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Visjon: Løsninger som kan deles

Framtidens Aktivhus

Organisasjoner over hele verden har de
samme utfordringene: å få kravene i en moderne livsstil til å samsvare med behovet
for å beskytte miljøet, å integrere avansert
teknologi i gode levevilkår og nærhet til
naturen.
Framtidens Aktivhus ønsker å ta disse
utfordringene. Basert på prinsippene for
Aktivhus blir bygningen konstruert for å
være et utstillingsvindu for innovative løsninger, så vel som et moderne familiehjem.
Ideen til å skape en slik bygning er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Tore
Ligaard as og VELUX Norge AS.
Tore Ligaard, grunnlegger og eier av
grossistselskapet som bærer hans navn,
var ikke tilfreds med standarden i energieffektive bygninger. For å møte kravene
til energieffektivitet ofret man, etter hans
mening, ofte faktorer som dagslys og
innendørs luftkvalitet:
– Dette var i sterk kontrast til mine egne
personlige preferanser etter nærmere femti
år i bransjen. Frisk luft skaper velvære så
vel som mental helse. Prinsippene med
Aktivhuset virket derfor svært tiltrekkende,
forteller Tore Ligaard.
Han brukte ikke lang tid på å samle et team
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av partnere som delte hans synspunkter.
I dag er deres visjoner blitt til virkelighet.
En lang rekke produsenter og leverandører har bidratt til Framtidens Aktivhus.
Framtidens Aktivhus as, et datterselskap
av Ligaard gruppen, administrerer byggingen. VELUX Norge AS er leverandør av
takvinduer, solskjerming og solfangere, og
bidrar dessuten ved å stille verktøy som
VELUX Daylight Visualizer til disposisjon.
NTNU, Norges Teknisk Naturvitenskaplige
Universitet leverer råd og konsulentarbeid.
Husbanken, Den Norske Stats Husbank,
støtter prosjektet finansielt.
– Prosjektet Framtidens Aktivhus er i tråd
med vårt formål: å oppmuntre initiativ med
høye ambisjoner og kreative løsninger, forteller seniorrådgiver Gry Kongsli i Husbanken. Hennes kollega Birger Jensen legger til
at private selskaper spiller en viktig rolle i
arbeidet med å alminneliggjøre bruken av
miljøvennlige løsninger:
_ Fordi de har sine egne krav fra markedet
kan private selskaper skyve utviklingen
framover, forteller seniorrådgiver Birger
Jensen.
Framtidens Aktivhus er lokalisert i nærheten av Trondheim. Regionen er omgitt

av fjell og ligger ca. 600 kilometer sør for
Polarsirkelen. Været veksler fra milde, lyse
somre til vintre med mye snø og lange
netter. Trondheim er også et pulserende
område med en voksende og ung befolkning. Alt dette bidrar til en fremragende
beliggenhet for et prosjekt med ambisjon
om å bevise hvordan energieffektivitet passer sammen med verdier som lys, luft og
nærhet til naturen.
Tomten til Framtidens Aktivhus ligger på
en høyde over Stjørdal. Fra huset kan beboerne se ut over Trondheimsfjorden og glede
seg over kort vei til golfbaner, kjøpesentre
og Værnes flyplass. Grundig design og de
aller siste teknologiske løsninger sørger
for at huset har et sunt og komfortabelt
inneklima. Utstrakt bruk av vinduer gjør
at beboerne kan glede seg over dagslys
fra alle kanter. Isolasjon, solfangere og
kompakt design bidrar til å holde husets
energiforbruk på et minimum.
En bærekraftig framtid er basert både på
dagens visjoner og erfaringer fra fortiden.
Framtidens Aktivhus drar veksler på
tradisjonell norsk arkitektur og moderne
løsninger. Målsetningen er å skape et hus
hvor både teknologi og atmosfære kan
tjene som en inspirasjon for framtiden.
Velkommen inn.

