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Arkitekt: Foster + Partners
Produsent: Feldhaus
Foto: Olaf Rohl Aachen, © Saint-Gobain
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WICONA UNITISED FACADE

Morgendagen vil sette stadig høyere krav til arkitektur
og enkeltbygninger. Samtidig er redusert byggetid og en
kostnadseffektiv byggeprosess avgjørende faktorer for
byggeprosjekter verden over. Fremtidens fasader må derfor
kombinere energieffektivitet og ytelse med individualitet,
funksjon og miljøansvar, alt innenfor rammen av en effektiv
og optimert byggeprosess.
Høyere krav til komfort og design, redusert tilgang til landarealer
for bygging og et stadig mer bærekraftig perspektiv vil i fremtiden
bli enda viktigere ved planleggingen og utformingen av bygninger.
WICTEC elementfasade tilbyr en optimal løsning for moderne
arkitektur som kombinerer den høyeste energiytelse med innovative
løsninger for ventilasjon, maksimalt lysinnslipp og sikkerhetsytelse i
én og samme fasadeutførelse. Samtidig optimaliseres byggeprosessen med forenklet produksjon og enkel montering. Med WICTEC
elementfasade får kreativiteten fritt spillerom, samtidig som byggeprosessen blir lettere, og ideer blir til virkelige bygninger.
Med WICTEC elementfasade er valgene av bygningsutforming
nærmest ubegrenset. Byggeprosessen optimaliseres fra flere perspektiver, der samtlige aktører i prosessen drar nytte av det fleksible
fasadesystemet. Det er mulig å designe, konstruere, produsere og
montere bygningen på en enklere måte, helt i tråd med personlige
krav og ønsker, og etter den høyeste kvalitetsstandard.
WICTEC elementfasade er i likhet med øvrige fasadesystemer
fra WICONA kompatibelt med våre omfattende vindus-, dør- og
skyvedørsystemer, som gjør systemet til en ekstremt fleksibel fasadeteknologi – fra den første skissen til detaljert planløsning og
ferdigstillelse, i standardsystemene våre eller som skreddersydd
prosjektløsning – for at spesifikke og individuelle krav skal oppfylles
til fulle.
Det er Technik für Ideen.

WICONA elementfasade muliggjør
en kostnadseffektiv byggeprosess,
etter de strengeste ytelseskrav
og med nærmest ubegrenset
designfrihet.
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Effektiv byggeprosess
for moderne arkitektur

Arkitekt: Gabriele Glöckler & ZSP Architekten
Produsent: MBM Metallbau Dresden GmbH
Foto: Conné van d’Grachten
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For de fleste av dagens byggeprosjekter er kort byggetid en nødvendighet.
Det krever smidige løsninger der produksjons- og monteringsprosessen
optimaliseres. Med forenklet planlegging, prosjektering og utførelse tilbyr WICTEC
elementfasadesystem en tidsoptimert, kvalitetssikret og enkel byggeprosess som
er helt riktig i tiden, og som kan tilpasses hvert enkelt prosjekt.
WICTEC elementfasade produseres i serieproduksjon av individuelle fasadeelementer i
verksted. Prefabrikkeringen gjør det mulig å
oppnå en effektiv og kostnadsoptimert produksjon der også høy prosessikkerhet og
produktkvalitet sikres. Produksjonen skjer
i kontrollerte former og påvirkes ikke av eksterne forhold som årstider, vær og vind.
Resultatet er en rask og kostnadseffektiv fasadeløsning for bygninger i alle størrelser, der
elementene ferdigstilles og leveres komplett
til byggeplassen. Åpningssystemer, byggetekniske komponenter, fyllinger, forskjellige
fasadematerialer og solskjermingssystemer
kan enkelt integreres i systemet på forhånd,
noe som skaper en fleksibel og smidig byggeprosess.
WICTEC elementfasade er basert på en
tilbakevendende
elementstruktur
som
muliggjør rasjonell planlegging og forenklet

