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SAMMENDRAG 
 
Med mange års bakgrunn fra miljøbevegelsen og arbeid med formidling, falt det naturlig for oss å 
bruke byggeprosjektet vårt til også å videreutvikle og formidle kunnskap om en bærekraftig, 
kretsløpsorientert måte å tenke og bygge hus på: Forbruke lite, vare lenge, ikke forurense.  

Vi hadde verken fagkompetanse eller kapasitet til å bygge selv, slik en del økohusbyggere gjør, når 
de bygger hus av for eksempel halm og jord. Vi valgte en byggemetode som ligger tett opp til vanlig, 
profesjonelt utført tømrerarbeid. Likevel viste det seg at det var mye som måtte gjøres på uvanlige 
måter og med uvanlige materialer, for å oppfylle våre krav om miljømessig bærekraftige løsninger. 

En handling er bærekraftig når alle mennesker kan gjøre det samme - i all framtid - uten at noe 
eller noen tar skade av det, verken nå eller i framtida. 

Våre erfaringer viser at byggeprosessen krevde en omfattende innsats for kvalitetssikring i alle ledd 
og at det var mye lærdom å hente for faglærte tømrere og andre involverte faggrupper. Denne 
innsatsen krevde en del ekstra bruk av tid, både for arkitekt, entreprenør, tømrere og andre fagfolk 
- og for oss som byggherrer.  

Ved anbudsinnhentingen ble vi klar over at byggebransjen i vår region i liten grad har kjennskap til 
tankegangen som ligger til grunn og kunnskap om den konkrete gjennomføringen av helhetlig 
bærekraftige løsninger i bygg. Både materialbruk og metoder i vårt bygg var lite kjente i fagmiljøet.  

De utførende håndverkerne har gjennom byggeprosessen fått med seg vesentlig ny kunnskap og 
fått utviklet sin praktiske erfaring. I ettertid vil de kunne tilby mer bærekraftige løsninger til andre 
byggherrer - til en konkurransedyktig pris. Materialvalg og metoder er ikke lenger ukjente. 

Gjennom flere åpne arrangementer både i egen regi og i samarbeid med andre aktører, har vi nådd 
ut til interesserte fagfolk, både blant studenter, faglærere og aktive aktører i byggebransjen.  

Bygget har blitt brukt som case for studentoppgaver, blitt omtalt i media ved flere anledninger, og 
vært beskrevet i flere foredrag og fagartikler i regionale og nasjonale fagfora. Det er også lagt til 
rette for at huset i bruksfasen kan bli gjenstand for målinger av energibruk og inneklima.  

Byggebloggen, okohuset.blogspot.com, er jevnlig oppdatert i hele byggeperioden. Vi kan vise til 
gode besøkstall, med 1000-1500 treff hver måned, og vi har fått god respons fra både fagfolk og 
potensielle byggherrer som finner interessant kunnskap eller har konkrete spørsmål. 

Kompetansetilskuddet fra Husbanken er brukt til å dekke kostnadene ved den ekstra tidsbruken til 
kvalitetssikring og kompetanseutvikling, ekstrakostnadene ved tilrettelegging for senere forskning 
og kostnadene knyttet til formidling av kompetansen, både lokalt og gjennom ulike medier. 
 
 
Grimstad, 21.11.12 
 
Roar Ousland og Marit Grinaker Wright 

http://okohuset.blogspot.no/
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Jeg hører og jeg glemmer. 
Jeg ser og jeg husker. 
Jeg gjør og jeg forstår.    
    (Confucius) 
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BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
 
Helt siden tenårene har vi gjennom utdanning, jobb og fritid utviklet vår kompetanse, innsikt og 
praktiske erfaring innenfor områdene økofilosofi, økologi og miljøvern. I tråd med dette hadde vi 
brukt flere år på å utvikle og planlegge vårt økologisk og helse- og klimamessig bærekraftige 
bolighus med solide, varige og lavteknologiske løsninger.  
 
I forbindelse med anbudsinnhenting før byggestart, ble vi oppmerksomme på at byggebransjen i vår 
region ikke innehar fagkompetanse verken om tankegangen som ligger til grunn, eller om den 
konkrete gjennomføringen av helhetlig bærekraftige løsninger.  
 
Med erfaring fra journalistikk innenfor området økologi, mat og miljø, ønsket vi derfor å kunne 
bidra til å styrke, dokumentere og formidle slik kompetanse, både til interesserte aktører i 
byggebransjen og til potensielle byggherrer, som dermed vil kunne etterspørre mer bærekraftige 
boliger. 
 
 
 
HOVEDMÅL 
 
Sikre kvaliteten i det ferdige bygget, slik at huset i ettertid kan brukes til dokumentasjon av hvordan 
mer bærekraftige byggemetoder faktisk fungerer i forhold til energibruk og inneklima. 
 
Utførende fagfolk skal erverve ny fagkompetanse så de i ettertid skal kunne tilby økologisk 
bærekraftige løsninger til andre byggherrer, til en konkurransedyktig pris, siden materialvalgene og 
metodene ikke lenger vil være ukjente. 
 
Interesserte fagfolk lokalt og regionalt skal ha fått tilgang til konkret, direkteformidlet kunnskap om 
mer bærekraftige byggemetoder, som de ikke har hatt kompetanse om tidligere, så de vil kunne 
gjøre mer kvalifiserte, bærekraftige valg av materialer og metoder, også i konvensjonelle bygg. 
 
Det skal legges til rette for målinger av energibruk og inneklima. Våre samarbeidspartnere UiA og 
GAIA Lista skal framover i bruksfasen kunne benytte huset til forskning for å dokumentere 
egenskaper og effekter av denne byggemåten. Det vil videre være et mål at vi gjennom slike 
målinger kan bidra til å utvikle et lavteknologisk alternativ til passivhusstandarden fram mot TEK 15. 
 
 
 
FINANSIERING 
 
For å kunne gjennomføre prosjektet med kompetanseutvikling og -formidling har vi mottatt tilsagn 
om kompetansetilskudd fra Husbanken, Region Midt-Norge.  
 
Tilskuddet er gått med til å dekke de direkte kostnadene ved prosjektets hovedaktiviteter: 
Kvalitetssikring i byggefasen, kompetanseutvikling hos utførende håndverkere, tilrettelegging for 
senere målinger og dokumentasjon av byggets spesielle løsninger og kvaliteter, samt formidling av 
kompetanse til interesserte fagfolk og byggherrer regionalt.  
Utover dette har vi selv og våre samarbeidspartnere bidratt med egeninnsats.
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1. Mot nord er huset er lukket og 
beskyttet av en klimaskjerm av 
uisolerte boder 

 

BESKRIVELSE AV HUSET OG AMBISJONSNIVÅET 
Vi har i Økohuset i Biestøa lagt spesielt stor vekt på å velge økologisk 
forsvarlige løsninger: Det som kjennetegner hele byggeprosjektet er 
en mest mulig helhetlig og gjennomført kretsløpstankegang, som er 
lagt til grunn både ved utnytting av tomta, utforming av huset og ved 
valg av materialer og løsninger.  

 
Plassering og utforming 
Huset er trukket langt opp på tomta og lagt parallelt med nordgrensa, 
slik at mest mulig hage blir igjen mot syd. Hagen blir lun og godt 
skjermet og matjorda er tatt vare på. Trappefri adkomst til husets 
hovedetasje og til garasje/carport. 

