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ÅSA RAGNARSSON
FAR FROM STANDARD
PRODUSENT METALL13

VI SES PÅ DANSENS HUS I OSLO DEN 6. NOVEMBER. 

M FOR METALL OCH MULIGHETER!

I Skandinavia har metallfasaden sakte gått fra å være en billig og effektiv 
beskyttelse for økonomi- og fabrikkbygninger, til å bli et bevisst valg når man 
vil skape lagvis transparens eller få en naturlig patina. Det er trivelig i seg 
selv, men metallfasaden kan mer enn dette. I løpet av de siste årene har vi 
sett metallfasader med helt nye ambisjoner, og vi kan knapt forestille oss 
hva morgendagen bringer. Miljøtenkning og integrering av teknologi har fått 
fasadene til å signalisere, kommunisere og manifestere seg på helt nye måter. 
Metallenes egenskaper får fasadene til å rense luft, reagere ved berøring og 
puste. De gjør det til og med mulig å blåse dem opp (les mer om dette i PLÅT-
resyméet, side 37).

Derfor har vi all mulig grunn til å gjøre et dypdykk i metallfasadenes både 
nåtidige og fremtidige muligheter. METALL-seminaret presenterer forelesere 
og prosjekter i absolutt verdensklasse, med målsetningen å skape møter og 
fruktbare diskusjoner, spre kunnskap og vekke nye tanker, samt nyte og la seg 
fascinere av enestående arkitektur. Vi er ekstra stolte over at vi på METALL13 
kan presentere Ma Yansong, MAD, en relativt ny og uvanlig sterkt lysende 

stjerne på arkitekthimmelen. Han tilhører en 
ny generasjon kinesere som erstatter »Made 
in China« med »Innovated in China«. I følge 
Ma er fremtiden en uventet science fiction-

opplevelse med røttene i en tradisjonell bambusskog. I tillegg byr vi blant 
annet på forelesninger om nordiske og mer reelle, men likevel innovative fasa-
deprosjekter i samtlige metaller. Jason Pardesi, Wintech group, uavhengig 
fasadeingeniør med hele verden som sitt arbeidsområde og en imponerende 
merittliste, viser oss et spekter av spennende fasadeløsninger, trender, ten-
denser og »grønne« alternativer. Dessuten er Norges fremste metalleksperter 
på plass for å svare på spørsmål og virkeliggjøre idéene dine.

I Sverige avholdes METALL-arrangementet (kalt PLÅT) for syvende år på 
rad, og vi er svært glade for at vi nå kan samarbeide med norske metallaktører 
og arkitekter, slik at vi sammen kan skape en ny arena for kreativ arkitektur, 
med fremtidens metallfasader i fokus.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL METALL13!

»METALLFASADER MED  
HELT NYE AMBISJONER«
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11.30 – 12.00 REGISTRERING

12.00 VELKOMMEN!
LUNSJBUFFET OG AKTIVITETER I DEN INTERAK- 
TIVE MATERIALUTSTILLINGEN »METALLENES  
MULIGHETER«.

13.00 INNLEDNING I AUDITORIET

13.10 KOBBER: ROTERENDE  
ORNAMENT MED GULLTAK
FREDRIK KROGEIDE, SPACE GROUP ARKITEKTER AS, 
OM CLARION HOTEL & CONGRESS I  TRONDHEIM.

13.25 RUSTTREGT STÅL:  
MED KONTRAST SOM STIKKORD

GUDMUND STENSETH, NARUD STOKKE  

WIIG SIVILARKITEKTER AS, OM ROCK CITY I 

NAMSOS.

13.40 SANDWICH: LAG PÅ LAG I NORDISK LYS
FREDRIK KÄLLSTRÖM, WHITE ARKITEKTER, OM 
TELE2 ARENA I STOCKHOLM.

13.55 METALLER, MILJØ OG MYTER
RUST, KORROSJON, PATINA, AVRENNING OG  
OKSIDERING. HVA ER HVA, OG HVA ER BRA ELLER 
DÅRLIG? INGER ODNEVALL WALLINDER, PROFES-
SOR I KORROSJON, PRESENTERER DEN NYESTE 
FORSKNINGEN INNEN METALLER OG MILJØ, OG 
AVLIVER EN OG ANNEN MYTE. 

14.15 JASON PARDESI, WINTECH
FASADESPESIALIST HOS WINTECH GROUP I  
ENGLAND, PRESENTERER FASCINERENDE FÖR-
VANDLINGSPROSESSER MED PROJEKTER SOM 
BSKYB´S HOVEDKVARTER I LONDON, BIRMINGHAM 
NEW STREET STATION, TRINITY SQUARE I LONDON  
OG RYERSON UNIVERSITY I TORONTO.

15.15 PAUSE
KAFFE, SMØRBRØD ELLER KAKE, SAMT INTERAK-
SJON I MATERIALFORESTILLINGEN »METALLENES 
MULIGHETER«. 

ONSDAG 6. NOVEMBER 2013
PROGRAM

15.45 EN DISKUSJON OM FESTEBOLTER 
OG TAKSIKKERHET  
FRANKE ONSRUD,  ENTREPRENØR OG 
BLIKKENSLAGER.

16.00 STÅLPLATER: FREDFYLT VILLA MED  
ROBUST RAMMEVERK
SAMUEL LUNDBERG, HERMANSSON HILLER LUND-
BERG, OM VILLA L I STOCKHOLMS SKJÆRGÅRD.

16.15 TITANSINK: KULTUR UNDER  
BESKYTTENDE VINGER
MARTIN LUKASCZYK, PES-ARCHITECTS, OM WUXI 
GRAND THEATRE I KINA.

16.30 RUSTFRITT: HANSLIPAT  
WIRRVARR, INSPIRERT AV GEHRY 
SVERRE CLAUSEN, ARC ARKITEKTER,  
OM SLUPPENVEIEN 17 I TRONDHEIM.

16.45 ALUMINIUM: VIRVLENDE  
ARKITEKTUR MED KOMPLEKS GEOMETRI
KIM HERFORTH NIELSEN, 3XN, OM DEN 
 BLÅ PLANET I KØBENHAVN.

17.00 MA YANSONG, MAD
GRUNNLEGGEREN AV MAD, BYR PÅ EN UL-
TRAFUTURISTISK OG JORDNÆR HYLLEST TIL 
LIVET – OG ARKITEKTUREN – DA HAN FORTELLER 
OM STORSTILTE PROSJEKTER SOM ABSOLUTE 
TOWERS, URBAN FOREST, SUPERSTAR, ORDOS 
MUSEUM, HUTONG BUBBLES OG CHINA WOOD 
SCULPTURE MUSEUM.

18.00 METALLPRISEN 2013
METALL-SEMINARET DELER UT DENNE HEDERS-
PRISEN TIL ET NORSK ARKITEKTBYRÅ SOM (I 
LØPET AV ÅRET) HAR LAGET ET PROSJEKT DER 
METALL-FASADENS MULIGHETER ER IVARETATT OG 
MAKSIMERT UT FRA ASPEKTENE FORM, FUNKSJON, 
INNOVASJON OG MILJØ.

18.10 OPPSUMMERING AV DAGEN, OG TAKK!

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER.

PROGRAMMET ER OGSÅ Å FINNE PÅ WWW.METALL13.COM 
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VELKOMMEN TIL METALL13
Åsa Ragnarsson, produsent for METALL13, om  
Norges nye arrangement.

PROGRAM
Klokkeslett for METALL13, 6. november.

ALUMINIUM: VIRVLENDE  
ARKITEKTUR MED KOMPLEKS GEOMETRI
Den Blå Planet i København, 
av Kim Herforth Nielsen, 3XN.

RUSTTREGT STÅL: MED KONTRAST  
SOM STIKKORD
Rock City i Namsos, av Gudmund Stenseth,  
Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter AS.

MA YANSONG, MAD 
Ma vant sitt første store internasjonale prosjekt, Absolute 
Towers, bare to år etter han opprettet sitt eget byrå. Hans 
futuristiska arkitektur, basert på tradisjonell kinesisk 
naturfilosofi, gjør nå suksess verden over. Man spekulerer 
allerede i en fremtidig Pritzkerpris for Yansong. 

RUSTFRITT: HANSLIPAT WIRRVARR,  
INSPIRERT AV GEHRY
Sluppenveien 17 i Trondheim, av Sverre Clausen,  
Arc Arkitekter.

SANDWICH: LAG PÅ LAG I NORDISK LYS
Tele2 Arena i Stockholm, av Fredrik Källström, 
White Arkitekter.

JASON PARDESI, WINTECH 
Jason er programingeniør hos Wintech og er i besittelse 
av spesialistkunnskaper når det gjelder parametriske og 
skapende designteknikker og hvordan de benyttes i  
komplekse, geometriske fasadeprosjekter.

TITANSINK: KULTUR UNDER  
BESKYTTENDE VINGER
Wuxi Grand Theatre i Kina, av Martin Lukasczyk,  
PES-Architects.

26

28

30

32

33

34

38

39

KOBBER: ROTERENDE  
ORNAMENT MED GULLTAK
Clarion Hotel & Congress Trondheim, av Fredrik 
Krogeide, Space Group Arkitekter AS.

STÅLPLATER: FREDFYLT VILLA  
MED ROBUST RAMMEVERK
Villa L i Stockholms skjærgård, av Samuel Lundberg, 
Hermansson Hiller Lundberg.

INGER ODNEVALL WALLINDER:
METALLER, MILJØ OG MYTER
Rust, korrosjon, patina og oksidering. Inger Odnevall 
Wallinder, professor i korrosjon, vet alt som er viktig  
å vite om metaller og miljø.

FESTEBOLTER
Festemidlers betydning for konstruksjoner.

TAKSIKKERHET
Om gode løsninger til alla tak.

GLIMT FRA PLÅT
Ryue Nishizawa (SANAA), Kengo Kuma, Karolin 
Schmidbaur (Coop Hemmelb(l)au), Caroline Bos 
(UNstudio), William Zahner (A.Zahner Company), 
Dominique Perrault, Jacob van Rijs (MVRDV), Bruce 
Nichol (Front Inc), Gregory Romine (Axis Facades) og 
Robert Greenwood (Snohetta). Dette er noen av alle de 
fantastiske foreleserne som har besøkt METALL-semin-
arets svenske motstykke PLÅT opp igjennom årene.

MARK ISITT, MODERATOR 
Om norsk arkitektur. 

ARRANGØRER
Bedriftene som gjør METALL-seminaret mulig! Til 
sammen representerer de ekspertise og materialene 
aluminium, kobber, rusttregt stål, titansink, rustfritt 
stål og stålplater, og dessuten sandwichelementer, 
festebolter og taksikkerhet.

SIDE 6 SIDE 18 SIDE 26

R
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»KONSTRUKSJONEN AV DENNE VISUALISERINGEN ER IMPONERENDE – 
ENDA DET ER METALLFASADEN SOM GIR DET STERKESTE INNTRYKKET.«

FOTO: ADAM MØRK
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ALUMINIUM
VIRVLENDE ARKITEKTUR MED KOMPLEKS GEOMETRI

HVA ER DU MEST STOLT OVER  
VED DEN BLÅ PLANET?
At vi har lyktes i å gjennomføre visjonen vi 
hadde for bygningen, så den faktisk har blitt  
akkurat slik vi presenterte den i konkurransen  
– innenfor et begrenset budsjett.

