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Fornybar energi

Fornybare materialer

Industriell produksjon

RESYME

Med prosjektet HUS I HAGE ønsker vi å utvikle en boliggruppe 
med 14 nye boliger med terrengkontakt der det økologiske 
fotavtrykket blir så lite som mulig. Vi har vurdert følgende:
-     Små hus på små tomteparseller med beskjedent fotavtrykk.
-     Boliger med fleksibel planløsning.
-     Bruk av BIM på felles digital 3D-modell
-     Bruk  av fornybare, sunne og forurensingsfrie materialer.
-     Produksjon under kontrollerte betingelser innendørs.
-     Rask montering med stor nøyaktighet på byggeplass.
-     Plussenergiboliger med sol som eneste energikilde.
For å oppnå disse målsettingene har vi drøftet ulike tilnærminger, 
og valgt å utvikle to alternativer:
Alternativ 1.
Boliger med solcellepaneler og bruk av treets 
temperaturregulerende egenskaper samt balansert ventilasjon 
med varmegjenvinner.
Alternativ 2. 
Boliger med solcellepaneler og bruk av treets 
temperaturregulerende egenskaper og enkel avtrekksventilasjon 
uten varmegjenvinner.
Konklusjon:
For begge de to alternativene er det mulig å bygge hus med enkle 
tekniske systemer i Norge i dag som produserer like mye eller mer 
energi enn det samlede behovet til elektrisitet og varme. 
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HUS I HAGE SØRUM

Tomta ligger i tidligere uregulert område ca 3 kilometer fra 
Sørum stasjon, og er nå regulert til boligformål i den nye 
rullerte kommuneplanen 2015 - 2027 for Sørum kommune.
Prosjektet HUS I HAGE i Sørum tar sikte på å utvikle et 
miljømessig og byggeteknisk forbildeprosjekt med utvidete 
bokvaliteter i Sørum kommune. Som forbildeprosjekt tar det 
sikte på at prinsippene og erfaringene kan brukes i andre 
prosjekter både i og utenfor kommunen.
Prosjektet HUS I HAGE skal legge til rette for et enkelt 
vedlikehold og få forpliktelser i forhold til vedlikehold og drift 
av boligen, og dessuten skape muligheter for både privatliv og 
sosialt fellesskap for beboerne i området.
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SMÅ HUS PÅ SMÅ TOMTER

Prosjektet HUS I HAGE skal bidra til å dekke et behov for enkle, 
kompakte eneboliger med direkte terrengkontakt på små 
tomter, og er tenkt som et supplement til konsentrert 
knutepunktsbebyggelse i hovedstadsregionen. Denne typen 
boliger kan være et alternativ til å bo i blokk eller i en stor 
arbeidskrevende enebolig med stort hageareal. Et alternativ for 
den som ønsker direkte kontakt med bakken i egen hage eller i 
fellesområdet, uten for omfattende forpliktelser. Boligene er 
spesielt tilpasset små husholdningers behov, eksempelvis der 
barna i familien har flyttet ut i egne boliger, eller beboerne har 
et ønske om mindre plass og en lettstelt bolig med en liten 
lettstelt hage.
Fremtidens boliger vil være mer arealeffektive enn i dag, og 
dette prosjektet består av boliger med  utgangspunkt i et 
bruksareal på 72 m2 med livsløpsstandard og universell 
utforming på bakkeplan med mulighet for å ta i bruk loftetasjen 
som ekstra boareal, plass for overnattingsgjester, ekstra 
oppbevaringsareal eller egen arbeidsplass. Et  lite ekstra bad 
med dusj og wc er mulig å innpasse på loftet. I tillegg til selve 
boligen kommer en utvendig bod og carport på 36 m2, som alt 
sammen står på en tomteparsell på ca. 200 m2. Resten av 
tomtearealet er til felles bruk.