Huset er planlagt som passivhus med kjeller. Ca halve kjelleren 
rommer en kompakt utformet hybelleilighet med to små soverom, for 
utleie til studenter om vinteren og sommergjester om sommeren. 
Hovedetasjen er på 95 kvm BRA og øverst er det en halv etasje med 
to soverom og loftsbod. 

Huset har en kompakt, enkel form, tilpasset standard-formater og 
med arealeffektive løsninger. Robusthet mot fuktskader er spesielt 
vektlagt i alle ledd, derfor er det for eksempel ingen takvinduer, og 
våtrommene er lagt i en egen sone uten organiske materialer. 
Sydvendt pulttak legger til rette for utnyttelse av solenergi, med 
termiske solfangere som allerede er tatt i bruk og med mulighet for å 
installere solceller for strømproduksjon når det med tiden blir 
regningssvarende. 

Huset er åpent mot syd og lukket mot nord, med en ekstra utvendig 
klimaskjerm i form av boder i to etasjer som dekker mesteparten av 
nordveggen. Soverommene er lagt mot nord, oppholdsrom mot syd, 
og våtrom er samlet i en egen sone der vi har unngått å bruke 
organiske materialer. Kjøkkenet er lagt mot øst (morgensol), stue og 
terrasse mot vest (kveldssol). Lett adkomst fra kjøkken til 
kjøkkenhage og kompostplass. 

Det er lagt vekt på å utvikle en bygning med høy energistandard, med 
mest mulig passive energitiltak framfor teknologi. Viktig her er særlig 
god lufttetting, høy varmeisolasjon og årstidstilpasset og brukerstyrt 
naturlig ventilasjon der materialenes fukt- og temperaturregulerende 
egenskaper utnyttes. Vannbåret oppvarming i en kombinasjon av 
takmonterte solfangere og vedfyring som også supplerer 
oppvarmingen av forbruksvann. Det er lagt til rette for montering av 
varmegjenvinner på grått avløpsvann.  
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2. Høykvalitets trematerialer fra lokal 
leverandør: Skiftenes Sag 

 

3. Gjenbruksskifer til taktekking 

 

4. Trefiber til isolasjon 

 

5. Faxe Hvit lut på vegger og lut og 
såpe til behandling av furugulv 

 

6. Skråhimlingen av fibergips får 
diffusjonsåpen overflate med 
dolomittsparkel og silikatmaling 

Materialvalg 

Ved valg av materialer har vi vektlagt flere kriterier: 

- Naturnære, solide, funksjonelle, varige og lite 
vedlikeholdskrevende  

- Minst mulig energikrevende og forurensende 
produksjonshistorie 

- Gjenbrukbare eller nedbrytbare etter endt tjeneste i vårt hus  
- Lavemitterende og hygroskopiske bidrar til å regulere 

temperatur og luftfuktighet og ivaretar et godt inneklima  
- Innbygget varmekapasitet for å sikre mot overoppheting og 

forbedre utnyttelse av innstrålt solvarme gjennom vinduene 
 

 I vårt hus vil dette i praksis si at vi i hovedsak har brukt materialer 
som tre, stein, leire og rent, umalt metall.  

Utvendig kledning er av gran. Vinterhogd, hogstmoden og tettvokst, 
levert fra lokalt sagbruk, Skiftenes Sag. Annet utvendig treverk av 
malmfuru, fra samme leverandør (Foto 2). Kledningen er montert 
med god lufting og detaljering for å kunne tørke raskt opp etter regn. 
Den skal da kunne holde i hele husets levetid ifølge Trefokus. 
Taktekking er av gjenbrukt 50 år gammel altaskifer kjøpt via finn.no 
og sortert for hånd (Foto 3). Alle beslag er av naturell aluminium.  

Isolasjon er av finmalt trefiber fra Termoträ (Foto 4). El- og rør- 
materiell og membraner er - så mye som mulig - halogenfritt. 

På innvendige overflater har vi treverk, granpanel og furugulv. I 
skråhimlingen er det brukt Fermacell fibergips i to lag og hybelgulvet 
er av stålglattet betong. Langsgående vegg i hovedrommet skal kles 
med ubrent tegl murt opp med leiremørtel. Veggene i våtrommene er 
av porebetong pusset med kalkpuss, gulv og våtsoner er flislagt. 

Ved overflatebehandlingen har vi lagt spesielt stor vekt på å ivareta 
materialenes hygroskopiske egenskaper. Derfor har både trepanel, 
fibergipsplater og hydraulisk kalkpuss fått overflatebehandling som 
ivaretar de diffusjonsåpne flatene og samtidig er antistatiske, slik at 
de i mindre grad trekker til seg støv og luftforurensninger, for 
eksempel sotpartikler:  

• Innvendig trepanel er behandlet med kalklut (Faxe Lut, Hvit).  

• Tregulv i soner med lite mekanisk slitasje (Foto 5) har beholdt en 
diffusjonsåpen overflate, med Faxe-lut og -såpebehandling. 

• Fibergipsplatene i skråhimlingen er sparklet med dolomittsparkel 
og malt med silikatmaling, begge fra Keim. (Foto 6) 

• Også på våtromsveggene, som er bygget opp i porebetong med 
hydraulisk kalkpuss, er den samme silikatmalingen brukt.  

http://www.sag.no/?pID=997&MemID=201
http://www.trefokus.no/fullstory.aspx?m=1124&amid=8823
http://www.termotra.se/
http://www.hunton.no/index.php?p=74-113-106
http://www.faxelud.dk/index.asp?page=108&vpath=100|112|108|
http://www.faxelud.dk/index.asp?page=106&vpath=100|112|106|
http://www.sts-surface.no/article.asp?w=43824960&x=22088&level1=42511222
http://www.hplush.dk/multipladen
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7. Fuktutsatte overflater som 
vinduskarmer er oljet etter kalkluting 

 

8. Hybelgulv av stålglattet betong, 
overflatebehandlet med naturolje og 
-voks 

 

9. Manuell tetting rundt vinduer og 
dører med Ekodrev av cellulosefiber 

 

10. Jordstein - ubrent tegl – bidrar til 
naturlig regulering av inneklimaet, en 
av flere forutsetninger for naturlig, 
brukerstyrt ventilasjon. 

• Slitasjeutsatte tregulv, som entré og trapp, er lutet og oljet med 
løsemiddelfri naturolje, Faxe Prestige Olje. 

• Andre spesielt slitasje- og fuktutsatte steder som innedører og 
vinduskarmer i furu (Foto7), er først kalklutet på samme måte 
som veggene, deretter oljet med løsemiddelfri naturolje fra Faxe.  

• Betonggulvet i hybelen er oljet med naturolje og -voks fra Biopin.  

Dette gir interiøret som helhet et lyst og nøytralt preg (Foto 8), noe 
som både er varig og samtidig gir rom for variasjoner i fargesetting 
med tekstiler og møbler. 

 

Løsninger 

Ved valg av tekniske og praktiske løsninger har vi lagt vekt på at de er 
enkle, fleksible og solide og at materialene kan demonteres igjen uten 
å skade gjenbrukbare elementer.  

