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Lyfter framtidens
fasader mot nya
höjder

Arkitekt: Foster + Partners
Producent: Feldhaus
Foto: Olaf Rohl Aachen, © Saint-Gobain

Nikolaihof, Hamburg - Architect: DHBT. Architekten GmbH - Fabricator: Leichtmetallbau Jena GmbH, Hanse Metallbau GmbH - Photo: Conné van d’Grachten

WICONA UNITISED FACADE

Morgondagen kommer ställa allt högre krav på arkitektur
och enskilda byggnader. Samtidigt är reducerade byggtider
och en kostnadseffektiv byggprocess avgörande faktorer vid
byggprojekt världen över. Framtidens fasader måste därför
kombinera energieffektivitet och prestanda med individualitet, funktion och ansvar för vår miljö, allt inom ramen för en
effektiv och optimerad byggprocess.
Högre krav på komfort och design, minskad tillgång på markområden för byggnation och en ständig strävan efter ett hållbart perspektiv kommer i framtiden ta ännu större plats vid planering och
utformning av byggnader.
WICTEC elementfasad erbjuder en optimal lösning för den moderna
arkitekturen, och kombinerar högsta energiprestanda med innovativa lösningar för ventilation, maximalt ljusinsläpp och säkerhetsprestanda i ett och samma fasadutförande. Samtidigt optimeras byggprocessen genom förenklad produktion och ett smidigt montage.
Med WICTEC elementfasad får kreativiteten flöda fritt samtidigt som
byggprocessen underlättas, och idéer blir till verkliga byggnader.
Med WICTEC elementfasad blir valen för byggnadsutformning
nästintill obegränsade. Byggprocessen optimeras ur flera perspektiv, där samtliga aktörer i processen drar nytta av det flexibla
fasadsystemet. Designa, konstruera, producera och montera på
ett enklare sätt, helt i linje med personliga krav och önskemål, och
enligt högsta kvalitetsstandard.
WICTEC elementfasad är liksom övriga fasadsystem från WICONA
kompatibelt med våra omfattande fönster-, dörr- och skjutdörrsystem, vilket gör systemet till en extremt flexibel fasadteknologi. Från
första skiss till detaljerad planering och färdigställande, i våra standardsystem eller som skräddarsydd projektlösning, för att specifika
och individuella krav ska mötas till fullo.
Det är Technik für Ideen.

WICONA elementfasad möjliggör en
kostnadseffektiv byggprocess, enligt
högsta prestandakrav och med
nästintill obegränsad designfrihet.
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Effektiv byggprocess
för modern arkitektur

Arkitekt: Gabriele Glöckler & ZSP Architekten
Producent: MBM Metallbau Dresden GmbH
Foto: Conné van d’Grachten
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För de flesta av dagens byggprojekt är korta byggtider ett måste. Detta kräver
smidiga lösningar, där produktions- och montageprocessen optimeras. Genom
förenklad planering, projektering och genomförande erbjuder WICTEC elementfasadsystem en tidsoptimerad, kvalitetssäkrad och enkel byggprocess, som ligger helt rätt i tiden och som kan anpassas för varje enskilt projekt.
WICTEC elementfasad produceras genom
serieproduktion av individuella fasadelement
i verkstaden. Prefabriceringen gör att en effektiv och kostnadsoptimerad produktion
uppnås, där också hög processäkerhet och
produktkvalitet säkerställs. Produktionen
sker under kontrollerade former och påverkas inte av externa förhållanden såsom årstid och väder. Resultatet blir en snabb och
kostnadseffektiv fasadlösning för byggnader i alla storlekar, där elementen färdigställs
och levereras kompletta till byggplatsen.
Även tillbehör såsom öppningssystem,
byggtekniska komponenter, fyllningar, olika
fasadmaterial och solskyddsystem kan enkelt integreras i systemet på förhand, vilket
skapar en flexibel och smidig byggprocess.
WICTEC elementfasad bygger i grunden på
en återkommande elementstruktur, vilket
möjliggör rationell planering och förenklad

