STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största
tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det
underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort
förtroende hos arkitekter, fastighetsförvaltare och byggentreprenörer
sedan 70-talet. I dag finns mer än en miljon fönster från Lysekil
installerade runt om i Sverige och västeuropa.

I många av landets största nyproducerade byggnader sitter fönster från H-Fönstret i Lysekil. Så blev
fallet även när Biocentrum på Campus Ultuna i Uppsala valde fönster. Både artikekten, entreprenören
och beställaren blev till slut eniga när det gällde val av fönsterleverantör. Men i första skedet var det en
konkurrent till H-Fönstret i Lysekil som utsågs.
Campus Ultuna är ett lantbruksuniversitet som siktar på en högre position i den akademiska världen.
Här skapar SLU, Sveriges lantbruksuniversitet och Akademiska Hus tillsammans en kunskapsmiljö i
världsklass. Det nya forsknings- och utbildningscentrat, som består av sju institutioner, utgörs av fem
huskroppar i fyra plan plus källare och omfattar sammanlagt cirka 14 500 kvadratmeter lokalarea.
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har ofta lite olika önskemål och det bästa

Biocentrum är NCC Construction Sverige AB.

och billigaste är om man kan samordna
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entreprenadchef Ove Österberg på NCC.

enkel kommunikation mellan entreprenören

Hyresgästen har nu en modern energiriktig

och leverantören. – Alla eventuella problem
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Bjurström & Brodin Arkitekter AB, som står
bakom den arkitektoniska utformningen
av Biocentrum Uppsala, hade först valt en
annan fönsterleverantör, men bytte senare
till H-Fönstret i Lysekil.
– Alla arkitekter vill ha estetiskt tilltalande

leverans och logistikflöde, vilket är ett måste
i större projekt med massa delleveranser,

När det gäller samarbetet med H-Fönstret
i Lysekil har vi enbart positiva erfarenheter
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– de utmärker sig på marknaden med sin

H-Fönstrets unika konstruktion gör att

unika konstruktion.

man kan göra helsäkra montage mot alla

problem med kablage och annan teknik

– Det här är vårt första samarbete med

väggmaterial – inga besvär med fuktskador i

som skulle dras via fönsterpartierna

H-Fönstret och vi är helnöjda med deras

väggar eller dyl.

kontaktade vi H-Fönstret i Lysekil och

sätt att arbeta. Personligen kände jag inte

För beställaren Akademiska Hus i Uppsala

tillsammans med dem kom vi fram till en

till att H-Fönstret är så stora på marknaden

AB är det en stor fördel om fönster kan stå

optimal lösning, säger arkitekten Kjell

som de faktiskt är. Just i Mälardalen har inte

emot påfrestningar från sol, vind och regn i

Jansson på Bjurström & Bodin Arkitekter.

H-Fönstret varit så stora hittills, så de har

årtionden.

fönster som är flexibla och integrerbara.
Först valde vi en annan fönsterleverantör,
men då det uppstod en del tekniska

Det är ofta ett dilemma för arkitekten att
teori och praktik inte alltid går hand i hand
och just H-Fönstrets egna engagemang för

onekligen framtiden för sig. Det här blir ett
mycket bra referensobjekt i Mälardalen för
H-Fönstret, säger Ove Österberg.

– Det skall vara vackert och kräva minimalt
underhåll. Det skall stänga ute buller,
behålla värmen inomhus, men också

att lösa problematiken som uppstod ser

– Från början var det en annan

reducera solinstrålningen, så vi kan

Kjell Jansson som en mycket stor styrka hos

fönsterleverantör som utsågs tillsammans

upprätthålla ett acceptabelt inomhusklimat,

en fönsterleverantör.

med arkitekten, men det uppstod

säger projektledaren Johan Quarfordt på

problem med tekniska lösningar, bl a blev

Akademiska Hus.

– Vi kommer naturligtvis att fortsätta
samarbetet med H-Fönstret. Vi är mycket
nöjda med deras sätt att arbeta fram
lösningar när vi som arkitekter stöter på
praktiska problem.

fönsterramarna för svaga när kablage
och annan teknisk utrustning skulle dras
igenom dem. Vi vill ha fönster som är enkla
och snabba att montera och som har en

Biocentrum
Uppsala

»Vi kommer naturligtvis att fortsätta samarbetet med H-Fönstret.
Vi är mycket nöjda med deras sätt att arbeta fram lösningar
när vi som arkitekter stöter på praktiska problem.«
Kjell Jansson
Arkitekt, Bjurström & Bodin Arkitekter
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Källby Ängar
Lund

»Fördelen med H-Fönstret i Lysekil är
att man inte behöver öppna fönstren för
att komma åt monteringshålen.«
Daniel Larsson
Platschef, Nimab
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80 lägenheter och 40 gathus i

Arkitekten

Entreprenören

bostadsrättsform i Södra Lund

Torbjörn Håkansson på Jaenecke Arkitekter

Källby Ängar är ett gediget projekt säger

– inspirerade i engelsk stil med

i Malmö är nöjd med valet av H-Fönstret

platschef Daniel Larsson på Nimab. Trots

i området Källby intill St Lars-parken i

stora fönsterpartier på flera hundra kilo

röda underhållsfria tegelfasader.