Til tetting av bygget har vi brukt løsninger med mekanisk klemming av 
skjøter i vindsperresjiktet og dytting rundt vinduer og dører med 
Ekodrev av cellulosefiber (Foto 9). På den måten har vi unngått å 
bruke lim og skum med tvilsomme løsemidler, som kan gi avgassing til 
inneluften. Vi har også unngått tape, som før eller siden slipper taket 
og dermed ikke tetter lenger. 

Vi har lagt stor vekt på mest mulig lavteknologiske, lett forståelige, 
kontrollerbare og lite vedlikeholdskrevende løsninger, for eksempel 
naturlig ventilasjon, bioenergi fra ved i stedet for pellets, et system 
med ikke-trykksatte termiske solfangere etc. Naturlig ventilasjon 
baserer seg på enkle fysiske lover om hvordan luft beveger seg.  

En viktig forutsetning for naturlig ventilasjon er også både bruken av 
tunge, hygroskopiske materialer og det at vi ikke har fylt bygget med 
produkter som inneholder for eksempel løsemidler, plaststoffer og 
lignende, som avgis til innelufta og derfor krever omfattende 
luftutskiftning. Et enkelt, ikke-trykksatt solfangeranlegg og vedfyring 
er ”teknologi” vi selv kan ha god kontroll over, både i bruk og ved 
eventuelle behov for reparasjon.  

Det er spesielt vektlagt å finne renholdsvennlige og arealeffektive 
løsninger og å bruke en del tunge materialer, for eksempel 
trefiberisolasjon, fibergips og jordstein/ubrent tegl (Foto 10), som alle 
bidrar til å stabilisere temperaturen i rommene. 

Innenfor rammen av arealeffektivitet har vi søkt å tilfredsstille 
kravene til universell utforming mest mulig. Huset er tegnet med 
tanke på at det skal være mulig å bo med alle funksjoner på 
inngangsplanet med en helt trappefri adkomst. 

http://www.faxelud.dk/index.asp?page=110&vpath=100|112|110|
http://naturmaling.mamutweb.com/newsdet114.htm
http://ekofiber.se/index.php/produkter/ekodrev
http://www.wrightousland.no/dok/Berge_Arkitektur_1-2011.pdf
http://www.wrightousland.no/dok/Berge_Arkitektur_1-2011.pdf
http://www.asvsolar.no/informasjon
http://www.hunton.no/index.php?p=74-113-106
http://www.egenvinding.dk/page.asp?PageID=119
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11. Utførende håndverkere har 
underveis i byggeprosessen hele tida 
hatt tett dialog med arkitekt Bjørn 
Berge for å finne gode løsninger 

 

12. Byggearbeidet er kvalitetssikret 
også med termofoto og trykktesting 

 

13. Grundig sjekk av alle produkter 
var nødvendig for å ivareta strenge 
miljøkrav 

 

14. Kompetanseformidling til 
studenter og fagfolk har vært en 
sentral del av prosjektet 

 

ERFARINGER FRA BYGGEPROSESSEN 

Kompetanseprosjektet Økohuset i Biestøa har pågått kontinuerlig 
parallelt med byggeprosessen. Prosjektet omfatter fire typer 
aktiviteter: 

• Kvalitetssikring i byggefasen (Foto 11 og 12) 

• Tilrettelegging for målinger med tanke på å dokumentere 
hvordan et bygg av denne typen faktisk fungerer 

• Kompetanseutvikling hos utførende håndverkere 

• Kompetanseformidling til fagfolk og andre byggherrer 

Det faller derfor naturlig å inndele erfaringene fra byggeprosessen på 
den samme måten. 

 

Kvalitetssikring i byggefasen 

Å bygge et hus med utgangspunkt i en helhetlig økologisk tankegang, 
er ennå ikke så utbredt. Det viste seg også underveis at det å 
kvalitetssikre selve byggeprosessen var betydelig mer krevende enn vi 
antok i utgangspunktet. Innsatsen på dette punktet, har vært helt 
avgjørende for at resultatet skulle bli bra nok, og dermed for at det 
senere skal være mulig å gjøre realistiske målinger av hvordan et hus 
som er bygget på denne måten faktisk fungerer i praksis. 

Det har vært betydelig mer krevende enn forventet å orientere seg i 
byggevaremarkedets mange produkter for i størst mulig grad, å sikre 
at vi bare fikk inn produkter og materialer med innhold som ikke 
strider mot byggets grunnidé (Foto13). Selv produkter miljømerket 
med Svanemerket, kan for eksempel inneholde polymerer og 
plastbaserte stoffer. PVC-frie rør, membraner og el-anlegg var blant 
de mer krevende tingene å framskaffe. 

Våre strenge miljøkrav ved valg av materialer og komponenter krevde 
derfor en inngående kontroll, og det ble mye leting, finlesing av 
datablader og mange spørsmål til ulike leverandører om innhold og 
sammensetning av ulike komponenter til bygget.  

Noen av underleverandørene hadde dessverre ikke tatt høyde for 
dette i utgangspunktet, men flere leverandører skal absolutt ha stor 
takk for at de virkelig anstrengte seg mye for å imøtekomme våre 
krav. 

Uansett måtte både vi selv og hovedentreprenøren bruke mye tid på 
å etterspørre og lete fram innholdsdeklarasjoner og på å konferere 
med arkitekt Bjørn Berge om hva som var akseptable produkter og 
løsninger. Vi har søkt å løse mest mulig av dette pr telefon, og begge  
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15. Innvendige vegger er støvsikret 
med cellulosepapp under panelet og 
isolert med Termoträ. Pappen 
fungerer også som lufttetting mellom 
rom med ulikt temperaturnivå. 

 
 16. Bare rent treverk inne gir god 
lukt: Granpanel og furugulv 

 

17. To lag fibergips i skråhimlingen 
skal bidra til å regulere både 
temperatur og luftfuktighet i huset 

 

18. Renholdsvennlig detaljering med 
stående panel og inntrukne gulvlister  

arkitektene i Gaia Lista har stilt særdeles velvillig opp med svar på 
spørsmål underveis. På denne måten klarte vi også å redusere 
antallet byggemøter med arkitekten tilstede, noe som sparte både 
bilkjøring, tid og reisekostnader. Likevel er utgiftene på posten 
kvalitetssikring blitt en god del høyere enn opprinnelig budsjettert.  

Men innsatsen har også ført til en betydelig økning i håndverkernes 
erfaring med nye metoder og kunnskaper om hvilke byggeprodukter 
som er reelt miljøvennlige og dermed også helsemessig sunnere å 
arbeide med for dem selv. De fikk direkte og praktisk erfare de mange 
forskjellene mellom et konvensjonelt bygg og vårt. (Foto 15 og 16)) 

Som den ene lærlingen, som jobbet mest hos oss, sa da bygget var 
tilnærmet ferdig: ”Det lukter så godt her!” Vi kunne bare kjenne 
lukten av rent treverk, i stedet for lukt av løsemidler, lim og 
plaststoffer og annet som ellers var vanlig å kjenne i et nybygg. 