HVORDAN KOM DU FREM TIL  
VALGET AV ALUMINIUM? 
Vi hadde undersøkt mange andre materialer 
før vi bestemte oss for å bruke »aluminium 
shingles«. Det viste seg å være måten å gjøre 
det på. Både fordi det var økonomisk lønnsomt 
og fordi naturaluminium har noen av de samme 
egenskapene som vann, ved at det reflekterer 
lyset og himmelen, og forandrer overflate i takt 
med værforandringer.

HVA ER DEN STØRSTE  
LÆRDOMMEN FRA PROSJEKTET?
Den største lærdommen er at aluminium er 
et svært fleksibelt materiale, som vi dessuten 
også bruker i mange av de andre prosjektene 
våre. Det kan formes på utrolig mange forskel-
lige måter – og er derfor spesielt godt egnet til 
å brukes til de myke formene som karakteris-
erer Den Blå Planet.

DA DRONNING MARGRETHE II og prins Henrik inn-
viet Den Blå Planet på Kastrup i mars 2013 , åpnet de 
dørene til Nord-Europas største og mest moderne 
akvarium. Med sin vindusløse form og enorme om-
fang, omgis det stilfullt av vann på alle sider. Med sitt 
fiskeskjellaktige rutenett, leder den 800 millioner kro-
ner dyre organiske formen tankene mot et gigantisk 
sjødyr. Man kan kalle det arkitektonisk mot. For det 
som det danske arkitektbyrået 3XN har lyktes med, er 
det nemlig mange som vil kalle en verdenssensasjon. 
Virvelstrømmens form og funksjon har vært forbilder 
for arkitekten, der akvariets virvelformede planløsn-
ing suger den besøkende inn i det submarine ele-
mentet. Velkomstlobbyen, stormens øye, er en sentral 
møteplass hvis himling er en akvariumsvegg. 

Konstruksjonen av denne visualiseringen er im-
ponerende – enda det er metallfasaden som gir det 
sterkeste inntrykket.

Bygningen består av plasstøpt betong med et bær- 
ende system av 54 unike stålrammer. Hovedarkitekten 
Kim Herforth Nielsen har valgt en kledning av tynne 
shingelplater i aluminium. Her har det avgjørende vært 
materialets evne til, i likhet med vann, å avspeile ulike 
værendringer, i tillegg til den fordelaktige prisen på 
aluminium. Det aggressive saltvannsmiljøet stiller høye 
krav til korrosjonsbeskyttelse og livslengde på stålkon-
struksjonene. For å imøtekomme kravene til akvariets 
komplekse geometri, har man benyttet en avansert pro-
gramvare – Tekla Structures, noe som spilte en viktig 
rolle i samarbeidet mellom arkitektene og ingeniørene. 

Man forventer 700 000 besøkende i året til Dan-
marks nye turistattraksjon, som byr på en verdensom-
seiling gjennom korallrev, Amazonas, Oceantanken og 

NAVN 
Kim Herforth Nielsen 
PROSJEKT
Den Blå Planet,  
Kastrup, ferdigstilt 2012 
ARKITEKTBYRÅ
3XN

FO

Afrikas hav; noen av navnene på de 54 akvariene som 
til sammen rommer 7 millioner liter vann og 20 000 
fiskearter. I kontrast til den skinnende metallfasaden, 
har arkitekten her valgt et usynlig uttrykk til interiøret, 
der sjødyrene og det submarine miljøet i seg selv hen-
fører publikum.
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IKKE LANGT FRA VANNKANTEN i Lavika reiser de 
to kontrastbygningene seg. Kontraster har vært et 
nøkkelord i prosessen med å skape byens nye res-
surssenter for pop og rock, og opplevelsessenter for 
Trønderrock. Da Stortinget ga tettstedet Namsos, med 
sine knappe 10 000 innbyggere, mandat til å skape 
landets fremste ressurssenter for profesjonell musikk 
og rockhistorie, avsluttet de en langvarig kamp om til-
budet hos de større byene Trondheim, Oslo, Halden 
og Stavanger. 

For arkitektkontoret Narud Stokke Wiigs del in-
nledet dette en kjempemessig arbeidsprosess, som 
seks år senere, høsten 2011, stolt kunne fremvise det 
første, ferdigstilte byggetrinnet: Rica Rock City Hotel 
og Rock City Namsos. Prosjektet inngår i en stor-
satsing på det eldre industriområdet i Vestre Havn i 
Namsos. Som bygning har Rock City, sammen med 
hotellet, blant annet til hensikt å definere et tydelig 
byrom i et ellers lite strukturert bybilde. 

Arkitekten Gudmund Stenseths fascinasjon for om- 
byggingen av den gamle ubåtbasen i Saint-Nazaire, 
Frankrike, med innslag av Norsk Tippings HK på Hamar, 
har inspirert til bygningens tildels robuste fasade. Et 
grunnleggende premiss fra prosjektets begynnelse 
var nettopp å understreke kontrasten mellom velpo-
lert hotellglamour og samtidig nå frem til Rock Citys 
yngre publikum, noe Gudmund Stenseth har oppnådd 
gjennom volumutforming og bruk av materialer. Byg-
ningene har tette bånd til hverandre, og knyttes fysisk 
sammen via en glassgang. Hotellkroppen til landets 
første rockehotell er inspirert av 60-tallets retro-rock 

RUSTTREGT 
STÅL 

HVA ER DU MEST STOLT OVER VED 
ROCK CITY?
Bruken av materialer generelt – spesielt hvordan 
oppbyggingen av ytterveggen har tillatt en knapp 
og renskåret detaljering.

HVORFOR VALGTE DERE RUSTTREGT 
STÅL TIL FASADEN?
Stålet er robust og tåler stor slitasje uten at  
det forringer prosjektet. Overflaten eldes fint
og relaterer seg samtidig til tidligere industrivirk- 
somhet i området.

HVA ER DEN STØRSTE LÆRDOMMEN 
FRA PROSJEKTET?
At stål i fasade kan løses rasjonelt og rimelig, 
uten at det får konsekvenser for detaljeringen  
av prosjektet.

NAVN
Gudmund Stenseth
PROSJEKT
Rock City, Namsos,  
ferdigstilt 2011
ARKITEKTBYRÅ
Narud Stokke Wiig 
Sivilarkitekter AS

og er ikledd plater av hvit Swisspearl, mens Rock City 
har fått en rå overflate av varmvalsede 3-millimeters 
Domexplater.  Stålplatene i rusttregt stål er festet med 
selvborende skruer til et lektesystem av aluminium, 
forankret i bærende yttervegger av betong. Denne 
strukturen tillater en knapp detaljering av alle over-
ganger, og har resultert i et svært renskåret formspråk 
som refererer sterkt til det opprinnelige miljøet. Rica 
Hotel er miljøsertifisert etter de strengeste kravene 
innen hotellbransjen, og bærer miljømerket Svanen.

Rock City-bygningen, med sine 3 000 kvadratme-
ter, rommer i dag både en konsertsal for 850 men-
nesker, et profesjonelt lydstudio, utstillingsarealer, to 
kinosaler med tilhørende servicefunksjoner, samt kon-
torarealer, og utgjør et stort skritt fremover i visjonen 
om å »se en profesjonalisering av musikkbransjen og 
formidle rockens historie« til resten av landet.

MED KONTRAST  
SOM STIKKORD
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            »BYGNINGENE HAR TETTE BÅND TIL HVERANDRE,  
OG KNYTTES FYSISK SAMMEN VIA EN GLASSGANG«
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EN ULTRAFUTURISTISK OG  
JORDNÆR HYLLEST TIL LIVET!MA

YANSONG
ETTER AVSLUTTEDE ARKITEKTURSTUDIER ARBEIDET MA YANSONG FOR 

ZAHA HADID I ET ÅR, FØR HAN OPPRETTET SITT EGET BYRÅ – MAD. BARE TO 

ÅR SENERE VANT HAN SITT FØRSTE STORE INTERNASJONALE PROSJEKT, 

ABSOLUTE TOWERS I CANADA. MADS FUTURISTISKE ARKITEKTUR, BASERT 

PÅ TRADISJONELL KINESISK NATURFILOSOFI, GJØR NÅ SUKSESS VERDEN 

OVER. MAN SPEKULERER ALLEREDE I EN FREMTIDIG PRITZKERPRIS FOR MA. 

HUTONG BUBBLE, FOTO: SHUE HE
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»WE WANT THE BUILDING TO BE AN EXPERIENCE IN 
                     ITSELF AND TO REFLECT THE ROLE OF THE MUSEUM« 

ABSOLUTE TOWERS, FOTO: TOM ARBAN
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RAVENSBOURNE COLLEGE OF DESIGN AND COMMUNICATION, FOTO: FOA

SUPERSTAR
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MA YANSONGS UVANLIG RASKE vei til en plass blant 
internasjonalt hyllede »starchitects« kan nok delvis 
forklares med at han rett og slett personifiserer mor-
gendagens arkitekturdrømmer. Med røtter i østen og 
kunnskap om vesten, presenterer han noe nytt og står 
som frontfigur for en ny generasjon kinesere, som har 
forvandlet »Made in China« til »Innovated in China«. 

Stort mot og sjarmerende lekenhet knyttes sam-
men med høyteknologisk ytelse og store miljøam-
bisjoner, og det samme gjelder dyp respekt for Kinas 
tradisjonelle kultur- og naturarv. Mas arkitektur byr 
blant annet på mange fascinerende metallfasader 
som har hentet inspirasjon fra naturens fjell, daler, 
skyer bølger og ... vokskaker. En slags jordnær science 
fiction. Han kan kunsten å overraske, utfordre og ikke 
minst spre optimisme for fremtiden. Man kan ikke an-
net enn å beundre den mørkt kobberfargede fasaden 
av metall-lameller på Ordos museum midt ute i Gob-
iørkenen, og den polerte, krengende stålplatefasaden 
på Kinas treskulpturmuseum! 

 De lekne metallboblene Hutong bubbles, som 
er praktiske løsninger med bad og trapp for å ivareta 
Kinas eldre bebyggelse, samt den skinnende, små-

frekke Superstar for et mobilt Chinatown, er mildt sagt 
problemløsninger man kan bli glad i. Det gjelder også 
Sinosteel international. Plazas heksagonale vindus-
fasade minner om en stadig pågående celledeling, for 
å myke opp den harde atmosfæren i en klassisk be-
tongby. 

MADs arkitektur kan sammenfattes i »shan-shui«-
begrepet – en kinesisk kunststil innen landskapsmal-
eri, hvor fjell, elver og fossefall ofte forekommer. Ma 
og medarbeiderne hans har tatt denne tradisjonelle 
kunststilen, forvandlet den i henhold til arkitekturens 
spilleregler (helt klart deres egne spesielle regler, men 
likevel) og anvendt dette på futuristiske strukturer. Et 
nylansert prosjekt, helt i ånd med dette, er »Chaoyang 
park – byen av fjell og vann«, som skal utvikles sentralt 
i Beijing, tett inntil verdens nest største park. Her tar 
Kinas gamle naturfilosofi plass i en moderne metropol. 
Mas ambisjoner er å utslette grensene mellom by 
og park. Byen skal vokse opp av omgivelsene på en 
naturtro måte – arkitekturen skal gjenspeile naturen 
og være »dyppet« i grønske. 

