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TRE I VALDRES 
2018

FOU SLUTTRAPPORT

Bærekraf t  som funksjon av steds- og næringsutvik l ing
Landsbyen Hensåsen, Vang i  Valdres

FORORD

FoU – prosjekt innen boligbygging og stedsutvikling i Vang og i Valdres regionen 

basert på tre-relatert næringsutvikling. Prosjektet vil styrke anvendelse av lokale 

materialer og lokal kompetanse mot en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet 

og regionen.
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Badstu i Vang, 
Masterkurs våren 2015



: 90 % av arealet over 900 moh
: 1590 innbyggere i 2010
: jord- og skogbrukskommune 
: 18,1 % i primærnæringer
: kommunen i landet med flest
  traktorer per innbygger

vangivaldres.no
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Norge er et land som er rik på råvarer. Blant andre har materialet tre vært eksportert til mange 
land i Europa gjennom mange hundre år. I dag står tre-næringen i Norge overfor nye utfordringer. 
Materialet tre er i dag særlig anerkjent som byggemateriale på grunn av dets egenskaper innen 
bærekraftig utvikling. Dette er en egenskap som er knyttet til treets evne til å lagre CO2. Langt 
hovedparten av forskning og næringsutvikling innen byggeindustrien i dag, bygger nettopp 
på innovasjon i et bærekraftig perspektiv. Klimautfordringen og overgangen til en bio-basert 
økonomi er viktige pådrivere i denne utviklingen. Dette FoU - prosjekts særlige oppgave er å 
utforske og utvikle nye bærekraftige løsninger som en integrert del av samfunnsutviklingen og 
næringsutviklingen i Vang og i Valdres. Utvikling og anvendelse av kompetanse og materialer fra 
regionen er derfor sentral for prosjektets målsetning.

Vang er en fjellkommune beliggende midt mellom Bergen og Oslo. Arealet er på 1500 km2 
og folketallet er rundt 1600 innbyggere. Tradisjonelt har befolkningen i kommunen ernært seg 
gjennom land- og skogbruk. Organisasjonen Innovangsjon i Vang opplyser at folketallet har vært 
temmelig stabilt de siste 4 årene. Årene 2017 og 2018 blir lokalt oppfattet som gode år med tanke 
på fødselstall, samtidig som takten på husbygging i perioden har ligget langt over hva den har gjort 
i årene fram til 2016. Ti nye boenheter ble bygget i perioden 2017 – 2018, flest eneboliger. Var 20 
nyetableringer av foretak i Vang i 2016 og 19 i 2017. Vang og Valdres er kjent for sin historie langt 
tilbake i tid og for sitt rike kulturliv i dag.

1. BAKGRUNN

1.1.1 VANG I VALDRES
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1.1.2 GRENDA ÅSVANG - LANDSBYEN HENSÅSEN
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NTNU

VANG

IN
DU

ST
RI

Boliger, bærekraft og samfunn

FoU - prosjektet bygger på ideen om at bærekraftig utvikling med fordel kan skjer i lokalmiljø 
sammen med næringsutvikling. Det er et mål å støtte en utvikling hvor eksisterende og nye 
næringer både er leverandør til regionen, men også til et større marked. Dette er sett både i et 
globalt og et regionalt perspektiv, hvor kunnskapsutvikling og innovasjon står sentralt. Råvarer fra 
regionen og i særlig grad trematerialer har stor verdi både i mengde og ikke minst i kvalitet. FoU – 
prosjektet reiser spørsmålet om lokalnæringen i distriktet kan lærer av erfaringene fra utviklingen 
innen «Lokal mat fra Valdres «, og utvikle høyverdige og bærekraftige treprodukter av seintvokst 
fjellgran.

Stortingsmelding St. 6 (2016 – 2017) - Verdier i vekst, samt rapporten « Skog 22» - “Strategier 
for økt verdiskapning”, har stor vektlegging på både treproduksjon av store volumer og 
bærekraftperspektivet. I mindre grad er det fokus på bærekraftperspektivet knyttet til 
trematerialenes ulike kvaliteter.

Eksempelvis kan ubehandlet tettvokst gran fra en nordskråning på fjellet ha lang varighet og 
soliditet på like fot med malmfuru eller impregnerte trematerialer.
FoU – prosjektet har utviklet seg parallelt med utvikling og bygging av to pilotprosjekter. 
Prosjektene er ferdig bygget oktober 2018 og er godkjent av lokale myndigheter og tatt i bruk.
De to pilotprosjekter har ulike bærekraftig kvaliteter, og konsekvenser av disse, som bygger på 
følgende tema:

• Analyse av lokale klimaforhold.
• Anvendelse av lokale materialer i størst mulig grad.
• Naturlig ventilasjon.

Det er tilstrebet godt inneklima, enkle løsninger samt en god og attraktiv arkitektur.

2. MÅLSETTING

Prosjektmodell / partnere

VANG
 Lokale byggherrer, Vang kommune, Innovangsjon og Oppland 
Fylkeskommune.

INDUSTRI
Vang Bygg AS i Vang, Begna Bruk AS, Norsk Massivtre AS 
(studentprosjekter), Heen Tre, Miljøkledning Knut Lundem Hougsrud fra 
Begnadalen, Slaato Sag i Hallingdal, Valdres Naturstein i Øystre Slidre, 
Alvdal Skurlag, Jatak i Kaupanger, Fjordglass i Luster.

NTNU
Fakultet for Arkitektur og Design, Institutt for byggekunst og teknologi. 
Trondheim.



2.1.2 INDUSTRI: NÆRINGSUTVIKLING

Gjennom en dynamisk handlingsmodell som vist på diagrammet på neste side vurderes løpende 
valg av lokale materialer og kompetanse som er relatert med hverandre. En endring på et område 
kan få betydning på et annet område. Utviklingen innen produksjon og salg av «Smak av Valdres» 
har vist betydningen av tett lokalt samarbeid. 

• Materialvalg er i pilotprosjektene knyttet til produktets kvaliteter i forhold til energi- og 
miljøverdier, transport ,gjenbruk, holdbarhet, byggeforskrifter og økonomi. Styrking av 
bedriftene gjennom øking av kunnskaper om bærekraftig utvikling innad i bedriftene i form av 
sertifisering og ut ad i forhold til å begrunne ulike produkters verdi. EPD sertifisering, «Cradle 
to cradle» analyser samt CO2 – avtrykk er ikke gjennomført.

• Oppbygging av  erfaringer og nye kunnskaper om bruk av tettvokst , ubehandlet gran som 
kledning av bygg er igangsatt. Anvendelse av ny sorteringsteknologi i sagbruk for tettvokst 
gran her et stort potensial, men er ikke implementert.

• Anvendelse av lokalmiljøet i Vang og i Valdres som kreativ kritiker og drivkraft i produkt – og 
næringsutvikling av virksomhetene skjer uavhengig.

• Samarbeid med firma Woodwool som har interessante ideer om gjenbruk og trebasert 
isolasjon ble avsluttet da firmaet opphørte underveis.

Mathallen Vulkan, Oslo
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Stedsutvikling er ikke lett å måle. De to pilotprosjekter har som en hensikt, gjennom sin arkitektur 
og arkitekturens mulighet for å skape gode rammer omkring dagliglivet, å dermed være 
tiltrekkende  mennesker som vil bo og leve i Vang. Byen Vang har lite offentlige rom til møte og 
studentenes badstuprosjekt er etablert som et offentlig rom omkring bading, ild, kulde og varme. 
Det overordnete mål for FoU- prosjektet er å bidra til ivaretakelse og utvikling av Vang og Valdres 
som et attraktivt sted å bo for de som bor der i dag, men også styrke stedets attraksjon for unge 
for å bosette seg i Valdres.

Publikasjon : vangivaldres.no/arbeid-og-bustad-og-tomter

2.1.1 VANG: STEDSUTVIKLING



INSULATIONCLADDING

CONSTRUCTION
PART

HOUSE

VILLAGE

PLACE

VANG

VALDRES

FOUNDATION

1

2

3

4

T1A: VISION AND STRATEGY
The task is to formulate a first draft of a 
vision for each of the 4 illustrated levels. 

Discuss a strategy for the development 
of the T1, T2 and T3 group work.

T1A DELIVERY: PDF-presentation on the server Thursday 25. of February at 2000

T1A PRESENTATIONS: Friday 26. of February at 0915 in Studio 316 - 30min pr group

Marthe Vaagland
Morten Mathisen
Pierre Géroudet
Juho Remes

Zoé Bourret
Karen Therese Lund
Simen Bie Malde
Tobias Lamade
Aurèle Pulfee

Elise Sletta Rolstad
Kristian Møystad Bjørnland

João Miranda

Cédric Wehrle

Stephanie Wünsch
Silje Sandvin
Thomas Skinnemoen
Niklas Profors

Franziska Dohm

A
B
C
D

Sofia Jernberg

Sofie Thestensen
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Illustrasjon: Marius Waagaard



Hensikten med NTNU, Institutt for arkitektur og teknologis deltakelse er utvikling av undervisning, 
forskning og formidling. Dette på grunnlag av følgende aktiviteter:

Tre studentprosjekter hvor konkret bygging er blitt gjennomført i perioden har vært lærerikt for 
studenter og verdifull for undervisningen ved NTNU. Studentenes møte med Innovangsjon, lokale 
bedrifter, lokale myndigheter samt gjennomføring og avslutning av et konkret byggeprosjekt har 
vært uvurderlig læring for studenter og lærere. Masteroppgaven til Ina Samdal og Kristian Møystad 
Bjørnland høsten 2016 var integrert i FoU – prosjektets tema vedrørende bygging med lokale 
materialer. Studentprosjektene Badstu i Vang sentrum, Leikegøta på Hensåsen og Eldmølla på 
Leirholstølen for norske og utenlandske arkitektstudenter har vært verdifull læring og alle har blitt 
publisert nasjonalt.

Bygging av to pilotprosjekter. Forberedelse, kompetanseinnhenting og anvendelse, 
prosjektutvikling i nært samarbeid med byggherrer, planlegging, design, gjennomføring og 
kommende bruk har fungert som en læringsprosess og kunnskapsoppbygging for lærerteamet. 
Husbankens støtte til innhenting av kompetanse og oppbygging av kunnskaper har vært til 
uvurderlig nytte for prosjektet. Gjennomføring av byggeprosjektene har samtidig virket som et 
«lakmuspapir» i forhold til FoU- prosjektets utprøving av tanker og ideer som fører til nye og bedre 
løsninger, men også som en tydeliggjøring av faglig og samfunnsmessig motstand som er knyttet 
til endring av konvensjonelle løsninger.
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2.1.3 NTNU: FORSKNING OG UNDERVISNING



Bygging av de to pilotprosjekter er helt avhengig av to byggherrer / familier som er villig til å bygge 
sine egne hus på det nye boligfelt på Hensåsen, men også at de to familier er interessert i å bygge 
i henhold til verdigrunnlaget til FoU – prosjektet. Intensjonsavtaler ble inngått med Erlend Eggen 
og Marte Tangen, Gjerdingsvegen 8 for pilotprosjekt 1 og Dag Nordsveen og Lisbeth Engebretsen, 
Gjerdingsvegen 13 for pilotprosjekt 2. Boligfeltet var regulert og tomteinndelingen bestemt før FoU 
– prosjektet startet.

Reguleringsplanen for boligfeltet i Vang er utviklet på privat initiativ av naboen som eier området. 
De 11 tomter som er utstykket ligger på en attraktiv sørvendt skråning inne i et skogholt. 
Reguleringsplanen er før FoU- prosjektets start godkjent av Vang Kommune.
Vei, vann og avløp ble bygget av byggherrene på Hensåsen, da Vang Kommune valgte ikke å 
investere i boligfeltets infrastruktur. På beboernes initiativ ble derfor veien bygget, boring etter 
vann, bygging av vannsisterner etablert og septiktank med nedsivingsanlegg gjennomført. 
Vannkvaliteten er undersøkt og viser meget god kvalitet.

3.1.2 REGULERINGSPLAN OG INFRASTRUKTUR

Reguleringsplan utarbeidet av Vang kommune.
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3. AKTIVITETER OG
    FREMDRIFT

3.1.1 TO PILOTPROSJEKTER



VA - plan med oversikt 
over planlagte bore-
hull for vann og 
infiltrasjonsanlegg

«Leikegøta» er en fellesløsning for Hensåsen. Den er et møtested med bålplass for de som bor 
i boligfeltet. Barnehagen i nabolaget og turgåere kan også benytte stedet. Byggverket er tenkt 
som et utstillingsvindu for lokale materialer, både nye og historiske. Fellesløsninger når det gjelder 
søppelhåndtering er ikke gjennomført i dag. Det samme gjelder felles oppvarmingskonsepter 
basert på tre som var diskutert i starten.

I forhold til FoU- prosjektbeskrivelsens intensjoner er tre forskningstema prioritert. Dette betyr dog 
ikke at andre tema har fått betydelig oppmerksomhet underveis. Disse tema er:

• Tilpasning til lokalt klima
• Anvendelse av lokale materialer
• Naturlig ventilasjon

3.1.3 FELLESLØSNINGER

3.1.4 PRIORITERINGER INNEN FOU - PROSJEKTET
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Utforming av FoU – prosjektet «Tre i Vandres 2018» er delvis oppstått gjennom etablering et første 
Masterkurs for arkitektstudenter i 2015 hvor 18 arkitektstudenter fra Norge og utlandet bygget en 
badstu i Vang sentrum. Året etter fortsatte samme kurs, men med nye studenter, med bygging 
av «Leikegøta», lokalisert tett opp til det den gang kommende byggefelt på Hensåsen. Gjennom 
disse undervisningsoppgaver hvor praktiske byggeoppgaver i Vang stod sentralt, ble det etablert 
kontakter mellom ulike bedrifter i Valdres, særlig Norsk Massivtre AS i Bengna, Innovangsjon, 
Vang Kommune og NTNU. Oppbyggingen av dette nettverk dannet grunnlaget for utformingen 
av FoU-prosjektet og etterfølgende støtte fra Husbanken. Etter etableringen av FoU – prosjektet 
gjennomførtes parallelt og delvis integrert to kurs ved arkitektutdanningen ved NTNU , kurs 3 og 4.

3.1.5 SAMARBEID MED NTNU, 
        FAKULTET FOR ARKITEKTUR OG DESIGN 
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3.1.6 MASTERKURS VÅREN 2015:
         BADSTU

AAR 4623 – TOPOLOGI / TYPOLOGI / TEKTONIKK
Praktisk studieoppgave: BADSTU – Building a sauna in Vang.

Kursbeskrivelse

The course will investigate the meaning of the use of local materials in architecture. The question 
might seem controversial in a time where architecture and construction technology is based 
on use of materials from all over the globe. It seems like a main part of industrialized building 
construction today is so eager to be global, that one have been blind to see values in the close 
surroundings. The course will discuss how global understanding and local thinking can enrich one 
other in a dualistic relationship, the meaning of the local in the global.

Kurset ble gjennomført i samarbeid med Norsk Massivtre som er lokalisert i Begnadalen i Valdres 
50 km. sør for Vang. Norsk Massivtre produserer massivtreelementer utført av lokal gran og osp 
levert fra det nærliggende sagbruket Begna Bruk. Elementene er sammensatt med stålskruer 
uten bruk av limstoffer. Dette betyr at produktet kan oppfylle krav til rent inneklima og til gjenbruk. 
I forhold til FoU – prosjektets overordnete verdier oppfyller Norsk Massivtre sine produkter og 
byggesystemer på et høyt nivå. En lokal industri som benytter lokale ressurser og gir et nytt og 
høyt kvalitativt bidrag til byggindustrien og til god arkitektur i Valdres og store deler av Norge, lokal 
næringsutvikling med lokale ressurser i et miljøvennlig perspektiv. Med sin høye kompetanse og 
med sine materialer gav Norsk Massivtre en uvurderlig støtte til byggingen av badstuen i Vang.

Publikasjoner:

Bok: BADSTU - building a sauna in Vang
        ISBN 978-82-7551-113-1

• norskmassivtre.no
• massivtrevaldres.wordpress.com
• vangivaldres.no/aktuelt/reportasjer/badstover-og-bygdeutvikling/
• YouTube: BADSTU 1:1
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Foto: Badstu i Vang, Masterkurs 2015
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3.1.7 MASTERKURS VÅREN 2016:
         LEIKEGØTA

AAR 4623 – TOPOLOGI / TYPOLOGI / TEKTONIKK                                                 
Praktisk studieoppgave: « Leikegøta» en lekepaviljong i Hensåsen,Vang                                                     

Kursbeskrivelse                                                                                                         
By building the “Leikegøta” construction in real life scale at Hensåsen in Vang, the course will 
investigate the meaning of the use of local materials in architecture. It seems like a main part of 
the building industry today is becoming exaggerated global, risking to be blind for values in close 
surroundings. The course will discuss and investigate how global understanding and local thinking 
can enrich one other in a dualistic relationship, the meaning of the local in the global.

  A: Vang in Valdres is a village in between the eastern- and western part of Norway.
      The understanding of the history and economy together with the social- and cultural life is
       important. Local partners: Innovangsjon SA, Innovangsjon and Vang Municipality
  B: Two important local partners are Norsk Massivtre AS, producing solid wood elements, and
       Begna Bruk AS, producing high quality spruce cladding to be exposed untreated.
  C: NTNU – Department of Architectural Design, History and Technology.

Publikasjoner:

Bok: “Leikegøta” – a meeting place in Vang
         ISBN: 978-82-7551-124-7        
                                                                                                                       
• nrk.no/ho/arkitektstudenter_-_-kortreiste-bygg-er-det-nye-1.12903896
• ntnu.no/trykk/publikasjoner/Leikegøta/HTML
• vangivaldres.no/aktuelt/nyheitsarkiv/leikegoeta-open/
• leikegoetaivang.wixsite.com/leikegoeta

Foto: Leikegøta, Masterkurs 2016
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3.1.8 MASTERKURS VÅREN 2017:
         ELDMØLLA

AAR 4623 – TOPOLOGI / TYPOLOGI / TEKTONIKK                                                 
Praktisk studieoppgave: «Eldmølla” - en badstu på Leirholstølen i Vang                                                    

Kursbeskrivelse                                                                                                         
The main subject was to develop a strategy and design different proposals for agricultural tourism 
for Leirhol farm in Vang. ‘Eldmølla’ is built up on the summer farm of the main farm and is located 
at the edge of a water stream along a public trail. The trail connects to a larger network of paths up 
to Jotunheimen mountain area and down to Kongevegen over Filefjell, a 100 km long continuous 
cultural heritage path. The sauna is intended as a place to use for both tourist, locals and the 
workers of the farm. 

The Leirhol farm is located in the beautiful mountains of Vang. It is devided into the winter farm 
which is close to the lake and the summer farm that is up in the mountains, which is the site of our 
sauna. This position offers a magnificent open view of Valdres.

Publikasjoner:

Bok: “Eldmølla” – building a sauna in Vang
         ISBN: 978-82-7551-200-8        
                                                                                                                       
• eldmølla.no
• arkitektur-n.no/prosjekter/eldmolla
• archdaily.com: eldmolla
• vangivaldres.no/aktuelt/nyheitsarkiv/eldmoella-opna/
• YouTube: eldmølla (video)

Foto: Eldmølla, Masterkurs 2017
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AAR 4990 – Masteroppgave i arkitektur                                                
Laget av: Kristian Møystad Bjørnland og Ina Samdal
Bakgrunn

Grendeliv, vår masteroppgave i arkitektur, er en forståelse av dagens utvikling av samfunnet, hvor 
kunnskapen om hvordan man best utnytter våre naturlige ressurser er blitt tilsidesatt i jaget etter å 
alltid ha det nyeste og det beste. Bra nok er ikke lenger bra nok. Man går ut i fra at teknologien og 
samfunnet løser problemer som oppstår på grunn av vår livsstil. Dagens krav til nye boliger gjør 
oss avhengige av avanserte byggematerialer, skjøre systemer og spesialkompetanse. Bærekraftig 
bygging bør ha et annet fokus enn å redusere varmetap. Arkitektens ansvar er å tenke i et større 
perspektiv med en mer holistisk tilnærming til en bærekraftig livsstil. Teknologiske løsninger gir oss 
større kontroll over omgivelsene, men gjør også at vi distanserer oss fra naturen og ikke minst vår 
kultur. Det å måtte fyre i ovnen for varme eller åpne et vindu for frisk luft er ikke lenger nødvendig, 
og er nå for mange en av kvalitetene ved å være på hytta. Vi ønsket derfor å bruke arbeidet med 
diplomoppgaven som en mulighet til å delta i diskusjonen rundt en bærekraftig livsstil utenfor 
byene. 