Energieffektive bygninger byr på en rekke
utfordringer. Utstrakt bruk av isolasjon og
et sørvendt vindusareal kan ha negative
konsekvenser for inneklimaet og bomiljøet.
Aktivhus-prinsippet har et helhetlig syn
på samspillet mellom energi, inneklima og
miljø. Målsetningen er å vise at energieffektivitet er forenlig med et sunt og komfortabelt bomiljø.
Løsningene omfatter:
– Solfangere på fasadene gir varmtvann
og oppvarming.
– En kombinasjon av vinduer og klimastyringsteknologi sikrer naturlig ventilasjon,

behagelige innetemperaturer og god luftkvalitet.
– Bygningsmaterialer som i stor grad er å
få kjøpt i vanlige byggevareforretninger.
Lokale og regionale materialer blir foretrukket når det er mulig. Det er målsetningen
med prosjektet at konseptet kan bli tilpasset til regionale forhold.
– Utstrakt bruk av vinduer i både tak og
vegger gir beboerne mulighet til å nyte
naturen omkring og utnytte dagslyset og
solvarmen.
Framtidens Aktivhus streber etter å skape
og prøve ut løsninger som kan anvendes

ved nybygg, så vel som i eksisterende bygninger. Hvis løsningene skal komme til bred
anvendelse er det imidlertid nødvendig at
de ikke bare er smarte, men også overkommelige i pris og brukervennlighet. En viktig
del av Framtidens Aktivhus-prosjektet er
en systematisk innsamling av data og brukererfaringer, i den hensikt å forbedre og
evaluere huset og bruken av det. Gjennom
omvisninger med veiledning, informasjonsmateriell og media, ønsker partnerne bak
Framtidens Aktivhus å kommunisere den
kunnskapen som er samlet inn gjennom
prosjektet til bygningsbransjen og publikum
i sin alminnelighet.

En bærekraftig framtid er både basert på dagens visjoner og erfaringer
fra fortiden. Framtidens aktivhus bygger på tradisjonell norsk arkitektur
og moderne løsninger. Målet er å skape et hus, hvor både teknologi og
atmosfære kan tjene som inspirasjon i framtiden. Velkommen inn.
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Arkitektur: Framtidens levemåte,
fortidens inspirasjon
Et hus som er designet for framtiden bør tilstrebe å være tidløst.
Det er visjonen til Geir Brendeland,
en av arkitektene bak Framtidens
Aktivhus. Sammen med kollega
Olav Kristoffersen har han utviklet
og designet huset i nært samarbeid
med energikonsulenter. Utfordringen var å skape et hus hvor
arkitekturen kommer som et tillegg
til energieffektiviteten uten å gi
avkall på kvaliteter som lys, luft og
samspill med miljøet.
– Vi ønsket at huset skulle ha en
streng, moderne, nordisk stil på
utsiden, men være lyst og fargerikt inne, forteller Brendeland. I
forsøket på å oppnå dette hentet
arkitektene inspirasjon fra både
fortid og nåtid.
– Første etasje er den private
sonen, med soverom og det store
badet. Hovedrommet i andre etasje
er uunnværlig, fastslår Brendeland.
Hovedrommet er inspirert av
tradisjonell norsk arkitektur, hvor

teknisk rom

husene ofte hadde et stort sentralt
rom hvor lyset kom inn gjennom et
hull i taket.
– Dette skaper en utrolig atmosfære, forteller Geir Brendeland, og
legger til at fordelene med et stort
hovedrom ikke bare er estetiske:
– Fellesarealer har enkelte tidløse
kvaliteter. Du har flere valg når det
kommer til møbler og aktiviteter.
Med ambisjon om å kombinere
det beste fra historien og dagens
teknologi, satte arkitektene inn
fasadevinduer og takvinduer som
vender i alle fire himmelretninger.
– Lys er helt avgjørende for å føle
seg vel. Et hus med godt lys er et
komfortabelt hus, forklarer Brendeland:
– Når lyset slipper inn fra alle
himmelretninger kan de som bor
i huset oppleve at dagen skrider
frem. De kan føle rytmen i naturen
og årstidene, legger han til med
entusiasme.