produksjon. Tids- og kostnadseffektivitet i
byggeprosessen oppnås med såkalt just in
time-logistikk, samtidig som enkel montering
av prefabrikkerte enheter skjer uten fordyrende stillaser. Planlegging og prosjektstyring på
byggeplassen forenkles, noe som også fører
til kortere byggetider.
Ved rehabilitering tilbyr WICONA elementfasade ytterligere fordeler; bygninger oppgraderes til å oppfylle dagens ytelseskrav, samtidig som bygningen fortsatt er i bruk. Det
skaper gode muligheter for oppgradering av
bygninger der virksomheten må fortsette, og
det eliminerer også kostnadene som oppstår
når virksomheter midlertidig må flyttes eller
stenges ned. Med systemets fleksible utforming kan også den visuelle designen tilpasses til bygningens eksisterende arkitektur, slik at fasaden får et homogent uttrykk.

Planlegging og prosjektstyring på
byggeplassen forenkles, noe som
fører til kortere byggetider og reduserte
kostnader.
Hva er en elementfasade?
En elementfasade består av forskjellige fasadeelementer som kombineres og settes
sammen til en bygningsfasade. Fasadeelementene prefabrikkeres og glasses til
komplette enheter i et verksted, slik at produksjonen er helt uavhengig av eksterne
faktorer, slik som værforholdene der bygningen skal monteres.
Vel fremme på byggeplassen kan de prefabrikkerte elementene monteres individuelt
og enkelt takket være spesialankere for innfesting. De enkelte elementene monteres
fra nederste etasje og oppover, og etasjene kan ferdigstilles uavhengig av hverandre.
Elementfasade er derfor en optimal løsning for høye bygninger og store fasadeareal.
Ettersom hvert fasadeelement produseres og monteres individuelt og uavhengig av
de andre, er systemet fleksibelt og lett å tilpasse til de spesifikke kravene for hvert
enkelt prosjekt.
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Designfrihet og
unike løsninger

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

En spektakulær fasade helglassfasade på en skyskraper i en mangemillionby, eller et ønske om et spesifikt
arkitektonisk uttrykk som ånder av historie, og som glir inn i omgivelsene? WICTEC elementfasade tilbyr stor
designfrihet og mulighet for å skape unike bygninger. Bygninger som setter arkitektoniske avtrykk, og som blir
imponerende landemerker verden over.
Hver bygning har sitt unike designuttrykk og sine spesifikke
krav. Noen bygninger skal stikke seg djervt ut i en skyline,
mens andre i stedet skal gli inn i omgivelsene på en harmonisk
måte. Uansett hvilke krav som settes til den arkitektoniske
utformingen, kreves det et fleksibelt fasadesystem som kan
tilpasses. Med en skreddersydd elementfasadeløsning fra
WICTEC er det mulig å skape et unikt formspråk for hver bygning. Fasadesystemet tilbyr et designuttrykk med nærmest
ubegrensede muligheter, helt i tråd med bestillerens ønsker
og de fastsatte prosjektkravene.
Med utgangspunkt i hvert enkelt prosjekt skaper WICONA
forutsetninger for bygninger som visuelt oppfyller de høyeste
kravene som settes til morgendagens arkitektur. Med fleksibel fasadeteknologi blir WICTEC elementfasade en optimal
løsning for helglassede fasader, som har fått en viktig plass
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i moderne arkitektur. De imponerende og storslåtte fasadene
bidrar til helt nye bybilder og spennende utsyn verden over.
Samtidig gir fasadesystemet frihet til å konstruere bygninger
med et mer toneangivende utseende, der konstruksjonen
som sådan er det estetisk tiltalende. Det kan være en konstruksjon som lett glir inn blant bygningene rundt den, eller
som slår an tonen for omgivelsene.
Uansett hvilken type du velger, tilbyr WICONA elementfasade utmerkede muligheter for spesifikke formspråk. Allerede i
dag er spektakulære bygninger med WICONA elementfasade
blitt til inspirerende landemerker i flere storbymetropoler rundt
omkring i verden. Systemet åpner opp helt nye muligheter for
fremtidens byutvikling og muliggjør realisering av imponerende og storslåtte ideer verden over.

