
– arkitektur, energianvändning, inneklimat, dagsljus och livskostnader.

ANMÄLAN MED SLUTLIGT PROGRAM

31 maj - 1 juni 2007
Kårhuset vid Lunds Tekniska Högskola.

Arrangeras av Energi och ByggnadsDesign LTH, WSP, Environmental och Skanska Teknik i samarbete 
med Energimyndigheten, BELOK och Energikontoret Skåne.

Nordiskt seminarium 
om Kontorsbyggnader i glas   

Vid seminariet kommer följande frågor att presenteras och diskuteras:

 • Glaskontor – varför då?
 • Är glaskontor energieff ektiva?
 • Hur blir inomhusklimatet?
 • Hur utnyttjas dagsljuset? 
 • Är den visuella miljön bra?
 • Är glaskontor dyrare än andra kontor?
 • Referensprojekt

ANMÄLAN

ANMÄLAN

 SENAST 7 MAJ

 SENAST 7 MAJ

Stadsbiliotek halmstad AstraZeneca Katzan 



Målgrupp
Arkitekter, beställare/förvaltare, tekniska konsulter, energirådgivare, fastighetskontor, stadsbygg-
nadskontor, universitet/högskolor, entreprenörer, fasadleverantörer, glastillverkare.

Antalet kontorsbyggnader i glas ökar?
Särskilt under 90-talet har det byggts kontor med glasfasader (t.ex. WSP’s huvudkontor och Pos-
tens huvudkontor och WHITE´s huvudkontor i Stockholm, Teliahuset, Sigmahuset och Tyrénshuset i 
Malmö). Ökad användning av glasfasader har möjliggjorts tack vare den tekniska utvecklingen vad 
gäller konstruktion och fysiska egenskaper hos glas. De senaste åren har arkitekter börjat intressera 
sig för att även tillämpa tekniken med dubbla glasfasader i Norden. 

I Sverige har sådana byggnader framförallt byggts i Stockholm t.ex. Kista Science Tower, ABB-hu-
set, Kronoberg (polishuset). Nu byggs även kontorsbyggnad med dubbla glasfasader i Malmö av 
Midroc för WSP. Syftet med dubbelfasaden har i dessa fall främst varit att minska övertemperaturer 
i den bakomliggande byggnaden på sommarhalvåret och minska transmissionsförlusterna på vin-
terhalvåret jämfört med en enkel glasfasad. För ABB-huset var även ett viktigt syfte att dämpa ljudet 
från motorvägen utanför byggnaden.

Energianvändning, inneklimat och dagsljus i glaskontor
Kontorsbyggnader med glasfasad har ofta ha en högre energianvändning för kyla och värme än en 
kontorsbyggnad med traditionell fasad. En traditionell glasfasad ökar också risken för otillfredsstäl-
lande termisk komfort nära fasaderna och bländning längre in i byggnaden. 

Varför ett seminarium?
Det fi nns många frågetecken kring glaskontor, vad beträff ar energianvändning, inneklimat, dags-
ljus, visuell komfort och kostnader. Flera projekt vid Energi och ByggnadsDesign LTH, WSP Environ-
mental och Skanska Teknik har de sista åren studerat dessa frågor. Bl a gäller det:

-Forskningsprojektet ”Kontorsbyggnader i glas – Energianvändning och inneklimat” fi nansierat av 
Energimyndigheten och SBUF 

-Demonstrationsprojektet ”Uppföljning av energi, dagsljus och inneklimat för ett glaskontor under 
system- och bygghandlingsskedet” fi nansierat av BELOK

-Demonstrationsprojektet ”Dagsljusinlänkning och solavskärmning för kontorsbyggnader fi nansie-
rat av Energimyndigheten

-EU-projektet “BESTFACADE (BEST practice for double skin FACADEs for offi  ce buildings
http://www.bestfacade.com/ fi nansierat av EU-medel.

Seminariet redovisar resultat från dessa projekt.