Ma har tydeligvis en stor forkjærlighet for fjel-
lene og dets platåer. Han mener at vi, i spørsmål om 

ORDOS MUSEUM, FOTO: IWAN BAAN

»JEG SYNS DET ER SVÆRT ENKELT: SOM ARKITEKT ER JOBBEN DIN Å LØSE PRO-  
BLEMER! DERSOM VERDEN VAR PERFEKT, VILLE DET IKKE FINNES NOEN JOBB  
TIL DEG. DET VAR DERFOR JEG KOM TILBAKE TIL KINA; DET ER MYE Å GJØRE DER.« 

MA YANSONG I ET INTERVJU MED DESIGNBOOM



14   M E T A L L 1 3  

URBAN FOREST
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bærekraftighet, også må ta menneskenes følelsesmes-
sige reaksjon på omgivelsene med i betraktningen. Vi 
har påbegynt en endringsprosess, og går nå over fra 
jakten på materiell sivilisasjon til jakten på naturen. 

Ma Yansong ble den første kinesiske arkitekten 
som har fått bygge sine verk utenfor Kina. Absolute 
Towers i Canada (2006 -2012) ble det store internas-
jonale gjennombruddet, og i løpet av 2014 skal MAD 
gjøre sitt store inntog i Europa. 95 arkitektbyråer fra 
hele verden konkurrerte om et attraktivt boligområde 
på høyre bredd av elven Seine i Paris. Vinneren ble 
Ma Yansong. I Roma vant han nylig en konkurranse 
om en bolig i nærheten av hagene og galleriene i Villa 
Borghese, og han har dessuten fått i oppdrag å utvikle 
en oversiktsplan over 200 000 kvadratmeter i Amster-
dams forretningsdistrikt Zuidas. Og dette er vel egen-
tlig bare begynnelsen. Fremtidens arkitektur har gode 
forutsetninger for å bli litt mer likt Mas Shan-shui.

CHINA WOOD SCULPTURE MUSEUM, FOTO: XIAZHI

OM MA YANSONG
Født (1975) og oppvokst i Beijing i Kina.

Har studert ved »Beijing Institute of Civil Engineering and 
Architecture« og har en mastergrad i arkitektur fra Yale.

2006 ble Ma tildelt »Architectural League Young Archi-
tects Award«.

I 2008 utpekte ICON Magazine ham som en av dagens 
20 mest innflytelsesrike, unge arkitekter.

I 2009 ble han utnevnt av Fast Company til en av 
arkitekturens ti mest kreative mennesker.

I 2010 ble han den første arkitekten fra Kina som mottok 
RIBA-medlemskap.

I 2012 publiserte Abitare en spesialutgave kalt »Being 
Ma Yansong«. Tidligere portretterte arkitekter i serien er 
Norman Foster, Zaha Hadid og Jean Nouvel.

OM MAD
MAD har sitt hovedkontor i Beijing. Her arbeider 50 arkitek-
ter, hvorav omtrent halvparten er av andre nasjonaliteter. 
MAD har også en liten filial i Tokyo. 

MAD ble grunnlagt i 2004 av Ma Yansong. I dag driver 
Ma byrået sammen med Dan Qun og Yokuse Hayano. 

Siden 2009 har MAD organisert utenlandsstudier gjen-
nom MAD »travel fellowship« for unge, begavede, kinesiske 
studenter, som ellers ikke har mulighet til å reise utenlands 
og studere.
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RUSTFRITT STÅL
HANSLIPAT WIRRVARR, 

INSPIRERT AV GEHRY 

HVA ER DU MEST STOLT OVER MED 
SLUPPENVEIEN 17A?
Å ha fått til et bygg som, i sitt enkle uttrykk 
og rene form, skiller seg positivt ut i sammen-
hengen. Vi har fått utrolig positiv respons fra 
publikum og anerkjennelse fra kollegaer, og vi 
ser hvor stolte både brukerne og entreprenøren 
er over prosjektet, som dessuten holdt seg  
innenfor budsjettet – det er vi takknemlige for!

HVORDAN KOM DERE FREM TIL 
RIKTIG VALG AV FASADE?
Bygget er en del av et større lager-, industri- 
og kontorområde, der alle bygningene har 
fasadekledning av stålplater. Mest markant er 
Siemensområdet, tegnet av professor Herman 
Krag tidlig på 60-tallet, der alle byggene er 
kledd med korrugerte røde stålplater med 
enkle rene former og presis og minimalistisk 
detaljering. Vi ønsket å gi stålplater en ny,  
moderne utforming. Da enkelhet ofte gir det 
beste resultatet, valgte vi rustfritt stål med  
dets evne til å »passe til alt«. 

HVORDAN VAR ARBEIDSPROSESSEN?
Det spesielle med arbeidsprosessen og platene 
var presisjonen som produktet krevde, ettersom 
alle platene måtte skjæres og hulles på fabrikk. 
Dette ga entreprenøren og håndverkerne ek-
stra motivasjon, slik at vi fikk et godt gjennom-
ført resultat.

I STERKT SOLLYS GLØDER en asymmetrisk, rustfri 
kube, godt synlig ved Trondheims mest trafikkerte inn- 
fartsåre fra E6. Signalbygget Sluppenveien 17A var 
starten på utviklingsprosjektet i Trondheims Nærings-
park, og ble tildelt det Trondheimsbaserte byrået ARC 
Arkitekter, med Sverre Clausen i spissen. I løpet av de 
senere årene har området antatt en helt ny form med 
et attraktivt og pulserende næringsliv. Kontorbygget 
på 7 300 kvadratmeter, med Ergo Group som utleier, 
gjør et sterkt inntrykk med sitt rustfrie stålskall. 

Det er nettopp fasaden som er det karakteristiske. 
For at ARC Arkitekter skulle få gjennomslag for idéen 
om den håndslipte stålfasaden, krevdes det at bygg-
herre, entreprenør og utførende håndverkere dro på en 
reise til Hannover for å studere Gehry Tower. Resulta-
tet er en unik stålbygning, den første i sitt slag i Skandi-
navia, prosjektert i samarbeid med Franco Bløchlinger 
i Metallplan. Fasaden består av et tegnet skjema av  
2 300 unike syrefaste plater som er håndslipt i mønsteret 
»Wirrvarr«, der alle skruehull er utstanset på fabrikk for 
montering. Monteringen krevde en utrolig presisjon på 
utlekting og stenderverk, men effekten lot ikke vente 
på seg; de mønstrete stålplatene gir et levende og var-
iert uttrykk – fra blanke, skinnende toner i solskinn, til 
mørke, grå toner i regn. 

Fasadens vinduer har et sterkt formspråk, med et 
tydelig og enhetlig uttrykk med felles høydeformat, 
hvilket gir godt lys langt inn i bygningen og stor fleksi-
bilitet når det gjelder møblering.

Sluppenveien 17A er også et foregangseksempel 
på god energioptimering, ettersom bygningen har en 

NAVN 
Sverre Clausen
PROSJEKT
Sluppenveien 17A, 
Trondheim, ferdigstilt 2011 
ARKITEKTBYRÅ

ARC Arkitekter AS

avansert styring av lys, varme og ventilasjon, og blir 
varmet opp med fjernvarme. Det tiltenkte målet på luft- 
filtreringstall ble redusert fra 0,8 til 0,22, og oppnådde 
samtidig en tetthet som er under kravene for passivhus.
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»SANDWICHKONSTRUKSJONEN BYGGER PÅ SAMSPILLET 
        MELLOM ELEMENTETS TO METALLAG OG STENULLSKJERNEN«
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SANDWICH
LAG PÅ LAG I NORDISK LYS

HVA ER DU MEST STOLT OVER 
VED TELE2 ARENA? 
At vi kunne leve opp til de tøffe forvent-
ningene om å skape en arena i verden-
sklasse. Det har også vært imponerende 
å se hvordan alle har jobbet i fellesskap 
med fokus på å realisere visjonen om 
en arena med skandinavisk design i et 
historisk arrangementsområde. 

HVOR FIKK DU INSPIRASJONEN 
TIL FASADEN FRA? 
Utgangspunktet for fasaden var å skape 
noe unikt. Derfor var prosessen med 
å finne det unike uttrykket som kan 
gjenspeile den nye arenaens innhold, og 
samtidig samspille med Globens utform-
ing, en utfordring. Svaret fant vi i en 
kurvlignende struktur av perforert alu-
minium. Vi er svært stolte over resultatet. 

HVA ER DEN STØRSTE LÆR-
DOMMEN FRA PROSJEKTET?
Med så mange medkonsulenter og 
entreprenører involvert i prosjektet, var 
det utrolig viktig at den felles visjonen 
var klar for alle fra dag 1, og at vi tok oss 
tid til å få til et godt samarbeid.

I FORBINDELSE MED »VISION 2030« – Stockholms 
felles visjon for hovedstadens utvikling – etablerte 
man ambisjonen om en storby i verdensklasse. Nye 
arenaløsninger kom enda en gang på dagsorden, og 
Globenområdet ble aktuelt for en ny idretts- og ar-
rangementsarena som også skulle oppfylle UEFAs og 
FIFAs kapasitetskrav.

Arkitektkontoret White fikk i oppdrag å virkeliggjøre 
visjonene for Tele2 Arena, som erstatter Söderstadion. 
Bygget ble påbegynt høsten 2010, og målet er at are-
naen fra innvielsen i august i år skal tilby 350 arrange-
menter og ha anslagsvis to millioner besøkende i året.

Med det nordiske lyset som inspirasjon, har White 
valgt en transparent fasade i »skipsaluminium«, slik at 
de besøkende kan se utover byen. Samtidig tilføres 
byen liv og røre ettersom aktivitetene blir synlige uten-
fra. I tillegg til arenaens eget lys, kommer lysinstallas-
joner som forsterker arenaens form og karakter.

De 30 000 sitteplassene er fordelt på to etas-
jer, med en symmetrisk nedre og en assymetrisk øvre 
etasje. Et skyvbart tak sørger for at arenaen har en be-
hagelig innendørstemperatur, også i vinterhalvåret.

Holdbare materialer som tre, betong og metall utgjør 
grunnlaget for arenaens uttrykk, og forfines i utformin-
gen for å tilfredsstille funksjonskrav og gi arenaen en 
unik form. 

Klimaskjermen består av glasspartier og prefabrik-
kerte, vertikale sandwichelementer, som med en svak 
fasettering skaper den runde formen. Sandwichkon-
struksjonen bygger på samspillet mellom elementets 

NAMN  
Fredrik Källström
PROSJEKT
Tele2 Arena, Stockholm, 
ferdigstilt 2013
ARKITEKTBYRÅ
White Arkitekter

to metallag og stenullskjernen, noe som gir optimale 
styrkeegenskaper. For å få ordentlig god akustikk, er 
den indre veggen i arenaen bygd opp med perforerte 
elementer i metallisk sølv. Til den perforerte alumini-
umsveggen har man benyttet et festesystem med 
skjulte fester.
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JASON PARDESI
MED OVER 30 ÅRS ERFARING I Å TILBY SPESIALISERT KONSULENTVIRKSOMHET INNEN FASADETEKNOLOGI, 

DESIGN OG TEST ENGINEERING ER WINTECH I DAG ET AV EUROPAS STØRSTE BYRÅER MED FASADETEKNIKK SOM 

SPESIALFELT.  JASON PARDESI, DAGLIG LEDER HOS WINTECH MIDDLE EAST, ER PÅ SITT FØRSTE NORGESBESØK 

DA HAN PÅ METALL13 KOMMER TIL Å PRESENTERE NOEN AV SINE SVÆRT KOMPLEKSE FASADEPROSJEKTER.

