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Introduksjon

Bakgrunn for prosjektet
Fjogstad-Hus AS har gjennom en årrekke prosjektert og oppført lavenergiboliger med gode
tekniske løsninger. Da Sandnes kommune sluttet seg til paraplyorganisasjonen Fremtidens
Byer øremerket kommunens tomteselskap en del tomter til ”passivhus”, Fjogstad-Hus AS
hadde tilegnet seg bred kompetanse på lavenergiboliger og fikk derfor kjøpt tomter til
”passivhus”. Dette passet oss godt da det gradvis har innarbeidet seg en holdning i firmaet
om at vi skal være i front både på tekniske løsninger og metoder så vell som på HMS og
kvalitetssystem.

Organisering
Prosjektet har vert organisert av vår tekniske sjef Torstein Fjogstad som har ledet et team av
fagfolk innen arkitektur, elektro, ventilasjon, rør, grunn/betong, tømmermenn samt intern
organisasjon. Dr.ing. Lars Myre fra Boligprodusentenes forening har også bistått med råd og
beregninger. Det har vert avholdt jevnlige møter med alle involverte parter fra
prosjekteringsfasen frem til ferdige bygg. Dette har vert en nyttig og lærerik prosess vi kan ta
med oss inn i nye prosjekt

Hovedkonsept og ambisjonsnivå
Prosjektet består av frittliggende eneboliger. Kvalitetssikring av tekniske løsninger, miljø,
energiforbruk og kost/nytteverdier har vert gjennomgående temaer i alle ledd.
Ambisjonsnivået er å være ledende innen ”passivhus bebyggelse” og ha kontroll på hva som
skjer i denne type høyisolerte konstruksjoner. Det er også et mål å være på utkikk etter mer
effektive og rasjonelle løsninger innen energi, miljø og økonomi.

Beskrivelse av endelige løsninger og komponenter
Endelig beskrivelse av byggenes utførelse, konstruksjonsdetaljer, detaljer for ventilasjon,
oppvarming, energiberegning og resultat fra trykktesting av boligene er beskrevet i rapporten
(se innholdsfortegnelse)

Erfaringer fra byggeprosessen
Erfaringene fra prosjektet er positive på mange måter:
- mer effektivitet og bedre samhandling mellom faggruppene.
- mer helhetlig forståelse har gitt både faglige og miljømessige gevinster i alle ledd.
- håndverksmessig kvalitetsheving.
- timeforbruket har vert større enn forventet, men dette har gitt verdifulle erfaringer som vil
komme til nytte ved andre prosjekter.
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Samarbeid med andre aktører og kompetansespredning i prosjektet
Det vil være naturlig å benytte de samme håndverksfirma og leverandører i tilsvarende
prosjekt, slik at vi sammen kan dra nytte av tilegnet kompetanse og erfaring.

Det er gjennomført befaringer/omvisninger i byggefasen med bl.a. Byggesaksavdelingen i
Sandnes og Randaberg kommune, Sandnes Tomteselskap KF, Husbanken i Bergen med
bl.a. Steinar Anda og andre, SINTEF, Boligprodusentenes forening med representanter fra
hele landet, Studenter fra Universitetet i Stavanger i tillegg en del lokale firma. I tillegg vil
SINTEF måle og registrere data om fuktvandring i høyisolerte konstruksjoner,
ute/innetemperaturer og faktisk energibehov for deretter å formidle dataene til EBLE –
evaluering av boliger med lavt oppvarmingsbehov og inngår i Lavenergiprogrammet.

Prosjektet er kåret til årets boligprosjekt av Boligprodusentenes Forening i mai 2012.
Prosjektet har også fått oppmerksomhet i pressen:

To artikler fra Stavanger Aftenblad:
http://www.aftenbladet.no/energi/Huset-som-snakker-til-forskerne-2970875.html

http://www.aftenbladet.no/nytte/bo/Aktivt-glad-i-passivhuset-2989117.html

Fjogstad -Hus Eiendom AS
Ivar Loddervik
Sandnes, 13.09.2012
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BeskrivelseavPassivhusetter NS3700påFiggjo
EtsamarbeidsprosjektmedSandnesTomteselskapKFi forbindelsemed”Fremtidensbyer”

Alle offentlige veier og gangveier, lekeplass etc. er opparbeidet av Sandnes Tomteselskap
KF i henhold til Sandnes kommunes normer. Fall/høydeforskjeller i terreng og mellom boliger
opptas av skråninger og/eller murer på eiendommene. Hagearealer maskinplaneres med
stedlige masser. Gårdsrom leveres oppgruset.