Lund. – Vi studerande ett antal alternativ

har arbetet med att få fönstren på plats

Beställaren Riksbyggen håller för

på marknaden och i detta projekt hade

fungerat bra. – Har man väl fått dit de

fullt på med att sälja första etappen

H-Fönstret i Lysekil precis de egenskaper vi

tunga partierna så har det gått snabbt

efterfrågade.

och enkelt att justera in dem. Fördelen

bestående av två fyravåningshus
med 32 lägenheter (Källby Äng)
samt 20 radhus i 2 och 2,5 plan
(Källby Vång).
I samtliga boenden strålar ljuset

Våra förväntningar rörande fönstren
motsvarades i de flesta avseenden
förutom utförandet av de inåtgående/
sidohängda fönstren som levererades av
en samarbetspartner till H-Fönstret. Dessa

med H-Fönstret i Lysekil är att man inte
behöver öppna fönstren för att komma åt
monteringshålen. För montagets skull hade
det varit lättare om partierna varit delade
istället för hela som arkitekten föreskrivit.

produkter skulle varit mer synkroniserade

Allt har klaffat med logistik och leverans

vackert in från de stora fönstren,

med varandra, menar Torbjörn.

och det märks att det är god kvalitet rätt

som är levererade av H-Fönstret i

– Generellt sett är vi helt klart nöjda med

Lysekil. De stora fönstren ger en

fönstren som ger det uttryck i fasaden vi

makalös luftighet samtidigt som

föreställt oss. Att framhålla är också det

Beställaren

positiva bemötande och servicekänsla vi

Källby Äng/Vång är ett område med

mött från både säljsidan som den tekniska

spännande hus i central miljö. H-Fönstret i

vackra omgivningen intill S:t Lars

sidan på H-Fönstret.

Lysekil var arkitektens val och så här långt

parkområde i Södra Lund.

I de projekt där H-Fönstrets egenskaper

det skapas nära kontakt med den

passar in använder vi gärna H-Fönstret i
Lysekil igen, avslutar Torbjörn Håkansson.

igenom när det gäller H-Fönstret i Lysekil.

har det fungerat bra mellan H-Fönstret och
oss som beställare, säger Marie Lindström
och Jörgen Magnusson på Riksbyggen.

Sundholmen
Limhamn

»Kvalitet före pris vinner i längden.«
Magnus Emilsson
Inköpsansvarig, Thage Anderssons Byggnads
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Känslan av havet är hela tiden

Arkitekt i bygghandlingsskedet

Entreprenören

närvarande i kvarteret Sundholmen.

Kvarteret Sundholmen är framförallt

Kvalitet före pris vinner i längden, säger

Arkitekter har omsorgsfullt låtit

speciellt ur ett fönsterperspektiv, säger

inköpsansvarige Magnus Emilsson på Thage

Robert Hildingsson, högskoleingenjör SBR

Anderssons Byggnads i Kristianstad, som

området och husen växa fram på

på arkitektgården i Kristianstad. Med en

är glad att det blev fönster från H-Fönstret

ett sätt som ger alla lägenheter fri

mix av fasta och öppningsbara fönster, en

i Lysekil. Vi är väl familjära med kvaliteten

sikt och en glimt av havet.

mängd olika storlekar och kulörer samt

och vet att de motsvarar våra högt ställda

kombinationen av högt ställda ljud- och

krav! Fönstren är enkla att montera, stabila

Tre typer av hus garanterar något

ventilationskrav har det ställt höga krav på

och håller i längden.

för alla. Gemensamt för alla

just fönsterleverantören.

– I ett större projekt som Sundholmen

lägenheterna är ljuset, havet och

H-Fönstret i Lysekil har hanterat detta

finns det alltid detaljer som inte klaffar

de intelligenta planlösningarna.

utmärkt – speciellt med tanke på projektets

därför har det varit tryggt att ha en och

förutsättningar och komplicerade lösningar.

samma kontakt på H-Fönstret som snabbt

De som gränsar till kajen är högst

– Hade de givna förutsättningarna för

och präglas av en hamnindustriell

ventilationen inte från början varit kopplade

känsla med grå betongfasader.

till fönstren genom spaltventiler och ibland

Sundshusen och Gårdshusen formar
en mjuk kontrast med sin vita fasad
och smäckra partier i glas och trä.

och effektivt löst våra frågetecken, säger
Magnus.

mindre vackra ljuddämpande don, så hade

Beställaren

allt varit på topp.

Sundprojekt som är beställare tror mycket

Slutresultatet blev dock över förväntan
och vi är mycket nöjda med H-Fönstrets

Sundshusen med fyra våningar ramar

insats och engagemang, avslutar Robert

in gården med en stilren stadskänsla.

Hildingsson.

på Malmöregionen. Från att tidigare
ha byggt Kv. Kronolotsen byggs nu
Kv. Sundholmen i unikt läge där samtliga
lägenheter har havsutsikt. Fler projekt
står på tur…
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