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Gøran Karlsen, daglig leder Schüco Norge

Kjære Partner
I dag lever 7,6 milliarder mennesker på planeten. Det er
1 milliard mer enn for 12 år siden. Flere mennesker betyr
større behov for energi og mat – og ikke minst sunne rom
for å jobbe og oppholde seg i. Samtidig utfordrer klimaendringene oss til å bruke globale naturressurser mer
effektivt. I fokuset på det grønne skiftet er sirkulær økonomi
blitt et viktig begrep i EU, men etter hvert også i Norge. Både
forskningsmiljøer og ulike aktører i bygg- og eiendomsbransjen har begynt å rette blikket mot temaet. Som utvikler og
leverandør av vinduer, dører og fasader i høy kvalitet stiller vi
oss spørsmålet om hvordan våre produkter, våre tjenester og
vårt daglige virke kan bidra til å øke farten på den sirkulære
økonomien i Norge?
Temaet energibruk med for høye utslipp av CO2 og andre
ekvivalente miljøgasser har fått stor oppmerksomhet i de siste
årene. Det samme gjelder miljøvern og miljøsertifisering. For å
premiere de som tar hensyn har vi innført sertifiseringer, både
for energi og miljø. Schüco tror det må mye større særfokus til
på et tredje element - tilrettelegging for gjenbruk av alle byggematterialer. Vi må lære oss å se på avfall som en ressurs og
ikke som søppel. Strengere avfallsdirektiver fra EU er på vei,
noe som sannsynligvis vil gi konsekvenser for Norge. Byggherrer og alle aktører i byggebransjen må være i forkant av disse
direktivene og se mulighetene i en sirkulær økonomi.
Her er Schüco i forkant. C2C, eller «Cradle to Cradle» –
«Vugge til vugge» er et begrep vi må lære oss. Navnet spiller på
målsettingen om å etablere et komplett og kontinuerlig kretsløp
for komponentene i et produkt, slik at en stadig større andel av
materialene i en bygning gjenvinnes i dette evige kretsløpet.
Schüco har sørget for å utvikle vugge til vugge-sertifiserte
vinduer, dører og fasader.
Den digitale utviklingen vil bygge opp under den sirkulære
tankegangen – så lenge verktøyene tas i bruk. Digitale tvillinger
av byggene vil kunne ta vare på informasjon om gjenbruk for
de forskjellige modulene i bygget og digitale verktøy vil bidra til
å øke kvaliteten og effektiviteten i alle ledd i byggeprosessen.
Vi har alle et individuelt ansvar for å optimere vår egen
verdikjede og ta i bruk ny teknologi. Schüco står klar med
sertifiserte produkter og sømløse digitale verktøy for en norsk
fremtid i en sirkulær økonomi. Snakk med oss!
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Cradle to Cradle
- miljøsertifisering på produktnivå
En økende miljøbevissthet i samfunnet gjør det økonomisk attraktivt å levere bygninger som i minst
mulig grad belaster miljøet. Pionerprosjekter har vist at teknologien allerede finnes. Når arkitekturen
tilpasses nødvendige tekniske krav, som for eksempel fasadedesign som lagrer overflødig solenergi,
vil helhetlig prosjektering gi betydelige gevinster – både økonomisk og for miljøet.
Tekst: Thomas Aasen

Miljødokumentasjon av hele bygg
omfatter et sett av aspekter ved
bygningen og dennes omgivelser.
Egenskapene til hvert enkelt
miljøbesparende produkt skal synliggjøres i tillegg til byggets totale
gevinst. Det finnes flere tilgjengelige
metoder for å dokumentere eller
sertifisere.
Et av disse er det internasjonale
systemet Cradle to Cradle (C2C),
på norsk vugge til vugge.

tilfellet brytes materialet ned på naturlig måte og gjenskapes ved å utnytte
råstoffer fra naturen. I et teknisk kretsløp brytes produktet ned til basismaterialer som gjenvinnes for anvendelse i nye produkter. Aluminium er et
godt eksempel på sistnevnte.
Materialet kan gjenvinnes i det
uendelige uten at egenskapene reduseres. Samtidig er energiforbruket ved
gjenvinning ca. 5% av energiforbruket
ved førstegangsproduksjon.

En helhetlig tilnærming.

C2C-sertifisering gjøres
etter 5 kvalitetskategorier:

Vugge til vugge-sertifiseringen
administreres av den amerikanske
non-profit organisasjonen «Cradle to
Cradle Innovation Institute», som i
tillegg til Nord- og Sør-Amerika er
representert i flere europeiske land.
Navnet spiller på målsettingen om å
etablere et komplett og kontinuerlig
kretsløp for komponentene i et
produkt.
Et materiale kan ha et biologisk
eller et teknisk kretsløp. I det første

•

•
•
•
•

Produktdesign med tanke på
materialsammensetting og
eventuell kjemisk risiko.
Resirkulerbarhet innenfor et
biologisk- eller teknisk kretsløp.
Bruk av fornybar energi og
CO2-avtrykk.
Forvaltning av vannressurser.
Sosiale aspekter for arbeidstakere
og lokalsamfunnet knyttet til
fremstilling av produktet.

Cradle to Cradle skal bidra til at en
stadig større andel av materialene i
en bygning skal gjenvinnes i et evig
kretsløp, slik at allerede utnyttede
ressurser kan lagres i sine funksjoner
som råstoffdepoter for fremtiden.

Schücos bærekraftstrategi.
Allerede i 1994 bidro Schüco til å
grunnlegge A/U/F i Tyskland, en
organisasjon som arbeider for returordninger og gjenvinning av aluminium. Senere bidro Schüco ved etableringen av Aluminium Stewardship
Initiative, ASI, som bl.a. arbeider for
transparens i hele verdikjeden.
Schüco har som målsetning å ha
tredjepartssertifisering av sine aluminiumleveranser innen 2018.
Per i dag har Schücos fasadesystem FWS 50.SI, samt vinduet AWS
75.SI+, C2C sølv sertifisering.
Våre komplette produktserier
for fasadene FWS, dørene ADS
og vinduene AWS er sertifisert til
C2C bronse.

Vugge til vugge-prinsippet.

Produksjon

Produksjon
Tekniske
basismaterialer

Planter

BIOLOGISK KRETSLØP

TEKNISK KRETSLØP

Produkt

for forbruksvarer

Cradle to Cradle skal bidra til at en stadig større andel av
materialene i en bygning skal gjenvinnes i et evig kretsløp,
slik at allerede utnyttede ressurser kan lagres i sine funksjoner
som råstoffdepoter for fremtiden.
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Bærekraft

for industrielle
produkter

Biologiske råstoffer

Demontering

Bruk
Biologisk nedbryting

Produkt

Bruk
Gjenvinning

Bærekraft
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Internasjonale forbilder:

Kommer i full sirkulasjon

Tar vare på verdiene
For bare 25 år stod skorsteinene i full aktivitet og slapp ut store mengder med røyk. I dag,
på «Zollverein» i Essen, står det en bygning som setter standarder for miljøbevisste byggemetoder.
Bygningen tar i stor grad hensyn til bærekraftige vugge til vugge-prinsipper – delvis
takket være sertifiserte vindussystemer fra Schüco.
Tekst: Hanne Sofie Flem Bjørkestøl

av det anvendte aluminiumet
og 85% av alt materiale som
brukes i vindussystemet, kan
resirkuleres etter bruksfasen
uten tap av kvalitet. Det valgte
Schüco aluminiumsvinduet har
fått Silver C2C-sertifikat.

