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En interesseorganisasjon for bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, 
rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering, handel med 

og salg av glass- og tilhørende produkter.
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Veldig ofte, 

når vi ser på glass … 
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.. så ser vi på noe annet
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.. så ser vi på noe annet
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.. så ser vi på noe annet
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Kreativ bruk av glass i nybygg

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 1 Felles bestemmelser

§ 1-1. Formål

Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, 

prosjekteres og utføres ut fra hensyn til 

god visuell kvalitet universell utforming og 

slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til 

• sikkerhet 

• miljø 

• helse og 
• energi



7

Glass

Det eneste bygningsmaterialet vi fritt kan se 
gjennom

Foto: nicolesmithmakeup.wordpress.com
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… og kontrollert stenge for inn- og utsyn

Foto: nicolesmithmakeup.wordpress.com

Glass
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Foto: nicolesmithmakeup.wordpress.comFoto: nicolesmithmakeup.wordpress.com

Kontrollert inn- og utsynskontrollKvalitativ og kontrollert dagslystilgang

Energiøkonomi

Sikkerhet og trygghet

..som i ett og samme produkt sørger for

Komfort
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Mesterverk i glass og fasader

Det hele kommer til sin fulle rett når det er innfattet i og kombinert med 
høyteknologiske konstruksjoner i aluminium og stål 
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Mesterverk i glass og fasader

Det hele kommer til sin fulle rett når det er innfattet i og kombinert med 
høyteknologiske konstruksjoner i aluminium og stål 

wwglass.com
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Mesterverk i glass og fasader

Det hele kommer til sin fulle rett når det er innfattet i og kombinert med 
høyteknologiske konstruksjoner i aluminium og stål 

wwglass.com
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Mesterverk i glass og fasader

Det hele kommer til sin fulle rett når det er innfattet i og kombinert med 
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Mesterverk i glass og fasader

Det hele kommer til sin fulle rett når det er innfattet i og kombinert med 
høyteknologiske konstruksjoner i aluminium og stål 
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Mesterverk i glass og fasader

.. i eksteriør og i interiør

www.dorma.com
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Kreativ bruk av glass i nybygg

Byggteknisk forskrift (TEK17) med 

veiledning

Kapittel 1 Felles bestemmelser

§ 1-1. Formål

Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, 

prosjekteres og utføres ut fra hensyn til 

god visuell kvalitet universell utforming og 

slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til 

• sikkerhet 

• miljø 

• helse og 

• energi
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Kreativ bruk av glass i nybygg

TEK 17 

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker 

opp grensen for det minimum av egenskaper 

et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i 

Norge.

TEK 10

Veiledningen inneholder også en del råd om 

hvordan bygninger kan bli bedre enn minimum. 

Det er tillatt, og ofte klokt, å prosjektere og 

bygge bedre enn minimumskravene.
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Foto: Bent René Synnevåg

Glass.

Det eneste 

bygningsmaterialet vi fritt 

kan se gjennom. 

Som i ett og samme produkt 
bidrar til -

• Kvalitativ og kontrollert dagslystilgang • Energiøkonomi 
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Foto: Bent René Synnevåg Foto: Bent René Synnevåg

• Sikkerhet • Trygghet • Komfort • Velvære      • Livskvalitet• Beskyttelse
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Fra statiske egenskaper .. til dynamiske i tillegg 
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Kreativ bruk av glass i nybygg

TEK 10 (!)

Veiledningen inneholder også en del råd om hvordan bygninger kan bli bedre enn minimum. 

Det er tillatt, og ofte klokt, å prosjektere og bygge bedre enn minimumskravene.



Glass & Fasades pris for eksemplarisk glassarkitektur er en hederspris som er innstiftet av       
Glass og Fasadeforeningen i Norge og redaksjonsrådet i foreningens tidsskrift Glass & Fasade. 

Prisens formål er å fremme bruk av glass i norsk arkitektur og tildeles et byggverk hvor glass:

• er benyttet på en fremragende arkitektonisk eller teknisk måte, 
• eller som kunstnerisk virkemiddel
• eller hvor glassets funksjonsegenskaper tilfører bygget eller konstruksjonen vesentlig fordeler
• eller hvor glasset er benyttet på nye måter til beste for samfunn, miljø eller enkeltindivider.
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Kreativ bruk av glass i nybygg

Finansparken i Bjergsted

Arkitekt: Helen & Hard / SAAHA

Glassfasader og -tak: Rubicon

Energimerking:

Finansparken skal 

sertifiseres i henhold til 

BREEAM NOR og har som 

mål å oppnå 

klassifiseringen Excellent.