produktion. Tids- och kostnadseffektivitet
i byggprocessen nås genom “just-in-time”
logistik, samtidigt som enkelt montage av
prefabricerade enheter görs utan fördyrande
byggnadsställningar. Planering och projektstyrning på byggplatsen förenklas, vilket
också leder till kortare byggtider.
Vid renovering erbjuder WICONA elementfasad ytterligare fördelar; byggnader uppgraderas till dagens prestandakrav samtidigt som byggnaden hålls i bruk. Detta
skapar goda möjligheter för uppgradering
av byggnader där verksamheten måste fortgå, och det eliminerar också kostnader som
uppstår då verksamheter tillfälligt måste flyttas eller stängas ned. I och med systemets
flexibla utformning kan även dess visuella
design anpassas utifrån byggnadens befintliga arkitektur, och därigenom skapa ett
homogent fasaduttryck för byggnaden.

Planering och projektstyrning på
byggplatsen förenklas, vilket leder till
kortare byggtider och reducerade
kostnader.
Vad innebär elementfasad?
En elementfasad utgörs av olika fasadelement som kombineras och tillsammans utgör byggnadens fasadyta. Fasadelementen prefabriceras och glasas i verkstad till
kompletta enheter, vilket gör produktionen helt oberoende av externa faktorer såsom
väderförhållanden på montageplatsen.
Väl på byggplatsen kan sedan de prefabricerade elementen individuellt och enkelt
monteras tack vare specialankare för infästning. De enskilda elementen monteras
från bottenplan och uppåt, vilket gör att våningsplan kan färdigställas oberoende av
övriga plan.
Elementfasad är således en optimal lösning för höga byggnader eller stora fasadytor.
Genom att varje fasadelement produceras och monteras individuellt och oberoende
av övriga element blir systemet flexibelt och enkelt att anpassa utifrån varje projekts
specifika krav.
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Designfrihet och
unika lösningar

Arkitekt: Henning Larsen Architects
Producent: Schindler Fenster+Fassadenbau GmbH
Foto: Conné van d’Grachten

En spektakulär helglasfasad på en skyskrapa i en mångmiljonstad, eller en önskan om ett specifikt arkitektoniskt
uttryck som andas historia och som smälter in i omgivningen? WICTEC elementfasad erbjuder stor designfrihet
och möjlighet att skapa unika byggnader. Byggnader som sätter arkitektoniska avtryck, och som blir imponerande landmärken världen över.
Varje byggnad har sitt unika designuttryck och sina specifika krav. Vissa byggnader ska på ett kaxigt sätt sticka ut ur
stadssiluetten, medan andra istället på ett harmoniskt sätt
ska smälta in. Oavsett vilka krav som ställs på den arkitektoniska utformningen krävs ett flexibelt och anpassningsbart
fasadsystem. Med en skräddarsydd WICTEC elementfasadlösning kan ett unikt formspråk skapas för varje byggnad.
Fasadsystemet erbjuder ett designuttryck med näst intill obegränsade möjligheter, helt i linje med beställarens önskemål
och utifrån fastställda projektkrav.
Med utgångspunkt i varje projekt, skapar WICONA förutsättningar för byggnader som visuellt lever upp till de högt satta kraven på morgondagens byggnader. Genom en flexibel
fasadteknologi blir WICTEC elementfasad en optimal lösning
för helglasade fasader, vilka numera har tagit en viktig plats
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i modern arkitektur. Dess imponerande och storslagna fasaduttryck är med och bidrar till helt nya stadssilutetter och
spännande vyer världen över. Samtidigt möjliggör fasadsystemet frihet för konstruktioner med ett mer tongivande intryck,
där konstruktionen i sig är det estetiskt tilltalande. Det kan
vara en konstruktion som smidigt smälter in bland omkringliggande byggnader, eller en konstruktion som i sig sätter tonen
för omgivningen.
Oavsett vilket erbjuder WICONA elementfasad utmärkta möjlighet för specifika formspråk. Redan idag är spektakulära
byggnader med WICONA elementfasad landmärken och inspiration för flera stadsmetropolen runtom i världen. Systemet
öppnar upp helt nya möjligheter för framtidens stadsutveckling, och möjliggör realisering av imponerande och storslagna
idéer världen över.