Grunn/grunnmursarbeid
Grunnmur leveres stedstøpt med 200 mm kjerneisolasjon. Gulv på grunn isoleres med 450
mm isolasjon. Radonsperre og radonbrønn leveres.

Yttervegger
Justert kledning, utlekting, vindsperre, vindtettplater, bindingsverk isolert med 300 mm
mineralull, diffusjonssperre, utlekting, 50 mm mineralull, veggplater. U=0,13

Innvendige vegger
Bindingsverk kledd på begge sider med veggplater.

Vindu/Ytterdører
Vindu leveres fabrikkmalt u=0,7 - 0,8. Sikkerhetsbalkongdør leveres fabrikkmalt u=0,8.
Hovedinngangsdør u=0,8 leveres med FG godkjent låskasse og sylinderlås.

Yttertak
Papp, sutak, lufting, vindtetting, asfaltplater, sperr, 400 mm mineralull, diffusjonssperre,
plater. U=0,1

Kjøkken
Kjøkken leveres i henhold til egen beskrivelse tilpasset den enkelte bolig. Kjøkkenhette med
lys leveres.

Bad
Baderomsmøbel i hvit utførelse med speil og lys leveres.

Garderobe
Det leveres 100 cm kombi garderobeskap pr. sengeplass.

Innvendige dører
Innvendige dører leveres hvite slette.

Innvendig trapp
Trapp leveres åpen uten stusstrinn, Trinn leveres eikebeiset og lakkert, håndrekke og
trappevanger leveres hvitmalt.

Ventilasjon
Balansert ventilasjon med roterende varmeveksler og pollenfilter. (Gjenvinningsgrad over 80
%). SPF <1,5 Kw m3/s

Sentralstøvsuger
Røropplegg for sentralstøvsuger leveres og monteres.



7

Maler/gulvbelegg
Det benyttes miljømerket maling. Vegger og tak sparkles og males hvitt (0502Y).
På våtrom og vindfang legges koksgrå gulvfliser, på øvrige rom legges hvitpigmentert
eikeparkett. Dør og vinduslister leveres hvitmalt (0502Y). Tak leveres listfrie.

Rørlegger
Rørleggerarbeid leveres komplett med sanitærutstyr som vist på tegning.
Varmepumpe luft til vann med høy virkningsgrad (COP= 3,03) for oppvarming av varmt
forbruksvann og vann til vannbåren varme i bad og 1 stk. radiator i hver etasje leveres.
(leveres i henhold til teknisk forskrift og passivhuskrav NS 3700).

Elektrisk installasjon og utstyr
Komplett elektrisk anlegg med 104 stk. elektriske punkt.
Ringeanlegg
Kontakt for antenne, telefon og data.
Utvendig LED-belysning.
Rombelysning og evt. panelovner leveres ikke.
Energisparende LED-belysning innvendig vil bli tilbudt.

Diverse
Røykvarslere og brannslukkingsapparat leveres.
Energisertifikat for boligene leveres.

Avtaledokument NBR 3427, tegninger m 1:100, situasjonskart og leveransebeskrivelse utgjør
kontrakt med forbruker.

For å øke kunnskapen om fuktforhold i høyisolerte trekonstruksjoner monteres det inn
måleutstyr for detaljert logging av fuktforløpet i to av husene. I de syv øvrige husene er
montert utstyr for logging av innetemperatur og totalt forbruk av kjøpt energi. Fuktloggere av
type Hygro Trac fra GE levert gjennom Treteknisk institutt er montert med bistand fra kyndig
personell fra Treteknisk for å få måleutstyret korrekt plassert. Måler for logging av kjøpt
energi er montert av Lyse Energi AS.