DA FOREIGN OFFICE ARCHITECTS (FOA) fikk i opp-
drag å forvandle Birmingham New Street station, var ste-
det en shabby stasjon med akutt behov for en ansiktsløft-
ning. Stasjonen skal etter planen være ferdig i 2015, som 
Birminghams moderne, lyse portal til det 21. århundret. Et 
nytt, ytre skall av rustfritt stål er en del av den påkost-
ede renoveringen til £598 millioner. Den blanke fasaden 
består av 8 000 rustfrie stålpaneler, holdt på plass av mer 
enn en halv million festeanordninger. Hvert panel er unikt 
for å tilpasses bygningens finurlige geometri. Wintech 
har i projektet bidratt med programvare som er laget for 
å analysere strukturer og panelenes bøyningsgrad, samt 
programvare for å automatisere produksjonen av design- 
informasjon for paneler og soffitter. 

Når det gjelder de komplekse vindturbinene utenfor 
BSkyBs opptaks- og kringkastingsanlegg, Sky Stu-
dios i London, samarbeidet Wintech med arkitekt- 
byrået Arup Associates. Turbinenes struktur er dannet 
av en gradvis smalnende og vridd, prismeformet takstol, 
kledd med perforerte aluminiumspaneler. Disse bidrar 
til å dempe aeroelastisk ustabilitet ved å bryte virvlene.  
Her ble Jason Pardesi involvert for å automatisere 
produksjonen av alle fabrikasjonsdata for 189 vridde, fir-
kantede og perforerte aluminiumspaneler.

Det åtte etasjer høye Student Learning Centre ved 
Ryerson University i Toronto, som er designet av det 
anerkjente, internasjonale arkitektteamet hos Zeidler 
Partnership Architects i Toronto og Snøhetta i Norge 

TRINITY SQUARE BIRMINGHAM NEW STREET STATION

RYERSON
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RYERSON UNIVERSITY
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  AVANSERT 
       FASADETEKNOLOGI 
  SOM SPESIALITET

BSKYB
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DEN OPPRINNELIGE AMBISJONEN FOR KINGDOM 

TOWER I JEDDAH VAR EN HØYDE PÅ 1,7 KM. HVOR 

VIL DU SI GRENSEN GÅR MELLOM HVA SOM ER 

UMULIG OG HVA SOM ER MULIG?

Vi kan prosjektere og bygge et tårn som er nesten to kil-
ometer høyt. Vi kan designe nye materialer og tilpasse 
deres fysiske ytelse som det passer oss. Grensen for 
når ting blir umulige flyttes hver dag. Vi er involvert i 
dette prosjektet, men dessverre er vi pålagt begrens-
ninger etter juridiske avtaler, og kan derfor ikke avsløre 
spesifikke detaljer rundt det. 

HVILKE TRENDER SER DU FOR TIDEN INNEN BYG-

NINGER OG METALLFASADER?

Vi ser mange konvensjonelle fasader med høyt varias-
jonsnivå mellom paneldesign for å skape arkitektonisk 
interesse. Dette er ikke et realistisk mål ved bruk av 
tradisjonell design og produksjonsprosess, men med 
en intelligent og smidig tilnærming til digital design og 
produksjon, er ikke variasjon noe problem. Det spiller 
ingen rolle om man har 1 000 like eller 1 000 forskjellige 
paneler.  

HVIS VI TILLATER OSS Å DRØMME STORT – HVA KAN 

VI FORVENTE OSS I FREMTIDEN? 

Man bør alltid drømme stort. Vi stiller bestandig 
spørsmålstegn ved begrensningene våre, og strekker 
grensene for hva vi vet er mulig. For tiden kjører vi et 
forskningsprosjekt sammen med Cambridge University, 
der vi ser på vurderingen og optimaliseringen av adap-
tive fasader. Adaptive fasader er ikke noe nytt, men det 
er derimot evnen til å med nøyaktighet kvantifisere og 
verifisere ytelsen. Fremtiden er optimerte adaptive og 
reaktive fasader med variable U-verdier.

FAKTA OM WINTECH

Wintech (www.wintech-group.co.uk) har over 30 års 
erfaring i å tilby spesialisert konsulentvirksomhet in-
nen fasadeteknologi, design og test engineering over 
hele verden. Deres mest omfattende prosjekter så langt 
inkluderer noen av verdens høyeste bygninger, blant an-
net Petronas-tårnene i Kuala Lumpur, Freedom Tower i 
New York og Landmark Tower i Abu Dhabi. Selskapet 
er kjent som et av Europas største spesialiserte kon-
sulentfirmaer, med fasadeteknikk som spesialfelt. De 
fokuserer primært på design og på å levere de mest 
komplekse og utfordrende fasadeløsningene til arkitek-
ter, entreprenører og underentreprenører.

og New York, er en dristig markering av Ryersons nye 
ansikt på Yonge Street. Det kommer til å bestå av en 
blendende glassfasade, et opphøyet, innbydende torg, 
en bro over til det eksisterende biblioteket og flere 
akademiske områder, studie- og samarbeidsområder 
for Ryersons studenter, lærere og ansatte. I projek-
tet bistår Wintech med å automatisere produksjonen 
av alt av fabrikasjon og fabrikasjonsdata for paneler, 
bæreskinner, hengende stenger og braketter. 

Ombyggingen av 10 Trinity Square som luksushotell 
og boligkompleks ble opprinnelig designet av Woods 
Bagot. I kjernen av den originale designen var en buet 
innglasset baldakin, som ga prosjektet kallenavnet »the 
whirlpool« (virvelstrømmen). Selv om mye har blitt for- 
andret i løpet av prosjektets utvikling (inkludert 
arkitektene – nå TP Bennett), er designens geometri 
fremdeles utrolig kompleks. Wintech deltok i de struk-
turelle informasjonskalkuleringene og produksjonen 
av fabrikasjonsdata for sinkkledningen øverst på taket, 
som har stående søm og er forbundet med innglass-
ingen av den midtre gårdsplassen. Som en del av dette 
prosjektet, utviklet man et skreddersydd system med 
variable vinkler for å sørge for den nødvendige, kom-
plekse overflategeometrien. Det ble også laget skred-
dersydd programvare for å produsere de rundt 5 000 
unike, geometriske panelene.

HVA SLAGS FASADEPROSJEKTER INSPIRERER DEG?

Vi sysselsetter mange dyktige mennesker som jobber 
med alle mulige slags prosjekter, fra takbelysning til ver-
dens høyeste tårn. Vi blir svært ivrige hver gang vi in-
volverer oss i et prosjekt som byr på en ny utfordring og 
virkelig strekker grensene for det vi allerede kjenner til. 
Det at vi hele tiden må tilpasse oss og tenke nytt, gir oss 
inspirasjonen vi trenger for å kunne holde på interessen 
til de aller beste!

Spesielt har vi en utpreget interesse for design og 
automatiseringen av design av komplekse geometriske 
bygninger - bygninger som har lite repetisjon i formen, 
og som har et mer organisk uttrykk. Vi har en egen 
avdeling i firmaet som kun arbeider med denne typen 
bygninger, og som nå har kunnet optimalisere design-
prosessen slik at kompleksitet ikke nødvendigvis øker 
kostnadene.
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TITANSINK
KULTUR UNDER 
BESKYTTENDE VINGER

HVA ER DERE MEST STOLTE 
OVER VED WUXI GRAND THEATRE?
Det var en stor utfordring å arbeide med et så 
kompleks prosjekt, med høyt nivå på design 
og detaljer, i et land som Kina – der bygge-
prosessen skal gå så raskt som mulig, og 
først og fremst være funksjonell.  Vi førte en 
gjennomgående, tett dialog med den kinesiske 
kunden, noe som gjorde at vi fra begynnelse 
til slutt lå i forkant av alle viktige momenter. 
Resultatet er en brukervennlig bygning av aller 
høyeste kvalitet, som dessuten er bygget på 
rekordtid. Det er vi utrolig stolte over.

HVORDAN KOM DERE FREM TIL 
RIKTIG VALG AV METALLFASADE?
Vi undersøkte flere forskjellige materialer, 
men vår største favoritt var hele tiden titansink. 
De tynne metallpanelene viste seg å være 
overlegne for platekledning av de komplekse, 
dobbeltbøyde overflatene. Vi ønsket dessuten å 
velge et materiale som i størst mulig utstrekn-
ing var lokalprodusert.

HVA VAR DE STØRSTE UTFORDRIN-
GENE DERE MØTTE NÅR DET GJELDER 
METALLFASADEN?
Den enorme størrelsen på stålvingene som 
vi hadde begitt oss ut på. Det at overflatenes 
geometriske form hadde en dobbelbøyning 
gjorde ikke saken bedre. Det viste seg at ingen 
av ekspertene vi leide inn hadde sett noe 
lignende i den skalaen. Til og med den lokale 
fasadebedriften i Wuxi hadde kun begrenset 
teknisk erfaring. Til slutt måtte vi lage modeller 
i en skala på 1:1 før vi med sikkerhet visste at 
prosjektet kunne gjennomføres.

SOM HENTET UT FRA den kinesiske operaen Butter-
fly Lovers, har Wuxi Grand Theatre blitt lagt tett inntil 
vannkanten på den kunstige halvøya Wu-Li Lake. Tak-
ket være beliggenheten og det arkitektoniske bildet, 
er teateret det mest imponerende landemerket i hele 
Wuxi-området, som også kalles Lille Shanghai på grunn 
av den eksplosive økonomiske utviklingen. 

Det finske arkitektbyrået PES-Architects, med 
Pekka Salminen i spissen, vant i juni 2008 konkur-
ransen om å designe det nye konserthuset, både  
utvendig og innvendig. Våren 2012 stod prosjektet  
ferdig, med sine 78 000 kvm og en skulpturell høyde 
på 50 meter. Det spektakulære komplekset er region-
ens nye hovedsete for klassisk og kinesisk opera, bal-
lett og symfonikonserter, og rommer 1 680 sitteplasser. 
Verdens ovasjoner har ikke latt vente på seg.

Det arkitektoniske grepet er enestående. Det 
storslagne, sommerfuglformede teateret har åtte stål-
vinger av titansink, noe som gir bygningen en skulpturell 
følelse, men som fremfor alt beskytter mot sol og gir  
interiøret en svalende effekt. Inne i stålvingene lys-
er tusenvis av LED-lamper, som kombineres av ulike 
fargesammensetninger avhengig av kveldens program. 
En skog av 50 lyssøyler, hver og en 9 meter høye, løfter 
hovedinngangen og fortsetter som et støttende grep 
inn til hovedlobbyen, hvor de forsvinner ned under vann-
flaten. 

