker arkitekten.

ROBUST OG FUNKSJONELT
Arkitektene har gjennomgående valgt 
innovative konstruksjoner med høye 
tekniske krav, store formater og høy vekt. 
T-formete stålprofiler skal tåle vekt og 
høyder, og samtidig være elegant. 

– Vi ønsket at materialenes egen 
karakter i størst mulig grad skulle være 
tilstede, og valgte en enkel materialpalett. 
Råstål i rekkverk, dører og brystning tåler 
mye. Gulvene er i betong. I tillegg har vi 
et kubbegulv. Det består av 140 tusen 
godt synlige enkeltklosser. Kubbegulvet 
er oljet og slipt, og tåler store belastninger.

På veggene er det malt fibergips. For å 
mykne opp og gi et varmere inntrykk er 
det brukt bjørkefinér på mindre utsatte 
flater. 

– Glasskarnappene er pauserom, 
der studenter kan slappe av og ta inn 
omgivelsene. Vi ønsket ikke horisontale 
profiler i glasskarnappene. Det medførte 
noen utfordringen med hensyn til vekt.
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– Fasadene og glasstakene er utviklet i tverr-
faglig samspill med byggherren og hans 
rådgivere, med Snøhettas dyktige arkitekter i 
førersetet, forteller prosjektleder Morten Bol-
seth. 

Fasadeentreprisen er uvanlig stor i norsk 
sammenheng. Samlet areal i entreprisen er 
rundt 6.500 kvadratmeter. I praksis utgjør 
det hele byggets fasadeareal og en stor an-
del av takarealet. 

– De største tekniske utfordringene i entre-
prisen var blant annet knyttet til de store for-
matene. Eksempelvis har de største 3-lags 
rutene en vekt på rundt ett tonn, og de 
største skyvedørene en dørbladvekt på rundt 
800 kg. Det dreier seg med andre ord om 
heftige ytterveggs konstruksjoner som trolig 
ikke har vært levert tidligere i det norske 
markedet, sier Bolseth.

Store glasstak med bare fem grader fall 
var også utfordrende, spesielt i Bergen hvor 
det er store mengder nedbør hele året.

LEAN
De pregede råaluminiumkassettene hadde 
alle ulike størrelser, dybder og mønstring. 
Det medførte krevende logistikk knyttet til 
leveransen. Sammen med glasset var kass-
ettleveransene det dominerende materialet 
på alle byggets fasader. 

– Kassettene ble montert på fasadeele-
mentene i fabrikken vår, og det ble utviklet et 
eget innfestingssystem for montasjen. 

I forhold til nye arbeidsmetoder og 
strenge krav til dokumentasjon ble det en ut-
viklende og lærerik prosess. 

– Jeg vil spesielt nevne den omfattende 
jobben med 3D/BIM-modellering, samt teg-
nings og dokumentasjonsjobben som måtte 

gjøres og med tanke på metodisk fremdrifts-
planlegging etter LEAN-prinsippet, sier Bol-
seth.

Han erfarte at det er mye enklere å detalj- 
planlegge, og ikke minst gjennomføre hurtig 
fremdrift på byggeplassen med fabrikk- 
ferdige elementfasader, enn med tradi- 
sjonelle fasadesystemer hvor mye større  
andel av konstruksjonene og tilsluttende  
detaljer må plass-bygges. 

– I et LEAN prosjekt med knapp tidsplan 
er det viktig at mest mulig kan utføres ferdig 
i fabrikk. Heldigvis var det en stor andel  
elementfasader i prosjektet, sier Bolseth.  

KDM er det største norske byggeprosjek-
tet som er gjennomført etter Lean-prinsip-
pet. Prosjekteringen startet i januar 2015, 
produksjonen i august samme år, og mon-
tasjen i januar 2016. De store standardiserte 
volumene ble effektivt og raskt montert. 

FLOTT BYGG
Bolseth er tilfreds med konstruksjonene som 
er levert, og har dokumentert fantastiske ter-
mograferingsmålinger. 

– Vi synes bygget tar seg flott ut. Og ikke 
minst, dette innovative bygget som er ut-
viklet av Snøhetta for fremtidens kunstnere 
og designere er «kledd» med bare konstruk- 
sjoner og materialer fra vår egen bransje. 
Det er spesielt, og det er ekstra hyggelig, 
avslutter prosjektleder Morten Bolseth.

Bolseth Glass ble etablert i 1961, og har de 
siste 20 årene vært en av Norges ledende 
fasadeentreprenører. Firmaet prosjekterer, 
produserer og monterer vedlikeholdsfrie og 
energivennlige fasade- og glasstak systemer, 
dører og vinduskonstruksjoner, samt brann-
klassifiserte produkter i aluminium og stål. 

Bolseth Glass har levert glassfasader med utenpåliggende pyntekassetter, 
karnapper og hjørnebånd, samt dører og glasstak til KMD. Prosjektet var både 
lærerikt, utfordrende og utviklende.  

Tekst: Guro Waksvik

NYTTIG SAMSPILL

Det er mye enklere å detaljplanlegge, og ikke 
minst gjennomføre hurtig fremdrift på byggeplassen 

med fabrikkferdige elementfasader.

Arkitektene ønsket et industrielt uttrykk, og designet et mønster som skulle 
preges innover, utover og skråstilt i aluminiumsplatene. De prefabrikkerte 
platene er ikke lakket eller eloksert. Foto: Tomasz Majewski

Snøhetta er et internasjonalt selskap som består av arkitekter, 
landskapsarkitekter, interiørarkitekter og grafiske formgivere. 
Selskapet er basert i Oslo og New York. Snøhetta Oslo AS 
inngår i Snøhetta-gruppen som for tiden totalt har cirka 
200 ansatte fordelt på kontorer og studio i Oslo, New York, 
San Francisco, Innsbruck og Stockholm. 

Snøhetta har siden starten i 1989 etablert seg blant verdens 
mest meritterte selskaper innenfor arkitektur, landskapsarkitektur, 
interiørarkitektur og grafisk design. Med hovedkontorer i Oslo 
og New York er det i dag 180 ansatte fra mer enn 30 nasjoner, 
likt fordelt mellom menn og kvinner. Bedriftskulturen er godt 
forankret innenfor en nordisk modell basert på likeverd,  
åpenhet, raushet og miljøforhold. Snøhetta står bak  
prestisjeprosjekter som Operahuset i Oslo, Powerhouse  
Brattørkaia, Lysaker Stasjon og Biblioteket i Alexandria.