FOTAVTRYKK  BTA        ANTALL           SUM

Bolig 91 m2 14      1274 m2
Bod 18 m2 14        252 m2
Carport 18 m2   14        252 m2
Pergola 12 m2 14        168 m2
Veksthus   9 m2 14        126 m2
Ekstraparkering 18 m2 14        252 m2

Samlet fotavtrykk       2324 m2
Tomteareal    7256,5 m2
BYA           32 %
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BOLIGER / UTFORMING/ PLANLØSNING

Boligen er kompakt utformet uten innhakk og utbygg for å få 
en enkel bygningsgeometri med en moderat ytterflate og et 
beskjedent varmetap, og blir meget godt varmeisolert og 
lufttettet. Det beskjedne bruksarealet vil redusere både 
byggekostnadene, det totale energiforbruket og 
tomtekostnaden drastisk i forhold til en enebolig av vanlig 
norsk størrelse med hage og direkte adgang til terreng .
Boligen kan fungere som en livsløpsbolig med stue, kjøkken, 
bad og to soverom med eller uten å ta i bruk loftetasjen.
En enkel konstruksjon med en spennvidde på 6 meters fritt 
spenn gir den enkelte huseier frihet til å gjøre senere endringer 
i rominndelingen uten inngrep i den bærende konstruksjonen. 
Med bruk av bærende sammenskrudde massivtreplater i dekker 
vegger og tak kan boligen demonteres og flyttes til en annen 
tomt.
Den bratte takvinkelen på 45 grader er motivert av at dette er 
en nær optimal helning for solenergipaneler samtidig som 
snøen lett glir av. Dermed kan man dra full nytte av 
solenergibidraget så godt som hele året.
Boligen er planlagt rundt en fast prefabrikkert teknisk modul 
som inneholder bad, wc og kjøkken. Her er alle de tekniske 
funksjonene samlet. Øvrig areal rundt den tekniske kjernen kan 
derfor deles opp i rom etter eget ønske. 
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MODERNE PROSJEKTERING OG PRODUKSJON AV BOLIGER

For å ha en optimal plan-, prosjekterings - og 
produksjonsprosess benytter vi det digitale 
planleggingsverktøyet BIM (Bygningsinformasjonsmodellering,)
der arkitekt, konsulenter, myndigheter og produsenter kan 
arbeide på samme digitale 3D-modell gjennom alle faser av 
prosjekterings- og byggeprosessen.
Vi legger til rette for en byggeprosess der den enkelte bolig 
bygges rundt den tekniske modulen som inneholder husets 
viktigste tekniske installasjoner. Modulen kan produseres på 
fabrikk under kontrollerte klimatiske forhold. Den vil være 3 x 6 
x 3 meter, kunne fraktes til byggeplass uten ekstraordinære 
tiltak, og leveres med teknisk utrustning ferdig montert. Resten 
av bygget kan produseres på ulike alternative måter, som 
bygningsmoduler, elementbygg eller plassbygget. Individuell 
plassering av vindusåpninger. Like store veggelementer med 
ulik plassering av vinduene gjør at fasadene kan tilpasses ulike 
behov så vel i forhold til interiør og planløsning som utsyn.
Vi ønsker å anvende bærende massivtre i gulv, dekker og tak 
bearbeidet med  datastyrt CNC-fres. Dette vil gi mulighet til en 
rask og presis montering uten rettelser og etterarbeid, og 
dessuten sikrere kontroll på prosjekteringsstadiet ved bruk av 
det digitale modelleringsverktøyet.

Yttervegg sett fra innsiden
- massivtre
- trebasert isolasjon påskrudd uten stendere
- utlektet panel

Teknisk modul med
påmontert tak
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INDUSTRIELL BEARBEIDING AV TREVIRKE

Siden trevirket blir bearbeidet industrielt legger dette grunnlaget 
både for å få kontrollerte fuktighetsforhold og en presisjon som 
utnytter ressursene best mulig, og samtidig kan gi minimalt med 
svinn og feil. Med samordning mellom digital prosjektering og 
digitalt styrt produksjon kan kvaliteten på boligen økes betraktlig.
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BYGNINGEN

De enkelte boligene står på en ringmur. Oppå den bygges 
boligen i tre lag. Fra innerst til ytterst: 
1.
Bærende massivtre inn mot interiøret i gulv, vegger og tak.
2.
Trebaserte isolasjonsmatter som skrus fast til massivtreet med   
lange skruer på fabrikk eller på byggeplassen, uten bruk av 
stendere i veggen.
3.
Utlektet trepanel i vegger og tak, asfaltimpregnerte plater mot  
grunn.

Massivtreplatene   blir bearbeidet industrielt, tilkappet og det 
blir frest ut åpninger og hull på en CNC maskin.
Et  utvalg av elementer med ulike vinduesstørrelser tilpasset 
funksjonene på  innsiden finnes i systemet. Alle elementene 
unntatt gavlene  er 3 meter brede og kan fraktes som moduler 
eller flatpakker. Med eller uten isolasjon og kledning. Begge 
deler gir mulighet  for frakt uten følgebil og forenkler 
produksjonen på byggeplassen.

