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Et af de største udviklingsprojekter i Norge, Økern Portal, anvender en facadepanelløsning 

fra WICONA fremstillet af Hydros aluminiumlegering CIRCAL 75R. 

Økern Portal, en innovativ kontorbygning med WICONA-facader baseret på Hydros CIRCAL 75R, 

som er en aluminiumlegering baseret på genvundet aluminiumskrot og en af de mest bæredygtige 

på markedet. Hydro CIRCAL 75R er en førsteklasses aluminiumlegering med et certificeret indhold 

på mindst 75 % genvundet aluminiumskrot. 

Projektet, som er designet af DARK Arkitekter, har et areal på 80.000 kvadratmeter – inklusive 
kontorlokaler, et Radisson RED hotel, fællesområder og et fødevaremarked – og er udviklet efter 
de strengeste standarder for energieffektivitet. Hele den udvendige beklædning er fremstillet af 
WICONA-facader med aluminiumlegeringen Hydro CIRCAL 75R, en løsning der skåner miljøet og 
bidrager til at gøre bygningen yderst bæredygtig. Projektets design indeholder også tiltag til 
genskabelse af biodiversiteten i form af omfattende grønne tagområder og lokale afgrøder. 
Energiforbrug, forurening og materialeforsyning er blevet nøje gennemgået med henblik på at sikre 
et bæredygtigt byggeri og en forlænget levetid, samtidig med at standarderne for opnåelse af en 
BREEAM-klassifikation som ”Excellent” er blevet overholdt.  
 
Bygningen er udformet som en skov med en række stier, der forbinder byområdet mod øst med 
forstæderne mod vest. ”Stilkene” vokser op fra en letvægtssokkel og forgrener sig for at støtte 
konstruktionen. ”Bladene” som udsmykker facaden er segmenterede for at fange lyset og give en 
fornemmelse af bevægelse. Bygningens overraskende form skaber en stærk identitet i det store, 
omgivende bylandskab, samtidig med at dens arkitektoniske detaljer menneskeliggør den. For at 
øge mængden af offentlige arealer er bygningen designet med udkragninger, så hele parken 
strømmer igennem den. Desuden er fritids- og restaurationsarealerne blevet placeret i dette 
område med henblik på at skabe liv og aktivitet i alle døgnets timer. 
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I dag repræsenterer byggebranchen i Europa 40 % af det totale energiforbrug, den producerer 

35% af drivhusgasudslippene og står for en tredjedel af det affald, som produceres på planeten. I 

2018 var det samlede CO2-udslip på 37.000 tons. Det har en enorm indvirkning på miljøet, men 

samtidig indikerer det også, at der er gode muligheder for at reducere det. Fra og med 31. 

december 2020 kræver europæisk lovgivning, at alle nybyggerier skal være baseret på nulenergi, 

hvilket betyder, at det meste af den energi, som anvendes i bygningen, skal komme fra 

bæredygtige kilder. Endvidere kræves det fra 2030, at de gasser, som er ansvarlige for 

drivhuseffekten, skal være reduceret med 40 %, og med 80 % fra 2050. Byggebranchen spiller en 

fundamental rolle, når det gælder om at muliggøre dette. 1 

14.600 m2 facader fremstillet af WICTEC EL evo facadepaneler fra WICONA  
 
-I denne bygningen er der en stor facade at beklæde, og placeringen af vinduerne spiller en vigtig 
rolle. Rent faktisk har der været masser af diskussioner gennem hele projektet om, hvordan vi 
skulle designe facaden, så den blev tilpasset til kravene i BREEAM-certificeringen. Og vi blev 
meget begejstrede for at høre, at vi kunne få en facade fremstillet af genvundet materiale med 
Hydro CIRCAL 75R og dermed kunne integrere bæredygtighed i facaderne, forklarer Arne 
Reisegg‐Myklestad fra DARK Arkitekter.  
 
Til den unikke udvendige beklædning af bygningen blev facadepanelløsningen WICTEC EL evo 
specialtilpasset for at opfylde projektets krav, således at den består af en modulopbygget 
støttekonstruktion i aluminium med isolatorer til termoruder i udsynsområderne og højisolerede 
uigennemsigtige paneler. Det udvendige solafskærmningssystem er baseret på persienner med 
lameller, og for at integrere det i facaden har WICONA udviklet nogle specielle lodrette 
styreskinner og vandrette afskærmninger i stort format.  
 
Facadepanelløsningen WICTEC EL evo garanterer særdeles høj sikkerhed og ydeevne. Dette 

bekræftes af talrige patenter og certificeringer, der beskriver den som en innovativ og 

højteknologisk facade. Endvidere tilbyder den unik frihed til design af hvert enkelt projekt, fordi den 

er så let at tilpasse til ethvert koncept. Produktionen udføres på værkstedet, hvilket garanterer en 

høj grad af sikkerhed og proceskvalitet ud over markante tids- og omkostningsbesparelser. 

