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Arboga: Preconal Arboga, 0589-150 30.  
Borlänge: Dala Metallpartier AB, 0243-21 31 70. 
Borås: Edman & Birch Aluminium HB, 033-28 06 10.  
Eskilstuna: Aludoor i Eskilstuna AB, 016-51 17 18.  
Falkenberg: Preconal Falkenberg, 0346-554 50.  
Frövi: RockPart AB, 0581-62 68 60.  
Göteborg: Göteborgs Glasmästeri AB, 031-64 02 90.  
Göteborg: Göteborgs Metallpartier AB, 031-776 67 77.  
Göteborg: Roslöv AB, 031-84 09 50.  
Göteborg: Tollor AB, 031-55 15 50.  
Habo: Skalab Skaraborg AB, 036-410 85.  
Hultsfred: Fasadia AB, 0495-24 96 50.  
Karlstad: Karlstad Byggaluminium 054-15 90 81. 
Karlstad: Preconal Karlstad 054-85 10 80. 
Lidköping: Vänerfasader AB, 0510-54 51 30.  
Malmö: GlasLindberg Fasad AB, 040-680 64 40.  

Malmö: NIBA Syd AB, 040-602 20 15.  
Malmö: Preconal Malmö, 040-12 04 02.  
Nossebro: Almeken AB, 0514-220 43.  
Skara: Aluminium Land AB, 0511-200 60.  
Stockholm: Abax Dörrsystem AB, 08-746 06 50.  
Stockholm: GlasLindberg Fasad AB, 08-556 119 60.  
Stockholm: Preconal Stockholm, 08-777 93 20.  
Stockholm: Sthlms Aluminium & Glas AB, 08-777 93 20.  
Stockholm: Väsby Metallprodukt AB, 08-590 710 05.  
Strömsnäsbruk: GlasLindberg Fasad AB, 0433-794 00.  
Tranemo: Tranemo Glas & Aluminium AB, 0325-763 40.  
Trehörningsjö: Alab Aluminiumsystem AB, 0662-51 21 00.  
Töcksfors: Nordmarkens Fasader AB, 0573-218 30. 
Vetlanda: Alpro Aluminiumfasader AB, 0383-186 70.  
Örebro: GlasLindberg Fasad AB, 019-26 12 50.

Sapa Byggsystems licensierade tillverkare

SE: Sapa Building System AB  
 574 81 Vetlanda. Tel 0383-94� 00. Fax 0383-76 19 80. 
 e-mail: system.se@sapagroup.com Internet: www.sapabuildingsystem.se 
 Arkitektservice direkt: 0�0-74 �0 60

DK: Sapa Building System 
 Langhøjvej 1 Indgang A, DK-8381 Tilst. Tel 86 16 00 19.  Fax 86 16 00 79  
 e-mail: system.dk@sapagroup.com Internet: www.sapabuildingsystem.dk

FIN: Sapa Building System
 Sinikalliontie 18 A, 0�630 Espoo Puh. 09-8678 �80 Faksi 09-8678 �8�0 
 e-mail: system.fi@sapagroup.com Internet: www.sapabuildingsystem.fi

NO: Sapa Building System
 Postboks 34, �0�7 Kjeller Tel 63 89 �1 00 Fax 63 89 �1 �0 
 e-mail: system.no@sapagroup.com Internet: www.sapabuildingsystem.no

Information och arkitektsupport

Omslag: Karlstad Universitet Hus Vänern
Fotograf: Åke E:son-Lindman

Bornholm: Bornholms Aluminium ApS, 56 96 30 28.  
Brøndby: F. Weien Svendsen A/S, 43 96 11 11. 
Brønderslev: AP Facader A/S, 98 82 07 44.  
Haderslev: Haderslev Glas og Aluminium ApS, 74 52 02 06. 
Hørning: KBL Metalbyg ApS, 70 26 23 53. 
Køge: Køge Tømrerfirma A/S, 56 63 17 90. 