Knapt noe annet sted symboliserer
omstruktureringen av det tyske
industriområdet Ruhr så mye som
den tidligere «Zollverein»-kullgruven og
kokingsanlegget i Essen.
Siden 2001 har området vært på
UNESCOs verdensarvliste. Det er nettopp her at nye, bærekraftige arbeidsplasser for rundt 220 ansatte i den
ærverdige RAG-gruppen og RAG
Stiftung (RAG Foundation) har blitt
realisert. Prosjektet og utviklingen av
området har derfor kommet i full

sirkulasjon på mange områder. Først
og fremst blir et tidligere industriområde resirkulert og brukt om igjen for
kommersielle formål.
Ved å flytte bedriften til Zollverein
i 2017, vil RAG AG og RAG Stiftung
komme tilbake til sine røtter. Fremfor
alt følger den nye bygningen imidlertid
det innovative vugge til vugge-konseptet. De individuelle vindusenhetene er
utformet slik at de kan bli fullt resirkulert dersom bygningen blir revet eller
omgjort. Kort sagt er materialsyklusen i
stor grad lukket.

– Vi jobber mot den høyeste miljøstandard,
DNGB Platin og er det første Cradle to
Cradle-inspirerte prosjektet i Tyskland.
Prosjektet tar hensyn til store vugge til
vugge-tiltak og tar dermed miljøaspektet
et steg videre.
Jasna Moritz, Kadawittfeld Architekten
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Bygningen mottar sannsynligvis
Platinum DGNB-sertifikatet. Prosessen
og produktkompetansen til Schüco
bidrar sterkt til dette.
Som leverandør av C2C-sertifiserte
vindusystemer i aluminium gir Schüco
rådgivning til alle involverte - inkludert
kunder, arkitekter og fasadeentreprenører. Vindussystemet Schüco AWS
75.SI + monteres i det miljøvennlige
bygget. Sett fra et bærekraftig ståsted,
så er det dette som har imponert mest
i prosjektet, fordi det tilfredsstiller de
krevende sertifiseringskriteriene fullt ut.

Se arkitekten og andre involverte i prosjektet fortelle om
bygningen i Essen i videoen (https://www.youtube.com/
watch?v=2DL7ypDML2U).

Bærekraft
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Sirkulær økonomi
- en raskere overgang
I 2015 la EU-kommisjonen frem en «pakke om sirkulær økonomi» som skal bidra til
mer effektiv ressursutnyttelse, flere arbeidsplasser og økonomisk vekst, samtidig som
miljøbelastning og klimagassutslipp fra produksjon og forbruk skal reduseres.
Tekst: Hanne Sofie Flem Bjørkestøl

Her legges det blant annet frem forslag
om at 60 % av husholdningsavfallet
og lignende næringsavfall skal materialgjenvinnes innen 2025. I 2030 skal
dette økes videre til 65 %. (Norge rapporterte om 38 % materialgjenvinning
i 2015.) Henholdsvis 65 % og 75 %
av alt emballasjeavfall skal gjenvinnes
innen 2025 og 2030. EU-landene
skal iverksette tiltak for å redusere
mengdene bygg- og anleggsavfall og
matavfall, skriver Grønn Byggallianse
i sitt faktanotat.
Dersom EU-direktivene tas inn i
EØS-avtalen, plikter Norge å implementere reglene i sin nasjonale lovgivning. Det vil påvirke både avfallsforskriften og byggteknisk forskrift.

Er vi klar for en overgang til en sirkulær økonomi og hvordan jobber andre land for å akselerere overgangen?

City of Venlo – en kommune
i sirkulær tankegang
Venlo-regionen er den første regionen i
verden for å omfavne prinsipper fra
vugge til vugge (C2C). Venlo er en
kommune og en by i det sørøstlige
Nederland, rett ved siden av den tyske
grensen. Den ligger i provinsen Limburg. Venlo har en befolkning på rundt
100.000. Den ligger i grønne omgivelser
i Nord-Limburg. Elven Meuse går rett
gjennom sentrum fra sør til nord. Venlo
har opprettet et eget senter, C2C-senteret, som fungerer som et springbrett

til alt man trenger å vite om vugge til
vugge. Det knytter sammen kunnskap,
kompetanse og personer til den praktiske anvendelsen av Cradle to Cradle-prinsippene. På denne måten tar de sikte på
å akselerere overgangen til en sirkulær
økonomi.
Senteret tilbyr en plattform hvor
folk og organisasjoner kan koble seg
til hverandre og dele sine nyheter,
prosjekter, produkter og verktøy i C2C
og den sirkulære økonomien. Ved å
tilby denne plattformen ønsker byen
å inspirere innbyggerne til å bidra til
en sirkulær økonomi ved å anvende
C2C-prinsippene i utviklingsprosjekter
og forretningspraksis. Les mer om City
of Venlo på www.c2c-centre.com

om sirkulær
økonomi:

– Forutsetning for vekst
I en dialog med forskningsmiljøet hos Sintef mener seniorforsker Kjetil Midthun at en sirkulær økonomi vil
bli en forutsetning for å opprettholde og styrke konkurransekraften til norsk næringsliv i tiden framover.
Tekst: Hanne Sofie Flem Bjørkestøl

– I Europa ser vi stadig større fokus på ressurseffektivitet og råvareknapphet, samtidig som det
kommer strengere miljø- og klimakrav. For å få
til økonomisk vekst gitt tilgjengelige ressurser og
rammene gitt av miljø- og klimalovgivning vil
sirkulær økonomi kunne spille en helt sentral
rolle. Sirkulær økonomi krever en systemforståelse der flere fagfelt vil være viktige: teknologiutvikling, miljøanalyser, økonomisk analyse,
entreprenørskap, nye forretningsmodeller,
design, osv. En viktig forutsetning for å få til en
overgang til den sirkulære økonomien er å kunne
vise næringslivet at dette kan føre til lønnsomme
forretningsplaner, muligheter for vekst samt
økt konkurransekraft. Viktige elementer i dette
arbeidet blir åpen innovasjon, bedre informasjonsflyt og gode beslutningsstøttemodeller,
mener Midthun.
SINTEF har en lang rekke prosjekter både
nasjonalt og internasjonalt hvor de jobber med
tematikk innenfor sirkulær økonomi.
– I tillegg har vi nå startet en konsernsatsing
som samler eksperter innen ulike fagfelt for å
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jobbe sammen for å danne det nødvendige tverrfaglige kunnskapsgrunnlaget som skal til for å få
realisert en overgang til en sirkulær økonomi.
Vi har også startet et SFI-initiativ sammen med
NTNU og Nord Universitet. Her vil vi danne et
landslag for grønn vekst og bistå næringslivet i
å finne nye forretningsmodeller innenfor den
sirkulære økonomien, legger seniorforskeren til.
Vi spør Midthun om hans tanker rundt vugge
til vugge.
– Cradle-to-cradle tankegangen er helt
sentral i den sirkulære økonomien, og det er
viktig at noen tar ansvar og viser at prinsippene
fra C2C ikke bare er mulig å anvende i praksis,
men at det også kan føre til kostnadseffektive og
gode løsninger, mener han.
Et eksempel på anvendelse av C2C-prinsippene som har ført til lønnsomhet er utbyggingen
av Park2020 i Nederland.
– Dette tror jeg absolutt er mulig å få til også
i Norge, og internasjonale suksesshistorier vil
kunne være viktige pådrivere og motivatorer for å
få dette i gang, avslutter Kjetil Midthun.