kjeller

Det er viktig å kunne være i
gjensidig påvirkning med miljøet,
filosoferer Geir Brendeland. Bymessig utbygging skaper imidlertid
utfordringer når det kommer til
å skape balanse mellom denne
kontakten og beboernes behov
for plass, stillhet og privatliv. Bygninger for framtiden må ta denne
utfordringen i betraktning.
– Framtidens Aktivhus er et
energieffektivt konsept så vel

kontor/
gjesterom

kjøkken
bad

som et eksempel på hvordan man
bygger kompakte, lave bygninger i
et tett befolket område, forklarer
Brendeland. Han håper at både de
estetiske og teknologiske visjonene
vil inspirere framtidige konstruksjoner:
– Slik huset står i dag er det laget
for en bestemt kunde, men vi tror
det er et konsept som mange vil
finne attraktivt, sier Geir Brendeland.

hall
terrasse
stue

soverom

soverom

soverom

garasje

hage

1. etasje

6 FRAMTIDENS AKTIVHUS

Lys er avgjørende for velvære. Et hus med godt lys er et komfortabelt hus

2. etasje
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Løsninger: Lav energi,
høye ambisjoner

Framtidens Aktivhus tar i bruk en rekke
energisparende teknologier, samtidig som det
holder seg til flere arkitektoniske idealer for
dagslys, god luftkvalitet og et hyggelig bomiljø.
Professor, arkitekt Anne Grete Hestnes ved
NTNU, Norges Teknisk Naturvitenskapelige
Universitet, har kommet med råd og konsulentbistand i byggeprosessen:
- Jeg har understreket en del generelle prinsipper for energibruk i bygninger. Eksempelvis er
det ikke vanskelig å redusere energiforbruket
knyttet til oppvarming, men varmt vann er
en utfordring. Det er ikke tilstrekkelig med
isolasjon for å ivareta varmtvannsforsyningen.
Da må det eksempelvis brukes solfangere eller
varmepumper, forklarer professor Hestnes.
Som en følge av hennes råd har huset en utstrakt
bruk av solfangere. Framtidens Aktivhus har
et solfangerareal på 18,5 m². Andre energi
sparingstiltak omfatter:
– Naturlig ventilasjon.
– Automatisk styrte takvinduer og fire fasadevinduer.
– Solskjerming for å unngå overoppheting på
varme dager og varmetap i den kalde
årstiden.
– Brukervennlig styring av inneklimaet med
berøringspaneler.
– LED-belysning.
– Tykk isolasjon i tak, vegger og gulv.
– Vedovn med lavt utslipp og peisinnsats, som
bidrar til oppvarmingen.
– Utstrakt bruk av tre, et fornybart materiale.
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Visjon
Aktivhus er en visjon for bygninger som skaper sunnere og mer komfortable liv for beboerne, uten å utgjøre en negativ påvirkning
på klimaet – som fører oss mot en renere,
sunnere og sikrere verden.
Aktivhusets visjon definerer svært ambisiøse, langsiktige målsettinger for framtidens
bygningsmasse. Formålet med visjonen er å
føre sammen interesserte aktører basert på
en balansert og holistisk tilnærming til bygningers design og funksjon, og å forenkle

Nøkkelprinsipper for Aktivhus
En viktig side ved Aktivhus-konseptet er
knyttet til "integrering".
Selv om Energi, Inneklima og Miljø er vesentlige komponenter i visjonen er det
måten integreringen av disse fremmer arkitektonisk kvalitet, folks helse, komfort og
velvære som representerer bygningens
verdi.

samarbeid om f.eks. bygningsprosjekter,
produktutvikling, forskningsinitiativer og
funksjonsmål som kan bringe oss videre mot
visjonen.
Aktivhus foreslår en målramme for hvordan
man skal utforme og fornye bygninger, slik
at man bidrar positivt til folks helse og velvære, med fokus på inne- og uteklima og
bruken av fornybar energi. Et Aktivhus blir
vurdert på grunnlag av samspillet mellom
energiforbruk, inneklimaforhold og påvirkningen på det ytre miljøet.