Nytteverdiavmålinger
Måleutstyretsomer installertvil adresseretre passivhusutfordringer:

Fuktforhold: fuktmålere som monteres i to av husene vil gi tilgang til detaljerte måledata av
fuktuttørkingsforhold i høyisolerte passivhuskonstruksjoner.
Overtemperatur: målingen av innetemperaturen i alle ni husene vil gi verdifull informasjon
om termisk komfort i passivhus.

Energibruk: med luft-vann varmepumper vil elektrisitet være eneste kjøpte energivare. Den
tilhørende loggingen av utetemperatur gir spennende muligheter for evaluering av faktisk
energiforbruk opp mot beregnet energibehov.

Fjogstad -Hus Eiendom AS
Ivar Loddervik
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Snittkonstruksjon– overgangvegg-taknede:
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Snittkonstruksjon– overgangvegg-takoppe:
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Snittkonstruksjon– platepåmark:



11

Snittkonstruksjon– utvendighjørneløsning:
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Snittkonstruksjon– vindusperspektiv:
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Plantegninger:
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Energiberegning:
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Varmetapsberegning:
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Rapportforvaltning,drift ogvedlikehold:

FDV - RAPPORT
(FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD)

Oppdatert: 04. januar 2011 Dok. Nr.: FDV-rapport Utskrevet den:
PROSJEKT:Tomt 98 - Rossåsen

Omfatter følgene ordre(r): 18928 og 17901

everandør :NorDan AS
Postboks 83/84
N-4465 Moi

Salgskontor: Stavanger
Telefon nr: 51 90 55 10

Telefon:51 40 40 00 Telefaks: 51 90 55 20
Telefaks:51 40 17 72 Varelevering (tidsrom): Uke 07 - 2011

E-mail: firmapost@nordan.no
Hjemmeside:http://www.nordan.no Foretaksregisteret NO 979 776 233 MVA

Kunde: Fjogstad - Hus Eiendom AS
Adresse: Strandgt. 21

Sted: 4307 SANDNES
Telefon: 51 97 17 00

Telefaks: 51 97 17 01

E-mail: post@fjogstad -hus.no
Produkttyper: Aktuelle dokumenter kan åpnes ved å dobbelklikke på

\\Pcmoi-991\inet\db\
produktdatabase\data\Dokumenter\Villa.pdf

Innadslående vindu Utadslående vindu Fast vindu Dører

Sikkerhetsvindu x

\\Pcmoi-991\inet\db\
produktdatabase\data\Dokumenter\Sikkerhetsvindu.pdf

Toppsving vindu
Adobe Acrobat

Document

Fast vindu x

\\Pcmoi-991\inet\db\
produktdatabase\data\Dokumenter\Fastvindu.pdf

Balkong
Utadslående x

\\Pcmoi-991\inet\db\
produktdatabase\data\Dokumenter\Dører.pdf

Ènvrider x Villa toppglid

Adobe Acrobat
Document

NTech x Innadslående

Bunnhengslet x Villa sidesving Skyvedør

Sidehengslet Villa sidehengslet Hoveddør
\\Pcmoi-991\inet\db\

produktdatabase\data\Dokumenter\Hoved dør.pdf
NTech x Villa topphengslet

Villa passiv
sikkerhetsdør

Felles detaljer
AdobeAcrobat

Document

Standard maling, beis og lakk
\\Pcmoi-991\inet\db\
produktdatabase\data\Dokumenter\Standardmaling,beisog lakk.pdf

Vedlikehold av vinduer og dører
\\Pcmoi-991\inet\db\

produktdatabase\data\Dokumenter\Vedlikehold.pdfISO 9001sertifikat
\\Pcmoi-991\inet\

Avdeling\Teknisk\Sertifikater\ISO 9001.pdf

Garanti
\\pcmoi-921\users$\

steinar.holum\home\Mine Dokumenter\ND Katalog\På Norsk\Revisjon aug 2008\Garanti.pdf

Garanti på Svanemerket produkter
\\pcmoi-921\users$\

steinar.holum\home\MineDokumenter\NDKatalog\PåNorsk\Revisjonaug 2008\Garanti-svanemerket.pdf

Annet: VIS 1

Glasstype(r): 6-16G-ES4: NTECH: x Andre typer: x

Andre typer
spesifiser:

NTech passiv: Energi 2s SSP/Ar
4ES+16G+4+16G+ES4
6ES+16G+4+16G+ES6
Lam Energi 2s SSP/Ar:
6,68ES+16G+4+16G+ES6,38

Overflatebehandling: Utvendig: NCS S0502Y Hvit

Innvendig: NCS S0502Y Hvit

Foringer: NCS S0502Y Hvit

Aluminiumsbelegging: Produkt:

Glasslister: NCS S0502Y Hvit

Trematerialer: Vakuumimpregnert furu

Med Vennlig Hilsen
Nordan AS Helga Eltervåg Groth
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Drifts- ogvedlikeholdsmanual:
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Kontrollrapportbalansertventilasjon:
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Trykktestingavboenhetene:

Trykktesting
Rev: 13.05.2011 AS

Sted Høgagringa 11 Rossåsen tomt
4332 figgjo SANDNES

Dato
Tid
Utstyr Systemair - Luftlekkasjemåler for boliger (SLB/A)

Volum Beregningav boligensvolum: Volum av målt del defineres som det oppvarmede volum
som ligger innenfor klimaskjermen, dvs. innenfor indre tettesjikt. Volum av

invendige
vegger skal medregnes, men ikke volum av etasjeskiller. I byninger uten skråtak vil
volumet vanligvis enkelt kunne beregnes ved å multiplisere bruksareal (BRA) med
etasjehøyden. Dersom f. eks.rom bak knevegg ligger innenfor klimaskjermen skal dette

volum medregnes.
NB: Samme volum skal benyttes både ved måling etter utvendig tetting og etter

…… ferdigstilling
Utførende Jostein Osland

Gnr. 29
Bnr. 456

Beregnetvolumm3 491

Lekkasjetallvedtett bygg 0,4

Lekkasjetallvedferdigbygg
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Trykktesting
Rev: 13.05.2011 AS

Sted Høgagrinda 13 Rossåsen tomt 97
4332 Figgjo SANDNES

Dato
Tid
Utstyr Systemair - Luftlekkasjemåler for boliger (SLB/A)

Volum Beregningav boligensvolum: Volum av målt del defineres som det oppvarmede volum
som ligger innenfor klimaskjermen, dvs. innenfor indre tettesjikt. Volum av
invendige
vegger skal medregnes, men ikke volum av etasjeskiller. I byninger uten skråtak vil
volumet vanligvis enkelt kunne beregnes ved å multiplisere bruksareal (BRA) med
etasjehøyden. Dersom f. eks.rom bak knevegg ligger innenfor klimaskjermen skal dette
volum medregnes.
NB: Samme volum skal benyttes både ved måling etter utvendig tetting og etter

…… ferdigstilling
Utførende arnt Inge Svela

Gnr. 29
Bnr. 457

Beregnetvolumm3 491

Lekkasjetallvedtett bygg 0,2

Lekkasjetallvedferdigbygg
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Trykktesting
Rev: 13.05.2011 AS

Sted Høgagringa 15 Rossåsen tomt 96
4332 figgjo SANDNES

Dato
Tid
Utstyr Systemair - Luftlekkasjemåler for boliger (SLB/A)

Volum Beregningav boligensvolum: Volum av målt del defineres som det oppvarmede volum
som ligger innenfor klimaskjermen, dvs. innenfor indre tettesjikt. Volum av
invendige
vegger skal medregnes, men ikke volum av etasjeskiller. I byninger uten skråtak vil
volumet vanligvis enkelt kunne beregnes ved å multiplisere bruksareal (BRA) med
etasjehøyden. Dersom f. eks.rom bak knevegg ligger innenfor klimaskjermen skal dette
volum medregnes.
NB: Samme volum skal benyttes både ved måling etter utvendig tetting og etter

…… ferdigstilling
Utførende Jostein Osland

Gnr. 29
Bnr. 458

Beregnetvolumm3 491

Lekkasjetallvedtett bygg 0,2

Lekkasjetallvedferdigbygg
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Trykktesting
Rev: 13.05.2011 AS