Seniorforsker
Kjetil Midthun ved Sintef.

Trender
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– Smart og riktig

– Fremtidens løsning

Både økonomisk og økologisk er det mye å hente på å tenke «sirkulært», mener
næringspolitisk rådgiver Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom.

Seksjonslederen for BREEAM og Bærekraftige bygg i Rambøll, Sunniva Baarnes, har jobbet som
miljørådgiver i byggeprosjekter i seks år. Hun mener at vi i fremtiden kommer til å se oss tilbake og
bli sjokkert når vi forstår hvor mye vi har sløst med våre begrensede ressurser.

Tekst: Hanne Sofie Flem Bjørkestøl

Tekst: Hanne Sofie Flem Bjørkestøl

Næringspolitisk rådgiver
i Norsk Eiendom,
Carl Henrik Borchsenius.

– Sirkulær økonomi er en av nøklene til å lykkes
med våre miljø- og ressursutfordringer fremover.
Sirkulær økonomi er smart og riktig, både for miljøet og økonomien. Begrepet er på full fart inn i
bransjen nå. Men sirkulær økonomi er ikke noe
nytt. Skraphandlere og panting av flasker er eksempler på at dette har pågått i lang tid. Jeg tror
de bedriftene som utnytter mulighetene og utvikler sirkulære forretningsmodeller nå, kan få et
betydelig fortrinn fremover, mener Borchsenius.
Borchsenius forteller om de nye forslagene til
avfallsdirektiver som er lagt frem i EU. Dette mener
han vil påvirke norsk bygg- og eiendomsbransje.
– EU-kommisjonens initiativ på dette området
skal bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, flere arbeidsplasser og økonomisk vekst, samtidig
som miljøbelastning og klimagassutslipp fra produksjon og forbruk skal reduseres. Her hjemme
vil vi nok merke dette som krav om høyere andel
av avfallet til materialgjenvinning, samt reduksjon
av total avfallsmengde. Dette vil forhåpentligvis
bidra til å akselerere utviklingen av produkter,
løsninger og forretningsmodeller som legger til
rette for sirkulær økonomi, sier Borchsenius.

Han mener det er stor spredning i hvor godt
rustet markedet er når det gjelder omstilling til
sirkulær økonomi.
– Fra de som i lang tid har jobbet seriøst med
dette og allerede innført løsninger og systemer,
til de som lukker øynene og fortsetter med en
«bruk og kast»- holdning. Vinnerne vil være de
som ser mulighetene og jobber bevisst med dette
nå. De vil kunne posisjonere seg attraktivt, mener
Borchenius.
Han har klare anbefalinger til bransjen i forhold denne omstillingen.
– Min anbefaling er at alle bør tenke «sirkulært» i større grad fremover. Det er i dag i mange
sammenhenger lite bevissthet rundt dette, men
som sagt så er det både økonomisk og økologiske mye å hente på å tenke sirkulært. Teknisk kan
dette være å utarbeide fleksible kontorløsninger
som gjør at ombygginger og tilpassinger kan gjøres enkelt og med minst mulig avfall. Økonomisk
kan det innebære at man i større grad går over
til å lease en funksjon (feks lys på arbeidsplass)
i stedet for å kjøpe et produkt (feks lampe),
avslutter Borchsenius.

Seksjonslederen for
BREEAM og Bærekraftige
bygg i Rambøll, Sunniva
Baarnes

Nye Kunsthøgskolen i
Bergen står nå ferdig med
fasadeplater av aluminium
som kan smeltes om og
gjenbrukes i det uendelige.
Foto: Snøhetta/MIR

– Rammedirektivet for avfall (2008/98/EC) har
satt mål om 70% materialgjenvinning av bygg og
anleggsavfall innen 20201. Sirkulær økonomi er
miljømessig og økonomisk ideell og er derfor løsningen på den ikke bærekraftige ressursbruken
vi har i dag. Det handler om to ting: a) Å benytte
nye ressurser på en slik måte at de får et lengere liv i ulike former og b) Å utnytte ressursene vi
ellers ville se på som avfall. Begge to krever planlegging og tidlig implementering av C2C-tankegangen i prosjekter, forteller Baarnes.
Hun mener at man i stedet for å se på et
produkts levetid som avgrenset fra vugge til grav
(fra råvareuttak til avfall), så ser man på produktet
med nye øyne når det kommer til det som tradisjonelt er avhendingsfasen.
– I Rambøll har vi for eksempel en egen taskforce som fokuserer på å finne gode løsninger
for gjenbruk av betongkonstruksjoner som ellers
ville bli revet fordi de, i sin umiddelbare form, ikke
oppfyller de kravene prosjektet har. Vi har spisskompetanse på sirkulær økonomi og kan gå gjennom bygg for å kartlegge hvilke elementer som
kan gjenbrukes i nye prosjekter. Et eksempel er
gjenbruk av gamle vindusrammer som innvendig
kledning.
Videre forteller hun at Norge har et enormt
potensiale når det kommer til gjenbruk. Avfall fra
bygg og anleggsvirksomhet genererte i 2014 hele
2.476.000 tonn2.
– Hvor mye av dette kunne gjenbrukes eller trengte egentlig ikke rives? I et av Rambølls
prosjekt, Østensjøveien 27, ble planløsningen
utarbeidet spesielt med tanke på at kontorbygget
skulle kunne omprogrammeres til et boligbygg.
Når tomten bygget står på blir omregulert i fremtiden til boligområde vil det ikke være nødvendig
å rive bygget. Det kan ombygges uten for mye
ressursbruk. Når det gjelder gjenbruk av bygningsmaterialer ser vi selskaper som fokuserer
på innhenting, lagring og distribusjon av disse