Randers: RADO Thermoglas A/S, 86 49 46 11. 
Sjølund: Jørgen Falk-Petersen A/S, 75 57 47 77.  
Skjern: N.J. Olesen Skjern, 97 35 39 16.  
Slagelse: BL Glas & Alufacader A/S, 58 50 07 28.  
Tønder: Ejnar Christiansen Sølsted A/S, 74 71 13 90. 

Finska producenter 
Sapa Byggsystem har 15 fristående producenter runt om i 
Finland. För mer information kontakta kontoret i Espoo.

Isländsk producent
Reykjavik: Gluggasmidjan, 01-577 5050.

Svenska producenter 

Danska producenter  

Alta: Thermoglass AS, 78 44 36 80.  
Bergen: Bue Aluminium AS, 55 94 91 00.  
Bodø: Bodø Glass & Ramme AS, 75 50 09 50.  
Fredrikstad: Saint-Gobain Bøckmann AS, 69 38 46 00.  
Halden: Saint-Gobain Bøckmann AS, 69 18 86 19. 
Haugesund: Kraft Glass & Aluminium AS, 52 71 76 01.  
Holmestrand: H.Glass AS, 33 09 92 80.  
Kleppe: Pentagon AS, 51 42 11 30.  
Mjøndalen: FasadeConsult  Aluminium AS, 32 27 02 00.  
Moss: Saint-Gobain Bøckmann AS, 69 24 93 30.  

Oslo: Saint-Gobain Bøckmann AS, 23 22 74 80.  
Sandefjord: Umbra Produkter AS, 33 46 23 70.  
Sandnes: Time Aluminium AS, 51 97 38 80.  
Sarpsborg: Saint-Gobain Bøckmann AS, 69 97 18 80.  
Sørumsand: Noractor AS, 63 82 61 55. 
Trondheim: Ratdal AS, 73 19 80 80.  
Töcksfors: Nordmarkens Fasader AB, 0046 573 21830.  
Valderøy: Valumin AS, 70 18 97 70.  
Ålesund: H-Produkter AS, 70 17 66 00.

Norska producenter  

Forum ges ut av Sapa Building System AB.
Upplaga 10.000 ex. 
Allt material är copyrightskyddat.
Citat får göras med angivande av källan.

Redaktion
Håkan Furukrantz

Ansvarig utgivare
Gunnar Ahlmalm

Adress
Sapa Building System AB
574 81 Vetlanda
Tel. 0383-942 00
Fax 0383-76 19 80
e-mail: system.se@sapagroup.com
Internet: www.sapabuildingsystem.se

Foto 
där inget annat anges:
Hans L. Bonnevier
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Persmålavägen 4
360 23 ÄLMEBODA 
e-mail: pix@pbbon.se  
www.picturesbybonnevier.com

Design och idé 
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Tryck
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Box 2246
331 02 Värnamo
e-mail: info@foh.se
Forum är tryckt på Euro Bulk
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U-värde glasfasad, fönster och glastak

En mycket viktig egenskap är konstruktionens 
U-värde eller värmegenomgångsförmåga , 
W/(m²K), där ett lågt värde ger en bättre vär-
meisolering mot kyla (och värme). Fördelen 
med ett lågt U-värde är inte enbart att värme-
förlusterna reduceras utan också att yttempe-
raturen för inneryta blir högre, vilket innebär en 
bättre inomhuskomfort med reducerat kallras, 
strålningsdrag och mindre risk för invändig 
kondens.

Redovisning av U-värdet sker vid standar-
diserade klimatförhållande och ofta för ett 
referensformat för att göra det möjligt att jäm-
föra olika konstruktioner. Det är då viktigt att 
U-värdet för hela konstruktionen redovisas, 
det är ju detta som i första hand påverkar 
värmeförlusterna 

Att enbart ange värden för enskilda delar är av 
föga intresse för konsument eller beställare. 
Ibland anges enbart det bästa (lägsta) U-vär-
det i broschyrer eller reklammaterial, vilket är 
ett klart felaktigt sätt att beskriva konstruktio-
nens termiska prestanda.