Norge har et behov for å legge til rette for nye måter å leve på, som ikke baserer seg på 
oljepenger og høyt forbruk. Som arkitekter har vi et ansvar for å forberede omgivelsene på denne 
forandringen. For å kunne opprettholde folketallet i bygdene er man nødt til å skape en følelse 
av tilknytning, samhold og felles identitet. Vi mener at en vei å gå for å skape dette samholdet er 
å tilrettelegge for bruk av kortreiste ressurser. En del av oppgaven tar for seg hvordan man kan 
utnytte lokale materialer og forhold, og resultatet i arbeidet har en sterk stedlig tilknytning. 

Grendeliv undersøker hvordan en grend kan ha en boform som utnytter lokale ressurser. 
Oppgaven er også et innspill i diskusjonen om hva arkitektens rolle er utenfor det å prosjektere 
spesifikke bygninger. Hvordan identifisere lokale ressurser? Hvordan gå inn i grenda og agere 
som arkitekter? Systemet eksisterer ikke uten et samspill i grenda, hvor arkitekt jobber tett på det 
lokale. Det knyttes koblinger mellom lokal befolkning, lokale ressurser og kunnskap. 

3.1.9 MASTEROPPGAVE HØSTEN 2016: 
        GRENDELIV

Nasjonalt Region Kommune Grend

Nivåer i oppgaven
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Problemstilling:

Hvordan kan vi som arkitekter bidra 
med bygg hvor materialbruk og romlige 
kvaliteter kan gi stedlig tilknytning i 
distrikts- Norge og fremme positive 
holdninger til bruk av lokale ressurser?

Vår visjon:

Å etablere en boform i naturnære 
omgivelser der sansemessige 
opplevelser, samhold og tektonikk er 
knyttet sammen.

Boligområde

HOVEDFOKUS

Bygning Bygningsdeler Ressurser

Om oppgaven

Diplomarbeidet er en prosjekteringsoppgave av en grend, med utgangspunkt i kartlegging og 1:1 
testing av stedegne materialer og ressurser. Prosessen ledet oss til en utviklingsplan for grenda, et 
byggesystem, forslag til små felleshus, en bolig og en felles flerbrukslåve. 

Vår oppgave tar utgangspunkt i den eksisterende planen om å bygge et nytt boligområde i 
grenda Åsvang i Vang i Valdres. Vi ønsket å  undersøke hvordan man kan utvikle en bygd med 
punktutvikling i stedet for alle ressurser inn mot et kommunesenter. Dette er i strid med senere 
års politikk, men resultatet av denne har vært at grender blir forlatt, kultur forsvinner og landskapet 
gror gradvis igjen. Konsekvensene er store, og vi håper at det kan finnes en gylden middelvei. Vi 
er ikke uenige i sentraliseringspolitikken, men mener at det også bør finnes et alternativ. 

grendeliv.tumblr.com

Publikasjoner:

• avisa-valdres.no/vang/arkitektur/vang-folkebibliotek/grendeliv-utstilling-pa-vang-folkebibliotek/s/5-54-150146
• vangivaldres.no/aktuelt/nyheitsarkiv/ntnu-master-om-åsvang/

Nominasjoner:

• European Architectural Medals for the Best Diploma Projects 2017: nominert.  eam.uauim.ro/projects/2017/142/
• The Young Talent Architecture Award (YTAA) 2018. European Union Prize for Contemporary Architecture –  Mies 

van der Rohe Award: nominert og shortlisted.  ytaa.miesbcn.com/work/724
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HVA STÅR VI MED?

Diplomarbeidet er en prosjekteringsoppgave av en grend, med 
utgangspunkt i kartlegging, analyser og 1:1 testing av stedegne 
materialer og ressurser. Prosessen har ledet oss til en utviklingsplan 
for grenda, et byggesystem, forslag til små felleshus, en bolig og 
en stor felleslåve. Resultatene er dokumentert gjennom magasinet 
Grendeliv i flere utgaver, en nettside og en omreisende utstilling for 
å nå ut til folk. Det er hensiktsmessig med utvikling gjennom dialog 
og tilbakemeldling, og den medvirkende prosessen er vel så viktig 
som den utforskende og den prosjekterende prossessen.

Utstilling av Grendeliv



Medvirkende
Lokalisere ressurser, folk, 
kunnskap, aktivitet, eksisterende 
møteplasser og hva som trengs.

Utforskende
Et 1:1 møte med materialene gir 
en verdifull erfaring og kunnskap.

Utbedre  noen av de eksisterende 
møteplassene. Samholdet i 
grenda bygges og  det bidrar til 
en bevisstgjøring om stedegne 
ressurser.

En materialpallett for grenda 
utvikles og synliggjøres.

Prosjekterende
Med utgangspunkt i 
undersøkelsene våre prosjekterer 
vi et system som gir grunnlag for 
boligbygging og en flerbrukslåve.

Et rammeverk for å forvalte lokal 
produksjon og ressurser. Gi et 
forslag til en alternativ boform.
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BERGEN
storbyen, her kan
det meste skaffes

TYIN/FILEFJELL
grustak

2 tømrerbedrifter
muring
elektrikerbedrift
vvs
3 maskinentreprenører

ØYE
grustak
torvprodusent
leireforefomster

byggvarehandel
landskapsarkitekt
3 tømrerbedrifter
maskinentreprenør
møbelsnekker

VANG
steinbrudd/grustak
bygdesag

arkitektkontor
landskapsarkitekt
2 totalentreprenører
7 tømrerbedrifter
elektrikerbedrift
vvs
2 maskinentreprenører
mekanisk verksted
møbelsnekker
treinnredning

HOLMEFJORD
limtre

LUSTER
massivtreelementer (limt)
vindusfabrikk
dørfabrikk

4t 21 min 35 min 22 min 13 min

4t 12 min 2t 50 min

LOKALE RESSURSER
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OSLO
storbyen, her kan
det meste skaffes

HURDAL
isolerte treelementer
miljøimpregnert gran

GJØVIK
trefiberisolasjon
byggesystemer
trefiberplater
bjelker

MOELV
byggesystemer
bjelker
vindusfabrikk
dørfabrikk

ÅSVANG
leireforekomster
grustak
ull
bivoks

2 tømrerbedrifter
tradisjonshåndverk
vvs
møbelsnekker
gjenbrukslåve
treverksted
stålverksted
vevstue

RYFOSS
grustak
leireforekomster
betong
lokalt sagbruk

byggvarehandel
elementproduksjon
2 totalentreprenører
4 tømrerbedrifter
2 elektrikerbedrifter
maskinentreprenør
gulvsliping

FAGERNES
bioenergiselskap
glassverksted
stor byggvarehandel

BEGNADALEN
regionalt sagbruk
massivtreelementer 
(skrudd)
tettvokst gran (kledning)
trefiberisolasjon

GOL
ullstasjon
ullutsalg

SKJÅK
glasopor

14 min 45 min

1t 42 min

1t 39 min

3t

3t 33 min

2t 30 min 2t 11 min

2t 32 min

hva vi bruker
ny ressurs



Livet i grenda foregår ikke 

nødvendigvis rundt et samlet 

sentrum. Det handler mer om 

utnyttelse av ressurser som 

ligger spredt utover. En grend 

har ofte et slags sentrum, det 

kan være en liten daglivare eller 

et grendehus, men det fungerer 

ikke på samme måte som et 

bysentrum hvor alt går inn mot 

midten.

Målet er ikke å skape en 

landsby, men å fremheve og 

utvikle eksisterende kvaliteter 

og skape en bevisstgjøring som 

fører til at man stiller de riktige 

spørsmålene.

GRENDA ÅSVANG
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Folk

I byutvikling er kommune og 
næringsliv viktige aktører. I grende-
utvikling er gårder og ildsjeler vel 
så viktige. Møteplasser er i første 
omgang folk.

Ved å gå fysisk inn og studere et 
samfunn vil man oppdage hvordan 
ting henger sammen, og hvordan 
det er drevet av samarbeid og 
nøkkelpersoner. I vårt møte med 
Åsvang har vi blitt kjent med noen 
av ressurspersonene i grenda. I 
studie av andre områder vil man 
kunne finne andre kvaliteter, men 
det vil finnes likhetstrekk.

Ortofoto av Åsvang, benyttet til mapping av ressurser



Skjulet
Bygges på dugnad av 4-5 boenhete og rom-
mer funksjoner som arbeidsrom, gjestehus, 
veksthus, hønsehus eller lignende

Boligen
Nye boliger kommer til for å møte 
etterspørselen etter flere boliger, samt for 
å tilby en alternativ boform i kontakt med 
naturen.

Rutebåten
Det etableres en sesongbasert kollektivtransport 
mellom grendene Åsvang, Vennis, Vang og Øye

Røykhuset
Et røykehus blir bygd nede ved Hemsing bru ved båt-
bryggene og volleyballbanen. Her kan man videreforedle 
dagens fangst, det være seg kjøtt eller fisk. Området er 
allerede tilrettelagt med parkering, benker, grill og wc

Badeboksen
Et badehus bygges som en bru over elva Ryssna som 
strømmer fra høyfjellet og ned i ville små fossefall og kulper. 
Området er i dag lite tilrettelagt, men rommer mange skjulte 
skatter og ligger nær seterveien og sommerkiosken.

26 FoU - “Tre i  Valdres 2018”



Brygga
Vannet Laglim er allerede tilrettelagt med sti, 
benker, wc og garderobe. Vi foreslår en brygge 
som gjør det lettere for alle å nå ut til dypere 
vann.

Dyrking
Bonitetskart over området viser at det er uutnyttede 
områder som potensielt kan være dyrket mark. Dyrkes 
frem som felles områder av grendas innbyggere.

Grendehuset
Den nedlagte barneskolen rommer barnehage, 
felleskjøkken, storsal og badstu. Det etableres et 
felles vaskeri og bibliotek.

Låven
Som arkitekter ser vi potensialet for grendas utvikling ved 
å bygge et felles verksted som en arena for å jobbe med 
lokale ressurser. I samarbeid med et lokalt energiselskap blir 
det til en stor låve som også rommer biobrenselanlegg med 
fjernvarme til grendas boliger. Grenda kan forandre bygget 
etter behov.
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BOLIGEN

Lokale mater ia ler.  Endr ing over t id.
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Været
Utsikt mot bratte fjell, 
og like ved turstien. 
Lever med naturen 
og været på godt og 
vondt.

tursti

Panorama
Innrammet utsikt mot 
sentrum av Vang og 
innsjøen. 

Skjulet 
Felles for de 4 bo-
ligene og har en liten 
del for husdyr og et 
arbeidsrom med loft. 

Situasjonsplan boligområde
1:500

Himmellyset
Horisontutsikt og den 
mest private delen 
ligger mot en lysning 
i skogen.

sti til g
rendehuset og låven

Trollskogen
Ligger trukket opp i sko-
gen og er skjermet for 
den strie vintervinden fra 
nordvest. 
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Materialpallett

Vårt fokus på lokale byggematerialer bygger på en forståelse av dagens utvikling av samfunnet, 

hvor kunnskapen om hvordan man best utnytter våre naturlige ressurser er blitt tilsidesatt i jaget 

etter å alltid ha det nyeste og det beste. Bra nok er ikke lenger bra nok. Man går ut i fra at 

teknologien og samfunnet løser problemer som oppstår på grunn av vår livsstil.

Som premiss for valg av ressurser tenker vi at de må kunne gjenbrukes eller gjenvinnes, og disse 

bør være lokale for å sikre en identitet og mindre transportbehov. Komponentene bør ha omtrent 

samme holdbarhet, og svakere elementer bør være tilgjengelige for reparering. De tekniske 

mulighetene for lokal produksjon har aldri vært større enn nå, og med de ressursene vi har 

tilgjengelige bør det være mulig å bygge gode kortreiste hus i det meste av Norge.

Stampeleire
varmekilde/varmelagring

Massivtre
varmeboks

håndverkerkunnskap 
og flere hender

industriell 
prefabrikering

Rammekonstruksjon
fleksibel utvidelse

selvbygging

Situasjonsbestemt funksjon
gulv, kledning, skjerm etter 
behov

Innerste lag
ull

selvbygging

kjøpe lokalt



Rammekonstruksjon skaper fleksible rom som blir en 
utvidelse av den oppvarmede boligen

Yttertak for å beskytte bygget mot vær og vind

Gjestehus og litt 
større tak

Huset, 
kompakt vinter-
del, åpner seg 
med årstidene

Barna flytter ut:
mindre behov for 
plass og deler av 
boligen selges til 
naboer

+ et veksthus, en 
bod og et rom i 
skogen

Et minimum står 
igjen: kjerne med 
tak og massivtre 
rundt ildsted

Utvidelse av tak-
utstikk

200 år senere: 
tilbake til naturen. 
Kjernen står igjen 
som en ruin i 
landskapet

Fundament av stampeleire, med en kjerne som rom-
mer vann, strøm, avløp og varme

Konstruksjonstadier Utviklingsstadier

Massivtre legger seg på og rundt kjerne. Kantstilte 
element til spenn, og overlappende elementer til 
bæring
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Snitt a-a'
1:200

Tegninger
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a

a'

Plan
1:200



Tørket leirestein (underlag i ildsted)

kleberstein

stampevegg

30 mm tørket leirestein m/ 5 mm med 
en blanding av bivoks og linolje

leiremørtel

Stampevegg (eksponert for vær og vind)

stripe av skiferstein,
eventuelt brent tegl

Stampevegg som blir eksponert for nedbør 
endrer gradvis uttrykk. Teksturen blir røffere 
etter som steiner vaskes frem til overflaten.

For å kunne kontrollere erosjon stampes det 
inn barrierer for å minske mengden 
rennende vann langs fasaden. Disse vil over 
tid komme frem og fungere som vannbrett.

300 mm stampvegg, 
stampet i lag på ca 

100 mm

nylig ferdigstilt etter flere år

ø16 mm dybel av eine eller bjørk
150 mm overlappende massivtrevegg

3”10 til å klemme fast massivtrevegg

Møte mellom massivtre og stampevegg

300 mm stampevegg

5 mm med en blanding av bivoks og linolje 
100 mm stampegulv

120 mm leiremørtel 
med halm

vannbåren varme

min 200 mm glasopor

fuktsperre/radonsperre

Stampegulv

Min 150 mm høye trekubber

80 mm leiremørtel

200 mm glasopor (dreneren-
de og  isolerende lag)

Kubbegulv (under tak)
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DETALJER  1:20



Bol igens brukssoner

bakhagen inne forhagen

skjulet

Årst idssoner

vinter sommer
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Modellfoto av boligen



Tidlig kom spørsmål knyttet til valg av lokale og regionale materialer fram. Slike valg kan være 
særdeles krevende da et material skal kunne oppfylle mange, ofte helt forskjellige krav. Ønsket om 
å benytte lokal tettvokst gran har vært vektlagt av byggherrer og arkitekt i hele byggeprosessen. 
På tross av at råstoffet av høy kvalitet finnes lokalt, betyr det ikke at det finnes lokalt som 
en ferdig byggvare. Et eksempel på dette er tettvokst gran som utvendig kledning på hus. 
Investering i et avansert sorteringssystem på et sagbruk, vil gjennom scanningsteknologi kunne 
frasortere høykvalitets tre av tettvokst gran. Om det finnes kunder for et slikt produkt, noe som 
pilotprosjektene ønsker gjennom sine eksempler å påvirke til, vil trematerialet kunne selges med 
miljøvennlig profil.

FoU – prosjektet har som intensjon å styrke anvendelse av lokale materialer og lokal kompetanse 
mot en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet og regionen. Dette betyr at prosjektets 
suksesskriterier ikke bør måles gjennom tall på C02 utslipp, men mer i form av ringvirkninger som 
en byggeprosess, innen FoU – prosjektets overordnete verdier, og to ferdige bygg som eksempler, 
kan skape. Prosjektet bygger både på erfaringsbaserte og på vitenskapelig baserte kunnskaper. 
Prosjektets suksess ønskes målt i gode LCA – tall, arkitektur som god og estetisk ramme om 
en god og sund tilværelse, økt tilflytting til Vang, etablering av ny bedrifter i Vang som bygger på 
stedets særlige kvaliteter, gode offentlige møtesteder i Vang.

3.2.2 LOKALE / REGIONALE MATERIALER

3.2.3 MILJØPERSPEKTIV
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De to pilotprosjektene på Hensåsen er bygget på to ulike tomter, noe som hadde betydelig 
innvirkning på løsningene. Pilotprosjekt 1 orienterer seg mot utsikten til Vang, Vangsmjøsa og 
fjellene rundt med Hugakøllen, samtidig som huset har et tett skogholtet bak, så å si i ryggen. 
Pilotprosjekt 2 er beliggende på en tomt høyere oppe og orienterer seg rundt hele horisonten og 
særlig mot Slettafjellet. Felles for begge prosjekter er landskapssituasjonen på Hensåsen som er 
karakterisert ved naturlig vegetasjon av lyng og treer tett inn på husene, et vakkert lysspill i stadig 
forandring, ren og klar fjelluft og ikke minst en vakker utsikt til fjellandskapet rundt. Med dette som 
en felles forståelse og opplevelse av stedet startet prosjekteringen av de to hus.

3.2.1 AKTIVITET 2: UTVIKLING OG PROSJEKTERING
        AV PILOTPROSJEKT 1 OG 2

Foto: byggeprosjekter fra de tre masterkursene i Vang



Analyse av lokalklima på Hensåsen kom sent inn i prosjekteringsprosessen. Dette betød at den i 
liten grad ble benyttet som planleggingsverktøy da husenes utforming og plassering på tomtene 
var fastlagt da rapporten fra Asplan Viak AS kom. Det viste seg imidlertid at beslutningene som 
ble tatt for de to tomter var velbegrunnet og i tråd med rapporten. Årsaken til dette var at de 
to familier kjente klimaet og vegetasjonen meget godt fra før. Byggherren fra pilotprosjekt 1 er 
vokset opp på nabotomten til Hensåsen og familien har fulgt været og vegetasjonen gjennom 
mange år. Gjennom lesing av rapporten blir det tydelig at det her er et verdifullt verktøy i en 
prosjekteringsprosess. Lokalklimaet i Vang er preget av at stedet ligger midt mellom et kystklima 
og et innlandsklima høyt til fjells. Dette medfører at det ofte er betydelige forandringer i vind, 
vindretninger, nedbør og temperatur. For arkitekturen betyr det at det må skapes flere ulike 
uteplasser rundt et hus for å finne sol og le.
Professor emeritus Harald Høyem ved NTNU har i en lang årrekke studert betydningen av 
lokalklima for arkitekturen. I den sammenheng har han utviklet en praktisk og fysisk arbeidsmetode 
for dette. 

Dokumenter i vedlegg:
• Asplan Viak : 611640 – Lokalklima i Vang. Dato: 12.05.2018. Nina Rieck
• «Om sted og det å være til stede» av Harald Høyem. Dato: 22.12.2016

3.2.5 ANALYSE AV LOKALKLIMA PÅ TOMTENE

Foto: Hensåsen
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Prosessen med planlegging, prosjektering og bygging av de to pilotprosjekter startet august 2016 
og det har tatt 2 år til de i dag står ferdig i oktober 2018. Byggeperioden har vart i et år og hele 
prosjektet har stort sett fulgt framdriftsplanen som var satt opp fra starten. Det har vært mange 
forskjellige prosesser underveis. Hovedaktører her har vært de to byggherrefamilier, arkitektene 
ved NTNU og hovedentreprenøren Vang Bygg AS.

3.2.4 PROSESS



Prosjekteringsprosessen for de to pilotprosjekter har flere likhetstrekk men også betydelige 
forskjeller. For å sikre en nær relasjon mellom arkitekt og byggherrer ble det tidlig besluttet at hvert 
pilotprosjekt, men Finn Hakonsen som overordnet prosjektleder, hadde bare en arkitekt fra NTNU 
- FMA arkitektgruppe som prosjekterende. Begge prosjekter har en lang utviklingsprosess helt fra 
start til godt inn i byggeprosessen. De to byggherrefamilier har naturlig ulike behov og preferanser 
som har satt spor i pilotprosjektene og i FoU – prosjektet. Prosjekteringsprosessen har vært 
preget av lang geografisk avstand mellom Trondheim og Vang, dette særlig i byggeperioden hvor 
oppfølging på byggeplassen har vært begrenset.