Til venstre vises boligens bærende massivtreelementer. 
På neste side vises hvordan massivtrelaget og isolasjonslaget 
gradvis kles på huset.
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teknisk modul

+ dekker og vegger

+ del av loftdekke

+ tak
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BIM (BYGNINGSINFORMASJONSMODELLERING)

BIM-modellen inneholder alle byggets delsystemer, og kan 
settes sammen, justeres, demonteres og kalkuleres. Dette gir 
innsyn og mulighet til deltakelse  til de ulike involverte i 
prosjekterings- og byggeprosessen.
Individuelle tilpassninger for de enkelte boligene med hensyn 
til plassering av vinduer, dører og andre bygningsdeler er også 
enkelt å foreta.
BIM-modellen for HUS I HAGE tilfredstiller med noen små  
justeringer fra de formelle kravene til passivhus og gir 
grunnlaget for analyserer og simuleringer av energibruken.



INNVENDIGE	FLATER	KLIMASKALL
m2	brutto m2	åpninger m2	netto

gulv	1.	etasje	overside 72,0 72,0
yttervegg	sydvest	inkl.	vinduer/dører 31,2 15,4 15,8
yttervegg	nordvest	inkl.	vinduer/dører 24,6 4,2 20,4
yttervegg	nordøst	inkl.	vinduer/dører 31,2 5,0 26,2
yttervegg	sydøst	inkl.	vinduer/dører 24,6 4,2 20,4
tak	underside	inkl.	vinduer 101,6 2,0 99,6
sum	innvendig	flate	gulv	yttervegger	og	tak 285,2 30,8 254,4

NØKKELOPPLYSNINGER

takvinkel	 45 °
netto	bygningsvolum	295,2	m3 295,2 	m3
bruksareal	(BRA) 112,8 m2
fotavtrykk	91	m2	BTA 91 m2
utvendig	takflate 125 m2
utvendig	takflate		for	solceller	/	solfangere 63 m2
areal	sum	vinduer	og	dører	delt	på	bruksareal 27,3 %
u-verdi	gulv 0,1 Wm2K
u-verdi	tett	vegg 0,1 Wm2K
u-verdu	vinduer	dører 0.8 Wm2K
u-verdi	tak 0,1 Wm2K

SPESIFIKASJONER

Boligene har god kvalitet, men er likevel så enkle som mulig, med 
enklest mulig teknisk utstyr med færrest mulig beveglige deler 
som krever tilsyn, kunnskap og vedlikehold. Boligene blir bygget 
med god isolasjon, god tetting og uten kuldebroer.
Vi har vudert to utvalgte alternative varianter med samme 
bygningsgeometri og samme isolasjonstykkelser, men ulikt 
ventilasjonssystem,  henholdsvis med og uten varmegjenvinner.

Alternativ 1.
Boliger med solcellepaneler og bruk av treets 
temperaturregulerende egenskaper samt balansert ventilasjon 
med varmegjenvinner.

Alternativ 2. 
Boliger med solcellepaneler og bruk av treets 
temperaturregulerende egenskaper og enkel avtrekksventilasjon 
uten varmegjenvinner. Den er teknisk enklere og rimeligere enn 
alternativ 1.

Til venstre:
Tekniske spesifikasjoner til grunnlag for energisimuleringer.
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INNVENDIGE	MASSIVTREFLATER	MOT	ROM
m2	brutto m2	åpninger m2	netto

gulv	1.	etasje	overside 72,0
yttervegg	1.	etasje	sydvest 28,8 13,3 15,5
yttervegg	1.	etasje		nordvest	 14,4 3,4 11,0
yttervegg	1.	etasje	nordøst	 28,8 4,2 24,6
yttervegg	1.	etasje	sydøst 14,4 3,4 11,0
innervegger	1.	etasje	ytterside	bad,	wc 15,8 2,4 13,4
gulv	loft	underside 63,0
gulv	loft	overside 63,0
yttervegg	loftetasje	nordvest 9,0 1,6 7,4
yttervegg	loftetasje	etasje		sydøst 9,0 1,6 7,4
innervegger	loftetasje	begge	sider 17,6
tak	underside	inkl.	vinduer 101,6 1,6 100,0
sum	innvendig	flate	gulv	yttervegger,	innervegger	og	tak 405,9