Andra begrepp, som främst används av 
tillverkaren för att beräkna U-värdet för hela 
konstruktionen, är U-värdet för glaskonstruk-
tionen (Ug), U-värdet för karm/båge (Uf) och 
extra kantförluster längs anslutning båge 
och glaskant (ψ-värde). Emellertid är dessa 
parametrar inte speciellt lämpliga för att göra 
bedömningar av en konstruktions termiska 
prestanda. Vid en bedömning av risk för 
invändig kondens bör istället hela U-värdet 
kompletterat med beräkning/provning av läg-
sta invändig yttemperatur användas.

Då U-värdet provas och beräknas för en luft-
temperatur på 20 ° och 0 °C för inne- respek-

tive uteklimat, kan detta värdet överslagsmäs-
sigt användas för att uppskatta värmeförluster, 
genom att multiplicera konstruktionens U-
värde med fönsterarea, samt med ett nyckeltal 
som är beroende på ortens klimat.

För effektberäkning vid låga utetemperaturer 
måste emellertid hänsyn tas till att U-värdet 
för olika glaskonstruktioner förändras olika. 
Används utetemperaturen -20°C för beräkning 
av U-värdet så ökar U-värdet för ett tvåglas-
fönster ungefär med 0,2 W/(m²K), medan ett 
treglasfönster får en mindre höjning med ca 
0,05 W/(m²K).

Om fönstret skall användas i en lutande 
konstruktion kan U-värdet öka väsentligt 
beroende på lutning och konstruktion, för 
tvåglasfönster med ca 0,2- 0,5 W/(m²K) och 
för treglasfönster med ca 0,1-0,25 W/(m²K). 
Tillverkaren skall tillhandahålla korrekt värde 
för aktuell konstruktion.

Beräkning/Provning

U-värdet kan fastställas antingen genom 
provning eller genom beräkning och för båda 
metoderna finns europeiska standarder. (SS-
EN ISO12567-1 respektive SS-EN 10077-1 
och-2).

Vid provning monteras t ex ett fönster i en 
speciellt kalibrerad vägg, som avskiljer den 
varma sidan från den kalla. Då U-värdet avser 
värmeförluster utan luftläckage kontrolleras att 
alla skarvar och fogar är lufttäta genom t.ex. 
tejpning. Angivet U-värde vid provning i hot-
box avser ett medelvärde för provföremålet.

Vid beräkning är det mycket viktigt att alla 
ingående komponenter får ett korrekt mate-
rial-värde. Dessutom måste en korrekt modell 
av det sammansatta systemet appliceras. 

Vid beräkning av glasfasader tillämpas den 
europeiska standarden SS-EN 139 47. Till 
skillnad mot beräkningsstandarden för fönster 
tar denna hänsyn till effekten av skruvning av 
utvändig glashållare.

Då beräkningsmodellen är en förenkling 
av verkligheten, t.ex. hur värmetransporten 
genom luftspalter sker och hur väl ventilerade 
dessa är mot inne- eller uteluft, överensstämmer 
beräknat värde inte alltid med verkligheten.

En konstruktion med en komplex geometri 
och med många olika typer av ingående 
material kommer att få olika värmeisolering för 
de olika delarna. Detta innebär att yttempera-
turen varierar över ytan vilket påverkar risken 
för kondens.

Beräkning av U-värdet ger i allmänhet ungefär 
samma värde som provningen. Emellertid är 
provning det mest tillförlitliga sättet att fast-
ställa U-värdet på.

Bertil Jonsson, SP

Bertil Jonsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Krav på energieffektiva 
konstruktioner 
I samband med att fokus på energifrågor har ökat 
avsevärt både nationellt och internationellt, har det 
skett en markant ökad efterfrågan på energieffektiva 
konstruktioner och lösningar.

Det är därför viktigt att konstruktioner och komponenter 
redovisas på ett korrekt och vederhäftigt sätt. Tyvärr 
förekommer ibland felaktig eller ofullständig redovisning 
av komponenters termiska prestanda, vilket försvårar val 
av goda termiska lösningar. 