 

Tilrettelegging for målinger 

Vi har i dette bygget tatt i bruk en rekke teknikker, for å redusere 
energibehovet og ivareta et godt inneklima. Dette har vi oppnådd på 
flere måter: 

• Materialbruken med fukt- og temperaturregulerende 
og lavemitterende materialer (Foto 17) 

• Isolasjon mellom rom med ulike temperaturbehov 

• Overflatebehandling med naturprodukter uten 
løsemidler gir diffusjonsåpen overflate 

• Byggdesign med renholdsvennlig detaljering (Foto18) 
og takhøyde for bufring av luftforurensninger 

• Byggdesign for naturlig ventilasjon uten mekaniske 
vifter 

Disse teknikkene inngår ikke i NS 3700. Dermed vil en vanlig teoretisk 
beregning av energi- og ventilasjonsbehov rett og slett ikke være 
relevant. 

Selv om Gaia-arkitektene har prosjektert miljøbygg av liknende type 
som vårt i mange år, er det ikke tidligere blitt fullt ut dokumentert 
hvordan byggene faktisk fungerer. Men i og med at vi befinner oss i 
gangavstand til både Universitetet i Agder og Sørlandets Fagskole, 
som begge utdanner mange studenter i ulike disipliner innen 
byggdesign, ligger det godt til rette for å gjennomføre målinger av 
reelt energiforbruk og inneklima i bruksfasen i denne typen bygg.  
Dette vil være ønskelig med tanke på å kunne utvikle et faktabasert 
alternativ til passivhusstandarden fram mot TEK 15. 
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19. I toppen av det indre vegglaget i 
alle ytterveggene er det laget kanaler 
der det er lett tilgang til el-systemet 

 

20. Alle skjøter i vindtettingen er 
tettet med strimler av Tyvek... 

 

21. ... klemt til med lekter som er 
skrudd fast med skruer med slett hals 

 

22. Kreativ løsning for klemming av 
Tyvek rundt luftekanaler gjennom tak 

 

23. Kake for en god trykktest 

I prosjektperioden har våre samarbeidspartnere på UiA utarbeidet et 
program for målinger og datainnsamling og brukt en del timer på å 
innhente tilbud på aktuelt utstyr. I bygget har vi lagt til rette for 
målinger, bl.a. gjennom å splitte kursene til rommene slik at vi kan 
skille mellom strøm til belysning, og strøm til tekniske apparater. I 
systemet av el-kanaler, øverst i det indre vegglaget (Foto 19), kan vi 
enkelt trekke nye ledninger dit det måtte være behov for dem.  

Det er også lagt inn et ekstra stort sikringsskap, som er lagt til rette 
for plassering av måleutstyr, og det er lagt inn ekstra trekkerør 
mellom skapet og noen aktuelle målepunkter. 

 

”Learning by doing” - Kompetanseutvikling hos 
utførende håndverkere   

Også byggeteknisk har bygget vist seg å være betydelig mer krevende 
enn antatt. Både våre materialvalg og flere av de tekniske løsningene 
var uvanlige for håndverkerne. Dette ga dem en del utfordringer, men 
også flere aha-opplevelser og mange nyttige erfaringer å ta med seg 
videre. Eksempler på dette var metodene med: 

• heltrukket Tyvekduk under vindtettplater og skjøtene i 
platelaget tilleggssikret utvendig med Tyvekstrimler og 
skrudde lekter  

• montere åpen, liggende, falset kledning utvendig 
• skum- og limfri tetting rundt vinduer og dører 
• tilrettelegging for innblåsing av Termoträ trefiberisolasjon 
• trykktest og termofotografering 
• renholdsvennlig detaljering 
• utforming av el-kanaler i det indre vegglaget 

 
Prosjektet har gitt dem nye erfaringer på flere områder, men det vil 
bli i overkant omfattende å gå i detaljer om alt. Vi vil derfor særlig 
peke på noen av de løsningene som kan ha størst overføringsverdi i 
forhold til bygg med noe lavere miljø-ambisjoner enn vårt. 
 
 
Tetting med klemte skjøter 
 
Tyvekduken er lagt under vindtettplatene for å skjerme den mot UV-
stråling. Deretter er plateskjøtene tettet ved å klemme alle skjøter 
med strimler av Tyvek, som er festet med lekter av høykvalitets gran, 
skrudd med skruer med slett hals (Foto 20 og 21). Framgangsmåten 
var ukjent for både våre egne håndverkere og mange andre. Metoden 
utløste mye faglig kreativitet for å lage gode løsninger med klemming 
f.eks. rundt ventilasjonsrørene som skulle gjennom taket (Foto 22).  
  
Kommentarene var mange - og flirene satt løst - hos fagfolk som fikk 
høre at dette skulle trykktestes og klare passivhus-kravet på 0,6. 
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24. Kake til arkitekt, byggherre og 
dyktige håndverkere 

 

25. Tettvokst, vinterhogd, 
hogstmoden gran, til klemlister, 
sløyfer og utvendig kledning  

 

26. Åpen liggende falset kledning… 

 

27. ... skrudd fast med hjelp av 
avstandskloss for god lufting 

Men metoden viste seg altså ved trykktestingene å være svært 
effektiv (Foto23), og vi har grunn til å tro at den også vil være mer 
holdbar over tid enn den ”normale” løsningen med bruk av tape og 
tettemasser, som over tid sannsynligvis vil smuldre opp.  

Trykktestresultatet ble feiret med kake på bygget og det vakte 
oppsikt i flere fora: Nettstedet Byggmesteren.as publiserte resultatet 
samme dag, Grimstad Adressetidende trykket en stor artikkel basert 
på vår pressemelding, Agder Wood omtalte det på sin hjemmeside, 
og arkitekt Bengt G. Michalsen, som er en pioner på passivhus og 
nullhus her i regionen, har omtalt resultatet og metodene i flere 
foredrag både i nasjonale og regionale fora. Bl.a. kom en større 
gruppe fagfolk på frokostseminar med Agder Wood på befaring for å 
se på bygget og bli orientert om bakgrunnen for våre valg og se på de 
konkrete metodene. Rapporten er vedlagt. Bygget ble også 
trykktestet ved ferdigstiling med meget godt resultat.  

Vi har mottatt flere henvendelser på bakgrunn av publiseringen av 
resultatet etter den første trykktesten, både fra andre byggherrer og 
fra større entreprenører, som finner framgangsmåten interessant. 
Flere har gitt uttrykk for at dette kan være en grei metode å ta i bruk 
også i andre bygg der det stilles store krav til kontroll med - og varig 
minimalisering av - luftgjennomgang i konstruksjonene. 

   

Skrudd, høykvalitets kledning 

Kledningsmaterialet er vinterhogd, hogstmoden, seintvokst gran, 
hogd i nærområdet og saget på lokalt sagbruk, Skiftenes Sag. Dette 
materialet har svært tette årringer, maks årringbredde er 3 mm, og 
betydelig høyere egenvekt enn standard granpanel. Det koster noe 
mer, men skal da tåle å stå ubehandlet i hundre år, forutsatt at 
kledningen er montert med god lufting og med detaljering som sikrer 
hurtig opptørking. Også til klemlistene i tettesjiktet og sløyfene under 
taktekkinga er det brukt samme type høykvalitetsvirke. (Foto 25) 

Bruk av åpen, liggende, falset kledning, (Foto 26) slik vi har på alle 
overdekkede partier av ytterveggene, var en ny erfaring for våre 
håndverkere. Kledningen ble skrudd fast slik at det er en luftspalte på 
hver side av hvert enkelt kledningsbord. (Foto 27) Dermed vil 
kledningen tørke ekstra raskt opp dersom den blir våt. Det vil også 
være enkelt å skifte ut enkeltbord dersom det skulle oppstå en skade. 