Snøhetta

Skolen har mange ulike funksjoner som arkitekten ønsket å ivareta. Foto: Tomasz Majewski
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Premien ble delt ut under avslutningen 
av «Glassarkitektur 2017». Element 
Arkitekter stakk av med prisen foran 
de fire øvrige nominerte.

– Hver eneste dag har vi mange ideer, 
men det er sjelden ideene blir realisert. 
Agra Foods AS er en byggherre som viser 
respekt for vår kompetanse. Vi fikk lov til 
å ta i bruk og videreutvikle våre visjoner, 
sier Vigander.

Nordfasaden på bygget til Mills’ og Agras 
signalbygg i Oslo har glass- og lyskunst som 
integrerte deler i arkitekturen. Fasaden (2.-5. 
etasje) har en sprossefri utforming med store 
vindusflater og glassfinner som fanger og 
reflekterer så mye av dagslyset som mulig inn 
i de dype og tidligere industrielle lokalene. 
Glassfinnene, vindusfeltene og de hvite 

glassbrystningene speiler Sofienbergparken 
og det varierende skydekket. Glassfinnene 
har enkelte grå felter. Hvis man betrakter 
fasaden når man står til høyre for inngangen, 
kan man se at de grå feltene utgjør leietaker 
Mills DA sin logo. 

Per Bersvendsen har fulgt prosjektet 
siden høsten 2015 og er også mannen bak 
eksponeringen av Mills-logoen integrert 
i fasaden. Logoen laget han ved hjelp av et 
dataprogram der han modellerte logoen og 
greide å projisere den fra et spesifikt punkt, 
på fortaus-hjørnet Sofienberggata og Toftes 
gate. 

– Jeg vil trekke frem betydningen av å 
ha et godt tverrfaglig samarbeid og godt 
team på kontoret, sier en glad Cathrine 
Vigander.

 

Tekst: Harald Aase Foto: Adam Stirling

VINNERE AV 
«GLASSPRISEN 2017»
Glass og Fasadeforeningens «Glassprisen 2017» ble tildelt 
Mat- og Merkevarehuset på Grünerløkka. – Byggherren, 
Agra Foods AS, har gitt oss lov til å benytte vår  
kompetanse. Det har vært en drivkraft, sier  
Cathrine Vigander i Element Arkitekter.

JURYENS UTTALELSE:
«Prosjektet skiller seg ut ved at det er basert på en 
rehabiliteringsoppgave som transformerer bygget fra 
industrivirksomhet til kontor.

Glassbruken sikrer dagslys til arbeidsplasser og 
sosiale områder dypt inne i bygget. I tillegg benyttes 
glass i interiørelementer og står i fin kontrast til 
opprinnelige bygningselementer som er bevart. Glass i 
fasade gir også god kontakt mellom offentlige uterom 
og virksomheten inne. Fasaden mot gaten er også 
flott ivaretatt med kunstneriske kvaliteter med både 
kunst- og dagslys som aktive elementer. Dette bidrar 
til at prosjektet gir noe positivt tilbake til omgivelsene 
og gir både stedet, bygget og virksomheten en klar 
identitet. Dette er det prosjektet som i størst grad 
anvender glass variert og innovativt.»

Om dagen kommer det mye lys inn i bygningen, og om natten lyser bygningen opp omgivelsene utenfor.  Over: Cathrine Vigander  og Per Bersvendsen tar i mot prisen. Foto: Harald Aase
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Glass har varmeledningsegen-
skaper som gjør at temperatur-
forskjeller over glassflaten kan 
forårsake brudd. Såkalt termisk 

brudd. Denne artikkelen, basert på Glass 
og Fasadeforeningens veileder «Tiltak 
mot termisk brudd i bygningsglass», gir 
innføring i hvordan temperaturforskjeller 
og termiske brudd kan oppstå og en rekke 
tiltak for å forebygge.

TERMISK BRUDD I
 BYGNINGSGLASSPRODUKTER
Termisk brudd kommer som resultat 
av kritiske temperaturforskjeller over 
glassets flate.

Glass tåler veldig mye - men ikke alt
Normalt er glass er et materiale som har høy motstandsdyktighet både mot mekanisk og klimatisk påkjenning. Likevel 
skjer det at sluttbruker oppdager overflateskader eller brudd på glass i sine nye vinduer. Brudd kan oppstå som følge av 
temperaturforskjeller på glasset. Slike brudd kan på en enkel måte forebygges. Tekst: Harald Aase/Glass og Fasadeforeningen

Blir et glass utsatt for kritiske temperaturforskjeller kan det oppstå varme-
spenninger som gir sprekker/brudd. Bilde og illustrasjon viser et 
karakteristisk bruddmønster utløst av varmespenninger. Sprekken er 
vinkelrett ut i fra kanten og sprer seg ut som stråler i glasset.

Bildet viser et karakteristisk mønster for termisk 
brudd i glass som ikke er herdet. Sprekken er 
vinkelrett ut fra skaden og sprer seg deretter i 
vifteform.

Kritiske temperaturforskjeller
Glass har dårlig varmeledningsevne. 
Påvirkes bare deler av glassets overflate 
for varmestråling resulterer dette i 
temperaturforskjeller over glassets 
flate. Kritisk temperaturforskjell over 
glassets flate i et vanlig glass er 35-45oC 
avhengig av kantbehandling. Oppstår 
temperaturforskjeller på mer enn dette 
vil glasset sprekke. Tas det hensyn og 
enkle forholdsregler i henhold til denne 
veilederen vil risikoen for at termisk 
brudd oppstår være betydelig redusert.

