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Kjære Schüco partner,
Vi søker økt konkurranseevne og mindre feil på byggeplass! 
Vi ønsker oss enkle dager hvor vi kan konsentrere oss om å 
gjøre en god jobb. Men vi opplever at det stadig dukker opp 
nye krav til dokumentasjon, sertifiseringer, kontrollordninger 
og kvalitetssystemer. Intensjonen er god, bransjen vår står 
ovenfor endringsprosesser som skal være tidsbesparende, 
effektiviserende og sikre riktig kvalitet i byggeprosessen. 
Utfordringen er å få til systemer og forskrifter som virker og 
ikke bare er for skrivebordsskuffen. Som ledende leverandør 
i vår bransje kjenner vi på denne utfordringen. Vi har for 
lengst digitalisert linjen fra kalkulasjon til produksjon, 
informasjonen flyter i samme søm ut til maskiner og 
terminaler i produksjonslinjen. Nå kan vi trekke sømmen 
inn i arkitektens modeller og tilknytte dokumentasjon og 
tilhørende miljødokumenter, smarte forenklinger som letter 
hverdagen. Våre prosjektrådgivere er i tillegg tilgjengelige 
for veiledning til valg av de riktige løsningene. For å 
få god økonomi i et prosjekt er det viktig å jobbe med 
riktige tekniske løsninger fra start. Kvaliteten på innputt 
i systemet og kvaliteten på fysisk arbeide er avgjørende 
for gode og holdbare løsninger. Vi må beholde og styrke 
de kompetente norske fagmiljøene og legge til rette for 
rekruttering til bransjen! Her er Glass og Fasadeforeningen 
på ballen, og vi som leverandør vil bidra med å tilby smarte 
systemer og digitale hjelpemidler i alle ledd. Dette er et 
must for å engasjere dagens unge samtidig som det vil øke 
konkurranseevnen.  
 I dette magasinet vil vi igjen sette fingeren på dagslys 
og utsyn, hvor viktig det er for trivsel og velvære. Dagslys 
er avgjørende faktor for trivsel i bolig og på arbeidsplass. 
Dagslys er avgjørende for læreklima på skoler og under-
visningsinstitusjoner. Det rette samspill mellom dagslys og 
utsyn, energibalanse og miljøhensyn krever omtanke og god 
prosjektering. 
 Vi har stor tro på en framtidig sterk og kompetent 
norsk fasadebransje. Sammen med byggherre, arkitekt og 
entreprenør skal vi finne de mest levedyktige løsninger for 
framtidens bygg!

Med vennlig hilsen 

Gøran Karlsen  
Daglig leder 

Gøran Karlsen, daglig leder Schüco Norge
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Tildelt ECOproduct-dokumentasjon
Som første systemleverandør av aluminiumsystemer 
til glassfasader, dører og vinduer har Schüco fått tildelt 
miljødokumentasjonen ECOproduct. Med dette beviser Schüco 
at fasadeprodukter basert på aluminium er miljøvennlige, noe 
som skal gjøre annen type dokumentasjon og egenerklæring 
unødvendig. Dokumentasjonen gir innsyn i byggevarens 
miljøprofil innen områdene inneklima, innhold av helse- og 
miljøfarlige stoffer, ressursbruk og klimagassutslipp.   
www.schueco.no/ecoproduct 

Sølv i Vugge-til-vugge-konseptet
“Vugge-til-vugge” betyr at råmaterialer gjøres om til produkter 
som kan bearbeides etter bruk og er et basismateriale med sin 
opprinnelige kvalitet intakt. Tre av Schüco sine produkter har nå 
blitt testet og fått sertifikatet i sølv, i henhold til den gjeldende 
C2C-standarden til The Cradle to Cradle Products Innovation 
Institute i USA. Disse produktene er Schücos mest solgte 
fasade- og vindussystemer, Schüco FWS 50.SI og Schüco AWS 
75.SI+, og i tillegg Schüco AWS 65.NL, som brukes i Nederland.  
www.schueco.no/vuggetilvugge

Fyller opp BIM-biblioteket 
Schüco har i flere år 
hatt BIM-objekter 
av sine systemer på 
BIMobject® Cloud. Det 
startet med de mest 
benyttede vindus-, dør- 
og skyvesystemene, 
men i det siste året har 
biblioteket økt med flere produkter, inkludert fasadesystemer. 
En nyhet er fem nye planleggingssett av vindussystemet 
Schüco AWS 75.SI+  med følgende funksjonelle egenskaper: 
innadslående og utadslående åpning, enhet med 
ventilasjonsåpning, barrierefri enhet og vippe/skyveelement. 
Det finnes også planleggingssett for innadslående og 
utadslående dører for Schüco ADS 75 SimplySmart og ADS 90 
SimplySmart-systemene. www.schueco.no/bim

To fasadesystemer  
vant iF DESIGN 
AWARDS i gull
Schüco International KG fikk i slutten av 
februar tildelt to av den renommerte prisen 
iF DESIGN AWARD i gull. Vinnerne var de to 
innovative og estetisk unike fasadesystemene 
Schüco Parametric System og Schüco 
FWS 60 CV. Den verdenskjente iF DESIGN 
AWARD har eksistert siden 1960. I år ble over 

5000 søknader levert inn. 75 av dem mottok den beste prisen. 
www.schueco.no/parametric,  
www.schueco.no/fws60cv

Opplev Schüco på BAU
Hvert andre år rigges den store messearenaen i München 
for Europas største byggemesse. Med en av messens 
største stands, stiller Schüco ut spektakulære og innovative 
produktnyheter i fascinerende omgivelser. Det er ikke bare 
produktene som vinner designpriser, men også messestanden 
når helt til topps på kåringslistene. Schüco Norge arrangerer 
tur til BAU og ønsker entreprenører, byggherrer, arkitekter og 
rådgivere velkommen til å melde seg på.  
Mer informasjon på www.schueco.no/bau 
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Arkitektur 
– en perfekt maskin eller 
en levende organisme?

Vår verden er i endring. Vi opplever økende grad av velstand og en betydelig 
befolkningsvekst, noe som fører til et stort sprang i ressursforbruket vårt. 
Suksesshistoriene om forbedring av energieffektivitet eller ny miljøvennlig teknologi 
drukner i verdens sult etter energi og råstoffer. Sakte, men sikkert forstår vi at det 
faktisk er måten vi lever på som må endres, slik at vi kan gi våre barn og barnebarn 
like gode livsbetingelser som vi selv nyter i dag.

Denne forståelsen og tydelige tegn 
på at klimaet faktisk endres driver 
debatten om en omstilling av våre 
livsmål. Det er nå vi må våge å 
stille spørsmål. Debatten om en 
ansvarsfull livskvalitet er et uttrykk for 
en grunnleggende samfunnsendring 
som går langt ut over temaer som 
miljøansvar og energikrise. Det må 
skapes et nytt verdisett for samfunnet 
og nye definisjoner på livskvalitet 
som samtidig legger til rette for nye 
økonomiske muligheter. Det gjelder 
å skape harmoni mellom menneske, 
natur og miljø. Bygninger står for ca. 
40 % av det totale energi- og råstoff-
forbruket. Det må utvikles løsninger 
som legger til rette for at råstoffer 
ikke går tapt, men gjenvinnes i et 
kontinuerlig kretsløp. 

Hvordan kan vi forbedre bygningers 
kvalitet uten å gå på akkord med 
forbruk av ressurser for fremtidige 
generasjoner? Dette spørsmålet er ikke 

bare viktig med hensyn til utformingen 
av bygninger, bo- og arbeidsmiljøer. 
Vi må evaluere våre ideer om verdier, 
hvordan vi lever sammen i byer og 
tettsteder, mobilitet og hvordan vi 
betrakter bygningens omgivelser. 
Grensene mellom bygninger og 
omgivelsene viskes ut. Vårt totale miljø 
må vurderes og det spiller ingen rolle 
om det dreier seg om et næringsbygg 
eller et hjem. Dagens sammenvevde 
informasjons- og teknologisamfunn 
skiller mindre og mindre mellom 
yrke og fritid. Ønsker om livskvalitet, 
i form av ro eller oppmerksomhet, 
kommunikasjonstilbud og nærhet 
til tjenester og opplevelser influerer 
i dag både arbeidsliv og fritid. 
Individualiseringen av samfunnet 
krever fleksible bygningsstrukturer 
for arbeid og fritid. Finnes allerede 
svarene på utfordringene?

Kvalitetsfaktorer kan være transparens 
og åpenhet i balanse med muligheten 

for å kunne trekke seg tilbake. 
Bygningens miljømessige fotavtrykk 
må kunne forsvares gjennom 
merverdier i form av fysiske kvaliteter, 
levetid og komfort. Bærekraft på sitt 
beste representerer nettopp dette. 
Et solcelle-anlegg på taket gir ingen 
opplevd merverdi selv om det er en 
god teknisk løsning. Derimot vil et 
grønt, beplantet tak berike brukerens 
opplevelse av bygningen. Vi må gjøre 
avveininger mellom kvantitative og 
kvalitative aspekter i arkitekturen og 
stadig være på jakt etter løsninger som 
målbart bidrar positivt til menneskets 
liv. Opplevelse av kvalitet bestemmes 
av mange små, men viktige faktorer. 
Utnyttelse av dagslys og tilgjengelig 
utsikt, akustiske kvaliteter og 
bebyggelsens proporsjoner utgjør alle 
viktige faktorer for velvære. Såkalte 
myke kvaliteter knyttet til opplevelse 
spiller en stadig viktigere rolle blant 
byggets funksjoner. Grunnleggende 
menneskelige krav til arkitektur er 

Tekst: Hanne Sofie Flem Bjørkestøl  
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trygghet, beskyttelse og funksjon. 
Komfort og velvære får en stadig 
viktigere rolle i totalbildet. Dagens 
arkitektur skal ikke bare fungere, men 
også «være sunn» for menneske og miljø. 

Flere av funksjonene som har 
betydning for innendørs opplevelse 
av komfort og trivsel befinner seg i 
byggets ytterhud, fasaden. Dagslys, 
skjerming mot blending eller 
uønsket solenergi, magasinering av 
overskuddsvarme, ventilasjon og 
tilførsel av frisk luft, et isolasjonsnivå 
som skaper et behagelig inneklima 
er alle faktorer som bestemmes av 

fasadedesignet. Det er realisert fasader 
som samspiller med naturkreftene 
framfor å «bekjempe» dem, ved 
å utnytte potensialet i allerede 
tilgjengelig teknologi. Ut fra en slik 
betraktning kan en langt på vei 
forestille seg fasaden som huden på 
en levende organisme som lever og 
tilpasser seg skiftende omstendigheter.

En kan i fremtiden forestille seg 
fasader der isolasjonsegenskaper, 
lystransmisjon og andre kvaliteter 
endres over døgnet og årstidene, 
egenskaper som implementeres 
i fasadene uten omfattende bruk 
av mekaniske innretninger med 

stort vedlikeholdsbehov. Når flere 
funksjoner plasseres i fasaden vil 
volumer for kanal- og kabelføringer i 
bygget kunne frigjøres til bruksarealer 
som også enklere vil kunne bygges om 
ved bruksendring. Materialbruken vil 
kunne reduseres og byggeprosessene 
forenkles når fasadeelementer får 
rollen som fler-funksjonsmoduler. 
Bygningskroppens indre kan da 
enklere utvikles ut fra rombehov og 
strukturelle betraktninger og arkitekten 
får større frihet til å konsentrere seg 
om å skape god arkitektur.

Kilde: People and Architecture. 

Schüco Int. KG Dr. Winfried Heusler.
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En regner at bygninger representerer opp mot 40 % av 
klodens totale energiforbruk. For å nå politisk vedtatte 
klimamål og ikke minst for å bidra til at jordkloden 
overlates til neste generasjon i god forfatning, må 
bygningsmassen red usere sine utslipp og sitt 
energiforbruk. Politikerne vedtar tekniske krav til nybygg 
og rehabiliteringsprosjekter. I tillegg drives utviklingen 
av innovatører som ønsker å være tidlig ute med grønne 
bygg. Miljøsertifiseringer som BREEAM NOR har aldri 
vært et krav fra myndighetene, men representerer i 
dag en trend innen næringsbygg. Pionerene drives av 
et ønske om å utgjøre en forskjell, men de ser også et 
økonomisk potensiale i å kunne tilby et fremtidsrettet 
bygg som styrker leietakers og eget omdømme. Uten 
økonomisk bærekraft vil en utvikling mot grønnere bygg 
stoppe opp.

Byggeforskriftene legger i hovedsak opp til et sterkt 
fokus på energi, noe som i noen tilfeller kan gå på 
bekostning av andre livsnødvendige faktorer. Kravet om 
tettere og tykkere vegger, samt luft som kun tilføyes 

mekanisk, reduserer vindusarealer og forsterker grensen 
mellom ute og inne. Sett på bakgrunn av at nesten 90 % 
av menneskelig aktivitet foregår innendørs og at arkitekter 
anstrenger seg for å redusere skillet mellom bygningens 
indre og naturen utenfor, utgjør regelverket en utfordring 
som heller ikke legger til rette for å utnytte ytterhudens 
potensiale.

Ideelt sett fungerer fasaden mer som menneskets hud 
enn som en tett regnfrakk. Vinduer som kan åpnes 
tilfører ikke bare frisk luft, men slipper også inn lyder 
og lukter fra naturen som omgir bygningen. Vegger og 
dekker av tunge materialer absorberer uønsket varme 
og fordeler den over døgnet. Ikke minst innebærer 
generøse glassflater at naturen utenfor smelter sammen 
med byggets indre. Enda viktigere er kanskje tilgangen 
på naturlig lys, som i tillegg til å redusere behovet for 
kunstig lys, har vesentlig effekt på vårt velvære.

Arbeidstilsynet har kommet med en tydelig rapport om 
viktigheten av tilstrekkelig dagslys på arbeidsplassen. 

Grønne bygg for en frisk planet 
- og for friske mennesker? 

Hva gjør dagslyset med oss?
I arbeidstilsynets veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen skriver arbeidstilsynet at: 

•  Dagslys fremmer vekst og utvikling. Det påvirker døgnrytmen (den «biologiske klokken»), som styrer  
 hormonsvingninger, energibalansen og en rekke kroppsfunksjoner. Dagslys fremmer våkenhet, trivsel,  
 sinnsstemning og yteevne om dagen.

•  Mangel på dagslys og forskjøvet døgnrytme («social jetlag») svekker helse og øker blant annet risiko for depresjon,  
 fedme, diabetes og dårlig tannhelse.

•  Dagslys fremmer læring og læringsmiljø. I California fant forskere at utviklingen i tester av elevenes skoleprestasjoner  
 fra høst til vår var 15-23 % bedre i klasserommene med best tilgang på dagslys sammenlignet med de som hadde  
 dårligst tilgang.

•  Kunstig belysning kan ikke erstatte dagslys fordi lysspekteret ikke gjenskapes godt nok.  
 Godt dagslys om dagen gir bedre søvnkvalitet om natten.

•  Studier har vist at både kontoransatte, elever og andre foretrekker å sitte nær vinduer med dagslys og utsyn  
 fremfor å oppnå bedre akustiske og synsergonomiske forhold lenger inn i lokalene. 
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SkinTech – et forskningsprosjekt 
for å utvikle smarte fasader 
Det er et ønske og behov for vinduer og fasader som kan langt mer enn å slippe inn dagslys og gjøre byggene 
tettere og bedre isolert. Forskningsprosjektet SkinTech – Advanced building skins with integrated technology tar for 
seg akkurat denne problemstillingen og har som mål å utvikle kunnskap og løsninger for fremtidens yttervegger og 
vinduer med integrert teknologi. Det skjer en stor utvikling innenfor disse produktområdene og smarte løsninger 
som styringssystemer, beleggteknologi på glass, solskjerming, solceller og ventilasjonsløsninger finnes allerede 
på markedet. Spørsmålet er hvordan disse kan utnyttes og samkjøres på en intelligent og smart måte. Med riktig 
teknologi integrert i fasaden kan vi utnytte veggens dynamiske egenskaper, og som tidligere nevnt bruke en levende 
organisme som modell for å oppnå energieffektivitet og samtidig øke komforten for brukeren av bygget. Vinduer kan 
eksempelvis ha nattisolering som reduserer varmetapet, eller doble fasadekonstruksjoner kan benyttes for passiv 
oppvarming og kjøling av ventilasjonsluft. Dermed utnyttes mer av fasadens potensiale og en reduserer behovet for 
tekniske installasjoner i byggets indre.

Fasader og vinduer skal naturligvis alltid ivareta primære funksjoner som varmeisolasjon, regn- og vindtetthet, 
tilleggsegenskaper skal ikke gå på bekostning av disse. Opake fasader kan eksempelvis benyttes i samvirke med 
integrerte ventilasjonssystemer og lagringsplass for termisk energi.  

Sammen med SINTEF, NTNU, Saint Gobain Byggevarer og NorDan skal Schüco samle erfaringer fra utprøving av 
løsninger i ZEB Research Lab i Trondheim og i et demonstrasjonsbygg som oppføres av Saint-Gobain. Prosjektet 
finansieres av Forskningsrådet og industriepartnerne.

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. 

Vi behøver smarte fasader. 
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Med fokus  
på innovasjon 
og smarte fasader

Schüco bidrar til smartere fasader 
Schüco utvikler kontinuerlig innovative og bærekraftige 
fasadeløsninger som skal gjøre det mer komfortabelt og sikkert å 
bo, arbeide og tilbringe tid i bygninger. Samtidig skal produktene 
utvikles med fokus på design. En bærekraftig arkitektur 
handler om mye mer enn maksimal energieffektivitet. Moderne 
aluminiumfasader kjennetegnes av slanke profiler, design av høy 
kvalitet og perfekt integrering av funksjonelle elementer, samtidig 
som de gir optimal ytelse. Fasadesystemet Schüco FWS (Façade 
Wall System) representerer et omfattende standardprogram som 
imøtekommer dagens krav til ytelse og design. FWS-plattformen 
inneholder de kjente systemene Schüco FW 50+/FW 60+, i 
tillegg til nye og interessante konsepter. Dette er sammen med 
vindusbeslaget TipTronic SimplySmart, et nyutviklet svingvindu, 
samt det koblete vinduet AWS 120 CC.SI lansert på det norske 
markedet i 2016. I tillegg har Schüco Door Control System fått 
flere smarte funksjoner. Med Schüco SmartActive har Schüco 
utviklet en ny overflatebehandling som effektivt fjerner bakterier 
på dørhåndtak, vindusvridere og profiloverflate.