begynner å komme mer og mer. Nå som byen
vokser eksponentielt og områder omreguleres for
å imøtekomme den økende boligmangelen, vil vi
ha behov for smartere løsninger med C2C, legger
hun til.
City of Venlo har fått på plass et informasjonssenter om C2C, noe miljørådgiveren mener Norge kunne veldig godt hatt nytte av.
– Utover å være et kompetansesenter for C2C
vil det kunne legge til rette for at utbyggere med
et ønske om å implementere C2C kan få tak i den
rette kompetansen. Entreprenører som ønsker å
benytte brukte bygningsmaterialer får et kontaktpunkt med prosjekter som skal rive eller selskaper som mellomlagrer materialer, forklarer hun.
Baarnes er bevisst på at å implementere
C2C-tanken i praksis krever de riktige holdningene både hos myndighetene, byggherrer, prosjekterende, utførende og sluttbruker.
– Jeg vil oppfordre myndighetene og byggherrer til å sette krav til fleksibel utbygging, krav
til vurdering av gjenbruk og formidling av gjenbrukbare materialer, som de ikke kan bruke selv, til
andre prosjekter eller selskaper som driver med
lagring og redistribusjon. Jeg anser det som et
perfekt prosjekt for Statsbygg å fasilitere et informasjonssenter og kontakthub á la Venlo-modellen. Aktører i byggebransjen vil jeg oppfordre til
å vurdere hvilke materialer som kan ha en videre
verdi. Om ikke i deres prosjekt så kanskje noen
andres. Snakk med hverandre! Som miljørådgivere er en av oppgavene våre å kartlegge bygg for
miljøfarlige stoffer før det rives eller rehabiliteres.
På slike befaringer ser vi mengder av potensiale
i bygningsmaterialene som i dag dessverre rives
og kastes. En siste oppfordring er at hele bransjen må jobbe for å forstå hvorfor det er så viktig
å tenke miljø i alle ledd. Det er en grunn til at
miljøkravene er der. De stammer fra den globale
dugnaden som alle har et ansvar for å ta del i,
avslutter hun.

1 DIRECTIVE 2008/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 November 2008
on waste and repealing certain Directives (Text with EEA relevance)

2 (kilde: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfregno/aar/2016-05-25) .
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Menneskets helse i
intelligente miljøbygg
Bygninger representerer opp mot 40 % av klodens totale energiforbruk. Fokuset knyttet til
energieffektive bygninger med mindre fotavtrykk og en plan for gjenbruk av materialene er
derfor riktig om vi ønsker å nå klimamålene og overlate jordkloden i god forfatning til de neste
generasjoner. Byggeforskriftene legger i hovedsak opp til et sterkt fokus på energi, noe som
kan gå på bekostning av andre livsnødvendige faktorer.
Tekst: Hanne Sofie Flem Bjørkestøl

Stadig tettere og tykkere vegger og mindre naturlig
ventilasjon forsterker grensen mellom ute og inne. Det
reduserer vindusarealet og gir oss mindre tilgang på
det livsnødvendige dagslyset. Sett på bakgrunn av at
nesten 90 % av tiden vår tilbringes innendørs, må vi
stille spørsmål om fokuset på energi og miljø samtidig
setter brukeren, altså oss mennesker, i midtpunktet.
Bygningsfasaden burde ideelt sett fungert 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. 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. Mangel på dagslys
og forskjøvet døgnrytme («social jetlag») svekker
helsen og øker blant annet risiko for depresjon,
fedme, diabetes og dårlig tannhelse.
Så hvordan kan vi for eksempel skape sunne
arbeidsmiljø som holder brukeren frisk og opplagt?

Sunne arbeidsmiljøer
Optimale arbeidsforhold sikrer best mulig resultat. Dette høres så enkelt ut, men er langt fra en selvfølge. Så
tidlig som på 1960-tallet fant amerikanske undersøkelser ved Buffalo Organisasjon for sosial og teknologisk
innovasjon (BOSTI) at med det ideelle arbeidsmiljøet i
forhold til termisk, luftkvalitet og belysning, økes produktiviteten og trivsel med 15%.

Det er også en klar sammenheng mellom romklima og helse. Sentrale faktorer her er regulær tilførsel
av frisk luft ved hjelp av behovsstyrt ventilasjon og
effektiv solskjerming i forbindelse med transparens og
størst mulig grad av naturlig lysinnslipp.
Dette øker brukerens trivsel og forbedrer konsentrasjon og ytelse.

The Future Office
Schüco jobber med konsepter for the Future Office.
Dette inkluderer spesifikke ideer og tilnærminger til
relevante temaer som tilgang på naturlig lys, solskjerming, luftkvalitet, antibakterielle overflater,
lydisolasjon, temperatur og automatisering. I
tillegg til disse faktorene, er sikkerhet og optimal
funksjonalitet på fremtidens arbeidsplass også i
planene for the Future Office.

Intelligent automatisering,
optimal klimakontroll
I dag er sammenkobling av bygningsfunksjoner en
av nøkkelfaktorene for effektiv og bærekraftig drift
av bygg. Hovedformålet med å velge bygningsautomatikk med Schücos systemer er å skape en
bærekraftig forbedring i kvaliteten i våre oppholds- og
arbeidsmiljøer.
Utvalget inkluderer nøkkelfrie inngangssystemer,
vindus- og skyvesystemer som kan betjenes uten anstrengelse, og brukerspesifikk kontroll og regulering
av solskjermingen. Sistnevnte bidrar til optimalt bruk
av naturlig lys samtidig som kravene til klimaanlegg
minimeres.

Med det ideelle arbeidsmiljøet i forhold til termisk, luftkvalitet
og belysning, økes produktiviteten og trivsel med 15%.
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Schüco fasadesystemer FWS
Moderne bærekraftig arkitektur krever maksimal
energieffektivitet med de beste u-verdiene. Energiaspektet skal ikke gå på bekostning av design. Dagens
aluminiumfasade skal gi et slankt uttrykk og ha et godt
design, samtidig som det enkelt skal kunne integreres
funksjonelle elementer i fasaden.

