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Prosjektrapport til Husbanken

Arctic Active House

Et prosjekt utviklet for å heve kompetansen og bidra til en

miljøvennlig og fremtidsrettet utvikling i byggsektor lokalt og

globalt.
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Selvforsynt fornybar energi og Null Co2 utslipp

Medvirkende til prosjektet:

Arkitekt og konsulent:

Inger Langvik, A-vista AS

Energiteknikker:

John Skjølberg

Rådgivere:
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Anne Sofie Handal Bjelland, Høyskolen i Bergen

Harald Ringstad, NorOne.info

Einar Wilhelmsen, Zero

Cindy Vissering, prosjektleder Activehouse.info

Peder Vejsig Pedersen, energikonsulent cenergica

Vidar henning Hansen, windowmaster

Richard Ligård, Aktivhus Stjørdal

Rune Branddal, SHSsew age handling

Petter Jenssen,Professor, UMB

Norleif Skeide, Plusshus.no

Camilla Høyem, Det Grønne Rom

Byggeherre:

Camilla Aurora Bersvendsen og Kyrre Bjerck

Nettside: www.arcticactivehouse.com

Bakgrunn for prosjektet.

Vi utvikler stadig nye velferdssamfunn, hvilket vokser frem på

bakgrunn av energi. Her i Norge kommer mesteparten av

strømforbruk et fra fornybar vannkraft, men øvrige deler av

verden forbruker energi fra kull, gass og olje hvilket vi vet er

ansvarlig for en meget stor andel av Co2 utslippene vi har på

denne kloden. Et av de viktigste satsingsområdene for fremtiden

er utvikling og implementering av fornybar energi. Det er kun

på denne måten vi kan sørge for å redusere de kraftige
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utslippene som fører til den krit iske globale oppvarmingen vi

vitner til i dag. Og det er kun på denne måten vi kan til syvende

og siste sørge for en fremtid for vår planet.

Samtidig ser vi at vårt forbruksmønster resulterer i store

irreversible miljøskader som følger av forsøpl ing. Det er kritisk at

miljøvennlige og biologisk nedbrytbare eller

resirkuleringsvennlige materialer blir implementert som et

hovedelement i vårt resurs –og material - forbruk.

En annen problemstilling vi som nordmenn opplever er at

distrikts -samfunnene er på vei til å dø ut. Politikerne satser på

byene og ønsker et sentralisert samfunn hvor man satser på

bybebyggelse og kollektivtrafikk. Mye av denne politikken føres

også på bakgrunn de store utslippene som følger av transport

fra distrikt til byer. Ved å elektrisere transportforbruket til en

husholdnin g kan man gjøre det mer attraktivt også for

politikerne å satse på distriktene og på denne måten bidra til å

beholde det mangfoldige, vakre Norge som vi kjenner i dag.

M ål

Vi ønsker å bidra til at miljøvennlige hus kan bli fremtidens

norm innenfor boligbygging. Vårt prosjekt vil bidra til å danne

grunnlaget for at miljøvennlige hus kan produseres som

storskala via elementhusfabrikker. På denne måten kan en også
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bid ra til at lagt flere velger å bygge med et omfattende hensyn

til miljøet da dette kan presenteres som en ferdig ”pakke”

fremfor et ekspertise prosjekt for de spesielt interesserte. Ved å

gjennomf ør dette prosjektet legger vi grunnlaget for

konstruksjon, produksjon, materialvalg, tekniske løsninger og

ikke minst kostnader forbundet til en slik utvikling .

Vi ønsker også å kunne utforske muligheten for et elektrisk

transporthold som forsynes av husets egenproduserte energi.

Dette også da huset bygges i distriktet og familien vil være

avhengig av transport for å kunne utføre dagligdagse familiære

nødvendigheter som for eksempel matinnkjøp ol.

Vi ønsker å kunne presentere en så miljøvennlig levemåte som

mulig sett i forhold til norsk levestandard og

husholdningsm ønstre og ut i fra dette videreformidle verdifull

erfaring å bygge videre på i fremtiden.