SPESIFIKASJONER

Også de innvendige flatene i de enkete rom spiller en rolle i 
energivurderingene både på grunn av passiv solinnstråling, 
fuktbalansen og varmemagasinering over døgnet. De danner 
sammen med de øvrige spesifikasjonene bakgrunnen for 
energiregnskapet.
Begge de to alternative variantene har et enkelt 
oppvarmingssystem uten vannbasert gulvvarme siden boligene er 
meget godt isolert og alle innvendige flater er i tre.  Å installere en 
rentbrennende vedovn, eventuelt med varmekappe for 
oppvarming av varmt tappevann gir også en mulighet for å kunne 
nytte en supplerende fornybar energikilde, men dette er ikke tatt 
hensyn til i simuleringene. Simuleringene er utført med 

programmene SIMIENS  og WUFI®Plus av henholdsvis 
Multiconsult og Norsk Treteknisk Institutt.

Til venstre:
Innvendige overflater i massivtre.
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PASSIV SOLENERGI OG LATENT VARME -  REDUSERT VARMETAP
 
Både de innvendige flatene og luftvolumet innvendig spiller en 
rolle i forholdet mellom varmetapet og varmegevinsten i boligen.
Trevirket inne absorberer fukt fra inneluften når den oppvarmes av 
solstråling. Samtidig lagres både fukt og latent varme i trevirket. Vi 
benytter oss av de temperatur- og fuktregulerende egenskaper til 
de innvendige trematerialene i forbindelse med direkte solstråling 
inn i boligen og forandringer av den relative fuktigheten innvendig 
over døgnet.  Når vanndampen i luft innvendig kondenseres mot 
treflatene i gulv, vegger og tak skifter den fase i det vanndampen 
går over fra damp til vann. Samtidig tas varmen som trengs til 
prosessen fra inneluften, som dermed kjøles ned. 
Innvendige overflater i gulv, vegger, dekker og tak er massivtre. 
Disse kles ikke med andre materialer. Vi kan i en bolig der 
massivtre er det innerste lag slippe mer solstråling / solenergi inn i 
boligen og lagre denne uten å få overopphetet inneluft når 
trematerialet innvendig i bygget absorberer solvarme og 
vanndamp fra inneluften. Om natten vil denne prosessen gå 
omvendt vei. De innvendige treflatene vil da gi fra seg både varme 
og fukt til rommet når innelufta avkjøles. Prosessen bidrar til å 
stabilisere innetemperaturen til ulike årstider, og i særlig grad til å 
minske varmetapet over døgnet på soldager vår og høst.

Kurvene til venstre viser hvordan varisjonene i verdier for fuktighet 
og temperatur  i en to-døgnsyklus om vinteren  varierer i takt med 
døgnrytmen. Utetemperaturen er minus15° C. 30% relativ fuktighet 
ute , og mellom 30 og 60% inne.  
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HYGROTERMISK MASSE

For å utnytte denne effekten må treets porestruktur være 
tilgjengelig. Da må treoverflaten være ubehandlet eller ha en 
diffusjonsåpen overflatebehandling. Rommene der 
fuktutvekslingen foregår må ha et dynamisk klima, ved å tillate 
litt fuktigere og kjøligere klima nattestid, og litt tørrere og 
varmere klima om dagen innen grensene for en bekvem 
innetemperatur.Tre har en termisk masse med gode muligheter 
til å akkumulere, magasinere og avgi varme over døgnet. Dette 
skjer ved latent varmeoverføring som følge av ulikt energinivå i 
damp innvendig i bygget, og vann som er bundet i tre. Vanlige 
døgnvariasjoner i utetemperaturen gir en slik naturlig 
klimasykel. I en bolig er tilførsel av fukt fra baderom og 
matlaging en annen syklel som gir trevirket mulighet til å bidra 
til å stabilisere temperatur og fukt.
Med utgangspunkt i spesifisert areal for vinduer, dører og 
innvendige eksponert tre er har Norsk Treteknisk Institutt 

foretatt datasimuleringer i programmet WUFI®Plus  som viser at 
energibehovet som følge av utnyttelse av latent varme kan 
reduseres med rundt 10%. Dette er tatt hensyn til i utregningen 
av boligens oppvarmingsbehov.

l
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ELEKTRISK ENERGI FRA EGNE SOLCELLER