På grunn av sin spektakulære størrelse og form, 
var konsultasjonsprosessen svært omfattende frem 
mot valget av produksjons- og installasjonsmetoder. 
PES-Architects’ research strakte seg til både skips-
bygging, verftsindustri og flykonstruksjon. Den en-
delige armeringskonstruksjonen for vingene ble utviklet 
i samarbeid med deres lokale, kinesiske partnere. 

NAVN 
Martin Lukasczyk

PROSJEKT 
Wuxi Grand Theatre, Kina, 

klart 2012
ARKITEKTBYRÅ 

PES-Architects

FOTO:  JUSSI TIAINEN

FOTO
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»INNE I STÅLVINGENE LYSER TUSENVIS AV LED-LAMPER, SOM KOMBINERES  
AV ULIKE FARGESAMMENSETNINGER AVHENGIG AV KVELDENS PROGRAM« 
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KOBBER
ROTERENDE ORNAMENT MED GULLTAK

HVORDAN KOM DERE FREM TIL 
VALGET AV KOBBER? 
For den triangulære stjernen som spen-
ner mellom hotellromsblokkene, ønsket 
vi å bruke et lett materiale som kunne 
forsterke den krystallinske formen og 
som dessuten utgjorde en kontrast til 
de silketrykte, hvite glassfasadene. 
Kobberet gir riktig refleksjon, varme og 
fjerneffekt, og endrer heller ikke fargen 
særlig over tid. Kobberlegeringen er 
presis, og løser nettopp kombinasjonen 
av kompleksitet og enkelhet på en god 
måte. Presisjonen i kobberet er med på 
å forsterke det visuelle uttrykket med 
skarpe kanter, og falsene gir hele taket 
tekstur slik at man oppnår detaljer som 
ornament.

HVORDAN VAR  
ARBEIDSPROSESSEN? 
Vi arbeidet mye i fysiske modeller og 
3D-modellering underveis, og til slutt 
1:1 tester. På grunn av den komplekse 
formen på stjernen, var vi avhengige av 
å bygge modeller av hele og spesielle 
deler av den gjennom hele prosessen.  
En person på kontoret jobbet dessuten 
et helt år kun med å utvikle glassfasa-
dene. Vi la mye ressurser og energi i 
design/research for å komme frem til 
gode løsninger innenfor budsjettet.

I SJØNÆRE OMGIVELSER ved Trondheimsfjorden lig-
ger Clarion Hotel & Congress Trondheim. Plassert mel-
lom Pirbadet og Rockheim er det, med sine 400 rom og 
konferanseplass til 2 000 gjester, ett av Skandinavias 
største kongresshoteller – og verdens første i ener-
giklasse A. 

Da Space Group Arkitekter vant arkitektkonkur-
ransen, valgte de et intelligent uttrykk med spek-
takulære innslag. De ga bygningen en universell ut-
forming hvor den, sett ovenfra, danner en roterende 
stjerneform. Landskapsdimensjonen gjennomsyrer kon- 
septet, der fraværet av både forside og bakside gjør at 
hotellets fire fløyer er vendt mot byen og fjorden i alle 
retninger. Fløyene er ikledd »hvite glassfasader« mens 
gullstjernen av kobberlegering danner både yttervegg, 
tak og overdekning. 

Til forskjell fra klassiske amerikanske og asiatiske 
grep, med et sentralt atrium under glasstak, valgte 
Space Group Arkitekter en ny hotelltypologi; en dyna-
misk tredimensjonal opplevelse med et samspill mel-
lom panorama, intimitet og spektakulær eksponering. 

Valget av fasade vokste frem fra kombinasjonen 
av de rasjonelle blokkene, som er vinklet for best mulig 
utsyn, og den frie formen som skapes imellom dem. 
Stjernen, med sin sterke tredimensjonale triangulære 
form, kontrasterer blokkene med sitt reflekterende og 
vage uttrykk. Taket som spenner mellom de fire fløy-
ene er båndtekket med Nordic Royal, en gyllen legering 
av 50% kobber og 50% aluminium, for en mer bestan-
dig farge. Bygningen er den første i sitt slag der leger-
ingen benyttes i så stort omfang (den brukes også til 50 
eurocent-mynter). Kobberet skaper et varmt, glødende 
uttrykk i sollyset, og danner en effektfull kontrast til den 

NAVN
Fredrik Krogeide
PROSJEKT
Clarion Hotel & Congress 
Trondheim, ferdigstilt 2012
ARKITEKTBYRÅ
Space Group Arkitekter AS

mørkere kongressdelen. Kongressens fasade  består 
av 1 200 unike laserskårne aluminiumsplater, som er bøyd 
til av håndverkere på byggeplassen.  

For en tydeligere innramming av utsikten valgte 
arkitekten et nytt fasadesystem av tre lag glass med 
millioner av ulike, silketrykte prikker rundt alle vindu-
ene. Det ligger store mengder forskning bak systemet, 
som gir solskjerming og er utviklet for bedre isolering 
– som en del av bygningens miljøløsning. 
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       »BYGNINGEN ER DEN FØRSTE I SITT SLAG DER 
LEGERINGEN BENYTTES I SÅ STORT OMFANG«

FOTO

FOTO: PETER HEBEISEN
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STÅLPLATER
FREDFYLT VILLA MED ROBUST RAMMEVERK

HVORDAN VAR ARBEIDSPRO-
SESSEN MED FASADEN?
Ukomplisert. Vi hadde tegnet den prin-
sipielle inndelingen i fasadekassetter. 
Før de ble produsert ble de ferdigbygde 
veggene satt på plass, slik at elemen-
tene kunne lages og monteres med høy 
presisjon.

VAR DET NOEN UTFORDRINGER 
I LØPET AV PROSJEKTET?
Den kompliserte tomten. Et arkitekton-
isk ambisiøst prosjekt med høye krav 
til presisjon, som skal bygges på en slik 
tomt, innebærer en stor utfordring både 
når det gjelder utføringen og logistik-
ken under byggingen. Fasaden ble 
derfor utviklet for å være en effektiv del 
av denne prosessen.

HVA ER DIN STØRSTE LÆRDOM 
FRA VILLA L?
Det viktigste målet er jo et fantastisk 
sluttprodukt. Som arkitekt må man 
til enhver tid behandle alle deler av 
prosessen med engasjement og 
oppmerksomhet. Vi valgte å ta del i hele 
byggeprosessen, deriblant byggemøter 
hver uke. For oss var dette avgjørende.

OMGIVELSENE ER TYPISKE for Stockholms skjær- 
gård, med synlige klipper, furuer og eiker. Det var her 
kunden fant sin drømmetomt, startstedet for VILLA L, 
som ble skapt av den visjonære trioen hos arkitektby-
rået Hermansson Hiller Lundberg.

To utgangspunkt styrte diskusjonen om utform-
ingen. Huset skulle bygges ut fra tomtens spesifikke 
forutsetninger, slik at naturen og beliggenheten var 
tydelig tilstede. Dessuten ville kunden ha et hjem som 
var noe langt utenom det tradisjonelle skjærgårds-
huset. 

Tomten har en sterk karakter, med en svak stigning 
opp mellom lønnetrærne mot et platå, der den ender i et 
dramatisk fall mot den åpne viken og solnedgangen. 
Ved å dele skjærgårdshuset inn i tre deler – hoved-
bygning, gjestehus og atelier – og forme dem som 
et ensemble oppe på platået, kunne høydeforskjel-
lene i tomten vendes til en fordel. Hovedbygningen 
er plassert på tomtens høyeste punkt, flankert av de 
to mindre bygningene. Gjestehuset er plassert slik at 
det ikke er altfor påtrengende, mens atelieret har en 
direkte visuell tilknytning til hovedbygningen og fun-
gerer dermed som en forlengelse av denne.

Med denne vakre og innsynsfrie beliggenheten 
bestemte HHL seg raskt for å bruke mye glass. Ønsket 
om å minimere konstruksjonen førte til at de endte opp 
med en stålramme. Inspirert av militærfartøyene som 
ofte passerer over bukten, valgte de en konstruksjon 
som skulle kles inn i stålplater og deretter lakkeres i en 
farge som harmonerte med omgivelsene, uten å miste 
sin tydelige, geometriske form. Grepet ble suverent. Val-
get av et enkelt og robust konstruksjonsprinsipp førte 
til prefabrikkerte, etasjehøye stålkassetter som ble 
montert og justert på stedet. Det ferdigstilte prosjektet 
fungerer svært godt til alle årstider, og utgjør med sin 
begrensede materialpalett et fredfylt sted med sjel. 

NAVN
Samuel Lundberg (til høyre)
PROSJEKT 
VILLA L, Värmdö, 
ferdigstilt 2010
ARKITEKTBYRÅ
Hermansson Hiller Lundberg

FOTO: ÅKE E:SON LINDMAN

MAN
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I løpet av sine år i bransjen har Inger forfattet, alene 
eller som medforfatter, nærmere 100 vitenskaplige  
essays som har blitt publisert i internasjonale, vitenska-
plige tidsskrifter. Inger er invitert til METALL13 i Oslo 
for å dele forskningsresultatene sine, og for å svare på 
eventuelle spørsmål om metaller og miljø. 

Ingers forskerteam på KTH i Stockholm har ut-
viklet en utregningsmetode for å anslå hvor mye kob-
ber som kan frigjøres som resultat av korrosjon fra 
bygninger: www.corrosionscience.se/runoff

PROFESSOR I KORROSJONSVITENSKAP

RUST, KORROSJON, PATINA, AVRENNING OG OKSIDERING. HVA ER BRA OG HVA ER  

DÅRLIG? MED RIKTIG KUNNSKAP KAN METALLENES EGENSKAPER OG REAKSJONER  

UTNYTTES BÅDE TIL ESTETISKE OG MILJØVENNLIGE FORMÅL.

INGER ODNEVALL 
WALLINDER

DOMKIRKEFORUM I LUND, SVERIGE. DOMKIRKEFORUMS SKIMRENDE MESSINGFASADE ER ET VELLYKKET EKSEMPEL PÅ IVARETAKELSE AV DEN 
NATURLIGE PATINERINGEN. DE FØRSTE ÅRENE VISER BYGNINGEN STOLT FREM ET FUTURISTISK UTTRYKK AV GULLGLINSENDE, SAKRAL ÅRGANG, 
MEN ELDES DERETTER SAKTE MOT VAKKERT BRUNT FOR Å MØTE DOMKIRKENS SANDSTEINSFASADE. FOTO: KASPER DUDZIK

INGER ODNEVALL WALLINDER er bergingeniør fra 
KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm), 
doktor og dosent i korrosjonsvitenskap, og siden 2008, 
professor i korrosjonsvitenskap ved KTH. Gjennom for-
skningen ønsker Inger å øke den allmenne kunnska-
pen om, og forståelsen for, miljø- og helseaspekter i 
sammenheng med metallfrigjøring fra metaller og 
legeringer som både benyttes i eksterne bygninger 
og i materialer som kommer i kontakt med nærings-
midler, verktøy og implantater. 
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FARGEBELAGTE STÅLPLATER
Den belagte platen fås i mange forskjel-
lige kulører og forskjellige fargesystem. 
Takket være de mange valgmulighetene 
når det gjelder tykkelser og hardheter 
kan stålplatene valses, korrugeres, 
forsinkes, males og bearbeides på de 
fleste ønskede måter. Fabrikks behan-
dling av stålplater, er en nøye kontrollert 
prosess hvor løsemidler fra proses-
sen forbrennes ved høy temperatur. 
Energien fra forbrenningen gjenvinnes 
og føres tilbake til prosessen for tørking 
av fargene. GreenCoat ® er et nytt 
patentert fargekonsept som er basert på 
naturlige oljer fra planteriket, der opptil 
40 prosent av tradisjonelle, råoljebaserte 
løsemidler er erstattet. Resultatet er en 
ny generasjon med fargebelagt stål til 
båndtekking og fullføringer.