Schüco fasadesystemer FWS
www.schueco.no/fws

Schüco tilbyr et stort utvalg av ulike typer fasader som
allerede i mange år har vært med på å forme verdens
arkitektur. Med konsekvent og innovativ utvikling tilbys
markedet testede og godkjente systemkomponenter, som
tilrettelegger for fleksibilitet ved realisering av fremtidsrettede byggekonsepter. Arkitekter kan planlegge nybyggog rot-prosjekter med alt fra rette eller fasetterte fasader,
passivhus-fasader til glasstak, structural-glazing- og
panorama design-fasader.
Kombinasjonen av høye energikrav og et behov for
slankt design med integrerte intelligente funksjoner, har ført
til en oppgradering og utvidelse av Schücos fasadeplattform for post-losholt-fasader i aluminium: Schüco fasadesystemer FWS (Facade Wall System). Dette gir arkitekter
en ny dimensjon av kreativ frihet kombinert med den beste
ytelsen og en kostnadseffektiv konstruksjon. Produsenter
får en tids- og kostnadsbesparende produksjon med høy
systemsikkerhet gjennom forbedrede produksjons- og
monteringsløsninger.
De nye systemvariantene Schüco FWS 60 CV
(Concealed Vent) og Schüco FWS 35 PD (Panorama
Design) tilbyr arkitekten flere utformingsmuligheter ved
bruk av post-losholt-fasader. Standardfasadene Schüco
FWS 50 og 60 har blitt oppgradert for å imøtekomme
markedets fremtidskrav.
Fokuset ved utviklingen av både nye og eksisterende
fasadesystemer er de smale profilene og størst mulig
transparens. Samtidig ivaretas form og funksjon. Et godt
eksempel er integrering av vinduer i fasaden med en
åpningsramme som ligger skjult bak fasadeprofilen.
Passivhusnivå er blitt systemstandard, en utfordring
som ble løst med en ny og intelligent isolatorteknologi.
Optimerte komponenter med en høy andel av identiske
artikler uavhengig av system og høy grad av prefabrikasjon
sørger for en betydelig raskere produksjon av Schüco
fasadesystemer FWS og dermed for rasjonelle produksjonsog monteringsprosesser i fabrikk og på byggeplass.
Schüco FWS er vugge til vugge-sertifisert og bidrar
til å bevare miljøet gjennom en sirkulær økonomi.
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Schüco vindussystemer AWS
Bygninger står for nesten 40 % av verdens energiforbruk. De representerer
under bygging og i driftsfase store utslipp av klimagasser og har et langt
større potensiale for reduksjon av CO2 enn transportsektoren. Myndighetene skjerper gradvis regelverket i en mer bærekraftig retning, noe som fører
til bransjekrav om nye og stadig mer miljøvennlige produkter. Med vindusgenerasjonen AWS tilbyr Schüco løsninger for bærekraftige vinduer som
imøtekommer mange ulike behov.
Schüco står som en ledende eksponent for energieffektiv bygging og
renovering med vinduer, dører og fasader som kombinerer innovativ teknikk med fremragende design. Schüco
løsninger bidrar aktivt til reduksjon av
energibehovet for nye og renoverte
bygninger – hele veien fram mot energiproduserende bygninger med positiv
energibalanse. Vindussystemene kan
tilføres funksjoner som automasjon,
solskjerming, ventilasjon og solcelle-paneler for energiproduksjon. Med
AWS 90.SI+ Green lanserte Schüco
en ny vindusgenerasjon, hvor fossile
råstoffer i plastkomponenter ble byttet
ut med fornybare råmaterialer.
Vinduer og vindusdører er ifølge
kriminalstatistikkene typiske mål for
innbruddstyver. Mer enn halvparten
av alle innbrudd begynner der.
Vindussystemene fra Schüco har
flere avanserte sikkerhetsfunksjoner.
Låssystemet i et hus tilføres økt
passiv sikkerhet opp til motstandsklasse RC3 ved installasjon av sikkerhetssylindere, magnetbrytere, elektriske
flerpunktslåser på dører og låsbare
vindusvridere samt det skjulte sikkerhetsbeslaget Schüco AvanTec på
vinduer og balkongdører.
På mekatronisk betjente aluminiumsvinduer kan motstandsklasse
RC3 oppnås med Schüco TipTronic
dreie-vippe-beslag. En automatisk
klembeskyttelse øker sikkerheten for
brukerne. I bygninger med ekstra høye
sikkerhetskrav sørger systemløsninger
fra Schüco for effektiv skudd- og eksplosjonshemming.
Automatisk styring av bygningsskallet representerer en viktig oppgave
for framtiden. Funksjoner som ventilasjon, regulering av inneklimaet, solskjerming, sikkerhet og energiproduksjon må avstemmes mot hverandre for

å ivareta et optimalt energiforbruk.
Automatiske styringssystemer for
naturlig ventilasjon og sol- og dagslysavhengige solskjerming sørger for
dette. Ideelt sett bør solskjermingen
også kobles mot innvendige belysning
og byggets temperaturregulering.
Sentralt styrte vinduer og dører gir
energibesparelser. I tillegg kan en kontrollert åpning av vinduer om natten
bidra til avkjøling av bygningen.
Schüco har som uttalt mål å kunne
tilby løsninger der alle aktive elementer i bygningsskallet er koblet sammen
elektronisk og regulert automatisk. Slik
kan energipotensialet i bygningsskallet
utnyttes fullt ut.
Ved en renovering er det trådløse
systemet Schüco Wireless Control
System (WCS) egnet, fordi det tillater
automatisering uten ledninger. Styring
via nettbrett og smarttelefoner åpner
for nye muligheter for drift, tilpasning
og bruk av åpningselementer, solskjerming, regulering av lys og inneklima.
Med økende betydning av automatiserte funksjoner i moderne bygningsskall øker også kravet til utforming.
Ved integrering av motorer og styring i
slanke stål- og aluminiumsprofiler eller
for harmonisk utforming av utvendige
solskjerming, er likevekt mellom form
og funksjonalitet avgjørende.
Alle Schücos produkter har som
mål å fremstå funksjonelle med tidløst
design, ikke bare på grunn av estetikk,
men også ut fra et teknisk perspektiv.
Nye elementer i bygningsskallet må
passe sammen med de eksisterende.
Derfor tilbyr Schüco prosjekt-tilpasset
formgivning kombinert med innovativ
og brukeroptimert teknologi. Dette
bidrar til reell merverdi for bygget.
Schüco vindussystemer AWS er
vugge til vugge-sertifisert.

Schüco vindussystemer AWS
www.schueco.no/aws
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Schüco dørsystemer
ADS SimplySmart
En kontinuerlig utvikling av nye og innovative
produkter og systemer gjør Schüco ledende på teknologi.
Maksimal designfrihet for arkitekter og forenkling,
fleksibilitet og effektivitet for produsenter har høyeste
prioritet. Et resultat av dette er blant annet dørplattformen Schüco ADS SimplySmart.
Designorientert arkitektur med høye funksjonskrav står i
fokus hos arkitekter og eiere av boliger og kommersielle
bygg. Dørplattformen Schüco ADS SimplySmart med sine
nesten ubegrensede designmuligheter inneholder blant
annet automatiserte komfort- og sikkerhetskomponenter
som Schüco Door Control System (DCS). Dette integreres
sømløst i dørkonstruksjonene.
Dørplattformen er basert på en spesielt utviklet
5-kammer profil med tredelt oppbygging istedenfor todelt.
Fordelene består i at den nye senterprofilen i aluminium
sammen med et dobbelt sett med isolatorlister gir en
betydelig høyere stabilitet. I tillegg minimeres bimetalleffekten takket være den patenterte, hybride isolasjonssonen mellom isolatorlist og den ytre aluminiumsprofilen.
Nok en fordel består i at den tredelte konstruksjonen sørger
for at dører i store formater kan realiseres uten å gi avkall på
stabilitet og holdbarhet. Den universelle systemplattformen
fjerner skillet mellom HD-(Heavy-Duty-) og standard dører.
Skreddersydde dørløsninger som innfrir krav til varmeisolering og tetthet er viktige komponenter for et energieffektivt bygningsskall, enten det dreier seg om nybygg eller
renovering. Systemplattformen Schüco ADS SimplySmart
har tilpassede dørløsninger for boliger og næringsbygg som
oppfyller ulike krav til energieffektivitet på basis av systemstandarder – inkludert passivhus-nivå. Et dobbelt isoleringssjikt samt innvendig oppdeling av luftrommet sørger for
svært gode verdier når det gjelder varmeisolering, luft- og
slagregntetthet.
Dørplattformen Schüco ADS SimplySmart gjør det
mulig å redusere byggedybder og produktvarianter. Identiske arbeidstrinn og en høy andel av identiske deler sørger
for reduksjon av mulige feil på verksted og byggeplass. En
gjennomgående terskel øker stabiliteten og tettheten.
Schüco ADS SimplySmart er vugge til vugge-sertifisert.