3.3.1 AKTIVITET 3: BYGGING AV PILOTPROSJEKTENE

Byggherrer:  Erlend Eggen og Marte Tangen
                        Gjerdingsvegen 8, 2975 Vang
Arkitekter:     FMA arkitekter ved NTNU og Landsbyarkitektene AS                                                        
Entreprenør: Vang Bygg AS

Programmet for boligen var i store trekk planlagt før prosjekteringen startet og var uttrykk for 
byggherrenes forutgående analyser av egne rombehov. Boligen orienterer seg mot nord og vest 
mot skogen mens det orienter seg mot Hugakøllen (1131 moh.) og Vang, samt Vangsmjøsa mot 
øst og sør. Denne orienteringen preger huset når det gjelder beliggenhet på tomten, men også 
den indre organisering av rom. De ulike rommene er organisert langs en gjennomgående korridor 
som åpner seg mot landskapet i begge ender. Den ene åpning mot skogen og den andre mot 
det åpne landskap. Korridoren knytter boligen til landskaper og gir adkomst til alle husets ulike 
funksjoner. Den nedsenkede stuen med amfioppbygging for sitteplasser orienterer seg mot Vang 
og Vangsmjøsa med fjellene rundt.

3.3.2 BYGGING AV PILOTPROSJEKT 1

Prinsippskisse av orientering i boligen
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Fundamentene av murblokker understøtter den horisontale betongplaten som igjen understøtter 
husets trekonstruksjon. Ulike fundamentløsninger, eksempelvis krypekjeller, er vurdert, men det 
valgte systemet – plate på mark- ble foretrukket som en enkel og gjennomprøvd løsning innen 
byggebransjen. 

Prosjekteringsgruppen investerte i en betydelig arbeidsinnsats for å kunne bygge hoved-
konstruksjonen i massivtre fra Norsk Massivtre AS i Begna. Massivtre-elementene representerer 
et lokal produkt som utnytter lokale ressurser og som har høy miljøprofil på grunn av lav 
CO2 verdier og som samtidig har gjenbruks- og resirkulerings kvaliteter. De arkitektoniske og 
helsemessige kvaliteter ved produktet var også begrunnelser for valg av massivtre. På bakgrunn 
av byggherrens økonomiske vurderinger ble denne løsningen ikke aktuell, men erstattet av 
stendervegger med treullisolasjon og kledd med granpanel. Dette gjelder både for yttervegger og 
innervegger.

Med bakgrunn i den omfattende og krevende oppgaven å få godkjent naturlig ventilasjon for 
boligen og tiden arbeidet med dette har tatt, ble det besluttet å benytte mekanisk ventilasjon. 
Med dette ble ventilasjonen i de to pilotprosjekter forskjellige, noe som er interessant for FoU – 
prosjektet. Sammenlignede undersøkelse av luftkvalitet mellom de to pilotprosjekter er ikke med i 
FoU – prosjektet, men vil være interessant for et neste prosjekt, i og med at innvendige materialer 
og overflater er ganske like.
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BYGGHERRENES EGEN REFLEKSJON

Erlend Eggen og Marte Tangens refleksjoner over prosessene som førte til at de flyttet inn i huset 

sitt i mai 2018.

Briskebakken blir til

I januar 2013 flytta vi til Vang, og starta raskt å sjå etter ein stad å byggje hus. Vi hadde eit spesielt 

område øverst på ønskelista, og jula 2014 kom første positive respons frå grunneigaren om at han 

ønske å utvikle eit tomtefelt akkurat der. Etter 3 ½ år med førebuingar flytta vi inn i draumehuset 

i Gjerdingvegen 8, 12. mai 2018. Huset har fått namnet Briskebakken - sjølv om vi har fjerna det 

meste av einebrisken som dekte om lag heile den 2 ½ mål store tomta.

Dette er vår oppleving av prosessen, frå start til slutt.

Starten

Erlend har vakse opp i Vang, med verdas finaste utsikt, og sol og vind midt i mot. 100 meter nedan-

for barndomsheimen låg eit skogsareal med dei same fantastiske kvalitetane, og her ville vi gjerne 

bu. Fleir hadde spurt grunneigar Nils Harald Heen om å få bygge her før, men fått nei. Men i jula 

2014 då vi spurde for andre gong, hadde idéen modna og utvikla seg til eit større prosjekt. Om han 

først skulle skilje frå tomter så skulle det ikkje vere til eit hus eller to - då skulle det blir eit heil bustad-

felt. Vi støtta ideen heilhjarta, og då tomtekartet var klart nokre månader seinare fikk vi reservere 

akkurat den tomta vi aller helst ville ha. Vi fikk også lov til å starte å rydde, sjølv om eit formelt kjøp 

var langt unna, og i to år felte vi mykje skog som ikkje enno var vår eigen.

Våren 2015 bygde arkitektstudentar frå NTNU ei offentleg badstove i Vang sentrum. På opninga 

i april kom vi i prat med ansvarleg lærar, Marius Waagaard. NTNU ønska å gjere fleire prosjekt i 

Vang, og vi nemnte det ferske bustadfeltet på Hensåsen. Snart vart det avklart at Marius saman 

med ei gruppe andre lærarar skulle teikne vårt, samt eit til hus, som pilotar i forskningsprosjektet

‘Tre i Valdres 2018’.
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Foto tatt av byggherrene
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Vang kommune

Vang kommune har eit uttalt mål om å tiltrekke seg fleir innbyggjarar, og utvikling av bustader er eit 

av fleire satsingsområde for å nå dette målet. Vi opplevde likevel at det ikkje akkurat var nokon lett 

prosess å få dette feltet realisert.

I starten gikk ting veldig fort - teknisk etat fulgte grunneigaren tett opp og pusha på for å få feltet 

med i naudsynt planprosess. Men så stoppa det meste opp, i omlag eit år. I denne perioden var 

det vatn og avløp som var det store spørsmålet. Teknisk etat ønska at feltet skulle koplast på kom-

munalt nett. Frå utsida såg det ut som kommunen ikkje hadde erfaring med å handtere initiativet frå 

grunneigaren og gjennomføre prosessen på ein enkel måte. 

Det var lite samsvar mellom dei faglege råda, den økonomiske forståelsen og den politiske vilja. 

For å få ei endeleg avgjerd måtte grunneigar og tomtekjøparane sjølv legge fram to regnestykke 

for politikarane for ei endeleg avgjerd. Det viste seg å ikkje vere vilje til at kommunen skulle dekke 

‘mellomlegget’ ved kommunalt vatn og avløp. Vi trur ikkje det var vond vilje som gjorde at dette trakk 

ut, men vi opplevde prosessen som særs rotete.

Det var kan hende første gong dei har fått eit så stort privat felt på bordet - det vanlegaste i Vang 

har vore at kommunen sjølv sel eller gir bort tomter - og vi håper dei har lært noko av prosessen. 

Det er også vanskeleg som uerfaren husbyggar å vite korleis prosessen skal foregå og kva som er 

forventa av deg, og å finne informasjon på nettsida til kommunen var ikkje lett. 

Vi meiner at om dei vil gjere alvor av målsettinga om fleire innbyggjarar, må dei i mykje større grad 

sjå på ein som vil bygge hus som ein kunde, og komme denne i møte på ein offensiv og gjennom-

gåande serviceinnstilt måte. Det å byggje hus er ein enormt tid- og energikrevjande prosess, og det 

er vanskeleg å halde motivasjonen oppe om ting dreg ut eller buttar i mot.

Foto tatt av byggherrene
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Tomta

Heile feltet var før prosjektet starta dekt av tett gran-, bjørk- og ospeskog, samt enorme meng-

der einer. Men etterkvart som vi rydda tre for tre titta det fram graskledt skogbotten og masse 

blåbærlyng. Vi felte med motorsag og rydda kvist for hand, og aldri meir enn strengt naudsynt før vi 

var sikre på kva slags tre som skulle få stå igjen.

Tomta heller nedover mot sørvest, med den nye vegen i overkant, og planen var eit avlangt hus 

som opna seg mot utsikten og sola, og ei meir lukka bakside mot vegen og nord. Det er mykje vind 

i området, og Marius gjorde målingar og modellar basert på høgdekoter, vegetasjon og vindretning. 

Vi var alle tre opptatt av at gode uterom var vel så viktig som sjølve huset. Vi ønska å bevare så 

mykje som mogeleg av naturleg vegetasjon, og ville gjerne spare tre og lyng så tett inntil huset som 

mogeleg. Vi ønska å bygge på ein måte som lot huset kome ‘rett opp av bakken’, og ville for all del 

unngå ei stor flat fylling som huset låg planta oppå. Vi brukte mykje tid på finjustere plasseringa ut 

frå vind og utsikt. Nokre prosent vriding gav heilt andre siktliner, og det gjorde stor forskjell om vi 

sikta rett mot Grindafjell, eller rett mot Skakadalen på sida av fjellet.

Tomta er tilnærma flat øvst, før den heller utover. Vi ville bygge i knekkpunktet, og teikna inn ei 

senka stue for å utnytte det punktet der bakken skråna mest. Men vi forstod ikkje kor mykje bakken 

faktisk skråna før vi strakk opp vatra tråder. Då var huset ferdig teikna og plasseringa bestemt – og 

vi vart overraska. Vi hadde ei oppleving av at det berre var ei svak skråning der huset var plassert, 

men då vi trakk opp vatra snor frå det øverste hjørnet til det nederste måtte

vi stå på krakk for å rekke opp, høgdeforskjellen var altså om lag 2 meter. Eit første tips til andre 

byggherrer er å trekke opp vatra snorer tidleg i teikneprosessen!

Utfordringa med hellinga vart enno større då vi starta å grave – fjellet stupte nemleg mykje meir enn 

bakken oppå. Arkitektane hadde på det tidspunktet brukt mykje tid på å teikne ein fundamentplan 

basert på at vi skulle støype ringmur på fjell og legge bjelkelag, denne måtte vi forkaste då vi hadde 

gravd oss ned på fjell og stod der i det eine hjørnet med hodet godt under bakkeplan. Vi hadde 

avtalt å bygge grunnmuren som eit familieprosjekt, men å forskale ein opp mot 4 meter høg ringmur 

hadde blitt eit enormt arbeid som det frista lite å forespegle foreldra våre, som skulle bygge på dug-

nad. Vi hyra SBG til å teikne ny fundamentplan til oss på kort varsel, og fylte på 60 (!) lass med kult 

og pukk.
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Grunnmur

Sjølv om vi forkasta ringmur på fjell og aksepterte den flate fyllinga vi ikkje ønska oss, gjorde vi eit 

grep for å gjere fyllinga så låg som mogeleg - vi bygde grunnmuren i to etapper. Først lagde Hems-

ing Maskin ei fylling for den sørlegaste delen av huset (der det var lengst ned til fjell), som vi lagde 

første del av ringmuren på. Så fylte han inntil med meir stein, og lagde ei fylling på den nordlegaste 

delen, så låg som fjellet der tillèt, og så bygde vi resten av ringmuren på denne til vi var på riktig 

nivå.

Å velje kva slags mur vi skulle lage var ingen enkel oppgåve. Her opplevde vi noko vi erfarte fleire 

gonger undervegs, at mange handtverkarar ser på si løysing som den einaste riktige. Og det var 

mange løysingar vi vart presentert for. Gjerne utan at den som anbefalte tok seg tid til å spørje oss 

om forutsetningane for valet. I ein byggevareforretning rakk selgjaren å bli overbevist om 4 ulike 

grunnmursalternativ som vi SJØLVSAGT måtte velje, før han forstod nok til at han til slutt anbefalte 

den løysinga vi hadde spurt etter i utgangspunktet. Samtala foregikk omtrent som dette, berre at det 

tok om lag ein halvtime:

- Vi vil gjerne kjøpe ASAK-stein til å mure grunnmur av.

- Kvifor vil de mure med ASAK? De burde heller bruke ISOBLOKK, då har de ein fullisolert mur,

  kjapt og greitt, det er det einaste fornuftige.

- Men vi skal ikkje ha kjellar, så det treng ikkje vere isolert?

- Åja! Ja men då må de velje LECA. Det er det einaste fornuftige.

- Men er den sterk nok til å tåle mykje trykk? Vi skal fylle inntil ein del masse skjøner du…

- Åja! Men då må de bruke forskalingselement, kjapt og greit, det er det einaset fornuftige.

- Jamen huset har 20 hjørner og ei senka stue og vi skal bygge den i to omgonger…

- Åja! Ja men då… Då skal de jo sjølvsagt ha ASAK! Det er jo det einaset som vil fungere!

Vi forskala først ein 40 cm brei såle, ved å laske 2’’4’’ i 4 omgangar. At huset har 20 hjørner gjorde 

sjølvsagt at dette tok sin tid, og forbipasserande (som det var mange av) påpeikte at ‘dette såg dyrt 

ut’. Men arbeidsstokken krevde heldigvis ikkje meir enn kost og losji. Forskalingsmetoden var så 

stabil som ingenting anna, og rikka seg ikkje ein millimeter då 1 av 5 betongleveranser frå Ryfoss 

betong vart pumpa oppi. Så stabla vi ASAK-stein oppå sålen, desse er 20 cm breie, 50 cm lange 

og så tunge at heile familien opparbeidde seg betydelege arm- og lårmusklar gjennom sommaren. 

Desse vart så fylt med betong, før gravaren fylte inntil meir massa og lagde platå nr 2 – så gjentok 

vi prosessen der. Først såle, betong for 3 gong, ASAK oppå samt 2 runder oppå eksisterande mur, 

og betong for 4 gong. Fundamentplanen vart teikna av ein som likar at alt blir gjort ordentleg, og det 

var rikeleg med jern i alle retningar. Jernet bøygde vi for hand, i ein heimesnekra bøygebenk som 

bestod av eit jernrør skrudd fast i ei skrustikke på ein hengar, og eit jernrør som vi tredde inn på den 
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delen av jernet som skulle bøygast. Oppå pukken som vart planert inni ringmuren, la vi så 3x10 

cm med isolasjon. Tyin VVS la rør i slynger til vannbåren varme, og vi la stålnett på toppen. Vi fikk 

anbefalt eit spesielt dyktig golvstøypingsfirma som kom ‘langvegsfrå’ for å støype plata som skulle 

bli heilt jamn, men det kunne vi nok ha spart oss – Vang bygg måtte likevel over med sparkelmasse 

for å få det avretta grundig nok.

Å ende opp med å velje denne løysinga for grunnmuren var eit skot for baugen om ein ser ting i 

eit miljøperspektiv, men det er vanskeleg å rekne det mot andre alternativ. Vi såg rett og slett ingen 

anna løysing når grunnforholda var slik dei var. Også dette erfarte vi etter kvart fleire gonger – det er 

vanskeleg å halde på alle prinsipp i møte med krav om pris, kvalitet, effektivitet og forutsetningar på 

staden.

Foto tatt av byggherrene

NTNU
Dialogen med Marius i startfasen av prosjektet var veldig givande og lærerik. Vi opplevde at han 

stilte alle dei riktige spørsmåla for å kartleggje kva som var viktig for oss, og korleis han skulle teikne 

for at huset skulle bli ein god stad å bu ut frå korleis vi liker å bevege oss og strukturere kvardagen 

vår. Dei verdiane vi saman kom fram til, og som vi føler har blitt løyst på ein veldig god måte, var:

• Mykje lys inn.

• Mykje kontakt med fjella langt borte, og naturen rett utanfor.

• Gjennomgåande lys, og tydelege linjer gjennom huset.

• Stort opphaldsrom, der ein er saman med kvarandre/gjestar også når ein står på kjøkenet. 

• Arbeidsområde som også er knytt til opphaldsrommet, men litt skjerma.

• Andre mindre opphaldssoner utanfor stua.

• Vaskerom med toalett kor ein kan gå inn med sko/kort veg utanfrå.

• Element av leik/kriker og kroker/noko å klatre på/gøyme seg bort i.

• Få og gjennomtenkte materialer, mykje treverk, lyse flater.



Korleis skulle 
overgangen mellom 
spisestua og den senka 
stue vere?

Vi måtte fram med 
legoen for å finne ut at vi 
ikkje ville ha nokon vegg 
der i det heile tatt.
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Vi signerte ein intensjonsavtale med NTNU, der hovudtrekka bestod i at dei skulle teikne huset vårt, 

mot at vi dokumenterte og formidla frå byggeprosessen samt korleis huset ‘oppførte seg’ i etterkant. 

Men å halde vår del av avtalen var lettare sagt enn gjort, då planlegging og bygging av huset var 

ein meir eller mindre altoppslukande prosess.

I februar 2017, eit halvt år før byggestart gikk Marius ut av prosjektet. Finn Hakonsen hadde vore 

involvert frå start, og heldt i prosjektet vårt ein periode, til Ina Samdal kom inn og overtok Marius sin 

rolle. Dei er alle tre dyktige arkitektar, og det at fleire var involvert undervegs tilførte teikningane nye 

element og fikk oss til å gå djupare inn i enkelte avgjerder som det var ulike meiningar om. Men det 

skapte også naturleg nok ein del ekstraarbeid og forvirring, dels fordi dei tre teikna i ulike program.

Vi opplevde også at det var litt uklare rammer kring kor mykje jobb vi kunne forvente at dei gjorde 

for oss, ettersom det vart runde på runde med justeringar. Ut over i prosessen var ikkje fokuset vårt 

først og fremst å vere med i eit forskingsprosjekt, men å få bygd eit hus som skulle vere heimen vår 

for resten av livet. Mot slutten trur vi nok Ina opplevde oss som i overkant kravstore, medan vi på 

vår side kjent oss veldig avhengige av at dei som hadde peiling ikkje måtte ‘sleppe’ oss – vi hadde 

jo trass alt aldri bygd hus før. Ei tydelegare avklaring av forventningar og fordeling av ansvar tidleg i 

prosessen kunne nok vore lurt.

Foto tatt av byggherrene
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Vang Bygg AS

Det same gjaldt prosessen med Vang bygg. Vi har ingenting å utsette på snekkarjobben som vart 

utført, tvert i mot, men dialogen undervegs var til tider veldig frustrerande. Vi hadde aldri nokon 

innleiande samtale om korleis byggeprosessen kom til å føregå, kva som var forventa av oss på 

kva for eit tidspunkt, eller når vi kunne forvente å flytte inn. Vi opplevde fleire gonger at vi måtte 

ta avgjerder (t.d. om materialval) på kort varsel, men eg vil tru at rekkefølgen på når ting må vere 

bestemt er ganske lik i husbyggingsprosjekt, så her meiner vi byggefirmaet, som sit på erfaringa, 

enkelt burde kunne legge fram ein plan i oppstartsfasen.

Det var også uklart for oss kva det å akseptere tilbodet innebar – t.d. kor store økonomiske avvik 

som er akseptert. Dei deltilboda som var spesifisert (elektrisk, rør, ventilasjonsanlegg) var det enkelt 

å forhalde seg til, men resten var uspesifisert. Vi prøvde mange gonger å få svar på om vi gikk over 

eller under budsjett om vi valde dette golvet eller desse dørene, men det fikk vi ikkje svar på. Det 

gjorde det vanskelegare for oss å ta avgjerdene, noko som igjen skapte frustrasjon for snekkarane, 

som t.d. ikkje fikk dørene til riktig tid fordi vi var treige med å bestemme oss.

Vi skreiv aldri nokon kontrakt, og det vil vi råde andre til å gjere. Ikkje fordi ein er redd for å bli lurt – 

vi hadde heile vegen full tillit til at byggfirmaet var seriøst og gjorde sitt beste for oss –

men ein set seg i høg gjeld og det er slik vi ser det i etterkant heilt vanvitig å gjennomføre ein så om-

fattande prosess utan kontrakt. Utforminga av denne ville også tvunge begge partar til å ta stilling til 

ein del av dei uavklarte spørsmåla som skapte frustrasjon undervegs.

Vi opplev at Vang bygg set sin ære i å bygge fine og bra hus, og vi er veldig fornøgd med snekkar-

jobben som er gjort. Om dei kan lære noko av prosessen med oss så håper eg det er at dei som sit 

på erfaringa må guide byggherren gjennom prosessen, og ta ansvar for at denne kjenner seg trygg, 

og ikkje mistar nattesøvnen fordi ein mistar kontroll på økonomien. Då blir det ein betre prosess for 

begge partar.

No skal det også seiast at dei utfordringane NTNU hadde med ulike arkitektar og ulike teiknepro-

gram, ikkje akkurat gjorde jobben enklare for Vang bygg. Og i eit vanleg byggeprosjekt der arkitekt 

er involvert, er det kanskje denne som tar rolla som prosjektleiar. Ikkje veit vi. Vi veit berre at i vår 

prosess var til tider alle usikre på kven som eigentleg skulle kome med svara.