KOBBER
Kobberplater er lett bearbeidbare og  
har lang tradisjon som bygningsmateriale 
i Norge. Den myke kobberplaten har 
en jevnmatt overflatefinish mens den 
halvharde kvaliteten er mer blank. Ved 
utvendig eksponering blir overflaten 
raskt matt og får en brunaktig farge som 
mørkner etterhvert. Den grønne patinaen 
kan i visse tilfeller, i byer og ved kysten, 
forekomme etter åtte til ti år. Med hjelp av 
en forpatinering kan man allerede i dag få 
frem forskjellige utførelser og farger som 
er irr grønne, mørkt oksidert, gullfarget 
samt kobberplater med struktur. 80 % av 
all kobber som har blitt utvunnet siden 
bronsealderen er fortsatt i bruk. All kob-
ber gjenvinnes.

RUSTTREGT STÅL
Rusttregt stål er en betegnelse på 
stållegeringer med rustoverflate som 
er korrosjonsbestandig, til forskjell fra 
andre ståltyper hvor rust får materialet til 
å løsne i flak, så emnet hele tiden svek-
kes etterhvert som oksygenet trenger 
lenger og lenger inn. Til slutt dannes hull 
(gjennomtæring), eller emnet knekker. 
Under det ytterste rustskiktet av jernok-
syd danner legeringen et tett barrierelag 
med fosfater eller sulfater som beskyt-
ter mot ytterligere korrosjon. Dette laget 
slipper nesten ikke igjennom oksygen 
eller vann, og forvitringsprosessen går 
dermed svært langsomt. Rusttregt stål 
fås som konstruksjonsstål, plater, coil og 
korrugerte paneler.

RUSTFRITT
Rustfritt stål er relativt nytt som byg-
ningsmateriale og har en legering som 
inneholder minst 10,5% krom. Krom 
reagerer med syre fra nærliggende miljø 
og danner et usynlig oksid på overflaten. 
Det er det oksidet som beskytter mate-
rialet mot korrosjon. Rustfritt stål finnes 
som blank, matt, børstet, slipt, preget 
og dekorvalset. Rustfrie overflater kan 
også males med en primer og deretter 
lakkeres. Materialet er meget formbart 
og kan knekkes og bearbeides ved lave 
temperaturer. Rustfritt stål produseres 
i hovedsak av rustfritt skrap, og kan 
gjenvinnes gang på gang. Utover normal 
rengjøring er vedlikeholdsbehovet, og 
dermed miljøbelastningen minimal.

ALUMINIUM
Aluminium har meget god korrosjons-
bestandighet i de fleste miljøer på grund 
av att metallet spontant tekkes med ett 
tynt oksidsjikt. Vanlige overflatebehan-
dlinger er anodisering som gir et tykt  
oksidsjikt, i dette sjikt kan man også 
farge in forskjellige kulører. Ufarget 
aluminium er i begynnelsen blank, 
men i takt med dannelse av oksider 
mattes overflaten og blir etter hvert grå. 
Aluminium er et meget mykt og følsomt 
materiale som er lett å bearbeide men 
som også har stor temperaturutvidel-
se. Resirkulering av aluminiumkrever 
kun 5% av den energi som brukes 
ved primær fremstilling av aluminium. 
Nesten all aluminium gjenvinnes.

TITANSINK
Rheinzink® er titansink i henhold til DIN 
EN 988. Rheinzink®s legeringen består 
av elektrolyttfinsink i henhold til DIN EN 
1179 med en renhetsgrad på 99,995% og 
nøyaktig fastlagte andeler av kobber og 
titan. Materialet kan i dag leveres i fire 
forskjellige produktlinjer; patina, protect, 
color og interieur line. Alle linjene leverer 
materiale som lett kan bearbeides under 
falsing, knekking og lodding. Energifor-
bruket er, uansett produktlinje, meget 
lav under produksjon og bearbeiding av 
materialet. Ved resirkulering av sink re-
duseres energi forbruket helt ned til 5% 
av primær energien. I dag resirkuleres 
over 95% av sinken som returneres til 
produksjonen. Rheinzink kan fremskaffe 
flere miljøsertifiseringer samt miljøkrit-
eriedatabladet EPD på forespørsel.

MATERIALFAKTAHVA ER DET VIKTIGSTE FOR EN ARKITEKT Å VITE 

OM KORROSJON?

At enkelte kombinasjoner av metaller kan føre til akse-
lerert korrosjonsforløp når de kommer i kontakt med 
hverandre.

HVA ER DEN STØRSTE MISFORSTÅELSEN NÅR DET 

GJELDER METALL OG MILJØ?

At overflater av metall og legeringer »lekker« metaller. 
Korrosjon er en prosess hvor metaller frigjøres i for-
skjellig grad, uten at funksjonaliteten forandres.  Kor-
rosjon innebærer ikke at materialet »går i stykker«. Et 
annet aspekt som dessverre vedvarer, er troen på at 
vannløselige materialsalter og metaller er det samme, 
og at korrosjonsproduktene som dannes på metall-
overflater består av disse saltene. Dette er helt feil. 

HAR DU SETT NOEN UTVIKLING INNEN OMRÅDET DE 

SISTE ÅRENE?

Vi arbeider kontinuerlig og målrettet for å øke kunn-
skapen innen området, og for å formidle denne kunnska-
pen, både i vitenskaplig sammenheng og til kommuner 
og samfunn. Kunnskapsnivået hos myndigheter, bygg-
herrer, arkitekter og brukere øker gradvis. Men ettersom 
kriteriene for hvilke materialer som anses som hold-
bare og »miljøvennlige« dessverre i mange tilfeller 
fremdeles baseres på uvitenhet og/eller forsiktighet-
sprinsippet (til tross for at kunnskapen er tilgjengelig), 
går dette altfor sakte. Dette medfører at mange mate-
rialer, som for eksempel metaller, ofte ekskluderes på 
feil grunnlag. 

HVA TRENGS FOR VURDERINGEN AV EN EVENTUELL 

MILJØRISIKO?

For korrekt vurdering av en eventuell miljørisiko ut ifra 
anvendelsen av ulike materialer, f.eks. metaller, trekon-
struksjoner og betongoverflater i utendørskonstruks-
joner, kreves en forståelse for hvordan disse materialene 
interagerer med miljøet, hvordan materialoverflatene 
forandres med tiden og hva som frigjøres fra overfla-
tene i kontakt med f.eks. regn. Det gjelder også i hvilken 
kjemisk form disse frigjorte stoffene (metaller, pigment-
er etc.) forekommer, og hvordan de forandres i kontakt 
med miljøet. Det er avgjørende med en helhetsforståelse 
av alle disse aspektene. 

HVOR KAN MAN FINNE INFORMASJON OM KORRO-

SJON?

Det finnes mange nettsider, f.eks.: www.corrosion-doc-
tors.org og www.swerea.se/kimab (det svenske »Kor-
rosions- och metallforskningsinstitutet«). Jeg kan også 
anbefale »Metals Handbook«, som er tilgjengelig på 
amazon.com.   
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FESTEMIDLERS BETYDNING FOR KONSTRUKSJONENS 
EGENSKAPER , LEVETID OG KOSTNAD

eller materiale festemiddelet er laget av. De er utviklet 
for spesifikke bruksområder og egner seg ikke til all-
round innfesting.

VIKTIGE KRITERIER i prosjekteringsfasen for valg av 
festemidlers egenskaper er derfor:

1. Bruksområde
2. Levetid
3. Materialkombinasjoner i konstruksjonen 
     og estemidlet
4. Estetikk
5. Teknisk ytelse og kapasiteter
6. Tetthet mot klimapåvirkninger

ENHVER KONSTRUKSJON vi trenge festemidler som 
tilfredstiller minst to eller flere av disse kriteriene. Svikt 
i festemidlene kan få katastrofale følger med svikt i 
større områder og med kostbare utbedringer. 

SPØRSMÅL Å STILLE seg i prosjekteringen av feste-
midler blir da; 

1. Hvilke laster skal overføres?
2. Hvilke korrosjonsmotstand kreves?
3. Er det termiske bevegelser i konstruksjonen som
     krever spesiel oppmerksomhet?  
4. Foreligger korrekt teknisk dokumentasjon?
5. Kan produktet installeres økonomisk og enkelt?
6. Kan festemiddelet lakkeres i ønsket farge?
7. Er leverandøren økonomisk solid og gjerne  
     forsikret mot uhell?  
8. Tilgjengjelighet og leveringstid?

 

FESTEMIDLENE MÅ KUNNE opprettholde funksjonalit-
eten i hele bygningens levetid slik at tak og fasadema-
terialet ikke foringes eller mister sin levetid og egenskap. 

Husk at kostnaden til festemidler kun utgjør ca 
1 -2% av konstruksjonens totale kostnad ved innstal-
lasjon. Svikt i disse kan medføre tap av liv og få store 
økonomiske konsekvenser.

KVALITETSKRAVENE AV PRODUKTER innen byggein-
dustrien blir stadig strengere. Fra et økonomisk syns-
punkt er brukervennlighet og sikkerhet fra start til mål 
i prosjektet ytterst viktig. Utfordrende arkitektur og 
komplekse byggekonsepter krever ofte tak og fasa-
deløsninger utover standard. Slike kompliserte kon-
struksjoner krever enormt mye av festemidlene. Ikke 
bare ved montering, men i hele byggets levetid i ulike 
miljøer.

Økte sikkerhetskrav, økonomiske og estetiske hen-
syn, samt  oppfyllelse av de relevante direktiver og ret-
ningslinjer for byggekontroll, gjør at disse og andre fak-
torer blir stadig viktigere i bygg og berører festemidlene 
i ulik grad.

Det er derfor viktig å velge festesystem for hvert 
spesifikke bruksområde. SFS Intec sørger for at spesi- 
fikasjonansvarlige, arkitekter, entreprenører og mon- 
tører har den nødvendige informasjonen for å velge 
riktig system fra det brede spekter som tilbye. Uansett 
hvilken prosjektfase du er i, er det viktig å velge riktige 
festemidler og tilbehør. Det kan være et spesifikt bruk-
sområde i nybygg eller noe mer komplisert i renovering 
av eksisterende bygg. Riktig løsning sikrer lang levetid, 
funksjonalitet, langsiktig trygghet og estetisk appell. 
En må aldri godta kompromisser når det gjelder type 
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SMÅ DETALJER –
VIKTIGE DETALJER
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SIKKERHET 
PÅ TAK

I NORGE ER DET LANGE og strenge vintrer som krever 
god sikring. Tak regnes i dag som husets femte fasa-
de. Med alle di fantastiske tak materialer som finnes i 
dag  skal ikke taksikring  bli et forstyrrende element. 
Det finnes på markedet gode løsninger som på pas-
ser  di fleste tak.