WICONA UNITISED FACADE

Fordeler med WICONA elementfasade
Den største prosessikkerhet og ytelse sikres med flere
patenter og innovative høyteknologiske fasadeløsninger.

Enkel og effektiv montering uten stillaser på byggeplassen
reduserer byggetiden og kostnadene.

Designfrihet for hvert enkelt prosjekt er mulig, med fasadeløsninger som er skreddersydd etter de spesifikke prosjektkravene.

Høye ytelsesverdier for varmeisolering og lydisolering.
Smale siktlinjer i konstruksjonen gir maksimal transparens
og et slankt fasadeuttrykk.

Effektiv serieproduksjon av komplette fasadeelementer
skjer i verksted, uavhengig av eksterne faktorer. Det garanterer et høyt nivå av prosessikkerhet og kvalitet.

Opplev monteringen av Tower 185
elementfasade i Frankfurt:
Skann inn QR-koden med smarttelefonen,
eller besøk WICONA Scandinavia
på YouTube.
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Elementbasert
dobbelfasade
Dagens moderne bygninger er utformet med utgangspunkt i miljømessige,
tekniske, funksjonelle, estetiske og økonomiske krav. Derfor kreves det bygningskonsepter med et helhetlig perspektiv, basert på bygningenes livssyklus. En
dobbelglassfasade kombinerer disse aspektene med den høyeste brukerkomfort
og skaper en bygning som er klar for fremtidens krav.

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

WICTEC elementbaserte dobbelfasader er
den optimale fasadeløsningen for prosjekter med ekstra høye krav til ytelse og brukerkomfort. Helglassede elementer skaper
en transparent konstruksjon med helt rene
glassflater utvendig og innvendig. Fasaden
er optimal i miljøer der kravene til lydisolering er høye, for eksempel i storbyer og ved
plassering langs store veier. Konstruksjonen tilbyr også svært god varmeisolasjon.
Funksjonen optimaliseres ved at forskjellige
varianter av byggetekniske komponenter,
solskjerming eller funksjonselementer enkelt
integreres i fasadeløsningen, samtidig som
solenergien utnyttes på en optimal måte.
Fasadekonstruksjonen med to glassliv er
tilpasset utfordringene som oppstår ved oppgradering av energiytelsen i bygninger, men
løsningen er også ypperlig ved nybygging.
Fasadeteknologien gir en fasade som minimerer effekten av ekstern værpåvirkning,
som kaldras, uønsket sol og overoppheting,
samtidig som høyeste brukerkomfort og et
spennende arkitektonisk uttrykk skapes.

WICTEC CCF (Closed Cavity Facade)
WICTEC CCF er en innovativ fasadeløsning
basert på en lukket dobbelfasade med redusert konstruksjonsdybde. Med en tett
forseglet konstruksjon stabiliseres den mellomliggende isolerspalten med kontrollert
trykk og tilførsel av tørr luft som sirkulerer i
konstruksjonen.
Automatisert solskjerming integrert i fasaden gir den høyeste brukerkomfort, samtidig som behovet for kjøling minimeres.
Konseptet gir dermed svært høy termisk
isolering.
Vedlikehold og rengjøring i WICTEC CCF
optimaliseres og reduseres til behovet for en
vanlig enkeltfasade, samtidig som fasaden
har de positive egenskapene som oppnås
med en vanlig dobbelfasade. WICTEC CCF
er dermed en optimal løsning for bærekraftig og effektiv byplanlegging.

Den optimale fasadeløsningen for prosjekter
med særlig høye krav til funksjon og ytelse.