Energi
• En bygning som er energieffektiv og brukervennlig
• En bygning som i betydelig grad går ut
over det lovbestemte minimum når det
gjelder energieffektivitet
• En bygning som utnytter et mangfold av
energikilder som er integrert i den samlede designen

ENERGI

Inneklima

Energi – Bidrar positivt til bygningens
energibalanse
Et Aktivhus er energieffektivt, og all energien som kreves blir levert fra fornybare energikilder integrert i bygningen eller fra det
nærliggende felles energisystemet og elektrisitetsnettet.
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Miljø

Inneklima – Skaper et sunnere og mer
komfortabelt liv
Et Aktivhus skaper sunnere og mer komfortable innendørsforhold for beboerne, og
bygningen sørger for rikelig tilførsel av
dagslys og frisk luft. Materialene som er
brukt har en positiv innvirkning på komfort
og inneklima.

Inneklima
• Et inneklima som fremmer helse, komfort
og opplevelse av velvære
• En bygning som sikrer god luftkvalitet
innendørs, tilfredsstillende varmeforhold
og hensiktsmessig visuell og akustisk
komfort
• Et inneklima som er enkelt å styre for beboerne, og som samtidig oppmuntrer til
ansvarlig miljøatferd

Miljø
• En bygning som utgjør en minimal påvirkning på miljø og kulturelle ressurser
• En bygning som unngår økologisk skade og
forsøker å være en tilvekst til det lokale
biologiske mangfoldet
• En bygning som er konstruert av materialer som har høyt resirkulert innhold, og
som legger til rette for egen resirkulering
eller gjenbruk

Integrering av de tre hovedprinsippene for
energi, inneklima og miljø
• En bygning som integrerer kravene til
komfort, klima, energi, miljø og økologi inn
i en attraktiv helhet
• En bygning hvor slik integrering er et tilskudd til arkitektonisk kvalitet og personlig velvære
• En bygning med interaktive systemer og
rom som forsterker den personlige gleden
og underbygger et familieliv med miljøengasjement
Miljø – Har en positiv innvirkning på
miljøet
Et Aktivhus har et positivt samspill med
miljøet gjennom optimaliserte forhold til
den lokale rammen det er en del av, fokusert
bruk av ressurser og den samlede miljøbelastningen gjennom husets levetid.

Aktivhus er et initiativ som støttes av VELUX Gruppen
11

Energi: Halve forbruket i forhold
til en tradisjonell bolig

Solvarme gevinst

Andre fokusområder for Framtidens Aktivhus er oppvarming, elektrisitet, varmtvannsforsyning og automatisk styring av utstyr i bygningen:
Oppvarming:
Framtidens Aktivhus har mange oppvarmingskilder.
Solfangere leverer energi til vannbåren varme i entréområdet og på badet. De sekundære varmekildene er
en frittstående vedovn i første etasje og en peisinnsats
i andre etasje. På kalde dager vil fyring med ved gi en
behagelig innetemperatur og hindre overforbruk av
elektrisitet. Det er likevel nødvendig å kunne bruke
elektrisk oppvarming om vinteren. I den kalde årstiden
vil det bli koblet elektrisitet til den effektive varmtvannsberederen fra OSO, som leverer varmt vann for
bruk i husholdningen. Elektrisk varmekabler er installert
i gulvet i entreen og på badet.

Varmtvann:
Solfangere er installert på sør-øst-fasaden og på en
del av husets balkongrekkverk. De vil dekke ca. 50 % av
boligens behov for varmtvann. Om sommeren vil huset
være så å si selvforsynt med varmtvann. På den kaldeste delen av vinteren vil det imidlertid være behov for
elektrisk oppvarming.
Lavenergi elektrisk system:
Vintervoll har designet de elektriske løsningene for
Framtidens Aktivhus. Lavenergi LED-belysning og
brukervennlig, energisparende automatisk styringssystem er kjernen i de elektriske installasjonene.