Solceller omdanner solenergi til likestrøm, og for å kunne sende 
elektrisk energi ut på nettet må strømmen gjøres om til 
vekselstrøm i en vekselretter. 
Et solcellepanel består av flere celler med vanlige krystallinske 
solcellepaneler som yter ca. 25 - 35 volt. For å minske tap i 
systemet og for å få en god drift av vekselretteren kobles  flere 
paneler i serie slik at vekselretteren får en høyere 
inngangsspenning. Paneler koblet i en serie kalles en streng. Det 
kan gå flere strenger inn til en vekselretter.
Vekselretteren kobles til vekselstrømnettet for innmating av 
produsert elektrisitet og sørger også generelt for at elektrisiteten 
leveres med riktig frekvens, spenning og eventuelt reaktiv effekt. I 
tillegg har veskselretteren en del sikkerhetsfunksjoner som for 
eksempel automatisk utkobling ved strømutfall. 
Ytelsen til et solcellepanel påvirkes av strålingsintensitet og 
temperatur. 
De fleste vekselrettere har også en mulighet for overvåkning av 
produksjonen til anlegget. Dersom systemet kobles til internett vil 
alle produksjonsdata kunne sendes til en database, slik at man til 
enhver tid har oversikt over produksjonen og eventuelle feil som 
måtte oppstå.
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SOLCELLEPANELENE

I dette prosjektet har vi foretatt beregninger med solcellepaneler 
av typen REC PE 260 Wp med polykrystallinsk silisium, som er valgt 
for å illustrere et produkt med gjennomsnittlig ytelse. 
Virkningsgraden er på 15,8%, som er et vanlig nivå i dette 
segmentet. Det er mange leverandører av slike paneler og dermed 
et bredere utvalg og større konkurranse enn for moduler med 
høyere virkningsgrad. Paneler i dette segmentet leverer vanligvis 
flest watt per krone.
Ytelsen for et solkraftanlegg er avhengig av hvor godt panelenes 
orientering fanger sollyset og av de lokale solenergiressursene.
Helningen på taket er 45° med solcelleanlegget vendt mot sørvest 
og  / eller sørøst. Et panel med slik orientering produserer kun 
6,7% mindre enn et panel med samme helning orientert rett mot 
syd.
Andre faktorer som praktisk montasje, skyggehensyn, 
forbruksprofil og utnyttelse av begrenset areal gjør at man ofte 
velger en annen orientering enn den som gir mest produksjon.
Både lang skygge (terreng) og nær skygge (bygninger i nærheten) 
påvirker elproduksjonen til et solcelleanlegg.
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BEGRENSENDE FAKTORER FOR EFFEKTIVITET

Kraftproduksjonen fra solcelleanlegg påvirkes ikke kun av innstrålt 
mengde solenergi og orientering, men også faktorer som 
bakkerefleksjon (albedo), skygge, temperatur, vind, snø, paneltap, 
tap i vekselretter, kabeltap, osv. Det trenges å spesifisere en rekke 
former for effekttap for å simulere produksjonen fra PV-systemet. 
Standardene benyttet i dette studiet er anbefalt av 
simuleringsprogramvaren og validert av solbransjen.
I Norge vil den dominerende soiling-effekten (nedsmutsing, 
tildekking) være snødekke, især med lavere helningsvinkel. 
På den aktuelle tomta i Sørum er solcellepanelene montert på 
taket. Likevel vil det være ulike forhold for den enkelte bolig med 
hensyn til skygge fra fra terreng og vegetasjon, skygge fra 
nabobygg og ingen ingen skygge. Vi har derfor vurdert 
energiutbyttet ut fra ut fra tre ulike typer beliggenhet på tomta.

Til venstre:
Diagrammet illustrerer energimengden fra sola til ulike årstider, 
ulike tider på døgnet simulert med dataprogrammet PVGIS. 
.
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PRAKTISK BRUK AV SOLENERGI

I Norge har Østlandet en solinnstråling på rundt 1000 kWh/m2 per 
år på en horisontal flate, mens en moderne bolig i samme område 
bare trenger godt under 1/10 av denne energimengden for å 
dekke el- og varmebehovet pr m2 BRA boligflate. Vi vil bruke 
takintegrerte solcellepaneler for  å dekke det samlede 
energibehovet i  begge de to alternative boligvariantene. 
Siden tilgjengeligheten til solenergi veksler til ulike årstider, og 
batterier med helårskapasitet til en realistisk pris ikke er utviklet 
ennå, må strømoverskudd fra fra sommerhalvåret mates inn i det 
offentlige elektrisitetsnettet og kjøpes tilbake for å dekke 
underskuddet om vinteren. Men ved å bruke batterier  som kan 
lagre strøm fra en dag til neste kan andelen elektrisk strøm til 
bygningen økes, og andelen til nettet minskes tilsvarende.
Dette er aktuelt vår, sommer og høst.