Det som er viktig er at personer som ferdes på tak 
blir sikret. Det samme gjelder personer som oppholder 
seg rundt bygninger. Generelt må snøfangere  dimen-
sjoners etter lokale snøforhold, friksjon og takvinkel. 
Alt utstyr til sikring av personer på taket skal være 
typegodkjent. 

Det er viktig at utstyr som monteres på taket har 
en tilnærmet levetid som taket. Derfor er det svært 
viktig at riktig utstyr er brukt, montering og dimensjo-
nering er utført i.h.h.t  produsentens anbefalinger. (La 
alltid taksikring bli en del av tak.)

PERSONVERN PÅ TAK

For Norge gjelder krav om typegodkjenning på slike 
produkter. Produkt som krever typegodkjenning er bland 
annat stiger, stigetrinn, takbroer og sikringskroker.

NS 525.931 tar for seg generelle krav til sikring av 
bygninger for is- og snøras.

Teknisk forskrift til Plan & Bygningsloven TEK § 
7-45 har bland annat krav og anbefalinger:

111 KRAV OG ANBEFALINGER

Uteareal nær byggverk skal utformes slik at brukerne 
trygt kan oppholde seg i det fri. Det må være tilstrek-
kelig og sikker plass for rekreasjon og lek nær boliger. 
(TEK §7-45) Ifølge veilednigen til TEK skal utear-
ealene blant annet være egnet for lek og samvær med 
andre barn under trygge forhold.

DET NORDISKE KLIMA  
KREVER SIKRING AV TAKET  
FOR IS OG SNØ RAS

112  TEK §7–45

Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle 
ned på steder hvor personer kan oppholde seg Ifølge 
veiledningen til TEK skal snø og isdannelse på byg-
ninger hindres og sikres der det kan medføre fare for 
ras mot beferdet område. Mot beferdet område, for ek-
sempel fortau, plass, gate hvor ras og is kan medføre 
fare, må det settes opp snøfangere. Beferdet område i 
denne sammenheng er de steder der folk normalt bev-
eger seg om vinteren. Ankomst til bygning, inngang-
spartier o s v må vises særlig omhu.

113 GRANNELOVA

Ingen må bygge slik at takdrypp eller snøras faller ned 
på naboeiendomen til skade eller ulempe for naboen 
(grannelova § 4).

114  LOKALE BESTEMMELSER

Lokale politivedtekter kan ha bestemmelser om ras 
av snø og is fra hustak mot steder som er alminnelig 
beferdet.

ANBEFALINGER

Snøfangere bør også monteres der nedrast snø kan 
skade gjenstander, underliggende bygninger og in-
stallasjoner.

Snøfangere har liten innvirkning på isdannelser i 
takrenner og på takutstikk.

TAKSTIGER OG GANGBANER

Takstiger og gangbaner o.l. er normalt dimensjonert 
for å tåler påkjenningene fra fallende personer festet 
med personlig verneutstyr. Se Byggdetaljer 525.933.

VIKTIGE FAKTORER!

1. Dimensjonering av 
     snøfangere.

2. Den aktuelle snølast
     på stedet bygget er  
     plassert, friksjon på 
     takbelegget, samt  
     takvinkelen, er viktige 
     faktorer for å dimen- 
     sjonere et tak riktig. 

3. Taktypen (skrått eller 
     buet tak) gjør stor forskjell   
     i formfaktorer for snø.
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ANNA HÅLLAMS
DEAN KAUFMAN

RASMUS NORLANDER
CHRISTIAN RICHTERS

FARSHID MOUSSAVI, KENGO KUMA, KAROLIN SCHMIDBAUR (COOP HIMMELB(L)AU), 

DOMINIQUE PERRAULT, JACOB VAN RIJS (MVRDV) OG RYUE NISCHIZAWA (SANAA), ROBERT 

GREENWOOD (SNØHETTA) ER NOEN AV STJERNEARKITEKTENE SOM HAR BESØKT METALLS 

SVENSKE MOTSTYKKE PLÅT OPP IGJENNOM ÅRENE. DE HAR DESSUTEN HATT INSPIRERENDE 

SELSKAP AV MATERIALEKSPERTER, OPPFINNERE OG METALLKUNSTNERE. HER ER NOEN.

PLÅT08 I STOCKHOLM

Ved det første PLÅT-seminaret i Stockholm sto JACOB 

VAN RIJS fra MVRDV på scenen. Med inderlig entu-
siasme og humor delte han tankene og teknikkene bak 
arkitektbyråets løftbare hus, grisebyer, containerbyg-
ninger, uvanlige metallkombinasjoner og eksplosive far-
gevalg. Han gjorde det klart at fremtiden overhodet ikke 
trenger å se ut slik som vi tror.

Tungvekteren og monumentbyggeren DOMINIQUE 

PERRAULT besøkte Sverige for første gang. Som den 
store innovatøren han er innen metallskall og metall-
nett, viste han blant annet frem to aktuelle prosjekter 
med unike og spennende innslag av metall: Markiinsky 
II Theatre i St. Petersburg og Olympic Tennis Center i 
Madrid.

LARS INGVARSSON, ORTIC, en oppfinner med 
doktorgrad i teknologi, ble for de fleste et uventet og 
trivelig bekjentskap da han foreleste om sin nye tredi-
mensjonale rulleformingsteknikk for metallplater med 
bøyde former. Denne teknikken har skapt helt nye 
muligheter for bruk av metallplater innen arkitektur, 
og har reddet byggeprosessen på mange OL-arenaer. 
Dessuten ga han »just-in-time«-produksjon et nytt an-
sikt, med kreative løsninger for plateproduksjon i mo-
bile containere.

PLÅT09 I GØTEBORG 

I Gøteborg fikk de besøkende del i KENGO KUMAS 
lavmælte og ærbødige holdning både til arkitektur og 
til selve livet, noe som gjorde at man som tilhører ikke 
kunne annet enn å bøye seg i støvet for arbeidet hans. 

Det gamle uttrykket »man tager hvad man haver« får en 
helt ny betydning etter en leksjon i kumasisk arkitek-
tur. Lokalproduserte byggematerialer står i fokus 
uansett om det gjelder plast, stein, papir, metallplater, 
bambus eller glass. Hvert prosjekt har unike forutset-
ninger, og for å holde sin egen inspirasjon ved like leter 
han hele tiden etter nye utfordringer. Det er selvsagt 
tidkrevende, men det er hans måte å jobbe på. Noe an-
net er uaktuelt, mente Kumas.

WILLIAM ZAHNER, ZAHNER, ga mange små aha-
opplevelser og inviterte til en kreativ tankeprosess 
rundt platematerialenes enorme potensiale. På den 
ene siden er foretaket hans et slektsklenodium med 
en nedarvet kunnskapsbank, på den andre siden en 
gigantisk lekestue der datamaskiner og platemateri-
aler utgjør grunnsteinene. Med sitt spesielle utgang-
spunkt, der oppdraget bestandig er arkitektens mål, 
fremsto Zahners foretak som en drømmemaskin for 
alle som har lyst til å bruke metallplater i arkitekturen. 
Zahner jobber sammen med blant andre Frank Gehry, 
Herzog & de Meuron og Daniel Libeskind.

PLÅT10 I MALMØ

I Malmø fikk vi en forelesning av årets Pritzkerprisvinner, 
RYUE NISHIZAWA, SANAA. På sin japanske ydmyke 
måte viste Ryue oss flere aktuelle prosjekter, som for 
eksempel museet Louvre-Lens og det nylig innviede 
Rolex learning center. Han kom hele tiden tilbake til 
sitt eget åpenbare motto: »Keep it simple«. Grunnen til 
at platematerialer så ofte dukker opp i SANAAs verk, 
er at Ryue verdsetter platenes kombinasjon av reflek-

PLÅT
GLIMT FRA 
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sjon, lette uttrykk og styrke. Som personlig favoritt 
nevnte han aluminium. Det virket som om Ryue tok 
det at han hadde vunnet Pritzkerprisen med stor ro. 
Dette til tross for at SANAA kun vinner 1 av 30 konkur-
ranser. »Jeg tror vi lager for enkle utkast«, mente Ryue. 
Men med sluttresultatet foran seg, forstår man at det 
enkle er det som er vanskeligst. Det skjuler seg oft-
est et rent mesterverk i nesten ingen ting – i hvert fall 
dersom dette »ingen ting« kommer fra Ryue Nishizawa 
og SANAA.

FRONT og BRUCE NICHOL er bedriften og person-
en bak de fasadetekniske løsningene på eksempelvis 
SANAAs New Museum of Contemporary Art i New 
York. Der dreide en del av jobben seg om å skape rik-
tig nyanse på den lyse aluminiumsfasaden, og fremfor 
alt å finne – et eller annet sted i verden – en miljøvenn-
lig bearbeidelse med ønsket resultat. Bruce ga et de-
taljert innblikk i problematikken og løsningene bak 
noen eksklusive fasadeprosjekter, der hans oppgave 
hadde vært å virkeliggjøre arkitektenes ønskede form-
språk og funksjoner samtidig som han måtte forvalte 
metallenes forskjellige egenskaper. Noen som har tatt 
vare på FRONTs kunnskaper og erfaringer rundt met-
aller og fasader, er Renzo Piano, Herzog & de Meuron, 
samt Zaha Hadid. 

PLÅT11 I STOCKHOLM

 I 2011 var PLÅT tilbake i Stockholm. Denne gangen 
i en enda større utgave. Årets store trekkplaster var 
UNStudios analytiske geni, CAROLINE BOS, og Coop 
Himmelb(l)aus spydspiss inn i fremtiden, KAROLIN 

SCHMIDBAUR . Karolin har sterkt fokus på å finne 
energieffektive løsninger både for bygninger og hele 
byer. Hun beskrev sitt syn på bærekraftighet, der ak-
tive bygninger tar større ansvar for å generere energi. 
Med hjelp fra teknikken, og ofte i kombinasjon med 
platematerialenes egenskaper, utnyttes naturressursene 
slik at man skaper både effektiv og oppsiktsvekkende 
arkitektur. Caroline Bos la vekt på foranderlige fasader, 
og viste frem flere eksempler der UNStudio har lyktes 
med å skape forskjellige skjær og variert transparens 
– levende fasader som lar uttrykket påvirkes av døgn-
rytme og værforhold.

Den som satte flest griller i hodene på publikum 
var kanskje likevel INGER ODNEVALL WALLINDER , 
professor i korrosjonsvitenskap ved KTH, som fore-
leste om metaller og miljø. Hun viste frem forsknings-
resultater og la frem tydelige fakta om avrenning fra 
sink- og kobberkledning på bygninger. Alle resultatene 
viser at de er helt ufarlige. 3dO-arkitektene ble tildelt 
den nystiftede PLÅTPRISET for den aluminiumskledde 
barnehagen Ugglan. 