Vi er i dialog om å få på plass målinger som kan gi resultater på

vår families totale økologiske fotavtrykk sett i forhold til en

gjennomsnittlig familie med sammenfallende levestandard og

mønster. Ved dette, hvor mye kan vi som samfunn spare miljøet

ved å endre på måten vi bygger og bor?



6

Prosess og fremgang

Dessverre kom vi noe sent i gang med prosjektarbeidet. Dette

da det var nødvendig å få godkjent byggel ån, samt finne tomt

før selve prosjektarbeidet kunne starte. Dette med den naturlige

årsak av at arkitektur samt måling av vær og vindforhold på

tomta var essensielle faktorer i prosjektet.

Med bakgrunn i dette, samt en lang behandlingstid i

kommunen har vi nettop p startet grunnarbeidet på tomta.

Prosessi energi utvikling

En del av arbeidet til energiteknikker har vært å kartlegge

energisparingen i boligen samt hvilke komponenter som er

hensiktsmessig i forhold til energiproduksjon. Herav spesielt mht

til vindmølle som vil forsyne elektrisitet til huset samt husets

bilpark samt hvordan integrere samtlige aspekter ved byggets

miljøvennlige løsninger med tradisjonelle gjennomførings

metoder. Denne prosessen er i sluttfasen men ikke ferdigsti lt da

det kreves noe mer data tilgjengelig for dette. Disse data er

under utarbeidelse ved Window -master, samt at vi venter

tilbakemelding fra ingeniører fra utlandet kontaktet via Active

House alliansen (www.activehouse.info).

Det er forventet at dette vil ferdigstilles i løpet av januar.



7

Vi jobber også med å få på plass et energibudsjett som viser

nøyaktig hvor mye strøm familiens husholdning forbruker. Dette

krever en nøye gjennomgang av lyskilder, hvitevarer, bilbruk og

samtlige andre relevante strømstasjoner. Vi er i dialog med et

større el konsern vedrørende eventuell installasjon av

fremtidsrettede automatiske mekanismer ved dette. Dette er

noe som må vurderes opp imot brukervennlighet , kostnader

med mere og hvilket vi ikke har tatt endelig stilling til pr i dag.

Det har vært satt opp en måle-enhet for vær og vindforhold på

tomta. Denne har målt forholdene over flere måneder for slik at

energiteknikker John Skjølberg kunne sjekke innsamlet data mot

data fra Langnes værstasjon og NASA. Dette for å analysere

effektiviteten av vindmølle samt andre eventuelle

energiproduserende komponenter.
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Dette er data registrert av måleinstrumentet .
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Bilde tatt ved montering, oktober 2011
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Bildet er tatt ved demontering, april 2012
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Nettside

www.arcticactivehouse.com

Vi har satt opp en nettside med informasjon knyttet til

klimautfordringene. Dette da vi anser det som nødvendig å

skape en bevisstgjøring rundt de faktiske faktorene knyttet til

klimautfordringene, for så å kunne bidra til en holdningsendring

og et ønske om å reflektere rundt hver enkelt person og

bedrifts handlingsm ønster i forhold til dette. Vi ønsker ved vårt

prosjekt å kunne presentere et tiltak som i stor skala har

potensialet til å gi en stor innflytelse på et av de største

problemene; bygnings og husholdnings mønstre. Nettsiden kan

vise til omfattende informasjon om miljøvennlighet, økologi og

fornybar energi. Dette i forhold til byggesektor samt andre

relevante aspekter i forhold til miljøvennlig husholdning. Denne

blir løpende oppdatert etter hvilke løsninger vi velger og her vil

tydelig bli beskrevet hvilke produkter som inngår i huset samt

hvorfor. Vi vil også oppdatere dette med rapporter i henhold til

husets byggefase samt aktuelle tema og aspekter vi anser

nødvendig belyst. Når totalt bilde av produkter samt husets
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mekaniske og elektriske funksjoner er avgjort vil der komme en

lettfattelig illustrasjon ved dette hvor der linkes opp til aktuelle

produkt.