Solfangere

Peis

Solfangere

Vedovn

Elektriske varmekabler

varmekilder i huset

Et komfortabelt og sunt hjem krever en betydelig energiforsyning. Framtidens Aktivhus har innebygd en rekke
energieffektive teknologier, som følger en toveis strategi: å minimalisere energiforbruket samtidig som bruken
av fornybare energiforsyningskilder maksimeres. Huset
vil bli klassifisert i energiklasse A. Dette betyr at det
ikke må forbruke mer enn 79 kWh per kvadratmeter i
året. En gjennomsnittlig frittliggende bolig i Norge forbruker ca. 170 kWh per kvadratmeter i året. Eldre frittliggende boliger i Norge forbruker opp til 300 kWh i
året.
Energiforbruket i Framtidens Aktivhus holdes lavt takket være flere tiltak, forklarer energirådgiver Johnny
Holst:
– Lavenergivinduer er helt avgjørende, fordi vindusarealet er så stort. Isolasjonen i tak og vegger er også svært
viktig.

12 FRAMTIDENS AKTIVHUS

Framtidens Aktivhus kan ha et stort fasadevindusareal,
takket være en løsning som ble levert av vindusprodusenten NorDan. Markedsdirektør Johannes Rasmussen
i NorDan forklarer:
– Når det gjelder energi er de svakeste delene i et vindu
karmen og rammen. Ved å legge inn isolasjon med høy
ytelse i rammen er vi i stand til å skape vinduer med
svært lav U-verdi.
Indirekte påvirker kvaliteten på rammen klarheten i
glasset. Fordi rammen er så godt isolert kan NorDan
bruke glass med bedre klarhet enn de fleste lavenergiglass. Johannes Rasmussen peker på det faktum at
dårlig vindusglasskvalitet har innvirkning på det totale
energiforbruket i et hus:
– Jo mørkere rommene er, desto mer kunstig lys er det
behov for, sier Johannes Rasmussen i NorDan.
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Ventilasjon: Vær frisk, hold deg varm

Naturlig ventilasjon: Sett luften i arbeid
En bygning med dårlig ventilasjon kan
sammenlignes med en lukket kasse. Den
hindrer huset i å puste og forringer
livskvaliteten for beboerne. Naturlig
ventilasjon kan hindre mange problemer
forårsaket av dårlig luftkvalitet. Ved bruk
av naturlig luftveksling vil partikler og fuktighet bli ført ut av huset, som av den grunn
vil oppleves som friskt og innbydende. Med
en innebygd ventilasjonsklaff på VELUX
takvinduene er det mulig å lufte rommet
uten at vinduet må stå åpent.

God luftkvalitet skaper en umiddelbar opplevelse av velvære. Prinsippene for Aktivhuset anbefaler en kombinasjon av naturlig og
mekanisk ventilasjon for å oppnå god kvalitet på inneluften. Ventilasjon og den følgende oppvarmingen av kald, frisk luft kan
imidlertid kreve store mengder energi.
Framtidens Aktivhus har bestemt seg for
å løse dette problemet. Ved å ta i bruk en
rekke energisparende teknologier er det
mulig å la frisk luft gjøre inneklimaet både
sunt og behagelig, samtidig som man begrenser energitapet til et minimum.
Automatisk styring av vinduer:
Framtidens Aktivhus har fire fasadevinduer
og fire takvinduer med automatisk styring.
Basert på luftkvalitetsdata fra sensorer
som overvåker fuktighet, temperatur og
CO2 -nivåer i huset, vil disse åpne og lukke
automatisk. Løsningen har en rekke fordeler. Den muliggjør en energisparende kombinasjon av naturlig og mekanisk ventilasjon,
et såkalt hybrid ventilasjonssystem, og det
sikrer optimal kvalitet på inneluften.
Om sommeren blir huset kjølt ned og tilført
frisk luft gjennom bruk av naturlig ventilasjon. Dessuten setter de fleste brukere pris
på å ha åpne vinduer i den varme årstiden.

Klimastyring som reagerer på aktivitet:
Ventilasjonsenheten er koblet til styringssystemet og blir regulert i forhold til aktiviteten i huset. Når beboerne ikke er hjemme
vil enheten gå i sparemodus. Hygrostater i
baderom og våtrom øker ventilasjonen ved
høy luftfuktighet.
Ventilasjon tilpasset den godt isolerte
bygningen:
Swegon og Aas Luftbehandling, som har
ansvar for installasjonene, har inkludert en
rekke komponenter i prosjektet for å ivareta
utfordringene som er spesielt knyttet til den
ekstremt godt isolerte bygningsstrukturen.
Følgende komponenter er montert på enheten og ventilasjonssystemet:
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Utvendig
luftutslipp

Utvendig
luftinntak

dårlig varm luft
ubehandlet frisk luft
utenfra
varm frisk luft (behandlet av varmegjenvinning
system)

Om vinteren vil den mekaniske ventilasjonen hente frisk luft utenfra og inn i huset og
forvarme den gjennom en varmeveksler. På den måten reduseres energiforbruket til oppvarming av kald luft.