WICONA elementbaserte dobbelfasade
WICONA dobbelfasade består av to fasadeskall, hvorav det ytre vanligvis er et
uisolert skall av glass foran en indre, varmeisolert fasade med vinduer som kan
åpnes, og som kan konstrueres i mange varianter og kombinasjoner. For å nå den
mest optimale løsningen tilpasses utførelsen til hvert enkelt prosjekt.
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Åpningsbare
enheter

Arkitekt: JSK Architekten
Produsent: SMB
Foto: WICONA
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Brukerkomforten blir betydelig høyere i bygninger der det er mulig å integrere
åpningsbare enheter og ventilasjonsenheter i fasaden, og dette er i mange
tilfeller også et prosjektkrav. Med høyeste funksjon og ytelse tilgodeses kravet til
ventilasjon uten at det går ut over det estetiske aspektet.
Den optimale kombinasjonen: WICTEC fasadesystem med integrerte åpningsenheter
fra vindusserien WICLINE. Mangesidigheten
i systemene tilbyr individuelle løsninger på
høyeste nivå, fullt tilpasningsbare med et
stort utvalg av tilleggsfunksjoner.
Fasadeintegrerte vindusenheter
Like fleksibelt og variasjonsrikt som WICTEC
fasadesystem er, like lett er det å integrere
de åpningsbare vindusenhetene i serien
WICLINE og tilpasse dem individuelt i glassfasader og glasstak. I tillegg til utseendemessig harmonisk integrering i fasadestrukturen utmerker WICONA fasadeintegrerte
vinduer seg med sin høye funksjonalitet.
Det finnes flere åpningsalternativer for innog utadslående vinduer, der håndtering og
styring kan utføres manuelt eller med motor. Flere systemvarianter gjør det mulig å
tilpasse vinduet fleksibelt ut fra spesifikke
krav til ytelse. Valg av termisk isolering, et
slankt visuelt utseende med minimert profilgeometri og spesielle fasadekarmer kan
lages. Du finner den perfekte løsningen for
alle krav, uavhengig av ytelse eller utforming.

Fasadeintegrert helglassvindu,
Structural Glazing
Som et attraktivt komplement til fasaden tilbyr den integrerte vinduskarmen WICLINE
90SG ikke bare et effektivt ventilasjonssystem, men også mulighet for helautomatisert
utførelse. Med slanke profiler skapes maksimal transparens og ekstremt tynne siktlinjer
utvendig. Dette helglassvinduet kan velges
som topphengt eller parallellåpnende og
integreres både i helglassfasade og i standardfasade.
Fasadeintegrert ventilasjonsenhet
Med en termisk isolert og fasadeintegrert
ventilasjonsenhet som elegant integreres i
fasaden, kan markedets krav til ventilasjon
enkelt tilgodeses. Ventilasjonsenheten samspiller perfekt med fasadens utforming og
gir et visuelt inntrykk av et integrert, isolert
panel. Enheten kan også fargesettes for å
gi fasaden et lekent og fargerikt formspråk.
Sentral eller separat styring gir alle forutsetninger for optimalt inneklima og individuell
komfort.

Vinduet kan fås i en rekke utførelser, som:
- Innadslående sidehengslet / dreie-vipp- /
bunnhengslet
- Utadslående topp- / sidehengslet
- Utadslående senk-klapp
- Svingvindu i horisontal eller vertikal
utførelse
- Takluke

De åpningsbare enhetene og
vindussystemene kan integreres diskret
i fasaden eller bli en spennende fasadedetalj.
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Ny skyline i hjertet av
Rotterdam

Arkitektene Rem Koolhaas, Reinier de Graaf og Ellen Van Loon (OMA) har skapt en helt ny skyline i Rotterdams
havneområde med den spektakulære bygningen De Rotterdam. Gjennom tett samarbeid mellom ulike aktører
kunne bygningen realiseres med en innovativ elementfasadeløsning, helt i tråd med arkitektens og bestillerens
krav til design, funksjon og ytelse.

