
ORKLA CITY – Energifokus med ekstremt tette fasader fra
WICONA
Som et innovativt landemerke på Skøyen ligger Orklas nye hovedkontor. Et miljøbygg med høyisolerte elementfasader som slipper inn
maksimalt med dagslys og gir optimalt utsyn, samt solceller på både taket og i rekkverkssystemer.

Orkla City som har fokus på innovasjon, modernitet og bærekraft ligger på Skøyen, Oslos tredje største knutepunkt for kollektivtransport. Orkla City tilbyr
en åpen og publikumsvennlig atmosfære mellom det 16 etasjer høye kontorbygget og det 7 etasjer høye leilighetsbygget. Gateplanet rommer bl.a. pop-up
butikker og restauranter. Tanken var og er at bygningsmassen skal sees på som en miniatyrby, der du har alt samlet under ett med fokus på et moderne og
bærekraftig miljø.

Rekordlavt energiforbruk

Kontorbygget har hele 900 fasadeelementer (8.300 m²) som består av glassfelt og isolert klimavegg. Glassenes bredder varierer fra 80 cm nederst og øker
til 240 cm øverst, og skaper således en illusjon av lavere høyde enn sine 16 etasjer. Utvendig solskjerming er integrert i elementene og styres sentralt for å
kontrollere solens påvirkning på inneklimaet. Sammen med solceller på tak og i rekkverk resulterer dette i lavere energiforbruk.

Orkla Citys varme- og kjølebehov er bemerkelsesverdig lavt og redusert til et minimum ved hjelp av en godt isolert bygningskropp. Tetthetsmålingene ga et
ekstremt godt resultat. «Vi oppnådde 0,1. Det må være ny rekord for oss, og viser at de prefabrikkerte fasadelementene fra WICONA er tette» opplyser
entreprenøren Skanska. Orkla City er sertifisert i henhold til BREEAM-Nor Excellent og med Energimerke A.

Rask byggeprosess og økt transparens

Til Orkla City tok WICONA fram en prosjektløsning av elementfasaden WICTEC EL. Fasadene er konstruert for å forenkle og rasjonalisere
produksjonsprosessene i verkstedet. Elementene blir produsert ferdige innomhus, helt væruavhengig, og sikrer således ensartet og høy kvalitet på det
ferdige produktet.
Løsningen har plass til godt isolerte og personsikrede tre lags glass, samt isolasjonstykkelse som gjør at elementfasaden tilfredsstiller de lokale krav.
I tillegg til dette ble det også levert ca. 2.000 m² plassbygde slanke WICTEC 50SG structural glazing fasader. Monteringen startet i januar 2018 og bygget
var tettet i løpet av oktober samme år.
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A German brand founded in Ulm in 1948, WICONA has become a global benchmark for technologically advanced aluminium solutions for
curtain walls, solar protection, doors and windows, including bullet and fireproof systems. It has introduced to the market the most advanced
innovations that have been progressively adopted by all manufacturers, including the thermal breaks for aluminium frames.

WICONA continues to demonstrate its focus on efficiency and sustainability by using thermal insulation strips made from recycled polyamide,
which helps to significantly reduce CO2 emissions. With sustainability being one of the brand’s key objectives, WICONA controls all the
production phases to guarantee the optimal performance of its systems and, together with designers and façade developers, creates
customised solutions constantly pushing the boundaries of energy efficient and sustainable buildings. WICONA belongs to the Norwegian
company Hydro, a fully integrated aluminium company with 35,000 employees in 40 countries on all continents, combining local expertise,
worldwide reach and unmatched capabilities in R&D.

>> www.wicona.com