Glasskantkvalitet / bruddanvisning
Spesielt ved termiske belastninger vil 
glass med skadede glasskanter være 
utsatt for brekkasje. En rent tilskåret eller 
slipt/polert glasskant sikrer at styrken i 
glasskanten ikke forringes. Avhengig 
av glasstype og kvalitet på skjæreutstyr 
kan såkalte bruddanvisninger oppstå 
på glassets kanter ved tilskjæring. Det 
finnes referanser for glasskantkvalitet 
som kan legges til grunn ved reklamasjon 
og vurdering av erstatningsansvar. For 
glass med spesielle applikasjoner har 
leverandørene ofte egne definisjoner på 
kantkvalitet. 

Påført skade
Med påført skade menes skader som er 
påført produktet. 

Påført skade kan henføres til produksjon, 
lagring, transport, håndtering eller 
montering og skyldes mekanisk 
påvirkning.

Feil bruk
Med feil bruk menes forhold på stedet 
som fører til kritiske temperaturforskjeller 
over glassets flate. 

Prosjekteringsfeil
Med dette menes at det er tatt mangelfulle 
hensyn til glasset og dets bruksområde. 

TILTAK MOT TERMISK BRUDD 
I BYGNINGSGLASS 
Kritiske temperaturforskjeller
Termisk brudd kommer som resultat 
av kritiske temperaturforskjeller over 

glassets flate og vil typisk oppstå fra en 
bruddanvisning eller skade på glassets kant. 
Flere forhold kan forårsake situasjoner 
hvor kritiske temperaturforskjeller oppstår. 
Mange av disse forholdene kan enkelt 
unngås slik at termisk brudd ikke vil 
oppstå, mens andre er av mer permanent 
karakter, og hvor det må tas hensyn ved 
valg av glasskvalitet.

Eksempel på kantskade som følge av påført skade.

Eksempel på et rent kantsnitt i tilskåret glass.

Eksempel på et kritisk kantsnitt i tilskåret glass.

Eksempel på påført skade. Eksempel på feil bruk kan være innvendige persienner som dekker deler av 
glassflaten, uten at det er tatt hensyn til varmeabsorbsjon.

Eksempel på prosjekteringsfeil kan være at man bygger en fasade med takutspring eller 
baldakiner, som skaper skygge på deler av glasset, uten at det er tatt hensyn til varmeabsorbsjon.

Glassfaglig // Termisk brudd i bygningsglassprodukter

https://www.weinor.com/
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På vei mot 200 autoriserte
Glass og Fasadeforeningen autoriserer både fasade- og glassrådgiv-
ere og kursopplegget er foreningens mest omfattende utdanning.  
Vel 145 bransjefolk har i dag faglig autorisasjon gitt av Glass og  
Fasadeforeningen. 

Tolv nye rådgivere fikk utdelt auorisasjon i høst. Dette er Anette Østberg 
(Profilteam AS), Linda Ørnhoft Lyse (Saint-Gobain Bøckmann AS), Bjørn 
Arve Bjelland ((Saint-Gobain Bøckmann AS avd. Sauda), Randi Ekeberg 
Bruun (Friva AS), Thomas Hagen Pettersen (Friva AS), Bent Kråkenes 
(Nordvestvinduet AS), Anders N. Tvetene (Glassfabrikken), Erik Knudsen 
(Riis Glass & Metall AS), Olav Maurstad Kvamme (Glassmester Kvamme 
og Flote AS), Leif Hogner (Smart Glass AS) og Ivan Larsen.

ALU | PVC | STÅL

elumatec Norge AS · Ringveien 1 · 3084 Holmestrand · Telefon +47 331 90 730 · info@elumatec.no · www.elumatec.com

• Helt nytt 5-akse maskineringssenter for vindu, dør og fasade produksjon. 

• For bearbeiding av aluminium, PVC og tynnvegget stålprofil opp til 3.300 mm.

• En femte akse gjør det mulig å bearbeide profilendene både fra venstre og høyre. Som ekstra tillegg 

 kan spesiell endebearbeiding utføres med et 180 mm sagblad.

EN KOMBINASJON AV ALLSIDIGHET, FART OG INTELLIGENT TEKNOLOGI TIL METALLINDUSTRIEN

  

SBZ 122/75
PROFIL MASKINERINGSSENTER

Mer om våre produkter, 
samt vårt beregnings-
verktøy CALUWIN på                   
swisspacer.com fra 8 til 36 mm

Ledende i varmkant og innovasjon

SWISSPACER ULTIMATE setter standarden for
fremragende energieffektivisering, komfort og med 
langvarig resultater. Det gjør alle typer vinduer                            
energibesparende.

En kostnadseffektiv, varmkant-list

SWISSPACER ADVANCE er en kostnadseffektiv varmkant 
avstandslist med enestående verdier. Den reduserer 
effektivt varmetapet rundt kanten av glasset.

Energibesparelser.
Vi dekker behovet.

SWS-advertising_SWS-ADV-ULT_98x267_Norway.indd   1 5/3/2017   8:20:49 AM

Ta uansett hensyn til dette for å 
forhindre termisk brudd:
Generelt: 
• Vurder egnet kantbearbeiding 

(slipt-/polert glasskant) for å unngå 
bruddanvisninger 

• Ta hensyn til at glass absorberer varme 
og vurder å benytte herdet glass

• Avskjerming som forsterker 
absorpsjon av varme eller forårsaker 
temperaturforskjeller i glasset må 
hensyntas ved valg av glass.

• Ved tvil kontakt leverandør

Transport, lagring, håndtering, 
montering:
• Ta hensyn til at glassets kanter er 

ømfintlige for mekanisk påvirkning 
(slag, støt, etc.) og at termisk brudd i 
glasset senere kan henføres til dette

• Kontroller at glassets kanter er feilfrie 
før montering.

• Ved tvil kontakt leverandør.

I bruk kan disse forholdene forårsake 
kritiske temperaturforskjeller og 
termisk brudd:
• Utvendig avskjerming (for  

eksempel persienner,  

markiser) som skygger delvis for 
glassflaten

• Innvendig avskjerming (for 
eksempel persienne/forhengsgardin/
rullegardin) som ligger nær glasset og 
som resulterer i begrenset ventilasjon 
mellom avskjermingen og glasset.

• Innvendig avskjerming som bare 
dekker deler av glasset. 

• Folie/etiketter som pålimes større 
deler av glassflaten.