P-märket är SP:s kvalitets-
märke och är en frivillig 
märkning. En P-märkt pro-
dukt uppfyller minst de lag-
krav och krav myndigheterna 

ställer samt håller en beständighet och kva-
lité som vi förväntar i vårt klimat. Kvaliteten 
hos märkta produkter säkerställs genom att 
SP löpande övervakar tillverkningen. 

Produkter som är P-märkta kan även erhålla 
en energimärkning i klasser A till G (U= 0,9 
- 1,5 W/(m²K)) i form av EQ-märke.
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Södertälje Stadshus

Ett rum knyter samman

Fakta 

Objekt: Södertälje Stadshus. Byggår: 2008. Stad: Södertälje 
Arkitekt: BSK Arkitekter. Byggherre: Telge Fastigheter. Entreprenör: PEAB 
Producent: GlasLindberg Fasad AB 
Producent räcke: Nybergs Glas

Glastak: Sapa 5050. Pulverlackering NCS S 8010-B10G    
Fasader: Sapa 4150. Pulverlackering NCS S 8010-B10G    
Fönster: Sapa 1074 utåtgående. Pulverlackering NCS S 8010-B10G   
Räcke: Över och underliggare av specialdesignade aluminiumprofierl från Sapa 
Glas i fasad: SGG CLIMATOP med SGG COOL-LITE SKN 165/178 
Glas i tak: SGG CLIMATOP med SGG COOL-LITE SKN 165 
Glas i räcke: 12 mm lamellglas med folie i olika gröna kulörer

Arkitekten beskriver 

Södertälje Stadshus är resultatet av en arkitekttävling som BSK Arkitekter vann 2005. 
Stadshuset har byggts samman med Telge Forum, det före detta Folkets hus från 
1970, som bland annat innehåller stadsscen, danslokal och konferensytor. Resultatet 
har blivit ett unikt stads- och kulturhus som är öppet för Södertäljeborna.

Den bärande idén i projektet är ett nio våningar högt samlande rum som visuellt och 
funktionsmässigt knyter samman husets delar. Alla verksamheter nås från en samlad 
huvudentré med en gemensam reception. Över den publika delen finns kontorsytor 
uppdelade i två skepp. Det samlande rummet är mot kommunikationsytorna i söder 
gestaltat med böljande former av grönt glas i olika nyanser, medan fasaden mot kon-
torsytan i norr är stramare.

Sessiossalen markerar sig i gaturummet som en utskjutande volym. Glasfasaden mot 
norr ger kontorsarbetsplatserna strålande utsikt mot Södertäljes stadskärna.

Projektet omfattar ca 18 000 m2 BTA, varav 10 000 är nybyggnad.

Svante Bergman
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Centra för Ingenjörsvetenskap och IT

Ny profilbyggnad på Karlstads universitet

Fakta  
Objekt: Karlstad Universitet Hus Vänern. Byggår: 2008. Stad: Karlstad 
Arkitekt: Christian Frisenstam, NFR Arkitektkontor  
Byggherre: Akademiska Hus   
Producent: Preconal Fasad AB    

  
Fasader: Sapa 4150. Ytbehandling: Pulverlackering NCS-S 6502-B 
Fönster: Sapa 1074. inåtg. Ytbehandling: Pulverlackering NCS-S 6502-B   
Dörrar: Sapa 2060. Ytbehandling: Pulverlackering RAL 9002 
Glas: SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN 154 med argon



Arkitekten beskriver 

I det nya centrat för ingenjörsvetenskap och IT på Karlstads univer-
sitet omsätts visionen om en levande kunskapsstad i en kraftfull 
arkitektonisk form. Byggnaden skapar rum för innovativa undervis-
ningsformer och kvalitativ studiemiljö.

På uppdrag av Akademiska Hus har vi ritat en ny profilbyggnad för 
Karlstads universitet. Byggnaden inrymmer forsknings- och grund-
utbildningslokaler för i första hand teknik- och ingenjörsvetenskap. 
Från universitetets sida strävar man efter nya pedagogiska former 
som kan förändras i takt med teknikutvecklingen. Att gestalta den 
fysiska miljön så att läroprocessen understöds har varit en central 
uppgift. Vi har översatt universitetets höga ambitioner i en öppen 
och multifunktionell byggnad med en rad innovativa lösningar. 