Schüco dørsystemer ADS SimplySmart
www.schueco.no/ads
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Schüco skyvesystemer ASS
Skyvesystemer fra Schüco består av ulike dørvarianter som er utviklet med fokus på
fire faktorer: energisparing, sikkerhet, komfort og design. Produktplattformen tilbyr
individuelle skyveløsninger i høyeste kvalitet. Sortimentet strekker seg fra skyvedører,
heve-skyvedører, foldedører og PASK-systemer (tilt/slide). Smale profilbredder og store
elementer resulterer i maksimalt lysinnslipp. Når det gjelder teknologi og design
tilbyr alle systemene et bredt utvalg av tilbehørs- og utformingsdetaljer som
imøtekommer kravene i kommersielle og private byggeprosjekter.

Schüco skyvesystemer ASS
www.schueco.no/ass

Schüco Panorama Design skyvesystemer

Schüco skyve- og heve-skyvesystemer

Schüco foldedørsystemer

Schüco vippe-skyvedørssystemer PASK

Schüco Panorama Design skyvesystemer gjør det enkelt å
realisere etasjehøye skyvesystemer med glass fra gulv til tak.
Med et 90° hjørne og to og tre spors åpningstyper, kan man
skape arkitektoniske løsninger med maksimalt lysinnslipp
og transparens.
Med en profilintegrert motor- og låsteknologi kan døren
åpnes og lukkes med et tastetrykk. Skyvesystemet kan kobles til
byggets styringssystem. Dørene finnes i flere isolasjonsnivåer,
også i en uisolert variant, noe som sikrer at ulike krav i markedet
imøtekommes.

Skyve- og heve-skyvedører i aluminium er enkle å betjene. Heveskyvedøren senkes til låst posisjon og tilbyr derfor spesielt god
isolasjon, god regntetthet og lydreduksjon sammenlignet med en
ren skyvedør. Schüco SmartStop bremser døren før den smeller
igjen og tilføyer skyvedøren en ekstra sikkerhetsinnretning for
å hindre at noen kommer i klem. Schüco SmartClose drar
dørbladet automatisk inn mot karmen. Begge funksjoner er
et valgfritt alternativ for å øke dørens komfort og sikkerhet.
Basert på en-, to- og trespors karm kan dørene realisere store
åpningsbredder med komfortabel betjening.

Schüco foldedørsystem gir muligheten til å åpne opp hele
vegger i både boliger og i kommersielle bygg. Med smale
profilbredder og et bredt spekter av ulike designdetaljer, kan
døren skreddersys ethvert prosjekt.
Dørene kan foldes til høyre og venstre og finnes både i
innad- og utadslående varianter. I tillegg tilbys en 90° hjørneløsning, hvor begge sider kan foldes til side og skape et helt
åpent hjørne.

Schüco vippe-skyvedøren PASK er den tetteste skyvedøren fra
Schüco. Denne er basert på vindusprofiler og er derfor like
vind- og regntett som et vindu. Skyvesystemet tillater store
dørblad og kan åpne store deler av veggen. Døren er komfortabel
å betjene og skyves enkelt til side. Ved behov for lufting kan det
ene skyvedørsbladet settes i vippestilling.
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Digital bærekraft

Viktig å komme i gang

Digitaliseringen av byggeindustrien har startet for fullt. I 2016/2017 ble det utarbeidet
et digitalt veikart for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen, som vil knytte alle prosesser
i byggeprosessen sammen. Hvilken betydning har digitalisering for en bærekraftig utvikling
og hvilke digitale produkter og tjenester tilbyr Schüco sine partnere?
Tekst: Siri Ruud Røgeberg

Digitaliseringen av byggeindustrien
har startet for fullt. Industri 4.0 er et
prosjekt drevet av en regjeringsstyrt
forskningsunion i Tyskland som
jobber etter målet om å optimalisere
hele verdikjeden ved hjelp av digitale
hjelpemidler.
I Norge ble det i 2016/2017 utarbeidet et digitalt veikart for byggeanleggs- og eiendomsnæringen.
Industriproduksjonen skal samkjøres
med moderne informasjons- og
kommunikasjonsteknologi.
Det tekniske grunnlaget for dette
er intelligente og digitale nettverkssystemer. For byggebransjen betyr det
å knytte sammen alle prosesser fra
design og planlegging av et byggeprosjekt via produksjon, montering,
bruk og vedlikehold til gjenvinning av
materialene ved rivning.
Schüco har lang tradisjon med å
hjelpe arkitekter, planleggere, fasadeentreprenører og håndverkere med
digital support i den detaljerte design-,
planleggings-, kalkulasjons-, produksjons- og monteringsprosessen.
Schüco Digital, Schüco Virtual
Construction Lab og Plan.One ccs
GmbH er Schücos digitale satsinger,
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som skal gi høy nytteverdi for alle deltakere i en byggeprosess.

tom det fysiske bygget samsvarer med
det digitale.

BIM og bærekraft

Flere dimensjoner i BIM

Schüco tilbyr sine partnere flere
tjenester knyttet til bygningsinformasjonsmodelleringsverktøyet BIM for
planlegging og implementering av
byggeprosjekter.
BIM støtter brukerne med intelligente grensesnitt og designobjekter
som kan kombineres individuelt, og er
den beste metoden for å la potensialet
til en bygning bli vist helhetlig.
Med dette kan spørsmål om
bærekraft undersøkes, flere modellversjoner kan opprettes og beregninger (ved hjelp av sollys og skyggeanalyser) knyttet til energiforbruk
og CO2-utslipp, byggbarhet, samt
de første kostnadsoverslagene kan
verifiseres og sammenlignes mye
tidligere enn med tradisjonelle planleggingsmetoder. BIM hjelper derfor med
å spare kostnader samtidig som det
øker nivået på kvalitet og bærekraft.
I byggefasen har entreprenøren
mulighet til å kontrollere bygget mot
BIM modellen underveis i prosessen,
og vil på den måten tidlig kunne se

I en helhetlig og konsistent BIM modell
vil produktene inneholde data knyttet
til produktene som er nyttig i forhold til
blant annet energiberegninger. En BIM
modell er en 3D modell av bygget, mot
de tradisjonelle 2D tegninger.
Knytter du data til modellen som
omhandler tid, snakker vi om 4D BIM.
Legges kostnader til får du en 5D BIM.
Knyttes data til produktene med informasjon om vedlikehold og oppussing,
og for eksempel tidsintervaller for
utskiftning av komponenter, noe som
sparer tid og ressurser i selve driftsfasen til bygget, gir det en 6D BIM.
Når bærekraft legges til, som for
eksempel livsløpsanalyser og beregninger med vugge til vugge-perspektiv,
får du 7D, og med HMS lagt til i
modellen sitter du med en fullverdig
8D BIM modell.
Med BIM har man alle muligheter
til å skape en produktiv byggeprosess
med forbedret nøyaktighet, fleksibilitet
og er med på å skape en bedre og mer
bærekraftig byggenæring.

