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1. Sammendrag 
 

Målsettingen med prosjektet var å utvikle en bolig som balanserer kvaliteter innenfor Husbankens 

definerte kvalitetsområder, utvikle tilpasningsdyktige løsninger, samt formidle erfaringer fra et 

byggherreperspektiv.  

Boligen ligger i en sørøstvendt helning med gode solforhold, ca. 4,5 km sør for Harstad sentrum. 

Servicefunksjoner og barneskole ligger innenfor en avstand på 1 km. Det er gode muligheter for bruk 

av aktiv transport og kollektivtransport.  

Bolig og garasje utgjør til sammen en U-formet bygningsmasse, med skjermet uterom mot sørøst. Mot 

sørvest åpner boligen seg mot en delvis overdekket uteplass.  Boligen utgjør en L-formet 

bygningskropp i en etasje med flatt tak. Boligen har et bruksareal på 167m
2
.  

Boligen skal bebos av en familie der et familiemedlem bruker rullestol. Boligen er universelt utformet, 

og plassert i kategorien lavenergibygg klasse 1.  

God generalitet og fleksibilitet i planløsningen har vært en viktig formingsparameter. Boligen skal møte 

både dagens behov, og fremtidige, ukjente behov. I rapporten gjennomgås det hvordan 

bruksfunksjonalitet og tilrettelegging for fremtidige behov er ivaretatt.  

Hvordan balansere kvalitetsområdene arkitektur, energi og universell utforming har vært et 

hovedspørsmål for prosjektet. Områdets klimatiske forhold, samt det å forme lune uterom skjermet for 

vind og nedbør, har vært prioritert, og bidratt til å styre prosjektets form. Familien har, både ut fra egne 

erfaringer med heis, og fra ergoterapeuters råd, valgt å prioritere bygging av bolig i en etasje. Relativt 

store vindusåpninger som «tar inn naturen», og gir gode dagslysforhold inne, er prioritert i prosjektet. 

Begge disse kvalitetene står i et motsetningsforhold til energibesparende løsninger, hvor kompakt 

bygningsvolum og mindre vindusareal er gunstig. Det er likevel mulig å oppnå relativt lave tall for 

bygningens energibehov, men dette må balanseres mot investeringskostnadene. Husbanklån som gis 

til bygning i energiklasse 1, med universelt utformede løsninger, oppleves som en «gulrot» for 

byggherrer som vurderer å bygge energiløsninger som er bedre enn TEK 10.  

Målet med denne rapporten har vært å formidle hvordan kvaliteter knyttet til arkitektur, energi og 

universell utforming er balansert, samt å beskrive våre prioriteringer. En del valg er rasjonelle, andre 

valg er basert på følelser, ønske om opplevelser, materialitet, redusert vedlikehold og sikkerhet.  

Vi håper denne rapporten både gir et godt innblikk i en byggherres funksjonsbehov og prioriteringer, 

samt gir inspirasjon til andre boligbyggere og prosjekterende.   
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2. Introduksjon 
 

2.1 Bakgrunn 

Høsten 2010 mottok vi tilsagn om Husbankens tilskuddsmidler for utvikling og dokumentasjon av 

enebolig med kvaliteter innenfor temaene energi, arkitektur og universell utforming.  

Ambisjonen var å etablere en bolig som kombinerer Husbankens kvalitetsområder, samt formidle 

erfaringer til byggherrer og boligplanleggere. 

2.2 Mål  

Målet med prosjektet var todelt: 

1. Utvikle en bolig som: 

- Forener og balanserer kvaliteter innenfor Husbankens definerte kvalitetsområder arkitektur, 

universell utforming og energi.  

- Utvikle tilpasningsdyktige løsninger som møter familiens nåværende og fremtidige behov. 

2. Formidle erfaringer fra et brukerperspektiv.  

2.3 Metoder 

Under utrednings-/prosjekteringsfasen ble følgende metoder benyttet: 

 Familiens behov for areal til ulike aktiviteter, opphold, og lagringsplass ble analysert. For å 

dimensjonere rom ble planleggingskunnskap, egne boerfaringer, samt Byggforsks planserie 

benyttet.  

 Kunnskap og gode eksempler ble i hovedsak hentet fra nettsidene til Enova, Husbanken og 

Ecobox.   

 Enovas rådgivningstjenste ble i en tidlig fase benyttet for å undersøke boligens potensiale for 

passivhusstandard.  

 Byggforskserien ble benyttet for å finne prinsippløsninger for detaljer. SINTEF byggforsk ble 

innleid for å kvalitetssikre detaljer.  

 Arkitektkontoret Lil Solnes AS har bistått i prosjektering og dokumentasjon av løsninger.  