Flere av håndverkerne ga uttrykk for at bruk av denne typen kledning 
var en erfaring de ville ta med seg og kunne gjøre seg nytte av senere.  

Også stående kledning med over- og underliggere er montert med 
særlig god lufting, men dette var en kjent framgangsmåte. 

http://byggmesteren.as/2011/10/24/11-ganger-sa-tett-som-vanlig-hus/
http://www.wrightousland.no/dok/GAT_251011.pdf
http://www.agderwood.no/2011/10/25/11-ganger-tettere-enn-tek10
http://www.sag.no/?pID=997&MemID=201
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28. NorDan viste ny løsning for klemt 
tetting rundt vinduene 

 

29. God detaljering rundt vinduer ute  

 

30. Innvendig tetting rundt vinduer 
og dører med Ekodrev 

 

31. Tyvekduken i skråhimlingen festes 
med tett fastskrudde bord 

 

32. Termoträ blåses inn i det ytre 
vegglaget gjennom åpning i toppen  

Skum- og limfri tetting 

Før de tok til med montering av vinduene, kom en representant for 
vindusleverandøren på besøk. Hun hadde med en vindusmodell der 
hun viste ulike muligheter for klemming av vindtettingen med beslag 
for å få god tetting rundt vinduene. (Foto 28) Endelig valg av løsning 
for vindusdetaljering ble foretatt i samråd med leverandørens 
representant. 

Rundt vinduene utvendig er det avgjørende med god detaljering i 
montering av stående kledning: Tyvekduken er klemt godt fast, det er 
lagt inn god lufting på sidene og skråkutting nederst for at vann skal 
dryppe av. Vindusbrettene er av naturell aluminium, som både er 
holdbart og gjenbrukbart. (Foto 29) 

Innvendig tetting rundt vinduer og dører ble utført med Ekodrev. Det 
er en ”filt” av cellulosefiber som ble levert på store ruller, ble dyttet 
inn i sprekkene rundt vinduene i stedet for tetteskum. Det krevde noe 
prøving og feiling å få dyttet inn passe mye og passe hardt. (Foto 30) 

 

Tilrettelegging for Termoträ-isolasjon 

Løsningen med innblåst trefiberisolasjon krevde spesielle tilpasninger. 
Hvert enkelt fakk måtte være tilgjengelig for innblåsing. Samtidig 
måtte hulrommet det skulle blåses isolasjon inn i være sterkt nok til å 
tåle trykket av innblåst masse som skulle pakkes til ca 50 kg/m3. 

I veggene ble dette løst med tynne trefiberplater som ble festet med 
lekter på reisverket (I-bjelkene), slik at de danner st skille mellom det 
ytre og det indre vegglaget. Etter at fakkene i sydveggen var isolert, 
ble Tyvekduken i skråhimlingen festet med fastskrudde bord med 
liten innbyrdes avstand. (Foto 31) 

 Ved innblåsing av Termoträ i det ytterste vegglaget, er det satt igjen 
en åpning øverst, så isolatøren har tilgang for innblåsing i alle hulrom. 
(Foto 32) Dette ytre vegglaget består nå av huntonittplater med 
klemlister, I-bjelker og Termoträ, heltrukket Tyvekduk, vindtettplater, 
Tyvekstrimler med klemlister, utlekting og kledning.  

Etter den første isolasjonsrunden ble toppen av fakkene tettet igjen 
med huntonittplater og deretter ble veggene trukket med et nytt lag 
med Tyvekduk på innsiden av huntonittplatene. Innenfor ble det satt 
opp et nytt 10 cm reisverk for det indre laget av veggene (Foto33).   

I det indre reisverket blir stenderne forskjøvet i forhold til reisverket 
(I-bjelkene) i det ytre vegglaget, for å unngå kuldebroer. 
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33. Reisverk for indre vegglag og el-
kanal med hull for innblåsing av 
isolasjon, mot himling av fibergips 

 

34. "Noe" (gult) er klart varmere enn 
omgivelsene.. 

 

35. Jordstein! 

 

36. Renholdsvennlig: Stående panel 
og inntrukket gulvlist 

 

37. Lokk for renhold på luftekanalene 

I toppen av det indre reisverket kommer el-kanalene. (Foto 33) Med 
huller i toppen av hvert fakk i den svilla som danner ”gulv” i el-
kanalen, fikk isolatøren tilgang for innblåsing. Dette ble gjort i ”neste 
omgang”, sammen med isolering av innervegger og etasjeskiller. 

Det er helt sentralt at Tyvekduken mellom de to vegglagene aldri må 
perforeres. Den ligger nå godt beskyttet 12 cm inn i veggen. 

Hele denne prosessen var ny for våre håndverkere. Det krevde en hel 
del tid - og noe prøving og feiling - å finne gode, praktiske løsninger. 
Men de mente selv at denne måten å isolere på etter hvert vil kunne 
være tidsbesparende, og at de fikk viktig erfaring som de vil kunne 
nyttiggjøre seg i senere byggeprosjekter. 

 

Termofoto 

Etter at det ytterste vegglaget var isolert, og før det indre laget var 
bygget, ble det gjennomført termofoto for å sikre oss mot eventuelle 
”hull” i den innblåste isolasjonen. Bygget var i forkant varmet opp for 
å sikre nok temperaturforskjell mellom inne og ute. Overraskende for 
alle tilstedeværende var at kameraet plutselig fanget opp ”noe” med 
betydelig høyere temperatur enn omgivelsene (Foto 34). Det lyste 
opp en gul flekk på skjermen.  

Ved nærmere ettersyn viste det seg å være de få prøvebitene av 
jordstein, ubrente teglstein, som lå i bøtta (Foto 35). De skal brukes til 
innvendig veggforblending for å bufre svingninger i temperatur og 
luftfuktighet. Bildet på skjermen viser på en overbevisende måte 
jordsteinenes kapasitet til å magasinere varme. Termografirapporten 
er vedlagt. 

 

Renholdsvennlig detaljering 

Inneklimamessig er det gunstig med detaljering og overflater som 
ikke tiltrekker seg og samler på støv. I alle rom med stående 
skyggepanel, er gulvlista trukket inn i veggen.  

En skråskåret list ble satt opp først og deretter stående skyggepanel 
som ble skåret skrått i underkant. Med denne framgangsmåten tar 
panelet noe mer tid å sette opp, men løsning som helhet minimerer 
støvansamlinger (Foto 36).   