48 FoU - “Tre i  Valdres 2018”

Massivtre

Eit av elementa som lenge var del av planen var at huset skulle førast opp i massivtre. Norsk mas-

sivtre held til i Begnadalen. Dei lagar element av lokalt virke og gjer all nødvendig tilpassing i hall. Vi 

var særs positive til å bygge i massivtre både av miljøhensyn og reint byggeteknisk.

Vi var på befaring ved Norsk Massivtre i fleire omgangar. Huset var først teikna og den lange 

huskroppen med romma delt inn i tverrgåande skiver vart gjort med utgangspunkt i massivtre som 

byggeform. Den tverrgåande rominndelinga skulle vere massivtre-element som ville fungere som 

bæring for det lange pulttaket. Fram mot endeleg avgjerd måtte vi veie ulike byggemåtar opp mot 

kvarandre. Norsk Massivtre kom aldri med eit heilskapleg og gjennomarbeidd tilbod, og det vart 

difor vanskeleg å velge.

Ein annan ting som lenge var viktig i prosjektet var naturleg ventilasjon. Men her kom det heller ikkje 

noko konkret forslag som var godt nok begrunna/dokumentert, til at vi torde satse på den løysinga. 

I tillegg vart det umogeleg då fundamentplanen med ringmur på fjell og bjelkelag vart forkasta - rom-

met under huset var nemleg ein vesentleg del av planen for luftsirkulasjon. Vi var i utgangspunktet 

veldig skeptisk til mekanisk ventilasjonsanlegg, men etter å ha budd her nokre månader er vi veldig 

fornøgd. Men det blir spanande å sjå korleis det ser ut om nokre år - vi har ikkje funne nok doku-

mentasjon på at dette er sunt i lengden til at vi kjenner oss heilt trygge.

Huset blir bygd
Sjølve reisverket vart oppført ikkje lenge etter at vi var ferdige med grunnmuren i september

2017. Det ferdigtilpassa reisverket frå Jatak er enkelt å oppføre og det tok ikkje lang tid før hus-

kroppen kom til syne. Det var brukt asfaltplater for å tette veggane, og taket er lagt med rupanel. 

Taket var nesten tett før første snøen kom, men etter eit heftig snøvær måtte huset tømmast for ein 

halv meter med tung snø som ikke vart borte av seg sjølv. Vinteren 2017 - 2018 var ein særs snørik 

vinter og vi rydda snø tidleg og seint heilt fram til april.

Vi var heldige som kunne følge heile byggeprosessen tett, og nokre tiltak måtte gjerast undervegs. 

Det vart oppdaga kuldebro i den senka stua og ved alle verandadører. Løysinga vart å ta ut glasa 

og dører som var montert, pigge ut deler av krona på grunnmuren og isolere heilt inn under vindu/

dører. Alle ytterveggar er isolert med innblåst trefiberisolasjon. Det høge trykket under innblåsinga 

gjorde at asfaltplatene bulte ut og det måtte til ekstra lekter som forsterking. Så og si alle veggar og 

tak er slettpanel i gran, og å velje overflatebehandling av desse var eit kapittel for seg. Etter utallige 

timar med research endte vi med Faxe antikk lut. Vi prøvde oss fram med rulle, svamp og klut, men 

endte opp med å bruke kost. Vi luta éit strøk, og er veldig fornøgd med resultatet.



49FoU - “Tre i  Valdres 2018”

Alt er viktig

Då vi var ferdig med dei byggetekniske vala, kom alle spørsmål om interiør. Dette var i det minste 

spørsmål vi var førebudd på at ville kome, men valmogelegheitene var likevel overveldande. Og det 

viste seg at alle vi spurte til råds (spesielt seljarane, sjølvsagt) hadde ulik formeining om kva som er 

det viktigaste. Vi er opptatt av kvalitet og ønskjer å kjøpe ting som varer – vi har ingen interesse av 

å bytte sofa kvart tiår ettersom moten forandrar seg. Men kvalitet kostar, og vi var allereie langt over 

budsjett.

Akkurat sofa var ein av dei tinga vi var samd om at er viktig – den tilbringer vi mykje tid i, den har 

hovudplassen i stua, den må vere varig, enkel, fast og behageleg. Vi ville naturlegvis ha ullstoff og 

ikkje polyester – og då var det berre å doble prisen.Dusjvegg visste vi ikkje at var så himla viktig før 

vi ringte seljaren – ho samanlikna det med ein sofa som jo ikkje var så viktig, den kunne vi trass alt 

bytte ut, men dusjveggen skrudde vi jo fast i fliser og membran og den burde vare evig.

Seng er viktig – god søvn forbetrar livskvaliteten. Golvet er viktig, det går ein på heile tida og preger 

heile huset. Og alle dei fine golva er dyre. Omn er viktig – skal  ein først ha omn bør den jo vere 

Foto: byggherrene
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kleberstein så ein utnyttar varmen maksimalt over lengre tid. Vi likar det stramt og elegant, og den 

einaste modellen vi begge likte var så dyr at vi må klare oss ein vinter (eller to?) utan før vi har råd til 

å kjøpe den.

 

Kjøkken er viktig! Der brukar vi mykje tid, og skal det vare lenge må det vere god kvalitet på skrog, 

benkeplate, skinner, hengsler og frontar. Her meinte nok enkelte i familien at vi burde gått for heiltre, 

«sjå på kjøkenet vårt, det har halde i 40 år, de må jo ha heiltre», korpå vi svarte

«trur de vi drit pengar?». «Jamen det lønar seg i lengden» var svaret, «det hjelper ikkje for vi er 

snart blakke» parerte vi med. Det vart kjøken frå Kvik, mest av alt fordi det såg fint ut og vi var møkk 

lei av å vurdere fleire alternativ.

Då alt dette var på plass og kontoen var skrapa, kom Finn på besøk. Vi bad om tips til det som stod 

att – slik som lamper. Han ramsa opp den eine designlampa etter den andre og påpeikte at PENT 

LYS, det er det viktigaste i heile huset, det set heile stemninga, alt anna kan ein spare på berre ein 

kjøpte gode lamper! Vi takka tappert for tipset, og brukte resten av kvelden til å

fundere på kva for ein bank vi kunne rane.

Frå hus til heim over natta
I løpet av laurdag 12. mai flytta vi inn heile flyttelasset, fikk det aller meste på plass og hang til og 

med eit par bilete på veggen. Og då vi vakna sundag morgon var vi heime. Å vakne opp akkurat 

der, og gå gjennom korridoren til kjøkenet og sette på kaffien, og ta med koppen ned i stua og sette 

seg og sjå på utsikten, dette hadde vi tenkt så mykje på at det kjentest som den mest naturlege ting 

i heile verden.

Vi opplev at alle timane med funderingar, alle rundene kor vi kasta att og fram på teikningane, 

målingane vi gjorde for å finne riktig plassering av vindauga, det betalar seg. Huset kjennest gjen-

nomtenkt ut, og det er herleg å kjenne at dei verdiane vi kom fram til i starten er ivaretatt og fungerer 

godt. Vi nyt lyset som kjem inn frå ulike vinklar, og den gjennomgåande lange linja og det høge 

taket gir huset god romlegheit. Det flate taket skaper ei eigen sone for kjøkenet sjølv om det er ope, 

og dei to små soveromma kjennest romlege og leikne med kvar sin hems. Utsikten og alt det lyse 

treverket skapar ei lun og roleg atmosfære, og det er på alle måter eit nydeleg hus å bu i!
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Eit miljøprosjekt?

Ein kjem ikkje frå at å det byggje hus, det er ikkje miljøvennleg. Intensjonen var å byggje så miljø-

vennleg som mogeleg, men klarte vi det?

Miljøspørsmålet kom i alle avgjerder på toppen av ei allereie lang rekke viktige faktorar: 

pris, kvalitet, effektivitet og estetikk. Vi opplevde at desse fire punkta var godt forankra hos alle 

involverte; handtverkarar, gravar, entreprenør, leverandørar osv. Men når vi spurte kva alternativ er 

det mest miljøvennlege, såg dei som regel på oss som spørsmålsteikn, eller endå verre, med

irritasjon eller latter. Det er ingen god kjensle. Og som uerfaren byggherre var det ei utfordring å 

vere den som skulle argumentere for dei miljøvennlege vala. Når ein erfaren handtverkar nærast 

fnys av deg og påpeiker at dette alternativet er rimelegare og meir effektivt, då skal det mykje guts til 

for å kjempe for dei idealistiske alternativa.

Vi meiner heile bransjen har ein ansvar for å ta miljøspørsmålet inn som ein likestilt faktor. Både 

fordi det vil kome fleir bygherrer som ønskjer å ta det med i betraktninga - og fordi det er viktig. 

Byggebransjen er ein av dei mest miljøfientlege bransjene vi har, og burde då sette seg i førarsetet 

for å prøve å kutte utslepp der dei kan.

Det var også ei større utfordring enn venta å oppfylle ideen om kortreist materialer. Begna bruk 

produserer tettvokst gran av høg kvalitet, men å få kjøpe det var enklare sagt enn gjort. Etter 

mykje om og men fikk vi tak i panel via Slaatto sag på Gol. Og trefiberisolasjonen som er så bra for 

innemiljøet - den er frakta heilt frå Polen. Ytterkledninga hadde vi også meint å kjøpe i Valdres, men 

her var det pris og usikkerheit kring kvalitet som gjorde at den vart kjøpt frå Alvdal. Heiltre grangolv 

vart også vraka til fordel for eikeparkett, så tilslutt var det berre panelen innvendig som stod igjen 

som ‘tre frå Valdres’.
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Materialval
Her følgjer ei liste over materiala som er brukt:

Kva
Fylling

Grunnmur

Isolasjon

Kva
Reisverk

Isolasjon yttervegger

Isolasjon innervegger

Ventilasjonsanlegg

Ytterkledning

Bordtak

Undertak

Takrenner

Vindu

Dører

Innvendig kledning

Himling

Spilehimling

Dør-og vinduslister

Fotlister

Foringer

Overflatebehandling

Golv

Fliser

Material
Sprengmasse

2”4 til forskaling

ASAK miljøstein

Betong

Isopor og ProFlex

Material
Gran

Trefiberisolasjon

Rockwool

Asfaltplater

Lekter

Malmfuru, 

jernvitrolbehandla

Malmfuru, 

royalimpregnert

Rupanel

Granpanel

Granpanel

Granlekter

Gran

Furu

Limt gran

Lut

Eikeparkett

Rock black

Produsent

Kvismo Sag

ASAK miljøstein

Ryfoss Betong AS

Glava

Produsent
Jatak

Hunton

Rockwool

Hunton

Kvismo Sag

Flexit

Alvdal skurlag

Alvdal skurlag

Kvismo Sag

Norsk Stål

Natre/trenor

Swedor/Jeld-Wen

Begna Bruk

Slaatto Sag

Slaatto Sag

Slaatto Sag

Slaatto Sag

Kvismo Sag

Faxe

Saga

Bergersen Flis

Produsert
Vang i Valdres

Vang

Flere steder i Norge

Vang i Valdres

Produsert
Kaupanger, lev. div. Østlandet

Polen

Gjøvik

Vang , lev. div. Østlandet

Askim

Alvdal

Alvdal

Vang, lev. div. Østlandet

Brummundal?

Gjøvik

Valdres/Hallingdal

Gol, Hallingdal

Gol, Hallingdal

Gol, Hallingdal

Gol, Hallingdal

Vang, lev. div. Østlandet

Grunnmur

Hus
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Foto tatt av byggherrene



Byggherrer:  Lisbeth Engebretsen og Dag Nordsveen      
                        Gjerdingsvegen 8, 2975 Vang
Arkitekter:     FMA arkitekter ved NTNU og Landsbyarkitektene AS                                                        
Entreprenør: Vang Bygg AS

Byggherrene valgte tomt øverst i boligfeltet. Her er det på den øvre del mulig å se rundt hele 
horisonten. Her ble også husets endelige plassering funnet. Dette betød for arkitekturen, at 
landskapet og fjellene rundt ikke bare ble bestemmende for husets beliggenhet, men også 
for husets indre struktur og organisering av rom. Fra huset ses Slettefjellets vidder mot nord, 
Vennisfjellet mot vest og Hugakøllen mot sørøst. Huset er innredet slik at man overalt, bortsett fra 
i badet, har god kontakt med landskapet og lyset rundt huset. Det er delt inn i tre soner som både 
representerer ulike funksjoner, døgnets rytmer og inneklima / temperatur. Videre er det laget en 
takterrasse som er «bygget inn i takflaten» over husets midtparti. Takterrassen, som er til opphold 
sommer og vinter, orienterer seg mot Slettefjell og mot stjernehimmelen. Overalt hvor man er i 
huset har man kontakt med naturen og med skiftende årstider.

3.3.3 BYGGING AV PILOTPROSJEKT 2

Prinsippskisse av orientering i boligen
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Situasjonsplan
1:500
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Snitt a-a'
1:200

Plan
1:200

1. Entré  
2. Gang
3. Kjøkken
4. Stue
5. Vaskerom
6. Bad
7. Arbeidsrom
8. Soverom
9. Soverom

1.

1m

4.
6.

7.

9.
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Fundament

Huset står direkte på fjell og har krypekjeller.  Dette er en enkel byggemåte hvor jordmassen som 

ligger på fjellet legges til side og fundamentblokker av LECA som mures opp rundt periferien og 

sammen med søyleunderstøttinger gir underlag for trehuskonstruksjonen over. Byggeforskriftenes 

anvisninger for lufting er fulgt. Her er det ikke foretatt sprengning. Et fravær av den konvensjonelle 

betongplate -på- mark løsning, betyr at miljøregnskapet fra starten er godt. Løsningen med luftet 

kjeller betyr også at bruk av Radon duk er unødvendig. Før dette valget ble tatt, ble det av bygg-

herre foretatt radonmålinger som viste at det var ingen eller ubetydelig radonutslipp på tomten.

Isolasjon
Trefiberbasert isolasjon har fra starten vært foretrukket. Etablering av WOODWOOL fabrikken 

knyttet til restavfall fra Begna Bruk AS kunne bli et vinn – vinn prosjekt for leverandør og bygg-

herrene på Hensåsen. Imidlertid ble det lovende prosjektet ikke gjennomført og produksjonen kom 

ikke i gang. Trefiberisolasjon i begge pilotprosjektet ble derfor levert av Hunton (produsert i 

Tyskland). Trefiberisolasjon har noen særlige kvaliteter, knyttet til opptak og avgivelse av fuktighet, 

noe som kan gi bedre isolasjonsevne.

trefiberisolasjon.no

Materialvalg
Valg av materialer og leverandører er krevende da mange ulike og motstridende verdier møtes og 

man ikke kan utsette, men må finne et svar. Grunnleggende for valgene i pilotprosjekt 2 er at det 

benyttes mest mulig lokale materialer. Samtidig har det vært avgjørende at materialvalgene ikke må 

avgi negative emisjoner for helse. Dette har medført, med få og nødvendige unntakelser, unngåelse 

av impregnerte trematerialer og treprodukter som inneholder limstoffer. Til innvendig overflate-

behandling av granpaneler på vegger og – tak er benyttet transparent naturmaling som tillater 

trematerialet bak å oppta og avgi fukt. For de impliserte parter i en byggeprosess kan det lett oppstå 

motsetninger mellom byggherrens preferanser, arkitektens synspunkter, entreprenørens tilbuds-

materiale og erfaringer, produsentens tilpasningsevner og garantiforpliktelser og myndighetenes 

krav.
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Foto: Hallgrim Rogn
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Materialvalg

Hva
Reisverk

Isolasjon yttervegger

Ytterkledning

Bordtak

Undertak

Vindu

Dører

Beslag

Innvendig kledning

Himling

Kledning bad

Dør-og vinduslister

Fotlister

Golv

Fliser bad og teknisk

Gulv vindfang

Kjøkkeninnredning

Ventilasjonsføringer

Elektrisk installasjon

Rørlegger

Entreprenør

Material
Gran

Trefiberisolasjon

Asfaltplater

Lekter

Tettvokst gran,

ubehandla

Malmfuru, 

royalimpregnert

Rupanel

Tilpasset blikk

Granpanel

Granpanel

Ospepanel

Gran

Furu

Baseco gran

Arica Nube

Naturskifer

Heltre bjørk

Produsent
Jatak

Hunton

Hunton

Kvismo Sag

Miljøkledning

Alvdal skurlag

Kvismo Sag

Fjordglass

Sweedor

Egges Mekaniske

Slaatto Sag

Slaatto Sag

Løvtrespesialisten

Slaatto Sag

Kvismo Sag

Eina Bruk

Valdres Naturstein

Heen Tre

Valdres Tak og Blikk

Elektromontasje Vang

Rørlegger Brager

Vang Bygg

Produsert
Kaupanger, Østlandet

Tyskland

Gjøvik

Vang , lev. div. Østlandet

Begnadalen, Valdres

Alvdal skurlag

Vang, lev. div. Østlandet

Luster

Sverige

?

Begnadalen, Valdres

Begnadalen, Valdres

Aremark, Norge

Gol, Hallingdal

Vang, lev. div. Østlandet

Nord-Sverige

Italia

Oppdal, Trøndelag

Litauen

Vang, Valdres

Vang, Valdres

Øystre Slidre, Valdres

Vang, Valdres

Foto tatt av byggherrene
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Ventilasjon

Endelig beslutningen for gjennomføringen av naturlig ventilasjon og for godkjenning av Vang 

kommune for pilotprosjekt 2 kom i en meget sein fase i byggeprosessen. Arkitekten ved NTNU 

hadde begrenset erfaring med denne ventilasjonsløsningen og måtte søke ekstern hjelp. Det viste 

seg vanskelig å finne rett kompetanse og å finne ledig fagpersoner. Her gikk vi feil flere ganger i 

startfasen. Det viste seg også å være betydelig motstand i fagmiljøer, i konsulentbedrifter, 

i forskrifter og også innen ulike dataprogrammer som anvendes for beregninger av energi og andre 

verdier. Det er enkelt å forstå at mange velger den konvensjonelle løsning og får installert mekanisk 

ventilasjon. Arkitektene for FoU – prosjektet var tett på å miste FoU – prosjektets mål om å 

gjennomføre et pilotprosjekt med naturlig ventilasjon.

Først gjennom engasjement av arkitekt Dag Roalkvam fra Gaia Lista AS ble ventilasjons-

prosjektet utviklet. Det var i stor grad Dag Roaldkvams vitenskapelig baserte kunnskaper i 

kombinasjon med omfattende erfaringsbaserte kunnskaper som kunne begrunne og sikre 

gjennomføringen av naturlig ventilasjon. Naturlig ventilasjon er en omdiskutert løsning i dagens 

byggebransje. En vesentlig kvalitet med denne løsningen er at byggherren får kontroll og styring av 

temperatur, trekk, energibruk og luft-kvalitet i boligen, på grunnlag av hvordan det kjennes av bruker 

til enhver tid. Dermed kan det oppstå en bevissthet om inneluft. En annen kvalitativ betydning for 

denne løsningen i byggherres forventning om å bo i nær kontakt med naturen, er å kunne oppleve 

stillhet uten mekaniske lyder. 

I et energimessig perspektiv er pilotprosjektet delt inn i tre soner; en kald, en varm og en middels 

sone. Disse soner betyr at temperaturen og dermed energien holdes på et lavt nivå, tilpasset bruk. 

Isolasjonsverdien i ytterflater er høy og grunnvarmen i huset er lav. Oppvarminger skjer ved noen få 

panelovner og det er ikke generell golv varme. Temperaturøkning over lavt nivå, skjer ved vedfyring. 

Vektlegging av vedfyring ser vi på i prosjektet som naturlig for en bolig som ligger i et skogområde 

hvor fyringsved så å si er et overskuddsprodukt.
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Energirapport

Energirapport som grunnlag for godkjenning av naturlig ventilasjon ble bestilt hos WSP – 

engeneering AS i Trondheim. Ingeniørfirmaet utførte en forskriftsmessig riktig rapport som kon-

kluderte med at bygningen oppfyller ikke forskriftskrav i kapittel 14 i TEK 10.

Etter samtale med ingeniørfirmaet ble det diskutert om dataprogrammet som benyttes til slike 

beregninger er egnet til å undersøke og belyse problemstillinger knyttet til ventilasjonsløsning for 

pilotprosjekt 2. Det hevdes fra flere hold at dataprogrammet Simien som benyttes til energirapporter 

er utviklet med bakgrunn i beregning knyttet til mekaniske ventilasjonssystemer og ikke til naturlig 

ventilasjon. Et dataprogram for beregning av naturlig ventilasjon vil være betydelig større og mer 

komplekst for å kunne beregne luftstrømmer mm. Det samme programmet viste begrensning i 

forhold til å kunne beregne betydningen ved anvendelse av trefiber-isolasjon. En SINTEF rapport 

framholder at trefiberisolasjon har 28% bedre isolasjonsevne enn glass- og stein basert isolasjon. 