PLÅT12 I MALMØ

GREGORY ROMINES uavhengige konsulentfirma AXIS 

FACADES arbeider og gjør research rundt alt som 
kan tenkes å forbedre en fasades estetiske og funks-
jonelle verdi. De har kunder over hele verden, deriblant 
kjente arkitekter som ZAHA HADID, JEAN NOUVEL, 

REM KOOLHAAS, MASS STUDIES osv. Gregory viste 
frem fasader av bronse, aluminium, sink, rustfritt stål, 
ubehandlet stål, kobber, kompositter … han beskrev 
dessuten hvordan de behandler metallene på forskjel-
lig måte for å få frem ønskede effekter og strukturer 
utover det vanlige. 

ROBERT GREENWOOD ga oss et innblikk i 
SNØHETTAS byråliv – en ganske rotete organisasjon, 
der alle jobber med alle, der det alltid er felles lunsj, der 
kommunikasjon står i fokus og der det beste redska-
pet er en robot som jobber 24 timer i døgnet. Arkitek-
tkontoret har blitt et verksted, slik at man i størst 
mulig grad skal kunne teste materialer og teknikker, 
samt lage mock-ups. I presentasjonen dekket Rob-
ert både store og små bygninger. En av de store og 
mest aktuelle er kong Abdulaziz’ hypermoderne kul-
tursenter i Saudi-Arabia, der man har slynget rustfrie 
rør rundt steininspirerte volumer. En mindre, men like 
sinnrik bygning, er villreinsenteret i Dovrefjell nasjon-
alpark. Det å på den ene siden bygge i Saudi-Arabias 
ørken, og på den andre bygge »Memorial Museum« 
på Ground Zero i New York, reiste også diskusjonene 
rundt den uunngåelige politikken og dilemmaet med 
prosjekter som vekker manges interesse. 

PLÅTPRISEN 2012 ble tildelt Wingårdh Arkitektk-
ontor for Sven-Harrys (kunstmuseum). 

PLÅT13 I GØTEBORG

Årets tema var innovasjon i ordets rette forstand. OSKAR 

ZIETA viste frem sin grenseløse verden, der metaller er 
til for å blåses opp, uansett om det gjelder møbler, fasa-
deelementer eller romsatelitter. Og DORIS KIM SUNG 
imponerte de fleste da hun viste frem sin forskning 
rundt varmereaktive metaller, som med fordel kan be-
nyttes som selvvirkende solbeskyttelse, får fasader til å 
puste, og kan til og med endre formen på hele bygninger.

Vi fikk også svaret på hvorfor FARSHID MOUSSAVI 

er en mye omtalt person, og på hvorfor bygningene 
hennes vekker så stor beundring. Med en iver som er få 
mennesker forunt, viste hun oss bygninger som aktivt 
interagerer med mennesker og sine omgivelser – byg-
ninger med utrolig kompliserte og detaljerte utform-
inger, der hver kvadratmillimeter er nøye gjennomtenkt.

White mottok PLÅTPRISEN 2013 for Tele2 Arena. 
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MARK ISITT
MODERATOR FOR METALL13

MARK ISITT ER JOURNALIST og forfatter. Engasje-
mentet hans i METALLs svenske motstykke, det vil si 
PLÅT-seminarene, er nå inne i sitt syvende år, og det er 
delvis takket være ham at vi hvert år har kunnet presen-
tere velkjente stjernearkitekter. Gøteborgere er vant til 
å lese de engasjerte tekstene hans i Göteborgs-Post-
en. På METALL13, og i sin rolle som moderator, kom-
mer Mark til å veilede dere gjennom dagen, intervjue 
og diskutere med foreleserne våre, og i tillegg by på 
eksklusive samtaler.

Mark har skrevet om arkitektur og design siden 
slutten av 80-tallet, for både svenske og internas-
jonale tidsskrifter, og han har medvirket i antologier 
over Sveriges beste journalistikk. Som sjefsredak-
tør og ansvarlig utgiver for kvartalstidsskriftet Forum 
AID (1999 til 2007) startet han Forum AID Awards 
og +1-prisen. Han har rik erfaring innen juryarbeid, 
har bedømt både Sienaprisen og Europan, og blir 
dessuten ofte engasjert som foreleser. Han har bidratt 
til flere bøker, blant annet om Thomas Sandell (Ar-
vinius forlag), Claesson Koivisto Rune (Birkhäuser) 
og Gert Wingårdh (Birkhäuser). I fjor ga han ut boken 
White Green – ten projects in the great outdoors by 
White arkitekter (Laurence King Publishing), en inter-
nasjonalt prisbelønnet monografi.

DU HAR MODERERT METALLS MOT- 
STYKKE, PLÅT, I SVERIGE I SEKS ÅR. 
HVORDAN SER DU PÅ Å FØRE 
KONSEPTET VIDERE TIL NORGE?
Selvfølgelig bør seminaret arrangeres i Norge 
også. Norge har noen av Nord-Europas 
fremste arkitekter, og har de siste årene vært 
den store sensasjonen i nordisk arkitektur.
 
NÅR DU TENKER PÅ NORSK ARKITEKTUR, 
HVA ER DET FØRSTE SOM DUKKER OPP?
Evnen til å kombinere gammelt og nytt. Mens 
vi i Sverige har vendt vår bondske historie  
ryggen, omfavner norske arkitekter den. Man 
har også lykkes i å skape en form for folk-
loristisk modernisme. Unikt!

HVILKEN METALLFASADE MENER 
DU ER VERDENS MEST FASCINERENDE 
AKKURAT NÅ?
Jeg er ikke spesielt interessert i metall i 
utgangspunktet. Derimot er jeg interessert i 
omsorgsfullt utført arkitektur, arkitektur som 
gir livskvalitet, arkitektur som bidrar til den 
mentale helsen. De siste tiårene har mye av 
denne typen arkitektur utmerket seg gjennom 
bruken av metallfasader.
 
HVILKE FORVENTNINGER HAR  
DU TIL METALL13?
Høye. Det er på tide, vi har jo øvd i seks år.
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»NORGE HAR NOEN  
         AV NORD-EUROPAS 
FREMSTE ARKITEKTER«



      M E T A L L 1 3    39

ARRANGØRER AV METALL13
METALL13 ARRANGERES GJENNOM ET SAMARBEID MELLOM NOEN AV BRANSJENS LEDENDE BEDRIFTER.  
TIL SAMMEN INNEHAR DE LANDETS FREMSTE EKSPERTISE NÅR DET GJELDER KOBBER, STÅLPLATER,  
ALUMINIUM, RUSTFRITT OG RUSTTREGT STÅL OG TITANSINK, SAMT BLIKKENSLAGERARBEID FOR BYGGE-
BRANSJEN, FASADEELEMENTER, FESTEANORDNINGER OG TAKSIKKERHET.

PLÅT13 MAGASIN ER PRODUSERT AV                                         , GRAFISK UTFØRING: EVA LINDEBERG, REPRO OG TRYKK: TMG 2013

AURUBIS er verdensledende innen metallproduksjon, kompo-
nentproduksjon og relatert ingeniør- og designkunnskap. Vi har 
lang erfaring med kobberproduksjon, og produktene våre strek-
ker seg fra de fleste typer overflater for tak- og fasadesystemer, 
regnvannsystemer og taksikkerhet, til interiørsystemer og servi-
cekonsepter for arkitekter og konstruktører.

RHEINZINK er en produsent av titansink, et solid naturmateriale 
bestående av like deler kobber og titan. Materialet har ikke overfla-
tebelegg og er 100 % gjenvinnbart. Vi har produkter for både tak, 
fasader og takrennesystemer. Rheinzink er et godt miljøvalg, og er 
»Cradle to Cradle«-sertifiserte.

PLANNJA videreforedler byggeprodukter og produktsystemer 
i blikk av svensk kvalitetsstål og aluminium. Videreforedlingen 
gjøres gjennom maling, profilering, pressing og bøying. Blant 
våre produkter finnes vegg- og takprofiler, takpanner, takrenner, 
takbeskyttelse, plater, veggkassetter, armerings- og formplater 
med mer.

OUTOKUMPU er en av verdens største produsenter av rustfritt 
stål, og vi har et av de bredeste produktsortimentene både når 
det gjelder bredde, tykkelse og overflatefinish. Vi er å finne i 30 
land, og har 8 000 ansatte.

PAROC GROUP er ledende innen energieffektive isolerings-
produkter og -løsninger. Fagkunnskapen vår innen energief-
fektivitet utgjør grunnlaget for hele bedriften. Vi utvikler og leder 
byggekonsepter, fra energisparende renovering til passivhus. PA-
ROC-elementer er sandwichelementer av høy kvalitet, med 
overflate av stål og kjerne av steinull. De brukes hovedsaklig til 
fasader, innervegger og innertak i kommersielle og industrielle 
kontor- og offentlige bygninger. Vi tilbyr glatte, linjerte, pregede 
og til og med trykte elementer.  Man kan også montere ytterligere 
lag, for eksempel med dekorative metaller.

NORSK STÅL skal være ledende innen stål- og metalldistri-
busjon, med tilhørende videreforedling på det norske markedet, 
samt eksportere til markeder der man har en konkurransefordel. 
Våre markedsområder er innen skips, offshore, bygg og anlegg 
samt mekanisk industri. Norsk Stål skal medvirke til å effektivise-
re og videreutvikle kjeden mellom produsent og sluttforbruker.
Verdiøkningen skal skje gjennom fysisk distribusjon og videre-
foredling av produkter, tjenester samt utveksling av informasjon. 

SSAB er en stålprodusent med en kapasitet på 6 millioner tonn 
stål. SSAB er Nordens ledende leverandør av tynnplater, og a av 
leveransene utgjør nisjeprodukter – høyfast stål – omkring 38 
% av de totale leveransene. SSAB har omkring 9 000 ansatte i 
45 land. I 2012 var omsetningen ca. 38,9 milliarder svenske kro-
ner. I Norge er SSAB representert ved datterselskapet SSAB 
Svensk Stål AS. I tillegg til salgskontor og administrasjon, er det 
et servicesenter for Prelaq, der galvanisert og belagt coil klip-
pes opp i formatplater.

SFS INTEC ble etablert i Sveits i 1960 og er i dag et konsern 
med 7000 ansatte i over 25 land i Europa, Nord Amerika og Asia. 
Med egen produksjon ved over 20 fabrikker produseres kompo-
nenter og festemateriell til ulike bransjer som bygg, elektronikk, 
fly, bil og generell industri. Alle våre produksjons steder er ISO 
9001 sertifisert. SFS intec AS i Norge har levert festemateriell til 
tak og fasader i Norge siden 1982 fra egne fabrikker i Europa.  

LOBAS På basis av håndtverkstradisjoner siden 1918 ble Lo-
nevåg Beslagfabrikk A/S etablert som selvstendig produksjons-
bedrift i 1947, og har siden utviklet seg i markedsleder på flere 
områder innenfor byggemarkedet i Norge med produktnavnet 
Lobas. Fra ide’ og konstruksjon via utvikling og testavdeling blir 
produktene kontinuerlig forbedret og nye produkt utviklet. Pro-
duksjonsutstyret er moderne og fleksibelt og spesialiteten er 
detaljer i store serier.

LOBAS LOGGO

loggo saknas
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