Schüco fasade FWS 60 CV
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Schüco fasade FWS 35 PD

En arkitektur med store 
transparente glassflater fortjener 
minst mulig forstyrrelser fra 
fasadens bærestruktur. Tekniske 
krav setter ofte en begrensning 
for hva som er mulig å realisere. 
Gapet mellom tekniske krav 
og estetikk reduseres vesentlig 
med nyheten Schüco FWS 35 
PD (Panorama Design). Med en 
profilbredde på kun 35 mm og 
3-lags glass inntil 52 mm tykkelse 
kan det passivhus-sertifiserte 
systemet oppnå svært gode Uf-
verdier. Tre dreneringsnivåer på 
bæreprofiler og mulighet til å 
kombinere med åpningsvinduer 
og dører gir designmessig 
fleksibilitet.

Den nærmest rammeløse fasaden 
er velegnet for glasspartier på 
bakkeplan i forretningsbygg så 
vel som bolig. Svært ofte tegnes 
en høy førsteetasje, som skal 
inneholde forretninger, en hotell-
lobby eller annen publikumsrettet 
virksomhet. 

Schüco fasade FWS 60 CV 

Schüco FWS 60 CV består av gjennomgående 
slanke profiler med optimal lyd- og 
varmeisolering. Her integreres åpningsvinduer 
eller fransk balkong-dører, slik at de fremstår 
med samme bredde som faste karmer (60 mm). 
Hittil har kombinasjonen av fasadesystem og 
åpningsvindu resultert i dobbelt opp med profiler 
og naturlig nok en mye større profilbredde. 
Schüco fasade FWS 60 CV er designet slik at 
åpningselementene kun er synlige fra innsiden 
av bygget. Fra utsiden fremstår hele fasaden 
ensartet uavhengig av om feltet er fast eller 
åpningsbart. Profildybder vil være 65- eller 85 mm 
avhengig av om elementet bygges som vindu 
eller etasjehøy fasade.

Schüco FWS 50 og FWS 60 

Schüco FWS 50 og FWS 60 setter 
nye standarder for produksjon og 
energieffektivitet. Ved videreutvikling 
av de kjente systemene var fokuset 
rettet mot å forenkle produksjonen 
i verkstedet og håndtering på 
byggeplassen. Nye prefabrikkerte 
systemkomponenter sørger for raskere 
og dermed mer effektiv produksjon 
i verkstedet. Schüco fasade FWS 50 
og FWS 60 tilbyr arkitekter mange 
designmuligheter innenfor standard 
profilsortiment– inkludert den passivhus-sertifiserte SI (superisolerende)-
versjonen. 

Store og tunge glassruter kommer som en konsekvens av krav om 3-lags 
glass kombinert med store glassflater. Nye løsninger sikrer at disse 
vektene bæres på en trygg og sikker måte. Systemintegrerte løsninger for 
kabelgjennomføringer ivaretar fasadens tetthet der utvendig solskjerming, 
solcellepaneler eller andre elektriske komponenter benyttes.

Utvidelsen av systemplattformen åpner nye og spennende 
fasadekonstruksjoner innenfor rammene av dokumenterbar «hyllevare» 
som gir arkitekter, utviklere, byggherrer og brukere en attraktiv og 
bærekraftig merverdi.

i   For mer informasjon se www.schueco.no/fws

Schüco fasade 35 PD

Horistontalt snitt av Schüco fasade FWS 
35 PD

Horistontalt snitt av 
Schüco fasade 60 CV

Horistontalt snitt av Schüco  
fasade FWS 50 med kabelføring
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Schüco lufteluke AWS VV (Ventilation Vent) 

Schüco lufteluke AWS VV (Ventilation Vent) er et 
tett åpningsbart element med 300- eller 250 mm 
bredde som også kan leveres med Schüco TipTronic 
SimplySmart beslag. Lufteluken er optimal i bygninger 
der aktiv fasadeventilasjon skal benyttes. Lufteluken kan 
programmeres for eksempelvis automatisk nattkjøling eller 
sensorstyrt lufting. Brukeren kan også betjene elementet 
manuelt eller via tastetrykk. Schüco lufteluke AWS VV med 
TipTronic SimplySmart representerer et økonomisk gunstig 
alternativ til konvensjonelle ventilasjonsløsninger.

Automatisk lufting med  
TipTronic SimplySmart
Schüco TipTronic SimplySmart markerer et generasjonsskifte innen 
skjulte mekatroniske beslag fra Schüco. En av mange nyheter er 
en forbedret motorteknologi og mekanisk optimering som tydelig 
senker støynivået. Med dette tilbyr Schüco en av de mest stillegående 
mekatroniske motorene på markedet. Det er viktig å redusere 
driftsstøy så mye som mulig, slik at elever, medarbeidere eller 
besøkende ikke forstyrres hver gang vinduet åpnes eller lukkes. Et 
bygg bruker normalt betydelig energi på å kjøle ned arealene, særlig 
om sommeren. Schüco TipTronic SimplySmart gjør det enkelt å åpne 
vinduene for effektiv kjøling og tilførsel av frisk luft i løpet av natten.  

Privatpersoner velger stadig oftere mekatroniske løsninger på vinduer 
i egen bolig. Dersom en ønsker nattkjøling, bør vinduene betjenes så 
lydløst så mulig. Samtidig som motorstøyen er minimert, har Schüco 
maksimert åpningsbredden for dreie-vippe vinduer med TipTronic 
SimplySmart til hele 250 mm. Dette muliggjør en mer effektiv 
ventilering. Økte isolasjonstykkelser i veggene gjør vindussmygene 
dypere, noe som krever større luftetverrsnitt. En annen fordel er den 
nye klembeskyttelsen, som fungerer ved hjelp av en selvlærende 
algoritme. De nye beslagssystemene registrerer motstand ved 
lukking og åpner seg igjen. På denne måten kan systemet innenfor 
visse rammer tilpasse seg omgivelsene. De nye beslagene basert på 
SimplySmart-konseptet gir enklere produksjon og montering. 

Schüco TipTronic SimplySmart 
kan betjenes via håndtaket, en 
bryter på veggen, et display, 
sentralstyring med BUS-tekno-
logi eller via nettbrett / mobil. 
Forbindelsen til sentralstyrings-
teknologi som KNX er ytterligere 
forbedret.

På Schüco TipTronic Simply- 
Smart er motoren integrert i profilen. 

Schüco lufteluke AWS VV 
(Ventilation Vent)

i   For mer informasjon se www.schueco.no/tiptronicsimplysmart
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Smart entré med Schüco DCS 
Schüco DCS (Door Control System) har fått et nytt Touch 
Display og representerer en innovasjon innen dørstyring. 
Integrert i profilen kan den mer enn fire tommer store 
berøringsskjermen betjenes intuitivt som en smarttelefon. 
Den forener alle funksjonene til dørkommunikasjonen 
med adgangskontrollens funksjoner, slik som husnummer, 
„scrollbar“ dørklokkeliste, adgangskode, intercom med 
videokamera og døråpner. Med Schüco DCS Touch Display 
utvider Schüco det modulbaserte Door Control System.

Når en person nærmer seg inngangen aktiveres systemet ved 
hjelp av et bevegelsesdetekterende kamera. På en enebolig 
endrer displayet seg fra husnummer til ringeklokke med 
navn. På boliger med flere leiligheter vises en dørklokkeliste 
som kan „scrolles“ på samme måte som en smarttelefon. 
Berører den besøkende ringesymbolet, ringer det på. 
Videokameraet overfører bildet av besøkende til den interne 
enheten (Schüco video-internstasjon, IP-videotelefon, 
smarttelefon, nettbrett eller PC). Eieren kan nå kommunisere 
og åpne døren for den besøkende via denne enheten. 

Koblet vindu for god lydisolasjon og 
integrert solkontroll
Et koblet vindu inneholder mange muligheter som kan gjøre det til et interessant 
alternativ når gamle vinduer skal skiftes ut.

Gode grunner for å velge det koblete vinduet Schüco AWS 120 CC.SI er svært 
gode lydisolerende egenskaper samt muligheten for å integrere persienne i 
luftrommet mellom rammene. Luftrommet kombinert med gode lydglass yter 
inntil Rw 53dB / Rw+Ctr 49dB. Persiennen monteres uten bruk av verktøy, den 
ligger beskyttet for vær og vind og er enkel å vedlikeholde. Posisjoneringen 
forhindrer uønsket sidelys. Vinduet er også passivhussertifisert.

Kombinert med Schücos moderniseringskarm for rasjonell utskifting av vinduer, 
eventuelt supplert med Schüco ventilasjonssystem og -TipTronic beslag 
representerer AWS 120 CC.SI en interessant mulighet til å påvirke innemiljøet i 
forbindelse med et oppussingsprosjekt. 

Schüco AWS 120 CC.SI med integrerte persienner

 Touch Display betjenes på tilsvarende måte som en smarttelefon.

Eieren kan enkelt se og kommunisere med den besøkende fra en intern enhet. 

i   For mer informasjon se www.schueco.no/aws120ccsi

i   For mer informasjon se www.schueco.no/dcs
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Panoramautsikt med ypperlig komfort 
Schüco svingvindu 

Schüco tilbyr en ny systemløsning for vinduer med et interessant åpningsalternativ. 
Denne gjør det mulig å realisere åpningsvinduer i unike panoramaformater som 
også er velegnet for effektiv romutlufting. Den nye profil- og beslagskonstruksjonen 
inneholder særlig to interessante nyheter: midtpakningen og innebygde hengsler. 
Hengslene inneholder et fjærsystem som bidrar til at svært store vindusflater kan 
håndteres med minimal kraft. Vinduet betjenes enkelt med den låsbare vrideren og 
kan med enkelhet dreies 180° for rengjøring. Låsteknikken på Schüco svingvindu kan 
etter ønske leveres med innbruddssikring inntil klasse RC3 etter NS-EN 1627. Dette 
er en av mange systemfordeler som oppnås ved å velge Schüco SimplySmart som 
basisbyggesett. I tillegg kommer en forenklet planlegging, produksjon og montering. For 
å oppfylle ulike varmeisoleringskrav tilbyr Schüco tre byggedybder helt opp til 75 mm. 

Schüco SmartActive 
Schüco SmartActive, den antimikrobielle langtidsbeskyttelsen for Schüco 
AWS vindussystemer, reduserer effektivt antallet bakterier, hindrer deres 
videre utbredelse og påvirker ikke mennesker og omverdenen. Strenge krav til 
hygiene, eksempelvis i sykehus, sykehjem, barnehager og andre offentlige bygg, 
øker stadig. Særlig viktig er dette med tanke på multiresistente bakterier som 
vanskeliggjør medisinsk behandling. Schüco har utviklet det første vindussystemet 
med en antimikrobiell overflate. Schüco SmartActive er fleksibel i bruksomfanget 
og kan benyttes kun på vrideren eller også på øvrig profiloverflate. 

Schüco SmartActive er optimal for miljøer med 
strenge krav til hygiene som eksempelvis sykehus

Schüco svingvindu i 180°-rengjøringsposisjon  i   For mer informasjon se www.schueco.no/svingvindu

i   For mer informasjon se www.schueco.no/smartactive
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Vis vei til sikrere 
omgivelser  
Sikkerhet er et tema som blir viktigere 
og viktigere på mange ulike arenaer. 
Bygninger må tåle mer enn før, 
både når det gjelder brann og røyk, 
men også eksplosjoner, skudd og 
innbrudd. For privatpersoner er temaet 
sikkerhet spesielt gjeldende innenfor 
innbruddssikring. Kun et fåtall er bevisst 
på RC-klasser når de går til innkjøp av en 
ny skyvedør, inngangsdør eller et vindu. 
Det er vår oppgave å opplyse kunden om 
hvilke muligheter han faktisk har til å sikre 
sitt eget hjem. 

Til høyre vises en tabell med oversikt over 
alle produktene Schüco tilbyr innenfor 
innbrudd- og skuddsikring.  

Klassifiseringer for innbrudd og skudd
SCHÜCO INNBRUDD SKUDD

NS-EN 1627 /-1630 FG-godkjent NS-EN 1522

ADS 50.NI RC 2

AWS 60 RC 2 RC 2

ADS 65.NI RC 2

AWS 65 RC 2/-3 RC 2/-3

ADS 65 HD RC 3 RC 2/-3

AWS 70.HI RC 2/-3 RC 2/-3

ADS 70.HI /-HD RC 3 RC 2/-3

AWS 75.SI RC 2/-3 RC 2/-3

ADS 75.SI /-HD.HI RC 2/-3 RC 2/3

AWS 90 RC 3

ADS 90.SI RC 2/-3 RC 2/-3

AWS 90 BR RC 4 FB4(S/NS)

ADS 90 BR RC 4 FB4(S/NS)

FWS 50 RC 3 FB4(S/NS)

FWS 60 RC 3 FB4(S/NS)

FWS 60 prosjektløsning RC 4

ASS 70 FD RC 21) RC 2

ASS 70.HI RC 21) RC 2

ASS 50 RC 21) RC 2

ASS 77 PD RC 21) RC 2

1) Avhengig av utførelse

Ihht til DIN EN 1627:2011-09, NA.10 er WK- og RC-klassene 2-5 likestilt.  
WK 6 krever supplerende prøving før godkjennelse for RC 6.

JANSEN INNBRUDD SKUDD

NS-EN 1627 /-1630 NS-EN 1522

Economy 60 dør / vegg RC 3 FB4-62)

Economy 50 vindu RC 3 FB4-62)

Janisol dører / vegg RC 3 FB4-62)

Janisol / Janisol Primo RC 3 FB4-62)

VISS RC 3 FB4

VISS prosjektløsning RC 4

2) Klassene FB5 og FB6 er avhengig av tilleggs-stål på begge sider av karm / ramme samt glasstyper som 
ikke overskrider maks. tillatt tykkelse. 

Ihht til DIN EN 1627:2011-09, NA.10 er WK- og RC-klassene 2-5 likestilt.  
WK 6 krever supplerende prøving før godkjennelse for RC 6.
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Med vann som inspirasjon  
Bygget ligger sentralt langs byens kulturakse mellom 
små trehus på den ene siden og større modernistiske 
bybebyggelse på den andre siden. Fasadekonseptet er 
utviklet med vann som assosiasjon og som fanger opp 
elementer som bevegelse, relieff, refleksjon, gjenskinn 
og transparens. Dobbeltfasaden består av en indre 
bygningsfasade, som utgjør selve klimaveggen. De tette 
fasadefeltene mellom etasjene består av komposittmateriale 
med trefinér og representerer treverket fra den tradisjonelle 
bergensbebyggelsen. Det ytre laget legger seg som et 
bølgende skall rundt bygget. I følge arkitekten, Jan Erik 
Rossow fra arkitektgruppen Cubus, reflekterer og endrer 
dette seg etter værskiftene og årstidene i Bergen. 

Atriet danner byggets kjerne og indre skulptur som skaper 
et spennende rom for interaksjon mellom ulike plan og de 
enkelte leietakerne. På dagtid flommer dagslyset gjennom 
glassfasadene og glasstaket og skaper en lys og naturlig 
stemning. 

Tverrfaglig samspill og flere hundre tegninger  
Bolseth Glass har gjennomført den spesielle og krevende 
fasadekontrakten i totalentreprise direkte med byggherren.  
Kontrakten er en komplett tetthus-entreprise til rundt 50 
millioner kroner, eks. mva. En stor fasadejobb i norsk 
målestokk. 
– Vi har lang tradisjon med store og kompliserte jobber, 
forteller prosjektleder Morten Bolseth i Bolseth Glass.  

Bolseth har utviklet og detaljprosjektert fasadene i 
tverrfaglig samspill med byggherrens arkitekter og 
rådgivere. Alle elementer er produsert etter teoretiske 
digitale tegninger og løsningene er delvis modellert i 3D, 
for å klare de mest krevende geometriske utfordringene. 
Bolseth sitt prosjekteringsteam har produsert flere hundre 
tegninger for å få dette til.
All prosjektering og produksjon er også utført ved Bolseth 
sitt hovedkontor og moderne fabrikkanlegg på Sandane i 
Nordfjord. Anlegget har en produksjonsflate på 3500 kvm 
og et like stort innegjerdet uteområde for mellomlagring av 
ferdigproduserte elementer. 

Møter konkurransen med moderne produksjon  
Bedriften har satset mye på optimaliserte produksjons-
prosesser de siste årene. Produksjonsunderlag blir utført  
på prosjekteringsavdelingen i SchüCal og SchüCad 
og overført digitalt til CNC-styrte bearbeidingssentre i 
fabrikken. 
– Vi må ligge helt i front med teknisk gode og rasjonelle 
løsninger, høy presisjon, og rask gjennomstrømming i 
fabrikken, for å klare dagens konkurransesituasjon, uttaler 
Bolseth. Siste store maskininvestering er et 25 meter 
langt maskinsenter som både kapper, freser og borer 
aluminiumprofiler i en og samme operasjon. Maskinen har 
i tillegg et magasin som gjør det mulig å legge inn flere 
profiler, som automatisk mates inn for bearbeiding så snart 
forrige profil er ferdig. 

