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Bakgrunn  

Bakgrunnen for prosjektet var troen på at kravene til økt 
energieffektivitet og lufttetthet i byggeriet gir nye utfordringer 
der energieffektive murhus kan bidra med gode løsninger.  
Murverkets kvaliteter som byggemateriale i seg selv gir mange 
fordeler som er viktige for nybygde boliger. Det gir pustende 
hus med gode termiske egenskaper, de bør kunne bygges med 
nærmest vedlikeholdsfrie og monolittiske konstruksjoner og 
muligheten for egeninnsats er til stede.

Søknad om kompetansetilskudd
Enerhaugen Arkitektkontor AS og Murhuskjeden Håndverksmur 
AS fikk desember 2010 tilsagn om  kompetansetilskudd fra 
Husbanken. Målet var å utvikle kunnskap og bidra til utvikling 
av energieffektive boliger i mur. Prosjektet skulle involvere 
arkitekter, ingeniører, utførende håndverkere og andre aktører i 
murbransjen i en tverrfaglig prosess. 

FASE 1- våren 2011: Innledende undersøkelser: 
Vi ønsket først å finne grunnleggende kunnskap ved å studere 
to enkle problemstillinger inngående. Vi ville i utgangspunktet 
fokusere på mer eller mindre passive tiltak. Først så vi nærmere 
på en bolig med tilnærmet kubeform fordi denne formen gir 
minst mulige ytterveggsflater i forhold til volumet. Vi ønskede 
å studer hvordan endringer i vindusplassering, orientering, 
avskjerming av fasader og vinduer innvirker på boligens 
energieffektivitet. Hva skjer med energibruken når bygningen 
dreies? Hva betyr et vindunes orientering? Vi ønsket å se 
nærmere på hva betyr murverkets termiske egenskaper kunne 
bety for energieffektiviteten, og hvordan kan disse egenskapene 
kunne utnyttes i bestrebelsene for å skape sunnere hus?  Kunne 
takutstikk som reduserer avstråling til kalde nattehimmel være 
både energieffektivt og gi hyggelig, overdekket uteplass?  
Mange boliger bygges større enn nødvendig, hva er egentlig 
konsekvensen av å sløse med areal?  

Erfaringene fra kuben tok vi med oss i studien av en bolig med 
form tilpasset en tomt som må bebygges med en lang og smal 
bolig. Her ble de samme forsøkene som for kuben gjort. På 
denne måten ville vi se forskjellene mellom energieffektiviteten 
til disse to formene.  Hvordan kan en mindre effektiv form kan 
gjøres så god som mulig? 
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Til energiberegning skulle vi iht. søknaden bruke 
energiberegningsprogrammet Ecodesigner så langt som mulig 
og se på dets på muligheter og begrensninger. De innledende 
forundersøkelsene ga noen svar som vi syntes var interessante, 
men vi opplevde at programmet har sine begrensinger som 
testverktøy, noe som gjorde at prosjektet stanset noe opp etter at 
de første øvelsene var gjennomført våren 2011. En presentasjon 
av ideene bak ble presentert i Murhuskatalogen 2011 fra 
Murhuskjeden Håndverksmur. 

Fase 2: høsten - 2011- høst 2012: Passivhus Haugaland

Prosjektet hadde iht. søknaden også som mål å sanne grunnlag 
for et samarbeide om en ikke alt for kompleks oppgave. Her 
skulle det fokusere på hele planleggings- og byggeprosess der 
aktørenes kompetanse og samarbeid kan fremme kvalitet fra 
begynnelse til slutt.

På slutten av 2011 ønsket Murmesterfirmaet R.B. Johannesen i 
Haugesund- medlem av Murhuskjeden Håndverksmur, å bygge 
energieffektivt murhus i egen regi på et byggefelt i Sveio. 
Tomten var regulert for eneboligtomt med tillatt %BYA 25 %.  
Med bakgrunn i ønsket om å tenke energieffektivt ble prosjektet 
gjennom flere stadier utviklet til en tomannsbolig. Sveio kommune 
ønsket dette velkommen og tillot økning av %BYA fra 25% til 
35%. For passivhus og boliger med størrelse de fant ønskelige i 
området, små familieboliger var det nok av i området fra før. 