2.4 Avgrensing 

Innenfor område universell utforming er det valgt å fokusere på funksjonsnedsettelse knyttet til 

bevegelse, og hvordan det i prosjektet er tilrettelagt for dette. Funksjonsnedsettelse knyttet til syn og 

allergier er ikke omtalt i denne rapporten. Forhold som kontrastfarger, valg av beplantning mv. tilhører 

et senere stadium i byggeprosessen. Prosjektet har en ryddig og oversiktlig planløsning, noe som vil 

være gunstig for personer med synsnedsettelser.  

Av tidsmessige årsaker er en oppdatert energiberegning for prosjektet ikke vedlagt denne rapport. 

Energiberegning på et tidligere stadium viste at prosjektet med et energibehov til oppvarming på  

23,7 kWh/m
2
 var nær å nå krav til passivhusstandard på 69

o
 nord. Mindre endringer i bruksareal og 

vindusareal vil ikke i vesentlig grad endre energiberegningen. Det er vurdert at ny energiberegning vil 

ligge innenfor krav til lavenergibygg klasse 1.   
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3. Presentasjon 

 

3.1 Beliggenhet 

Boligen ligger i Kanebogen, omlag 4,5km sør for Harstad sentrum. Boligen er del av et fremtidig 

boligområde med 13 eneboliger. Tomteområdet skråner mot sørøst og har flott utsikt mot sørvest og 

delvis sørøst. Området er solrikt, og har sol fra midten av januar til midten av november, noe som er 

regnet som gode solforhold i Harstad. Midtsommers har området sol i tidsrommet kl 06 - 22.  

Avstand til barnehage, barneskole og handel er 1,0km. Badested ligger like ved. I nærområdet er det 

regulert område for småbåthavn.  

Med gode kollektivtilbud omlag 400m fra bolig, og sykkelavstand til sentrum og handel, ligger 

boligområdet til rette for bruk av aktiv transport og kollektivtrafikk. 

 

 
Bilde 1: Kart over tomteområdets beliggenhet i Harstad 
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3.2 Boligkonsept 

Bolig og garasje utgjør til sammen en U-formet bygningsmasse, med skjermet uterom mot sørøst, og 

formiddagssol. Mot sørvest åpner boligen seg mot en delvis overdekket uteplass med utsikt over hav, 

fjell og byens sørlige bebyggelse. Atkomst og parkering er lagt mot atkomstveg i nordøst.  

Boligen utgjør en L-formet bygningskropp i en etasje med flatt tak. Oppholdsrom er lagt i en fløy, mens 

soverom er lagt i den andre fløyen, noe som skaper en god sonedeling i boligen.  

Utebod er kombinert med dobbeltgarasje. Garasjen er grunnet terrengforskjeller lagt 1 m lavere enn 

boligen. Garasjetaket er planlagt benyttet til lek og opphold. Boligen har et bruksareal på 167m
2
.  

 

 

Bilde 2: Kartutsnitt tomteområde 

 

 

 

 

Bilde 3: Situasjonsplan 
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Bilde 4: Plan 1.etasje 

 

 

Bilde 5: Snitt 
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Bilde 6: Fasade mot nordøst og sørvest 

 

 

 

Bilde 7: Fasade mot sørvest og nordvest 
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3.3 Brukerbehov 

Boligen bygges for en familie på fire, der eldste barn er flyttet hjemmefra. Far i huset benytter rullestol 

både ute og inne. Han jobber delvis via hjemmekontor og delvis bilbasert. 

3.4 Bokvaliteter 

I tillegg til funksjonene opphold, lek, lage mat, sove, slappe av som boliger normalt rommer, har det 

vært viktig for oss å tilrettelegge for følgende kvaliteter: 

 Jobbe hjemmefra i skjermede omgivelser. 

 Rom for overnattingsgjester. 

 Muliggjøre fremtidig utleiedel. 

 Komfortable energiløsninger og lavt behov for tilført energi.  

 

Det har i prosjekteringen vært viet spesiell oppmerksomhet til følgende funksjoner: 

 Familien skal kunne oppholde seg og jobbe på kjøkkenet samtidig.  

 Entrè skal ha rom for parkering og lading av inne- og uterullestol.  

 Hovedsoverom skal ha rom for å snu ved seng. Det skal også være mulig for rullestolbruker å 

komme frem til vindu. 

 Rullestolbruker skal kunne bruke samtlige funksjoner på badet.  

 Rullestolbruker skal enkelt kunne åpne ytterdør, enkelte innerdører, vinduer, samt styre 

solavskjerming.  

 Det skal være enkelt for rullestolbruker å bevege seg mellom rom vha terskelfrie dører med 

god bredde.  