Til dette skriver ingeniørfirmaet :

Vår programvare for energiberegning, SIMIEN, tar ikke med dette i beregningen av energibruk, 

dessverre. Her legges det inn en u-verdi utregnet av materialets tykkelse, varmekonduktivitet og 

plassering. Type materiale er ikke mulig å legge inn.   

Fullstendig energirapport ligger som vedlegg.
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Soverommene utformes som egen klimasone
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Redegjørelse om naturlig ventilasjon og energirammer
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Dispensasjonsvedtak fra energirammer i TEK10
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Bruksanvisning for naturlig ventilasjon
Det går nok et år før man får full uttelling for fuktutveksling og energibruk i pilotprosjekt 2.

Fram til neste høst skal dere bare lufte godt. Deretter kan dere begynne å finne luftmengde 

ved å regulere avtrekksventilene. Som tommelfingerregel skal avtrekksventilene kan stå 

på full åpning på sommeren og ¼ åpning på vinteren (prøv dere fram her – avhenger av 

utetemperatur og vind). Reguleres 2 ganger i året (ev 4 : 1/1  sommer, ½ høst/vår og ¼ 

vinter) . tilpass så luftmengden på inntaksventilene (disse kan stå helt oppe om sommeren 

og helt stengt på vinteren). Ventilene skal holde en grunnventilasjon. I tillegg sjokk-luftes det 

med vinduer etter behov. Ved svært høye utetemperaturer luftes det om natten, mens det 

stenges mest mulig om dagen inntil utetemperaturen kommer under innetemperaturen.

Dag Roalkvam

Gaia Lista as

Jølleveien 141

4560 Vanse

Dag@GaiaArkitekter.no

Tel.: + 47 38 39 77 10 

Mob.: + 47 959 74 767
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BYGGHERRENES EGEN REFLEKSJON

Lisbeth Engebretsen og Dag Nordsveens refleksjoner over prosessen

Tilbakeblikk på prosessen med å bygge eget hus

Vi skriver oktober 2018, og vi er så å si i mål med å bygge eget hus. Noen innvendige detaljer 

som skal plassbygges  av Dag gjenstår, det samme gjelder et par utvendige trapper og endelig 

justering av terrenget rundt huset. Men dette er småting med tanke på prosessene som har ført 

oss hit. 31.mai flytta vi inn, og sakte men sikkert er huset i ferd med å bli et hjem. Her tar vi for oss 

bakgrunnen for å bygge akkurat dette huset, akkurat nå og akkurat på Hensåsen, samt noen av 

prosessene som har hatt betydning og gjort inntrykk underveis. Det handler om gleder, men også 

om uro og motstand underveis.

Bakgrunn
Etter mange år i Bergen tok vi skrittet og flytta til Vang i Valdres for om lag fire år siden. Vi har tilkny-

tning til bygda gjennom Dag sin farsfamilie, men ikke minst gjennom all tiden vi har tilbrakt på hytta 

vår på Slettefjellet og i fjella rundt. Fjellnaturen her betyr mye for oss begge, og det å kunne leve 

med årstidenes skiftninger er av stor betydning.

Når vi bestemte oss for å bygge eget hus var det Hensåsen som pekte seg ut, dette er en del av 

bygda vi har tilknytning til, tomtene er store og romslige, det er nær forbindelse til fjellene og utsikten 

er storslått samtidig som vi opplever å være i skogen med dyre- og fuglelivet som finnes i ly av 

trærne.  Himmelrommet er stort, og det er et nydelig lys her. Å bygge hus på denne plassen ville 

være bidrag til et enkelt og miljøvennlig liv – tett på naturen!

Klagjøring av tomter og grunnmur
Her kom de første utfordringene. Etter å ha jobbet med tomta og fått øye på små lokaliteter med 

sine egne kvaliteter, stien som for all del måtte bevares og hvordan vi kunne skape innramming for 

ulike opplevelse av utsikt i de fire  himmelretningene fant vi plasseringen for huset.  Nå var vi klare 

for inngrepene som måtte komme. Det var om å gjøre å jobbe skånsomt. Men selv om vi ikke ville 

gjøre større inngrep enn helt nødvendig ble det en voldsom opplevelse (for Lisbeth) da trær ble 

hugget og graveren satte i gang.  Heldigvis har vi hatt en dyktig og lydhør graver som skjønte at det 

var viktig å bevare så mye som mulig av opprinnelig natur og kvaliteter, og som hadde ferdigheter 

til å jobbe skånsomt. Drømmen om å kunne parkere bilen nedi veien og gå på sti fram til huset har 

dermed blitt en realitet. Etter hvert klarte jeg (Lisbeth) å overvinne motstanden mot alt grunnarbei-

det, vi skaper noe nytt i lag med naturen, en måte å leve på i dette landskapet. Da vil noe måtte 

endre seg.
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Et bærekraftig hus med miljøvennlige materialer

Det var en inspirasjon å få være en av pilotene i NTNU sitt prosjekt ”Tre i Valdres”. Vi fikk hjelp til å 

utforme huset i tråd med våre ønsker, og vi fikk innspill til alle de grunnleggende og viktige valgene 

som måtte gjøres for å få en bolig med de kvalitetene vi ønsket.

For oss er en bærekraftig og miljøvennlig bolig mye mer enn energibalanse. Kortreiste, naturlige 

materialer og et sunt inneklima er avgjørende for trivsel og livskvalitet, samtidig som vi tar hensyn til 

natur og miljøutfordringer gjennom kortere transport av materialene. Naturlig ventilasjon var svært 

viktig (ja egentlig avgjørende) å få til i boligen. Trefiberisolasjon i veggene, pustende overflatebe-

handling. Og mye lys, ikke bare sollys, men lys fra alle himmelretninger. For oss tar en bærekraftig 

bolig hensyn til naturen ved at den kommuniserer med landskapet og skaper en lavmælt forbind-

else. Sonen (overgangen) mellom ute og inne spiller en viktig rolle i hvordan boligen og vi som bor 

her henvender oss til naturen rundt. Videre var ønsket om en uteliggerplass knyttet til huset også en 

del av bærekraft- og miljøtanken. Uteliggerplassen skulle være et sted det var enkelt å gå ut å legge 

seg under den store himmelen, for slik å oppleve naturen.

Materialvalg og praktiske løsninger
Drømmen var et lite hus på et plan med bod/verksted i separat bygning plassert i et tun. Massivtre 

ble lenge vurdert, men ble valgt bort pga økonomi. Huset ble tegnet og bearbeidet og fant tilslutt 

sin form. En modell av huset som vi selv laget var til stor hjelp i prosessen. Uteliggerplassen ble en 

nordvendt takterrasse med nærkontakt til tretoppene og den store himmelen over Slettefjellet.  

Innvendige løsninger til stor glede er kjøkkenmodulene, dagseng mot vest, og gang-løsningen som 

gjør huset åpent og behagelig å bevege seg i. Gjennomlys i gangen medvirker til at det er en op-

plevelse å gå den og ikke bare en transportvei. Det medvirker også til kontakt med naturen utenfor. 

Kjøkkenmodulene er med på å gi mer lys i stua og skaper større romfølelse samtidig som modu-

lene skaper et avgrenset kjøkken hvor det er godt å være. En stor glede er vindusløsningene med 

store vinduer som gir mye lys og innbyr til å finne sitteplasser flere steder i huset. Kombinasjonen 

med toppsving og sidesving i samme rom gir stor fleksibilitet og mulighet for lufting i allslags vær. 

Å fyre med ved i den kalde årstiden gjør at vi må forholde oss til vekslende temperatur i naturen 

til ulike årstider, noe vi ser som en egen kvalitet. Av den grunn ble gulvvarme valgt bort, vi ønsker 

å oppleve gleden ved å fyre og å kjenne varmen bre seg i huset.  Og så setter vi oss litt nærmere 

ovnen på kalde dager.

Terrassen utenfor kjøkken har blitt en god plass med 1,3 m takoverbygg og sydvest-vendt. Den skal 
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trappes ned med breie trinn som skaper forbindelsen til terrenget.

Inngangstrappa med trinn i hele bredden (3,6 meter), gir også en fin nedtrapping mot terreng og 

gjør inngangsplassen større. Den er sørvendt, men får inn både morgensola og tidlig ettermiddags-

sol.

Løsningen for naturlig ventilasjon kom på plass seint i byggeprosessen og lenge var vi usikre på 

om det ville komme på plass en løsning som kom til å bli godkjent. Dette var et stressmoment for 

oss fordi det var noe av det viktigste med huset. På et punkt i prosessen var frustrasjonen så stor, 

at Lisbeth gav uttrykk for at det ikke gav mening å bygge huset om vi ikke fikk til naturlig ventilasjon. 

Dermed fikk utfordringene rundt ventilasjonen høy prioritet og fant sin løsning slik at den ble godk-

jent av Vang Kommune.  Imidlertid ble det en frustrerende oppgave for oss (Dag) å være pådriver 

for å finne ut hvordan ventilasjonstårnet med rør skulle kobles sammen slik at det ville fungere etter 

hensikten. Manglende detaljtegninger gjorde at det ble mye dialog med Dag Roaldkvam og de loka-

le ventilasjonsfolka under konstruksjonen uten at vi er helt sikre på at utfordringen med kondens-

vann vil fungere bra nok. 

Intensjonen i prosjektet var å kunne benytte mest mulig  lokale materialer i huset. Og det var også 

viktig for oss. Vi møtte imidlertid motstand hos byggmester fordi han ikke var kjent med de lokale 

produktenes kvalitet og fordi prisen var høyere. Det løste seg når vi var veldig tydelige på at dette 

var vårt valg og det var i tråd med prosjektets intensjon. Det resulterte imidlertid i at undersøkelsene 

for å finne fram til de lokale leverandørene alene ble liggende på oss (Dag). Noen produkter var det 

ikke mulig å finne lokale leverandører til, eksempelvis gulvbord.

Foto: Byggherrene / Hallgrim Rogn
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Foto: Byggherrene
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Samarbeidet med arkitekten
Vi har opplevd en stor glede i samarbeidet med arkitekten og hans fagkompetanse. Det har vært 

utfordringer og motstand begge veier, men prosessene har alltid vært fruktbare og har bragt nye 

løsninger. 

Vi vil trekke fram et par eksempler: Den ytre trappen opp til takterrassen virket til å bli veldig massiv, 

noe vi ikke var glade for. Vi var redd trappen skulle bli overdimensjonert og ta mye utsikt.  Etter noen 

runder kom arkitekten med en elegant løsning som vi  alle ble fornøyd med. Et annet eksempel er 

ytterpanelet på huset som skal stå og gråne. Lenge var vi inne på tanken om å behandle treverket 

slik at det fikk en jamn grå farge. Arkitekten ville at vi ikke skulle behandle. Dette spørsmålet bølget 

litt fram og tilbake, men fant sin løsning da vi fikk tilsendt en bok med blant annet en artikkel som 

viste verdien og skjønnheten i å la treverket eldes og grånes i samspill med natur og vær og vind. 

Ytterpanelet er dermed ikke blitt behandlet. 

Retningen på kledning både utvendig og innvendig var også gjenstand for dialog mellom oss før vi 

landet på stående kledning ute og inne, noe vi er svært godt fornøyd med.

Oppsummering

Noen ting har blitt annerledes enn vi så for oss i utgangspunktet. Vi hadde håpet at huset skulle ligge nedpå terrenget 
slik at vi kunne gå rett ut i lyngen. Fjellets helning viste seg å falle mer enn hva overflaten gav inntrykk av slik at vi fikk 
en høyere grunnmur enn forventet. Dermed ble huset liggende høyere enn vi ønsket, spesielt i vest. Det utfordret oss 
til å tenke nytt med tanke på forbindelsen til terrenget. Vi har løst det med å fylle ut rundt huset samt at trappeløsningen 
ved inngang og kjøkkenterrasse fungerer som en fin forbindelse. Tunløsningen måtte vi gå vekk i fra pga for liten bredde 
øverst på tomta der huset ble plassert. Verksted/bod ble i stedet plassert i sammenheng med garasjen, noe som ser ut til 
å kunne bli en god løsning.

Når det er sagt: Vi har fått et hus med de kvalitetene som var viktige for oss. Et hus vi kommer til å trives i og som gir oss 
mulighet for et liv tett på fjellnaturen her i Vang!
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4. FORMIDLING

Mål med formidling av prosjektet er å bidra til en forståelse av en bærekraftig utvikling kan skje i 
brett samfunnsmessig sammenheng. Lokale og regionale kvaliteter verdsettes som et bidrag til 
utviklingen, men ses ikke som motsetning til en global tenkning. Prosjektet vil styrke anvendelse 
av lokale materialer og lokal kompetanse mot en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet og 
regionen. En slik utvikling kan bety økt bevissthet om Vang som et godt sted å bo og vokse opp, 
tilflytting til Vang med nye bedrifter og et levende samfunn.

Formidling til lokalmiljøet og til offentligheten har vært en del av prosjektet siden de første studenter 
begynte sine byggeoppgaver i Vang i 2015 til ferdigstillelse av to boliger på Hensåsen i oktober 
2018. Denne har allerede foregått på flere plan. Eksempler på dette framgår av teksten i de ulike 
kapitler i denne sluttrapport. NTNU studentenes byggeprosjekter er godt formidlet underveis via 
internett. Videre har Innovangsjon informert om boligfeltet i lokalavisene slik at lokalbefolkning 
vet om prosjektet og diskuterer spørsmål knyttet til det. Ved de to pilotprosjekters ferdigstillelse vil 
de være egnet til presentasjon i ulike fagtidsskrifter, arkitektur.no og AFAG for arkitektbransjen. 
Ingeniør- og Trebransjen vil også være aktuelle som formidler av byggeprosjektene.

FoU –prosjektet tar opp spørsmål som er aktuelle innen undervisning og forskning ved NTNU. 
Dette gjelder særlig betydningen av kunnskaper om lokalklima for arkitekturen, utvidelse av 
produksjon av lokale materialer og da særlig foredling av disse. I tillegg til disse to, gjenstår naturlig 
ventilasjon som et viktig forskningsfelt. FoU – prosjektet har berørt disse spørsmålene, men har 
ikke på dette nivå gjennomført dyperegående forskning som krever en langt mere omfattende 
forskningsinnsats.

4.1.2 FORMIDLINGSMEDIA

4.1.3 NTNU

4.1.1 MÅL MED FORMIDLINGEN
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I et slikt prosjekt hvor det skal bygges to pilotprosjekter ved hjelp av to byggherrefamiliers 
økonomi, vil det naturlig være spørsmål om hvordan er slik samarbeid mellom byggherrer og 
arkitekter / forskere vil utvikle seg, da alle er avhengig av hverandre for å få et godt resultat. 
Det er viktig i denne sammenhengen å ha forståelse for at man har ulike synspunkter og 
erfaringer, uten å dømme disse. Arkitektgruppen ved NTNU som har bidratt til utviklingen av de to 
pilotprosjekter, mener at dette langt på vei har vært tilfelle. I et slikt prosjekt er det samtidig viktig 
å verdsette uenigheter og brytninger mellom alle parter i en prosjekteringsprosess og videre i en 
byggeprosess. Brytningene kan avdekke ulike verdisyn og holdninger som har betydning for å 
komme videre i en prosess. De to byggherrefamilier har noen felles syn på hvordan de ønsker 
deres hjem skal være. De har også naturlig forskjellige syn på noe, noe som har hatt betydning for 
FoU – prosjektet. Nettopp denne forskjellen som kommer til syne i valgene som man tar, fra valg 
av tomt, utsikt, planløsning, materialer mm. er svært verdifulle.

Prosjektet vil utvide bærekraftbegrepet i arkitekturen til å omfatte meget mer enn målbar 
energibalanse. Hensikten er å knytte spørsmål om bærekraft og miljøvennlige verdier til våre 
daglige gjøremål, til våre valg som vi jo foretar hele tide. Hvilken betydning har det når vi velger A 
eller B – hva er konsekvensene?  Hvordan kan vi tenke når vi kjøper mat? Hvordan kan vi tenke 
når vi bygger vår bolig? Det overordnete mål for de to pilotprosjekter er følgende:
• Bruk av lokale materialer
• Tilpasning til lokalklima
• Naturlig ventilasjon
• Enkle og rimelige løsninger
• Bærekraftig i miljøvennlig perspektiv
• Sunne hus
• God arkitektur og nær kontakt med naturen

5.1.2 SAMARBEID

5.1.3 BÆREKRAFTBEGREPET I HVERDAGEN

5. REFLEKSJON

I tilsagnsbrevet fra Husbanken 27. juni 2016 står det følgende : 
Det skal våren 2017 settes opp to pilotprosjekter. Pilotboligene skal utvikles og settes opp i tett 
samarbeid mellom lokalmiljø, næring, forskning, og studenter. Det skal fra prosjektet formidles 
både underveis og i etterkant. Kompetansetilskuddet skal brukes til analyser, planlegging, 
prosjektering og formidling.

5.1.1 BESTILLING FRA HUSBANKEN
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I et lokalsamfunn som Vang i Valdres som har trematerialer i store mengder, men også tre av 
særlig høy kvalitet, er det bare i liten grad utviklet salgbare produkter som reflekterer dette. Dette 
særlig for gjelder tettvokst gran. Investering i et avansert sorteringsanlegg i et sagbruk og utvikling 
av nye byggeprodukter samt kanskje et endret syn på materialets praktiske og estetiske kvaliteter 
blant brukere, kan tenkes å endre dette bilde.

• Firmaet Miljøkledning vant i oktober 2018 en pris i årets Startupp for Valdresbedrifter på grunn 
av sin miljøprofil, salgspotensiale, innovasjon og verdiløft til kunde. miljokledning.no

Prosessen med å gjennomføre naturlig ventilasjon i pilotprosjekt 2 har vært omfattende og den 
har møtt betydelig motstand. Energiberegning fra et anerkjent ingeniørkontor i Trondheim viste 
at huset ikke oppfylte kravene i TEK10. Det viste seg her at motstanden ikke lå hos ingeniørens 
kunnskaper med i dataprogrammet som ble benyttet. Vitenskapelig basert kompetanse blant 
ingeniører finnes ikke i Norge.

Når det gjelder en byggherres fra-valg av byggematerialer som inneholder lim, giftstoffer 
og impregneringsmidler, er det ofte betydelig motstand fra entreprenør til dette, En årsak er 
anbudsformen som en byggherrer og entreprenør ofte benytter for å få et oppdrag til laveste 
pris. For pilotprosjektene har det vist seg at det stort sett er gode alternativer til materialer med 
giftstoffer og impregnering.       

Erfaringene som er kommet gjennom bygging av de to pilotprosjekter er framkommet på flere 
ulike nivå. Byggeprosjektene er ferdige nå og man sier ofte i arkitektkretser at eksemplets makt er 
det viktigste. Dette gjelder nok i en viss grad på Hensåsen, men det er ikke nok. I sluttrapporten 
er det flere steder henvist til publiseringer. Nå er tiden inne til å publisere de to pilotprosjekter 
ferdig bygget i ulike kanaler. Gjerne i interiørmagasiner, internett, arkitekturtidsskrifter, radio og 
fagtidsskrifter for bygge-bransjen både lokalt og nasjonalt. 

5.1.4.1 LOKALE MATERIALER

5.1.4.2 NATURLIG VENTILASJON

5.1.4.3 SUNNE HUS

5.1.5 FORMIDLING

Gjennom FoU – prosjektets tilpassete metode hentet fra aksjonsforskningen, blir motstand som 
oppstår underveis ofte verdifull, i og med at underliggende erfaringer, kunnskaper og mulige 
fordommer dermed kan avdekkes. Noen eksempler fra prosessen er disse:

5.1.4 PROSESS
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7.1.1 VEDLEGG 1: ASPLAN VIAK - LOKALKLIMA I VANG

!  NOTAT

Oppdragsgiver:  Asplan Viak 
Oppdrag:   611640 Lokalklima Hensåsen, Vang i Valdres 
Dato:  12.05.2017 
Skrevet av:  Nina Rieck 
Kvalitetskontroll:      

LOKALKLIMA HENSÅSEN, VANG 

INNHOLD 

1. INNLEDNING 

1.1. Oppgaven 
FoU prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører blant annet NTNU, Vang kommune, 
Innovangsjon, Oppland FK, Begna Bruk AS, Norsk Massivtre AS m.fl. Asplan Viak er trukket 
inn for å gjøre en lokalklimaanalyse og på bakgrunn av denne se sammenhengen mellom 
energibruk i hus og lokalklimaet ute. Asplan Viak har også ansvaret for tema naturlig 
ventilasjon. Målsetningen er å utvikle arbeidsmetoder for å planlegge og bygge et 
bærekraftig boligområde som i tillegg til det konkrete prosjektet på Hensåsen også skal ha 
overføringsverdi til andre tilsvarende prosjekter. Målsetningen er at bærekraftig utvikling i 
lokalmiljøet skal skje i samarbeid med næringsutvikling i kommunen.  