Introduction 
State of the art review 

Cutback of non-technological barriers 

Coff ee break
 
Energy related benchmarks and 
certifi cation methods 
Simple calculation method 

Best practice guidelines 
Discussion
 
Lunchbuff é  

Inledning Åke Blomsterberg
moderator Lars Birve

Möjligheter med glas

Danska erfarenheter + Halmstad 
stadsbibliotek 
Halmstad stadsbibliotek 

Krav på glasfasader 

Kaff epaus 

Från Kista Science Tower med dubbelfasad
 till Katzan med enkelfasad 
Erfarenheter från Sigmahuset, Tyrénshuset, 
Teliahuset, till Dockporten 
Norska erfarenheter 

Hybridfasader - den nya moderna  glasfasaden 
Anskaff nings- och årskostnader för glaskontor 
jämfört med referensobjektet (forsknings-
projektet) 

Paneldiskussion 

Gemensam middag på Grand Hotel, Bantorget 1, Lund

Reinhard Waldner, MCE, Austria
Wolfgang Streicher, IWT Graz 
  University of Technology, Austria
Matthew Santamouris/Ifi genia Farrou,
  NKUA-university, Greece

Rogério José Duarte/Mario M Matos, ISQ,
  Portugal
Hans Erhorn/ Heikke Erhorn Kluttig
  Fraunhofer Institut für Bauphysik, Germany
Åke Blomsterberg, University of Lund

Arkitekt Gert Wingårdh, Wingårdh Arkitekt-
  kontor AB samt gästprofessor vid Arkitektur
  och byggd miljö, LTH                                              
Arkitekt Kim Holst Jensen, schmidt
  hammer lassen
Projektledare Christer Knutsson och 
  Rikard Ahlgren, Halmstad Kommun
Fönsterspecialist Diana Avasoo, 
  WSP Environmental

Arkitekt Per-Mats Nilsson, White Arkitekter 

Projektledare Leif Svensson, Wihlborgs

Tekn. dr. Ida Bryn, Erichsen & Horgen

Byggteknisk rådgivare Guisli Benito, Schüco
Kalkylator Lennart Sjödin, WSP Management

Registrering 31 maj,  
kl 8.30 -    

Seminariet inleds med en BESTFACADE-workshop 

BESTFACADE-workshop, 31 maj

9.00 – 9.10 
9.10 – 9.30

9.30 – 9.50
 

9.50 – 10.20
 
10.20 – 10.40 

10.40 – 11.00 

11.00 – 11.20 
11.20 – 11.45 

11.45 – 13.00  
 
Glaskontorsseminarium, 31 maj

13.00 – 13.15   

Kontorsbyggnader i glas – varför då?

13.15 – 13.45 

13.45 – 14.15 

14.15 – 14. 45 

14.45 – 15.00 

15.00 – 15. 20

15.20 – 15.50 
 
15.50 – 16.10 

16.10 – 16.40 

16.40 – 17.10 
17.10 – 17.30 

Summering 
17.30 – 18.00 

19.30 



InventSkins-Envelopes for future buildings
(Planning-Design-Realization-Operation) 

Energianvändning och inneklimat i 
kontor (forskningsprojekt)
Installationsteknik
(forskningsprojekt)

Kaff epaus

Dagsljus i glaskontor (forskningsprojekt)

Nyttan med dagsljus.
Solavskärmning och dagsljusinlänkning i 
befi ntliga kontor, ett demoprojekt (BELOK)

Glasfasader - en utmaning för byggherren
Arkitekturperspektivet
Utformning av ”energieff ektivt” 
glaskontor (BELOK-projekt)

Lunchbuff é  

Förväntningar på nya kontorshus 
och utformning av arbetsplatser

Paneldiskussion

Busstransport från LTH till Malmö
Studiebesök
Busstransport via Malmö C till LTH

Teknisk chef Werner Jager, Hydro Building  
  Systems

Tekn.dr. Åke Blomsterberg/Tekn. lic. Harris 
  Poirazis, Energi och ByggnadsDesign, LTH
VVS-specialist Lars Sjöberg, Skanska Teknik

Tekn.dr. Helena Bülow-Hübe, Energi
  och ByggnadsDesign, LTH
Docent Torbjörn Laike, Miljöpsykologi, LTH
Civ.ing. Peter Pertola, WSP Systems

Projektledare Rikard Sjöqvist, Midroc
Arkitekt Erik Kajo, WSP Arkitektur
Tekn.dr. Åke Blomsterberg,  WSP 
  Environmental

Regionchef Mårten Edstrand, NCC 
  Property Development

Moderator: Lars Birve
Panel: Föredragshållare

Glaskontorsseminarium, 1 juni

Kontorsbyggnader i glas – varför då?

8.30 – 9.00

Är glaskontor Energieff ektiva? Hur blir inomhusklimatet?

9.10 – 9.30

9.30 – 9.45

9.45 – 10.15

Hur utnyttjas dagsljuset?  Är den visuella miljön bra?
 
10.15 – 10.40 

10.40 – 10.55 
10.55 – 11.15 

Nytt glaskontor med dubbelfasad i Malmö - energieff ektiv, bra inomhusklimat och bra visuell miljö?