 Det er tilrettelagt for fremtidige behov dersom rullestolbrukers funksjonsnivå blir endret:  

o Mulighet for å etablere direkte atkomst mellom soverom og bad.  

o Mulighet for etablering av traversheis i soverom og bad, samt i entrè.  

o Mulighet for å manøvrere seng mellom soverom og oppholdsrom.  

o Mulighet for at et rom kan benyttes som base for hjelper. 

For å inkludere alle ønskede bokvaliteter uten at boligene ble svært stor ble det å tenke 

flerbruksmuligheter, god generalitet og fleksibel utnyttelse av rom viktig. Rommenes innbyrdes 

plassering, størrelse og plassering av dør og vindu er avgjørende for flerbruksmuligheter og gode 

møbleringsmuligheter.   

3.5 Funksjonalitet - Rom for rom 

Entre 

Sitteplass for beboere og gjester, samt god plass til oppbevaring er prioriterte kvaliteter i entrè. Vi 

valgte å prioritere at hovedatkomsten skulle være for hele familien. Den er derfor dimensjonert slik at 

den har rom for parkering og manøvrering av rullestoler. Overdekket baldakin langs atkomstveg og 

fast dekke, reduserer sammen med nedfelt fotskraperist, mengden skitt som dras inn i boligen. Spyling 

av elektrisk rullestol for utendørs bruk gjøres ute.  

Hovedinngangsdør har elektrisk døråpner med trykknapp på vegg inne og ute, samt fjernstyrt 

betjening. Det er forberedt for takmontert løfteheis i entrè. 

Lagringsplass  

Lagringsplassen skulle både være (delvis) tilgjengelig for rullestolbruker, samt gi rom for lagring av 

rullestoler.  

 

Ulike lagringsmuligheter ble vurdert. En gjennomgang av våre lagringsbehov viste at behov for lagring 

var begrenset til ting som kunne få plass i skap. En arealbesparende løsning, som samtidig gir god 

tilgang for rullestol, ble å utnytte soveromsgang til lagringsplass.   
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Vår rullestolbruker har ikke mindre enn; en elektrisk uterullestol, en elektrisk innerullestol, en 

batteridrevet innerullestol, en manuell rullestol, samt en gåstol. Alt utstyr er ikke i bruk samtidig. 

Batteridrevne og manuelle rullestoler samt gåstol kan legges sammen, og får fint plass bak skapdører. 

Elektrisk utestol lagres i entrè, mens elektrisk innestol lagres på hjemmekontoret. 

 

Lademuligheter er viktig for elektriske og batteridrevne stoler. Ved lagringsplass for rullestoler må det 

være ladepunkt.  

Kjøkken / stue / TV-stue 

Vi har valgt en løsning der kjøkken og stue utgjør ett, stort allrom. Rommene er plassert og utformet 

slik at kjøkkenet senere kan deles av til et separat rom. I dimensjonering av kjøkken var det viktig for 

oss å forme et rom hvor det er mulig for hele familien å samles for matlaging. Dette innebærer at et 

kjøkken med minimumsmål for å snu en rullestol ikke gir en tilstrekkelig størrelse.  

Samtidig var det viktig å etablere et kjøkken med mulighet for hev- og senkbar benk hvor rullestol kan 

kjøre innunder.  

Vi har valgt å plassere kjøkkenet mot sørvest og ettermiddagssolplass, med direkte utgang mellom 

kjøkken og uteplass. Dette gjør det enkelt for hele familien å benytte uteplassen.  

TV-stuen kan deles av med skyvedør. Vha. fleksibel innredning kan rommet også benyttes som 

gjesterom.  

 

Hovedsoverom og bad 

Soverom og bad er plassert inntil hverandre. Det er grunnet støy fra aktiviteter på bad ikke valgt 

direkte atkomst mellom soverom og bad. Direkte atkomst mellom soverom og bad vil være mulig å 

etablere senere om behovet skulle oppstå. Soverommet har plass for å snu rullestol ved seng, og er 

møblert slik at rullestolbruker kan komme inntil vindu.  

Bad tilfredsstiller krav til universell utforming. Vi har prioritert god oppbevaringsplass på baderommet, 

samt mulighet for å rulle innunder vask på badet. Det er ikke satt av plass til to hjelpere ved siden av 

toalett. Dersom man får behov for to hjelpere til toalettbesøk bor en trolig ikke i sitt eget hjem.  

Soveromsgang er dimensjonert slik at det ved å endre innredning vil være mulig å manøvrere en seng 

mellom soverom og oppholdsrom.  

Det er forberedt for takmontert traversheis i soverom og bad. 

Hjemmekontor og gjestebad 

Hjemmekontoret er planlagt slik at det både vil kunne brukes som hjemmekontor og som gjesterom. Et 

lite ekstrabad er plassert utenfor soverom 2. Atkomst for rullestolbruker til hjemmekontoret er sikret 

gjennom bruk av elektrisk døråpner.  