• Møbler, interiør og gjenstander 
som legges mot eller plasseres i nær 
tilknytning til glassoverflaten

• Varmeovner som gir strålevarme. 
Slike installasjoner skal ha minst 30 
cm avstand til glasset. For herdet glass 
gjelder 15 cm.

• Varmeelementer som ikke avgir 
stråling (gjennomstrømningsovner) 
kan normalt plasseres med 15 cm 
avstand til glass. 

• Punktbelysning som avgir sterk 
varme og som er rettet mot og står i 
nærheten av glasset.

• Varmeabsorbsjonsgrad i glasset.
• Bygningsmaterialer, og spesielt 

isolasjonsmaterialer som lagres inntil 
glasset i byggeperioden.

Denne artikkelen er basert på Glass og 
Fasadeforeningens veileder «Tiltak mot termisk 

brudd i bygningslassprodukter.»

Forhold som krever herdet glass for å 
forhindre termisk brudd.
Ved risiko for temperaturforskjeller 
på mer enn 35-45oC (avhengig av 
kantbehandling) over glassets flate 
anbefaler Glass og Fasadeforeningen å 
benytte herdet glass. 

Kritisk temperaturforskjell over 
glassets flate i herdet glass er ca. 200oC.

Slike forhold kan være:
• Enkeltglass og isolerglasskombina-

sjoner som absorberer mye varme
• Glassets orientering mot 

himmelretningen
• Glassets helningsgrad
• Slagskygger fra permanente 

installasjoner (for eksempel utstikk 
fra eget bygg, nabobygninger) 

• Avskjerming som fører til at deler av 
ruten dekkes.

Spontangranulering i herdet glass
Herding av glass skjer ved opp-
varming og rask avkjøling. En slik 
temperaturbehandling tilfører glasset 
spenninger som øker dets styrke mot 
korttidslaster og temperaturforskjeller 
vesentlig sammenlignet med ubehandlet 

Karakteristisk «sommerfugl-/
åttetallmønster» i bruddpunkt 
ved spontangranulering.

glass. Når herdet glass knuser kan 
årsakene oftest henføres til at kant-, 
overflateskader eller nikkelsulfid i glasset.

Ved brudd granulerer hele glasset i 
små biter. Dette klassifiseres som «sikkert 
brudd», noe som innebærer at risikoen 
for kuttskade som følge av sammenstøt 
med glasset er vesentlig redusert.

Kant og overflateskader kan oppstå 
under transport, lagring, håndtering og 
montering. I noen svært få tilfeller kan 
mikropartikler i glassmassen forårsake 
spenningsutløsning og spontangranulering. 
Mikropartikler er en naturlig del av 
glassmassen og kan ikke unngås fullstendig.

Spontantgranulering er et marginalt 
problem om man ser på omfanget av 
dette i forhold til det betydelige volumet 
av herdet glass som totalt sett leveres. 

Herdet glass kan gjennomgå en egen 
prosess for å redusere risikoen for senere 
spontangranulering, en såkalt heat-soak 
test. Det er ikke krav om at herdet glass 
skal gjennomgå en slik prosess.

Teknisk rådgivning

Glass og Fasadeforeningen

En veileder fra

Tiltak mot termisk brudd i 
bygningsglassprodukter
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Internasjonalt   //  Drivhus I Malmö

Nylig presenterte Sweco en visjonær idé, som ser nærmere på nye muligheter for fortetting i Malmø. Konseptet med 
navnet Loop Village, gjør det mulig å bygge flere boliger uten å ta i bruk nye arealer. Tidlige studier fra Øresund og 
Kontintentalstaden ligger til grunn for studien, som er den fjerde i rekken presentert av arkitekter i Sweco i Malmø.  

Studien fokuserer på en løsning der 
man øker antall boliger på steder 
med eksisterende infrastruktur, 
som opprinnelig ikke er satt av til 

boligbygging.
Swecos arkitekter har laget en modell for 

1.000 nye boliger i en av Malmøs største 
rundkjøringer, Lindeborgsrondellen. Ved å 
kombinere boliger med et vertikalt drivhus 
kan det opprettes en effektiv støybarriere, 
samtidig som drivhuset er selvforsynt med 
energi. 

Sweco og Inform Design har samarbeidet 
om å utvikle konseptet. Et viktig tema er 
hvordan vi redefinerer noen av våre tidligere 
tanker om dagens boligbygging, for å finne 
løsninger for fremtidig tetthet. Arkitekt 
Urban Skogmar ved Sweco mener at en ved 
å planlegge nye boliger som Loop Village, 
kan slå sammen områder som er avsondret 
av infrastruktur til ett fellesskap. 

En gruppe eksperter har sett på muligheter 
og maksimert de potensielle fordelene ved 
et slikt konsept. Et tverrfaglig team skal 
nå formidle ideene, stille forutsetninger, 
styrke mulighetene og sikre at konseptet 
blir materialisert. 

En seks trinns metode viser hvordan 
konseptet Loop Village kan støttes.

Formålet med artikkelen er ikke å 
beskrive detaljerte fasadeløsninger, men 
å demonstrere hvordan diskusjoner i 
designteamet kan brukes for å utnytte 
konseptet optimalt.

Seks trinn mot vellykket vegetasjonsvekst

Tekst:  Harris Poirazis & Urban Skogmar. Teksten er oversatt og bearbeidet av Guro Waksvik.

TRINN 2: 
FORSTÅ BEHOVENE 
OG STILL KRAV FOR 
OPPNÅELSE 

TRINN 3: 
UTFORSK MULIGHETENE

For å nå målene må vi forstå hvordan fasaden reagerer 
på solvarme og utetemperaturer, samt hvordan den 
forholder seg til vegetasjonsveksten. 

Som eksempel i figur 1, er solstrålingen på sørfasaden,  
øst-, nord- og vestfasadene i løpet av en uke i juli tegnet 
inn i en graf som spesifiserer sonene med optimale 
vekstpotensialer. Dette kan gi oss strategisk kontroll av 
solenergien. 

Mengden og kvaliteten på solstrålene er viktig for 
vegetasjonsveksten. Solstrålenes bølgelengde er viktig 
for å skape optimale forhold i hulrommet. 