25

Kreativ bruk av glass i nybygg

Finansparken i Bjergsted

Respekt for materialers 

egenart og kvaliteter.

Glass og tre i eksemplarisk 

samspill.

Arkitekt: Helen & Hard / SAAHA

Glassfasader og -tak: Rubicon

Mykt Skarpt
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Kreativ bruk av glass i nybygg

Finansparken i Bjergsted

Eksempler på 

fasadeløsninger og samspill 

mellom trekonstruksjoner, 

glass og aluminium.

Arkitekt: Helen & Hard / SAAHA

Glassfasader og -tak: Rubicon
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Kreativ bruk av glass i nybygg

Finansparken i Bjergsted

Eksemplarisk bruk av high-

performance isolerglass og 

glassfinner

Arkitekt: Helen & Hard/SAAHA

Glassfasader og -tak: Rubicon
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Kreativ bruk av glass i nybygg

Finansparken i Bjergsted

Tilleggsavskjerming med 

fleksible screens.

Arkitekt: Helen & Hard / SAAHA

Glassfasader og -tak: Rubicon
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Kreativ bruk av glass i nybygg

Finansparken i Bjergsted

Samspill mellom 

trekonstruksjoner og glass.

Arkitekt: Helen & Hard / SAAHA

Glassfasader og -tak: Rubicon
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Kreativ bruk av glass i nybygg

Finansparken i Bjergsted

Glasstakkonstruksjon med 

transluscente isolerruter.

Arkitekt: Helen & Hard / SAAHA

Glassfasader og -tak: Rubicon
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Kreativ bruk av glass i nybygg

Finansparken i Bjergsted

Glassarkitektur i 

særklasse.

Arkitekt: Helen & Hard / SAAHA

Glassfasader og -tak: Rubicon
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Fra statiske egenskaper .. til dynamiske i tillegg
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Dynamiske egenskaper
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Glass med dynamisk lys- og energitransmisjon

Elektrokromatiske glass

• Reguleres elektronisk

Termokromatiske glass

• Reguleres ved temperaturpåvirkning

Fotokromatiske glass

• Reguleres ved lyspåvirkning

Dynamiske 

solavskjermende glass 

kan redusere 

energitransmisjonen med 

opptil 96%. Det innebærer 

samtidig at 

lystansmisjonen reduseres 

nærmest til 0%
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Kreativ bruk av glass i nybygg

Ticonbygget i Drammen

Rehablilitering av bygg fra 60 

tallet.

I løpet av 2019 vil byggets 

fasader i 4-9 etasje bli 

modernisert til fremste miljø og 

energistandard. 

Bygget er på kommunens 

verneliste og det er stilt krav til at 

eksisterende utseende 

beholdes. 

Fasadeentreprenør: 

Fasadeconsult Aluminium
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Renovering. Ticon Broen - Drammen

Ticonbygget i Drammen er vurdert av 

kommunen til å ha særskilte antikvariske 

verdier slik at fasadeendring med 

utvendig solavskjerming ikke tillates. 

Ved bruk av 4-lags elektrokromatisk 

isolerglass med U-verdi 0,36 W/m2K og 

dynamisk g-verdi, samt fasadeintegrerte 

solceller vil energi- og effektbehov til 

oppvarming og kjøling reduseres 

betraktelig.

Solceller montert på vakuumisolasjon 

integreres i fasadeelementene med 

vinduer, dette reduserer byggetid og 

påvirker innvendige installasjoner og 

utnyttbart areal minimalt. 

Elektrokromatiske glass reguleres 

dynamiske etter ønsket behov for 

temperatur og innvendig lysnivå.

= Kreativ bruk av glass i «nybygg» !
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Fra statiske egenskaper .. til dynamiske i tillegg 
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Om oss

Kontakt oss

GF Fagområder

GF Arbeidsområder

GF Medlemsbedrifter

GF Medlemsfordeler

GF Autoriserte rådgivere

Varsling

Siste nytt

GF Kurs og Arrangementer

Ledige stillinger

Bestill nyhetsbrev

Bestill abonnement

Kjøp og salg

Glass i eksteriør

Glass i interiør

Bygningsglass

Dører vinduer, fasade- og 

takkonstruksjoner

Glass med spesielle 

funksjoner

Solskjermingssystemer

Veiledere

Forskrifter

Standarder

Lovverk

Veiledere

GF Medlemskap

GF Medlemsfordeler

GF Vedtekter

Referanseprosjekter

GF retningslinjer for etisk 

handel

www.glassportal.no

http://www.glassportal.no/
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Spør om husråd hos våre rådhus!

https://www.glassportal.no/hjem/medlemsbedrifter/

https://www.glassportal.no/hjem/autoriserte-radgivere/