Om behovet skulle melde seg kan dagens hjemmekontor benyttes som base for hjelper. 

Hjemmekontor, soverom 2 og ekstra bad kan i fremtiden leies ut som en liten 2-rom leilighet på omlag 

33m
2
. Hovedleiligheten vil da være omlag 134m

2
, med mulighet for inntil 3 soverom.  

3.6 Brannteknisk løsning 

Da rullestolbruker vil ha behov for meget lang rømningstid, har vi av sikkerhetsmessige årsaker valgt å 

investere i boligsprinklersystem. Dersom brann skulle oppstå vil et vanndampbasert slokkesystem 

slukke brannen 

 

3.7 Ekstrautstyr for rullestolbruker 

Det er elektrisk styrt åpning av hovedinngangsdør, samt de mest brukte innerdørene.  

Utvendig solavskjerming og åpning av enkelte vinduer er elektrisk styrt. Dette for å sikre at 
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rullestolbruker kan åpne/lukke vinduer og dører uten å forflytte seg. Dette er praktisk f.eks ved behov 

for lufting, eller når det ringer på døra. På kjøkken skal det monteres hev- og senkbar kjøkkenbenk.  

3.8 Parkering 

Direkte atkomst mellom bolig og parkering gir en enkel atkomst for rullestolbruker. Vi har valgt en 

overdekket baldakin mellom bolig og garasje. For rullestolbruker anslås det at 70 % av turene ut av 

boligen gjøres med elektrisk rullestol. Dvs. at bil ikke er i bruk. 

Uterullestolen er stor, krever stort manøvreringsareal, og kjøres inn i en Volkswagen Caravelle via en 

elektrisk heis bak i bilen. Elektrisk rullestol krever et forholdsvis stort manøvreringsareal. Dersom all 

manøvrering med elektrisk stol skulle foregått inne i garasjen ville garasjen blitt uforholdsmessig stor.   

3.9 Utendørs oppholdsareal 

Utendørs oppholdsareal er henvendt mot sørøst og sørvest. Det er lagt vekt på å skape gode 

forutsetninger for en lun og skjermet hage, som gir rom for aktiviteter, lek, måltider og avslapning.  

Garasjen danner en skjerm mot atkomstsiden, og kjølig vind fra nordøst som ofte kommer i 

kombinasjon med godt sommervær. 

3.10 Energiløsning 

Boligene har et energibehov som plasserer den i kategorien lavenergibygg klasse 1 i henhold til 

NS3700. For enkelte bygningselementer, eksempelvis vinduer, er det valgt passivhusstandard.  

 

Yttervegger er isolert med 250mm isolasjon. Yttertak er isolert med min 400mm isolasjon. Gulv mot 

grunn har 300mm isolasjon. Lekkasjetall er satt til 0,4. Boligen har 3-lags vinduer med U-verdi lik 

0,7W/m
2
.  

For å redusere varme fra solinnstråling er følgende tiltak iverksatt: 

 Utvendig solavskjerming på vinduer mot sørøst og sørvest. 

 Lys farge på yttervegger og taktekking.  

Boligen er utstyrt med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det er valgt en "batteriløsning" 

som muliggjør to temperatursoner i boligen. Som oppvarmingssystem er det valgt vannbåren varme 

varmet opp med el kjel, samt peisovn med virkningsgrad lik 80 %, og lukket system for inn- og utluft.  

Systemet skal sikre at peisovnen fungerer uavhengig av boligens ventilasjonssystem.  

Ulike oppvarmingsløsninger ble vurdert. Enovas anbefalinger av hvilke oppvarmingssystemer som er 

kostnadseffektive i forhold til beregnet energibruk, samt levetidsbetraktninger, har vært 

retningsgivende for valg av oppvarmingsløsning.  

Boligventilasjonsløsninger har tilluft i alle rom, samt avtrekk i kjøkken og bad. For å sikre avtrekk fra 

oppholdsrom og soverom etableres det vanligvis en spalte mellom innerdører og gulv. Dette gir en 

ulempe knyttet til lydgjennomgang mellom rom. Mellom soverom og gang er det derfor valgt en 

løsning uten spalte mellom gulv og dør, der ventiler i vegg med lydfelle ivaretar avtrekksfunksjonen.  