Byggnaden skall, förutom att hysa teknisk forskning och utbildning, 
ge förutsättningar för samverkan över ämnesgränser och medverka 
till att ge området en ökad stadsmässighet. Gestaltningen utgår ifrån 
att skapa en naturlig koppling mellan öppna, publika ytor, halvprivata 

undervisningszoner och privata kontorsområden. Byggnaden möter 
Universitetsallén med ett centralt inomhusstråk som öppnar sig till 
ett torg mot söder. En öppen, glasad fasad med inställda volymer i 
trä möter besökaren. Ovanför glasfasaden spänner en takkonstruk-
tion tio meter ut över gångstråket. Där stråket öppnar sig mot torget 
ligger café och hörsal, den senare i form av en sfäriskt formad volym 
som "svävar" i det stora rummet. Kring hörsalen skapas naturliga 
uppehållsytor, och från gatan annonseras universitetsområdet 
genom en djärv och visionär form. 

Öster om inomhusstråket står undervisningslokalerna som fyra 
tvärställda lameller. Dessa är utformade för att med största möjliga 
flexibilitet möta dagens och morgondagens pedagogiska krav. Uti-
från en 14,40 m bred grundmodul skapas förutsättningar att relativt 
fritt disponera lokalerna för olika ändamål. 

Totalt omfattar byggnaden ca 15 600 m2. Huset har genomförts som 
ett partneringprojekt. 

Christian Frisenstam



8 Forum Sapa Byggsystem 1-�009

Arkitektonisk beskrivelse

Badeanlegget er utformet som et stort hvelvet tak over et enkelt  

innglasset volum.  Det inneholder et åpent badelandskap mot syd  

og et mer lukket element i tre etasjer mot nord, med garderober,  

trim, velværeavdeling, administrasjon etc.  Den buede, myke takflaten 

føres ned mot terreng i nord ved skolen.  Dette gir bygget retning og 

karakter, favner idrettsparken og angir starten på aktivitetsgata fra 

sentraltorget. Hovedinngangen m/vestibyle er lagt mot sentraltorget.  

En biinngang er lagt mot vest i forbindelse med sommerinngang  

for friluftsbadet.

Det konsentrerte, åpne badelandskapet får god kontakt med de  

grønne omgivelsene og annonserer byggets funksjon utad.  Det er lagt 

vekt på en funksjonell organisering av de forskjellige aktivitetene med 

god oversikt og åpenhet.  Man er ikke i et lukket rom, men i en del av 

et større landskap, - beskyttet av en enkel takflate og klimabeskyt-

tende transparente vegger.  

Badelandskapet får god visuell kontakt med sentraltorget,  

aktivitetsgata, badeparken med friluftsbadet og oppholdsarealet  

langs vestfasaden.

Garderobehuset fremstår som et mer eller mindre frittstående  

volum i tre etasjer.  

1.etg. inneholder hovedgarderobene med direkte tilgang til  

badelandskapet.

�.etg. inneholder trimavdeling og velværeavdeling med visuell  

kontakt til badelandskapet.

3.etg. inneholder administrasjon med visuell kontakt til bade- 

landskapet, personalgarderober og teknisk rom. 

Thore Svingen

Objekt: Shoppen i Aalborg 
Byggeår: 2007 
By: Aalborg    
Bygherre: First Hotels A/S 
Producent: ap facader a/s 
Arkitekt: Mangor & Nagel A/S 
Entreprenør: A. Enggaard A/S

Facader: Sapa 4150 
Vinduer: Sapa1074 
Døre: Sapa 2074 
Glastype: bo sol plus energy 
Overflader: Pulverlak: metallic DC 386

Arkitekten beskriver 

“SHOPPEN” er et helt nyt butikscenter, der opføres i “forlængelse” af Aalborg Storcenter, og som fuldt 
udbygget får en størrelse på ca. 28 000 m².