Bygningen De Rotterdam var en del av et ambisiøst rehabiliteringsprosjekt i den gamle havnen Wilhelminapier i Rotterdam. Tanken var å forvandle området til en urban sone
med butikker, kontorlokaler, boliger og rom til fritidsaktiviteter. Bygningen er utformet som en vertikal by og kan nå
briske seg med tre spektakulære, 150 meter høye tårn med
et sammenkoblende marknivå. Et av tårnene rommer hotell
og kontorlokaler, det andre rommer kontorlokaler av varierende størrelse i et areal på til sammen 60 000 m2, mens det
tredje tårnet gir plass til 240 leiligheter. De tre tårnene deler
fellesarealer i første etasje beregnet på butikker, restauranter
og parkering. Tårnene står i en avstand på sju meter fra hverandre og har et samlet gulvareal på 162 000 m2. Takket være
en utforming med flere overlappende blokker og en felles,
sammenkoblende base var utfordringen med 44 etasjer høye
tårn som strekker seg mer enn 100 meter i høyden, aldri noen
hindring da den eksepsjonelt kompakte bygningen ble til. De
uregelmessige blokkene gir også bygningen et preg av stadig endring, med et formspråk som oppleves på ulike måter
avhengig av hvor i byen bygningen betraktes fra. Energiytelse
og et bærekraftig perspektiv var også faktorer som ble tatt
i betraktning i prosjektprosessen. Alle kontorer i bygningen
har energiklasse A, og en stor del av energien produseres
av solpaneler som er installert på tårnenes tak. I tillegg er det
funnet plass til ni vindturbiner, og til bygningens kjøle- og oppvarmingssystem benyttes vann fra elven.

Prosjektinformasjon
Sted: 		
Rotterdam i Nederland
Arkitektfirma:
OMA (Office for Metropolitan
		Architecture)
Arkitekter: 		
Rem Koolhaas, Reinier de Graaf,
		
Ellen van Loon
Fasadedesign:
Permasteelisa, Middelburg
		
(kontorer, hotell og første etasje),
		
TGM, Asten (boliger)
Fasade: 		
WICTEC EL spesialtilpasset
		elementfasade
Vinduer: 		
WICLINE 65
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Arkitekt: OMA (Office for Metropolitan Architecture)
Produsent: TGM (Technisch Gevelbouw Management)
Foto: Ossip van Duivenbode

En unik fasadeløsning. Da prosjektprosessen ble startet opp, og kontrakten var underskrevet, var den spesifikke
fasadeløsningen fortsatt ikke fastsatt. Avtalen var i stedet
basert på design og funksjon, utarbeidet av arkitekten. Med
sin ekspertise på større prosjektløsninger ble WICONA valgt
som systemleverandør til det tredje tårnet. WICONAs gode
muligheter for å gjøre tester i egen regi og den direkte koblingen til Sapa Extrusion var faktorer som bidro til valget av
systemleverandøren. Kalkyler ble utarbeidet og tester gjennomført for å sikre at de høye prosjektkravene til vindlast,
lufttetthet, regntetthet og termisk isolering var oppfylt.

WICONA UNITISED FACADE

på grunnlag av WICONAs WICTEC EL elementfasade. Mer
enn 27 prosjektspesifikke profiler og 35 typer spesialutstyr ble
utviklet for prosjektet. De åpningsbare enhetene i bygningen
består WICONAs parallellåpnende vinduer WICLINE 65.
De Rotterdam er et lysende eksempel på hvordan det med
godt samarbeid og prosjekttilpassede løsninger er mulig å
skape spektakulære og unike bygninger. Bygningen er kåret
til «The best tall building in Europe» og kom på andreplass i
«The best tall building worldwide». Og vi er hjertens enige i at
bygningen virkelig setter preg på Wilhelminapier…

Tårnets fasade består av en av markedets mest moderne systemløsninger, med mer enn 9200 m2 fasade levert fra WICONA. Til prosjektet ble en spesialtilpasset løsning utarbeidet

Kåret til «Best tall building in Europe» og nummer to i klassen
«Best Tall Building Worldwide» av CTBUH. Finalist i Mies Van der
Rohe Awards 2015.
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Referanser
WICTEC elementfasade skaper
spennende arkitektoniske
fasadeuttrykk og helt nye
bybilder, både lokalt og verden
over.