Unike glassfasader fra Sandane 

slipper dagslyset inn
Mellom vestlandske fjell, lakseelver og epletrær og der ingen skulle tru at nokon kunne ... utvikle 
landets mest spektakulære fasadekonstruksjoner, finner vi Schüco Partner Bolseth Glass, en av 
landets fremste fasadeentreprenører. Med ti tusen kvadratmeter fasade levert til sitt siste ferdigstilte 
prosjekt, Jonsvollkvartalet, har de bidratt til at den ambisiøse byggherren Sparebanken Vest har fått 
et fascinerende kontorbygg, samt årets Eiendomspris 2016.  

Tekst: Hanne Sofie Flem Bjørkestøl 
Foto: Arkitektgruppen CUBUS AS
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»

Glasstaket sørger for at byggets 
indre får tilgang på daglys
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For å garantere at 
de spesialkonstru-
erte fasadeelemen-
tene hadde riktig 
tetthet med hensyn 
til regn-, luft- og 
sterkt vindtrykk, ble 
et element fraktet 
ned til Schücos test-
senter i Bielefeld, 
Tyskland.   

Den tekniske fasadeløsningen
Det er totalt utført rundt 10.000 kvm av ulike fasadetyper til 
prosjektet: 

Elementfasader 
Hovedfasadene i prosjektet er utført som dobbelfasader  
med tre elementsjikt pluss et bæresystem utført i stål  
(indre lag, midtre lag, ytre lag). Alle sjikt er utført som 
ferdig fabrikkproduserte elementer, klart til oppheising og 
montasje på byggeplass.

• Indre sjikt er utført som isolerte elementfasader i 
spesialtilpasset Schüco profilsystem USC 65 F.HI.  
Elementene har delvis tette felt og delvis 3-lags 
isolerglass.

• Bæresystemet for midtre og ytre sjikt er utført av 
mellomliggende prefabrikkert stålkonstruksjon. 

• Mellomsjiktet består av et spesialutviklet element- 
system av aluminium med Prodema fasadeplate ytterst,  
og tilbaketrukket skjult fasadepersienne. Det er også 
montert gangrister i hver etasjehøyde for vask og 
vedlikehold i hulrommet.

• Ytre elementsjikt fungerer som klimabuffer og støy- 
skjerm, og består av spesialdesignede aluminiumprofiler  
og jernfattig laminert glass montert som horisontale 
glassbånd som sakser inn og ut i et fast system.  
Dette gir et uvanlig og spennende fasadeuttrykk.  
Denne konstruksjonen er også utført som fabrikk- 
ferdige elementer klart til oppheising/montasje.

I tillegg er den store atriumfasaden utført som 
elementfasade, men her er det bare et sjikt.  

Dobbelt krummet skråfasade 
Den store skråfasaden er spesiell. Hvert individuelle  
glass har forskjellig størrelse, vinkel og krumming, noe  

som medfører at alle glassene er kaldbøyd og står montert 
under et konstant press. 3-lags glasset i fasaden er utført 
med herdet glass i alle glasslag. Dette er en såkalt dobbelt 
krummet fasade utført etter påhengsfasade-prinsippet med 
Schüco FW 60+.HI systemprofiler.

Bakkeplanfasader og glasstak 
Bakkeplanfasadene og glasstaket er også utført som 
påhengsfasader basert på Schüco FW 60+.  Alle fasader  
er supplert med dører og røykventilasjonsluker. 
Tette fasadearealer i bakgården er kledd med utlektede 
sementbaserte fasadeplater.

Ansvarsbevisshet og beste kvalitet i alle ledd 
I tillegg til prosjektering og produksjon, blir også all 
montasje utført av Bolseth. Fasadebransjen er spesiell 
ved at man har ansvaret for så mange ledd i verdikjeden. 
Det er krevende og betinger god planlegging, tett dialog, 
dyktige, pålitelige og ambisiøse fagfolk i alle ledd, og ikke 
minst gode relasjoner mellom ansatte, mot byggherresiden 
og med andre aktører på byggeplassen. Alt dette må 
vektlegges tilstrekkelig for å få god flyt i alle prosesser og 
ikke minst for å unngå feil. 
– Vi tror vi er gode på dette også, avslutter Morten Bolseth. 

BOLSETH GLASS AS 
Bolseth Glass AS ble etablert i 1961 og har de siste 15 - 20 årene vært en 
av Norges ledende fasadeentreprenører. Bedriften har hovedkontor og 
fabrikk i Sandane i Nordfjord, med montasjeavdelinger i Oslo og Bergen. 
Bedriften har de siste 10 årene hatt en omsetning på rundt 100-150 mill. 
kroner. Bedriften sysselsetter ca 70 personer. www.bolseth.no

Hovedkontor og fabrikk til Bolseth Glass i Sandane

Elementene bygges i sin helhet under tak i produksjonshallen i San-
dane

»

»
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Dere har valgt en moderne arkitektur 
med mye glass i fasaden, samt en åpen 
struktur i midten av bygget. Hva er 
konseptet og tanken bak?  
– Bygningen har hatt et tydelig konsept med 
tre hovedgrep: bygrepet, fasadeuttrykket 
og den indre skulpturen. Bygningen ligger 
både som en del av byens kulturakse og i et 
transformasjonsområde mellom små trehus 
på den ene siden, og større modernistisk 
bybebyggelse på den andre siden. Byggets 
utforming er et resultat av et ønske om å 
tilpasse seg disse ulike bygningsformer 
og strukturer. Ved hjelp av lysberegninger 
ble det «skåret» i hovedvolumet slik at de 
gamle småhusene fikk sol på seg minst 
en gang om dagen. Dette har blitt byggets 
karakteristiske «vindskjeve» skråfasade. 

Dobbelfasaden i glass gir et spennende 
kunstnerisk bilde. Ligger det noe 
dypere mening med valget av denne 
fasadeløsningen?  
– Fasaden skal være inviterende og gi 
inntrykk av transparens og åpenhet. Det har 
også vært viktig med en tydelig arkitektur 
som går i dialog med omgivelsene, samtidig 
som den gir bygget en egen identitet. 
Utformingen av fasaden har derfor hentet 
inspirasjon fra byggene rundt ved bl.a. 
ha elementer av tre i fasaden. I tillegg har 
nærheten til vannet og sjøen vært en viktig 
valg som metafor for utformingen av det 
ytterste laget i en dobbel fasade. Vannet er et 
viktig element på Vestlandet og derfor brytes 
glassene som bølger rundt hovedvolumet. 
Brytningen i glasset er også en søkt metode 
for å bryte ned fasaden til en menneskelig 
skala. Dette gjør det nye finansbygget til en 
inviterende og viktig del av byvevet.
 
– Været og himmellyset i Bergen er veldig 
spesielt, og endrer seg hele tiden fra skyet 
til solskinn. Fasaden skulle endre uttrykk 
med det skiftende været på Vestlandet. 
Relieffene i den bølgende fasaden der 
glasset går ut og inn er med på å forsterke 
dette og gir en stadig endring i byggets 
utrykk - gjennom hele døgnet og de ulike 
årstidene.

Jonsvollkvartalet er arbeidsplassen til 
mange mennesker. Her skal de jobbe, 
møtes, spise og føle seg bra. Hvordan 
ble strukturen i bygget i forhold til 
menneskenes behov?     
– Et indre skulpturelt atriet er byggets 
kjerne- et fellesrom der de ulike leietakerne 
og medarbeiderne møtes. Målet har vært 
å skape et aktivt rom med møteplasser for 
arbeid og diskusjoner, der synergieffekter 
av å samle de ulike bedriftene i bygget 
kommer til sin rett. Dette er løst med rause 

I dialog med arkitekten 
Jan Erik Rossow fra Arkitektgruppen Cubus AS i Bergen er arkitekten bak det fascinerende Jonsvoll-
kvartalet, et praktbygg som har tatt det meste av hans tid i de åtte årene han har bodd i Bergen. 
Bakgrunnen for den valgte arkitekturen og hvordan denne legger til rette for et godt arbeidsmiljø,  
får vi vite i dialog med arkitekten.  

Arkitekt Jan Erik Rossow
Arkitektgruppen Cubus AS 

På dagtid flommer dagsly-
set gjennom glassfasadene 
og glasstaket og skaper en 
lys og naturlig stemning.
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ARKITEKTGRUPPEN CUBUS AS

Arkitektgruppen CUBUS AS er et av Vestlandets største arkitekt- og 
planleggingsmiljø. De søker tverrfaglighet i sine prosjekt og tilbyr høyt 
kvalifisert kompetanse innen planlegging, landskapsarkitektur og 
byggarkitektur. Som tverrfaglig kontor har bedriften gjennomført prosjekt 
fra byplanleggingskala ned til gatemøbleringsdesign. De holder til i 
Bergen sentrum og har mange av sine prosjekt i bergensområdet og på 
Vestlandet, men også i resten av landet.
www.arkitektgruppen-cubus.no

fellesarealer, uformelle møterom 
og –plasser i atriet, som danner 
arena for nye arbeidsformer. Her 
krysses alle veier og tilfeldige møter /
diskusjoner oppstår. Atriet er utformet 
med sterke assosiasjoner til den 
norske natur med fjell og bresprekker. 
Lyset filtreres gjennom tak og fyller 
rommet med et diffust nordiske lys, 
der rommets karakter endrer seg etter 
skiftende værforhold. Form, fargevalg 
og materialer gir bygget en indre 
skulpturell identitet, der lys, tre og 
stein har vært førende materialvalg for 
å skape tidløse rammer for fremtiden.

– Atriet fremstår med forskjellige 
egenskaper, avhengig av om det er 
dag eller natt. På dagtid er det et lyst 
og solfylt rom, fylt av energi, der man 
tydelig kan se hva som skjer i bygget. 
Om kvelden fremstår det som et 
opplyst skulpturelt rom som knytter 
sammen hele byggets indre.

Hvordan har dere ivaretatt 
dagslyset i bygningen? 
– Helt fra begynnelsen av prosjektet 
har vi hatt stor fokus på å få mye 
dagslys inn i bygget. Vi har jobbet 
bevisst med å få til et kompakt 
bygningsvolum iht energikrav, slik at vi 
kunne sikre vinduer som gikk fra gulv 
til himling i alle fasader. Når dagslyset 
treffer rett på gulv og himlingsflatene, 
reflekteres det lenger inn i bygget. 
Atriet er utformet som en skulpturell 
og identitetsbringende form i rommet. 
Som en del av dette har det blitt 
fokusert på hvordan atriet skulle bringe 
dagslys så langt inn og ned i bygget 
som mulig. Alle overflater og materialer 
i atriet som f.eks. himling og rekkverk er 
lyse for at de skal reflektere lyset.

– For å få gode tredimensjonale 
opplevelser av rom er det viktig at 
daglyset kommer fra ulike retninger. 
Derfor har vi vært bevist på å få til 
gjennomgående lys og utsyn gjennom 
bygget, samtidig som alle innganger 
mellom fellesarealer og kontorarealer 
er laget brede og med glassdører. 
Glasstaket er også med på å bringe lys 
langt ned i bygget og gi fellesarealene 
en ekstra dimensjon.

– Kontorarealene og spesielt felles-
arealene rundt atriet har blitt gode  
rom å være i og tilbakemelding fra 
brukerne er at mange ansatte har  
fortalt at daglige hodepiner har gitt  
seg etter at de flyttet inn i nytt bygg, 
avslutter Rossow.

 De mørke profilene fra gulv til tak skaper en lun stemning, samtidig som den store mengden 
dagslys gir hele rommet et godt og naturlig lys.

Tilbakemeldinger fra de ansatte er mindre hodepine som følge av bedre lysforhold 
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Store glassfasader med mye dagslysinnslipp 
Hele 2400 kvm med glassfasade er montert mot vest på Store Nonnen, noe 
som gir bygningen den største glassfasaden i hele Bergen sentrum. Fasaden er 
levert av Bolseth Glass. Glasset i fasaden er av type Pilkington Suncool, et to-lags 
soldempende glass med seks millimeter tykke ruter og 26 millimeter avstand 
imellom. I underkant av de store rutene er det dekkekanter av farget fasadeglass 
og i første etasje er det brukt innbruddshemmende (D1) glass. 

Intelligent solskjermingssystem fra Schüco 
400 persienner av typen Schüco CTB ble montert fra første til fjortende etasje på 
sør-øst og sør-vest fasaden. Aluminiumspersiennen CTB (Concealed Toughened 
Blind) består av mikrolameller og kan enten integreres i fasaden, ligge utenpå 
fasaden eller ligge foran et vindu i flukt med vindusprofilen. Persiennen kan rulles 
opp og styres automatisk. Den tåler en vindbelastning på hele 30 m/s (vindstyrke 
11). Når sola står minst 20° over bakkenivå, skjermer persiennen for alt direkte 
sollys og fungerer dermed optimalt som varmebeskyttelse om sommeren. 
De elokserte lamellene har konvekskontur på utsiden og konkav på innsiden. 
Dette gir effektiv solskjerming og samtidig optimalt utsyn. Matt lamelloverflate 
forhindrer blending både på innsiden og utsiden av bygget. Dette, kombinert 
med lamellformen, gir god tilgang på diffust dagslys i bygget.

Byggteknisk rådgiver hos Schüco Norge, Tomasz Zamrzycki, har vært tett på 
prosjekteringen av solskjermingssystemet og forteller om hvilke fordeler man har 
ved å velge en utenpåliggende solskjerming. – Den utenpåliggende varianten 
av Schüco CTB tilbyr fasadeentreprenøren en enkel montasje, samtidig som 
den gir et mer sikkert resultat med tanke på kuldebroer. Integrerte løsninger leder 
kulden fra utsiden og lenger inn i bygningskroppen, mens den utenpåliggende ligger 
utenpå all isolasjon. Det kan føre til et bedre energiregnskap. Fasaden kunne i dette 
tilfellet forbli urørt og samtidig få en ekstra viktig egenskap, solskjerming. Noen kan 
kanskje mene at den integrerte versjonen gir et penere helhetsuttrykk, men i dette 
tilfellet synes jeg resultatet ble veldig fint. Videre forteller han at det ble valgt et 
intelligent styringssystem som baserer seg på lysstyrke, vind, nedbør, temperatur, 
tid og solposisjon, i tillegg til at det tar hensyn til slagskygger fra utstikkende deler 
av bygget. – Byggherre ønsket seg persienner som går opp og ned helt automatisk 
uten mulighet for overstyring og det fikk han, forteller Zamrzycki. 

KNX-systemet er et intelligent styringssystem. Værsentralen måler utvendig 
lysnivå over 360°. Solautomatikken aktiveres i værsentralen når den angitte 
lysstyrkegrenseverdien oppnås, basert på den aktuelle solposisjonen 
(asimut og høyde, ikke datatabell), og åpner eller lukker (hever eller senker) 
persienner tilsvarende. Systemet stiller CTB inn i henhold til skyggestrategien. 
CTB er kjørt opp på fasader som ikke er i direkte sollys. Når den angitte 
lysstyrkegrenseverdien blir underskredet, kjøres solskjermingen opp etter 
en tidsforsinkelse. Sol-automatikken kan slås av og på sentralt for hver 
sektor. Tidsforsinkelser og tilsvarende driftsstrategier forhindrer uønskede 
bevegelser. – For sektorene i sør-øst fasaden er det i programvaren lagt inn en 
beregningstabell, hvor det er tatt hensyn til den årlige skyggen på tilsvarende 

Intelligent solskjerming  
på Nonneseterkvartalet
Sør for Statens Hus i Bergen sentrum står to nonner, Store Nonnen på tretten etasjer og Lille Nonnen på 
elleve etasjer. Nybyggene er koblet sammen og utgjør den fjerde veggen i det såkalte Nonneseterkvartalet. 
Byggene huser Skatteetaten, det vil si Hordaland fylkesskattekontor, Hordaland skattefutkontor og Bergen 
likningskontor. For å gi de ansatte et godt inneklima, har Schüco Partner Kebo Glass AS ettermontert det 
intelligente solskjermingssystemet Schüco CTB. 

Store glassfasader gir brukeren 
av bygget enorme fordeler i form 
av nærheten til omgivelsene og 
tilstrekkelig med dagslys. Om vinteren 
kan solen være med på å varme opp 
bygget, mens det om sommeren fort 
kan bli ubehagelig om man ikke har 
inkludert gode soldempende glass og 
solskjerming. Innvendig solskjerming 
beskytter bruker mot blending, men 
ikke mot varmen. Varmen fra solen 
må stoppes før den trenger inn i 
byggets indre, noe som kan løses 
med utvendig solskjerming. En stor 
utgiftspost i kontorbyggets årlige 
energiregnskap er (innvendig) kjøling 
av bygningen. Dette gjelder særlig 
for nye, godt isolerte bygninger. 
Utvendige persienner bidrar vesentlig 
til å redusere dette behovet. Kun ca. 
halvparten av solenergien slippes 
gjennom fasaden sammenlignet med 
innvendig solskjerming. Et vanlig 
energiglass har en g-verdi på 0,6. Det 
betyr at 60% av solenergi slippes inn i 
rommet. Ved bruk av utvendig Schüco 
CTB, reduseres dette til 2-4 % (for 
solhøyde 60-30°).

Tomasz Zamrzycki
Byggteknisk rådgiver, Schüco Norge 

Tekst: Hanne Sofie Flem Bjørkestøl
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sektor. Det betyr at eventuell automatikk bare blir aktiv når en faktisk innstråling 
foreligger, avslutter Zamrzycki.

Schüco Partner Kebo Glass AS i Bergen stod for den første leveransen av CTB i 
Norge. Bedriften ble etablert i 2003 og tar i dag mellomstore til store prosjekter i 
store deler av landet. 

SCHÜCO PARTNER KEBO AS
• Etablert 2003
• Daglig leder Karl Eirik 

Stenevik
• Antall ansatte 21
• Nye lokaler i Blomsterdalen i 

Bergen
• Omsetning 2016 kr 

21.961.000
• Fokusområde store og 

mellomstore prosjekter i 
Bergen og omegn. 