11.15 – 11.30 
11.30 – 11.45
11.45 – 12.15

12.15 – 13.15

Framtidens kontorsbyggnad

13.15 – 13.45  

Summering 

13.45 – 14.15 
  

Studiebesök vid WSP´s nya Malmökontor med dubbelfasad, som kommer vara färdigbyggt i september 2007

14.30 – 15.00 
15.00 – 16.00 
16.00 – 16. 30

Lokal: Kårhusets aula, Lunds Tekniska Högskola, John Ericssons väg 3, Lund



ANMÄLAN OCH KOSTNAD

Anmälan sker på nedanstående anmälningsblankett eller separat Wordblankett (för elektronisk anmälan) och skall vara oss till-
handa senast senast den 7 maj. 

Seminarieavgiften är 3 500 kr + moms = 4 375 kr inkl. alla måltider och studiebesök. För forskarstuderande är seminarieavgiften 
reducerad till 2 000 kr + moms.= 2 500 kr. Avgiften inbetalas senast den 7 maj till Lunds universitet, postgironummer 1 56 50 –5 
eller bankgironummer 5051-4728. Var vänlig och ange ”Kst 107545, Glasseminarium, ert namn och er organisation” vid inbetal-
ningen. För inbetalning från utlandet vg kontakta Hans Follin på e-mailadress: hans.follin@ebd.lth.se

Namn:

Organisa

Adress: 

E-post:

Telefon:  

Bindande
Energi oc
Lunds Te
Glaskont
Att: Hans
Box 118
221 00 Lu

Hotell
Vi har förb
LUN3105
den 7 ma

ANMÄLAN

ANMÄLAN

 SENAST 7 MAJ

 SENAST 7 MAJ
tion:

    Postnr:           Ort:

    Fax:

Jag önskar lunch torsdagen 31 maj.

Jag önskar delta i den gemensamma middagen på torsdag kväll den 31 maj.

Jag önskar vegetarisk mat vid den gemensamma middagen.

Jag önskar lunch fredagen den 1 juni.

Jag åker med seminariebussen till studiebesöket den 1 juni.

Jag är intresserad av att utnyttja möjligheten att delta som utställare i samband med seminariet. 
En avgift på 5000 kr + moms kommer att tas ut.

 anmälan skickas med e-post till: Hans Follin, hans.follin@ebd.lth.se, eller vanlig post till: 
h ByggnadsDesign

kniska Högskola
orsseminarium 2007
 Follin

nd

okat 30 st enkelrum på Grand Hotel, Bantorget 1, Lund för nätterna 30/5 – 1/6. Vid bokning ange bokningsnummer 
07, vilket innebär att ni får ett rabatterat pris.. Boka via e-post reservations@grandlundia.se eller 046-280 62 00 senast 
j



PRESENTATION AV FÖREDRAGSHÅLLARE:

31 maj BEST FACADE WORKSHOP

 
Reinhard Waldner
Civilingenjör
Projektledare vid MCE Anlagenbau Austria GmbH & Co, 
Wien, Österrike. Han är koordinator för BESTFACADE.

Wolfgang Streicher
Tekn dr
Professor och bitr chef för Institute of Thermal Engine-
ering vid Graz University of Technology, Gratz, Österrike. 
Han är ansvarig för State-of-the-art i BESTFACADE.

Matthew Santamouris
Professor
Chef för group of building environmental studies vid 
National and Kapodistrian University of Athens, Aten, 
Grekland. Han har lång erfarenhet som expert/pro-
jektledare för internationella och nationella FoU-pro-
jekt inom området energieff ektivisering, förbättring av 
inneklimat och ventilation i byggnader. Han ansvarar för 
Cutback of non-technological barriers i BESTFACADE.

Ifi genia Farrou
Civilingenjör
Doktorand vid group of building environmental stu-
dies vid National and Kapodistrian University of Athens, 
Aten, Grekland. Hon genomför en stor del av arbetet för 
Cutback of non-technological barriers i BESTFACADE.

Rogério José Duarte
Civilingenjör
Forskare vid Instituto de Soldadura e Qualidade, Porto 
Salvo, Portugal. Han ansvarar för Energy related bench-
marks and certifi cation i BESTFACADE.

Mario M Matos
Civilingenjör
Forskare vid Instituto de Soldadura e Qualidade, Porto 
Salvo, Portugal. Han arbetar med  Energy related bench-
marks and certifi cation i BESTFACADE.