Første etape, på 15 000 m² er opført og indviet i oktober 2007. Etape II bliver på ca. 9 500 m², samt  
P-kælder på ca. 9 000 m², med plads til 340 biler. I alt etableres der over 900 P-pladser i og omkring 
SHOPPEN II.

”SHOPPEN” er med en helt moderne og fremtidsorienteret bygningsarkitektur, med store glaspartier og 
lofthøjder, et nyt og markant vartegn for det meget store og dynamiske detailhandelsområde i Aalborg 
syd. På dette grundlag og sammen med helt nye butikskoncepter er det målet, at tilføre området og det 
meget store kundeunderlag helt nye indkøbsmuligheder og spændende butikker.

Søren Stoustrup

Butikscenter i Aalborg

Fremtidsorienteret bygningsarkitektur
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Bolagsverket, Sundsvall

Ljuset i centrum

Fakta

Objekt: Bolagsverket, Kv Järnvägsstationen, Sundsvall. 

Byggår: 2008  

Byggherre: Norrporten  

Byggentreprenör: Skanska  

Tillverkare: Alab Aluminiumsystem AB  

Arkitekt: Tirsén & Aili, Martin Häller 

Fasader: Sapa 4150, 4 000m2  
Fönster: Sapa 1074.  
Dörrar: Sapa 2074.  
Ytbehandling: NCS-S 3502-Y, NCS-S 6502-Y

Solskydd: Sapa Solar Shading Wing, 300 mm, 2 250 m2  
Ytbehandling: NCS-S 3502-Y  

Glas i fasad med solskydd:  
SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN 154  
Glas i fasad utan solskydd:  
SGG CLIMAPLUS PLANITHERM ULTRA
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Arkitekten beskriver 

Norrporten har byggt nytt kontorshus på ca 10 000 m2 för Bolagsver-
ket och Tibnor i centrala Sundsvall. Fyravåningshuset är beläget vid 
Inre Hamnen, granne med Casino Cosmopol.

Byggnaden är organiserad så att huvudkommunikation, 
serviceytor,reception samt delar av husets arbetsplatser ligger i ett 
så kallat kärnstråk som löper i nordsydlig riktning, längs med E4. Från 
detta kärnstråk sträcker sig sedan tre utstickande kontorskroppar likt 
fingrar ned mot Sundsvallsfjärden och nya hamnen. För att tillvarata 
havsutsikten och förse de helt öppna arbetsplatserna med dagsljus 
valdes tidigt helglasade ytterväggar varvade med putsade ytor. Till-
sammans med transparenta glaspartier i interiören skapar detta goda 
förutsättningar för utsikt mot fjärden och hamnen ifrån alla husets 
arbetsytor. Under huset finns två våningar garage på ca 8 000 m2.

För att minska värmeinstrålningen i byggnaden samt för att minska 
solljus och bländning vid arbetsplatserna har glasfasaderna mot öster, 
söder och väster försetts med horisontella solskydd av aluminiumpro-
filer. Dessa är lackerade i partiernas kulör och bildar en helhet med 
fasadsystemet. På dagen skärmar de solinstrålning och på kvällen 
silas det inifrån kommande ljuset ut i Sundsvallsnatten likt en stor 
lykta. På insida glas har arbetsytorna kompletterats med en bländ-
skyddande gardinlösning. 

Glaspartiernas höjd är 3,6 meter för varje våningsplan varav 2,4 meter 
är genomsiktlig del och 1,2 meter är tät del. Den senare för att skapa 
plats för anslutande undertak, bjälklag och radiatorer. Genom denna 
lösning så klaras även kravet på brandskydd mellan våningsplanen 
utan extravaganta åtgärder. Den vertikala profilindelningen är indelad 
i ett modulsystem och huset är på så sätt förberett för att kunna möta 
ett eventuellt behov av en varierad rumsindelning och förändrade 
planlösningar över tid. För att minska bullret från trafiken är glasfasa-
derna ljudreducerande mot E4:an.

