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Introduksjon
• Vi som mennesker har endret vår livstil på en
drastisk måte i de siste 30 årene.
• Verden rundt, ønsker mennesker seg et mer
komfortabelt liv. Dette kommer med en økende
belastning på miljø og press på ressursene som
vi har.
• Bygninger representerer 40% av klimautslippet i
verden
• Globale utfordringer med klimaendringer
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Hvorfor snakke om fasader?
Sikkerhet

Energi

De er en veldig viktig del av den
arkitektoniske utformingen av bygg

Fasader har mange roller i bygg og
er delvis prosjektert av mange
forskjellige faggrupper
 Som bruker er de også vår grense
og kobling mellom «inne» og
«ute»
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Nye tanker rundt fasader
 FRA EN FASADE SOM ER
• Bare en konstruksjon som skal beskytte oss fra vær og uteklima
• Prosjektering av fasader «lag per lag»
• Bruker løsninger med motvirkende effekter eller som
konkurrerer mot hverandre
• Fasadene som statiske enheter

 TIL EN FASADE SOM ER
• Som en «levende enhet»
• Som tar en aktiv rolle mht. energi og inneklima
• En robust, fleksibel løsning som kan tilpasse seg til forventede
og uventede endringer i driftsfasen
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Hva er en smart fasade?
 Smarte fasader en kombinasjon av
• Passive komponenter

Kognitive

• Aktive komponenter

• Kognitive komponenter

 To typer kontroll
• «Intrinsic» kontroll
• Autonomt system som reagerer på et stimuli

• «Extrinsic» kontroll
• System som kan styres ved hjelp av et eksternt styringssignal
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Aktiv
Passiv

Mulige fordeler ved å bruke smarte fasader
• Gjør det mulig å utnytte fornybare ressurser i nærområdet (sol, vind, varme,
kulde osv.) -> redusere bruk av «kjøpt» energi

Looman, 2017
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Mulig fordeler ved å bruke smarte
fasader
• Forbedre termisk komfort, visuell komfort og inneklima generelt i bygget -> øke
brukerkomfort
• Forbedre styring på energibruk, distribusjon og lagring -> redusere driftskostnader

8

(ZAG Solar, courtesy of Christoph Maurer 2017)

(Gellings, 1985)

Eksempler på teknologier
• PCM

• Termisk masse

• Termotropiske vinduer

• Integrerte solceller

• Elektrokromatiske
vinduer

• Flyttbare
isolasjonspanel

• Vinduer med flytende
krystaller

•…

• Skjermingssystemer
• Dynamisk isolasjon

• Frikjøling via vinduer
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Smarte fasader – eksempler
"Light" Tech

Al Bahr tårne i Abu Dhabi
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"High" Tech

The Edge i Amsterdam

"Light" Tech
Al Bahr tårne i Abu Dhabi
• Den utvendige skjerming system er
designa for å åpne og lukke iht. sol
høyde.
• Det er installert sensorer som kan
overskride kontrollen hvis det er for
eksempel varmere enn planlagt,
mindre sol eller mye vind.
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• Målet var å redusere solvarmetilskudd
med 50% sammenlignet med et
tilsvarende bygg i Midtøsten
• Det er prosjektert at en reduksjon i
internvarmetilskudd skal føre til mindre
behov for kjøling og da et mindre
(billigere) kjøleanlegg

Men også smarte systemer:

"High" Tech

•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Edge – Amsterdam
Smarte fasader:
• Solcellepaneler integrerte i fasaden mot
sør
• Persiennene mot sør er designa for å ha
en optimal vinkel som balanserer dagslys
og skjerming
• Atrium mot nord
• Termisk solfanger
• Bygget produserer 102% av sitt
energibehov
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• Redusert behovet med 70% iht.
tilsvarende bygg i Nederland

BREEAM-NL
98.36%.

Kognitive teknologier
28 000 sensorer
Smart parkering
Smart belysningsanlegg
Individuell inneklima styring
1000 kontorplasser for 3000 ansatte
Lagring av termisk energi i bakken
72% av ansatte fornøyde med apen
Ingen klage på inneklima så langt

Hva er viktig med smarte fasader?
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Hva er viktig med smarte fasader?
 Det må prosjekteres på tvers av alle faggruppene. Vi må ut av komfortsonen
 Smarte fasader må være så kostnadseffektive som mulig:

• De må prosjekteres basert på kunnskap om hvordan bygget skal driftes, basert på reelle
lasteprofiler og det må være en klar, definert strategi
• Denne strategien må utvide seg fra investering, til driftsfase, vedlikehold, mulighet for
gjenvinning, og retur på investeringer (iht. energikostnad men også fornøyde bruker, mindre
sykemelding, attraktiv arbeidsplass, høyere utleie pris osv.)
• Teknologien som brukes må være relevant for det type bygg

Minimere kompleksiteten: bruk bare så mye teknologi som nødvendig for å nå
målene
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Veien videre med smarte fasader
 Smart fasader alene kan ikke gjør et bygg til et
nullutslipp bygg og krever at systemene i bygget
kobles sammen.
 Plug and play. Det kan tenkes at vi kommer til å
utvikle modulløsninger som er «smarte» og som er
egnet til spesielle type bygg
 Vi har allerede utviklet en god del av de
teknologiene som skal hjelpe å prosjektere smarte
fasader og smarte bygg. Men vi skal trenge
avanserte verktøy for å visualisere løsninger. Dette
blir nødvendig for å koble alle fagene sammen,
f.eks. med hjelp av BIM eller VR
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Nordan SOLAR

Veien videre med smarte fasader
• Endring i skalaen fra smarte fasader og smarte bygg til smarte nabolag

Snøhetta illustrasjon
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Veien videre med
smarte fasader
• Bygningene kan fungere sammen
som et intelligent nettverk som
produseres, lagrer og distribuerer
energi innenfor nettverket og
minimere bruk av kjøpt energi
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Veien videre med smarte fasader
• Og dette kommer med nye utfordringer for byggherrer, kommuner,
energiselskap… som blir sentralt i ZEN (Zero Emission Neighborhoods)
arbeid
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Oppsummering
• De må følge en veldig klar strategi for at de skal lykkes
• Det skal kreve endringer i hvordan vi prosjekterer og tenker bygg
• De trenger et større og kontinuerlig samarbeid mellom faggruppene
• Digitalisering i vår hverdag kommer med enorme muligheter, spesielt for
smarte bygg.
• Smarte fasader krever at vi kommer ut av vår komfortsone
• Smarte fasader blir en viktig del for å kunne bygge nullutslipp nabolag eller
«smart cities»
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Teknologi for et bedre samfunn