Alle ventilasjonskanaler, både tilluftskanalene i kjellerhimlingen og 
avtrekkskanalene til over tak, er utstyrt med strategisk plasserte lokk 
(Foto 37) for at de enkelt skal være tilgjengelige for innvendig 
renhold. 
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38. El-kanaler i toppen av 
ytterveggene 

 

39. El-kanalene er dekket av brede 
fast-skrudde "taklister” som enkelt 
kan demonteries 

 

 

 

 

 

 

 

40. Leverandøren formidlet sin 
erfaring med trefiberisolasjon på det 
første frokostseminaret 

Fleksibelt el-kanalsystem 

El-kanalene på toppen av innerveggene, der alle elektriske ledninger 
er ført, krevde også litt nytenkning av snekkerne for å få dem på plass 
på toppen av reisverket til det innerste vegglaget. Alle ledningene er 
lagt her og så ført i en lett tilgjengelig loddrett ”samlekanal”, ned til 
el-skapet i kjelleren. El-kanalene gir oss god tilgang til strømnettet i 
huset og vil samtidig gjøre det enkelt å plassere instrumenter for 
planlagte målinger av temperatur, fukt og inneklima. I ettertid er 
kanalene dekket med brede ”taklister” av bord som er skrudd på 
plass og lett kan demonteres. 

 

Læring tar tid 

Bygget er såpass spesielt at arbeidet har krevd mye av håndverkerne. 
Både byggeplassleder i særdeleshet, men også de andre 
håndverkerne på bygget har gått aktivt inn og bidratt med sin 
fagkunnskap, og de har vist en innsats- og lærevilje som det står 
respekt av. Faglig kreativitet har vært mobilisert, og kvalitetssjekk av 
materialer og metoder i tett dialog med arkitekten og med oss som 
byggherre, har vært helt nødvendig for å oppnå det gode resultatet vi 
har fått. Dette har tatt mye tid, og arbeidene er derfor blitt noe mer 
langvarige og kostnadskrevende enn planlagt. Vi mener det derfor er 
rimelig å regne med at henimot 5 prosent av den totale timebruken 
på bygget kan tilskrives aktive læringsprosesser hos de utførende 
håndverkerne. De mener også selv at de har lært mye. 

 

Kompetanseformidling 

Generelt har kompetanseformidlingen blitt noe annerledes enn vi 
hadde tenkt. Dette skyldes langvarig sykdom med uforutsigbart forløp 
hos byggherre, noe som gjorde det umulig å gjennomføre den rekken 
av frokostseminarer som vi opprinnelig hadde planlagt.  

Underveis i byggeprosessen viste også flere andre enn vår egne 
fagfolk såpass stor interesse for bygget, at vi valgte å ta imot flere 
grupper som ønsket å komme for å se. Vi la derfor til rette for 
omvisninger og stilte opp og informerte om bygget og løsningene vi 
har valgt så langt vi hadde kapasitet til det. 

Byggebloggen har også vært jevnlig oppdatert og følges av mange. 

Derfor mener vi at prosjektet som helhet har nådd målsetningen om 
å formidle kompetanse til både fagfolk og byggherrer, lokalt og 
regionalt, om bærekraftig boligbygging. 

http://www.hemato.no/?p=365
http://okohuset.blogspot.no/
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41. Oppstartseminar ga alle grupper 
av håndverkere innføring i 
idegrunnlaget for prosjektet 

 

41. Studenter og lærer fra UiA-kurset 
ENE217-G på besøk med omvisning 

 

42. Godt besøkt gjesteforelesning på 
UiA om naturlig ventilasjon 

 

43. Frokostseminar med foredrag om 
trefiberisolasjon 

 

44. Fagfolk på Agder Wood-seminar 
kom på omvisning 6. desember 

Formidlingstiltak som er gjennomført 

Oppstartseminaret 2. september, med alle involverte håndverkere: 
Her gikk arkitekt Bjørn Berge gjennom idégrunnlaget for bygget og 
hva dette innebærer i praksis, både generelt og for de enkelte 
faggruppene. Han hadde utformet og delte ut en ”huskeliste” for 
hvert fagområde, og alle fikk beskjed om at det var helt greit å spørre 
underveis. Innledningen og huskelista er vedlagt. 

 

Omvisning 21. september 2011:  

Vår samarbeidspartner ved UiA, universitetslektor Magne Våge, kom 
med en gruppe UiA-studenter fra kurset ENE217-G Energiintegrert 
bygningsdesign, som fikk en orientering og omvisning. Bygget, ideene 
og metodene ble brukt som case i studentoppgaver i dette kurset, der 
studentene sammenliknet et tenkt ”vanlig” passivhus og et økohus.  

 

Gjesteforelesning 21. september: 

Samme dag holdt arkitekt MNAL Dag Roaldkvam fra arkitektfirmaet 
Gaia Lista en godt besøkt åpen gjesteforelesning om naturlig 
ventilasjon, på UiA. Vi hadde samarbeidet om å sende ut invitasjoner, 
og både UiA-studenter, Fagskole-studenter, byggfagfolk og andre 
interesserte, skrev seg på vår liste over de som gjerne ville bli invitert 
og få følge med på vårt byggeprosjekt. PowerPoint-presentasjonen til 
forelesningen som Roaldkvam holdt er vedlagt.  

 

Frokostseminar på bygget, 25. oktober:  

Arkitekt Bjørn Berge innledet og fortalte om bygget og deretter fikk 
de 26 frammøtte byggfagfolk fra flere aktører og studenter fra både 
UiA og Sørlandets Fagskole, en orientering om trefiberisolasjon ved 
Roland Pant fra Termoträ. Han hadde også med en sekk med 
isolasjonsmaterialet og det ble stilt en god del spørsmål, siden de 
aller fleste i utgangspunktet var ukjente med denne typen isolasjon 
og hvordan det fungerer. 

 

Omvisning på bygget 6. desember: 

Agder Wood arrangerte et Frokostseminar på UiA med temaet 
passivhusbygging i tre. Som en del av seminaret ble vårt prosjekt 
presentert med foredrag og bilder, og vi fikk også selv vise fram 
bygget og forklare bakgrunnen for våre valg og hvilke prioriteringer vi 
hadde gjort, for 33 fagfolk fra store deler av byggebransjen i regionen 
som kom på omvisning. Seminarinvitasjonen er vedlagt. 

http://www.wrightousland.no/dok/1_Biestoa_teknisk_orientering_2_sept_2011.pdf
http://www.wrightousland.no/dok/2_%20Biestoa_faglige_sjekklister_2_sept_%202011.pdf
http://www.wrightousland.no/dok/roaldkvam210911.pdf
http://www.agderwood.no/2011/12/12/frokostmote-pa-uia-6-desember
http://www.agderwood.no/files/Tor-Oystein-Miljo-bolig-Biestoa.pdf
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45. Faglærere og studenter fra 
Sørlandets Fagskole har flere ganger 
vært på omvisning på bygget 

 

 

46. Seminardeltakerne fra Agder 
Arkitektforening stilte mange 
interesserte spørsmål under 
omvisningen 15. mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentomvisning på bygget 5. januar: 

5. januar kom byggstudentene fra Sørlandets Fagskole for å se på 
konstruksjonene med dobbelt reisverk og Termoträ-isolasjon.  

Sørlandets Fagskole her i Grimstad tilbyr videreutdanning til folk som 
har fagbrev, bl.a. innen bygg. Både studentene og faglærere har vist 
stor interesse for vårt bygg og de har flere ganger både samlet og 
enkeltvis vært på besøk på byggeplassen og fått omvisning på bygget 
underveis i byggeprosessen. Som erfarne byggfagfolk har de hatt 
mange spørsmål å stille. Både vi selv og byggeplassansvarlig Øyvind 
Sønderland har brukt en hel del timer på dette.  