Samtidigt som det vattennära läget är en tillgång för huset var det en 
teknisk utmaning. Teknisk sett är huset en båt och om det inte vore väl 
förankrat med över 500 pålar hade det flutit upp på grund av trycket 
från grundvattnet

Kontorshuset har fått Byggsektorns Kretsloppsråd Miljöpris för år 
2008. Detta bland annat tack vare hur frågorna kring energianvänd-
ning som materialanvändning hanterats i projektets materialval. Bygg-
naden följer även riktlinjerna för ”Green Building”.

Martin Häller
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Fredheim Arena, Norge

Flotte kvaliteter i form av lys og utsikt

Arkitektens beskrivelse 

Fredheim Arena er et moderne menighetssenter med 
konsertsal, kafé, kontorer, samtalerom og aktivitetsrom for 
barn, ungdom og voksne. Senteret ligger nær bykjernen 
i Sandnes, men er plassert på et platå i et skrånende 
terreng, noe som løfter bygget ut av sin sentrumsnære 
plassering og gir et vidt utsyn over det jærske land-
skapet  Dette er med på å sette besøkende i den rette 
meditative stemningen før konserter og gudstjenester. 

De ulike funksjonene er plassert i formmessig tydelige 
volumer som helt eller delvis er stukket inn under et fel-
les tak. Mellom volumene er det glassfasader fra gulv 

til tak som gir spennende gløtt inn i bygningsmassen fra 
utsiden. I fronten mot vest er det et stort ankomst- og 
mingleareale som knytter alle publikumsfunksjonene 
sammen. Det er dette rommet med sin høye takhøyde 
og karakteristiske glassfasade som ønsker besøkende 
velkommen. Rommet har flotte kvaliteter i form av lys og 
utsikt og er byggets naturlige sentrum.

Fredheim Menighets nye lokaler stod ferdig i 2005 og 
har et bruksareale på ca 1 960 m2.

Plank Arkitekter
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Fakta. 

Objekt: Fredheim Arena 
Byggeår: 2005     
By: Sandnes   
Byggherre: Sameiet Årsvollen 21    
Producent: Time Aluminium AS    
Arkitekt Byggetrinn 1: Arkitektkontoret Vest AS-  
Thor P.T. Grashei og Morten Bjørløw  
Arkitekt Byggetrinn �: PLANK Arkitekter AS-  
Thor P.T. Grashei, Morten Bjørløw og Guro Løkeland Hovda

Fasader: Sapa 4150    
Dører: Sapa 2074 og Sapa 2050   
Vinduer: Sapa 1074 
Overflatebehandling: RAL 7021  
Glasstyper: Combi Nøytral 61/32
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Fakta 

Objekt: Svarta Borgen. Byggår: 2007  
Stad: Örebro.  
Arkitekt: SWECO Architects AB genom Stefan 
Bofeldt och Viktoria Buskqvist 
Byggherre: Aspholmen Fastigheter 
Producent: GlasLindberg Fasad AB

Fasader: Sapa 4150. Pulverlackering    
Fönster: Sapa 1074. Pulverlackering  
Dörrar: Sapa 2074, EI 60. Anodisering: rostfri look  
Glas i fasad: 2-glas isolerruta med argon, utv. Stop 
Ray Carat och inv. lamellglas.

Glas i fönster: 2-glas isolerruta med argon, utv. 
Planibel Green och inv. lamellglas.

Glas i bröstning: Colorbell RAL 6028

Svarta Borgen, Örebro 

Kontorsbyggnad för Pool Media
Arkitekten beskriver 

På uppdrag av Aspholmen Fastigheter har vi ritat ett hus med kontor åt hyresgästen Pool Media.

Byggnadens utformning och volymer samspelar med tomtens dynamik och läget i ett företagstätt 
område. Det kontrasterar med sitt svarta tegel mot omgivande bebyggelse. Teglet har inte bara 
ekologiska och energimässiga fördelar, utan också sin historik i de tidigare AGA-fastigheter som 
fanns på tomten.