Hans Erhorn
Civilingenjör
Chef för Department of Heat Technology, vid Fraun-
hofer Institut für Bauphysik, och assistant professor vid 
Stuttgarts Universitet, Tyskland.  Han har varit projekt-
ledare för ca 150 nationella och internationella FoU-
projekt. Han ansvarar för Simple calculation method i 
BESTFACADE.

Heikke Erhorn Kluttig
Civilingenjör
Forskare och gruppchef energikoncept vid Fraunhofer 
Institut für Bauphysik, Stuttgart, Tyskland. Hon arbetar 
bl.a. med för Simple calculation method i BESTFACADE.

Åke Blomsterberg 
tekn dr 
Projektledare vid Energi och ByggnadsDesign, LTH och 
vid WSP Environmental, Malmö, och har lång erfarenhet 
som expert/projektledare för internationella och svens-
ka FoU-projekt inom området energieff ektivisering, för-
bättring av inneklimat och ventilation i byggnader. Åke 
Blomsterberg leder forskningsprojektet ”Kontorsbygg-
nader i glas – Energianvändning och inneklimat” och 
demonstrationsprojektet ”Uppföljning av energi, dags-
ljus och inneklimat för ett glaskontor under system- och 
bygghandlingsskedet” samt ansvarig för Best practice 
guidelines i BESTFACADE.



PRESENTATION AV FÖREDRAGSHÅLLARE:

31 maj eftermiddagen

 
Gert Wingårdh 
arkitekt
Ledare för Wingårdh Arkitektkontor AB samt gästpro-
fessor vid Arkitektur och byggd miljö, LTH. Wingårdhs 
är ett av Sveriges mest välrenommerade arkitektkontor 
och har belönats med fyra Kasper Sahlin pris. Senaste 
priset var 2006 för Aranäs gymnasium i Kungsbacka. 
Bland miljöprojekten märks Universeum i Göteborg, 
som fi ck pris som Sveriges vackraste nybyggnad 2001.

Kim Holst Jensen 
arkitekt
Partner i arkitektkontoret schmidt hammer lassen K/
S, Århus, Danmark. Arkitektkontoret har bl a ritat Nya 
Stadsbiblioteket Halmstad, nominerat till Kasper Salin-
priset 2006 samt Den Sorte Diamant tillbyggnaden till 
Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. 

Christer Knutsson 
ingenjör
Byggteknisk chef vid Halmstads kommun, Fastighets-
kontoret, och har arbetat med Nya Stadsbiblioteket, 
Halmstad, som ritats av arkitektkontoret schmidt ham-
mer lassen.

Rikard Ahlgren 
ingenjör
Projektledare vid Halmstads kommun, Fastighetskon-
toret och har arbetat med Nya Stadsbiblioteket, Halm-
stad

Diana Avasoo 
ingenjör
Projektledare vid WSP Environmental, Göteborg, och 
har under många år bl.a. arbetat som glasrådgivare,   
fönsterexpert, samt med LCC kalkylering. Hon har delta-
git som glasrådgivare vid projekteringen av Nya Stads-
biblioteket, Halmstad. 

Per-Mats Nilsson 
arkitekt
Partner i White Arkitekter samt stf kontorschef vid 
Whites stockholmskontor, Katsan, en kontorsbyggnad 
i glas ritad av Whites arkitekter med speciell satsning 
på innovativa vvs-lösningar. Han var en av de ansvariga 
arkitekterna för Kista Science Tower, som med sitt 160 
meter höga glastorn är Sveriges högsta kontorsbyggnad.

Leif Svensson 
ingenjör
Projektledare vid Wihlborgs Fastigheter AB och ansvarig 
för Wihlborgs del i exploateringsområdet Dockan i Väs-
tra Hamnen, Malmö, ett antal kontorsbyggnader med 
glasfasader.

Ida Bryn 
tekn dr
Partner i den rådgivande ingenjörsfi rman Erichsen & 
Horgen AS, Oslo, och har arbetat med samspelet mellan 
arkitektur och teknik under många år. Bryn har bakgrund 
som forskare vid avdelningen Arkitektur og Byggteknikk 
samt avdelningen Klima og Kuldeteknikk vid SINTEF, 
Norges Tekniska Högskola, Trondheim. Forskningsområ-
det har varit byggnaders energianvändning med speci-
ell fokus mot glasgårdar samt inomhusklimat. 

Guisli Benito 
arkitekt
Arbetar som byggteknisk rådgivare på Schüco sedan 
2003 och har erfarenhet från olika arkitektkontor i Sve-
rige, Norge och Nederländerna.