En ytre hud med lavt jern kan føre til økt overføring, 
både i det synlige spekteret og i det infrarøde som vist 
i figur 2. 

Loop Village

Utnytt nyttig 
solstråling.

Lufttemperaturer på 
de riktige nivåene.

Unngå overdreven 
gevinst av sola.

TRINN 1: 
BLI KJENT MED FASADEKONSEPTET
En idé inspirert av 
arkitektene var å skape et 
mellomrom mellom den ytre 
bygningshuden og området 
som var i bruk. Ideen hadde to 
formål: reduksjon av utendørs 
støy og etableringen av en 
vertikal hage. 

En  grunnleggende ide er å 
skape et kollektivt bærekraftig 
samfunn, der det er gunstig 
med vegetasjon. For å 
oppnå dette må vi sikre at 
vekstforholdene optimeres, 
uten å redusere bygningens 
isoleringsevne.

Biologene i gruppen vil bidra med å spesifisere 
vilkårene for god vekst, samt maksimere 
konseptets potensiale. Det er avgjørende å 
oppfylle de fastsatte kravene. 

Vi vet alle at planter trenger sol og varme for 
å vokse. Derfor trenger vi fasader som gir oss 
mulighet til å utnytte solvarmen i hulrommet 

mellom den dobbelthudete fasaden. 
Overdreven gevinst av sola kan derimot ha 
negative effekter. Overopphetingsrisikoen i 
mellomrommene vil øke. 

Det ideelle vil være å utvikle fasadeløsninger 
som balanserer mellom mulighetene for vekst 
og byggets energieffektivitet.

Sweco kombinere boliger med et vertikalt drivhus i Loop Village.

//  FAKTA

Arkitekter: Konseptet er utviklet av Urban Skogmar, Sweco Architects
Arbeidsgruppe: Susanna Hultin Horticulturist, Jesper Ahlquist,  
Sebastian Severinsen og Patrik Wilén fra Sweco
Fasade- og bygningskonsulent: Harris Poirazis, Inform Design AB 

PROSJEKT: LOOP VILLAGE

Figur 1

Figur2



04 //  2017 4342 04  //  2017

TRINN 5: 
MANIPULERING AV VARMEN  

En av de interessante mulighetene med hulrommet er at alt kan 
kobles sammen. Potensialet for varmeoverføring øker, og gir oss 
mulighet til å optimalisere mulighetene. Dette kan oppnås ved å 
rotere luften i hulrommet, noe som kan være svært gunstig for 
vegetasjonsveksten. Selv om dette mest sannsynlig vil kreve noen 
vifter, kan det forlenge vekstperioden. 

Det er viktig å unngå overoppheting, samt å minimere vifteeffekten. 
Hvis vi fordeler varmen mer homogent i hulrommet, kan vi oppnå 
energibesparelser både under oppvarming og kjøling. Dersom 
lufttemperaturene i hulrommet ligger tett opp mot lufttemperatur i 
boligene vil dette være mulig. Varmeoverføringen fra ett rom til et 
annet reduseres. 

TRINN 4: 
SJONGLERING MED SOLSTRÅLENE

TRINN 6: 
VURDERINGSMETODER

Dynamisk termisk modellering
Det er viktig å redegjøre for den direkte solenergien ved å se på de 
gjennomsnittlige strålings-temperaturene. Disse faktorene påvirker 
driftstemperaturene og plantenes velvære. 

En annen avgjørende suksessfaktor er å velge metoder og verktøy 
med en nøyaktig vindusmodell basert på omfattende standard (f.eks. 
EN 15099). Denne må kunne håndtere luftstrømningsbevegelsene og 
lufttemperaturfordelingen i dobbeltfasadens hulrom.

Numerisk fluiddynamikk
Ytterligere CFD-studier kan gi informasjon om design og ytelse for 
et optimalt inneklima. Parametere som kan vurderes er: kald trekk, 
asymmetrisk stråling, gulv- og taktemperaturer etc.

D. Fasaden mot nord:

Det er mindre stråling på den 
nordvendte fasaden. 

Derfor vil det ikke bli vegetasjonsvekst 
i samme grad. Jernfattig glass kan 
imidlertid gi maksimal overføring, slik 
at solstrålenes muligheter blir utnyttet 
optimalt.  

Termiske forhold 
uten ventilasjon.

Termiske forhold 
med ventilasjon.

Redegjort for direkte solenergi.Ikke redegjort for direkte solenergi.

Jernfattig 
glass.

Internasjonalt   //  Drivhus I Malmö

Vi tillverkar ergonomiskt riktiga, eldrivna skjutluckor till receptioner i alla typer 
av offentliga miljöer. Våra skjutluckor tillverkas alltid efter varje enskild kunds 
specifika och unika behov avseende design och krav på säkerhet.

Eldrivna skjutluckor – för en trygg och säker arbetsmiljö.
Läs mer på vår hemsida www.svalson.com

DET FINNS EN SKJUTLUCKA TILL VARJE RECEPTION

A. Fasaden mot sør:

Den sørvendte fasaden får store mengder 
sol, spesielt i sommermånedene, noe som 
kan føre til overoppheting av hulrommet. 
Det kan plasseres elementer i en spesiell 
vinkel på fasaden som vil føre til passende 
mengde skygge i de varmeste periodene, og 
maksimalt med sol om vinteren. Dybde, 
helling og overflateegenskaper av denne 
brie-soleil-fasaden må vurderes for å få 
optimalt resultat.

B. Fasaden mot øst:

Det er trolig nyttig sol på østfasaden året 
rundt, som vil bidra til vekst både vinter, 
vår og høst. 

Hvis det er påkrevd med delvis 
solskjerming kan innvendige sol-
skjermingselementer redusere strålingen 
om sommeren. Det vil også gi brukbar 
varme i hulrommet. For optimal ytelse må 
elementtype spesifiseres. 

Innvendig solskjerming kan dempe 
lysgjennomgangen men bidra til å utnytte varmen.

C. Fasaden mot vest:

I fasaden mot vest vil høy lufttemperatur og 
mye sol trolig øke overopphetingsrisikoen i 
hulrommet, spesielt om sommeren.