Schüco CTB i nedrullet posisjon på ”Nonnen” 

Schüco CTB 
ligger skjult i 
kassene uten- 
på fasaden 

Schüco CTB sørger for solskjerming 
med utsyn

Utsikt gjennom glassfasadene utover Bergen by  
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Sommeren 2014 startet et langvarig  
oljeprisfall, som har ført til at etterspør-
selen etter leverandørtjenester i oljesek-
toren har gått dramatisk ned. Følgene 
har vært masseoppsigelser hos både 
oljeselskapene og hos leverandørene. 
Høy arbeidsledighet og lav etterspørsel 
etter andre varer og tjenester blir igjen 
ringvirkninger av dette. Rogaland, men 
også store deler av Sør- og Vestlandet, 
merker nedgangen i privat sektor. Det 
positive i situasjonen er at kroneverdien 
har falt, noe som andre eksportnæ-
ringer nyter godt av. Fiskerinæringen 
opplevde en eksport- 
rekord i 2015 med en omsetning på 
74,5 milliarder kroner, hele 8 prosent 
mer enn i 2014 (kilde: Sjømatrådet). I 
tillegg til at andre næringer er med på 
å holde hjulene i gang, har Staten valgt 

å gi tilleggspakker til blant annet byg-
genæringen. 

PROGNOSER FOR DEN KOMMEN-
DE TIDEN  
For 2016 og 2017 ser utviklingen i 
norsk økonomi ut til å bli moderat, 
med vekstanslag for fastlandsøkono-
mien på 1 – 1,5 prosent. Skulle denne 
vekstprognosen bli realitet, kan man 
forvente ytterligere redusert utnyttelse 
av kapasiteten i norsk næringsliv. Dette 
er en fortsettelse av det vi allerede har 
sett i de siste par årene, noe som vil gi 
et ytterligere svekket arbeidsmarked 
med økende ledighet. Styringsrentene 
ble satt ned to ganger til 0,75 prosent 
i løpet av 2015 og det er utsikter for 
ytterligere rentenedsettelser gjennom 
2016. 

Regionale forskjeller  
Bak de nasjonale vekstprognosene, 
skjuler det seg økte regionale forskjel-
ler, i hovedsak mellom Rogaland og de 
andre oljeregionene på Vestlandet, og 
øvrige deler av landet. Prognoser fra 
Norges Banks regionale nettverk fra 
4. kvartal 2015 viser at næringslivets 
vekstprognoser er mer negative i sør 
og vest enn i resten av landet, også 
for den kommende tiden. Samtidig 
viser de mindre oljeavhengige deler av 
landet som for eksempel Troms, indus-
trifylker på Østlandet og Midt-Norge 
tydelig positiv utvikling. Det satses på 
tradisjonell industri, som havbruksnæ-
ring og servicenæring og behovet for 
arbeidskraft øker. Samtidig fører den 
lave kronekursen til økt tilstrømning av 
turister, både nordmenn og utlendin-

Et marked i bevegelse  
åpner opp for nye muligheter  

Norge er, etter mange gode år, inne i en tid med generell avkjøling i økonomien, men det er tydelige 
regionale forskjeller i markedet. De sørvestlige oljeregionene, som har bidratt til en solid vekst de 
siste årene, er nå inne i en krevende periode. 

Tekst: Hanne Sofie Flem Bjørkestøl
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ger, noe som gir gode utsikter til reise-
livsnæringen.  

BYGG- OG ANLEGGSMARKEDET 
Selv om investeringene i det norske 
bygg- og anleggsmarkedet økte med 
anslagsvis 2 prosent i 2015, er det 
anleggsinvesteringer som er drivkraf-
ten i denne prognoseperioden. Mens 
anleggssegmentet hadde en vekst på  
5 prosent, var veksten innenfor bygg 
kun 1 prosent. 

Byggemarkedet og de ulike  
segmentene  
Ved utgangen av 2015 var ordrereser-
vene innen bolig- og anleggssegmen-
tet, men også yrkesbygg, på et høyt 
nivå. Veksten for B/A-markedet ventes 
å avta fra 3 prosent i 2016 til 1 prosent 
i 2017 som følge av noe nedgang i de 
private bygg-segmentene. 

Bolig 
Boligmarkedet hadde en positiv 
utvikling i 2015. I tillegg til at hus-
holdningene sett under ett ikke har 
blitt negativt belastet av nedgangen i 
oljesektoren, gir lave renter og tillit til 
egen økonomi gode vekstvilkår i privat 
sektor. For 2016 og 2017 forventes 
veksten å være positiv, men lavere enn 
i 2015. Boligmarkedet i Rogaland har 
vært i nedgang i 2015 og det forven-
tes ytterligere nedjusteringer i 2016 
og 2017. På grunn av en mer variert 
næringsstruktur i Bergensområdet, 
holder boligetterspørsel og prisutviklin-

gen seg oppe. Vekst i nyinvesteringer 
forventes å være begrenset fremover. 
For de øvrige regionene har smitteef-
fekten fra oljenedturen frem til nå vært 
begrenset. Analyser fra Norges Bank 
viser likevel at investeringer i andre 
regioner også er redusert og gir sakte-
virkende effekter, som i det lange løp 
svekker arbeidsmarkedet, reduserer 
lønnsveksten og dermed også privat 
forbruk. Dette representerer en viktig 
del av etterspørselen i norsk økonomi 
og det forventes derfor en avkjøling 
også i andre deler av landet som følge 
av dette. Oslo-regionen preges av høy 
etterspørsel og en begrenset tilbudssi-
de, noe som vil føre til at investering i 
boligbygging i prognosetiden øker. 

Private yrkesbygg 
I 2015 falt investeringene i private 
yrkesbygg med 2 prosent. Nybyg-
ging innenfor næringene varehandel 
og privat tjenesteyting trekker ned 
aktiviteten. Arealledigheten i kontor-
markedet har økt i alle de store byene. 
Lave renter, kampen om leietakerne og 
tilgang på finansiering kan virke stimu-
lerende innenfor nybygg- og ROT-mar-
kedet i en overgangsperiode. På lang 
sikt henger dette segmentet sammen 
med utviklingen i sysselsetting. Inves-
teringsnivået i Rogaland, Agder og 
Sunnmøre er betydelig svekket i 2015, 
mens andre regioner og Hordaland har 
et mer moderat fall. Reiselivsnæringen 
har en positiv utvikling i nybyggingsak-
tivitet som følge av høyere etterspørsel 

i bransjen. For 2016 og 2017 forventes 
likevel en svak utvikling med nedgang 
på 2 prosent for private yrkesbygg 
totalt sett. ROT-markedet er mindre 
konjunkturutsatt og gjør nedgangen 
mindre enn den ellers hadde vært. 

Offentlige yrkesbygg 
Høy utbyggingstakt har preget seg- 
mentet offentlige yrkesbygg i de se-
nere årene, og da spesielt innenfor 
kommuneforvaltningen med undervis-
nings- og omsorgsbygg. Registrerte 
kvadratmeter for undervisningsbygg 
(igangsettelsestillatelse) økte med 13 
prosent i 2015, mens helsebygg økte 
med 18 prosent. 

Det forventes en årlig vekst på 3 pro-
sent i investeringer i offentlige bygg i 
2016 og 2017. Det forventes også en 
omfattende investering i sykehuspro-
sjekter i Drammen, Vestfold, Sørlandet 
og Stavanger mot slutten av 2017.  I 
kommunene og spesielt på Vestlandet 
skaper økonomisk usikkerhet knyttet til 
skatteinngangen og politisk usikkerhet 
med hensyn til statens kompensasjo-
ner usikre rammevilkår for kommune-
nes investeringsbeslutninger. Samtidig 
forventes det en motkonjunkturpolitikk 
fra regjerningen som vil prioritere 
kommunesektoren også i 2017 dersom 
dette er nødvendig. 

Kilde: Prognosesenteret / SSB, 2.kvartal 2016  

Staten ruster opp helse- og opplæringsbygg  
Staten har valgt å bruke 2.498 millioner kroner ekstra på vedlikehold og bygg i årets statsbudsjett (2016).  
Relevante poster for Schüco Partner er: 

Engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene  500  

Forsering av vedlikeholdsinvesteringer i sykehusbygg      300 

Statsbygg – vedlikehold og rehabilitering, herunder av fengsler     200 

Tilskudd nasjonale kulturbygg        64 

Oppgradering av universitetsbygg        60 

Tilskudd til vedlikehold av kulturhistoriske bygninger      57 

Universitetsmuseet Universitetet i Bergen       40

i
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I 1994 gikk tre kompiser sammen og etablerte det 
som skulle bli en av de største og mest kompetente 
fasadeentreprenørene i Rogaland. Kjeld Marcussen, Stig 
Aareskjold og Geir Bærheim kjenner hverandre godt etter 
flere tiårs samarbeid. Flere år på rad ble bedriften kåret 
til Årets Gasellebedrift, og gründerne har virkelig hatt teft 
for velorganisert drift. Med sine 40 ansatte og med eiere 
som til sammen har over 100 års erfaring fra glass- og 
fasadebransjen, møter de markedsutfordringene med gode 
forutsetninger. Kan en bedrift som dette lene seg tilbake og 
flyte på et godt grunnlag eller må Rubicon kjempe for sin 
eksistens? 

− Konkurransen i byggebransjen har i utgangspunktet alltid 
vært høy. Nå er den ytterligere tilspisset, samtidig som 
markedet er i endring. Den offentlige byggherre er mer 
aktiv enn tidligere og type prosjekter har endret seg. Det 
er færre store prosjekter å ta av, noe som fører til høyere 
konkurranse i dette segmentet. Andre aktører endrer delvis 
fokus, noe som totalt sett forandrer markedssituasjonen 
vår. Der vi tidligere kunne få prosjekter gjennom relasjoner 
og gode referanser, kjemper vi nå en intensiv kamp og må 
vise oss fra vår mest innovative side. Det hjelper lite «å ikke 
tørre», sier daglig leder og eier Geir Bærheim fra Rubicon. 
Vi må hele tiden være litt foran de andre og bli med på 
utviklingen, både når det gjelder nye produktløsninger og 
den digitale utviklingen i byggeprosjekter. 

I 2013 prosjekterte, produserte og monterte Rubicon, 
som første fasadeentreprenør i landet, den innovative 
rehabiliteringsfasaden Schüco ERC 50. Dette systemet 
tillater at bygget kan holdes i full drift gjennom hele 
rehabiliteringsperioden, hvilket naturligvis er tidsbesparende 
for byggherre og dermed gir store økonomiske og logistiske 
fordeler. For prosjektet Gassco var byggherre overbevist 
om at ERC 50 var det mest velegnede fasadesystemet 
i forbindelse med totalrehabilitering av bygningsskallet. 
Rubicon nølte ikke med å sette i gang og leverte en flott 
moderniseringsfasade med integrert solskjerming og 
åpningsvinduer, og både byggets brukere og byggherre 
sitter fornøyde tilbake. 

Rubicons største fordeler er den høye faglige kompetansen, 
deres erfaring og kvaliteten på levert produkt. Siden midten 
av 90-tallet har de lært å håndtere komplekse utfordringer 
i utallige prosjekter i alle faser av byggeprosessen. Med 

dyktige fagpersoner, fra prosjektering til montering, sikrer 
de sterke ledd i hele verdikjeden.

– Alle prosjekter er unike og alt det som leveres er 
skreddersøm, forteller medeier Stig Aareskjold. Det er en 
forutsetning å være kreativ, løsningsorientert og ikke minst 
kvalitetsbevisst i alle ledd, slik at vi finner gode løsninger 
som oppfyller alle tekniske og arkitektoniske krav. 

Med denne faglige tyngden og erfaringen har Rubicon 
mindre problemer med å bli med på nye utfordringer, noe 
de viste da de vant leveransen til Harestad skole i Rogaland. 
Som et av de første norske BIM-prosjektene, krever et slikt 
prosjekt store ressurser og innsats fra bedriften. 

− Sammen med Yau Luong fra Schüco har vi lært veldig 
mye om BIM og er glade for at vi fikk muligheten til å levere 
til dette prosjektet. Det er ingen tvil om at dette kun er 
startskuddet på BIM-utviklingen i Norge, sier medeier Kjeld 
Marcussen overbevisende. 

Rubicon viser gang på gang at de mestrer nye utfordringer, 
og med sitt brennende engasjement for faget tyder alt på 
at de kommer styrket ut av nedgangstidene i Rogaland. 
Iherdig jobbing og villighet til å prøve nye arbeidsmetoder 
og levere komplekse fasadeløsninger resulterer i høy 
ordreinngang og et godt renomme i bransjen. 

Rubicon – en solid bauta  
i et marked i endring
I en region i økonomisk nedgang får aktørene virkelig testet bedriftens soliditet. Har vi egentlig livets 
rett? Nedgangstider renser markedet på den ene siden, men legger grunnlag for videreutvikling på 
den andre. Bedrifter kan velge mellom å se på mens tallene faller eller å lene seg fremover, lytte til 
markedet og reagere. Et enkelt valg for Schüco Partner AS Rubicon i Rogaland.  

Tekst: Ellen Tidemann
Illustrasjoner: MIR
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KORT OM SAAHA 
SAAHA er et nyetablert og internasjonalt arkitektkontor som har 
som mål å skape gode og innovative prosjekter. SAAHA ble startet 
i 2013. Kontorets partnere og eiere Thor Olav Solbjør og Adnan 
Harambasic har tidligere drevet og vært partnere i andre selskaper. 
Gjennom 16 års erfaring har de vært involvert i mange store og små 
prosjekter som spenner fra kultur til bolig og kontorbygg, urbanisme 
og planarbeid. Som finalist i Nordic Built challenge har SAAHA 
utmerket seg med sine fremtidsrettede miljøløsninger.

For å oppnå prosjektets 
ambisiøse målsetninger 
er vi avhengig av utstrakt 
bruk av BIM verktøy i 
planleggingsfasen og 
høy kompetanse hos 
fasadeleverandør og 
-entreprenør.  

Nå er Rubicon i gang med enda et BIM-prosjekt, Finansparken, som er 
et samarbeid mellom SAAHA AS og Helen og Hard arkitekter. 

− Prosjektet har et arkitektoniske språk som bygger på spill av kontraster. Det er 
både skarpt og mykt, har en klar og stram utside og en organisk innside. Bygget 
er både høyt og lavt, monumentalt og frodig eksklusivt og folkelig, sier arkitekt 
Thor Olav Solbjør fra SAAHA arkitekter. Han forklarer videre at kontrasten 
underbygges ytterligere gjennom materialbruk; med den krystallinske huden 
bygget i glass og aluminium i kontrast mot tre i konstruksjoner og overflater vil 
bygget få et naturlig, mykt formspråk i interiøret.

− Denne dobbeltheten vil gi en svært spennende og særegen karakter. I 
skumring, ved daggry eller i mørke vil begge disse to kvalitetene oppleves 
fra utsiden. Et lyssatt interiør i trematerialer vil gløde varmt ut mot gaten og 
gjennom atriet til park og inngangsplass, forklarer Solbjør. 

Dette skal være med på å underbygge bankens åpenhet, og uttrykker også 
ærlighet og autentisitet.

Høye miljø- og planleggingskrav
Bygget skal oppfylle kravene til BREEAM excellent. Derfor har arkitektene valgt 
en energieffektiv fasade med utstrakt bruk av passiv solavskjerming og Aerogel 
translusent tak over atriet. 

−For å oppnå prosjektets ambisiøse målsetninger er vi avhengig av utstrakt bruk 
av BIM verktøy i planleggingsfasen og høy kompetanse hos fasadeleverandør 
og entreprenør, legger Solbjør til.  

Vi gleder oss veldig til å videreutvikle løsninger og realisere fasadens mange 
detaljer og overganger i tett dialog og samarbeid med Schüco og Rubicon, sier 
arkitekten avslutningsvis. 

Illustrasjon av Finansparken 
Arkitekter: Helen og Hard og 
SAAHA.  Illustrasjon: MIR

Thor Olav Solbjør, 
arkitektkontoret 
SAAHA
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Ved inngangsporten til Larvik lyser 
et av byens stolte kulturminner opp. 
Mølla i Hammerdalen er eid av Fritzøe 
Eiendom, en lokal og sentral aktør i 
eiendomsmarkedet, som jevnlig legger 
til rette for ny og skapende virksomhet 
i historiske industribygg. Mølla er ikke 
bare blitt en unik arbeidsplass for mange, 
men også et av Schüco Premium Partner 
Aluminium Fasader AS sine mest minnerike 
moderniseringsprosjekter. 

Mølla - en historisk sjel  
i minimalistisk design 

Tekst: Hanne Sofie Flem Bjørkestøl 
Foto: Firtzøe Eiendom AS
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Fritzøe Møller, eller den såkalte Mølla i 
Hammerdalen er del av et kulturminne 
i Larvik. Bygningen representerer 
den eldste av industrivirksomhetene 
i Hammerdalen, med røtter tilbake 
til 1300-tallet. Området rundt Mølla 
kalles Fritzøe Verk og er allerede blitt 
attraktivt for kunst- og kulturaktiviteter 
og nye, kompetansebaserte bedrifter. 
Byggherren, Fritzøe Eiendom, er et 
heleid datterselskap av Treschow-
Fritzøe AS og eier et bygningsareal på 
70.000 kvadratmeter og ca. 400 dekar 
tomt. Mølla, som opprinnelig besto 
av tre bygninger, har blitt modernisert 
og ombygget i flere omganger og 
fremstår i dag som en stor bygning. 
I 1859 ble den første delen bygget, 
Mølla midtre, i 1874 kom Pakkeriet 
og i 1879 Siloen. Mølla Nord ble 
rehabilitert i tett samarbeid med 
vernemyndighetene i Larvik kommune 
og Vestfold fylkeskommune, og er blitt 
til et moderne og lekkert kontorbygg. 
 