Sonedeling av boligen med en "fløy" med rom for opphold og en "fløy" med soverom fungerer som et 

skille mellom ulike temperatursoner, noe som kan brukes aktivt for å spare energi. Samtidig gir 

sonedelingen skjerming for støy, og et naturlig skille mellom privat sone og besøkssone.  
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4. Planleggingsprosess 

4.1 Utviklingsprosessen 

Informasjonstilfanget en boligbygger skal forholde seg til er stort. Det skal kunnskap til å manøvrere i 

jungelen av informasjon, og velge informasjonskilder som gir riktig og oversiktlig kunnskap. Vi har 

opplevd at ENOVA og Husbankens nettsider har vært slike kilder. Byggforskserien er i ferd med å 

«komme etter» når det gjelder å produsere detaljer som eksemplifiserer hvordan løsninger med lavt 

energibehov kan prosjekteres. Å drøfte prinsippdetaljer med SINTEF Byggforsk opplevdes som meget 

nyttig, og avkjørende for å sikre at vi valgte løsninger med riktig kvalitet. 

4.2 Valg av entreprenør 

I valg av entreprenør har to forhold vært viktige: 

1. Ønske om en entreprenør med erfaring fra bygging av lavenergiboliger. Som kjenner utfordringene 

og har fokus på kritiske detaljer.  

2. Ønske om en entreprenør som bygger med ferdige elementer, slik at tiden på byggeplass før 

bygget er lukket blir redusert til et minimum.  

Som grunnlag for å innhente pristilbud ble hovedtegninger, prinsippdetaljer, samt en detaljert 

kravspesifikasjon benyttet. Da prisen lå høyere enn forventet, var det nødvendig å gjennomføre en 

kuttprosess der både areal, volum og kvalitet var gjenstand for kutt. Presenterte tegninger viser 

boligen etter at kutt er foretatt.  

4.3 Fremdrift 

Boligen er pr. i dag klar til byggemelding. Boligen vil bli realisert i løpet av 2013.   
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5. Drøfting 

 

5.1 Balansering av kvaliteter 

Kvaliteter innenfor arkitektur, universell utforming og energi lar seg forene. Hvilke kvaliteter byggherrer 

velger å prioritere i sine byggeprosjekter er ulike, og handler både om behov, verdivalg og holdninger, 

og en balanse mellom rasjonelle valg og følelser. Dette kapitlet rommer en gjennomgang av hvordan 

vi har prioritert, og hvorfor vi har gjort disse valgene.  

5.2 Kjøpe bolig eller bygge selv? 

Kombinasjonen av ønske om enebolig, og tilgjengelig bolig for rullestolbrukere, er hovedgrunnen til at 

vi har valgt å bygge bolig selv. Vi finner rett og slett ikke en ferdig bygd bolig som passer. Dersom vi 

skulle kjøpe en bolig måtte vi påregnet større eller mindre ombygging, og løsninger som ikke ville blitt 

optimale for våre behov.  Å bygge selv gir muligheten for skreddersøm. 

5.3 Beliggenheten 

Vi har valgt å vente lenge på en av de riktige tomtene for oss. Beliggenhet i et område med relativt lite 

snø, tidlig bart på våren, gode sol- og utsiktsforhold, og gangavstand til servicefunksjoner og 

kollektivtransport har vært viktig for oss.  

5.4 Valg av boligtype 

Vårt valg av boligtypen enebolig er relativt vanlig i mindre byer og i landlige strøk i Norge.  Drømmen 

om en egen, liten, lettstelt hage, og livsutfoldelse uten å måtte ta nevneverdig hensyn til naboen sitter 

dypt.  

Boligtyper som leilighetsbygg med heis og parkeringsgarasje som kunne vært en alternativ boligtype 

for vår familie, bebos gjerne av boligsegmentene 60+, og unge i etableringsfasen. Barnefamilier bor i 

all hovedsak i eneboliger, eller rekkehus, eller leiligheter uten heis og parkeringskjeller. Vi har ønsket å 

bo i et nærmiljø der det finnes andre barn og voksne i samme alderssegment som oss selv.  

Dersom hovedmålet med å skaffe ny bolig var å bruke minst mulig energi burde vi valgt en relativt liten 

sentrumsleilighet med energibesparende løsninger og lav arealbruk pr. person.  

5.5 Skjermede uterom og energi.  

Vi har valgt en L-formet bygningsform. En bygningsform som er relativt vanlig for enebolig i en etasje. 

Sammen med garasjen danner bygningsvolumene en U-form. Bygningsformen gir skjermet uterom 

mot sørøst og sørvest. I Nord-Norge hvor pent vær ofte kommer i kombinasjon med kjølig vind fra 

nordøst kan skjermede, overdekkede uterom forlenge utesesongen med flere uker. Fra et 

energiperspektiv burde bygningsformen vært mer kompakt. «Skoeskeformen», en rektangulær 

bygningsform i 2 etasjer der bygningens fotavtrykk blir minimert, er gunstig med tanke på å redusere 

klimaskallets areal.  

 

Vi kunne oppnådd tilsvarende effekt mht. uterom med en rektangulær mer kompakt bygningsform, og 

benyttet skjermvegger, utebod mv. for å oppnå lune uterom.  