WICONA UNITISED FACADE

Fördelar med WICONA elementfasad
Högsta processäkerhet och prestanda säkerställs genom
flertalet patent och innovativa högteknologiska fasadlösningar.

Enkelt och effektivt montage utan byggnadsställningar på
byggplatsen, vilket reducerar byggtiden och minskar kostnaderna.

Designfrihet för varje unikt projekt blir möjligt, genom fasadlösning skräddarsydd utifrån specifika projektkrav.

Höga prestandavärden, såsom hög värmeisoleringsförmåga och god ljudisolering.

Effektiv serieproduktion av kompletta fasadelement görs i
verkstaden, oberoende av externa faktorer, vilket garanterar
en hög nivå av processäkerhet och kvalitet.

Smala siktlinjer i konstruktionen, för maximal transparens
och ett slimmat fasaduttryck.

Upplev montaget av Tower 185
elementfasad i Frankfurt:
Scanna in QR-koden med din smartphone
eller besök WICONA Scandinavia
på Youtube.
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Elementfasad i utförande
med dubbelglas
Dagens moderna byggnader är designade med utgångspunkt i ekologiska, tekniska, funktionella, estetiska och ekonomiska krav. Därför krävs byggnadskoncept
med ett helhetsperspektiv, sett utifrån byggnadens livscykel. En dubbelglasfasad
kombinerar dessa aspekter med högsta användarkomfort, och skapar en byggnad redo för framtidens krav.
WICTEC elementfasad i dubbelglasutförande är den optimala fasadlösningen för
projekt med extra höga krav på prestanda
och användarkomfort. Helglasade element
skapar en transparent konstruktion med
helt rena utvändiga och invändiga glasytor.
Fasaden är optimal för miljöer där kraven
på ljudisolering är höga, exempelvis i större
städer eller vid placering bredvid större
vägar. Konstruktionen erbjuder även mycket
god värmeisoleringsprestanda. Funktionen
optimeras genom att olika varianter av byggtekniska komponenter, solskydd eller funktionselement enkelt integreras i fasadlösningen, samtidigt som solenergin utnyttjas på
ett optimalt sätt.

Zeppelin University, Friedrichshafen
Producent: Metallbau Schneider GmbH
Arkitekt : Architekt Dipl. Ing. Fritz Hack

Fasadkonstruktionen med dubbelglas är
anpassad för de utmaningar som uppstår
vid uppgradering av byggnaders energiprestanda, men lösningen passar även
ypperligt för nybyggnation. Fasadteknologin
ger en fasad som minimerar effekten av extern väderpåverkan såsom kallras, oönskad
sol och överhettning, samtidigt som högsta användarkomfort och ett spännande,
arkitektoniskt uttryck skapas.

WICTEC CCF (Closed Cavity Facade)
WICTEC CCF är en innovativ fasadlösning
som bygger på en sluten dubbelglasfasad
med minskat konstruktionsdjup. Genom en
tätförsluten konstruktion stabiliseras den
mellanliggande isolerspalten med ett kontrollerat tryck och tillflöde av torr luft som
cirkulerar i konstruktionen.
Automatiserat solskydd integrerat i fasaden
ger högsta användarkomfort, samtidigt som
kylbehovet minimeras. Konceptet ger därigenom en mycket hög termisk isolering.
Skötsel och rengöring i WICTEC CCF optimeras och reduceras till behovet för en
normal enkelfasad, samtidigt som fasaden
ger de positiva effekter som uppnås genom
en vanlig dubbelglasfasad. WICTEC CCF är
därigenom en optimal lösning för en hållbar
och effektiv stadsplanering.

Den optimala fasadlösningen för projekt med
särskilt höga krav på funktion och prestanda.