Vi har også forberedt en gjesteforelesning for å presentere våre 
materialvalg, i faget materiallære. Forelesningen har vært utsatt av 
helsemessige årsaker, men vil bli gjennomført nå i desember. 

 

Omvisning for Agder Arkitektforening 15. mars: 

Den 15. mars arrangerte Agder Wood i samarbeid med Agder 
arkitektforening et åpent seminar om klima- og energieffektive 
boliger i tre.  

Tor Øystein Michalsen i Hemato Eiendom presenterte bygget med 
utgangspunkt i våre bilder, og i som en avslutning på seminaret kom 
alle deltakerne på omvisning på bygget. 

 

Mediadekning av byggeprosessen: 

Underveis har vi sendt ut noen pressemeldinger og kontaktet aviser 
og fagtidsskrift. Disse initiativene har gitt positive resultater i form av 
oppslag i lokalavisa Grimstad Adressetidende. Agderposten har hatt 
oppslag på nett og vi har en avtale med deres faste boligskribent om 
en artikkel når huset er helt ferdig og ”bodd inn” såpass at det kan bli 
gode bilder. 

Grimstad Adressetidende 24/9: Bygg & Bo: Bærekraftig boligbygging 

Etter trykktesten 24. oktober 2011 fikk vi et flott oppslag på 
Byggmesteren.no og enda et oppslag i Grimstad Adressetidende 
dagen etter: Økohuset: 11 ganger så tett 

Agderposten skrev 18. desember en artikkel på nett ”Bygger 
fremtidshus i Grimstad” om bygget og om isolering med Termoträ. 

Tidsskriftet Tømreren trykker i desember -12 og januar-13 en artikkel 
i to deler, der prosjektet blir beskrevet. 

http://www.austagderfk.no/Vare-virksomheter/Videregaende-skoler/Dahlske-videregaende-skole/Sorlandets-fagskole/Bygg/
http://www.agderwood.no/
http://www.arkitektur.no/?nid=5759&lcid=1044
http://www.arkitektur.no/?nid=5759&lcid=1044
http://www.wrightousland.no/dok/GAT_240911.pdf
http://byggmesteren.as/2011/10/24/11-ganger-sa-tett-som-vanlig-hus/
http://www.wrightousland.no/dok/GAT_251011.pdf
http://www.agderposten.no/nyheter/bygger-fremtidshus-i-grimstad-1.6810147
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47. Fra byggebloggen: ”Utearbeid i 
januar” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
48. Foredrag om "Det passive 
passivhuset" 

BYGGEBLOGG: okohuset.blogspot.com 
 
Allerede før byggingen av huset var i gang, sommeren 2010, startet vi 
vår byggeblogg, da som en del av Postbankens Sommerkonkurranse, 
Boligdrømmen, der vi sendte inn følgende beskrivelse av vår drøm: 

Økohuset: Nøkternt, solid, av naturmaterialer. Klima- og 
miljøvennlig i produksjon, i bruk og etterpå. Passer i alle 
livsfaser. Vennlig, varmt og varig. 

Vi opplevde allerede da å få mye positiv respons og skjønte at samlet 
kunnskap om en mer miljø- og klimavennlig måte å bygge hus på var 
mangelvare på nettet. 

Vi har derfor forsøkt å samle så mye som mulig og formidle både våre 
egne erfaringer og legge ut linker til andre aktører som har aktuell 
kunnskap å bidra med. 

Bloggen er jevnlig blitt oppdatert gjennom hele byggeperioden, med 
til nå i alt 63 innlegg, i tillegg til flere sider med mer grunnleggende 
informasjon, både om tankene som ligger bak og om de konkrete 
løsningene vi har valgt.  

Vi kan vise til gode besøkstall, med 1000-1500 treff hver måned, til 
sammen til nå ca 20.000 treff. Vi har også fått en god del respons fra 
både fagfolk og potensielle byggherrer som finner interessant 
kunnskap eller har konkrete spørsmål. Vi vil fortsette å formidle 
erfaringer på bloggen, men nok med noe lavere hyppighet enn i den 
mest hektiske byggefasen. 

 

FORMELT SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER 

Samarbeidet med våre arkitekter, MNAL Bjørn Berge og Dag 
Roaldkvam i arkitektfirmaet Gaia Lista, har vært tett og godt både i 
prosjekteringsfasen og i gjennomføringsfasen. De har i meget stor 
grad stilt sin mangeårige erfaring og solide fagkompetanse til 
disposisjon både for oss og for entreprenør og byggeplassleder. De 
har fått mange spørsmål og vi har hatt mye drøftinger av konkrete 
løsninger underveis, noe som har bidratt vesentlig både til 
kvalitetssikring av hele byggeprosessen og til kompetanseutvikling 
hos de utførende håndverkerne. Gaia-arkitektene har ”til gjengjeld” 
fått bruke det de har ønsket av vårt bildemateriell og kunnet dra 
nytte av våre erfaringer i sitt videre arbeid for å fremme økologisk 
bærekraftig boligbygging, blant annet i presentasjonen ”Det passive 
passivhuset” (vedlagt) under Trebiennalen 2012 i Kristiansand. 

 

http://okohuset.blogspot.no/
http://okohuset.blogspot.no/
http://www.agderwood.no/files/TB12-Bjorn-Berge-Gaia-Lista.pdf
http://www.agderwood.no/files/TB12-Bjorn-Berge-Gaia-Lista.pdf
http://www.agderwood.no/2012/9/26/det-passive-passivhuset
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49.Firmaet Byggtermo gjennomførte 
trykktest og termografi 
 

 

50. Maleren fra Sannæs&Nielsen var 
svært fornøyd med produktene Keim 
dolomittsparkel og silikatmaling 

Vi har i liten grad formalisert samarbeidet med andre aktører, men 
det har likevel vært gjennomført en stor grad av samarbeid. Først og 
fremst med utdanningsinstitusjonene Universitetet i Agder (UiA) og 
Sørlandets Fagskole. Dette samarbeidet vil fortsette også etter at 
kompetanseprosjektet er avsluttet, ved at vi har tilbudt oss å ta imot 
grupper eller enkeltstudenter som ønsker å lære mer om denne 
typen bygg og for eksempel gjennomføre målinger eller andre 
undersøkelser av bygget i bruksfasen og ved avtalt gjesteforelesning 
om vår materialbruk. 

Som beskrevet i det ovenstående har vi også hatt et godt samarbeid 
med Agder Wood som har hatt med flere grupper av interesserte på 
omvisning her i forbindelse med arrangement de har avviklet. 

 

Andre involverte aktører 

Andre aktører som har vært innleid til arbeid på bygget har også fått 
med seg noen nye erfaringer: 

Takstfirmaet Byggtermo, ved innehaver Johan Roland, utførte både 
trykktester og termofoto som ledd i kvalitetssikringen. Selv en erfaren 
fagmann som Roland lot seg imponere over kvaliteten i tettingen med 
vår metode. Han hadde aldri før målt et så tett bygg. 

Termografien ga en liten aha-opplevelse ved jordsteinen som tydelig 
viste sin varmemagasinerende evne (Foto 34 og 35).  

Også den siste trykktesten, på ferdig bygg, ga et meget godt resultat.  