– BIM er et sentralt virkemiddel for å få til god digitalisering, og åpen BIM er den
beste måten å få mest mulig ut av BIM på, mener Håvard Bell i Cantenda AS.
Tekst: Hanne Sofie Flem Bjørkestøl

– Å ta i bruk digital teknologi i byggenæringen gjennom hele
byggets livsløp vil skape enorme gevinster. Det å digitalisere
byggeprosessen får store miljøkonsekvenser. I skrivende stund
kommer jeg rett fra møte med store europeiske aktører som
sliter med å konfigurere digre tekniske installasjoner i bygg,
fordi de mangler data. Man kan jo bare gjette hvor mye energi
man kunne ha spart med bedre utnyttelse av systemene, forteller Bell. Han mener at digitaliserte prosesser gir systemer
som leverer langt mer miljøvennlig drift.
Håvard Bell forteller videre om et annet tema, simulering.
– Tar vi det langt kan kunstig intelligens finne akkurat den
riktige balansen mellom miljøvennlige produkter og installasjoner og krav til kostnader og funksjonalitet. Denne typen gevinster er umulig uten digitalisering, mener han. Catenda starter
i disse dager et internt prosjekt om kunstig intelligens for å
kunne levere på dette så fort som mulig.
– Tenker man seg at all informasjon om alle produkter er
digitalt tilgjengelig, ikke som pdf, men som faktiske data, så
er det enkelt for en datamaskin å optimalisere for mest mulig
gjenbruk av alle komponenter i et bygg. Selve rivingsarbeidet
kunne teoretisk vært utført av roboter, som demonterte alle
delene til bruk i neste bygg. Selv om det er lett å tenke fantastiske muligheter, er det uten tvil at digitaliseringen kan fremskaffe svært store gevinster, selv med et pessimistisk fremtidsblikk, mener Bell.

Uante gevinster
Bell er mindre fornøyd med satsingen på digitalisering i Norge.
– Jeg er egentlig skuffet over hvor kort vi har kommet i
Norge med digitaliseringsarbeidet. Vi hadde god driv, men har
ikke fått til den farten jeg mener hadde vært mulig. Dette er på
ingen måte enkelt. Å bygge bygg er fantastisk komplekst, som
igjen har skapt en kompleks næring, så det er krevende å vri
noe sånt i en annen retning enn det vi er vant til, sier Bell.
Han mener at det likevel er det som stimulerer noen.
– Får vi til dette, er gevinstene uante. Og lyspunkt finnes
det mye av. Digibygg fra Statsbygg viser gode takter, det skal
bli spennende å se hva vi som næring får ut av det. Enkelte
entreprenører viser tendenser, rådgiverne begynner å røre på
seg, og kanskje får vi med oss private byggherrer snart også?
De kan i alle fall lære litt av noen offentlige byggherrer, legger
han til.
Håvard tror det er viktig at alle aktører nå tør å ta et litt
større digitaliseringssteg enn de egentlig tenker seg. Hvilket
steg mener han ikke er viktig.
– Her gjelder det å komme i gang. De som satser litt nå
tror jeg får et vesentlig konkurransefortrinn fremover. Et enkelt steg er å lære litt mer om hva digitalisering vil bety for din
egen hverdag. Les på nett, ta et kurs, lei inn en ekspert, eller
start med utprøving. Kanskje kan slike initiativ revitalisere egen
organisasjon og skape flere gevinster enn man hadde tenkt,
avslutter Bell.

Håvard Bell i Catenda AS.
Catenda AS ble etablert
i 2009 som en spinn-off
fra SINTEF Byggforsk.
Bedriften har som mål å
tilby bygningsbransjen
bedre produkter ved å
koble kunnskap, prosesser
og folk. Catenda innehar
internasjonal ekspertise
på alle buildingSMART
standarder.

«Denne
typen
gevinster
er umulig
uten digitalisering»

Digitalisering
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Augmented Reality vil i fremtiden kunne
brukes aktivt i produksjonen. Her ser
fagarbeideren sitt arbeidssteg i databrillene og har hendene fri til å jobbe.

Schüco Digital
Avdelingen Schüco Digital utvikler markedstilpassede digitale løsninger og produkter. Avdelingen
er delt inn i tre kjernefunksjoner; digitale produkter, digital support og digital lab.

Under digitale produkter utvides dataprogrammene SchüCal og SchüCad
med verdiøkende funksjoner og planleggings-moduler. De digitale produktene som
skapes her er i stadig utvikling og kobles nå
opp mot nye plattformer og oppgraderes
med tjenester tilpasset målgruppen.
Produktene er tilgjengelige på datamaskin, på verkstedsterminal i verkstedet og på
smarttelefonen underveis i møter, på verkstedet eller på byggeplassen.
SchüCad.

Digital Support støtter Schücos produsenter med individuell rådgivning om programvareløsninger og med opplæring i programvaren.
Målet er å tilpasse de digitale løsningene
til produsentens produksjonsprosesser, slik at
partneren får et skreddersydd tilbud tilpasset
sine behov. For å oppnå dette jobber Digital
Support tett med Schüco Fabrication. Digitaliseringen vil i økende grad trenge inn i prosessene i produksjonen og føre til varig endring.
I tillegg til den etablerte digitale overføringen av produksjonsdata til CNC-maskiner,
påvirker nye prosjekterings- og informasjonsverktøy, som for eksempel Schüco verkstedsterminal, produksjonen til våre partnere. I
framtiden vil maskinene utveksle informasjon
med disse systemene og på denne måten
optimere produksjonen. Kjernevirksomheten
til Schüco Fabrication er utvikling og distribusjon av disse produksjonsløsningene ved
siden av den individuelle rådgivningen rundt
produksjon, verkstedsplanlegging og global
support av maskiner.

SchüCal i produksjon.

I Digital Lab utvikles og introduseres nye
produkter og tjenester. Dette omfatter på
den ene siden «Virtual Construction Lab»,
som tilbys som en del av Schücos porte-

Verkstedterminaler.
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følje. På den andre siden omfatter det en
opprettelse av nye åpne plattform-løsninger,
som er skilt ut som bedriften PLAN.ONE ccs
GmbH.
Schüco Virtual Construction Lab
tilbyr Schüco produsenter en kompetent
og profesjonell presentasjon av tilbudet i
anbudsrunden. Målet er å kunne overbevise
kunder og investorer med tilbudsdokumenter som er nøyaktig tilpasset det respektive
byggeprosjektet.
Produkt- og prosjektspesifikke krav blir
definert og fordelene med den foreslåtte
løsningen forklares gjennom illustrasjoner
og beskrivelse. Porteføljen strekker seg fra
2D- og 3D-fremstillinger av høy kvalitet
via animasjoner og simuleringer av byggeprosessen til Rapid Prototyping – alt for å
overbevise beslutningstakerne.
Les mer om VCL her: www.schueco.
com/vcl_en