WICONA elementfasad i dubbelglasutförande
IWCONAs dubbelglasfasad består av två fasadskal, varav det yttre oftast är ett
oisolerat skal av glas framför en inre värmeisolerad fasad med öppningsbara fönster,
som kan konstrueras i många varianter och kombinationer. För att nå den mest
optimala lösningen anpassas utförandet utifrån varje specifikt projekt.
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Öppningsbara
enheter

Arkitekt: JSK Architekten
Producent: SMB
Foto: WICONA
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Att kunna integrera öppningsbara enheter och ventilationsenheter i fasaden
förhöjer väsentligt användarkomforten i byggnader, och är i många fall även ett
projektkrav. Med högsta funktion och prestanda tillgodoses kravet på ventilation
utan att göra avkall på den estetiska aspekten.
Den optimala kombinationen; WICTEC fasadsystem med integrerade öppningsenheter från WICLINE fönsterserie. Mångsidigheten i systemen erbjuder individuella
lösningar på högsta nivå, fullt anpassningsbara med ett stort urval av tilläggsfunktioner.

Fasadintegrerade fönsterenheter
Lika flexibelt och variationsrikt som WICTEC
fasadsystem är, lika lätt låter sig de öppningsbara fönsterenheterna ur serien
WICLINE individuellt anpassas och integreras i glasfasader och glastak. Vid sidan av
en utseendemässigt harmonisk integrering
i en fasadstruktur, utmärker sig WICONAs
fasadintegrerade fönster genom sin höga
funktionalitet. Det finns flera öppningsmöjligheter för in- och utåtgående, där hantering och styrning kan utföras manuellt eller
via motor. Ett flertal systemvarianter gör
det möjligt att flexibelt anpassa fönstret utifrån specifika prestandakrav. Val av termisk
isolering, ett slimmat visuellt utseende med
minimerad profilgeometri och speciella fasadkarmar kan göras. Du finner den perfekta
lösningen för alla krav oberoende av prestanda eller utformning.

Fasadintegrerat helglasfönster,
structural glazing
Som ett attraktivt komplement i en fasad
erbjuder den integrerade fönsterkarmen
WICLINE 90SG inte bara ett effektivt ventilationssystem utan också möjlighet till ett
helautomatiserat utförande. Med slimmade
profiler skapas maximal transparens och
extremt tunna, exteriöra siktlinjer. Detta helglasfönster går att välja som topphängt eller
parallellöppnande och kan integreras både i
helglasfasad eller i standardfasad.

Fasadintegrerad ventilationsenhet
Med en termiskt isolerad och fasadintegrerad ventilationsenhet, som elegant integreras i fasaden, kan marknadens krav på
ventilation enkelt tillgodoses. Ventilationsenheten samspelar perfekt med fasadens
utformning och ger ett visuellt intryck av
en integrerad isolerad panel. Enheten kan
även genom färgsättning ge ett lekfullt och
färgglatt formspråk till fasaden. Central eller
enskild styrning ger alla förutsättningar för
optimalt inomhusklimat och individuell komfort.

Fönstret kan fås i flera olika utföranden,
såsom:
- Inåtgående sidohängt / Dreh-kipp /
Underkantshängt
- Utåtgående överkantshängt / Sidohängt
- Utåtgående senk-klapp
- Pivotfönster i horisontalt eller vertikalt
utförande

De öppningsbara enheterna och
fönstersystemen kan diskret integreras
i fasaden, eller bli en spännande fasaddetalj.
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Ny stadssiluett i hjärtat
av Rotterdam

Arkitekterna Rem Koolhaas, Reinier de Graaf och Ellen Van Loon (OMA), har skapat en helt ny stadssiluett i Rotterdams hamnkvarter; den spektakulära byggnaden De Rotterdam. Genom ett nära samarbete mellan olika aktörer
kunde byggnaden realiseras med en innovativ elementfasadlösning, helt i linje med arkitektens och beställarens
krav på design, funktion och prestanda.