1. Innledning 1 ...........................................................................................................................

1.1. Oppgaven 1 .....................................................................................................................
1.2.  Definisjon av lokalklima 2 ...............................................................................................

2. Klima i fjellet 3 ........................................................................................................................

2.1. Spesielle utfordringer i fjellet 3 ........................................................................................

3. Lokalklima på Hensåsen og på tomten 7 ...............................................................................
3.1. Vind 7 
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3.3. Nedbør 11 

4. Analyse av planområdet og to tomter 13 ...............................................................................
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4.2. Analyse av snøforhold  18 ...............................................................................................

4.3. Analyse av solforhold 18 .................................................................................................
4.4. Analyse av to tomter 20 ..................................................................................................

5. Anbefallinger/avbøtende tiltak 22 ..........................................................................................

6. Kilder 24.................................................................................................................................
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1.2.  Definisjon av lokalklima 
Lokalklima er det klima som finnes på et bestemt sted og er bestemt av landskapets 
topografi, vegetasjonens utbredelse og sammensetning og av avstanden til havet eller større 
sjøer (luftfuktighet). Disse faktorene kan være meget skiftende innenfor korte avstander og 
derfor vil også lokalklimaet variere.  

Lokalklimaanalysen vil se på forholdet mellom de prosesser som skjer i terrengoverflaten 
styrt av krefter i den frie atmosfæren (værlagsvinder) og prosesser som er mer lokale og 
terrengbundne (lokalklima). Analysen vil avdekke naturgitte forutsetninger gitt av 
meteorologi, topografiske forhold og menneskeskapte faktorer som har innvirkning på 
lokalklimaet. Naturgitte forutsetninger kan være vindforhold, temperaturforskjeller, solforhold 
etc. Menneskeskapte faktorer kan være plantet vegetasjon, bekkeløp som er fylt igjen, 
bebyggelse, veger og andre anlegg som leder vind, gir skygge eller transporterer bort/hindrer 
utlufting av forurenset luft.  

Lokalklimaanalysen vil redegjøre for de lokalklimatiske forholdene som bør tas hensyn til ved 
planlegging og utvikling av boligområdet på Hensåsen. Forhold som vil bli aktuelle å belyse 
gjennom utredningsarbeider er: 
Meteorologiske forholde: 
• Vindforhold; fremherskende vindretning og vindstyrke. 
• Kaldluftsdrenasje og ansamling av kald luft. 
• Solforhold. 
• Nedbør/sne og temperatur 

Stedspesifikke forhold 
• Terrengets beskaffenhet. 
• Betydningen av vegetasjon i forhold til vinddemping og luftkvalitet. Konsekvenser ved 

fjerning av vegetasjon. 

• Annen arealbruk i området. 

Planforslaget 
• Fremføring av interne veier som kan kanalisere og forsterke vinden lokalt.  
• Lokalisering av boliger, utearealer, lekeplasser osv.  
• Er det planlagt nødvendige skjermingstiltak av uteoppholdssoner, hager og 

inngangspartier. 
• Utbyggingens effekter på tilgrensende områder. 

Ved å ta hensyn til lokalklimaet kan man heve kvaliteten i et område både miljømessig, 
trivselsmessig og helsemessig, og energibruken i bygningene kan bli lavere. Undersøkelser i 
forkant kan avdekke problematiske forhold før bygging slik at uforutsette kostnader unngås i 
ettertid, og er slik sett et ledd i en langsiktig tankegang.  

Asplan Viak  Asplan Viak AS 
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2. KLIMA I FJELLET 

2.1. Spesielle utfordringer i fjellet 
2.1.1. Vind 
Norge ligger i det såkalte vestavindsbeltet der de dominerende vindretningene er fra sørvest 
og nordvest. Klimaet er svært varierende med store forskjeller over relativt korte avstander. 

I et kupert fjellterreng kan vindhastigheten variere svært mye. Både terreng og vegetasjons-
dekke er styrende parametere.     

Årstidsvariasjoner. Temperaturen i fjellområdene kan være svært lav om vinteren og gir da 
en spesiell hyppig og sterk innlandsvind fordi temperaturgradienten er stor. Kald luft 
strømmer mot varm luft ved kysten. I de høyereliggende og indre strøk på Østlandet er 
vinden om våren sterk på grunn av snøsmelting noe som skaper store temperatur-
variasjoner. Om vinteren kan det oppstå sterk vind fra nordvest etter at lavtrykk har passert 
på vei østover. Denne «baksidevinden» har ofte med seg kraftige vindkast og kan til tider 
gjøre stor skade i utsatt områder.  

I fjellet er sommer- og vintersituasjonen forskjellig og mange meteorologiske effekter har 
sammenheng med terrenget. Fjelltopper og daler, lé- og losider påvirker vindhastigheten. 
Generelt vil vindhastigheten være høyere på toppene enn i dalene. Gjennom åpninger og 
skar i høydepartier vil vinden kunne blåse med større hastighet enn ellers. Store daler har 
ofte et lokalt vindsystem drevet av lokale temperaturforskjeller, som blant annet Valdres-
dalføret.  

Døgnvariasjoner. I løpet av døgnet kan fremherskende vinder variere. Særlig i kalde netter 
og utover formiddagen vil kald innlandsvind (fjellvind) strømme nedover daler og dalsider. 
Når solen om dagen har varmet opp terrenget og luften i dalen, vil temperert luft stige 
oppover dalen og dalsidene til virkningen av solen avtar utpå kvelden. Fenomenet kalles 
dalvind. Dalvinden kan til tider være sterk og dominere klimaet om ettermiddagen.  

Kald luft kan fylle groper og søkk i terrenget (kaldluftsjøer). Dersom områdene ligger i 
skygge, greier ikke dalvinden å fjerne slike lommer med kald luft. Områdene vil ha et råere 
og kaldere klima enn omkringliggende områder, og egner seg lite til bebyggelse.  

I indre strøk av Østlandet har vinden på klarværsdager en tendens til å følge dalførene 
oppover mot fjellet om dagen og ned dalen om natten.  

Turbulens på grunn av kastevinder som hentes ned fra bratte fjellsider kan forekomme.  

Asplan Viak  Asplan Viak AS 

  NOTAT 
Side !  av 244

Vind og vegetasjon. Skogholt og belter med vegetasjon bremser og styrer vinden. Ved å 
studere vegetasjonen i et område kan man avsløre fremherskende vindretning.  

!  

Figur 1. Eksempel på hvordan vegetasjon påvirkes av vind (Byggforskserien, klimaundersøkelser, 311.109).  
a) viser hvordan vegetasjonen formes av fremherskende vindretning, b) viser hvordan vind trenger gjennom to 
sjikt med vegetasjon og c) viser hvordan vegetasjonen utvikler seg i en lésone,  

2.1.2. Snø  
Samling av snø i terrenget og rundt bygninger henger direkte sammen med vindmønsteret. 
Snøen samler seg i lésoner der vindhastigheten er lavere enn omgivelsene, eller i områder 
der innholdet av snøpartikler i luften er høyere i forhold til omgivelsene. En slik konsentrasjon 
oppstår der vinden treffer en hindring og blir presset til sidene. Mønsteret av snøfonner vil 
være det samme fra år til år da vindklimaet som regel ikke endrer seg. Gjøres det derimot 
endringer i vegetasjonen eller i bygningsmassen, påvirker dette luftstrømmene og fører til at 
snøfonnene forandrer posisjon og form. Ved å observere fordeling av snø i et område kan 
man forutse hvordan fonnene vil legge seg rundt nye bygninger.  

Snø akkumuleres i forsenkninger eller bak forhøyninger i terrenget. Snø eroderes bort fra 
topper og hauger. Dette skyldes at vindhastigheten øker nær bakken på toppen av en ås/
haug slik at vindens transportkapasitet øker. På toppe av åsen vil vindhastigheten gjerne økt 
med 30-40% i forhold til ved skråningsfoten. I forsenkninger i terrenget er vindhastig-heten 
lavere og drivsnø samler seg. I kupert terreng kan snødybden variere innenfor korte 
avstander. Et større område bør kartlegges og analyseres for å unngå plassering av 
bygninger i søkk og lésoner i terrenget.     

Det er i hovedsak i lésoner og i stagnasjonssoner foran åsen at snøen legger seg i fonner. 
Hvis åsen er bratt kan snøen legge seg på siden av åsen da vinden presser snøen ut til 
sidene. Léfonner dannes også bak en bygning, og størrelsen er avhengig av størrelsen på 
lésonen. Snøfonner som bygger seg opp i lésoner er ofte årsaken til snøskred.  

Asplan Viak  Asplan Viak AS 
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Vind og vegetasjon. Skogholt og belter med vegetasjon bremser og styrer vinden. Ved å 
studere vegetasjonen i et område kan man avsløre fremherskende vindretning.  

!  

Figur 1. Eksempel på hvordan vegetasjon påvirkes av vind (Byggforskserien, klimaundersøkelser, 311.109).  
a) viser hvordan vegetasjonen formes av fremherskende vindretning, b) viser hvordan vind trenger gjennom to 
sjikt med vegetasjon og c) viser hvordan vegetasjonen utvikler seg i en lésone,  

2.1.2. Snø  
Samling av snø i terrenget og rundt bygninger henger direkte sammen med vindmønsteret. 
Snøen samler seg i lésoner der vindhastigheten er lavere enn omgivelsene, eller i områder 
der innholdet av snøpartikler i luften er høyere i forhold til omgivelsene. En slik konsentrasjon 
oppstår der vinden treffer en hindring og blir presset til sidene. Mønsteret av snøfonner vil 
være det samme fra år til år da vindklimaet som regel ikke endrer seg. Gjøres det derimot 
endringer i vegetasjonen eller i bygningsmassen, påvirker dette luftstrømmene og fører til at 
snøfonnene forandrer posisjon og form. Ved å observere fordeling av snø i et område kan 
man forutse hvordan fonnene vil legge seg rundt nye bygninger.  

Snø akkumuleres i forsenkninger eller bak forhøyninger i terrenget. Snø eroderes bort fra 
topper og hauger. Dette skyldes at vindhastigheten øker nær bakken på toppen av en ås/
haug slik at vindens transportkapasitet øker. På toppe av åsen vil vindhastigheten gjerne økt 
med 30-40% i forhold til ved skråningsfoten. I forsenkninger i terrenget er vindhastig-heten 
lavere og drivsnø samler seg. I kupert terreng kan snødybden variere innenfor korte 
avstander. Et større område bør kartlegges og analyseres for å unngå plassering av 
bygninger i søkk og lésoner i terrenget.     

Det er i hovedsak i lésoner og i stagnasjonssoner foran åsen at snøen legger seg i fonner. 
Hvis åsen er bratt kan snøen legge seg på siden av åsen da vinden presser snøen ut til 
sidene. Léfonner dannes også bak en bygning, og størrelsen er avhengig av størrelsen på 
lésonen. Snøfonner som bygger seg opp i lésoner er ofte årsaken til snøskred.  

Asplan Viak  Asplan Viak AS 
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Figur 2. Eksempel på analyse av snøakkumulasjon på bakgrunn av terrenganalyse (Byggforskserien, 
klimaundersøkelser, 311.109). 

Snøfonner omkring bygninger. Fonner som dannes rundt en bygning kan deles i tre; 
lofonner, léfonner og sidefonner.  

Lofonner dannes foran en bygning der vindhastigheten synker. Det er størrelsen og formen 
på husveggen som bestemmer hvor fonnen skal legge seg.  

Sidefonner dannes på siden av bygninger der drivsnø presses ut på sidene av bygningen. 

Med flere bygninger samlet vil avstanden mellom dem bestemme hvordan snøfonnene 
bygger seg opp. Med en viss avstand mellom bygningene vil det danne seg uavhengige 
fonner. 

Snølagring ved veger. Dersom vegene heves over terrenget vil vindhastigheten øke og holde 
vegbanen fri for snø. Brøytekantene kan føre til at vegen vil ligge i en lésone og snø samler 
seg. 

Asplan Viak  Asplan Viak AS 
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!  

Figur 3. Eksempel på snøfonner langs veg (Byggforskserien, klimaundersøkelser, 311.109). a) viser en veg 
blokkert av snø, b) viser at det danner seg brøytekanter når vegen brøytes og ny snø kan lagres på vegbanen, c) 
viser en vei som er lagt høyt i terrenget og snø blåser av. 

Snølagring og vegetasjon. Skogholt og belter med vegetasjon bremser og styrer vinden. 
Snøen bremses opp og samler seg i belter og på terreng foran og bak vegetasjonsbeltet. I 
større vegetasjonskledde områder vil snøen legge seg som et tykt jevnt lag.   

!  

Figur 4. Eksempel på hvordan vegetasjon påvirkes av vind og snøfonner bygger seg opp (Byggforskserien, 
klimaundersøkelser, 311.109). d) viser hvordan vinden blåser over vegetasjon i en lésone og det vil legge seg en 
fonn der pilen vender og e) viser at vegetasjon kan samle snø slik at det bygger seg opp en fonn.  

Asplan Viak  Asplan Viak AS 
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3. LOKALKLIMA PÅ HENSÅSEN OG PÅ TOMTEN 

3.1. Vind 
Dataene er fra meteorologisk institutt sin modell med 2.5 km avstand mellom hvert 
beregningspunkt. Verdiene er hentet ut fra punktet nærmest Hensåsen, og representerer en 
middelverdi for et areal på 2.5 km x 2.5 km. Helt lokale vindeffekter vil ikke være beskrevet i 
slike data. Vindrosene viser fremherskende vindretning gjennom året og for sommer, høst, 
vinter og vår. 

!  

Figur 5. Fremherskende vindretning gjennom året er fra vest og øst/østnordøst. De sterkeste vindene kommer fra 
vest og vestnordvest med styrke opp i over 12 m/s.   

!  !  

Figur 6. Fremherskende vindretning om sommeren (juni-august) er fra vest, nord og øst. Den sterkeste vinden er 
fra vest og tangerer såvidt styrke 8-12 m/s.          

Figur 7. Fremherskende vindretning om høsten (september-november) er fra østnordøst og fra øst. Det er vinden 
fra vest som er den sterkeste med opp i over 12 m/s.     

Asplan Viak  Asplan Viak AS 
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! !  

Figur 8. Fremherskende vindretning om vinteren (desember-februar) er fra vest og øst/østnordøst. Den sterkeste 
vinder er fra vest og vestnord-vest med styrke opp i over 12 m/s. 

Figur 9. Fremherskende vindretning om våren (mars-mai) er fra vest og fra øst. Vinden fra vest og fra 
vestnordvest er den sterkeste med opp i over 12 m/s.  

! ` 

Figur 10. Grafen viser fordeling av vindhastighet gjennom året. Vindstille er definert som mellom 0 og 1 m/s, og av 
grafen ser vi at det gjelder ca. 28 % av tiden. Hyppigst vindhastighet er på mellom 1 og 2 m/s. Det er sjelden over 
7 m/s gjennom året.  

Asplan Viak  Asplan Viak AS 



88 FoU - “Tre i  Valdres 2018”

  NOTAT 
Side !  av 249

                                                                                                                                               

!  
Figur 11. Grafen viser fordeling av vindhastighet i sommerhalvåret. Vindstille er definert som mellom 0 og 1 m/s, 
og av grafen ser vi at det gjelder for ca. 32 % av tiden. Hyppigst vindhastighet er på mellom 1 og 2 m/s for ca. 
37% av tiden. Det er sjelden over 5 m/s i sommerhalvåret.  

!  
Figur 12 Grafen viser fordeling av vindhastighet i vinterhalvåret. Vindstille er definert som mellom 0 og 1 m/s, og 
av grafen ser vi at det gjelder ca. 35 % av tiden som også er den vindhastigheten som forekommer oftest. I 25 % 
av tiden er det mellom 1 og 2 m/s. Det er sjelden over 9 m/s i vinterhalvåret. For denne årstiden er det oftere vind 
i intervallet 5-10 m/s enn om sommeren.  
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Gjennom året er den fremherskende vindretningen fra vest (V) og vestnordvest (VNV). 
Styrken kan i korte perioder komme opp i over 12 m/s (liten kuling). Det er også 
fremherskende vind fra øst (Ø) og fra østnordøst (ØNØ), men denne vinden er svakere med 
korte perioder over 5-8 m/s, (laber bris).  

I sommermånedene juni-august er fremherskende vindretninger som for året med den 
kraftigste vinden fra V og VNV. Vindstyrken er svært sjelden over 8-10,5 m/s om sommeren 
(frisk bris). Vind fra Ø kan i korte perioder komme opp i 3,5-5,5 m/s (lett bris). Vind fra nord 
(N) er også fremtredened, men med svak styrke; 0-3,5 m/s (svak vind).  

I høstmånedene september-november er fremherskende vind fra ØNØ og Ø, med vindstyrke 
opp i 3,5-5,5 m/s. Sterkest vind kommer fra V med vindstyrke opp i over 12 m/s.   

I vintermånedene desember-februar er også fremherskende vindretninger som for året, men 
med den mest fremtredende vindretning fra ØNØ og Ø. Vinden fra disse retningene har 
maks. hastighet på 3,5-5,5 m/s, men gjennomsnittet ligger lavere på 0-3,5 m/s. Vind fra V er 
betydelig sterkere og kommer i perioder opp i over 12 m/s. Dette er den såkaldte 
«baksidevinden» med kraftige vindkast beskrevet i kapitel 2.1.1. Det blåser mest og er 
sterkest vindstyrke om vinteren.   

I vårmånedene mars-mai er fremherskende vind fra V og VNV med vindstyrke opp i over  
12 m/s. Det er også femherskende vind fra Ø, men betydelig svakere, maks. 3,5-5,5 m/s. 
Våren er også en årstid med kraftige vinder.  

Terrenget faller jevnt mot sørvest, og det er ingen steder der det vurderes å kunne samles 
seg kald luft i forsenkninger i terrenget. Den kalde luften vil følge dalsiden videre ned mot 
dalbunnen.      

Lokal kilde på Hensåsen forteller at planområdet er eksponert for vind som kommer fra vest 
og nordvest. Området ligger skjermet til for vind fra øst, men i de siste årene har det vært 
registrert noe mer vind fra denne retningen. Skogen og særlig grantrærne luner for vind og er 
helt avgjørende for vinddempingen. En knekk i terrenget gir et skille mellom arealet som 
vender mot sørvest og som er mest vindeksponert, og arealer som vender mer mot sør og er 
noe mindre vindeksponert. Solforholdene er svært gode.  

Informasjon fra lokal kilde stemmer med data fra Meteorologisk institutt. Lokal kilde har 
gjerne observasjoner som kan være viktige korreksjoner og suppleringer.   

Gode grunner for å redusere vindhastigheten i tettbygde strøk og i boligområder: 

• Vind kan ødelegge hus 
• Vind tar energi fra hus 
• Vind gjør det ukomfortabelt ute 
• Vind kombinert med nedbør gir spesielle problemer, for eksempel slagregn og drivsnø 

3.2. Temperatur 
Temperaturen i fjellet og på Hensåsen er vist i Figur 13. Temperaturne er sjelden over 20 
grader og sjelden under -16 grader. Den varmeste perioden er gjerne i overgangen mellom 
juli og august.  
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Figur 13. Grafen viser fordeling av temperaturer gjennom året. Av grafen ser vi at temperaturer i intervallet -3 til 
+3 er det hyppigste gjennom året. Det er også ofte temperaturer i intervallet +3 til +14 grader. Det er sjelden 
temperaturer under -16 grader.  

3.3. Nedbør 
Vang ligger like øst for vannskille og lokalklimaet preges av dette. Nedbøren blir mindre enn 
litt lengre vest, og dette påvirker også sol, skyer og luftfuktighet. Årsmiddelnedbøren for Vang 
er 606 mm, mens den til sammenligning er 1055 mm for Tyinkrysset.  

Grafene i figur 14 viser hvordan nedbøren fordeler seg gjennom året. Juli, august og oktober 
er månedene med mest nedbør, ca. 70 mm. April er den tørreste måneden med ca. 22 mm 
nedbør. Februar og mars ligger også forholdsvis lavt med rundt 30 mm nedbør.  