Hydro CIRCAL 75R, en førsteklasses aluminiumlegering med minimum 75 % genvundet 
aluminiumskrot  
 
For at reducere byggematerialernes CO2-belastning er det afgørende at styre fremstillingen af 
byggeprodukterne, samtidig at man stimulerer en cirkulær økonomi i systemet, dvs. 
genanvendelse og genbrug af brugte materialer.  
 
Hydro CIRCAL 75R er et materiale certificeret af DNV‐GL, et uafhængigt organ som garanterer at 
75 % af materialet kommer fra aluminiumskrot, hvilket vil sige aluminium som har nået afslutningen 
af sin livscyklus. Det udgør en af de største nyudviklinger i mange år, når det gælder 
bæredygtighed i byggebranchen. For virkelig at forstå, hvor stor en fordel dette er, når det gælder 
om at reducere udslippene, er her to kendsgerninger: det europæiske emissionsgennemsnit er 8,6 
kg CO2 per kg aluminium. Globalt er gennemsnittet 18 kg CO2 per kg aluminium. Med Hydro 
CIRCAL 75R falder dette tal til omkring 2,0 kg CO2 for hvert kg aluminium, det laveste CO2-udslip 
på markedet. 2 

 
Produktionen af Hydro CIRCAL 75R starter hos Hydro i Dormagen (Tyskland), hvor det genvundne 
materiale, som er velegnet til at producere aluminiumlegeringen, udvælges, og den slutter på 
Hydros anlæg i Clervaux (Luxembourg), hvor der tilsættes primæraluminium til det genvundne 
aluminium, indtil der opnås et materiale, som igen er velegnet til byggeri. Processen til produktion 
af dette materiale er 10 gange renere end traditionelle systemer, dens CO2-udslip ligger langt 
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under gennemsnittet på det nuværende marked og reducerer det med næsten 40 % i forhold til 
udslippene fra en traditionel aluminiumproces.  
 
Økern Portal er et af de første projekter fremstillet ved hjælp af WICONA-facader med Hydro 

CIRCAL 75R aluminium. ”Vi arbejder i en branche, som udleder store mængder CO2, både i byen 

og i naturen. Vi vil gerne bidrage med et positivt aftryk gennem bæredygtighed,” siger Tor Christian 

Møglebust fra DARK. 

 
 
Projekt: Økern Portal Placering: Oslo, Norge  
Arkitektfirma: DARK Arkitekter Facader udført af: Staticus  
Anvendt WICONA-løsning: Specialopdelte facadepaneler af typen WICTEC EL evo   
Fotos: Med tilladelse fra Dark Arkitekter 
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WICTEC EL evo 

Tekniske egenskaber:  
 
• Skræddersyet, enhedsopdelt facadeløsning til bygninger med et unikt visuelt design  
 
• Meget velegnet til store, gennemsigtige facader  
 
• Individuelle, skræddersyede facadesystemer til opfyldelse af specifikke krav i hver enkelt 
bygning; udviklet af internationale WICONA-eksperter og afprøvet på WICONA’s certificerede 
testcenter  
 
• Produktion af komplette enheder på værksted, så man undgår vejrpåvirkning og dermed sikrer en 
konstant høj produktionskvalitet  
 
• Hurtig, effektiv og projekterbar montage på stedet takket være præfabrikerede og glasforsynede 
enheder med patenteret drænsystem til enhedsopdelte facader  
 
• Enestående ydeevne: høj termisk isolering og lydisolering  
 

Om WICONA 

WICONA er et tysk varemærke grundlagt i Ulm i 1948, og det er blevet en global standard for 
teknisk avancerede aluminiumløsninger til facadepaneler, solafskærmninger, døre og vinduer, 
inklusive skud- og brandsikre systemer. Virksomheden har præsenteret markedet for en række 
avancerede nyskabelser, som gradvist er blevet taget i brug af alle producenter, herunder 
isolatorer til aluminiumrammer.  
 
WICONA demonstrerer til stadighed sit fokus på effektivitet og bæredygtighed ved at anvende 

termiske isoleringsstrimler fremstillet af genanvendt polyamid, hvilket sikrer en markant reduktion 

af CO2-udslippet. Med bæredygtighed som et af varemærkets nøglemål styrer WICONA alle 

produktionsfaser med henblik på at garantere optimal ydeevne for alle sine systemer, og sammen 

med designere og facadeudviklere skaber virksomheden skræddersyede løsninger, som konstant 

rykker grænserne for energieffektive og bæredygtige bygninger. WICONA er ejet af den norske 

virksomhed Hydro, en fuldt integreret aluminiumvirksomhed med 35.000 medarbejdere i 40 lande 

på alle kontinenter, der kombinerer lokal ekspertise, global forskning og uovertruffen kapacitet 

inden for F&U. 

 

https://www.wicona.com/dk/dk/