Segerstedthuset, Uppsala universitet

Tornado Tower

Sted:
Arkitekt:
Produsent:
Fasade:
Illustrasjon:

Sted:
Arkitekt:
Produsent:
Fasade:
Foto:

Uppsala, SE
3Xn
Staticus UAB
WICTEC 50EL, WICTEC 50, WICTEC 50HI
3Xn

Fornebuporten
Sted:
Arkitekt:
Produsent:
Fasade:
Foto:
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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

Sted:
Arkitekt:
Produsent:
Fasade:
Foto:

Sted: Birmingham, UK
Arkitekt: Make Architects
Produsent: HAGA Metallbau
Fasade: 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
Sted:
Arkitekt:
Produsent:
Fasade:
Foto:

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

Hus Kuggen, Lindholmsplatsen

Copenhagen Towers

Sted:
Arkitekt:
Produsent:
Fasade:
Foto:

Sted:
Arkitekt:
Produsent:
Fasade:
Foto:

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

København, DK
Foster + Partners
Feldhaus
WICTEC EL60
Olaf Rohl Aachen, © Saint-Gobain
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Prosjektsupport
WICONA er med deg fra begynnelsen

WICONAs supportteam har mangeårig erfaring og hjelper deg
gjennom prosjektets ulike faser, allerede fra tidlig i prosessen.
Våre konstruktører yter support og gir råd om profilvalg,
prosjektering, konstruksjonsløsninger, beregninger, prosjekttilpasning og tegninger. Utallige prosjekter av ulike
størrelser er realisert rundt omkring i verden med WICONAs
elementfasadeløsninger.
I WICONA vet vi at en lokal kontakt og smidig, rask support
er helt avgjørende i planleggingen og gjennomføringen av et
prosjekt. Vi vet også at en global referanse- og kunnskapsbase
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er en uvurderlig fordel i de ulike trinnene i byggeprosessen.
WICONA kombinerer begge disse styrkene. Med lokal
tilstedeværelse sikrer vi at du alltid får den supporten du trenger
for optimert og smidig planlegging. Med kontinuerlige møter
og tett dialog utarbeider vi sammen den perfekte løsningen
for akkurat ditt prosjekt. Samtidig kan vi tilby deg en gedigen
referanseportefølje av globale WICONA-prosjekter som er
realisert rundt omkring i verden. Med vår kunnskap og support
kan du føle deg trygg gjennom hele prosessen, uansett
prosjektets karakter.

WICONA UNITISED FACADE

Prosjektsupport
Ring 22 42 22 00 eller send e-post til wicona@wicona.no
Ta kontakt, så forteller vi mer om hvordan du kan dra nytte av
WICONAs elementfasadeløsninger, hele veien fra planleggingsprosessen til en effektiv byggeprosess og pålitelig gjennomføring.
Sammen sikrer vi at ditt prosjekt blir gjennomført på en enkel måte,
og at resultatet blir akkurat så optimalt som du kan forvente av et
fasadesystem fra WICONA. Med systemprodukter og support fra
WICONA kan du alltid føle deg trygg.

Alt materiell du trenger,
på ett og samme sted
Via WICTIP, WICONAs digitale informasjonsplattform får du som
bruker tilgang til hele WICONAs utvalg av tegninger og teknisk
dokumentasjon. Vi har samlet alt i én plattform slik at brukerne på
en enkel og lettvint måte skal få tilgang til oppdatert informasjon og
komplett dokumentasjon for våre systemprodukter.
Besøk www.wictip.com, og få tilgang til materiell som gjør hverdagen enklere!