De store nedbørsmengdene/snø kommer ved vind fra sørøst. Slagregne og drivsnø 
forekommer oftest med sterk vind fra vest/nordvest (lokal kilde på Hensåsen). 
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Figur 14. Grafen viser 30 års normalen for nedbør fra Meteorologisk institutt (1961-1990). Dataene er litt gamle 
men endringene har ikke vært så store i middel selv om klimaendringene påvirker nedbøren.  
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4. ANALYSE AV PLANOMRÅDET OG TO TOMTER 

Anbefalinger ved valg og utforming av tomter: 

• Snakk med lokalkjente som har bodd i nabolaget og som har erfaringer om været. 

• Studer kart og terreng. 

• Studer tomten, en befaring er nødvendig. Er for eksempel vegetasjonen slitt av vinden, 
bør den bevares som léskjerm osv.? 

• Benytt værstatistikk fra nærmeste meteorologiske stasjon. Meteorologisk Institutt kan 
hjelpe å lokalisere denne. 

• Benytt en vindmåler på tomten.    

!  
Figur 15 flyfoto over planområdet. Den skogkledde åsen er området som skal bygges ut med boliger. I dag er det 
forholdsvis tett skog på arealet og særlig har grantrærne en vindskjermende effekt. Over de åpne jordene i vest 
og nordvest ledes fremherskende vind fra vest og nordvest inn mot planområdet.  
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4.1. Vindanalyse 
  

!  
Figur 16 overordnet lokalklimakart. Kartet viser fremherskende vinder i Vang og på Hensåsen i hht. vindrosene. 
De sterkeste vindene kommer fra vest og vestnordvest. Det er også vind fra nord som kommer ned fra fjellet 
særlig i sommerhalvåret. Fremherskende vinder kommer også fra øst og østnordøst særlig om vinteren.   

!  
Figur 17 detaljert lokalklimakart. Kartet viser mer detaljert informasjon innenfor planområdet og i de nærmeste 
omgivelsene.   
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Kartet viser koller og lokale topper som er vindutsatte. Her vil også snøen blåse av, men 
dette er avhengig av hvor mye vegetasjon som fjernes. Den tette skogen som står i 
planområdet i dag, skjermer for og demper vinden. Det er spesielt vind fra vest og nordvest 
som virker i området. De åpne jordene i vest åpner for vinden som får god fart inn mot 
planområdet. I øst skjermer kollen og terrenget ved Åsvang kirke for vind fra østlig sektor. 
Vind fra denne retningen er i hht. vindrosene hyppig særlig i sommerhalvåret. At den ikke 
oppleves så sterk i området (lokal kilde) kan skyldes at både terreng og vegetasjon i et større 
område på Hensåsen/Åsvang skjermer.  

Atkomstvegene inn i området går i sørøstlig-nordvestlig retning. De er hogd ut i den tette 
skogen. Vegene vil åpne opp for og lede vind inn i området.  

Ved Leikegøta er det vist et vegetasjonsbelte som vil ha vinddempende effekt. Vegetasjonen 
står ikke på de privateide tomtene, og den unngår å bli tynnet eller hogd uten en felles 
avtale.    

Lokalklimakartet viser soner der vegetasjonen bør forsterkes eller plantes ny. Dette er i 
overgangen mot de åpne jordene i vest og nord.  

Tomtene som vender mot sørvest er noe mer vindutsatte (sone 1) enn tomter som vender 
mot sør (sone 2). Ved knekken i terrenget kan det forekomme en liten vindøkning.  

Planområdet forventes å være utsatt for døgnvariasjoner i vindsystemet. Om natten og 
utover formiddagen strømmer kald luft ned fra fjellsidene (fjellvind) og om ettermiddagen vil 
temperert luft stige opp dalsidene (dalvind).     

Langs Fåkjeldbekken siger det kald luft ned langs bekkedraget som samle seg ved 
skianlegget da Hensåsvegen kan medvirke til å demme opp for kaldluften. Området er også 
myrlendt og fuktig.  
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Figur 18. I deler av planområdet er det stort innslag av lauvtrær som ikke har den sammen vinddempende 
effekten som bartrærne. På denne tomten er det tynnet i vegetasjonen noe som gjør at den kan bli mer vindutsatt 
og snøen fonne seg på «nye» måter.  

!  

Figur 19. Bak grantrærne skimtes Leikegøta. Et vegetasjonsbelte er satt av i dette området på tvers av 
hovedvindretningene og vil derfor ha en vinddempende effekt. Om vinteren vil vegetasjonen dempe snødriften 
gjennom området, men det kan bygge seg opp fonner på begge sider av skjermen, mest på lésiden mot øst.     
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Figur 20. Atkomstvegen gjennom boligområdet vil lede vind inn og gjennom området. Det vil være viktig å bevare 
en del av vegetasjonen langs vegen.  

!  

Figur 21. Atkomstvegen ender ved det store jordet i nordvest, og vil på denne måten åpne opp for de 
fremherskende og sterke vindene som kommer fra vest og nordvest. Det er ingenting som skjermer over de åpne 
jordene slik at vinden her forventes å få godt tak. Det bør vurderes et vegetasjonsbelte i overgangen mellom 
jordet og boligfeltet.  
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4.2. Analyse av snøforhold  

!
Figur 22 snøkart. Kartet viser prinsipper for hvordan snø forventes å opptre i planområdet. Skraverte områder er 
de mest vindutsatte og omfatter de åpne jordene i vest. Lyseblå områder er noe mindre vindutsatte. I områder 
med prikker kan det akkumuleres snø. Grønn skravur viser skog som har en meget viktig vinddempende effekt og 
der snøen vil legge seg jevnt. 

I områder med tett skog vil snøen legge seg som et jevnt teppe. Dette er tilfelle på Hensåsen 
i dag. Da store deler av skogen forventes å bli fjernet, vil det åpne opp for at snøen kan 
bygge seg opp i nye systemer med avblåste områder og snøfonner.  

Det forventes at toppen av Hensåsen vil ligge vindutsatt til, og at snøen vil blåse av og bygge 
seg opp i en fonn øst for toppen. Det forventes også at det kan legge seg fonner i dragene 
langs Fåkjeldbekken og langs atkomstvegen i nordvest. På begge sider av vegetasjonsbelte 
langs Leikegøta er soner hvor det kan legge seg snøfonner.  

Vindutsatte områder er de åpne jordene i vest der snødriften kan bli merkbar. Omkring 
brinken ved Åsvang kirke og langs Hensåsvegen ned mot dalen, kan det også forventes vind 
med snødrift fra vest.    

4.3. Analyse av solforhold 
Det er viktig å sikre god soltilgang på tomtene både for å legge til rette for gode uterom, lavt 
energibehov til oppvarming i bygg og for å gi mulighet for å utnytte solenergien. Dette kan 
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løses ved riktig plassering av hus, høyde på hus og plassering av uteplasser i forhold til 
skyggevirkninger fra selve huset, nabohuset, vegetasjon og terreng. 

Det bør kartlegges når på året og når på døgnet bruken av terrasse og hage er viktigst og 
hva hagen og oppholdsplassen skal brukes til? Tidspunktet må sees i forhold til solvinkelen.  

!  

Figur 23 viser en solrosen for aktuell breddegrad. Midtsommer (ytterste gule sirkel) er det sol nesten hele døgnet 
og solen går praktisk talt rundt horisonten. Midtvinter (rød kurve innerst) er det sol kun en kort tid på døgnet mens 
det vår- og høstjevndøgn er sol i en halv sirkel fra aksen østvest og mot sør.    

!  

Figur 24 viser når på døgnet det bør prioriteres for opphold i hager/terrasser ved boligen, ved skole/barnehage 
eller ved offentlige møteplasser. Figuren viser at det gjerne er mellom klokken 06.00 og 09.00 og mellom 15.00 
og 22.00 at hagen og terrassen benyttes mest.    

Ved orientering av hus bør solinnstråling beregnes på og rundt bygningen, slik at behovene 
for oppvarming og avkjøling undersøkes (denne analysen går ikke inn på dette). For å få fullt 
utbytte av den passive solenergien er det viktig at huset er skjermet for vind, og at det er 
plassert så vinkelrett på optimal solinnstråling som mulig.  

Lokal kilde på Hensåsen forteller at om sommeren ved St. Hans er sol fra ca. klokken 05.30 
til ca. klokken 20.00. Midtvinters er det sol fra ca. klokken 10.00 til 14.30. Toppen av 
Hugakollen på den andre siden av dalen skygger for solen en liten halvtime midt på dagen.  
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4.4. Analyse av to tomter 
Analyser en gjort for to tomter; P2 i øverste rekke der det forventes mest vind og P1 i 
nederste rekke som ligger litt lunere til. P2 vender mot sørvest mens P2 vender mer mot sør.  

Hvordan vil vinden virke på tomtene og hvordan vil snøen legge seg? 

!  
Figur 25 tomtekart for P2 

Tomten har gode solforhold og vid utsikt.  

Fremherskende vind fra NV og N vil virke på tomten. og det er derfor viktig å skjerme seg 
mot NV. Dette kan gjøres med bebyggelse som for eksempel en garasje, carport og bod i 
kombinasjon med vegetasjon i grensen mot NNV. Den luneste uteplassen vil ligge sør for 
huset.  

Snø forventes å kunne legge seg foran og bak leveggen/vegetasjonen og på nord og 
sørsiden av huset.  
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Figur 26 tomtekart for P1 

Tomten har gode solforhold og vid utsikt.  

Fremherskende vind fra NV vil virke på tomten og det er derfor viktig å skjerme seg mot 
denne retningen. Vind fra N vil bremses gjennom den øverste tomterekken avhengig av hvor 
mye vegetasjon som settes igjen. Vind fra Ø vil også bremses av terreng og vegetasjon. 
Tomten kan skjermes ved å plassere bebyggelse som for eksempel en garasje, carport og 
bod i kombinasjon med vegetasjon langs grensen i V og mot N. Den luneste uteplassen vil 
ligge Ø og S for huset.  

Snø forventes å kunne legge seg foran og bak leveggen/vegetasjonen og på nord og 
sørsiden av huset.  
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5. ANBEFALLINGER/AVBØTENDE TILTAK 

Vindskjermer 

Det bør etableres vegetasjonsbelter på tvers av hovedvindretningene, dvs i nordsør-retning. 
Et slikt belte er vist ved Leikegøta og bør også etableres flere steder. Knekken i terrenget 
lenger vest mellom sone 1 og 2 kan være et aktuelt sted. Her forventes også noe vindøkning. 

Vegetasjonsbelter bør etableres utenfor de private tomtene slik at de blir et «felleseie».  

!  

Figur 27 vegetasjonsskjerm.  

En vegetasjonsskjerm bør etablerer med flere sjikt slik at det ikke blåser gjennom 
vegetasjonen. Det bør også ha en viss bredde og sammensetning av lauv- og bartrær.  

Perforerte skjermer kan også være en spilevegg. Perforeringen gir ulik skjerming i ulik 
avstand bak skjermen. En 50-60% perforert skjerm/vegetasjon gir en lésone med mer enn 
50% reduksjon av vindhastighet i en dybde av ca. 10 meter x skjermens høyde. 

En skjermvegg kan også være en sone med garasje, spilevegg, bod og vegetasjon mot 
vindretningen. 

Huset 

Selve huset kan legges slik at vinden ledes over taket. Dette kan gjøres ved å legge huset 
inn mot en terrengformasjon eller en vegetasjonsskjerm. Huset kan også senkes ned i 
terrenget.  

Utforming av selve huset og taket vil kunne ha innvirkning. Et tak som løfter seg/skrår med 
vindretningen vil lede vinder over hustaket.    

Bygningsvolumet kan plasseres på tvers av vindretningen eller parallelt med vindretningen. 
Hus som legges på tvers vil være utsatt for et sterkere vindpress enn hus som legges med 
vindretningen. Hus kan også legges i en vinkel slik at det luner for en uteplass på lésiden. 
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Figur 28 orientering av hus ift. vindretning.  

Grupper av hus 

En gruppe hus kan skjerme for hverandre og lede vinden over. 

!  

Plassering i tun der husene skjermer mot et indre gårdsrom hvor også inngangspartiene kan 
plasseres kan mange steder være en god løsning. 

!   

Figur 29 grupper av hus som leder vinden over eller rundt. 
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!  

Figur 28 orientering av hus ift. vindretning.  

Grupper av hus 

En gruppe hus kan skjerme for hverandre og lede vinden over. 

!  

Plassering i tun der husene skjermer mot et indre gårdsrom hvor også inngangspartiene kan 
plasseres kan mange steder være en god løsning. 

!   

Figur 29 grupper av hus som leder vinden over eller rundt. 
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Alle har erfart at det å være til stede med egen fysiske kropp, gir andre og direkte opplevelser enn 

når man tar stedet inn via litteratur, fortellinger, film og digitale medier. Så la oss like gjerne starte 

med det å oppleve og forstå arkitektur, de byggete omgivelser. Det er bindsterke tekster rundt dette, 

og jeg vil ikke gå langt inn i det filosofiske og teoretiske her, men heller referere til en klassiker på et 

grunnleggende og lett forståelig nivå, nemlig Steen Eiler Rasmussens bok «Om at opleve 

arkitektur» (Rasmussen,1957). Det viktige budskapet hans er at vi opplever arkitekturen ikke 

bare ved synssansene, men også i høy grad med våre andre sanser. Det gjør vi imidlertid ikke 

uavhengig av vår erfaringsbakgrunn. På norsk skiller vi språklig mellom erfaring og opplevelse. På 

engelsk finner vi ikke det samme skillet. Kanskje er det at begge fenomener er samlet i ett begrep, 

Experience, et uttrykk for at det er en gjensidighet, en tett sammenheng mellom opplevelse og 

erfaring. – Nok om dét, referansen i denne artikkelen til Steen Eiler Rasmussens bok vektlegger 

opplevelses-dimensjonen, og at opplevelsen skriver seg fra alle våre sanser samtidig. Ikke bare av 

det vi ser, det visuelle, som er den langt dominerende måten å beskrive fysiske omgivelser på, men 

snarere ved at vi tar inn på oss en rik symfoni av farger, former, lukter, lyder, kroppens fornemmelse 

av materialers taktile egenskaper, av klimafaktorer og av topografi.  

Etterprøving av eksisterende bygg og bygningsmiljøer blir sjelden prioritert og gjennomført, bortsett 

fra når bygg-skader eller tunge, sosiale problemer melder seg. En god kilde til helhetlig kunnskap 

er å finne i anonymarkitekturen, den tradisjonelle byggeskikken; helhetlig også fordi den ofte er 

et direkte uttrykk for dagliglivet til folk flest. Her har erfaringer slipt ned modeller for fysisk form 

gjennom en prøve-feile-prosess over lang tid; en kunnskap som er overført fra generasjon til gen-

erasjon. Bygningsformene er selvsagt relatert til levemåte og livsstil som er endret og som endrer 

seg kontinuerlig. Tar man dette i betraktning, er det likevel mulig å trekke ut erfaringer med, om ikke 

tidløs, så i hvert fall langvarig gyldighet. Spesielt interessant er det å studere bebyggelse som har 

oppstått under marginale forhold, klimatisk/topografisk så vel som økonomisk/sosialt. Da strekkes 

oppfinnsomheten som trengs for å overleve med de midler som er til rådighet til det ytterste. (Se f. 

eks. Oliver, 1997, Rapoport, 1969, Rudofsky,1964, Rudofsky, 1977). Og – ikke minst – den tradis-

jonelle arkitekturen kan gi oss en god påminnelse om det å knytte arkitekturen til stedet, til de lokale 

ressurser, de være seg av materiell eller immateriell natur.

I begeistring over de fantastiske muligheter som ligger i dataverktøy og virtuelle virkeligheter, er det 

alltid nyttig å minne seg selv om de erfaringer og kunnskaper som ligger i den reelle virkeligheten 

representert ved det byggete miljøet, og i kunnskap som kan innhentes direkte ved at hele sanse-

apparatet tas i bruk i et 1:1-forhold til det man vil undersøke og forstå. (Se f.eks. Sennet, 2008).

Jeg vil nå gå inn på to sorter kunnskapsinnhenting jeg har god erfaring med i samhandling med 

7.1.2 VEDLEGG 2: “OM STED OG DET Å VÆRE TIL STEDE”
        AV HARALD HØYEM
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arkitekturstudenter på 1980-tallet. Den ene er studier av anonymarkitektur med sykkel som 

transportmiddel og skisseblokk som nedtegnings- og dokumentasjons-medium. Den andre er 

undersøkelser rundt klima og bygget form, der vindutsatte tomter langs Norskekysten har vært 

arena for prosjekteringsoppgaver. I begge tilfeller dreide det seg om å studere hvordan bebyggelse 

relaterer seg til lokale forhold.

Forfatteren Pierre Bayard anbefaler i sin vittige bok «How to talk about places you’ve never been» 

(Bayard, 2016) såkalt “Armchair travelling”, og unngå alt maset med å oppsøke steder rundt om i 

verden. Metoden kan neppe anbefales i denne sammenhengen. Av det som er anført over, vil tvert 

imot det å oppsøke og oppholde seg på et sted, plassere egen kropp med sine sanser der, gi nyttig 

og nødvendig supplement til det man ellers kan lese seg til i bøker og statistikker. Eller heller om-

vendt kanskje: Statistikk og litteratur gir nyttig supplement til det man personlig erfarer på stedet.

Metode 1 – fra sykkelsetet
Studiereise på sykkel kan ikke anbefales sterkt nok. I hvert fall hvis man vil oppsøke det vi kaller 

anonym-arkitektur, arkitektur uten profesjonelle arkitekter, folkearkitektur, tradisjonsarkitektur – kjært 

barn har mange navn. Beveger man seg fra sted til sted, får man mange dimensjoner på kjøpet, 

som avstander i terrenget og topografi kjent direkte på kroppen. Det visuelle blir ufiltrert supplert 

med det andre sanser kan bidra med; opplevelse av lukt, varme og kulde, fuktighet og tørke, vind, 

lyd. Tar man seg fram på landsbygda, og det gjør man jo ofte på sykkel, registrerer man direkte de 

lokale ressurser som ligger til grunn for byggeskikken på stedet, på kontekst; næringsliv, vegetas-

jon, jordbunn, vann og elver, værlag.

De fleste som har tatt seg fram med motoriserte framkomstmidler har sikkert merket seg at tempoet 

lett blir bestemmende for måten man nærmer seg studieobjektet på. Beveger man seg til fots, 

erfarer man helt andre og lokale dimensjoner i omgivelsene. Beveger man seg med sykkel, gir 

det forståelse for litt større sammenhenger, uten at lokale kvaliteter forsvinner fra sanseapparatet. 

Sykkelen innbyr til begrensete etapper og derved rolige rytmer som gjør det lettere å bruke tid med 

skisseblokka. Det kan være vrient å konkurrere med kamera og mobiltelefon, men det lar seg gjøre. 

For mange høres dette med studiereise pr. sykkel kanskje heroisk, kanskje til og med asketisk ut. 

Ikke desto mindre gjennomførte fakultetet studiereiser på sykkel 8 ganger på 1980-tallet, med 

grupper på 15-20 studenter hver gang. Tidsrammen ble avgrenset til en Interrail-periode, dvs. fire 

uker. Syklene ble sendt som reisegods med tog til startstedet i land så ulike som Frankrike, Sveits, 

Polen, Romania, Tsjekkoslovakia (som det het den gangen), Ungarn og Italia. Overnatting var stort 

sett i telt, dels på etablerte campingplasser, dels ute i naturen der det ble godtatt av lokal-

befolkningen. Heroisk/asketisk? Det kommer an på referansene. Lærerikt har det i alle fall vært. 
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Et par skisser fra Romania

Her er et par eksempler på studieobjekter:
1.Languedoc-Roussillon, Provence, Frankrike. (Tema: Vind)
Det flate dalområdet som Rhônen renner gjennom før den munner ut i Middelhavet, var på tidlig 

1800-tall et sammenhengende sumpområde med mygg og malariaplager. Moderne drenerings-

teknologi gjorde jorda fruktbar. Jernbanens utvikling ga gode transportmuligheter til markeder i de 

store byene lenger nord. Jordbruk og vindyrking ble etter hvert en vel utviklet næring med øket 

bosetting. Området er kjent for å være det mest vindfulle i Frankrike; c’est le pays des vent, som 

de lokale hevder. Det har alltid vært utsatt for kraftige og kalde vinder fra Jurafjellene og ned dalen. 