Sted Høgagringa 17 Rossåsen tomt 95
4332 figgjo SANDNES

Dato
Tid
Utstyr Systemair - Luftlekkasjemåler for boliger (SLB/A)

Volum Beregningav boligensvolum: Volum av målt del defineres som det oppvarmede volum
som ligger innenfor klimaskjermen, dvs. innenfor indre tettesjikt. Volum av
invendige
vegger skal medregnes, men ikke volum av etasjeskiller. I byninger uten skråtak vil
volumet vanligvis enkelt kunne beregnes ved å multiplisere bruksareal (BRA) med
etasjehøyden. Dersom f. eks.rom bak knevegg ligger innenfor klimaskjermen skal dette
volum medregnes.
NB: Samme volum skal benyttes både ved måling etter utvendig tetting og etter

…… ferdigstilling
Utførende Arnt Inge Svela

Gnr. 29
Bnr. 459

Beregnetvolumm3 491

Lekkasjetallvedtett bygg 0,3

Lekkasjetallvedferdigbygg
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Trykktesting
Rev: 13.05.2011 AS

Sted Høgagrinda 1 Rossåsen
4332 figgjo SANDNES

Dato 18.08.2012
Tid 13:00
Utstyr Systemair - Luftlekkasjemåler for boliger (SLB/A)

Volum Beregningav boligensvolum: Volum av målt del defineres som det oppvarmede volum
som ligger innenfor klimaskjermen, dvs. innenfor indre tettesjikt. Volum av
invendige
vegger skal medregnes, men ikke volum av etasjeskiller. I byninger uten skråtak vil
volumet vanligvis enkelt kunne beregnes ved å multiplisere bruksareal (BRA) med
etasjehøyden. Dersom f. eks.rom bak knevegg ligger innenfor klimaskjermen skal dette
volum medregnes.
NB: Samme volum skal benyttes både ved måling etter utvendig tetting og etter

…… ferdigstilling
Utførende Jostein Osland

Gnr. 29
Bnr. 455

Beregnetvolumm3 623

Lekkasjetallvedtett bygg 0,3

Lekkasjetallvedferdigbygg
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Trykktesting
Rev: 13.05.2011 AS

Sted Høgagrinda 5 Rossåsen tomt 92
4332 figgjo SANDNES

Dato
Tid
Utstyr Systemair - Luftlekkasjemåler for boliger (SLB/A)

Volum Beregningav boligensvolum: Volum av målt del defineres som det oppvarmede volum
som ligger innenfor klimaskjermen, dvs. innenfor indre tettesjikt. Volum av
invendige
vegger skal medregnes, men ikke volum av etasjeskiller. I byninger uten skråtak vil
volumet vanligvis enkelt kunne beregnes ved å multiplisere bruksareal (BRA) med
etasjehøyden. Dersom f. eks.rom bak knevegg ligger innenfor klimaskjermen skal dette
volum medregnes.
NB: Samme volum skal benyttes både ved måling etter utvendig tetting og etter

…… ferdigstilling
Utførende Sindre

Gnr. 29
Bnr. 453

Beregnetvolumm3 439

Lekkasjetallvedtett bygg 0,2

Lekkasjetallvedferdigbygg
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Trykktesting
Rev: 13.05.2011 AS

Sted Høgagrinda 7 Rossåsen tomt 91
4332 figgjo SANDNES

Dato
Tid
Utstyr Systemair - Luftlekkasjemåler for boliger (SLB/A)

Volum Beregningav boligensvolum: Volum av målt del defineres som det oppvarmede volum
som ligger innenfor klimaskjermen, dvs. innenfor indre tettesjikt. Volum av
invendige
vegger skal medregnes, men ikke volum av etasjeskiller. I byninger uten skråtak vil
volumet vanligvis enkelt kunne beregnes ved å multiplisere bruksareal (BRA) med
etasjehøyden. Dersom f. eks.rom bak knevegg ligger innenfor klimaskjermen skal dette
volum medregnes.
NB: Samme volum skal benyttes både ved måling etter utvendig tetting og etter

…… ferdigstilling
Utførende Sindre

Gnr. 29
Bnr. 453

Beregnetvolumm3 439

Lekkasjetallvedtett bygg 0,2

Lekkasjetallvedferdigbygg