Verktøy for en enkel
planleggingsprosess
For å lette og korte ned planleggingsprosessen tilbyr WICONA et
stort utvalg med tilgjengelige BIM-objekter. Siden vi tilbyr ferdige
BIM-modeller, kan prosjekter utformes og gjennomføres på kortere tid og med maksimal presisjon. Med WICONAs tegneverktøy
WIC3D skapes nye muligheter for å lage to- og tredimensjonale
fasadekonstruksjoner. Programvaren fungerer også som BIMkonfigurator.
Alle høykvalitetsmodeller fra WICONA fås i flere formater (Autodesk
Revit, ArchiCAD, IFC) og kan lastes ned fra WICONAs nettsted.
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Arkitekt: FXFOWLE
Produsent: Intercom
Foto: Williams New York / Alchemy Properties Inc.

WICONA UNITISED FACADE

Technik für Ideen
Bygninger står i dag for en stor del av verdens energiforbruk, og det kreves umiddelbare tiltak for å oppgradere
energieffektiviteten. Store krav settes allerede i dag til arkitekturen, både når det gjelder funksjon, miljø, ytelse
og design. Med flere innovative løsninger viser WICONA at vi er rede for de individuelle og høye kravene som
morgendagens byggeprosjekter vil kreve.
Fremtidens byer står overfor store utfordringer. Befolkningen
i byene øker, tilgangen til landarealer blir mindre, og tomteprisene endrer seg, samtidig som økt energieffektivitet og
minimal miljøpåvirkning blir stadig viktigere. Ifølge FN har 50
prosent av jordens befolkning bodd i byer siden år 2008.
Noen av disse byene har på bare et par tiår vokst til å bli
storbymetropoler, og 36 slike byer huser allerede nå mer enn
ti millioner innbyggere.

Utviklingen av morgendagens by peker stadig i retning av mer
«bærekraftige» byer, der økonomiske, sosiale og miljømessige
aspekter kombineres. Målet er å håndtere forbruket av naturressurser på en langsiktig og bærekraftig måte og sette innbyggerne i fokus ved byplanlegging. Også arkitekturen må
tilpasses til slike forhold, og samtidig oppfylle kravene som
settes av byens innbyggere. Nye generasjoner og levevaner
setter nye, høyere krav til arkitekturen.

I 2020 beregnes det at 80 prosent av Europas befolkning vil
bo i urbane områder. I 2050 vil mer enn to tredjedeler (hele 70
prosent) av planetens befolkning være innbyggere i en by. Og
2050 er ikke så langt frem i tid.

Med dette i tankene, hva vil morgendagens arkitektur føre
med seg? Building Information Modelling (BIM) har allerede
begynt å revolusjonere hvordan vi planlegger, utformer,
bygger og håndterer bygninger og infrastruktur. Det er også
klart at fremtidens bygninger og arkitektur vil kreve løsninger
der design og ytelse går hånd i hånd. Unike bygninger krever
individuelle løsninger, der krav til energiytelse og et unikt
formspråk blir en stor utfordring. Når dette skjer, vil det være
utfordrende, men også fascinerende å være med og forme
morgendagens bygninger.

Denne sentraliseringen av mennesker skaper store utfordringer – hvordan skal vi kunne leve sammen under slike
forhold? Det vekker også tanker om andre faktorer, som
klimaendringer, forbruk av naturressursene, den digitale utviklingen, nye levevaner. Alle representerer både utfordringer
og muligheter og tvinger oss til å tenke i nye baner.

WICONA er rede!

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

Arkitekt: X. Barrutieta, E. Goikoetxea,
J. delaFuente, S. Pérez
Produsent: 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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