Vi vil løpende oppdatere nettsiden med:

� materialvalg vi har foretatt oss, en begrunnelse for hvorfor

� tegninger for byggeteknisk konstruksjon

� illustrasjon og beskrivelse over total installasjon; VA,

elektrisk samt øvrige.

� blogg; når selve byggeprosessen er i gang vil vi jevnlig

oppdatere via blogg. Denne vil vi fortsette å oppdatere

det første året etter innflytting hvor vi vil formidle de

erfaringene vi gjør oss ved å bygge og bo i huset. Vi vil

her også formidle miljøvennlige løsninger en kan

implementere i den daglige husholdning i samarbeid med

Grønn Hverdag.

Nødvendige arkitektoniske hensyn.

I forhold til husets arkitektur var det mange hensyn å ta.

Huset skal leveres som elementhus, derav ha en enkel

konstruksjon for å redusere kostnadene ved produksjon og

dermed kunne formi dle huset til et større spekter potensielle

kjøpere.
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� Huset skal ha ca. 40% vindusareal hvilket er et krav til

Aktiv Hus, i tillegg til å oppfylle passivhus standard.

NB: Jeg har her fått skriftlig bekreftelse fra Enova som

viser til at huset vil godkjennes som Passivhus (og derav

ha krav til passivhus-støtte) selv om vindusarealet er langt

høyere enn norsk norm.

� Huset skal ha naturlig ventilasjon via aktive vinduer.

NB: Dette er også konsultert med Sintef som gir sin

godkjenning til dette i forhold til balansert ventilasjon i

Passivhus.

NB: huset har også flatt tak. Dette ble en essensiell

utfordring da dette aldri er gjort før noen sted i verden.

Dette utforsker også muligheten til å kunne benytte aktiv-

vinduer i leilighet og blokk konstruksjoner. Vi våre

rådgivere og konsulenter fatter at det er mulig å oppfylle

like god ventilasjon uten bruk av takvindu/saltak, samt at

varmetapet senkes betraktelig. De endelige beregningene

for dette er dog enda ikke ferdige. Dette da det pr i dag

pågår en analysering av varmetapet i forhold til vinduene.

Dette innebærer både de motoriserte åpne/lukke aktiv-

vinduene, men også u-verdi på øvrige vinduer og dører.

Prosessenved dette er forventet ferdigsti lt i løpet av de

første ukene av Januar 2013.
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� Huset skal benytte økologiske produkter i den grad det er

mulig og kan forsvares i forhold til husets totale

energiregnskap og levetid. Med dette innebærer at vi

ønsker å oppn å et så lavt økologisk foravtrykk som mulig

for en enebolig av nordisk standard i 2013.

VA installasjon med biologiske hensyn

Huset utrustes også med mange biologisk hensiktsmessige

midler. Vår VA plan pr i dag består av;

� Vannbåren varme, oppvarmet av

gråvannsvarmegjennvinner og solfangere.

Det vurderes også om vi vil benytte peis som

oppvarmingskilde for vannbåren i vinterhalvåret, denne

vurderingen vil også foreligge i løpet av beg. Januar.

� Vakuum klosett som forbruker 1/8 del av normal

vannmengde.

Sort og gråvann fordeles:

� Gråvannsrenser som renser alt av gråvann før det videre

sendes til en infiltrasjonsgr øft i hagen.

� Sortvann sendes til kompostering.
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Ved dette unngår vi flere av miljøproble mene som kan knyttes

direkte opp mot kloakkforurensning.

Elektrisk installasjon

Den ferdigstilte vindrapporten viser gode utsikter til å montere

vindm ølle for energiproduksjon for husets strømforbruk til hus

og transport. Her er det et bredt spekter med store

prisforskjeller, det er tatt hensyn til innsetting av vindm ølle i

husets konstruksjon og el-plan slik at denne lett kan

ettermonteres. Vi vil se nærmere på alternativene innenfor dette

etter nytt år.