Lennart Sjödin 
ekonom
Kalkylspecialist vid WSP Management, Malmö, och har 
lång erfarenhet av arbete med aktiv kostnadskalkylering 
och kostnadsstyrning i projektens olika skeden för för-
valtningsbyggnader. Han beräknar livscykelkostnader i 
forskningsprojektet ”Kontorsbyggnader i glas – Energi-
användning och inneklimat”

Lars Birve
Har de senaste åren varit VD för MKB Fastighets AB och 
har erfarenheter från miljonprogrammets inledning på 
60-talet, distribution, tillverkning och export av bygg-
material samt som byggherre i MKB Fastighets AB, Mal-
mö Stads bostadsbolag.
 



PRESENTATION AV FÖREDRAGSHÅLLARE :

1 juni

 
Werner Jager 
tekn dr 
Teknisk chef för Hydro Building Systems, Ulm, Tyskland. 
Hydro Building Systems har ett stort antal genomförda 
projekt runt om i världen med  energieff ektiva glasfa-
sadlösningar t ex aktiva dubbelfasader såsom solfång-
are och solcellsfasader.

Åke Blomsterberg 
tekn dr 
Projektledare vid Energi och ByggnadsDesign, LTH och 
vid WSP Environmental, Malmö, och har lång erfarenhet 
som expert/projektledare för internationella och svens-
ka FoU-projekt inom området energieff ektivisering, för-
bättring av inneklimat och ventilation i byggnader. Åke 
Blomsterberg leder forskningsprojektet ”Kontorsbygg-
nader i glas – Energianvändning och inneklimat” och 
demonstrationsprojektet ”Uppföljning av energi, dags-
ljus och inneklimat för ett glaskontor under system- 
och bygghandlingsskedet” samt är delprojektledare för 
”BESTFACADE”.

Harris Poirazis 
tekn lic 
Doktorand vid Energi och ByggnadsDesign, LTH, och 
bedriver sina forskarstudier inom forskningsprojek-
tet ”Kontorsbyggnader i glas – Energianvändning och 
inneklimat”. Han kommer att disputera under hösten 
2007.

Lars Sjöberg 
civ.ing
vvs-expert vid Skanska Teknik, Malmö, och arbetar med 
analys och design av inomhusklimat i kontor och bo-
städer. Lars Sjöberg ingår som Skanska representant i 
forskningsprojektet ”Kontorsbyggnader i glas – Energi-
användning och inneklimat”.

Helena Bülow-Hübe 
tekn dr 
Har under många år arbetat som forskare och lärare 
vid Energi och ByggnadsDesign, LTH. Hennes speci-
alområden handlar om energibalans för fönster och 
glasfasader, solavskärmning, dagsljus, visuell och ter-
misk komfort. Helena har deltagit i forskningsprojek-
tet ”Kontorsbyggnader i glas – Energianvändning och 
inneklimat” samt varit projektledare för demonstra-
tionsprojektet ”Dagsljusinlänkning och solavskärmning 
för kontorsbyggnader”. Sedan januari 2007 arbetar hon 
på Tyréns AB.

Thorbjörn Laike 
fi l dr i psykologi 
Docent i miljöpsykologi vid Arkitektur och byggd miljö, 
LTH, och hans forskningsområde behandlar interak-
tionen mellan människan och den fysiska miljön. Han 
har speciellt ägnat sig åt ljusets icke-visuella eff ekter på 
människan samt ljusets betydelse för välbefi nnande 
och hälsa.

Peter Pertola 
civ.ing
Projektledare vid WSP Systems, där han leder nätverket 
WSP Ljusdesign och har arbetat med belysnings- dags-
ljus- och energifrågor relaterade till byggnader under 
många år. Hans  specialområden handlar om ljus och 
synergonomi samt sambandet mellan människa, ljus, 
belysning och energi i byggnader.

Rikard Sjöqvist
Projektledare vid Midroc Engineering och har lång er-
farenhet av byggteknik, installationsteknik och installa-
tionssamordning, framförallt i rollen som byggledare.

Erik Kajo 
arkitekt
Avdelningschef vid WSP Arkitektur, Malmö och har lång 
erfarenhet av projektering av kontor, bostäder, kom-
munikations- och reseanläggningar samt infrastruktur i 
Norge, Danmark och Sverige.

Mårten Edstrand
Regionchef vid NCC Property Development AB, Region 
Syd, där han bl a arbetar med fastighetsutveckling och 
skräddarsyr kontorslösningar för olika hyresgäster. Ge-
nom att förstå utvecklingen i samhället så kan framti-
dens arbetsmiljö utformas för att möta framtida behov.
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