Til venstre:
Eksempel på nyutviklet batteri beregnet for solstrøm i boliger.
for gulvmontering innendørs eller utendørs.
Dimensjoner: 1150mm x 755mm x 1155mm (L x B x D)
Nyttekapasitet 13,5 kWh
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ORIENTERING	SOLCELLER SØ SV NV NØ Ø S V N SØ+NV SV+NØ Ø+V S+N

kWh/år	fri	horisont 87 87 48 48 70 93 70 38 135 135 140 131
kWh/år	med	skygge	fra	terreng 81 81 45 45 65 87 65 35 126 126 130 122
kWh/år	med	skygge	fra	terreng	og	nabobygg 75 75 42 42 60 81 60 33 117 117 120 113

BOLIGENS ENERGITILSKUDD FRA SOLCELLER

På grunn av tomtas uregelmessige form og Gamle Rovenvegs 
føring forbi tomta utpeker 45° orientering i forhold til nord / syd 
seg i dette tilfellet som den beste måten å utnytte denne tomta 
på, og gir bare 7% dårligere orientering enn rett syd. Takhelningen 
er på 45°, som er nær inn på optimalt.
De  skrå saltaksflatene mot sydøst eller sydvest anvendes til 
solfangere, avhengig  av den enkelte boligens  lengderetning, og 
gir årlig nok energi til å dekke boligens behov via solceller montert 
på halve byggets takflate for en bolig med balansert ventilasjon. 
Med solceller på begge de to takflatene vil energibehovet også 
kunne dekkes  for en bolig med enkel avtrekksventilajon uten 
varmegjenvinner.

Illustrasjonen til venstre viser  mulige orienteringer for solceller  på  
hele eller halve saltaket i forhold til himmelretningene.
Illustrasjonen under viser hvilke orienteringer for solcellepanelene 
som gir større årlig energigevinst i kWh per m2 BRA enn boligens 
samlede årlige energibehov. (Gul farge markerer at det er 
tilstrekkelig med solpaneler på en side av taket, mens grønn farge 
markere at det er nødvendig  med solceller på begge sider.)
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Alternativ 2 
Bolig med enkel 
avtrekksventilasjon
og frisklufttilførsel

Alternativ 1
Bolig med balansert 
ventilasjon
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ENERGISIMULERINGER

Gjennom energisimuleringene har vi søkt etter et balanseforhold 
mellom energibehov og tilgjengelig solenergi.
Beregningene er foretatt med simuleringsprogrammene SIMIEN 
og PVGVIS for henholdsvis energisimuleringer generelt og 
solenergisimuleringer spesielt.

Begge simuleringene til venstre viser nyttbar energiproduksjon for 
solcellepaneler bare på en side av saltaket. Mot sydøst eller 
sydvest. Mot norddøst og nordvest vil energiproduksjonen være 
om lag halvparten per kvadratmeter.
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NETTO MÅNEDLIG ENERGIBEHOV

Under til venstre: Alternativ 1.
Boliger med solcellepaneler og bruk av treets 
temperaturregulerende egenskaper samt balansert ventilasjon 
med varmegjenvinner.

Under til høyre: Alternativ 2. 
Boliger med solcellepaneler og bruk av treets 
temperaturregulerende egenskaper og enkel 
avtrekksventilasjon uten varmegjenvinner. 



SIDE 24

MÅNEDLIG ENERGIBEHOV / ENERGIPRODUKSJON

Alternativ 1.
Boliger med solcellepaneler mot sydøst eller sydvest og bruk av 
treets temperaturregulerende egenskaper samt balansert 
ventilasjon med varmegjenvinner. Solceller på en side av taket.
Alternativ 2.
 
Boliger med solcellepaneler mot sydøst eller sydvest  og bruk 
av treets temperaturregulerende egenskaper og enkel 
avtrekksventilasjon uten varmegjenvinner. Solceller på en side 
av taket. 



BOLIGENS NETTO ÅRLIG ENERGIBEHOV

Alternativ 1
Totalt netto energibehov: 79,5  kWh/m2 BRA per år. 
Bolig med balansert varmegjenvinner, godt isolert og utstyrt med 
solcellepaneler integrert i tak mot sydøst eller sydvest.
Gir positiv energibalanse med solcellepaneler på halve takflaten 
dersom det ikke er mye skygge både fra terreng og nabobygg.
Netto tilskudd fra sol : 81 kWh/m2 BRA per år.