Aktiv-vinduer.

Vi vil ved aktiv-vinduer utstyres med naturlig ventilasjon.

Vinduenes motor er koblet til et sensorsystem som måler

temperatur, luftfuktighet og O2 nivå i huset. Vinduene åpnes og

lukkes automatisk etter behov og er plassert på en slik måte at

man oppn år en såkalt ”Stack” effekt. Dette innebærer at luften

fra vinduene sirkulerer gjennom hele huset.

NB: Vi velger bevisst bort elektrisk balansert ventilasjonssystem.

Dette da flere forskningsresultater viser til at det fester seg

partikler i disse viftene som er uheldig mht til inneklima og da

spesielt astmatikere og lignende.

Materialvurdering
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Vi har brukt mye tid på vurdering av materiale.

Vi har måtte sette oss inn i de forskjellige måtene å konstruere

en vegg. Hva er mest hensiktsmessig for miljøet, varmekapasitet,

inneklima. Da vi har tatt alle i betraktning har vi lagt mest vekt

på det siste.

Isolasjon

Ved å ha vegger som skal romme 60 cm isolasjon er det

essensielt å vite at isolasjonen man benytter er fuktreg ulerende,

dvs at den transporterer fukt slik at denne ikke legger seg inne i

isolasjonen hvilket vil kunne føre til råte (hvilket igjen kan føre

til helseskadelige luftveissykdommer). I forhold til isolasjon sitter

vi igjen med to valg; hampisolasjon og trefiber -isolasjon. Selv

om hampisolasjon er hakket bedre i fukttransportering er dette

å anse som bagatellmessige forskjeller. Slik det ser ut pr i dag

vil vi komme til å bruke trefiber -isolasjon. Dette av to årsaker;

1. Kostnadene forbundet med å bruke hampisolasjon er

meget høye. Dette ikke bare på grunn av selve

produksjonen, men også transporten. Dette er ikke et

materiale som kan komprimeres, hvilket innebærer 3-4

trailerlass med isolasjon fra produksjonssted (Tyskland) til

Tromsø, hvilket også gir relativt store Co2 utslipp.

2. Å bruke av de lokale/nasjonale resursene er viktig for oss.

Da tre er, i forhold til sin kapasitet, en underbenyttet

resurs i Norge er dette perspektivet tungtveiende og viktig

for oss å formi dle.
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Kledning

Vi vil benytte Kebony som kledning på huset. Dette er en noe

dyrere løsning enn vanlig trekledning, men en lagt mer

hensiktsmessig løsning både i forhold til milj ø og inneklima.

Kebony er produsert ved en miljømessig forsvarlig måte som

fører til at trefibrene i treverket dør. Dette fører igjen til at sopp

og råte ikke vil få grobunn samt at treverket ikke krever noe

etterbehandling. Det finnes også tilsvarende produkter til

Kebony som for eksempel thermowood. Thermowood er ikke en

patentert løsning og leveres av mange forskjellige leverandører.

NB: Det er den siste tiden blitt svært popul ært å benytte

ubehandlet treverk på bygningsfasader. Selv om dette ser fint

ut, er dessverre få klare over at det lett kan feste seg fukt, råte

og sopp i dette treverket, noe som fører til dårlig inneklima og

at fasaden må skiftes ut. I et slikt perspektiv vil ubehandlet

treverk være som et kortsiktig og lite bærekraftig materialvalg å

anse.

Tak

Vi er fortsatt noe usikre på hvilket materiale vi velger til tak. Det

står i dag mellom to valg; gummimatte basert på miljøvennlige

materialer eller torvtak. Årsaken til at dette valget ikke er tatt er

at vi ikke har sett nærmere på miljøpåvirkning og levetid disse

to imellom i samarbeid med våre rådgivere.
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Innematerialer

Vi velger brudd av norsk skifer som gulvkledning over hele

huset. Dette da denne holder godt på varmen fra vannbåren

samt at dette er et bærekraftig materiale med lang levetid og

mulighet for gjenbruk . Vi vil aldri behøve å bytte gulv i huset!