Byggnaden De Rotterdam var del i ett ambitiöst projekt att
restaurera den gamla hamnen Wilhelminapier i Rotterdam.
Tanken var att omvandla området till en urban zon för butiker,
kontorslokaler, bostäder och utrymmen för fritidsaktiviteter.
Byggnaden utformades som en vertikal stad, och stoltserar nu med sina tre spektakulära, 150 meter höga torn med
ett sammanlänkande markplan. Ett av tornen inrymmer hotell
och kontorslokaler, det andra hyser kontorslokaler i olika storlekar på en yta av totalt 60,000 m2, medan det tredje tornet
ger plats åt 240 lägenheter. De tre tornen delar tillsammans
på gemensamma utrymmen i bottenplan, avsedda för butiker,
restauranger samt parkering. Tornen står med ett avstånd på
sju meter ifrån varandra och har en total golvyta på 162,000
m2. Utmaningen med 44 våningars torn som sträcker sig
högre än 100 meter var aldrig ett hinder vid skapandet av
den exceptionellt kompakta byggnaden, tack vare dess design bestående av flera överlappande block och en gemensam, sammanlänkande bas. De oregelbundna blocken ger
också byggnaden en känsla av konstant förändring, genom
ett formspråk som upplevs på olika sätt utifrån vart i staden
byggnaden iakttas. Även energiprestanda och ett hållbart perspektiv var faktorer som togs i beaktande vid projektprocessen; samtliga kontor i byggnaden har energiranking A och en
stor del av energin produceras av solpaneler installerade på
tornens tak. Utöver detta inryms nio vindturbiner och byggnadens kyl- och värmesystem använder vatten från floden.

Projektinformation
Plats: 		
Rotterdam, Nederländerna
Arkitektfirma:
OMA (Office for Metropolitan
		Architecture)
Arkitekter: 		
Rem Koolhaas, Reinier de Graaf,
		
Ellen van Loon
Fasaddesign: 		
Permasteelisa, Middelburg
		
(kontor, hotell och bottenvåning),
		
TGM, Asten (bostäder)
Fasad: 		
WICTEC EL specialanpassad
		elementfasad
Fönster: 		
WICLINE 65
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Arkitekt: OMA (Office for Metropolitan Architecture)
Producent: TGM (Technisch Gevelbouw Management)
Foton: Ossip van Duivenbode

En unik fasadlösning. När projektprocessen drog igång
och kontraktet signerats var fortfarande ingen specifik fasadlösning fastställd. Istället byggde överenskommelsen på design och funktion framtagen av arkitekten. Genom den expertis inom större projektlösningar som WICONA besitter valdes
systemleverantören till det tredje tornet. Även WICONAs goda
möjligheter till tester i egen regi samt den direkta kopplingen
till Sapa Extrusion var faktorer som gjorde att systemleverantören valdes. Kalkyler togs fram och tester genomfördes
för att säkerställda att de högt ställda projektkraven gällande
vindlast, lufttäthet, regntäthet och termisk isolering uppfylldes.

WICONA UNITISED FACADE

För projektet togs en specialanpassad lösning fram utifrån
WICONAs WICTEC EL elementfasad. Över 27 projektspecifika profiler och 35 specialtillbehör togs fram för projektet. De
öppningsbara enheterna i byggnaden utgörs av WICONAs
WICLINE 65 parallellöppnande fönster.
De Rotterdam är ett lysande exempel på hur gott samarbete
och projektanpassade lösningar kan skapa spektakulära
och unika byggnader. Byggnaden har utsetts till ”The best
tall building in Europe” samt tagit en andraplats i ”The best
tall building worldwide”. Och visst håller vi med om att byggnaden sätter ett ordentligt avtryck i Wilhelminapier…

Tornets fasad består av en av marknadens mest moderna
systemlösningar, med över 9,200 m2 fasad levererad från
WICONA.

Utsedd till ”Best tall building in Europe” och tvåa i klassen
”Best Tall Building Worldwide” av CTBUH. Finalist i Mies Van
der Rohe Awards 2015.
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Referenser
WICTEC elementfasad skapar
spännande, arkitektoniska
fasaduttryck och helt nya
stadssiluetter, både lokalt och
världen över.