 

Planen har vært å utføre all overflatebehandling selv. Det har vi også i 
stor grad gjort, men vi innså også tidlig at å sparkle, pusse og male 
100 m2 skråhimling av fibergipsplater som var festet med en million 
skruer minst, var uoverkommelig å gjøre selv. Når jobben skulle 
gjøres profesjonelt, måtte vi i forkant sikre oss at de produktene vi 
ønsket at de skulle bruke, var tilpasset profesjonelle metoder.  

For å ivareta en diffusjonsåpen overflate, valgte vi Keim 
dolomittsparkel og silikatmaling fra leverandøren STS Surface. 
Leverandøren viste stor velvilje med å undersøke alle 
innholdsdeklarasjoner og de kontaktet også produsenten i Tyskland 
for å være helt sikre.  

Malerfirmaet, Sannæs&Nielsen AS, var i forkant ukjente med Keim-
produktene, men maleren var svært fornøyd og ga uttrykk for at de 
var gode å arbeide med, en ny og positiv erfaring for dem.   

http://www.uia.no/index.php/no/portaler/om_universitetet/hvem_hva_hvor/campus_grimstad
http://www.austagderfk.no/Vare-virksomheter/Videregaende-skoler/Dahlske-videregaende-skole/Sorlandets-fagskole/Bygg/
http://www.agderwood.no/
http://byggtermo.no/
http://www.sts-surface.no/article.asp?w=43316866&x=21696
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GRAD AV MÅLOPPNÅELSE 

Hovedmålene er oppnådd: Kvalitetssikring, kompetanseutvikling og kompetansespredning  

Huset er av gjennomgående god kvalitet og vi har i det store og hele fått et bygg etter arkitekt MNAL Bjørn 
Berge sine anvisninger. Enkelte tilpasninger har vi vært nødt til å gjøre underveis, men de er foretatt i 
samråd mellom arkitekt og håndverkere. Huset er blitt godt å bo i, både for oss og for våre hybelboere. 

Håndverkerne, både de faglærte og lærlingene, har fått mye ny kunnskap og erfaringer de tar med seg 
videre og kan benytte seg av i andre byggeprosjekter. Lokale fagfolk, både studenter, arkitekter, 
prosjekterende og utførende har fått tilgang til å se bygget i flere stadier. Både lokalt og nasjonalt er 
prosjektet blitt presentert og mye informasjon vil fortsette å være tilgjengelig gjennom byggebloggen, som 
mange er blitt kjent med. 

Vi har tilrettelagt fysisk for målinger av energibruk og inneklima. Våre samarbeidspartnere UiA og GAIA Lista 
vil framover kunne benytte huset i bruksfasen til forskning for å dokumentere denne byggemåten.  

Gjennom prosjektets aktiviteter og byggebloggen har en lang rekke aktører, både lokalt, regionalt og også 
nasjonalt, fått tilgang til ny kunnskap om bærekraftig boligbygging. Selv om kanskje ikke alle byggherrer vil 
sette like høye miljøkrav som vi har gjort, vil slik kompetanse kunne nyttiggjøres i stadig flere bygg hvor det 
med tida vil stilles stadig strengere krav til miljø- og klimahensyn. Bygget og erfaringene vil også formidles 
videre: Blant annet vil fagbladet Tømreren trykke en todelt artikkel om Økohuset i nr 12.12 og 01.13. Linker 
til det kommer i bloggen. Vi kommer også tilbake til publisering av en fersk masteroppgave fra NTNU, om 
Fukt- og varmeutveksling i innvendige overflater, som er interessant i forhold til våre byggemetoder. 

Selv ser vi på byggeprosjektet som en interessant og lærerik erfaring om en bærekraftig måte å bygge på for 
folk som oss, som ikke kan bygge selv av halm eller andre alternative materialer. For de som er interessert i 
selvbygging med halm, vil vi vise til byggebloggen som skrives av pionerene i prosjektet Terra Libera i 
Vestfold.  

 

… OG HVA SÅ? 

Foreløpig mangler eksakte målinger i bruksfasen, som kan dokumentere hvorvidt huset faktisk fungerer i 
tråd med det som til nå i hovedsak er erfaringsbasert kunnskap. En lang rekke teknikker som skal redusere 
byggets energibehov i bruksfasen, er tatt i bruk. Mange av disse teknikkene inngår ikke i NS 3700. Derfor er 
beregninger basert på denne standarden ikke relevante i vårt bygg. Gjennom prosjektet er det lagt til rette 
for målinger og vi tilbyr gjerne videre tilgang til huset både for undervisning og forskning om bærekraftig 
boligbygging sammenliknet med mer konvensjonelt baserte byggemetoder.  

Det vil være et mål framover at vi gjennom slike målinger kan bidra til å utvikle et lavteknologisk alternativ til 
passivhusstandarden fram mot TEK 15. 

Foreløpig gjenstår bygging av jordsteinmuren i hovedrommet i første etasje. Dette er ett av flere alternative 
tiltak for å ivareta et godt inneklima. Når denne muren skal reises, planlegger vi å invitere interesserte 
studenter, fagfolk og byggherrer til kurs i muring med ubrent tegl og leiremørtel. Det kan også bli aktuelt 
med kurs om leiremaling og/eller andre former for naturmaling.  
Følg med på okohuset.blogspot.com dersom du ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer. 

http://terralibera-gertruud.blogspot.no/
http://okohuset.blogspot.no/
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1. Bjørn Berge: Presentasjon av grunnprinsipper, boligen i Biestøa, 2. September 2011. Pdf HER 

2. Bjørn Berge: Biestøa – faglige sjekklister, 2. September 2011. Pdf HER 

3. Dag Roaldkvam: PPT-presentasjon, Gjesteforelesning på UiA, 21. September 2011. Pdf HER 

4. Grimstad Adressetidende – Bygg og Bo, 24. September 2011. Pdf HER 

5. Rapport Trykktest av ferdigtettet, men uisolert bygg, 24. Oktober 2011. Pdf HER 

6. Grimstad Adressetidende, 11 ganger så tett, 25. Oktober 2011. Pdf HER 

7. Agder Wood, invitasjon til frokostseminar, 6. Desember 2011. Pdf HER 

8. Byggtermo: Rapport Termografi, 17.01.12. Pdf HER 

9. Bjørn Berge: Det passive passivhuset, presentasjon under Trebiennalen 2012. Pdf HER 

http://www.wrightousland.no/dok/1_Biestoa_teknisk_orientering_2_sept_2011.pdf
http://www.wrightousland.no/dok/2_%20Biestoa_faglige_sjekklister_2_sept_%202011.pdf
http://www.wrightousland.no/dok/roaldkvam210911.pdf
http://www.wrightousland.no/dok/GAT_240911.pdf
http://www.wrightousland.no/dok/undertrykksmaling.pdf
http://www.wrightousland.no/dok/GAT_251011.pdf
http://www.agderwood.no/files/Frokostmote-06.12-invit-NY.pdf
http://www.wrightousland.no/dok/termografirapport_1801.pdf
http://www.agderwood.no/files/TB12-Bjorn-Berge-Gaia-Lista.pdf

	Økohuset: Nøkternt, solid, av naturmaterialer. Klima- og miljøvennlig i produksjon, i bruk og etterpå. Passer i alle livsfaser. Vennlig, varmt og varig.