Veggene vil kles med gips som er et godt fuktregulerende

materiale. Gipsen vil sparkles og males med leiremaling som

også er fuktregulerende og økologiske produkter totalt fri for

kjemikalier og andre skadelige avgasser.Disse produktene er

anbefalt av astma og allergiforbundet i Tyskland, men lite

utpr øvd i Norge. Kjøkken og badinnredning er svanemerket og

FSCsertifisert (Forest Stewardship Council® )

NB: Vi har nøye vurdert bruken av leireplater istedenfor gips. Vi

kom frem til at transport og monteringstid utgjør en så stor

prisforskjell at dette lite realistisk kan tas i bruk i den nærmeste

fremtid . Gips har tilnærmet gode egenskaper som leire

vedrørende fuktregulereing. Det optimale er likevel å bruke leire.

Vi ser for oss at det i fremtiden vil utvikles langt mer

brukervennlige materialer av leire.

Besøk ved elementhus fabrikk

Vi ble i august med husprodusent til fabrikk i Latvia for å få

innsikt i hvilke forhold disse husene produseres ved. Vi ble
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veldig positivt overrasket av å se miljøhensynet som tas ved

fabrikk produksjon. Der var tydelig system for å unngå at

material går til spille. Oppsamling av forskjellinge lengder

treverk som kunne benyttes til produksjon av et annet hus og

lignende. Tilnærmet ingenting av material blir kastet ved slik

produksjon, men blir derimot brukt på ny der det finnes

naturlig . Dette er oppsiktsvekkende i forhold til

kastementaliteten som ligger hos norske bygningsentrepenører .

Hvor de jeg har vært i dialog med forteller at avkuttede lengder

og uåpnede parkettpakker og isolasjon kastes over en lav sko.

Denne problemstillingen gjør meg også sikrere i min sak om at

det kreves omfattende opplysning I forhold til byggebransens

miljøansvar og påvirkning.

Under vises et utvalg bilder tatt på fabrikk

vinduene monteres på
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isolasjon og gips ferdig montert
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Videre fremgang og ferdigstillelse.

Vi forventer at selve huset med komplett anlegg vil være ferdig

i løpet av mars-april. Dette da de endelige planene er forventet

ferdigstilt i løpet av januar og huset da har produksjons og

leveringstid samt etterarbeid etter at bygningskroppen er

ferdigstilt . Da dette er et elementhus vil selve oppf øringen inkl

montering av anlegg og innvendig arbeid ta ca. 1-1,5 måned.

Bildet viser ferdig planert tomt sensommer 2012

Vindmøllen vil komme etter dette og kan da kobles på el-bil

park. Det er usikkert for oss i dag å si når dette vil bli da vi ikke
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har satt oss inn i alternativene pr dags dato, men vi håper dette

vil skje i løpet av våren/ førsommeren.

NB: Det er gledelig for oss å bli informert om at pris på

småskala vindm øller har blitt redusert betraktelig siden

prosjektet var først påtenkt. Vi vil også se på det totale

miljøhensyn i forhold til dette og se om det er et alternativ at vi

kan produsere strøm ved solceller i sommermånedene

(midnattssol) som kan enten kan lagres i eget batteri eller

sendes til strømnettet og hentes ut ved behov.

Kunnskapsformidling, opplysning og informasjonsspredning er

det viktigste aspektet ved å gjennomf øre prosjekter som dette.

Et vellykket prosjekt som dette vil kunne skape blest både

nasjonalt og internasjonalt og er av svært etterlengtet karakter.

Vi oppfordrer til å utforske nettsiden vår

www.arcticactivehouse.com.

Der kan dere lese mer om våre visjoner for prosjektet , våre

retningslinjer, se hvilke sponsorer og samarbeidspartnere vi har

(vi får stadig flere), oppdaterte tegninger samt andre aktualiteter

forbundet med prosjektet .
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24


