Vil du bli partner i forskningsprosjekt
om sikre glassrekkverk?
Det er mange potensielle feilkilder i byggeprosessen og ved bruk av glassrekkverk. Konsekvensene kan være fatale. Rik g prosjektering, spesielt av innfes ng, er u ordrende.
Mange glassrekkverk testet i SINTEF Byggforsk sine laboratorier møter ikke norske krav.
De siste ‐femten årene har glassrekkverk bli ta i bruk i
stor skala. De e er este sk ltalende produkter som har
ﬂere fordeler for brukere av bygningene; for eksempel
mer lys inn i bygningene og bedre utsyn. Sam dig ﬁnnes
det i dag glassrekkverk montert på norske bygninger som
ikke er sikre nok. Glassrekkverk har blåst ned, og brukere
forteller om glassrekkverk som oppleves utrygge.

SINTEF Byggforsk ønsker å søke Norges forskningsråd om
delﬁnansiering l et forskningsprosjekt om sikre glass‐
rekkverk.

SINTEF Byggforsk har erfart gjennom tes ng at rekkverke‐
nes styrke, s vhet og innfes ng varier i kvalitet, og o e
ikke møter norske krav. Vi har ﬂere hypoteser om årsaker
l de e. U ordringer oppstår gjerne i grensesni et mel‐
lom aktørene i byggeprosessen, som mangelfull produkt‐
dokumentasjon og for dårlig informasjonsﬂyt.

GEVINSTER OG RESULTATER FOR PARTNERE

Vi trenger derfor partnere fra hele verdikjeden i byggeprosessen (bransjeforening, myndigheter, arkitekt, entre‐
prenør, produsent, montør, slu bruker).






Ny kunnskap og innova ve løsninger, produkter og
tjenester
Tidlig lgang l forskningsresultater
Økt sikkerhet i anvendte løsninger
Redusert risiko for uønskede hendelser og erstat‐
ningsansvar
Samhandling med aktører i hele byggeprosessen
Eksempler på preaksepterte løsninger
Bransjeveileder
Anvisning i Byggforskserien
Økt fokus og kontroll fra myndighetene
Ser ﬁseringsmuligheter
Andre forslag fra bransjen selv

Det er stor variasjon i kompetanse blant aktører og bruke‐
re av glassrekkverk. Teknisk godkjenning eller andre god‐
kjenningsordninger er lite utbredt og dekker ikke nødven‐
digvis samspillet mellom glassrekkverket og resten av byg‐
ningen. Enkel lgang på billige "gjør det selv‐løsninger"
gjennom ne handel og lavpriskjeder fører l at uegnede
produkter anvendes i privatmarkedet, uten at kjøperne
nødvendigvis har kompetanse om rik g montering og
bruk. De e u ordrer sikkerheten.









I dialog med Glass og Fasadeforeningen har SINTEF Bygg‐
forsk avdekket et stort behov for forskning og innovasjon. Vi trenger å få bedre innsikt i årsakssammenhenger
og øke sikkerheten forbundet med glassrekkverk.

Er du fra en dedikert bedri som ser et konkurransefortrinn ved å være partner i et forskningsprosjekt om
sikre glassrekkverk?
Ta kontakt med oss og få mer informasjon!

KONTAKTPERSON:
Jan‐Fredrik Aasheim | Tlf. 992 78 833 | jan.aasheim@sintef.no