Prosjektet ble utviklet våren 2012. Ulike konstruksjonsdetaljer, 
byggemåter og økonomi ble vurdert. Etter våre beregninger så 
prosjektet ut til å kunne tilfredsstille passivhuskravene bygget med 
35 cm Leca Isoblok på dette stedet og med den beliggenheten og 
utformingen vi ønsket på tomten. Vi gjorde teoretiske forsøk med 
å snu huset rundt på samme sted og flytte det til Oslo, Trondheim 
og Tromsø, og beregnede at huset ikke lengre tilfredsstilte 
passivhuskravene. 

Nåværende status er at huset er klart for byggemelding og 
kalkuleres for søknad om husbankfinansiering og støtte fra 
Enova

Deltakere prosessen med planleggingen av tomannsboligen er 
murmesterfirmaet R.B. Johannesen AS, Weber AS, Murhuskjeden 
Håndverksmur og Enerhaugen Arkitektkontor AS. 

Resultater Innledende undersøkelser

De teoretiske testene vi gjennomførte med beregningsprogrammet 
gav resultater i forhold til noen av de feltene vi ønskede å 
undersøke. 

Testprogrammets store fordel er at det er veldig lett å bruke og kan 
gjøre beregninger enkelt og kjapt. I en prosjekteringssammenheng 
er dette en stor fordel, at man i forbindelse med DAK 
prosjekteringen kan gjøre beregninger direkte på den aktuelle 
modell man arbeider med. I forhold til testprosjektet har 
programmet dessverre sine begrensninger, og det viste seg 
dessverre ikke mulig å beregne alle parametrene vi ønskede å 
undersøke. 

De testoppstillingene som ga best resultater var; Orientering av 
vinduer, huset størrelse og husets form:

Orientering av vinduer har mindre betydning enn vi hadde 
forventet og at en jevn fordeling av vindusareal på alle fasader er 
et godt utgangspunkt.

Huset størrelse har en merkbar virkning på det relative 
energiregnskap. Et større hus bruker mer energi pr kvadratmeter 
oppvarmet areal enn et mindre hus.  

Husets form spiller en vesentlig rolle og et kompakt hus er langt 
mer energieffektivt enn et langstrakt hus. Her har orientering av 
fasade likevel noe betydning.

De testoppstillingene som vi dessverre ikke fikk noen resultater fra 
var, Skjermende bygningsdeler, atrium, takform og takvinduer.
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Ecodesigner. Diagram som viser 
energiforbruk  fordelt på  årets måneder.

Tidlige skisser til Passivhus Haugaland

Passivhus Haugaland - Kjeller

Passivhus Haugaland - 1. etasje
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Resultater Haugaland Passivhus

Vi har  opplevet en god overføring av viten fra testprosjektet og 
til prosjektering av virkelig prosjekt. 

Velvilje i kommunen for å tillate tomannsbolig med gode boliger 
på eneboligtomt og for økning av %BYA med 10-15 %  ved 
bygging av passivhus på tomten 

Tverrfaglig samarbeid om løsninger gir resultater i valg av 
løsninger, og ofte uventede konklusjoner. Murmesterfirmaet 
beregnet skallmurskonstruksjon som økonomisk like gunstig 
eller gunstigere enn f.eks. Leca 35 cm, men møte med oppfylt 
terreng og opplegg for dekkekonstruksjon 

Bygget er fortsatt i prosjekteringsfasen og vi forventer os at gjøre 
erfaringer med praktiske utfordringer gjennom byggprosessen.  

Passivhus Haugaland - Snitt Prosjektering 