Moderniseringen 
Entreprenør Helge Klyve AS fikk den 
krevende jobben av Fritzøe Eiendom 
AS. Klyve er en god samarbeidspartner 
av Aluminium Fasader AS, som ble 
hentet tidlig inn i byggeprosessen. 
Tom-Erik Pettersen, daglig leder hos 
Aluminium Fasader AS, har en klar 
mening om at akkurat det var vesentlig 
for det gode resultatet. 

– Frode Vebostad, prosjektleder på 
bygget, var interessert i å engasjere 
seg i hvordan fasadeløsningene 
skulle utformes. Derfor var det viktig 

å få på plass et samarbeid i en tidlig 
fase, nærmere ett år før byggestart, 
forteller Pettersen. – Frode var utrolig 
løsningsorientert og vi hadde en 
konstruktiv prosess i møtene, der også 
prosjektets arkitekter, PV Arkitekter var 
involvert. 

Byggets beliggenhet med jernbane-
traseen tett inntil området, gjør at 
det ble stilt høye krav til sikkerhet. 
Pettersen forteller hvordan entreprenør, 
underleverandører og jernbaneverket 
hele tiden måtte ha et tett samarbeid 
for å kunne ivareta de strenge 
sikkerhetskravene. – Alle parter på 
alle nivåer måtte ha stor forståelse for 
hverandres utfordringer med tanke på 
sikkerheten, fortsetter han. 

Aluminium Fasader AS har lang 
erfaring i proffmarkedet, men dette ble 
likevel et pilotprosjekt for bedriften. 
- Alt ble produsert i vår fabrikk i 
Larvik, hvor vi heldigvis har dyktige 
medarbeidere med solid kompetanse. 
Vår lærling fikk også god innsikt i 
arbeid med rehabilitering og nybygg, 
forklarer daglig leder. – Heldigvis har 
vi Schüco og deres systemer i ryggen 
som ivaretar de fleste byggetekniske 
løsninger på en utmerket måte. 
Utfordringer knyttet til modernisering 
av eldre bygg i kombinasjon med 
tilslutninger mot nye bygg ivaretas av 
utprøvde Schüco-konsepter.

Den tekniske løsningen
Utvendig valgte Schüco-produsenten 
å gå for den mest populære og 

høyisolerte fasadeløsningen, Schüco 
fasade FW 50+.HI med kassetter. 
−Fasadene ble bearbeidet og produsert 
i elementer, fraktet med lastebil og heist 
på plass, sier Pettersen ivrig. − Det ble 
faste vinduer i Schüco AWS 70.HI og 
dører i Schüco ADS 70.HI. Glasstaket 
ble levert i system Schüco FW 50+.HI. 
Profilene fikk fargen NOIR 200 SABLE 
utvendig og RAL innvendig. Innvendig 
i byggets aula ble det montert Schüco 
ADS 50.NI med brannklassifisering E30 
i RAL 9010. 

Erfaringer å bygge videre på
Bygningen er godt synlig fra 
innfartsveien til Larvik og den lokale 
produsenten er stolt av å ha bidratt 
til at dette kulturminnet har fått nytt 
liv med stilrene og bærekraftige 
produkter. Samtidig er de glade for å 
ha et så godt samarbeid med en viktig 
byggherre i markedet. - Vi har tidligere 
levert til flere av Fritzøe Eiendoms 
bygg, blant annet Sliperiet og Sanden 
1 (Aalto-vasen på folkemunne), samt 
til flere mindre prosjekter. I skrivende 
stund er vi i gang med levering av 
fasader, branndører og innvendige 
glassvegger på Sanden Brygge for 
Fritzøe Eiendom, avslutter Pettersen.

Ansatte og besøkende har mulighet til å 
bevege seg ut på terrassen i øverste etasje.

Byggets kontorlokaler er preget av et moder-
ne og lyst miljø 

Glasstaket er Schüco FW 50+.HI og forsyner byggets indre med nødvendig dagslys
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Er vi ON?
Hvordan digitalisering endrer vår arbeidshverdag 

Lukk øynene og se for deg en vanlig hverdag for 30 år siden.  Postkontoret, 
bankfilialen, reisebyrået, biblioteket, videoteket, datamaskinen og 
telefonapparatet med den store telefonkatalogen…. Ja, og ikke minst 
arbeidshverdagen din, hvordan var den?  

Tekst: Hanne Sofie Flem Bjørkestøl  

 
Vårt handlingsmønster, våre behov og individuelle ønsker har endret seg drastisk de siste 
årene. Og endringen fortsetter – hver dag. Internett overtar viktige roller i alle sektorer, 
samtidig som det er med på å effektivisere vår egen hverdag. Vi som personer begynner 
å bli ganske kravstore. Vi forventer å finne alt vi trenger på nett. Nå kan vi til og med gjøre 
fredagshandelen digitalt. Men hva betyr egentlig digitalisering og hvilke konsekvenser har det 
konkret for vår arbeidshverdag?  

Digital informasjon er bilder, tekst, lyd etc. som er forvandlet til tall som er lesbare for en 
datamaskin. Prosessen som forvandler analog informasjon til digital eller maskinlesbar 
form, er det som kalles digitalisering. Det aller viktigste elementet i digitaliseringsutviklingen 
er datamaskinen. Den har, som mange selv har fått oppleve, utviklet seg dramatisk siden 
den ble tatt i omfattende bruk på 1980-tallet. Kombinasjonen av digitalisert materiale, 
datamaskinen og internett har ført til en eksplosiv endring siden 1991, da World Wide Web 
ble tilgjengelig. Internett fortsetter sin utvikling og åpner for stadig større utbredelse og nye 
anvendelser. Ved årtusen-skiftet kom de første smarttelefonene og i dag finnes det oppimot 
7,1 av 7,4 milliarder mennesker totalt som har abonnement på verdensbasis. 

IoTS - hva betyr det for oss som produserer? 
IoTS står for Internet og Things and Services og er et begrep for hvordan datamaskiner 
og sensorer kan samle, registrere, analysere og presentere data via nettet. Dette vil nok 
i de kommende årene ha en betydning for nesten alle bransjer. IoTS gir for eksempel 
mulighet for at fremtidens automatiserte og robotiserte maskiner vil kunne organisere 
seg selv ved at bestillinger fra kunder blir direkte konvertert til fabrikasjonsinstrukser og 
maskinene kommuniserer direkte med underleverandørkjeder via internett. Disse intelligente 
produksjonssystemene vil kunne gjøre produksjonen mye raskere og billigere, fordi de 
organiserer seg selv og gjenkjenner og korrigerer feil på egenhånd. 

For fremtidens produksjonsbedrifter betyr det at de fleksibelt kan skreddersy hvert enkelt 
produkt etter kundenes behov, uten merkostnader i forhold til storskala-produksjon. Alt og 
enhver lille del i produksjonen vil være online, slik at man hele tiden kan sjekke alt, og ha full 
kontroll over data, noe som igjen betyr kvalitetskontroll og sikring i sann tid. 

Dette virker nok fortsatt ganske virkelighetsfjernt for vår bransje. En ting er uansett sikkert, 
digitalisering må stå høyt på prioriteringslisten til alle norske produksjonsbedrifter. Enten vi 
snakker om intern drift eller hvordan vi presenterer og kommuniserer budskapet vårt. Vi må 
tørre å tenke strategisk og langsiktig, samtidig som vi beholder fingeren i jorden. En effektiv 
styring, drift og ikke minst digital kommunikasjon er avgjørende for fremtidens aktører. 
Schüco har over lang tid utviklet og tilbudt innovative løsninger for digital kommunikasjon, 
prosjektering, produksjon og montering som gir Schüco-partnere økt konkurransekraft. 
Prosessen pågår kontinuerlig og vi har antakelig så vidt sett begynnelsen. Heng med! 

Kilde: Innovasjon Norge
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Schüco Corporate Media Center 
Schüco gir sine partnere muligheten til å laste ned 
profesjonelle prosjekt- og produktbilder. I databasen kan 
du velge mellom 5.000 bilder, som kan lastes ned i ulike 
oppløsninger og størrelser.  Slik gjør du det: 

Inne på «Min arbeidsplass» på Schüco Norge sin 
hjemmeside kan du som partner logge deg på og gå inn på 
rubrikken «Markedsføring med merket Schüco». Her finner 
du videre en link til Corporate Media Center. Av rettslige 
grunner trenger du en tillatelse til å bruke bildedatabanken, 
noe som enkelt gjennomføres online. Det lønner seg 
å stikke innom i blant og sjekke ut nye bilder som har 
kommet inn. Ved spørsmål kontakt Hanne på hsflem@
schueco.com. 

Effektiviser hverdagen med 
«Min arbeidsplass»
Du er på jakt etter et spesielt Schüco system og 
trenger katalogtegningene? Du var inne på en spesiell 
produktdetalj for noen dager siden og ønsker å finne denne 
igjen? Du ønsker å bli holdt oppdatert på alle tekniske 
nyheter? Da logger du deg enkelt og greit inn på „Min 
arbeidsplass“ på Schüco sin internettside. Den personlige 
arbeidsplassen inneholder tallrike informasjoner, som 
hjelper deg til å gjennomføre en effektiv arbeidsprosess. 
Hyppig besøkte profilsystemer kan markeres, slik at du 
neste gang slipper å starte søket på nytt. Nyhetsområdet 
oppdaterer deg jevnlig på endringer og nyheter fra teknisk 
avdeling. 

Vær tilstede der kundene dine er  
Din hjemmeside er ditt utstillings-
vindu – utnytter du potensialet?   

Uansett om kunden din er en privatkunde eller bedriftskunde 
er din hjemmeside ditt utstillingsvindu. Kunden får et 
førsteinntrykk av bedriften og han gir deg noen sekunder 
til å overbevise. Gjør du ikke det, mister du ham uten at du 
engang vet om det. Slik fungerer nettet. Vi søker individuelt 
den informasjonen vi har behov for akkurat når vi ønsker 
det. I tillegg har vi dårlig tid. Alt som ikke gir oss noe, 
velger vi bort. Blir veien lang og kronglete, prøver vi neste 
hjemmeside. 

Er vi på jakt etter et produkt eller en tjeneste, vet vi som 
regel hvilke muligheter vi har uten direkte kontakt med 
en selger – så lenge informasjonen er tilgjengelig på nett. 
I følge en undersøkelse utført av en elektronikk-kjede, 
sjekker 70 prosent av kundene som handler fysisk i butikk, 
produktanmeldelser på nett før kjøp. Vi kan derfor gå ut ifra 
at også våre kunder, både private og bedriftskunder, i økende 
grad har lest seg opp på nett før de kontakter oss. Det er 
også viktig å huske på at den generasjonen som vokser opp i 
dag, altså våre kommende kunder, partnere, leverandører, så 
å si er født med smarttelefonen i hånden.  

I følge Google vil snart 50 % av alle Google-søk komme fra 
mobiltelefonen, noe som gjør det viktig å for eksempel være 
tilgjengelig, brukervennlig og attraktiv på mobil. Bilder får 
ofte mer oppmerksomhet siden det er enklere å ta stilling til 
et bilde enn å lese mye tekst. Bildene må virke tiltrekkende, 
engasjerende og representere bedriften på en god måte. 

i   For mer informasjon se www.schueco.no/cmc

i   For mer informasjon se www.schueco.no/min-arbeidsplass
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Schüco tilbyr arkitekter, rådgivere og 
fasadeentreprenører en perfekt sammensatt 
software- og dokumentasjonspakke, som dekker 
alle relevante prosjektfaser fra planlegging 
og arbeidsforberedelser til produksjon og 
maskinstyring. 

Schüco Docu Center  
I den siste versjon av Schüco Docu Center er all aktuell 
produktinformasjon til enhver tid digitalt tilgjengelig. 
Her finner du alt fra arkitektinformasjon, bestillings- og 
produksjonskataloger til veiledninger og brosjyrer. Innholdet 
kan enkelt leses på tre skreddersydde plattformer: web, 
mobil og lokal. 

Schüco Docu Center Web er en nettleser som kan 
brukes universelt for stabile internettforbindelser. 
Schüco dokumentasjonen blir vist digitalt i nettleseren 
som en katalog du kan bla i. En separat installasjon 
er ikke nødvendig siden det er den eksisterende 
standardnettleseren i operativsystemet som brukes. I tillegg 
kan du individuelt sette sammen katalogsider i nettleseren 
og lagre eller sende som PDF. Denne løsningen er ideell for 
alle arbeidsfaser og spesielt for arbeidsforberedelser.

Schüco Docu Center mobil App er spesielt utviklet 
for smarttelefoner og nettbrett med iOS og Android 
operativsystemer. Schüco produktdokumentasjonen kan 
enkelt åpnes eller lastes ned på mobilen for tilgjengelighet 
uten nettverksdekning. En annen fordel: du har mulighet 
til å sette sammen et individuelt katalog-bibliotek med kun 
den dokumentasjonen du har behov for. Dokumentasjon 
som allerede er nedlastet kan oppdateres automatisk. 
Schüco Docu Center mobil app er spesielt utviklet for 
mobilbruk, eksempelvis på byggeplass eller i salgs- og 
rådgivningsmøter. 

Få en papirfri og produktiv 
arbeidsprosess med Schüco 

Enkelt kontrollere dataer i SchüCal på byggeplass på mobilen 

i   For mer informasjon se www.schueco.no/cmc

33



digitalisering

Med installasjon av Schüco Docu 
Center Lokal blir all dokumentasjon 
levert i høyoppløselig PDF kvalitet 
og kan nås og søkes i uten 
internettilkobling. Programvaren 
er utviklet for dagens Windows 
operativsystemer og er den perfekte 
løsningen for alle områder med 
manglende eller ustabil internettilgang. 
Schüco Docu Center Lokal brukes på 
verkstedterminalen eller er tilgjengelig 
på DVD for egen installasjon. 

Fra SchüCal og SchüCad til 
maskinstyringen 
Fra kalkulasjonsprogrammet 
SchüCal kan filene sendes 
direkte til den integrerte SchüCal-
maskinstyringen. Her visualiseres 
alle oversendte profilbearbeidelser i 
3D-bearbeidelsesmodus og kan så 
tilpasses ulike kundekrav. Dermed kan 
bearbeidingen av profilene kontrolleres 
på forhånd, både fra SchüCal på 
kontoret og i produksjonshallen. 

Et digitalisert verksted krever god verkstedplanlegging 
Schüco anbefaler å gjennomføre en verkstedsanalyse, både når verkstedet er nyetablert, men også for å 
avdekke effektiviseringsluker hos allerede etablerte verksteder. Ved å sende en plantegning av arealene 
til Schüco Norge, vil vi i fellesskap gjennomgå en sjekkliste, for å kartlegge dagens behov og fremtidig 
vekstpotensial. Ved Schücos hovedkontor sitter det et spesialisert team, som vil utarbeide et forslag. 
Teamet har lang erfaring og har utarbeidet en rekke layouts for mange partnere i alle land. Målet er å få 
til en optimal flyt i produksjonslinjen og å utnytte arealet, maskiner og verktøy maksimalt, for å oppnå 
økonomiske besparelser - uten å nødvendigvis snu opp ned på dagens plassering. Interessert? Ta kontakt 
med Ellen Tidemann på etidemann@schueco.com for mer informasjon. 

SCHÜCO ANBEFALER

Digitalisering i verkstedet 

i   For mer informasjon se www.schueco.no/docucenter
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Verkstedterminalen 
Med verkstedterminalen bringer Schüco IT inn på verkstedet. 
Fram til nå har gapet i den digitale prosesskjeden mellom 
arbeidsforberedelse og montering blitt overlappet med 
utskrevne tegninger og papirkataloger. Nå kan Schüco med 
verkstedterminalen tilby enda et digitalt verktøy. Den komplett 
utstyrte enheten gir verkstedsmedarbeideren informasjoner om de 
respektive byggeprosjektene, produksjonsunderlag og stykklister 
på skjermen: Det kan lett og intuitivt styres på den 27-tommers 
berøringsskjermen. Produsenten har dermed rask og enkel tilgang 
til alle informasjoner som han trenger for produksjon av elementer 
som dører og vinduer. Hvis medarbeideren har spørsmål om 
prosjektet eller søker etter informasjon, må han ikke lenger bla i 
kataloger eller spørre på kontoret: Med bare to klikk kommer han til 
ønsket informasjon. Det står tydelig i kontrast til et ti minutters søk i 
en opptil to meter lang rekke av kataloger. Vil en medarbeider finne 
ut hvilke grep som må til ved montering av en lås, kommer han 
ved hjelp av artikkelnummer direkte inn på den riktige katalogen. 
Skanneren er også praktisk: Ved å lese av barkoden på profilen, 
finner SchüCal automatisk vinduet eller døren som skal produseres, 
og viser hvor profilen skal monteres. Produsenten kan med en 
gang se tegningen av elementet og selve profilen blir framhevet på 
tegningen.

Silje Lie, produksjonsleder 
Schüco Premium Partner, Farstad Glass og Aluminium AS 

Verkstedterminalen gjør det enklere å finne informasjon om for 
eksempel artikler. Spesielt når vi lager skyvedører, bruker vi den digitale 
tegnekatalogen. Hvis vi er usikre på ting, som for eksempel TipTronic, 
sjekker vi detaljene på Schüco sin youtube-konto. Filmer kan sees i 
storformat på skjermen. Skulle jeg trenge å sjekke profilsnittet i SchüCal, 
må jeg ikke lenger ta turen inn på kontoret mitt igjen. Alt kan gjøres 
effektivt i verkstedet. 

Med denne plassbesparende og effektive 
maskinen oppnås svært høy produktivitet og 
suveren kvalitet. Maskinsengen består av én 
stålkonstruksjon, som gir en sterk og stabil 
base med balansert vektfordeling for optimal 
tempo og akselerasjon. Maskinen styres fra en 
smart IT-konsoll, hvor datafilene fra SchüCal 
sendes sømløst fra prosjekteringsavdelingen 
til verkstedet. Maskinen er utstyrt med 
sikkerhetssoner på alle sider, og plassbehovet er 
optimalisert til LxBxH= 12,8m x 2,97m x 2,95m. 
 