5.6 Universell utforming og energi 

Vi har valgt å bygge i en etasje. For å tilfredsstille kravet om universell utforming kunne vi fint bygd i 

flere etasjer. Rullestolbruker kunne enten kun benyttet høyst nødvendige funksjoner i en etasje, eller 

heis kunne vært installert.  

Vi har, som de fleste andre eneboligbyggere, valgt å fokusere på våre behov, både eksisterende og 

fremtidige ukjente behov. Siden vår bolig skal bebos av en rullestolbruker var rådet fra kommunale 

ergoterapeuter entydig: "Såfremt dere har mulighet - bygg i en etasje". Alle heiser vil kunne oppleve 
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driftsstans innimellom. Vår erfaring fra heis i eksisterende bolig er at det kan ta flere dager før feil blir 

utbedret. Dette tilsier at det ikke er spesielt attraktivt å basere boligløsningen på bruk av heis.  

En bolig i en etasje vil nødvendigvis få et større fotavtrykk, mer takareal og gulvareal, og være mindre 

kompakt enn en bolig i 2 etasjer. Valget om å bygge i en etasje fikk direkte innvirkning på vårt mål om 

å bygge en bolig med passivhusstandard. Beregninger fra Enovas rådgivningstjeneste viste at 

passivhusstandard fortsatt ville være mulig å oppnå med L-formet bolig i en etasje. Det ville kreve 

ekstra isolasjon i ytterskallet og stort fokus på å oppnå meget lave lekkasjetall.  

Passivhusstandard var under vurdering frem til første kostnadsoverslag for boligen forelå. Kostnadene 

lå en del høyere enn forventet. Det var nødvendig å redusere prosjektet både i omfang og kvalitet for å 

nå vår kostnadsramme. I denne kuttprosessen ble energimålet justert til lavenergibolig klasse 1.  

Vi bygger dermed enebolig med passivhuselementer, eksempelvis markedets laveste U-verdi på 

vinduer, men der boligens totale energibehov ligger innenfor kravene til lavenergibygg klasse 1.  

Med en kompakt bygning i to etasjer ville passivhusmålet vært enklere og rimeligere å oppnå.  

5.7 Energi og arkitektonisk kvalitet 

Som byggherre ønsker en å utnytte tomtens kvaliteter, både mht. sol, utsikt, skjerming for vind, samt 

skape attraktive uterom. I den grad bygningsformen fremstår som mindre kompakt fordi det har vært 

ønskelig å bruke bygningsformen til å utnytte tomtekvaliteter kan det oppstå motsetninger mellom 

energi og arkitektonisk kvalitet.  

Boligen har relativt store vinduer. Vi har i valg av løsninger hatt ønske om å "ta inn" et fantastisk 

landskapsbilde i boligen. For oss er det en direkte sammenheng mellom opplevelsen av gode rom, 

gode dagslysforhold og god utsikt. Selv om vi har valgt vinduer med markedets laveste U-verdi 

isolerer vinduene langt dårligere enn ytterveggene. Ut fra et energiperspektiv kan en hevde at store 

vinduer, langt ut over krav til dagslys, er unødig sløseri. Ut fra et brukerperspektiv der vi ønsker å 

bygge en bolig med gode dagslysforhold har vi valgt å prioritere lys og utsikt. 

Vi har mao. prioritert opplevelse og utnyttelse av tomtekvaliteter i valg av bygningsform, noe som har 

en direkte innvirkning på boligens behov for tilført energi.    

5.8 Energi og varmeløsning  

Vi har valgt vannbåren gulvvarme basert på elkjel, samt peisovn med virkningsgrad lik 80 %. Ut fra et 

kostnadsperspektiv kan en hevde at vannbåren gulvvarme er en unødig og dyr løsning. Med en godt 

isolert bygningskropp går det helt fint å klare seg med gulvvarme i bad og entrè, kombinert med enkle 

ovner.  Teoretisk skal varm luft fra det balanserte ventilasjonsanlegget med høyeffektiv 

varmegjenvinning kunne dekke store deler av boligens varmebehov. 

Vårt valg om gulvvarme er gjort ut fra ønske om komfort, kombinert med brukerbehov. Boligens 

rullestolbeboer er følsom for varmesvingninger. Med gulv på grunn tror vi ikke på en komfortabel 

temperatur ved gulvet uten gulvvarmeanlegg. Vi er som andre boligbyggere; enkelte valg tas med 

hjertet, ut fra følelser og hva vi tror på. 