Alternativ 2
Totalt netto energibehov 111,1  kWh/m2 BRA per år.
Bolig uten varmegjenvinner med avtrekksventilasjon og 
frisklufttilførsel, godt isolert og utstyrt med solcellepaneler 
integrert i takflaten både mot sydøst og nordvest, eller sydvest og 
nordøst. Gir positiv energibalanse med solcellpaneler på 
beggesider av takflaten.
Netto tilskudd fra sol : 126 kWh/m2 BRA per år.

Vi kan altså dekke det årlige energibehovet for hver enkelt bolig 
utelukkende med energi fra direkte solinnstråling gjennom 
vinduene og elektrisk strøm fra solcellepaneler integrert i takflaten 
på boligen, selv på en bolig på noe skygge fra terreng og trær.
100% dekning eller mer, men alternativ 2 krever solceller på begge 
sider av saltaket.
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Alternativ 1
Bolig med balansert 
ventilasjon

Alternativ 2 
Bolig med enkel 
avtrekksventilasjon
og frisklufttilførsel



BOLIGENS ÅRLIG UTSLIPP AV CO2

Sammenligning mellom bolig med balansert ventilasjon (øverst 
til venstre) og bolig med enkel avtrekksventilasjon (nederst til 
venstre), begge med solcellepaneler på en side av saltaket.

Alternativ 1:
Bolig med balansert varmegjenvinner, godt isolert og utstyrt 
med  solcellepaneler integrert i tak mot sydøst ellert sydvest.
Gir positiv CO2-balanse i forhold til energibruken.

Alternativ 2:
Bolig uten varmegjenvinner med avtrekksventilasjon og 
frisklufttilførsel, godt isolert og utstyrt med solcellepaneler 
integrert i tak mot sydøst eller sydvest gir noe negativ .
Solcellepaneler på hele takflaten mot både sydøst og nordvest, 
eller sydvest og nordøst gir positiv CO2-balanse i forhold til 
energibruken.

Alternativ 2 
Bolig med enkel 
avtrekksventilasjon
og frisklufttilførsel

Alternativ 1
Bolig med balansert 
ventilasjon
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2.  Boliger med fleksibel planløsning

I selve boligene blir de viktigste tekniske funksjonene samlet i en 
teknisk modul på 3 x 6 x 2,4 meter sammen med bad og wc. 
Modulene kan produsereres innendørs på verksted eller fabrikk, 
og deretter fraktes og monteres direkte på plass på tomta.
Boligen bygges rundt denne modulen.
Innvendig  fritt spenn på 6 meter mellom langveggene uten noen 
bærende vegger eller søyler som begrenser rominndelingen. Bruk 
av massivtre gjør dette mulig. Arealet rundt den tekniske modulen 
kan deles opp med ikke-bærende vegger etter eget ønske.

3. Bruk av BIM på felles digital 3D-modell

En digital modell av boligene er utviklet gjennom 
prosjektarbeidet, og kan være til stor nytte i den videre prosessen i 
produksjon så vel som bygging, styring og videre dialog med 
Sørum kommune.
Ved hjelp av denne digitale modellen kan hver enkelt bolig lett 
tilpasses individuelle planløsninger samt plassering av vindus- og 
døråpninger.
Beboerne kan få sin egen digitale modell med egen løsning 
anskueliggjort tredimensjonalt.
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OPPSUMMERING / KONKLUSJONER

Hovedintensjonen med prosjektet HUS I HAGE har vært å skape et 
boligområde med med utvidede bomuligheter som samtidig 
setter et beskjedent fotavtrykk både arealmessig og i forhold til 
energibruk. Frittliggende kompakte små eneboliger med mulighet 
til å gå direkte ut på terreng i en egen liten hage.
Boliger som skal være enkle å bo i, enkle å vedlikeholde og ha 
tekniske løsninger som er ukompliserte, holdbare og lette å forstå.