Maskinen bearbeider profiler med lengde opp til 
7850 mm, og har kapasitet for inntil 20 verktøy. 
I takt med systemutviklingen og stadig større 
profildimensjoner, sprenger Schüco nye grenser 
med denne maskinen. De kraftigste Schüco 
ASS 77 Panorama Design 3-spors karmer, samt  
fasadeprofiler med inntil 275 mm dybde, kappes 
og bearbeides presist og raskt. 

NYHET! 5-akset CNC maskin med både kapping og bearbeiding!
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Optimisme og full 
satsing i Fredrikstad 
Da Glassteam fikk i oppdrag å levere dører med U-verdier 
ned på passivhusnivå, var systemvalget opplagt. Det nye 
dørsystemet fra Schüco, ADS 90.SI SimplySmart, har markedets 
laveste U-verdier på superisolerte dørprofiler i aluminium og det 
eneste aluminiumdørsystemet som oppfyller passivhuskrav. 

Det nye dørsystemet var bare så 
vidt lansert og leveringsklart da 
Glassteam bestilte materialer. Som 
første fasadeentreprenør i landet 
produserte de tre en-fløyede dører 
i sine nye lokaler i Fredrikstad. 
Verkstedsmedarbeider Nijaz 
Nukic forteller hvilke erfaringer 
de gjorde under produksjon av 
det nye dørsystemet og hvordan 
digitale hjelpemidler forenkler en 
arbeidsdag preget av et konstant 
effektivitetspress.  

– Vi er vant til å produsere 
nye produktserier, og vi vet at 
forberedelser før igangsetting er 
en forutsetning for et godt resultat. 
Vi har Schücos verkstedsterminal 
installert i produksjonslokalet og der 
finner vi all informasjon vi trenger 
for bearbeiding og sammensetting 
til en ferdig dør. Kalkulasjonsdata 

fra prosjektlederne finner vi enkelt på verkstedsterminalen, i tillegg til Schüco 
sine kataloger i Docu Center, som til enhver tid er up-to-date, forklarer Nukic.  

Han fortsetter med å fortelle om hvor den eksakte innsparingen faktisk skjer. 
– Selve byggingen av døren gikk lekende lett, men naturligvis bruker vi litt 
lengre tid på å produsere nye systemer. Denne døren har dobbel midtpakning 
og det gir nødvendigvis noe ekstra arbeid å sette denne på. Men nettopp slike 
forbedringer sørger for nødvendig tetthet og at døren holder så høy kvalitet. 
Som navnet tilsier har Schüco gjort mange smarte grep som forenkler og 
reduserer tiden i verkstedet. Montasjen av lås og beslag sparte vi mye tid på, 
takket være det nye beslagssporet i profilen. Hengslene er også populære her 
blant gutta i produksjonen. Montering med de nye ankerfestene krever kun 
enkle bearbeidinger i profilene. Disse kan i tillegg justeres i tre dimensjoner, slik 
at montering og etterjustering er komfortabelt og tidsbesparende for oss, noe 
som også ledelsen setter stor pris på, legger Nukic til. 

Verkstedmedarbeider Nijaz Nukic

Vellykket 
reetablering  
i kjent marked 

GlassTeam AS er et ungt 
firma, likevel av landets 
største fasadeentreprenører. 
Det henger naturligvis 
sammen med at dagens 
eiere tidligere var ansatt i 
Saint-Gobain Bøckmann 
og de har foretatt 
en eksemplarisk 
overdragelse av 
fasadeavdelingen 
og serviceavdeling inn i eget selskap, 
GlassTeam AS.

Vi er nysgjerrige på hvordan en så 
vellykket reetablering av en stor bedrift 
har foregått. Svein Mathisen er daglig 
leder og har vært hovedarkitekten bak 
endringsprosessen. – Men dette er en 
prosess alle skal ha kredit for, påpeker 
Svein. – Alle må være med på lag. Vi er jo 
den samme gamle kjerne, men med nytt 
ansikt utad. De har i tillegg flyttet over i 
nye produksjonslokaler, det krever også 
god planlegging og godt lagarbeid.

Vi skjønner naturligvis at det ikke bare 
kan ha vært så enkelt og lar Svein 
fortelle mer. – Vi var del av et solid 
verdensledende konsern, på godt og 
vondt. Det var på mange måter trygt, 
men beslutningsveiene ble lange og 
byråkratiske. Nå kan vi analysere markedet 
og ta fornuftige bestemmelser selv. 

De har jobbet profesjonelt med å bygge 
opp GlassTeam som en kjent leverandør. 
Der tror vi de har lyktes godt! De som 
kjente til Bøckmann kjenner også til 
GlassTeam i dag. Erfarne og kompetente 
medarbeidere, et personlig nettverk, 
strategisk markedsføring og fokus på 
kvalitet hele veien er nøkkelfaktorer i 
denne sammenheng. 

Tekst: Ellen Tidemann og Gøran Karlsen

Svein Mathisen, 
daglig leder 
Glassteam
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Verktøy 4.0
Arkitekter arbeider mer og mer med 
BIM, som er en sentral modell brukt 
ved bygningsplanleggingen. Schüco 
tilbyr sine partnere passende program- 
og maskinvare sammen med SchüCal 
og verkstedterminal. På denne måten 
kan prosesser bearbeides digitalt og 
effektivt.

Schüco er BIM kompatibel 
Building Information Modeling, 
forkortet BIM, bruker digitale 
byggeklosser og binder de involverte 
i bygget sammen. Schüco har innstilt 
seg på dette for lenge siden og 
SchüCal støtter produsenter med 
3D-elementer og produktdata.

BIM er en arbeidsmetode for 
å planlegge, bygge og drifte 
bygninger. I sentrum står en sentral 
digital datamodell som viser det 

planlagte bygget virtuelt allerede 
før byggingen er satt i gang. På 
grunnlag av denne modellen kan 
partene ta beslutninger, for deretter 
å utforme tegninger og formulere 
anbudstekster. Metoden holder alle 
involverte oppdatert underveis. Ved 
å holde kontakt og dele informasjon 
digitalt unngås feil på byggeplass. 
Disse vil oppdages i modellen. BIM er 
ikke bare en mulighet til å planlegge 
tredimensjonalt, men bidrar samtidig 
med detaljert tilleggsinformasjon. 

BIM og sertifikater 
Schüco støtter BIM-brukere med 
tredimensjonale elementer som kan 
lages i SchüCal. Hvis en produsent 
har tegnet en branndør i SchüCal, kan 
han eksportere den som BIM-objekt 
og gi arkitekten tilgang elektronisk. 
Viktig informasjon, som U-verdier 
eller tilhørende EPD (Environmental 

Product Declarations) leveres digitalt 
sammen med filene. 

Hittil har arkitekten kun hatt skjematisk 
informasjon om fasaden, noe som 
på denne måten utvides med mange 
detaljer. Samarbeidet mellom arkitekt 
og produsent blir tydelig forsterket 
med SchüCal. Ønsker arkitekten å 
lage en miljødeklarasjon, ligger den 
nødvendige informasjonen allerede 
tilgjengelig. BIM gjør det også enklere 
med den lovbestemte merkingen av 
produkter (CE) og ytelseserklæringer. 
Ingen vinduer kan selges uten 
ytelseserklæring lenger. Produsenten 
er ansvarlig for å fremskaffe disse. 
Nødvendig dokumentasjon fra 
Schüco tilføyes automatisk den 
utfylte ytelseserklæringen. For Schüco 
partnere gir SchüCal en tydelig 
tidsinnsparing og forenkling.

Planlegg bedre
buildingSMART e. V. har i mange år engasjert seg for et aktivt nettverk hvor 
alle involverte i byggeprosessen er med, basert på arbeidsmetoden Building 
Information Modeling (BIM). Den uavhengige foreningen jobber i Tyskland, 
Østerrike og Sveits for å spre åpne grensesnitt, som openBIM metoden. Schüco 
er også medlem i builingSMART e. V. I tillegg har Schüco lagt ut sitt BIMobject 
bibliotek på foreningens webside, slik at arkitekter kan laste ned og bruke 
elementene i sine tegninger. På denne måten forbereder Schüco markedet. 

BIM-filer kan enkelt lastes ned 
fra nettsiden til bim-objects  
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dokumentasjon

Veien til god 
dokumentasjon 

At en byggevares egenskaper med hensyn til eksempelvis 
brannsikkerhet og energieffektivitet skal kunne 

dokumenteres er ikke noe nytt. Men strengere 
miljøkrav i byggeprosjektene har også ført til økt 

etterspørsel av miljødokumentasjon. Så hva 
spørres det egentlig etter? Hva menes egentlig 

med en EPD? Og hva i all verden er en 
ytelseserklæring? Jeg vil her gå gjennom det 

viktigste du bør ha en oversikt over:

La oss starte med dokumentasjon 
for CE-merking. Det er et lovkrav 

at byggevarer som er omfattet av en 
harmonisert standard skal CE-merkes. 

Selve CE-merket kan leveres som et separat 
dokument eller i form av en etikett på produktet. I 

tillegg skal det hos produsenten foreligge tilgjengelig 
en ytelseserklæring pr produkttype. Ytelseserklæringen 

skal dokumentere de viktigste egenskapene til produktet, 
for eksempel U-verdi og tetthet. Det er ulike harmoniserte 

standarder og krav å forholde seg til for Schücos omfattende 
produktsortiment, så om du tenker at dette er noe du burde kunne 

mer om før du leverer fra deg CE-dokumentasjon, kan du bare 
ta kontakt med meg. Husk at for å CE-merke et produkt 
skal du på forhånd ha et egenkontrollsystem på plass. 
Visste du forresten at CE-dokumentasjonen for hver 

enkelt leveranse må finnes tilgjengelig hos deg 
som produsent for en eventuell kontroll i  

minst 10 år?
  Så over til EPD`en. Alle vet at en skal 
skrive ut en EPD fra SchüCal? En EPD, 

Environmental Product Declaration, 
eller Miljødeklarasjon som vi også kaller 
den, er et dokument som sier noe om et 
produkts faktiske påvirkning på miljøet 

gjennom hele verdikjeden. EPD`en 
er viktig som miljødokumentasjon, 
slik at de prosjekterende kan føre 

klimagassregnskap og sammenligne 
produkter ut fra et miljøperspektiv.

Siri Ruud Røgeberg 
Byggteknisk rådgiver, Schüco Norge

For å gjøre det litt enklere for de som skal 
samle inn og de som skal levere fra seg 
miljødokumentasjon, har Byggtjeneste 
i samarbeid med flere andre aktører i 

byggenæringen gått sammen om å utvikle et 
verktøy for en forhåndsvurdering av produkter 

med hensyn til inneklima, ressursbruk, 
klimagassutslipp og stoffinnhold. Vi har fått 

en vurdering av produktene våre og scoret så 
bra på disse punktene at vi fikk en ECOproduct 

status! Dette vil gi ekstra poeng i BREEAM 
prosjekter, i tillegg til at dokumentasjonsbehovet 

blir forenklet for hvert prosjekt. Sertifikater 
kan fås hos oss eller lastes ned fra 

Byggtjenesteportalen. 

I mange prosjekter er kravet til fravær 
av farlige stoffer satt høyere enn i TEK10. 

Et eksempel på dette er når du blir bedt om 
å kunne dokumentere etter A20 listen. A20 

listen tar for seg flere stoffer som ikke ønskes 
i produkter til bygg og er et krav i BREEAM 
Nor prosjekter. Som leverandør til et slikt 

prosjekt vil du alltid bli bedt om å levere en A20 
egenerklæring. Denne får du av oss. 

Husk at dersom det skal benyttes fugemasser, 
lim osv. fra andre produsenter enn Schüco, 

må en tilsvarende egenerklæring 
fremskaffes fra denne produsenten.
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i
Logg deg inn på Min arbeidsplass på 
våre nettsider og finn alt du trenger å 
vite under Teknisk dokumentasjon og 
Bygningssertifisering. 

Visste du at aluminium…
• ..er tilnærmet vedlikeholdsfritt, har stor motstandskraft mot korrosjon og har lang levetid?  Det er enkelt 

og rimelig å ekstrudere spesialprofiler for fasader, vinduer og dører. Lav vekt forenkler håndteringen og 
reduserer belastningen på byggets hovedbærestruktur.

• ..kan reproduseres igjen og igjen uten kvalitetsforringelse? Det betyr at materialet oppnår et stadig bedre 
miljømessig fotavtrykk ved gjenvinning og ny anvendelse. Ved omsmelting og nyproduksjon behøves kun 
ca. 5 % av energien av førstegangs produksjon. Produksjonsteknologien forbedres kontinuerlig, noe som 
blant annet har bidratt til 50 % reduksjon i CO2-utslipp fra europeisk aluminiumproduksjon siden 1990.

• ..etterspørres i så stor grad at den ikke kan dekkes fullt med resirkulert aluminium? Tall fra bransjen indikerer 
at ca. 25 % av nyproduksjon kan dekkes opp med resirkulert materiale. Denne andelen øker noe dersom 
skrapmaterial fra produksjon medtas, men det innebærer i realiteten at materialet fremstilles to ganger før 
anvendelse som ferdig produkt. 

• ..som er blitt benyttet i bygg frem til i dag, i stor grad ikke er byttet ut? Byggebransjen representerer etter 
transportsektoren den største avtakeren av aluminium med ca. 25 % av verdens totalproduksjon. EPD-
produktdeklarasjoner legger til grunn en levetid på 50 år. 

• ..i bygg gjenvinnes med 95 % av nyproduksjon, og det anslås at 75 % av all aluminium som er fremstilt 
fremdeles befinner seg i kretsløpet? Det stilles i økende grad krav til andel av resirkulert materiale i fasade-, 
vindus- og dørprofiler. Siden tilgjengelig skrapmateriale er begrenset, ville andelen utgjøre maksimalt  
25 % dersom all produksjon skulle tilføres sin andel. Byggprofilenes høye krav til statiske egenskaper og 
vedheft for overflatebehandling innebærer at det foreløpig er mer hensiktsmessig og miljøvennlig å anvende 
skrapaluminium til enklere produkter. 

Drees & Sommer rapport
Rådgivningsselskapet  Drees & Sommer har i samarbeid med PE International gjennomført en studie der det 
fastslås at byggematerialene tre og aluminium ut fra bærekraftkriterier oppnår tilnærmet samme resultat.

For aluminium slår levealder, enkelt vedlikehold samt potensiale for resirkulering spesielt positivt ut. 
Designmuligheter og lav vekt kombinert med gode statiske egenskaper bidrar ytterligere.
Anvendt på en riktig måte har derfor aluminium uovertrufne egenskaper som fasademateriale.
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Får vi fasader  
som fortjent?
Tekst: Hanne Sofie Flem Bjørkestøl / Thomas Aasen 

I en hverdag preget av prispress og 
lave marginer vil verdier som kvalitet og 
leverandørkompetanse kunne få lav prioritet. 
Innkjøpere synes ofte å tro at laveste pris 
utelukkende kommer som følge av rasjonell 
produksjon og effektiv logistikk. Uheldige 
erfaringer tilsier imidlertid at billigere 
materialvalg så vel som bruk av inkompetent 
arbeidskraft får priskonsekvenser som overstiger 
«gevinsten» i innkjøpsfasen. Riktige materialer 
og godt håndverk har en pris.

At leietakere i helt nye bygg sliter med 
kontorlokaler som er overopphetet store 
deler av året burde være unødvendig med 
den kompetansen dagens rådgivermiljøer og 
profesjonelle fasade-entreprenører besitter.

Er det smart å velge vinduer som i første 
omgang fremstår som mest miljøvennlig når de 
krever mer vedlikehold og kanskje må skiftes ut 
etter halve tiden av et stabilt og funksjonssikkert 
vindu av aluminium?

Når en fasade basert på et velrenommert 
profilsystem fra dag en sliter med kuldebroer, 
kraftig kondensdannelse og etter hvert 
gjennomfuktet brystningsisolasjon er det mye 
som tyder på at noe mer enn pristilbudet fra 
utførende entreprenør burde vært nærmere 
kontrollert.

Byggherrer vet ikke alltid hva de ikke får, men 
må sammen med leietaker betale prisen for 
dårlige valg. Tap-tap snarere enn vinn-vinn.

Heldigvis er en økende bevissthet til 
helhetlige kvalitetskrav i ferd med å vokse 
fram. Dette er godt nytt for bransjen og for 
våre Schüco-partnere. Utover et omfattende 
produktsortiment av høy kvalitet har Schüco 
alltid vektlagt kontinuerlig kompetanseheving  
for egne ansatte og Schüco fasade-
entreprenører. Gjennom Schüco Learning,  
vårt interne kompetansesenter, tilbys ulike  
kurs som har som formål å sette våre partnere  
i stand til å gi råd, produsere og montere 
Schüco produkter etter høyeste standard.

Schüco tilbyr også gratis informasjon og kurs 
overfor arkitekter, entreprenører og rådgivere. 
Selv om disse tar utgangspunkt i Schücos 
produktspekter er flere av temaene relevante 
for fasadefaget generelt, da vi med denne 
aktiviteten ønsker å bidra til å løfte den  
bransjen vi er en del av.

Schüco Partner  
- våre fageksperter

Schüco Partner Gjesdal får full gjennomgang av produkt-
teori, byggfysikk, sikkerhetsløsninger og materialkunn-
skap av prosjektansvarlig og kursleder Thomas Aasen i 
deres lokaler i Bergen.