Varmepumper har vi valgt å ikke investere i. I følge Enovas nettsider er det ut fra investeringskostnad 

og levetidsbetraktninger ikke lønnsomt å investere i luft til vann varmepumpe når energibehovet er 

beregnet til å være lavere enn 25.000kWh pr. år. Luft til luft varmepumpe genererer støy, noe som 

ikke var ønskelig for oss ut fra et komfortsynsspunkt. Solfangeranlegg har vi vurdert som lite aktuelt på 

69
o
 nord hvor fyringssesongen i stor grad sammenfaller med 8 ukers mørketid, og hvor vinteren tilbyr 

relativt store snømengder. Dersom kraftleverandør tilbyr levering av strøm til nettet, vil situasjonen 

endres. Det kan være aktuelt å montere solcellepaneler senere dersom markedssituasjonen skulle tilsi 

dette.  
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 5.9 Energi og økonomi 

Når det kommer til energi og økonomi er det interessant å studere hvilke «gulrøtter» som finnes for 

byggherrer som vurderer energiløsninger ut over gjeldende byggeforskrifter. 

Enova tilbyr et tilskudd på kr. 450,- pr.m
2
 for bolig med passivhusstandard, og et tilskudd på  

kr. 300,- pr.m
2
 for bolig med lavenergistandard klasse 1. 

For begge tilskudd gjelder at en som privatperson ikke kan søke. En må være tilknyttet en 

prosjekterende, eller benytte Enovas rådgivningstjeneste. Med krav til dokumentasjon, samt 

rapportering av energibruk i 3-5år etter ferdigstilling synes Enovas tilskudd å være rettet mot 

profesjonelle boligutviklere, og i mindre grad mot det private boligbyggmarkedet. Det opplyses på 

Enovas nettsider at boliger med passivhusstandard vil bli prioritert. 

For vår bolig med lavenergistandard klasse 1 utgjør potensielt tilskudd fra Enova ca. kr. 50.000,- 

basert på et bruksareal på 167m
2
. Om vi anslår at kostnadene til konsulent for å utforme søknaden, og 

bistå i senere rapportering beløper seg til omlag kr. 15.000,- 20.000,- inkl. mva, utgjør "netto" støtte fra 

Enova omlag kr. 30.000,- - 35.000,- dersom prosjektet blir prioritert. 

Husbankens «gulrot», Husbanklånet virker mer overkommelig. Det er lagt opp til at også private kan 

utforme søknaden. Kravet for lånetilsagn er dokumentasjon av at boligen har lavenergistandard klasse 

1, og er universelt utformet. Differansen mellom rentesats i det private boliglånsmarkedet og 

Husbankens flytende rente omlag 1,3 %. Dette utgjør 13.000,- i rentekostnader pr. lånt million - pr. år. 

For oss er Husbankens gulrot langt mer attraktivt enn Enovas investeringstilskudd.  

5.10 Brukskvalitet og tilpasningsdyktighet 

Boligbehov, og bruk av rom, endrer seg over tid. For oss har det vært viktig å innarbeide fleksibilitet i 

planløsningen. Flerbruksmuligheter er planlagt for flere av rommene.  

Boligen er tilrettelagt for at den på et senere tidspunkt kan romme to boenheter. En 3 (4)-roms 

hoveddel på omlag 134m
2
 og en to-roms bileilighet på 33m

2
. Inndeling i to boenheter gir mulighet for å 

redusere arealbruk pr. person, øke husholdningens inntekt, samt gir mulighet for å nå en større 

kjøpergruppe ved et fremtidig salg.  

 

Rom merket arbeid vil i første omgang bli benyttet til hjemmekontor.  Dersom fremtidig hjelpebehov 

skulle bli stort kan rom merket arbeid benyttes som "base" for hjelper. Rom merket arbeid kan endre 

funksjon til gjestesoverom, «ungdomsbule», eller deles opp og bli til to soverom.  

 

Rom merket TV-stue kan brukes som gjesterom, eller omgjøres til permanent soverom, eventuelt med 

atkomst fra entrè. 

Kjøkken og stue kan enkelt deles i to rom dersom det skulle være ønskelig. Om ønskelig kan en del av 

stuen deles av og bli til et ekstra soverom. 
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6. Konklusjon 
 

6.1 Bygningsform og energi 

Universell utforming, energi og arkitektoniske kvaliteter lar seg forene. Det har flere boligprosjekter vist 

de siste årene.  

Men; med dagens teknologi fordrer passivhusstandard en kompakt bygningskropp, og nøye 

gjennomtenkt vindusplassering og vindusareal. Med to etasjes bygg vil en rullestolbruker enten kunne 

bruke bare en etasje, eller alle etasjer om det installeres heis. Om en bygger for noen som bruker 

rullestol pr. idag ønsker en gjerne at personen skal kunne bruke hele boligen. Da kan heis være en 

god løsning. En skal imidlertid være oppmerksom på at heisene Hjelpemiddelsentralen låner ut er 

saktegående, og at en må påregne venting i flere dager om det skulle oppstå behov for reparasjon.  