1.  Små hus på små tomteparseller med beskjedent fotavtrykk

Prosjektet inneholder 14 boliger med romslig utvendige bod, 
carport og muligheten for et lite veksthus. Hver enkelt bolig får 
plass på en egen tomteparsell på om lag 200 m2. Boligene har fått 
en kompakt planløsning med 72 m2 BRA bruksareal på bakkeplan 
og mulighet for utbygging av et loft som gir 40,8 m2 BRA 
bruksareal i tillegg. Loftarealet kan bygges ut i første omgang eller 
senere. 
Innvendig areal på bakkeplan kan inneholde stue, kjøkken, bad, wc 
og 1 - 2 soverom og dermed tilfredsstille kravene til en 
livsløpsbolig innenfor 72 m2 . Universell utforming er en selvfølge. 
Bebygd areal opptar 32% BYA av det totale området. Resten av 
det totale tomtearealet står til disposisjon for beboerne.
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6.  Rask montering med stor nøyaktighet på byggeplass.

Med utgangspunkt i den nøyaktighet vi oppnår i BIM-prosjektering 
og produksjon legges det ytterligere til rette for en rask og 
nøyaktig montering og reduksjon av eventuelle bygningsmessige  
feil og vesentlig kortere byggetid, og dessuten bidra til å få 
boligen under tak med det samme.

7.  Plussenergiboliger med sol som eneste energikilde

Energisimuleringene som er foretatt i prosjektet viser at det er  
mulig å dekke boligens energibehov med solenergi fra 
solcellepaneler integrert i takflaten. Solceller integrert i 
bygningskroppen kan høste inn all den energi boligen selv skal 
bruke uten supplement fra varmepumper.
Imidlertid er det bare den energien som høstes inn mens sola er 
oppe som er anvendbar i første omgang. Overskuddet må selges 
til den lokale el-leverandør for å kjøpes tilbake når det er behov.
Slike plusskundeordninger blir tatt i bruk  av flere private 
strømleverandører, og el-leverandørene er godt i gang med å 
legge til rette for slike ordninger. Batterier for å kunne nytte energi 
fra solanlegg hele døgnet er utviklet, utvikles videre og finnes 
allerede som salgsvare.

4.  Bruk  av fornybare, sunne og forurensingsfrie materialer

Massivtre som konstruktivt materiale vil danne innvendige flater i 
vegger, tak og gulv. Trematerialet er fornybart og robust, 
stabiliserer fukt og varme innvendig i bygget, sommer som vinter, 
og er dessuten gunstig for inneklimaet fordi det ikke avgir 
skadelige gasser eller kjemikalier. Byggemåten med massivtre er 
enkel, og gir stabile bygg. Boligens bærende konstruksjon skrus 
sammen og har kontinuerlig fast trefiberisolasjon uten stendere 
som isolasjon i gulv, vegger og tak. Luftet trepanel danner 
utvendig ytterkledning. Boligen kan demonteres og monteres opp 
igjen på en annen tomt, eller brukes om igjen som materialer i et 
annet bygg.

5.  Produksjon under kontrollerte betingelser innendørs

Massivtre som hovedmateriale  legger til rette for  tørr produksjon 
under kontrollerte værforhold innendørs. Med riktig tørkede 
materialer og anvendelse av moderne datastyrt freseutstyr 
(CNC-fres) kan vi oppnå en kvalitet og en nøyaktighet i 
produksjonen med mindre svinn. Den digitale 3D-modellen legger 
grunnlaget for dette.
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Videreutvikling

Utviklingen i solbransjen internasjonalt, men også her i landet 
tilsier at solcelleanlegg stadig vil bli rimeligere og mer effektive. 
Anlegget i dette prosjektet på den ene siden av boligens saltak vil 
være nedbetalt innen anleggets levetid. 
Med dagens kostnader kan kostnadene til et solcelleanlegg som 
produserer nok strøm tilsvarende energibruken til hver av boligene 
i HUS I HAGE alternativ 1 grovt stipuleres til:
Solcellepaneler med montering 150.000 kr
Fratrekk innsparing av annet takbelegg   60.000 kr
Netto anskaffelsessum   90.000 kr

Fratrekk ENOVA tilskudd inntil   28.750 kr

Anlegget vil dessuten for alternativ 1 med balansert ventilasjon 
kunne gi:
Gratis strøm til eget bruk       3250 kWh per år
Egen strøm til salg og gjenkjøp       6095 kWh per år

Vi ser at prosjektet HUS I HAGE kan bearbeides videre på vei mot 
enda mer forenklede tekniske anlegg og bruk av naturlig 
ventilasjon i deler av året, både for å spare mer energi og 
investeringer, og for å få et stille hus uten viftestøy og unngå lyder 
vi ikke hører, men sansene våre likevel registrerer.