Å tenke nytt og større –
Plan.One plattform
Digitalisering innebærer ikke bare å digitalisere tradisjonelle prosesser, men også å
tenke videre rundt prosessene. Derfor har
Schüco etablert Plan.One ccs GmbH – for å
knytte alle deltakere sammen.
Plan.One fungerer her som en åpen,
leverandøruavhengig plattform, skreddersydd for alle aktører i byggebransjen. Ved å
opprette enhetlige standarder for å klassifisere prosjekt- og produktdata, blir dagens
BIM-standard ytterligere utvidet.
Plan.One er i utgangspunktet delt inn i
Plan.One architecture og Plan.One fabrication. Som et neste skritt vil vi med Plan.One
operation gi brukerne av bygningene ekstra
funksjoner. Les mer på www.plan.one

Nyheter
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Fasadeentreprenører som
leverer aluminiumsprodukter
ØSTLANDET
Profilteam AS
Elvesletta 25
2323 Ingeberg
Tel.: 62 59 71 00
E-post: profilteam@profilteam.no
Aluminium Fasader AS
Torsvang, Nordbyen industriomr.
3255 Larvik
Tel.: 33 16 35 50
E-post: post@aluminiumfasader.no

Kvalitetskontroll av verdikjeden
CE-merking av produkter til byggverk har vært en del av byggebransjens hverdag i litt over tre år. Det er fortsatt en liten vei å gå før entreprenører, produsenter og myndigheter snakker samme «språket», men mye har
skjedd og mye vil skje i årene som kommer. Det som er helt sikkert er at CE-merking er kommet for å bli.
Tekst: Siri Ruud Røgeberg

Det stilles ulike krav til CE-merking av
byggprodukter ut i fra hvor stor konsekvens et avvik på produktet vil bety for
byggverket, og de europeiske produktstandardene angir hvilken samvarsklasse
et produkt havner i. For eksempel kommer
vanlige dører i samsvarsklasse 3 og det
stilles ingen krav til tredjepartskontroll av
produktene. Branndører havner i klasse
1 der det kreves tredjepartskontroll av
både produkt og produksjonsprosessen.
Mellom disse klassene kommer samsvarsklasse 2+, hvor bærende konstruksjoner
og komponenter i stål og aluminium

er plassert. I denne klassen stilles det
krav til produsentens egenkontrollsystem
som skal benyttes under hele produksjonsprosessen fra bestilling til montering,
der det skal foreligge klare prosedyrer
for statiske beregninger, ansvarsforhold,
avviksbehandling, materialkontroll og
selve produksjonen i verkstedet.
Egenkontrollsystemet skal sertifiseres
av en akkreditert tredjepart etter tilsyn
hos produsenten. Det er en omfattende
jobb å gå gjennom alle prosedyrer og
få på plass et slikt egenkontrollsystem,
derfor tilbyr Schüco sine partnere

hjelp til oppsett og implementering av
tilpassede egenkontrollsystemer som tilfredsstiller kravene fra den tilsynsførende
tredjepart.
Når sertifiseringen er på plass har
produsenten lov til å utstede et CE-merke
som står som et symbol for at produsenten
har sørget for en tilstrekkelig kvalitetskontroll, og at det ikke oppstår svekkelser i
den bærende konstruksjonen som følge
av feil på komponenter.
Spørsmål til kvalitetskontroll?
Ta kontakt med Siri på sroegeberg@
schueco.com

Schüco Fasadeskole
Gode bygg for mennesket og miljøet skaper ikke seg selv, det er det vi som gjør. Håndverkere,
ingeniører, arkitekter og andre deltakere i byggets verdikjede bidrar med sine kunnskaper og
ferdigheter for å skape fremtidens bygningsmasse. Hvordan kan vi skape enda bedre og sunnere bygg enn det vi gjør i dag? Kompetanse er en viktig nøkkel for å bevare norsk håndverk
og for å skape gode bygg for fremtidige generasjoner. Vi må vite for å velge riktig. Schüco ser
det som sin oppgave å formidle kompetanse om eget fag ut til relevante medspillere, og tilbyr
fasade- og byggentreprenører, arkitekter, rådgivere og glassmestre fagrettede kurs og seminar
ved Schüco Fasadeskole. Les mer på www.schueco.no/fasadeskolen
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Norsk Håndverk

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

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
Ulsmågveien 35
5224 Nesttun
Tel: 55 92 25 00
E-post: post@
gjesdal-aluminium.no
Farstad Aluminium AS
Industriveien 6
4330 Ålgård
Tel: 51 96 16 50
E-post: post@farstadalu.no
S.E. Larsen Glass AS
Storeboten 11
5309 Kleppestø
Tel.: 56 14 42 10
E-post: post@larsenglass.no

SØRLANDET

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

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

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

VESTLANDET

Alglass Vindu AS
Kvalamarka 19
5514 Haugesund
Tel: 52 70 99 70
E-post: firma@alglass.no

Bolseth Glass AS
Industriveien 4
6823 Sandane
Tel: 57 86 80 00
E-post: firmapost@bolseth.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. 11
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: 75646500
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
PARTNERE
– Fasadeentreprenører
med fokus på eksklusive
løsninger for boligbygg
Elverhøy
Aluminium og Glass AS
Fetveien 2242
1910 Enebakkneset
Tel: 63 88 70 50
E-post: post@elverhoy.no
Aluminium Fasader AS
Torsvang, Nordbyen industriomr.
3255 Larvik
Tel.: 33 16 35 50
E-post: post@aluminiumfasader.no

NOR
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Her er våre norske Schüco partnere
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Straumsheim
Glass og Fasade AS
Sørestrandvegen 37
6220 Straumgjerde
Tel.: 70 25 45 00
E-post: post@straumsheim.no
Farstad Aluminium AS
Industriveien 6
4330 Ålgård
Tel: 51 96 16 50
E-post: post@farstadalu.no

Fasadeentreprenører som
leverer stålprodukter
Profilteam AS
Elvesletta 25
2323 Ingeberg
Tel.: 62 59 71 00
E-post: profilteam@profilteam.no
Ivar Bråthen Mekaniske AS
Gubberudveien 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
Fasadeentreprenører som
leverer PVC-produkter
Aba-Tech AS
Lagveien 580
4950 Risør
Tel.: 37199400
E-post: epost@aba-tech.no

Kystvinduer AS
7960 Salsbruket
Tel.: 95309553
E-post: firmapost@kystvinduer.no
Alglass Vindu AS
Kvalamarka 19
5514 Haugesund
Tel.: 52709970
E-post: firma@alglass.no

Nyheter
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Fokustema
Hvordan vugge til vugge-produkter bidrar
i overgangen til en sirkulær økonomi.
side 4

Mennesket i miljøbygg
Schüco International KG,
avd. Norge
Helsfyr Atrium
Innspurten 15
0663 Oslo
www.schueco.no

Står menneskets helse og behov i fokus
ved realisering av dagens bygninger?
Side 12

Digital bærekraft
Hvordan digitalisering støtter opp under
en bærekraftig utvikling.
Side 22