Den lave solvinkelen kan medføre at 
vinkelelementene ikke vil lykkes i samme 
grad som på de andre fasadene. Derfor kan 
vinkeluavhengige solstyringsmekanismer 
være fordelaktig. Vurdering av mengde og 
posisjon krever en grundig vurdering.

Vinkeluavhengig solskjerming 
kan være fordelaktig.

Unngå overoppheting 
av hulrommene.

Fasadelementer kan dempe solvarme om 
sommeren og øke den om vinteren.

http://www.svalson.com/
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Bransjenytt  // Småplukk Aktuelt  //  Stilling ledig

Noractor er et privateid aksjeselskap som har vært aktiv i aluminiums-  
og glassbransjen siden 1979.  Administrasjonen er på Sørumsand, 
men vi leverer og monterer dører, vinduer, fasader, glassvegger 
og glasstaksystemer i Oslo, Akershus og store deler av Østlandet. 
Noractor utfører også service og reparasjon av disse aluminiumspro-
duktene. Montasjen utføres av egne og innleide montører med lang 
erfaring i bransjen. Per i dag er vi 16 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:
• Daglig drift og ledelse av selskapet
• Salgs- og markedsaktiviteter
• Oppfølging av eksisterende kunder
• Hovedansvar for all prosjektgjennomføring
• Personalansvar
• HMS - Helse, miljø og sikkerhet
• Fagansvar, herunder opplæring og 
 faglig utvikling av teamet
• Rekruttering av dyktig fagkompetanse

Erfaring/kompetansekrav:
• Ledererfaring
• Bygningsingeniør
• Kremmerånd - evne til å skape forretning
• Kompetanse rundt IKT som styringsverktøy
• Resultat- og løsningsorientert
• Strukturert, stor arbeidskapasitet og stå-på-vilje

Personlige egenskaper
• Strukturert og systematisk
• God økonomiforståelse
• Gjennomføringskraft
• Teambygger
• Positiv og utadvendt
• Gode kommunikasjonsevner på norsk, 
 både skriftlig og muntlig

Søknadsfrist: 1. desember
Send søknad til: nyengen@noractor.no

Ønsker du å vite mer om stillingen,  
vennligst ta kontakt med:
Styreleder Henning Nyengen. 
Mobil: 916 33 658.  E-post: nyengen@noractor.no

Rette vedkommende vil være helt sentral i Noractors videre  
satsing og utvikling. Vi ser etter deg med bransjeerfaring og 
et godt nettverk innen prosjekt- og byggeledelse, både fra 
offentlige og private byggherrer. Har du i tillegg evne til å 
være nytenkende og har gode samarbeidsevner vil du få en 
spennende utfordring i et etablert fagmiljø.

Daglig leder og  
forretningsutvikler

Noractor_stilling_ledig.indd   1 03.11.2017   11.24

GlassTeam AS er et norsk eiet selskap med røtter i glassbransjen 
fra mer enn 50 år tilbake. Selskapet vil i 2017 omsette for ca. 130 
mill kr og har ca. 90 ansatte.  GlassTeam AS er en av de største  
aktørene i Norge som fasadeentreprenør, og har også glassmester 
og interiørglass som andre aktiviteter.  Selskapet dekker næring 
så vel som privatmarkedet.  Selskapet har god økonomi og står 
ovenfor interessante muligheter. Møt oss på www.glassteam.no

Vi prosjekterer, selger og monterer vinduer, dører, tak  
og fasader i kjente aluminiumsystemer og fokuserer på  
prosjekter i Oslo, Akershus og Østfold.
 
ARBEIDSOPPGAVENE VIL BESTÅ I FØLGENDE:
Prosjektledelse og teknisk prosjektering, samt utarbeidelse 
av tilbud og kundeoppfølging. Videre inngår oppfølging mot 
byggeplass og ferdigstillelse av leveranseprosjekter.

DU HAR:
• Erfaring fra byggebransjen, gjerne innen 
 glass/aluminium, og god kunnskap innen 
 byggetekniske løsninger
• En strukturert og målbevisst arbeidsform
• God kjennskap til data som arbeidsverktøy 
 (inkl. Autocad)
• Kreativ, positiv og løsningsorientert holdning
• Evnen til å arbeide i team og selvstendig
• God muntlig og skriftlig fremtreden
• Erfaring fra prosjektledelse er en fordel
• Ingeniørutdanning er ønskelig men ikke 
 ett krav da erfaring og annen utdanning 
 kan kompensere for dette
  
VI TILBYR:
 • Et godt arbeidsmiljø med ordnede 
 og stabile arbeidsforhold
• Gode utviklingsmuligheter i en bedrift i vekst
• Gode lønnsbetingelser for rette personer 
• OTP og AFP pensjonsordninger

HENVENDELSER OM STILLINGENE KAN RETTES TIL:
Salgs-sjef Jørgen Slydahl
Mobiltlf. 952 96 360
jorgen.slydahl@glassteam.no

SKRIFTLIG SØKNAD SENDES TIL: 
torunn.andersson@glassteam.no

NÅ SØKER VI ETTER:

Prosjektledere / salgsingeniører 
til våre fasadeavdelinger i 
Fredrikstad og på Kløfta

Glassteam_stilling_ledig.indd   1 06.11.2017   08.34

GF KS Online

PRODUKTINFORMASJON: Glass og Fasadeforeningen har kommet med et 
nytt kvalitetssikringssystem (KS) spesielt tilpasset glass- og fasadebransjen.  
GF – KS Online er et brukervennlig styringssystem. Med en enkel tilpasning til 
bedrift og prosjekt sikres en god håndtering av bedriftens kvalitetssikring og 
HMS oppfølging. GF KS Online kan brukes på byggeplass, via smarttelefon og 
nettbrett, slik at man får tilgang til prosjektene, og kan enkelt føre avvik, lage en-
dringsmeldinger, hente opp tegninger og så videre.

Schüco ble trippel 
designvinner

Schüco International KG har vunnet tre priser på 
German Design Award 2018. I kategorien «Build-
ing and Elements» ble det gull på dørsystemet ADS 
90.SI SimplySmart Design Edition med DCS Touch 
Display og Schüco fasadesystemet FWS 35 PD fikk 
«Special Mention» prisen. I kategorien «Energy» 
ble også ventilasjonssytemet Schüco VentoLife pre-
miert som vinner. Juryen med sine 43 medlemmer 
fra det tyske designrådet sammenlignet totalt mer 
enn 5.000 innsendelser.