Denne såkalte mistralen, (som til tider er så kraftig at den til og med har flyttet jernbanevogner i 

Arles), er den viktigste utfordringen for bøndene, og det ble utviklet kunnskap rundt det å skjerme 

åker og bolig ikke bare mot denne vinden, men også mot andre, snillere vinder. En vindmølle i om-

rådet viser innendørs hvordan møllevingene kan vendes i forhold til vindretningen. (Se fig.2).  Alle 

vindene har spesielle navn, (Le vent Tramontane, le vent Cers, le vent Scirocco, le vant Autan, 

le vent Marin, for å nevne noen av dem som blåser inn i området - http://www.midi-france.

info/1105_winds.htm - besøkt 22.12.2016), en språklig forankring som vitner om nedarvet kultur og 

bevissthet om naturens luner og utfordringer.
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Ved å dreie mølletoppen slik at møllevingene vender 
mot vinden, vil spaken markere den aktuelle 
vinden som blåser der og da, navngitt hele veien 
rundt i den sylinderformete veggen som holder 
toppen oppe.

Fig. 3. Bondegård lagt inn mot dalsiden der vind-
hastigheten er lavest i dalsnittet. Friksjonen mot ter-
rengformasjonene som reduserer hastigheten, gir til 
gjengjeld turbulens rundt husene. Dette motvirkes av 
fanen av trær som er plantet rett ut fra gårdsanlegget.

Fig. 4. Mistralen er den største trusselen for avlingene 
om høsten. Ved leplanting på tvers av vindretningen 
dannes luftputer mellom tre-rekkene, og disse virker 
som «rullelager” slik at den iskalde vinden løftes opp 
over de høye hekkene uten å slå ned i mellomrom-
mene der åkrene er.

Fig. 5. I det vindutsatte elvedeltaet, Camargue-om-
rådet, blåser det heftig. Gjeterne overnatter i disse 
hyttene som ligger parallelt med fremherskende vin-
dretning og har en halvsylinderformet, absidial form 
mot vinden nordfra, en strømlinjeformet løsning for å 
redusere vindpåkjenningen på bygningsvolumet.
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2.Donaudeltaet, Romania. (Tema: klima og lokale byggematerialer)
Donau, med nedslagsfelt fra halve Europa, munner ut i Svartehavet via Donaudeltaet. Lineære 

landsbyer ligger langs elvebreddene med båter fortøyd rett utenfor landeveien som ligger mellom 

husene og elva. Når det er flom, og det er det regelmessig hvert år, har beboerne ulike strategier for 

å berge hus og eiendom. Flomvern mot elva, forhøyet fundament for husene, foreløpig evakuering 

av hjemmet mot høyereliggende områder i nærheten, der de lever i telt inntil vannet synker igjen.

Elva fører med seg slam og drivved/drivtømmer som blir brukt som byggematerialer. Lokal-

befolkningen er fortrolig med byggemåten slik den er basert på lokale byggematerialer, og deltar 

gjerne i dugnader for å hjelpe unge familier med å bygge sine nye hjem.

Fig. 6. Standard plan. Soning – oppvarmet areal om 
vinteren er skravert.

Fig. 8. Som våre barn leker med snø, leker barna der 
med slam og vann – en første kontakt med bygge-
materialene.

Fig. 10. Muntert veggpuss-lag etter lunch med fisk og 
grei tilgang på slivovitz.

Fig. 11. Dugnad på råbygget

Fig. 9. Blanding av slam og strå blir til 
blokker av soltørket leire

Fig 7. Sysler på tørt land mens man venter på at elva 
skal synke.
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Metode 2 – Klima og arkitektur – prosjekteringsoppgave – Mastergrads-kurs
Utgangspunktet er Norges lange og værutsatte kysten. Ut fra interessefeltet klima og arkitektur, 

kan man grovt sett si at fra Rogaland og nordover til Lofoten er vinden alene den viktigste faktor å 

regne med i prosjektering. Nord for Lofoten kombineres vinden med store snømengder, noe som 

gir spesielle og annerledes problemstillinger når vind og nedbør er i fokus.

For å forstå terreng og vær som premisser for prosjekteringen, startet man alltid med tomtebefaring 

over så lang tid at man kunne gjøre seg godt kjent med natur og naturkrefter, med bebyggelse, lokal 

byggeskikk og beboere, og med byggeprogram for en prosjekteringsoppgave. I og med at det var 

ett-semesters kurs, var man bundet til å avlese vindens virkninger enten på vegetasjonsbildet, (som 

egentlig er det sikreste i og med at det gir informasjon om klimaet, det vil si været over tid), eller på 

snølagring-mønstre som ofte kan være typiske, men som også kan være mer tilfeldig preget av 

været i den siste tiden. I alle fall – begge gir gode indikasjoner på vindstyrker og vindretninger. 

Supplert med intervjuer av folk som har bodd og virket på stedet over lang tid, og med 

Fig. 12. Lokal bebyggelse – fiskerikollektivet Mila 23
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meteorologiske data, fikk man et bra inntrykk av hvordan vinden oppførte seg. Meteorologiske 

klimadata kan være litt vanskelige å nyttiggjøre seg når målestasjonene ligger langt vekk fra tomta; 

langt borte og ofte med en helt annen topografi enn omgivelsene der det skal prosjekteres.

Med disse forbehold tok man med seg klimagrunnlaget tilbake til tegnesalen, for der å gå inn på 

modellforsøk med vifter og semulegryn. Metoden er enkel og gir kvalitativ informasjon for hvordan 

de bygningskroppene man legger inn i terrenget tar vinden.  Hvor er det le, hvor samler snøen seg, 

hvor blåser den vekk, hvor er det turbulens, hvor er det mest utsatt? Skal man ha kvantitativ infor-

masjon, må man over til andre modellforsøk med kompliserte måleapparater. Men denne metoden 

er enkel, billig, og gir stort sett den lettfattelige informasjon som en arkitekt trenger for å optimalisere 

sine formingsvalg med hensyn på vind- og nedbørs-påkjenninger. Tar man modellforsøkene på 

alvor og lar vindforholdene styre formingsprosessen, viser det seg at veldig interessante bygnings-

former oppstår, uten at man behøver å finne på ting hentet ut fra løse lufta eller fra kulørte 

tidsskrifter. Vifte og semulegrynene viser vei og har enkle svar: Funker-funker ikke.

Her er en kort beskrivelse av hvordan man går fram:

Først bestemmer man seg for hva man vil undersøke og velger målestokk for en modell etter dette. 

Modellen må være uten åpninger og sprekker der det ikke skal være det. Den må ha jevne, men 

ikke glatte overflater. (Ellers glir gryna av). For å få vind trenger man en bred vifte , som skal gi en 

jevn luftstrøm i hele bredden. Jo bredere, desto bedre. Modell og vifte plasseres i forhold til hveran-

dre slik at man får den ønskete vindretning. Fremherskende vindretning ligger gjerne innenfor en 

vinkel på 15 grader. En vridning på 15 grader kan faktisk gi betydelige forskjeller i hva som virker. 

Mellom modell og vifte må en sørge for at «terrenget» ligner på det omkringliggende terreng i virke-

ligheten, gjerne illudert med papp eller papir som tapes fast slik at ingen uønskete, blafrende kanter 

opptrer.

Med en tesil siktes semulegryn jevnt over modellen og på «terrenget» mellom modell og vifte. Så 

kan man sette vifta i gang – på lav hastighet. Jo lengre tid man bruker vifta på lav hastighet, desto 

nøyaktigere blir resultatet. Resultatet avfotograferes/tegnes opp før man går i gang med et nytt 

forsøk. Man må huske å markere vindretning og nord-pil. Nå vil man kunne lese direkte hvor det er 

vindutsatt (gryna blåst bort), og hvor det er le (gryna samler seg). 

Dette skyldes rett og slett at vindens evne til å transportere partikler (snø) øker med vindhas-

tigheten. Redusert hastighet betyr at vinden legger igjen snø. - Ut fra første forsøk vil man som 

oftest søke etter bedre løsninger. Da må modellen justeres, og forsøket gjentas. Det er mange 

detaljer man kan gå inn på her, men artikkelformatet tillater det ikke. Jeg vil bare gjenta at man hele 

tiden må huske på hva man er ute etter å oppnå, og å notere alt mellom hvert forsøk. Hvis ikke 
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kaster man bort mye tid. Dette er en prøve-og-feile-metode som krever nøyaktighet og en god del 

tålmodighet. Men den er interessant ikke minst fordi den er så visuell, direkte og lett å forstå. Her et 

par eksempler:

1.Fleinvær. (Tema vind)
Fleinvær ligger litt syd for Bodø og altså syd for Lofoten. Lite snø, med andre ord. Det er et fiskevær 

med den gang 70 personer som levde på ca. 365 øyer ved lavvann. Fiske var hovednæringen, 

supplert med litt fehold, litt grønnsakdyrking og høsting av ær-fugl-dun og egg i en mangesys-

sel-økonomi. Vindpåkjenningen er hard, der de bor direkte eksponert for vestavinden ute fra havet 

og for innlandsvinden som kaster seg ned fjellsidene på fastlandet.

Fig.13 Øygruppen Fleinvær – kort vei til fiskefeltene   

Fig. 15. Ærfugler er ville fugler. Lokalbefolkningen gjør 
seg nytte først og fremst av duna som har høy kvalitet, 
og som har vært solgt til velbemidlede mennesker i 
århundrer. Det settes ut ulike former for værbeskyttelse 
som lokker fuglene til å etablere reir der. Egg og dun fra 
reiret høstes og gir en god ekstrainntekt. 
Dette ærfuglhuset er rester av en robåt, snudd på hodet 
og lagt parallelt med frem-herskende vindretning. 
Strømlinjeformet i vind som i vind. Gjenbruk og klima-
tilpasning på forbilledlig måte.

Fig 14. Lokal byggeskikk. Møneretning parallelt med 
fremherskende vindretning. Gavl uten vinduer.
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Oppgaven var å prosjektere kai for rutebåten og fiskebåter, fryselager, pakkeanlegg og venterom 

for publikum. Og slik ble formsvarene:

2.Rypefjord. (Tema vind og snø)
Rypefjord ligger like ved Hammerfest med et meget kupert terreng, hyppig og tungt snøfall og 

perioder med kraftig vind. Det som fantes av erfaringer nedfelt i lokal byggeskikk, forsvant med 

Andre Verdenskrig. Under gjenoppbyggingen etter krigen kom velmenende aktører med liten 

erfaring med rådende forhold, og mange tabber gjorde boforhold vanskelige. Det skulle ikke mange 

timer med kraftig snødrift til, før folk måtte krype gjennom vinduer i andre etasje for å komme inn 

og ut av huset. Det kinkige med snødrift er at der det er le, redusert vindhastighet med andre ord, 

hoper også snøen seg opp.

Fig. 16. Studentbesvarelser

Fig. 17. Etter noen få timers snødrifting Fig. 18. Prosjektområdet i Rypefjord

Oppgaven var å prosjektere et sykehjem, med skjermete inngangspartier og uteplasser, og en 

parkeringsplass med minimal snørydding. Og med så liten slitasje på bygningene som mulig. En 

ganske utfordrende oppgave som ga mange interessante svar. Her er noen:
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Utgangspunktet var å få en inngående kunnskap til stedet ved å oppleve dets egenskaper og 

kvaliteter ved et fysisk nærvær, en tilstedeværelse, bokstavelig talt. Og derfra utvikle prosjekt ved 

egen fortolking av stedets premisser. Det ble mer spørsmål om en nysgjerrig undersøkelse enn å 

prestere Stor Arkitektur. Og så ble det til og med frodig og spennende arkitektur på kjøpet.

Litteratur: 
• Bayard, Pierre, How to talk about places you’ve never been. On the Importance of Armchair 

Travel, USA, 2016, Bloomsbury Publishing Plc

• Herje, Jarle R. og Høyem, Harald, Vind og Vær. Håndbok i klimatilpasning av bebyggelse i 

vindutsatte strøk i Norge, Oslo, 1994, Den norske stats Husbank

• Oliver, Paul (Red.) , Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, Cambridge 1997, 

• Rapoport, Amos, House form and culture, USA 1969, Prentice-Hall, Inc

• Rasmussen, Steen Eiler, Om at opleve arkitektur,  København 1957, G.E.C. Gads Forlag

• Rudofsky, Bernard, Architecture without Architects, London 1964, Academy Editions London

• Rudofsky, Bernard, The Prodigious Builders, USA 1977, Harcourt Brace Jovanovich New York 

• Sennet, Richard, The Craftsman, England 2008, Allen Lane

Fig. 19. Apparatoppstilling

Fig. 20. Studentbesvarelser
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det er avtalt at dokumentet kan kopieres, kan dokumentet ikke kopieres uten tillatelse fra WSP Engineering.
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1. INNLEDNING 
WSP Engineering AS har fått i oppdrag av NTNU, ved Finn Håkonsen, å utføre energiberegningen i prosjektet 
«Tre i Valdres 2018». Dette dokumentet viser resultater fra energiberegningen som er utført for bolighuset. 
Hensikten er å vise at boligens estimerte energibruk opp mot energikrav i TEK 10. 

Bygningen oppføres med stendervegger som hovedbærekonstruksjon. Ytterveggene består av 
stendervegger med isolasjon. Bygningen har saltak med utvendige nedløp. Bygningen ventileres med 
ventilasjonsanlegg med konstante luftmengder (CAV) og naturlig ventilasjon. Romoppvarming, oppvarming 
av tappevann og oppvarming av ventilasjonsluft er elektrisk. Bygningen går over en etasje med en liten 
hems.  

Det er utført energiberegninger i programmet SIMIEN versjon 6.005. 

 

2. ENERGIKRAV 
Energikrav i TEK 10 fra 1.1.2016 skal oppfylles i dette prosjektet. 

Energiberegninger mot TEK 10 setter krav til at det skal brukes standardiserte inndata som er gitt i NS 
3031:2014. Dette gjelder blant annet driftstider, energibehov til belysning og teknisk utstyr samt minste 
spesifikke luftmengder. Det brukes standardisert klimadata for Oslo ved evaluering mot byggeforskrifter og 
energimerking. Ved andre simuleringer brukes standardiserte klimadata for Hemsedal siden dette er det 
klimastedet i SIMIEN som ligger nærmest tomten. 

3. INNDATA 

3.1. AREALER OG VOLUMER 
Arealer og volumer er målt i etter håndtegninger laget av arkitekt. 

Oppvarmet BRA benyttet i energiberegningen er 129 m2 og oppvarmet luftvolum er 297 m3. 

3.2. SONER 
Eneboligen er inndelt i én sone grunnet likt ventilasjonssystem i hele boligen. 

3.3. U-VERDIKRAV 
U-verdiene skal oppfylle minstekravene i TEK 10. Kravet er at gjennomsnittet på alle konstruksjonstyper 
skal ha en U-verdi som er lik eller lavere enn verdien i Tabell 1 under. 

Tabell 1: Gjennomsnittlige u-verdier og minstekrav for konstruksjonene (oppbygning fra varm til kald side) 

Konstruksjon 
Beregnet U-verdi 
(W/m2K) 

Minstekrav U-verdi 
(W/m2K) 

Yttervegg 
 Stendervegger m/iso 200 mm + 50 mm utlekting 

(λD=0,037 W/mK) 

 
0,17 
 

0,22 

Gulv over kryprom 
 Gulv med trebjelker 250 mm, isolert.                  

(λD=0,037 W/mK) 
0,17 0,18 
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Yttertak 
 Tak med trebjelker 350 mm, isolert.                       

(λD=0,037 W/mK) 
0,14 0,18 

Vinduer og dører 
 Vinduer  
 Dører 

0,80 
1,20 

1,2 
(gj. snitt vindu og dør) 

*ekvivalent U-verdi 

3.4. VENTILASJON OG INNETEMPERATUR 
Det er oppgitt av ARK at boligen skal ha naturlig ventilasjon. Luftmengder, SFP-tall og gjenvinningsgrader 
som er benyttet i energiberegningen er spesifisert standard minsteverdier ut fra TEK10. Tabell 2 viser en 
oppsummering av inndata for ventilasjon samt kravene i TEK 10. 

Tabell 2: Inndata i energiberegning mht. ventilasjon 

 Inndata 

Ventilasjonssystem i 
bygg/sone 

CAV, naturlig ventilasjon 

SFP [kW/(m3/s)]: i driftstiden: 2,50 
                               Utenfor driftstiden: 1,50 

3.5. KULDEBROVERDI OG LEKKASJETALL 
Krav i TEK10 til normalisert kuldebroverdi i småhus er 0,05 W/m2K. Standardverdier fra SINTEF for bygg 
med tre som bæresystem er satt til 0,05 W/m2K. Basert på dette er en kuldebroverdi på 0,05 W/m2K lagt 
inn for boligen.  

Krav i TEK 10 til lufttetthet er 1,5 h-1 og dette er lagt inn i energiberegningen. 

4. ENERGIFORSYNING 
I henhold til §14-4(1) i TEK 10 er det er ikke tillatt å installere varmeløsning for fossilt brensel. I henhold til 
§14-4(2) skal bygninger med over 1 000 m2 oppvarmet BRA ha energifleksible varmesystemer, og 
tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger. For å ivareta disse kravene kan man tilfredsstille 
de preaksepterte ytelsene under: 

 
1. Energifleksible systemer må dekke minimum 60 % av normert netto varmebehov, beregnet etter 

NS 3031:2014. 
2. Lavtemperatur varmeløsninger må ha turtemperatur på 60 °C eller lavere ved dimensjonerende 

forhold. Dette gjelder ikke for varmt tappevann. 
I tillegg stiller punkt 3-5 under preaksepterte ytelser krav til avsatt areal til varmesentral, takhøyde og 
bredde på dører i transportveien inn til varmesentralen. 

I dette prosjektet skal det benyttes elektrisitet til romoppvarming og oppvarming av tappevann. 

5. RESULTATER FRA EVALUERING MOT TEK 10-KRAV 
For å oppfylle kravene i TEK 10 må enten en kombinasjon av §14-2(1) og §14-3 være oppfylt eller §14-2(2) 
og §14-3. 
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5.1. BOLIG 
Det er utført en energirammeberegning for å evaluere mot forskriftskravene i TEK 10 §14-2(1). Som vist i 
Tabell 3 er beregnet netto energibehov for boligen 176,3 kWh/m2/år, noe som ikke er innenfor kravet. 
Tabell 4 viser at minstekravene er oppfylt og Tabell 5 oppsummerer resultatene av evalueringen mot TEK 
10.  

Tabell 3 Evaluering mot energirammekravet §14-2 (1) i TEK 10 

 

Tabell 4 Evaluering mot minstekrav i §14-3 

 

Tabell 5 Resultater av evaluering mot energikrav i TEK 10 

 

  

Energiramme (§14-4, samlet netto energibehov)
Beskrivelse Verdi
1a Beregnet energibehov romoppvarming 106,3 kWh/m²
1b Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0,0 kWh/m²
2   Beregnet energibehov varmtvann (tappevann) 29,8 kWh/m²
3a Beregnet energibehov vifter 11,4 kWh/m²
3b Beregnet energibehov pumper 0,0 kWh/m²
4   Beregnet energibehov belysning 11,4 kWh/m²
5   Beregnet energibehov teknisk utstyr 17,5 kWh/m²
6a Beregnet energibehov romkjøling 0,0 kWh/m²
6b Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0,0 kWh/m²
Totalt beregnet energibehov 176,3 kWh/m²
Forskriftskrav netto energibehov 132,4 kWh/m²

Minstekrav (§14-5)
Beskrivelse Verdi Krav
U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,17 0,22
U-verdi tak [W/m²K] 0,14 0,18
U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,15 0,18
U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 0,87 1,60
Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 1,50 3,00

Resultater av evalueringen
Evaluering av Beskrivelse
Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i §14-3 (1)
Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller ikke omfordeling energitiltak (varmetapstall) ihht. §14-3 (2)
Energiramme Bygningen tilfredsstiller ikke energirammen ihht. §14-4
Minstekrav Bygningen tilfredstiller minstekravene i §14-5
Luftmengder ventilasjon Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3031:2014 (tabell A.6)
Energiforsyning Bygningen tilfredstiller ikke krav til energiforsyning i §14-7
Samlet evaluering Bygningen tilfredsstiller ikke byggeforskriftenes energikrav
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6. KONKLUSJON 
Bygningen oppfyller ikke forskriftskrav i kapittel 14 i TEK 10. 

 

 

27.10.2017

X Torun Krangsås Vikan
Utarbeidet av

Signert av: Torun Krangsås Vikan                                                                        

27.10.2017

X Jose Girona Granell
Godkjent av

Signert av: Jose Girona Granell  



121FoU - “Tre i  Valdres 2018”