Huset har gestaltats för att tilltala en kund som vill profilera sig, men inrymmer också en hög grad 
av flexibilitet för framtida behov. Formmässigt består byggnaden av två svarta askar i tegel, som 
till synes skurits upp mot entrésidan, avslöjandes ett grönskimrande inre i form av en glasfasad. 
De två tegelflyglarna omfamnar en luftig och uppglasad entrédel som öppnar sig mellan hela fyra 
plan. Interiört uppvisar huset, förutom kontorsrummen, bl a rejäla mötes- och samvaroytor, samt 
takvåningens matsal och terrass med vida utsikt över Närkeslätten. Dessa utrymmen lyfter fram 
ett expansivt företag med den inre färgsättningens starka signalfärger, i kontrast till husets utvän-
diga dova lugn.

Totalt omfattar byggnaden ca 6 000 m2, tillsammans med en pågående tillbyggnad i form av  
ytterligare 2 000 m2 kontor.

Stefan Bofeldt och Viktoria Buskqvist
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Lier, Norge

Videregående 
skole

Fakta. 

Objekt: Videregående skole    
Byggeår: �007   
Sted: Lier    
Entreprenør: Bogen og Mathisen AS, Drammen     
Produsent: Fasadeconsult Aluminium AS    
Arkitekt: Christensen og Søberg, Drammen    

Fasade: Sapa 4150   
Solskjermning: Sapa Solar Shading Wing 300 mm  
Dører: Sapa 2074  
Glass: 3-lags isolerrrutor med argon   
Overflatebehandling: Pulverlakkering 
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Arkitektens beskrivelse 

Lier videregående skole består opprinnelig av to skoler som er blitt 
sammenslått - til en ny enhet. Planene om sammenslåingen mellom 
Statens Gartnerskole Jensvoll og Linnesvollen videregående skole 
ble fullført ved innflyttingen i nybygget 15 august 1998. Den høytidelig 
åpningen med deltakere fra fylkeskommunen arkitekter m.m. fant sted 
mandag 19. oktober 1998. Sammenslåingsprosessen mellom Linnes-
vollen og Jensvoll startet ved Buskerud fylkeskommunes overtakelse  
av de to statsskolene Saggrenda og Jensvoll 01.08.94. 

Begge skolene er skoler med lange tradisjoner. Jensvoll har tradisjoner 
tilbake til den første landbruksskolen i Borre ved Sem i 1825. Statens 
gartnerskole i Oslo (1917) er den direkte forløperen til Statens Gartner-
skole Jensvoll. Jensvoll ble åpnet 10.09. 1960. Linnesvollen videregående 
skole har også en lang historie og lange tradisjoner å se tilbake på. Det 
hele startet med Buskerud Amts Praktiske Jenteskole ( 1913-1922) knyttet 
til Buskerud Landbruksskole på Modum. Derfra gikk veien til Sjåstad hus-

morskole (1923- 1959). Linnesvollen videregående skole startet som 
Lier Husstellskole og ble innviet i september 1959. 

De to skolene har hatt mange fellestrekk. De er innviet på omtrent  
samme tid og samme arkitekt har tegnet begge skolene. Arkitekten  
for nybygget var svært oppmerksom på å bevare den opprinnelige  
byggestilen da han tegnet nybygget. 

Nybygget representerer et moderne og hensiktsmessig skolebygg  
samtidig som materialbruken og øvrige utførelse føyer seg godt inn  
i helhetsbildet. 

Lier videregående skole er blitt en spennende og mangfoldig skole 
som omfatter 4 studieretninger. De samme studieretningene som de  
to opprinnelige skolene dekket i utgangspunktet. I tillegg har skolen  
fått et ressurssenter for elever med autisme, og et kompetansesenter  
i anleggsgartnerfag. 



Objekt: First hotel Vesterbro 
Byggeår: 2007 
By: København    
Producent: ap facader a/s 
Arkitekt: A1 Gruppen, København 

Facader: Sapa 4150   
Døre: Sapa 2074 
Glastype: bo plus super 
Overflader: Pulverlak: metallic DC 386

First hotel Vesterbro, København

Konference i gården