– Peisbryter sørger for at når peisen er
tent, blir luftinntaket kompensert over en
viss tid. Dette reduserer det negative lufttrykket i huset, optimaliserer trekken i
pipa, og forhindrer at det kommer røyk inn
i rommet.
– Lavtrykkskompensator er installert i eksterne utløp, slik som kjøkkenviften. I en
kanal over viften er det plassert en sensor.
Når viften slås på i forbindelse med matlaging, økes luftinntaket til aggregatet og
utløpet blir redusert for å bidra til å kompensere for lavt trykk.
– En bryter i entreen gjør at beboerne kan
slå ned ventilasjonen til et minimum når
det ikke er noen hjemme.

frisk kald luft
dårlig varm luft

Med takvinduer er det dessuten mulig å
ventilere huset på noen få minutter ved å
utnytte kamineffekten. Hvis du åpner takvinduet, samtidig som du åpner et fasadevindu, vil luften bli skiftet ut på et blunk.
Huset vil fortsatt være varmt fordi det er
lagret termisk varme i bygningsmaterialene.

Om sommeren vil naturlig ventilasjon sørger for at huset er avkjølt og frisk luft slipper inn
på en måte som reduserer nødvendigheten av elektriske vifter. Videre vil åpningsbare vinduer verdsettes av de fleste brukere i den varme delen av året.

– Luftavsug på taket er klargjort for montering. Et ekstra luftavsug kan gjøre det
mulig å ha ekstra inntak av frisk luft på
varme dager. Det kan også sikre raskere
regulering av temperaturen i forbindelse
med temperaturstigning, eksempelvis ved
fyring i peisen eller forhøyet aktivitet. Avgjørelsen om et ekstra luftavsug vil bli
tatt når huset er blitt overvåket og testet
i noen måneder.
– Akustisk lyddemper reduserer støyen fra
viften.
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Styringssystem: Praktisk

KNX

kontrollpanel
soverom

smart
telefon
Framtidens Aktivhus er utstyrt med et
KNX busstyringssystem levert av Instell.
Systemet overvåker og styrer bygget og utstyret i det. Takket være dette systemet
kan beboerne i huset styre belysning, varme, ventilasjon og andre funksjoner fra
praktisk talt alle rom i huset.

KNX-systemet gir brukerne mulighet til å
overstyre den forhåndsprogrammerte automatiske styringen. Beboerene er ikke tvunget til å ha et vindu åpent, bare fordi systemet er programmert for det. Det er et mål å
gi brukeren mulighet til å velge mellom helautomatisk styring og manuell styring.

Alt elektrisk drevet utstyr og installasjoner
kan styres fra berøringspaneler eller via
nettverksenheter som smarttelefoner eller
nettbrett. Dette åpner for nesten ubegrensede muligheter når det gjelder tilpasning
av husets funksjoner til beboernes ønske.
Bruken av bygget kan strømlinjeformes, lysnivåer kan justeres og lagres, mens temperatur og luftkvalitet kan måles og optimaliseres. Enten beboerne har sin fokus på
komfort, design eller enkelhet kan, styringssystemet i Framtidens Aktivhus imøtekomme deres behov.

Tradisjonelle lysbrytere og dimmere er skiftet ut med styringspaneler rundt omkring i
huset. Systemet er installert med standardscenarier for å regulere for eksempel
lysnivåer, ventilasjon og innvendig og utvendig solskjerming. Alle standardverdiene kan
naturligvis tilpasses brukernes ønsker.
KNX-systemet er et kommunikasjonsnettverk, hvor sensorer (lys – og bevegelsessensorer, værstasjoner og termostater) sender
meldinger til styreelementer som motorventiler, relémoduler og dimmere, som utfører de nødvendige tiltakene. Systemet er koblet til en totrådskabel (BUS) som overfører
informasjon og kan også fungere som en ekstra strømforsyning.