Segerstedthuset, Uppsala universitet

Tornado Tower

Plats:
Arkitekt:
Producent:
Fasad:
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3Xn
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Arkitekt:
Producent:
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Oslo, NO
Dark Arkitekter
Staticus UAB
WICTEC EL SK, WICTEC 50
©Hufton+Crow

Doha, QA
CICO
QIPCO
WICTEC EL
WICONA
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Scandic Havet Hotel

The Cube

Plats:
Arkitekt:
Producent:
Fasad:
Foto:

Plats: Birmingham, UK
Arkitekt: Make Architects
Producent: HAGA Metallbau
Fasad: WICTEC EL
Foto: Craig Holmes/Images of Birmingham

Bodø, NO
BOARCH arkitekter AS
Staticus UAB
WICTEC 50EL, WICTEC 50
Staticus UAB

Stranden 1, Aker Brygge
Plats:
Arkitekt:
Producent:
Fasad:
Foto:

Oslo, NO
Ghilardi + Hellsten Arkitekter
AS UPB
WICTEC EL
Roland Halbe

Hus Kuggen, Lindholmsplatsen

Copenhagen Towers

Plats:
Arkitekt:
Producent:
Fasad:
Foto:

Plats:
Arkitekt:
Producent:
Fasad:
Foto:

Göteborg, SE
Wingårdh Arkitektkontor AB
Staticus UAB
WICTEC 50EL, WICTEC 50, WICTEC 50HI
WICONA 			

Köpenhamn, DK
Foster + Partners
Feldhaus
WICTEC EL60
Olaf Rohl Aachen, © Saint-Gobain
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Projektsupport
WICONA är med dig från början

WICONAs supportteam har mångårig erfarenhet och hjälper
dig genom projektets olika faser, redan i ett tidigt skede. Våra
konstruktörer kan supportera och råda dig gällande profilval,
projektering, konstruktionslösningar, beräkningar, projektanpassning och ritningar. Otaliga projekt av olika storlekar har realiserats runtom i världen med WICONAs elementfasadlösningar.
På WICONA vet vi att en lokal kontakt och en smidig, snabb
support är av yttersta vikt vid projektplanering och genomförande. Vi vet också att en global referens- och kunskapsbas
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är en ovärderlig fördel under byggprocessens olika steg.
WICONA kombinerar båda dessa styrkor. Med en lokal närvaro
säkerställer vi att du alltid får den support du behöver för en
optimerad och smidig planering. Genom kontinuerliga möten
och en nära dialog tar vi tillsammans fram den perfekta lösningen för ditt specifika projekt. Samtidigt kan vi erbjuda dig en
gedigen referensportfölj av globala WICONA-projekt som realiserats runtom i världen. Med vår kunskap och vår support kan
du känna dig säker under hela processen, oavsett projektets
karaktär.

WICONA UNITISED FACADE

Projektsupport
Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan dra nytta av
WICONAs elementfasadlösningar, hela vägen från planeringsprocessen till en effektiv byggprocess och ett pålitligt genomförande.
Tillsammans säkerställer vi att ditt projekt genomförs på ett smidigt
sätt, och att resultatet blir precis så optimalt som du ska förvänta
dig av ett fasadsystem från WICONA. Med systemprodukter och
support från WICONA kan du alltid känna dig säker.

Allt material du behöver,
på ett och samma ställe
Via WICTIP, WICONAs digitala informationsplattform, får du som
användare tillgång till hela WICONAs utbud av ritningar och teknisk
dokumentation. Vi har samlat allt på en och samma plattform, för
att våra användare på ett smidigt och enkelt sätt ska få tillgång
till uppdaterad information och komplett dokumentation för våra
systemprodukter.
Besök www.wictip.com, och få tillgång till material som gör din
vardag enklare!

Verktyg för en smidig
planeringsprocess
För att underlätta och förkorta planeringsprocessen tillhandahåller
WICONA ett stort utbud av tillgängliga BIM-objekt. Genom att
erbjuda färdiga BIM-modeller kan projekt designas och skapas
under en kortare tid, och med maximal precision. Med WICONAs
ritningsverktyg WIC3D skapas nya möjligheter för konstruktion av
två- och tredimensionella fasadkonstruktioner. Mjukvaran fungerar
även som BIM-konfigurator.
Samtliga av våra högkvalitativa WICONA-modeller finns tillgängliga
i flera olika format (Autodesk Revit, ArchiCAD IFC), och kan laddas
ned via WICONAs hemsida.

