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Energibesparelsespotentialet for moderne glas 
 
Bertrange, Luxembourg, 10 november 2020 – I 2030 ville europæiske bygninger bruge 
næsten 30 % mindre energi, hvis de alle brugte højtydende glas, ifølge den seneste 
forskning, som er bestilt af Glass for Europe. I Guardians portefølje finder du nøje udvalgt, 
termisk isolerende glas, som kan bruges i mange steder i moderne, energieffektive 
bygninger. 
 
Reduktionen af energiforbruget er en af de nøglemål, som den europæiske union har 
defineret. Energi kan overvejende spares gennem forbedring af bygninger, der stadig 
bruger enorme mængder energi. Derfor er det indlysende, at emnet energieffektivitet 
diskuteres bredt i byggesektoren. I denne sammenhæng er de mest populære emner 
vedvarende energi og varmeisolerende materialer. Imidlertid viser det sig, at facadeglas har 
stort potentiale. Forskningen, som blev bestilt af Glass for Europe, viser at brugen af 
højtydende glas kan hjælpe med at nå målet på relativt kort tid. 
 
To måder for Europa 
Forskningen i Glass for Europe-rapporten ”Glazing Potential Energy Savings & CO2 
Emission Reduction” Blev udført af TNO og viser analysen af to hypotetiske scenarier. 
Disse scenarier forudsætter, at alle bygninger i EU inden 2030 eller 2050 vil være udstyret 
med den anbefalede glastype. I første tilfælde, ville de forbruge 29 % mindre energi årligt, 
hvilket ville betyde en reduktion i CO2-udledningen på 28 %. Ifølge scenariet for 2050 ville 
den potentielle energibesparelse være på omkring 37 % med en lignende reduktion i CO2-
udledningen.  
 
Estimaterne for Norden er også optimistiske. Brug af den rigtige glastype kunne i 2030 
reducere den mængde energi, der forbruges af bygninger med 32 procent i Danmark og 34 
procent i Sverige og Finland. I 2050 ville det være helt op til 42 % i Danmark, 43 % i 
Sverige og også 43 % i Finland. Interessant nok kunne næsten halvdelen af de potentielle 
besparelsesprognoser for 2030 opnås på de første 10 år, hvis vi brugte nøje udvalgt glas i 
nye bygninger og fordoblede koefficienten (fra 2 % til 4 % årligt) omkring erstatningen af 
gamle ruder med højtydende glas. Inden for Europa ville dette betyde et forbrug på helt op 
til 200 Mtoe mindre energi og producere 240 millioner ton mindre CO2.  
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Fremtidens bygninger i dag 
Dataene fra Glass for Europe-rapporten viser klart, at meget energieffektive 
glaspræstationer i væsentlig grad ville gavne miljøet og reducere behovet for opvarmning 
og køling. Blandt nogle af de vigtige parametre i rapporten, kunne man ikke kun nævne 
varmeisoleringskoefficienten (Uw) men også optimal solstrålingstransmission (g). Det er 
værd at bide mærke i, at lystransmissionskoefficienten muligvis også kan generere 
yderligere besparelser, selvom dette ikke blev nævnt i Glass for Europe-rapporten. 
 
Glas, der opfylder disse kriterier, findes i Guardian Glass’ store udvalg.  
 
Nøje udvalgte glasprodukter fra Guardian SunGuard®-serien giver høj lystransmission, og 
styrer også solstrålingstransmission. Dette hjælper med at skabe gode oplyste rum og 
forhindre overophedning i sommermånederne. Om vinteren kan bygningerne på den anden 
side beskyttes effektivt mod de negative virkninger af varmeoverførsel. Disse egenskaber 
gør disse produkter til et populært valg for moderne og energieffektive bygninger.  
 
Guardian Glass leverede sin helårs-løsning, Guardian SunGuard High Performance Neutral 
60/40-belagte glas, der giver en kombination af solstyring og varmeisolering til facaden af 
Fjordenhus i Vejle, Danmark. Glasset blev valgt af Olafur Eliasson grundet glassets 
fantastiske æstetik og de udfordrende buede glasformer i projektet. 
 
Vejle Fjordenhus, som er inspireret af naturen, har sit fundament i vandet, og projektet 
danner en forbindelse mellem Vejle Fjord og Vejle centrum. Bygningen består af fire 
forbundne cylindre, som får den fæstningslignende bygning op på en højde på 28 meter 
med udskæringer lavet i facaderne for at give store dobbeltkurvede vinduer, som lader lyset 
komme ind. 
 
Derudover er flere Guardian Glass-produkter (SunGuard Solar Silver Grey 32, SunGuard 
Solar Silver 20, SunGuard Solar Royal Blue 20, SunGuard Solar Silver 08, SunGuard HP 
Amber 41/29) blevet udvalgt til facaden på Victoria Tower i Stockholm, som er et 
skyskraberhotel beliggende i Kista-distriktet. 
 
Med de 118 meter, er det en af de højeste bygninger i Skandinavien. Bygningen er 
designet af Wingardh Arkitektkontor AB og er fuldstændigt pakket ind i en kappe, og står 
som et fyrtårn langs vejen mellem Stockholm og byens lufthavn.  
 
Tårnets parallelogramform har en rektangulær kasse ovenpå, der gør det muligt for de 
øverste etager at sidde ud over bygningens hovedform, som virkelig viser dens geometri. 
Bygningens facade er fuldt beklædt med farvet glas – et uregelmæssigt mønster af farvede 
trekantede ruder, der giver facaden sin unikke karakter.  
 
På grund af den reflekterende, farverige rudes natur ændres udsigten til bygningen 
afhængigt af seerens perspektiv. Ændringer i dagslys, vejr og årstid påvirker også facadens 
udtryk og skaber en ny og unik oplevelse for alle besøgende. 
 
  



Guardian Glass  
Guardian Glass, a major business unit of Guardian Industries, is one of the world’s largest 
manufacturers of float, coated and fabricated glass products. At its 25 float plants around 
the globe, Guardian Glass produces high performance glass for use in exterior (both 
commercial and residential) and interior architectural applications, as well as transportation 
and technical products. Guardian glass can be found in homes, offices, cars and some of 
the world’s most iconic architectural landmarks. The Guardian Glass Science & Technology 
Center continuously works to create new glass products and solutions using the most 
advanced technology to help customers see what’s possible™. Visit guardianglass.com. 
 
Guardian Industries  
Guardian Industries, a global company headquartered in Auburn Hills, Michigan, employs 
15,000 people and operates facilities throughout North America, Europe, South America, 
Africa, the Middle East and Asia. Guardian companies manufacture high-performance float, 
coated and fabricated glass products for architectural, residential, interior, transportation 
and technical glass applications, and high-quality chrome-plated and painted plastic 
components for the automotive and commercial truck industries. Guardian’s vision is to 
create value for its customers and society through constant innovation using fewer 
resources. Guardian is a wholly owned subsidiary of Koch Industries, Inc. Visit 
guardian.com. 
 

 
Fjordenhus, Vejle, Denmark. 
(foto Anders Sune Berg / ©2018 Olafur Eliasson, GRDPR178)  
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Victoria Tower, Stockholm, Sverige. 
(foto Lis Mariusz, GRDPR178)  
 
 
 
Denne pressemeddelelse og relevant fotografi kan downloades fra 
www.PressReleaseFinder.com. 
 
For billeder med høj opløsning bedes man kontakte Siria Nielsen (snielsen@emg-
marcom.com, +31 164 317 036). 
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