Schüco Partner Glassteam AS 
får opplæring i produksjon av 
skyvedøren ASS 70.HI

Schüco Partner Farstad Glass og Aluminium AS får opp-
læring i maskinen AF300 i Bielefeld

Byggteknisk rådgiver viser Schüco Partner Riis Glass og Metall AS hvordan egenkontrollen i 
bedriften skal gjennomføres

Bodø Glass og Ramme får opp-
læring av en spesialist på pro-
duksjon av foldedøren Schüco 
ASS 80.SI fra Schücos hoved-
kontor

I en hektisk arbeidshverdag er det alltid vanskelig å finne rom for kurs og 
opplæring. Derfor ønsker våre kursledere og rådgivere å tilpasse seg kundens 
hverdag og tilbyr både heldags-, time- og frokost-/lunsjkurs. Kursene skreddersys 
til både Schüco-partnere, arkitekter, entreprenører og byggherrer.
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BEN-VIDARS 3 LÆRINGSTIPS
1. Gjør det riktig første gang 
Kontakt oss før bestilling av materialer til produksjon av et 
nytt system, slik at vi i fellesskap sørger for at produksjonen 
og planleggingen av denne gjennomføres feilfri fra første 
stund. Dette fører til god motivasjon hos medarbeidere og 
fornøyde kunder.

2. Sørg for å ha multiplikatorer 
Hvis ikke alle medarbeidere er med på alle kurs, anbefaler vi 
å gi ansvaret for videreformidling av innhold til en eller flere 
deltakere. På denne måten sikrer du en god informasjonsflyt 
og sørger for å holde alle medarbeidere oppdatert. 

3. Om du skulle bomme første gang - lær av feilene! 
Ta deg tid til å evaluere prosjektene med en gang de er 
avsluttet og registrer både gode og negative erfaringer. 
Sørg også for å etablere et godt ettermarkedsapparat for 
reklamasjoner, service, tilbakemeldinger og markedsarbeid.  

VÅRE FAGKURS 

Produktopplæring 
Schüco dører, vinduer og fasader; 
egenskaper og ytelser, produktkunnskap 
innen produksjon og montasje. Generell 
bygningsfysikk knyttet til fasader.

Materialkunnskap  
Aluminium og glass som fasadematerialer; 
tekniske muligheter, bærekraft og 
miljødokumentasjon

Sikkerhetsløsninger  
Systemløsninger innenfor brann-, innbrudds- 
og skuddsikring.  
Målgruppe 1: Gjennomgang av produktene 
og praktisk bygging av sikkerhetselementer 
for våre partnere.  
Målgruppe 2: Gjennomgang av produktene 
for arkitekter, entreprenører og byggherrer. 
 
CE-dokumentasjon 
For våre partnere. Innføring i ordningen 
og forskriftskravene. Gjennomgang av 
egenkontrollsystem/ hjelp med oppsett av 
nytt egenkontrollsystem.

Schüco kalkulasjonsprogrammer  
Innføringskurs og viderekommende kurs 
i SchüCal, 2D kurs i SchüCad, 3D kurs i 
SchüCad. 

“HENT er avhengig av dyktige og løsnings-

orienterte samarbeidspartnere i alle ledd, og vi 

anser Schüco for å være av de beste innenfor 

leveranser av profilsystemer til de tradisjonelle 

glassentreprenørene. Med stadig nye tekniske  

krav og forventninger hos våre oppdragsgivere  

er vi avhengig av samarbeidspartnere som 

fokuserer på miljø og innovasjon ift. byggemåter 

og løsninger egnet for fremtidens bygg”

Schüco Partner Glassteam AS kom innom Helsfyr Atrium på prosjektmøte med teknisk sjef Håkon Egge-
stad, prosjektansvarlig Thomas Aasen og byggteknisk rådgiver Tomasz Zamrzycki.

Byggteknisk rådgiver Ben-Vidar Pedersen er i 
full gang med SchüCal-kurs

Schüco partnere, arkitekter og rådgivere 
samlet seg på Helsfyr Atrium under Open-
Days for å lære mer om produkter og  
løsninger.

Ben-Vidar Pedersen 
Byggteknisk rådgiver, 
Schüco Norge 

Kristian Myhrer
Avdelingsleder kalkulasjon 
& innkjøp
HENT AS
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Ønsker flere søkere til 
lærlingeprogram  
Glass og fasadeforeningen arbeider 
entusiastisk for å bedre forholdene og 
bidra til å heve yrkesstoltheten blant 
montører og håndverkere. Per Henning 
Graff stråler av engasjement når han 
forteller om hva foreninger har fått til og 
jobber målrettet videre med. – Dessverre 
er det slik at alt for få ungdom søker 
lærlingplass i glass- og fasadebransjen. 
Drar man ut på en hvilken som helst 
ungdomsskole i landet og spør hvilken 
yrkesfaglig retning de ønsker å gå, 
er det svært få som i det hele tatt vil 
komme på å nevne glass og fasade. 
Hele bransjen må altså jobbe for å bli 
mer synlig slik at vi sikrer rekruttering, 
og samtidig formidler hvor spennende 
denne bransjen faktisk er. Vi er med 
på å levere glassfasader som preger 
hele bybildet, og materialene glass og 
aluminium er så fleksible og teknisk 
gode at de mest kreative arkitektoniske 

visjoner kan realiseres med dem. Man 
skal bare vite hva man holder på med. 
Og det er her en lærlingplass kan gi 
den rette jenta eller gutten et fantastisk 
utgangspunkt og springbrett i en 
videre karriere i bransjen. Lærlingen 
gjennomgår et 3-årig lærlingeprogram 
hvor de lærer alt fra glassmesterarbeid 
og aluminiumsproduksjon, samt 
tradisjonelle håndverksmessige metoder. 
Det er viktig å kjenne til historien for 
å forstå situasjonen i dag, samtidig 
som det bygger yrkesstolthet å kunne 
beherske gamle teknikker som blant 
annet benyttes ved rehabilitering av 
gamle vinduer, forklarer Graff. 

Videreføring av kunnskap til neste 
generasjon 
En av Graffs viktigste oppgaver er å 
verve motivert ungdom inn i bransjen. 
Samtidig oppfordrer han bransjen til 
å etterspørre lærlinger til sin bedrift. 
– Det er dessverre fremdeles relativt 

få fasadeentreprenører som benytter 
seg av ordningen, det til tross for at 
myndighetene etter hvert kun tar imot 
tilbud fra godkjente lærlingebedrifter i 
offentlige anbudskonkurranser. Men selv 
om reglene taler for å ta inn en lærling, 
bør motivasjonen være å videreføre 
verdifull kunnskap til neste generasjon. 
Tidligere overtok gjerne sønnen etter 
faren, og dermed ble kunnskapen bevart 
fra generasjon til generasjon. I dag er det 
ingen selvfølge at datteren eller sønnen 
ønsker å ta over forretningen, og man 
risikerer at kompetansen forsvinner når 
pensjonisttilværelsen begynner. Det skal 
heller ikke undervurderes at det kan ha 
en svært positiv effekt for bedriften å få 
inn nytt og ungt blod. Med det kommer 
også gjerne en ny energi inn i firmaet 
som kan motivere og inspirere til å 
modernisere driften, mener Graff. 

Lærlingeprogram åpner for mange 
muligheter  
Det kreves stadig mer kunnskap og 
ferdigheter i faget og som lærling 
har man mulighet til å tilegne seg 
den ettertraktede kompetansen 
i en svært viktig bransje. – Etter 
fullført lærlingperiode ligger alle 
muligheter åpne for å bygge videre 
for å bli fasaderådgiver, ta mesterbrev, 
gjennomføre teknisk fagskole, eller 
fortsette med en ingeniørutdannelse 
dersom man ønsker det. 

Har du lyst til å vite mer om dette, eller 
kjenner du noen som vil passe perfekt 
som lærling i glass- og fasadefaget? Ta 
kontakt med Per Henning Graff i Glass- 
og fasadeforeningen, så kan han fortelle 
mer og veilede deg videre.

Skal vi bevare norsk håndverk, 
trenger vi gode håndverkere! 
Byggebransjen trenger flinke fagfolk! Byggenæringen har fått 
et litt frynsete rykte etter episoder hvor det har blitt avdekket 
ekstremt dårlige forhold for utenlandske arbeidstakere som jobber 
på norske byggeplasser. Samtidig fører svart arbeid og prispress 
til lave lønninger og det kan virke lite attraktivt for ambisiøs 
ungdom å satse på denne bransjen. Sannheten er imidlertid at 
for kunnskapstørste og flinke ungdommer byr denne bransjen på 
spennende utfordringer og svært mange muligheter.

Per Henning Graff i Glass- 
og fasadeforeningen

GLASS OG FASADEFORENINGEN 
Glass og Fasadeforeningen (GF) er 
arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 
for glass- og fasadebransjen. Foreningen 
har som formål å organisere alle bedrifter 
som driver produksjon, bearbeiding, 
montering og salg av glass-, metall 
og kunststoffprodukter i bygninger og 
transportmidler. 

Tekst: Ellen Tidemann 
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Atle Gjersvold ble ansatt i R. Daaland i 1980 og hadde 
som oppgave å bygge opp en prosjektavdeling. 
Helt siden oppstarten har firmaet vært produsent av 
Schücos aluminiumssystemer. Da han kjøpte bedriften 
i 1985, var R. Daaland allerede blitt en godt etablert 
leverandør av aluminiumsprodukter i hele Midt-Norge. 
Siden den gang har R. Daaland utviklet seg svært 
positivt og utfører oppdrag over hele landet. Flere 
av dem er kjente landemerker som Tyholttårnet og 
Mediahuset i Trondheim og Svalbard Forskningspark 
i Longyearbyen, for å nevne noen. Men årene går 
og selv evig unge Atle har valgt å trappe litt ned på 
arbeidsbelastningen ved å la neste generasjon overta 
stafettpinnen. Og inn kommer Jannicken Kristoffersen, 
en sprudlende energibunt med bein i nesa. Jannicken 
har jobbet i firmaet i flere år og 1. januar 2015 tok 
hun over som daglig leder. Til tross for et krevende og 
prispresset prosjektmarked ser hun på fremtiden med 
stor tro på videreutvikling og vekst. 

– Vi har valgt å ekspandere med en ny avdeling for 
privatboligsegmentet og mindre byggmestre. På denne 
måten har vi flere ben å stå på og er mindre sårbare i 
et svingende prosjektmarked. Som resultat av denne 

vekststrategien øker vi vår produksjonskapasitet, 
og utvider lokalene våre med 1250 kvm. I tillegg til 
større plass, forbedres også logistikken i verkstedet 
betraktelig. Med dette står vi svært godt rustet til å 
håndtere store prosjekter samtidig som vi har kapasitet 
til å hele tiden levere mindre jobber og ha en løpende 
produksjon til privat- og rehabiliteringsmarkedet, 
forklarer daglig leder Jannicken Kristoffersen. 

R. Daaland har alltid tilstrebet seriøsitet og jobber 
kontinuerlig med å videreutvikle bedriften med fokus på 
at alt de leverer har høyeste kvalitet. De er engasjerte 
og opptatt av at bransjen vår skal drives sunt og på en 
bærekraftig måte, og har tro på at hardt arbeid og høy 
integritet er det som lønner seg i det lange løp. 

– Det har vist seg å være en god strategi frem til 
nå, og blir kanskje enda viktigere fremover når 
dokumentasjonskravene øker og ferdig produkt i enda 
større grad skal kontrolleres og ettergås i sømmene, 
avslutter Kristoffersen. 

Schüco gleder seg til å følge utviklingen til R. Daaland 
og er stolte av vårt gode samarbeid! 

Tøffe trøndere  
bygger ut for fremtiden

Utvidelse av produksjon og lagerplass 
for bedre logistikk og kapasitet. 

Pappa Atle Gjesvold overga stafettpinnen til Jannicken 
Kristoffersen i 2015 

Tekst: Ellen Tidemann 
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I et spartansk innredet kontor finner vi Svein Andersen. Han sitter i en loslitt 
kontorstol og bytter på å snakke med kunder på telefon, skrive kjappe mailer og 
prate med gjester eller ansatte som stadig stikker hodet innom – eller rett og slett 
alt på en gang. Svein sjonglerer og koordinerer, og beholder på mystisk vis alltid 
sin sørlandske stoiske ro. På bred arendalsdialekt forteller han på en nøktern og 
nedtonet måte om fantastiske og komplekse prosjekter han har levert. Svein er 
ikke den som skryter av sine gjennomførte prosjekter, selv om han har god grunn 
til det. For det er nok av andre som gjerne vil gi ham de beste skussmål. I en 
mannsalder har han representert trygghet, faglig kompetanse og etterrettelighet 
i en bransje som tidvis sliter med å fremstå som seriøs. Svein har skjønt at det å 
ha gode kunderelasjoner, også etter at salget er avsluttet, er helt avgjørende for 
å beholde sin posisjon som Sørlandets største fasadeentreprenør. 

Siden tidlig på 80-tallet har Tore Andersen AS vært en lojal partner for Schüco. 
Gründeren Tore Andersen begynte å fatte interesse for aluminiumsystemer, den 
gang da disse begynte å etablere seg i Norge. Tore skjønte raskt at glass og 
aluminium var byggematerialer som var kommet for å bli. Ganske riktig vokste 
bransjen i et forrykende tempo utover 80- og 90-tallet. Tore Andersen AS ble 
med på reisen og de har siden vært med på å sette sitt preg på hele miljøet. Da 
Tore brått og altfor tidlig døde, overtok Svein bedriften etter sin far. Han hadde 
nærmest vokst opp i verkstedet, men likevel kom oppgaven å skulle drive firmaet 
på egenhånd mye tidligere enn han hadde sett for seg. Utallige arbeidstimer er 
over årene lagt ned i bedriften, og helger og kvelder har blitt ofret for å kunne 
levere kvalitetsprodukter til avtalt tid.

Selv om Svein er ansiktet utad i bedriften har 
han en gjeng med solide håndverkere rundt 
seg. Disse sørger for at Schücos systemer 
blir produsert og montert etter boka. I 
verkstedet finner vi ansatte som har jobbet 
med Svein i en mannsalder og som innehar 
høy faglig kompetanse. Det er lett å merke 
yrkesstoltheten som sitter i veggene her. Selv 
etter en lang karriere som Schüco-byggere, 
merker man en entusiasme og nysgjerrighet 
overfor nye systemer og stadige forbedringer 
i de eksisterende. Det er antakelig dette 
engasjementet som gjør at de aldri synes jobben 
blir kjedelig og at det virker utenkelig å gjøre noe 
annet. 

Svein kjenner alle som er verdt å kjenne i byggebransjen på Sørlandet. Fra 
sin base på Nedenes utenfor Arendal, farter han rundt i Agder-fylkene og er 
en mester i å bygge og pleie relasjonene sine. På sitt joviale vis forsikrer han 
sine kunder om at de er i de tryggeste hender når Tore Andersen AS skal 
gjennomføre prosjektet. 

Tore Andersen AS

Gode relasjoner og ærlig 
samarbeid er min hemmelighet

Svein har skjønt at det å ha gode 
kunderelasjoner, også etter at salget 
er avsluttet, er helt avgjørende for å 
beholde sin posisjon som Sørlandets 
største fasadeentreprenør. 

Daglig leder og eier Svein Andersen.

Tekst: Ellen Tidemann 
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Profilteam markerte sitt 30 års jubileum

Sammen med Schüco Norge, Vetrotech og Saint Gobain Bøckmann AS reiste Profilteam AS 
i begynnelsen av juni til Tyskland for på denne måten å markere sine 30 år i bransjen og like 
mange år som Schüco Partner. En interessant helg i Berlin rundet av dager med omfattende 
faglig program.

Oppholdet startet i Aachen like ved grensen mot Nederland, der Vetrotech Saint-Gobain 
har en av sine fabrikker for produksjon av ulike typer sikkerhetsglass. Deltakerne fikk en 
godt guidet omvisning gjennom avdelingen, der fremstilling av multilaminerte produkter 
med innbrudds-, skudd- og sprenghemmende egenskaper foregår. Langs en annen 
produksjonslinje skreddersys brannbeskyttende glass for anvendelse i bygninger eller skip/
offshore. Vi fikk innblikk i komplekse utfordringer når stadig større glass skal oppfylle opptil 
flere sikkerhetsfunksjoner, uten at dette skal gå på bekostning av optikk og isolerende 
egenskaper.

Schüco har i mange år hatt et samarbeid med Vetrotech innen branntekniske løsninger og 
besøket ble avsluttet med en demonstrasjon av en EI30-prøving av et glassfelt i Vetrotechs 
fullskala testlaboratorium. Dette befinner seg i Herzogenrath, et kvarters kjøretur fra 
Aachen. For de fleste av deltakerne var dette første erfaring med de kreftene som er i sving, 
når glassveggen utsettes for mer enn 800°C temperaturøkning i løpet av prøvingstiden.

På ettermiddagen gikk turen videre til Bielefeld for besøk og omvisning i Schücos 
hovedkvarter neste dag. Deltakerne fikk etter en introduksjon i Schüco Competence 
Center oppleve teknologisenteret. Der prøves enkeltkomponenter og hele systemløsninger 
ut før introduksjon i markedet. I tillegg har Schüco partnere mulighet til å gjennomføre 
prosjektrelaterte prøvinger. Teknologisenteret inneholder blant annet en av verdens største 
testrigger for fullskala-elementer, der spesialdesign kan prøves før fasaden realiseres.

Showrommet inneholder Schücos produktspekter med vekt på nyheter og oppgraderes 
jevnlig. For en Schüco-partner var det selvsagt også interessant å besøke verksted- og 
maskinavdelingen for informasjon om nyeste teknologi for rasjonell og effektiv produksjon.

Etter 2 dager fullspekket med fag passet det fint å avslutte turen i Berlin. Tysklands 
hovedstad tilbyr en internasjonal, men avslappet atmosfære og deltakerne fikk med seg 
en spektakulær middag i byens roterende TV-tårn, så vel som guidet vandring i byens 
arkitektur og besøk med lunsj i riksdagskuppelen.

Schüco takker både for turen og for de 30 årene med nært og tillitsfullt samarbeid. Vi er 
stolte av å ha Profilteam AS som Schüco Partner. 