Aluminium Fasader AS først ute  
med 1090-sertifiseringen

Som første fasadeentreprenør i Norge har Aluminium Fasader i Larvik  
oppnådd NS-EN 1090-sertifiseringen. Sertifiseringen er et lovbestemt krav i 
EU. CE-merking av produkter til byggverk har vært en del av byggebransjens 
hverdag i litt over tre år. For bærekomponenter av stål eller aluminium gjelder 
den harmoniserte standarden NS-EN 1090.

Siri Ruud Røgeberg, teknisk koordinator hos Schüco og Tom Erik 
Pettersen, daglig leder hos Aluminium Fasader AS.

NorDan lanserer aluminiumsvinduer 
og –dører med profiler fra Sapa

Dør- og vindusprodusenten NorDan utvider produktsortimentet. Nå har 
Moi-bedriften bygget seg opp for å produsere og levere aluminiumsvinduer  
og –dører. NorDan har valgt Hydro-eide Sapa Building System som  
systemleverandør til sine nye produkter.  

Salgssjef Arvid Berge i Nordan og salgssjef for Sapa i Hydro, Øystein Havik  ser frem 
til å sammen kunne tilby og utvikle aluminiumsvinduer og dører.

http://www.noractor.no/
http://www.glassteam.no/
http://glassportal.no/gfksonline/
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Balkonginnglassing

Beslag

Brannhemmende glass

Bilglass

Dører og vinduer

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

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

- Glassbeslag
- Bolter
- Rekkverk

Beslagsgrossisten.indd   1 25.01.2017   08.47

Komplett leverandør av glassbeslag

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

Din glassmester i Stavangerområdet.

Glassløsninger.indd   1 25.01.2017   10.10

www.fasadeconsult.no

GLASSFASADER - GLASSTAK  
ALUMINIUMSDØRER - ALUMINIUMSVINDUER 

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

GLASSFASADER - GLASSTAK
ALUMINIUMSDØRER - ALUMINIUMSVINDUER

www.sagaaluminium.no  Tlf: +47 400 95 003

Saga Aluminium.indd   1 08.02.2017   08.43
Tlf. 090 09
bilglass.no

Martin Lingesvei 
25, 1364 Fornebu

  ( forts)

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

Designglass
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Ønsker du å 
annonsere i 

Glass & Fasade?

Kontakt Jannicke Isaksen

Tlf.: 414 14 440

jannickeisaksen@outlook.com

NB: Samlet bestilling  

gir større rabatt!

Din totalleverandør av beslag 
og verktøy til glass

La deg inspirere.
Besøk vår utstilling sentralt i Oslo:

Østensjøveien 18, 0661 Oslo

Tlf: 22 07 17 70 
eller besøk vår hjemme side

www.permordt.no

Per Mordt.indd   1 14.02.2017   10.07

Telefon: 22 28 04 90
E-post: post@furulund.no
Internett: www.furulund.no

Cecilie Thoresens vei 5c, 1153 Oslo

Glassmester Knut Furulund.indd   1 03.01.2017   14.59

Finn din nærmeste forhandler på:

 INNGLASSING AV TERRASSER, 
BALKONGER OG UTEROM

www.harmoni.no

Innglassing.indd   1 02.03.2017   14.51

Glassleverandører

Glassleverandører

Glassarbeider

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

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

-	2	mm	glass
-	Klart	og	farget
		speil

Glassgrossisten.indd   1 25.01.2017   08.58

Glassmester

Glassmester

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

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

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

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

Lager: Transittgt.16
7042 Trondheim

Engros Glass, plast, beslag og tilbehør

A/S GLASSRØNNING
Håndverkssenteret, 3120 Tønsberg

Te
www.glassronning.no

l 33 35 22 50

www.glassfabrikken.no

+47 32 78 31 30

post@modumglass.no

modumglass.no

Norges fremste produsent av 
glass til sikkerhet og sikring

onshore · offshore

BRANN · EKSPLOSJON · INNBRUDD 
PROSJEKTIL · PERSONSIKKERHET

Telefon: 22 28 04 90
E-post: post@furulund.no
Internett: www.furulund.no

Cecilie Thoresens vei 5c, 1153 Oslo

Glassmester Knut Furulund.indd   1 03.01.2017   14.59

Finn din nærmeste forhandler på:

 INNGLASSING AV TERRASSER, 
BALKONGER OG UTEROM

www.harmoni.no

Innglassing.indd   1 02.03.2017   14.51

http://www.beslag-grossisten.no
http://www.osloglass.no
http://www.drag.no
http://www.glasslosninger.no
http://www.fasadeconsult.no
http://www.sagaaluminium.no
http://www.bilglass.no
https://www.bolseth.no/
http://www.sapabuildingsystem.no
http://www.glamitec.no
http://www.holvikglas.no/
mailto:jannickeisaksen%40outlook.com?subject=
http://www.permordt.no
http://www.furulund.no
http://www.harmoni.no
http://www.glassgrossisten.no
http://www.nglass.no
http://www.rastaglass.no/
http://www.schott.com
http://www.cg-glass.no
http://www.ewglass.no
http://www.drag.no
http://www.glassronning.no
http://www.glassfabrikken.no
http://www.modumglass.no
http://www.furulund.no
http://www.harmoni.no
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Ønsker du å annonsere  
i Glass & Fasade?

 
Kontakt Jannicke Isaksen

Tlf.: 414 14 440
jannickeisaksen@outlook.com

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

Glassmester

Isolerglass

Interiørglass

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

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

Friva AS  

Spydeberg, tlf. 69833800 
firmapost@friva.no, www.friva.no 

Norsk produksjon 
av bygningsglass 

 

Med over 60 års erfaring i bransjen  

Brannhemmende- energibesparende- 
solbeskyttende- støydempende-  

og personsikkerhets glass 

Vi har også et komplett sortiment av  
vinduer og dører 

Bred kompetanse og kunden i fokus 

Skyveluker

Solskjerming

Solskjerming

Profesjonell 
solskjerming

www.vental.no
post@vental.no 
tlf 23 28 86 00

Vental_ann_bransjeguide_Layout 1  24.01.2017  22.31  Side 1

Komplett leverandør av glassbeslag

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

Din glassmester i Stavangerområdet.