17

Arkitekt: FXFOWLE
Producent: Intercom
Foto: Williams New York / Alchemy Properties Inc.

WICONA UNITISED FACADE

Technik für Ideen
Byggnader står idag för en stor del av världens energikonsumtion, och det krävs omgående åtgärder för att
uppgradera energieffektiviteten. Stora krav ställs redan idag på arkitekturen, både när det gäller funktion, miljö,
prestanda och design. Med flertalet innovativa lösningar visar WICONA att vi är redo för de individuella och högt
ställda krav som morgondagens byggprojekt kommer att kräva.
Framtidens städer står inför stora utmaningar. Städernas befolkning växer, tillgången på markområden minskar och markpriserna förändras, samtidigt som ökad energieffektivitet och
minimal miljöpåverkan blir allt viktigare. Enligt Förenta Nationerna bor sedan år 2008 50 % av jordens befolkning i städer.
Vissa av dessa städer har på enbart ett par årtionden vuxit
upp till stora stadsmetropoler; 36 av dessa städer är redan nu
hem åt över 10 miljoner invånare.
År 2020 beräknas 80% av Europas befolkning att bo i urbana
områden. År 2050 kommer mer än två tredjedelar (hela 70 %)
av vår planets befolkning att vara stadsinvånare. Och 2050
ligger inte särskilt långt fram i tiden.

Denna centralisering av människor skapar stora utmaningar
– hur ska vi kunna leva tillsammans under dessa förhållanden? Det väcker också funderingar kring andra faktorer, såsom
klimatförändringar, förbrukning av våra naturresurser, den digitala utvecklingen, nya levnadsvanor... Alla representerar de
både utmaningar och möjligheter, och tvingar oss att tänka
i nya banor.

Utvecklingen av morgondagens stad pekar stadigt mot en
mer “hållbar” stad, där ekonomiska, sociala och ekologiska
aspekter kombineras. Målsättningen är att hantera förbrukningen av våra naturresurser på ett långsiktigt och hållbart
sätt, och att sätta invånarna i fokus vid stadsplanering. Även
arkitekturen måste anpassas utifrån dessa förhållanden, och
samtidigt leva upp till kraven satta av stadens invånare. Nya
generationer och levnadsvanor ställer nya, högre krav på
arkitekturen.
Med detta i beaktande, vad kommer morgondagens arkitektur att föra med sig? Building Information Modelling (BIM) har
redan börjat revolutionera sättet som byggnader och infrastruktur planeras, designas, skapas och hanteras. Klart står
också att framtidens byggnader och arkitektur kommer kräva
lösningar där design och prestanda går hand i hand. Unika
byggnader kräver individuella lösningar, där krav på energiprestanda och ett unikt formspråk blir en stor utmaning. När
detta händer kommer det vara både utmanande men också
fascinerande att vara med och forma morgondagens byggnader.
WICONA är redo!

Let’s build the city of the future – together!

Arkitekt: X. Barrutieta, E. Goikoetxea,
J. delaFuente, S. Pérez
Producent: Uxama
Foto: Agustín Sagasti
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Czech Republic
63900 Brno
+420 543 422 030
www.wicona.cz
Denmark
8240 Risskov
+45 70 20 20 48
www.wicona.dk
Estonia / Latvia
11317 Tallinn
+37 2657 6635
www.wicona.ee
Lithuania / Latvia
02244 Vilnius
+370 5 2102587
www.wicona.lt
Norway
2007 Kjeller
+47 22 42 22 00
www.wicona.no
Poland
03-828 Warszawa
+48 22 3308 170
www.wicona.pl
Slovakia
821 08 Bratislava
+421 918 725 098
www.wicona.sk
Sweden
352 45 Växjö
+46 470 78 74 00
www.wicona.se
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