Westby med i forsknings-
prosjektet HOME
I løpet av våren 2016 har Westby Lås & 
Innbruddssikring AS levert fire Schüco vinduer og 
et spesiallaget skyveelement til to testbygg i et 
forskningsprosjekt kalt HOME (Holistic monitoring  
of indoor environment) i ÅS, i samarbeid med Light  
& Colour group ved NTNU.   

Det skal testes for lys og komfort av innemiljø med 
ulike glasstyper, med eller uten bevegelig isolasjon.  
I løpet av høsten foretas målingene. Vi gleder oss til 
å se resultatet! 

Thomas Humpf, SVP, Head of Sales Europe 
MB i Schüco International KG

På sightseeing for å studere Berlins mangfol-
dige arkitektur

I verkstedet i Schücos teknologisenter i Bi-
elefeld  

Schüco-vinduet monteres på testbygget

Tekst: Thomas Aasen 
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Profilteam AS leverer 
ståldør på nærmere 20 m2

I rolige omgivelser på Hamar produseres det 
daglig aluminiums- og stålprodukter fra Schüco 
og Schüco Jansen i store mengder til hele landet. 
Inniblant dukker det opp noen unike løsninger.
En Schüco Jansen VISS to-fløyet fasadedør 
(innadslående) på ikke mindre enn 4830 x 4100 
mm ble i dag ferdigstilt. En dør på nærmere 20 
kvm, og så vidt vi vet Norges første og Nord-
Europas største, ble fraktet med lastebil opp til 
Tromsø. 

Partnernytt

Glassteam AS først ute med 
Schüco SimplySmart  
Schüco Partner GlassTeam AS ble den første norske 
produksjonsbedriften til å produsere og levere 
Schücos nye dørserie ADS SimplySmart. De leverte 
dørene er av den superisolerte varianten ADS 90.SI 
SimplySmart, som med riktig glass klarer dagens 
passivhuskrav (Uf-verdi på 1.0). Dørenes solide 
oppbygging gjør at den kan leveres med opptil 2500 
mm høye dørblad og dørbladvekt på inntil 160 kg. 
Dørene ble montert på OBOS gården sitt bygg på 
Hammersborg Torg i Oslo.

Schüco Premium Partner 
i konstant utveksling 
Schüco Premium Partner Farstad Glass og 
Aluminium AS og Elverhøy Aluminium og 
Glass AS ble i desember invitert «hjem» 
til Straumsheim Glass og Fasade AS i 
Straumgjerde. Her fikk gjestene innblikk 
i arbeidsprosessene til sunnmøringene, 
samtidig som alle igjen fikk samles og 
planlegge det foreliggende året. I juni var 
det igjen tid for en «wiedersehen», denne 
gang med Farstad som vert. Turen gikk til 
Preikestolen Fjellstue, hvor frisk luft og herlig 
natur preget de konstruktive samtalene og 
den kreative atmosfæren. 

Partnerreise med 
Schüco Partner 
Alglass AS 
Sammen med Engelsen Bygg 
AS, Novaform AS og Schüco, tok 
Alglass initiativet til en partnerreise 
til Tyskland. Reisen gikk via Hamburg 
til Bielefeld, hvor gjestene fikk 
omvisning både i teknologisenteret 
og i showrommet. Takk for turen, alle 
sammen! 

Årets løpeprofil fra R. Daaland
Etter å ha lest «Born to Run» av Christopher McDougall 
bestemte produksjonsleder Morten Auset hos Schüco 
Partner R. Daaland AS seg for å starte med Ultraløp. 
Ultraløp eller ultramaraton er en betegnelse på løp som er 
lenger enn maraton i distanse. Schüco ønsker å sponse 
partnerbedriftenes medarbeidere, som ønsker å satse litt på 
fritiden. Vi ønsker Morten lykke til videre i sesongen! 

Rune Sandvoll fra Profilteam AS viser frem den enorme 
døren

Bedriftene er samlet i Schüco sitt showroom 
i Bielefeld

Storfint besøk på Enebakkneset 
I vår fikk Schüco Premium Partner Elverhøy Aluminium og Glass AS viktige 
gjester på døren. Schücos toppledelse ønsket en direkte dialog med en norsk 
produsent og ble meget imponert av Elverhøy sin høye standard.  

På bildet (f.v.): Philipp Neu-
haus (CFO, Schüco), Tho-
mas Humpf ((SVP, Head of 
Sales Europe MB, Schüco) 
), Magnus Winegård (Ge-
neral Manager Schüco 
Europe North, Schüco), 
Jan-Remy Taaje (daglig 
leder og partner, Elverhøy), 
Andreas Engelhardt (CEO and managing partner, Schüco), Tommy Taaje (prosjektleder og 
partner, Elverhøy) og Morten Torp (fagleder konstruksjon, Elverhøy)

Schüco Premium Partner samlet på Preikestolen
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Priser og awards

Knarvik Kyrkje vant Architizer-
nettstedes publikumspris 
Knarvik Kyrkje mottok Architizer-nettstedes 
publikumspris. Prosjektet har gått helt til topps i 
kategorien for religiøse bygg og monumenter. Schüco 
Partner Kebo Glass AS har levert vinduer og dører til 
prosjektet.  

Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter 
Byggherre: Lindås kyrkjelege fellesråd

Prisvinnende  

himmelsk arkitektur 

Våler kirke fikk Statens 
Byggeskikkpris for 2016 
Våler kirke i Våler i Solør ble kåret til årets 
vinner av Statens byggeskikkpris 2016. 
Schüco Partner Profilteam AS har levert 
glassfasaden, alle vinduer og dører, og 
glasstaket fra Schüco. 

Arkitekt: Espen Surnevik AS  
Byggherre: Våler kirkelige fellesråd

Fotograf: Hundven-Clements Photography

 Fotograf: Rasmus Norlander 
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Invit Arkitekter AS fra Ålesund fikk i oppdrag å tegne et 
påbygg på en eksisterende, beskjeden hytte, som en 
ny generasjon skulle overta. Da de nye eierne kom med 
tegninger av en helt ny hytte, utviste kommunen først 
skepsis i forhold til lokal byggeskikk. Etter nærmere 
gjennomgang endret de dette synet og kom frem til at 
det er viktig med nytenking, også i fjellet. Dermed ble 
den gamle hytta revet og den nye ble satt opp. 

Arkitekten André Klevberg forteller at den aktive 
familien fra Østlandet elsker naturen på Sunnmøre og 
at nærheten til naturen, selv fra sofakroken, spilte en 

stor rolle i utformingen av hytten. Dermed var det ikke 
aktuelt å gjemme bort utsikten med smårutete vinduer. 

-Den store glassfasaden, Schüco FWS 50+.HI, rammer 
inn fjellene, som familien er så glad i, forklarer Klevberg. 

Siden oppdraget gikk ut på å tegne en åpen hytte, var 
det viktig å enkelt kunne fjerne skillet mellom ute og 
inne. Foldedøren ASS 70 FD fra Schüco gjør det mulig 
å åpne hele glassveggen ved å skyve den til side, slik at 
stuen og terrassen går i ett.  

Schüco Premium Partner  
Straumsheim Glass og Fasade AS vant 

«Årets bolig 2016»

På Nordvestlandets kyst finner vi et av Norges mest spektakulære fjellområder , 
Sunnmørsalpane. Disse fjellene omkranser den vakre Hjørungfjorden i Ørsta, Stranda og 
Sykkylven kommune. Alpekjeden kjennetegnes med høye, steile og takkete fjell og besøkes 
av opplevelseslystne fra hele verden gjennom alle årstider. Midt inne i den storslåtte 
fjellnaturen, på Fjellsetra ved Strandafjellet, ligger en hytte vi sjeldent har sett maken til.  

Tekst: Hanne Sofie Flem Bjørkestøl
Bilder: Marius Beck Dahle
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Den store glass-
fasaden rammer 
inn fjellene, som 
familien er så 
glad i.
André Klevberg, Invit Arkitekter AS 

Schüco Premium Partner Straumsheim Glass og Fasade 
AS samarbeider ofte med Invit Arkitekter AS og stod 
for prosjektering, produksjon og montasje av Schüco 
produktene til hytten på Fjellsetra. Det unike og fascinerende 
referanseprosjektet ble kåret til «Årets bolig 2016» av Schüco 
Norge. Prisen ble tildelt daglig leder Ole Straumsheim på 
Schüco Premium Partner årsmøtet på Preikestolen i Stavanger.   
Vi gratulerer! 

INVIT ARKITEKTER AS 
Arkitektene bak den spektakulære 
hytten, Invit arkitekter AS, driver 
en av Ålesunds mest sjarmerende 
espressobarer med egen lekter 
i det kjente Brosundet. Her får 
du ikke bare tegnet din bolig 
mens du nyter en kaffe i solen, 
men også kjøpt alt du trenger av 
interiør.  
En tur innom anbefales!  
www.invit.no 
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Schüco på verdensbasis
På verdensbasis har Schüco International KG 4 630 ansatte 
og 12 000 partnerbedrifter. Selskapet driver virksomhet i 
80 land og genererte i 2015 en omsetning på 1,5 milliarder 
euro. Schücos hovedkontor er i Bielefeld i Tyskland, hvor 
all utvikling, testing og lagerhold av aluminiumsystemene 
foregår.

Norsk håndverk: 
Fra profil til ferdig montasje 
Sammen med vårt nettverk av norske partnerbedrifter 
leverer Schüco Norge målgruppeorienterte produkter 
til nybygg og moderniseringsprosjekter innenfor både 
nærings- og boligsektoren. Produktene er designet for å 
oppfylle brukerens individuelle behov i alle klimasoner. 
Våre partnere prosjekterer, produserer og monterer våre 
systemer i samarbeid med Schücos tekniske support i Norge 
og i Bielefeld. Tett samarbeid fører til at våre kunder kan få 
optimale løsninger tilpasset sitt prosjekt, samt at prosjektet 
får en profesjonell gjennomføring. 

Schüco Partner
En Schüco Partner har 
gjennomgått grundig opplæring 
i produksjon og montasje av 
våre systemløsninger og deltar 
jevnt på seminarer og kurs i vår regi. Tett dialog mellom oss 
og partnerne skal sikre kvalitet i hele verdikjeden. Schüco 
Partner tilbyr produkter til ulike markedssegmenter, fra store 
offentlige og private næringsbygg til mindre eneboliger og 
hytter. 

Schüco Premium Partner 
En Schüco Premium Partner har 
et spesielt fokus på premium 
enebolig- og hyttesegmentet. 
De har et tilrettelagt apparat som kan ta imot utfordrende 
ønsker fra privatmarkedet og til å følge prosjektet fra idé til 
ferdig montert løsning. De tilbyr montasje av egne, erfarne 
montører og samarbeider både med Schüco og hverandre, 
for å sikre en premium verdikjede.

Schüco Norge og våre norske partnere 
Schüco har vært aktiv på det norske markedet helt siden 
1979 og har gjennom kontinuerlig samarbeid med og 
rådgivning av norske fasadeentreprenører og arkitekter, 
vunnet en stor markedsandel innenfor alt fra spesial-, 
standard- og boligprosjekter. Schüco Norge har i dag 
13 medarbeidere, som jobber innenfor teknisk support, 
arkitekt- og prosjektrådgivning, markedsføring og salg, og 
administrasjon. Jobben vår går ut på å bistå prosjekters 
ulike aktører med å finne de riktige løsningene for 
bærekraftige bygg, samtidig som byggherrens, arkitektens 
og byggetekniske krav imøtekommes. Våre Schüco 
partnere, norske fasadeentreprenører, er det viktigste leddet 
i vår verdikjede og alt fokus ligger i å vokse og utvikle oss i 
fellesskap.

Ledelse og administrasjon 
Gøran Karlsen
Daglig leder 
gkarlsen@schueco.com 

Sabrina Wagner
Assistent Schüco Norge 
swagner@schueco.com

Prosjektrådgivning 
Thomas Aasen 
Prosjektrådgvining 
taasen@schueco.com 

Tom Erik Wiger 
Arkitektrådgivning 
tewiger@schueco.com 

Samim Azimi 
Arkitektrådgivning 
sazimi@schueco.com

Yau Luong 
Arkitektrådgivning 
yluong@schueco.com 

Markedsføring 
Hanne Sofie Flem Bjørkestøl
Markedsansvarlig 
hsflem@schueco.com

Teknisk support 
Håkon Eggestad 
Teknisk sjef 
heggestad@schueco.com

Siri Ruud Røgeberg 
Byggteknisk rådgiver 
sroegeberg@schueco.com

Tomasz Zamrzycki 
Byggteknisk rådgiver 
tzamrzycki@schueco.com

Ben-Vidar Pedersen 
Byggteknisk rådgiver 
bvpedersen@schueco.com 

Kunderådgivning 
Ellen Tidemann 
Kundeansvarlig 
etidemann@schueco.com 

Bestilling og logistikk 
Ingrid Aaslund 
Bestilling og logistikk 
iaaslund@schueco.com 

Kontaktpersoner
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Partnerregister

SCHÜCO PARTNER
ØSTLANDET

Profilteam AS
Elvesletta 25 
2323 Ingeberg 
Tel.: 62 59 71 00 
E-post: profilteam@profilteam.no

Aluminium Fasader AS
Torsvang Industriområde 
3255 Larvik 
Tel.: 33 16 35 50 
E-post: post@aluminiumfasader.no

Elverhøy Aluminium  
og Glass AS
Fetveien 2242 
1910 Enebakkneset
Tel: 63 88 70 50 
E-post: post@elverhoy.no

Glassteam AS
Trykkeriveien 4 
1653 Sellebakk
Tel.: 99 11 88 00 
E-post: svein.mathisen@
glassteam.no

Alu-Team AS
Rakkestadveien 17 
1912 Enebakk 
Tel.: 90 18 19 42 
E-post: bjorn@aluteam.no

Westby Lås & 
Innbruddssikring AS
Østre Aker vei 243 
0976 OSLO 
Tel.: 907 95 783 
E-post: post@westby-las.no

SØRLANDET

Tore Andersen AS
Vesterveien 653 
4823 Nedenes 
Tel.: 37 09 42 06 
E-post: post@toreandersen.as

VESTLANDET

Bolseth Glass AS
Industriveien 4 
6823 Sandane
Tel.: 57 86 80 00 
E-post: firmapost@bolseth.no

Straumsheim Glass 
og Fasade AS
Sørestrandvegen 37 
6220 Straumgjerde 
Tel.: 70 25 45 00 
E-post: post@straumsheim.no

A.S Rubicon
Orstadvn. 110 
4353 Klepp stasjon 
Tel.: 51 60 21 50 
E-post: info@rubiconas.no

Kebo Glass AS
Esbenhaugen 55  
5258 Blomsterdalen 
5179 Godvik
Tel.: 55 50 14 00 
E-post: post@keboglass.no

Gjesdal Aluminium AS
Ulsmågvegen 35 
5224 Nesttun
Tel: 55 92 25 00 
E-post: post@
gjesdal-aluminium.no

Farstad Glass 
og Aluminium AS
Industriveien 6 
4330 Ålgård
Tel.: 51 96 16 50 
E-post: post@farstad-ga.no

Bårdsen Aluminium AS
Røkleivveien 17 
4262 Avaldsnes
Tel.: 52 84 01 75 
E-post: post@
baardsen-aluminium.no

Fasader og Glass AS
Leirvikåsen 37 
5179 Godvik
Tel.: 55 50 05 53 
E-post: post@fasaderogglass.no

MIDT-NORGE

R. Daaland AS
Fossegrenda 3B 
7038 Trondheim
Tel.: 73 82 52 50 
E-post: firmapost@daaland.no

Riis Glass og Metall AS
Jarlevn. 8 
7041 Trondheim 
Tel.: 73 92 90 60 
E-post: rgm@riis.no

Midt-Norsk Glass AS
Sjøfartsgata 14 
7714 Steinkjer
Tel.: 74 16 13 33 
E-post: post@midtnorskglass.no

NORD-NORGE

Nord-Norsk Aluminium AS
Sandstrand 
9445 Tovik
Tel.: 77 08 94 40 
E-post: post@nna.no

Alucon AS
Lillnesveien 12 
8210 Fauske
Tel.: 75 64 65 00 
E-post: post@alucon.no

Bodø Glass og Ramme AS
Terminalveien 14 
8006 Bodø
Tel: 75 50 09 50 
E-post: firmapost@bodoglass.no

SCHÜCO PREMIUM PART-
NERE 
Elverhøy Aluminium 
og Glass AS
Fetveien 2242 
1910 Enebakkneset
Tel.: 63 88 70 50 
E-post: post@elverhoy.no

Aluminium Fasader AS
Torsvang Industriområde. 
3255 Larvik 
Tel.: 33 16 35 50 
E-post: post@
aluminiumfasader.no

Straumsheim 
Glass og Fasade AS
Sørestrandvegen 37 
6220 Straumgjerde 
Tel.: 70 25 45 00 
E-post: post@straumsheim.no

Farstad Glass 
og Aluminium AS
Industriveien 6 
4330 Ålgård
Tel.: 51 96 16 50 
E-post: post@farstad-ga.no

SCHÜCO JANSEN  
STÅLPARTNERE 
Profilteam AS
Elvesletta 25 
2323 Ingeberg 
Tel.: 62 59 71 00 
E-post: profilteam@profilteam.no

Ivar Bråthen Mekaniske AS
Gubberudvegen 132 
2312 Ottestad 
Tel.: 62 57 60 00 
E-post: post@braathenmek.no

Straumsheim Glass 
og Fasade AS
Sørestrandvegen 37 
6220 Straumgjerde
Tel.: 70 25 45 00 
E-post: post@straumsheim.no

Atlas Industrier AS
Hageveien 1 
2613 Lillehammer
Tel.: 61 24 70 50 
E-post: atlas@atlasindustri.no

SCHÜCO PVC-PARTNERE
Kystvinduer AS 
7960 Salsbruket
Tel.: 95309553
E-post: firmapost@kystvinduer.no

Aba-Tech AS
Lagveien 580
4950 Risør
Tel.: 37199400
E-post: epost@aba-tech.no 