Glassløsninger.indd   1 25.01.2017   10.10

www.solskjermingsgruppen.no
Telefon: 22 07 86 86

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

Komplette løsninger i Aluminium og Glass

TELEFON: 62 94 74 69   MOBIL: 906 56 107
www.glassbua.no

glass – lås – aluminiumssprodukter
rehabilitering av gamle vinduer

Uten navn 1   1 07.03.2017   09.31
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Systemleverandører

Systemleverandører

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

Sapa Building System  
Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller, Tlf. 63 89 21 00 

www.sapabuildingsystem.no

WICONA
Kjeller Vest 6
2007 Kjeller
Tlf. 22 42 22 00
www.wicona.no

Aluminium Profilsystem 

Fasader . Glasstak . Dører . Vinduer

GlassoFasade_Branschreg.indd   1 2016-11-02   09:37:47

Vinduer. Dører. Fasader

Mer informasjon finner du her: 
www.schueco.no 

Leverandørreg. 10,5x6.indd   1 02.05.2016   09:30:26
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Tlf. 56 15 01 17 – www.veranda.no

DIGITAL

102 // 2015

Utgitt av  Glass og Fasadeforeningen // Nr 2-2015

TRENDY SOLAVSKJERMING  //  BEDRE RØYKVENTILASJON
JAKTEN PÅ DET TRANSPARANTE  //  TODD SAUNDERS   //  FREMTIDENS VINDUER

103 // 2015

Utgitt av  Glass og Fasadeforeningen // Nr 3-2015

// GLASS OG GLATTE OVERFLATER 
// NÅR SOLCELLER MØTER VEGGEN  
// MØT TOMMIE WILHELMSEN
// SEKS LAGS GLASS I FASADEN

Utgitt av  Glass og Fasadeforeningen // Nr 1-2017

LYSER OPP SOFIENBERGPARKEN  // GLASS, PROFILSYSTEMER OG LYDDEMPING  // EFFEKT MED 3-LAG GLASS
104 // 2015

Utgitt av  Glass og Fasadeforeningen // Nr 4-2015

JONSVOLLSKVARTALETS MANGE FASADER //  
KUNSTNERISK I AMSTERDAM //  

SMART ATRIUM I STÅLGÅRDEN //

EN FREMTID I DRIVHUS? //

Les magasinet 
når du vil og hvor 

du vil!

http://glassogfasade-digital.no/

Speil og sliping

Telefon: 22 28 04 90
E-post: post@furulund.no
Internett: www.furulund.no

Cecilie Thoresens vei 5c, 1153 Oslo

Glassmester Knut Furulund.indd   1 03.01.2017   14.59

mailto:jannickeisaksen%40outlook.com?subject=
http://www.glassliperi.no
http://www.svalson.com
http://www.osloglass.no
http://www.glassmester1.no/honefoss/
http://www.centrumglass.no
http://www.friva.no
http://www.vental.no
http://www.glasslosninger.no
http://www.solskjermingsgruppen.no/
http://www.eag.no
http://www.glassbua.no
http://www.holvikglas.no/
http://www.solfilmsgruppen.no
http://www.sapabuildingsystem.no
http://www.wicona.no
http://www.schueco.no
http://www.veranda.no
http://www.furulund.no
http://www.osloglass.no
http://www.glassliperi.no
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Systemleverandører Tak og fasader

Tak og fasader

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

F A S A D E S Y S T E M  I  A L U M I N I U M

www.fasadeconsult.no

 Profilteam: Den komplette leverandør

 Profilteam prosjekterer, produserer og monterer 
fasader-glasstak-dører-vinduer-spesialfasader i aluminium og stål.

All produksjon foregår i vårt topp moderne fabrikkanlegg på Hamar.
Brannprodukter i E30- EI30-EI60-EI90-EI120.
Rustfritt: dører og vinduer.

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

 profilteam@profilteam.no

  ( forts)

firmapost@bolseth.no
Sapa Building System, Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller
 Tlf. 63 89 21 00, www.sapabuildingsystem.no
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Verktøy og maskiner

Perfect profile maching – since 1928.

elumatec Norge AS · Ringveien 1 · 3084 Holmestrand · Telefon +47 331 90 730 · info@elumatec.no · www.elumatec.com

elumatec inside.
Din totalleverandør av beslag 

og verktøy til glass

La deg inspirere.
Besøk vår utstilling sentralt i Oslo:

Østensjøveien 18, 0661 Oslo

Tlf: 22 07 17 70 
eller besøk vår hjemme side

www.permordt.no

Per Mordt.indd   1 14.02.2017   10.07

Bramo Glass og Klima AS har blitt JET Bramo AS. 
Bramo Glass og Klima AS har i 2016 blitt kjøpt opp av det Tyske konsernet JET Group. 

Vi vil fortsatt være den samme bedriften, det er kun endring i navn og logo.

Gamle Drammesvei 94, 3421 Lierskogen • Tlf. 32 24 05 60 • Fax 32 24 05 61

+ =

Jet Bramo.indd   1 09.02.2017   08.54

Vinduer.
Dører.
Fasader.

Mer informasjon på: 
www.schueco.no 

Leverandørreg. 5x6.indd   1 02.05.2016   09:29:27

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

SikaTack® Panel SYSTEM 
GLATT OG ELEGANT

1

2

3

4

6

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)

http://www.astrup.no
http://www.fasadeconsult.no
http://www.profilteam.no
https://www.bolseth.no/
http://www.sapabuildingsystem.no
http://www.holvikglas.no/
http://www.elumatec.com
http://www.permordt.no
http://www.bramo.no
http://www.schueco.no
https://nor.sika.com/


Pilkington Suncool™ Dynamic 

Solbeskyttende glass som automatisk  
tilpasser seg værforholdene.
www.pilkington.no

0973_ad_SuncoolDynamic_NO.indd   1 31.10.2017   17:36

http://www.pilkington.no