I dette prosjektet har vi gjort noen tidlige valg med å bygge i en etasje, samt bruke bygningskroppen til 

å forme skjermede uterom, noe som ikke er gunstig mht. å lage energibesparende løsninger. Vi har 

også valgt relativt store vindusareal som ikke er gunstig fra et energifaglig synspunkt.  

6.2 Energi og økonomi 

Kombinasjonen en etasjes bygning, lite kompakt bygningsform, samt relativt store vindusareal 

medførte at vår bolig kommer innenfor rammene til energiklasse 1. Sammen med universelt utformede 

løsninger kvalifiserer prosjektet til Husbankens boliglån, noe som er svært gunstig økonomisk.  

En tydelig trussel mot ekstra investering ut over forskriftskrav er byggekostnadene. Når 

prosjektkostnader må kuttes merkes det i første omgang minst om en reduserer på krav til isolering og 

tetthet. Det oppleves dessuten som morsommere å bruke penger på ting som synes; materialer, 

overflater og fast innredning, enn bokstavelig talt å putte pengene inn i isolering og tetthetskrav til 

boligens ytterskall.  Husbankens finansieringsgulrot oppleves som et viktig bidrag til finansiering av 

kvaliteter ut over forskriftskrav. 

Det oppleves som et paradoks at Enovas investeringsstøtte til boliger blir beregnet pr. m
2
. En 

belønning av de som bygger store boliger? Jo større bolig, jo mer støtte. Samtidig vet vi at et av de 

viktigste tiltakene for redusert energibruk er å bygge færre kvadratmeter pr. person.  

6.3 Beliggenhet og transportbehov 

I drøftingen av boligers bidrag til redusert klimagassutslipp er husholdningenes transportbehov en 

viktig faktor. For oss har det vært viktig å velge en lokalisering som muliggjør aktiv transport i form av 

gange, sykkel eller elektrisk rullestol.  

6.4 Tilpasningsdyktige løsninger  

Vi har prosjektert en bolig som vi mener svarer godt på vår families behov, og som samtidig innehar 

universelle bokvaliteter. Det er jobbet spesielt mye med å skape romløsninger som har kvaliteter 

knyttet til generalitet og fleksibilitet, samt løsninger med flere skjermede oppholdssoner hvor det er 

mulighet for å trekke seg tilbake. Det er også jobbet spesielt med å skape løsninger som både er gode 

for rullestolbruker, og samtidig gir rom for familieliv.  

6.5 Prioritering mellom kvaliteter 

Alle ønsker lar seg ikke realisere innenfor ett prosjekt. Det vil alltid være behov for å prioritere og 

foreta kompromisser. Eksempelvis er det i vår bolig ikke mulig å bevege seg mellom bolig og garasje 

uten å gå ut. Dette kan være en viktig kvalitet for andre familier, og dermed styrende for valg av 

boligkonsept. 

Boligen benytter velprøvde energiløsninger. Syretesten; om faktisk energiforbruk er i samsvar med 

teoretisk forbruk blir testet gjennom de første bruksårene. Boligen gir rammene, men et faktisk lavt 

energiforbruk fordrer bevisste forbrukere.  
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Vi kunne oppnådd et lavere energibehov innenfor boligens kostnadsramme ved å øke kostnadene til 

isolasjon i ytterskallet og velge en forenklet oppvarmingsløsning. Men; valg gjøres ikke kun ut fra 

rasjonalitet, men ut fra følelser, og hvilke løsninger forbrukeren er trygg på vil gi god bo komfort.  

Vi kunne valgt mindre dagslysåpninger og likevel oppnådd tilfredsstillende dagslysforhold inne i 

boligen. Vi har ønsket å prioritere opplevelse. Vi erkjenner også at det er enklere å prioritere energi 

foran dagslys i andres prosjekter, enn å gi seg selv tilstrekkelige, men snåle dagslysforhold.   

6.6 Eksempel til inspirasjon 

Vi håper denne rapporten både gir et godt innblikk i en byggherres prioriteringer, samt gir inspirasjon 

til andre boligbyggere, ikke minst byggherrer som bygger bolig for personer med funksjonsnedsettelse 

knyttet til bevegelse.  

Når det kommer til energi og løsninger for personer med funksjonsnedsettelser, er det viktigste 

avveiningen valget mellom å bygge i en eller flere etasjer. Dette har direkte konsekvenser for 

bygningens behov for tilført energi. Økt energibehov kan kompenseres gjennom økte 

isolasjonstykkelser og krav til tetthet. Dette er igjen kvaliteter som må balanseres mot 

investeringskostnader og fremtidige driftskostnader.   
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