Andre KNX-funksjoner i Framtidens Aktivhus inkluderer:
– Integrering av brannalarm.
– Hovedbryter-funksjoner i begge inngangsdører og i hovedsoverommet, som gir
beboeren mulighet til å slå av og på alle
lysene i huset samtidig.
– Automatisk senking av temperaturen og
veksling av ventilasjonssystemet til et
minimum, når beboerne forlater huset.
Innstillingene kan tilpasses av brukerne
selv.
– Brannbryter øker trekken, og gjør det enklere å tenne opp i vedovner
– Romtemperaturstyring med integrert
termostat i alle rom.
– Utelys utstyrt med fotocelle, og temperatursensor for visning av utetemperatur i
alle rom.
– Automatisk vannutkobling, med 4 timer
forsinkelse, når funksjonene "borte" eller
"ferie" er aktivert.
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Dagslys: Slipp solen inn

Dagslysfaktor

Framtidens Aktivhus er utformet med øye for optimale dagslysforhold. Sjenerøse mengder
med dagslys kan gi bedre bomiljø
i en bygning som også har andre
fordeler: Det reduserer behovet
for elektrisk belysning, og sparer derved energi.

Fakta
Dagslyseffekten i Framtidens Aktivhus er
målt ved å bruke dagslysfaktoren (DF) som
effektindikator. Dagslysfaktoren er en vanlig og enkel målemetode for mengden dagslys i et rom.

I Framtidens Aktivhus sørger
store vinduer for fantastisk lys
i alle rom i første etasje. I andre
etasje har hovedrommet fire fasadevinduer og fire takvinduer.
Arkitekt Geir Brendeland er veldig fornøyd med at Framtidens
Aktivhus klarer å kombinere
energieffektivitet med utstrakt
bruk av vinduer:
- Dagslys er svært viktig. Det er
fantastisk å kunne skape et rom
som får inn dagslys hele dagen
og med utsikt i alle himmelretninger, sier Geir Brendeland.
Han tror at dagslyset vil være et
pluss i beboernes dagligliv:
- Å spise frokost i et hus i deilig
solskinn er bare helt topp. Vinduer gir oss kontakt med våre
omgivelser: været, fuglene og
skyene, sier arkitekten.

Den uttrykker prosentandelen av tilgjengelig dagslys i en etasje, sammenlignet med
det tilgjengelige dagslyset utenfor bygningen under definerte skyforhold. Jo høyere
DF-verdien er, desto mer tilgjengelig dagslys er det i rommet. Rom med en gjennomsnittlig DF-verdi på minst 2% anses for å ha

Dagslysfaktor %

dagslys. Et rom anses for å ha sterkt dagslys dersom DF er over 5%.
Dagslysfaktor analysen har blitt utført, ved
bruk av datasimulering. Tallene under viser
dagslysfaktor nivået i hver etasje og effekten av de installerte takvinduene.

2,5 % gjennomsnitt
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Materialer
Framtidens Aktivhus har hentet inspirasjon fra gamle konstruksjonsteknikker. Samtidig peker nye materialer og detaljerte sammensetninger
mot framtiden. Vinduer og solfangere er viktige elementer i aktivhuset. Bygningen som helhet viser at du har frihet til å velge fra en serie ulike
materialer, også når du skal bygge et hus som bruker lite energi og er miljøvennlig.

Kjeller, fundamenter – Leca Weber Norge

Veggene er bygget av Leca Isoblokker, som er tradisjonelle
lettbetongblokker med 10 cm ekstra isolasjonsmateriale
midt i blokkene. I tillegg er det et 50 mm dreneringssystem
av ekspandert polystyren på utsiden av veggen. Kjellerveggene i aktivhuset har en U-verdi på 0,14.
Kjellergulvet er i betong, isolert med 20 cm ekspandert
polystyren (Isopor)

Yttervegger

Ytterveggene i aktivhuset har en U-verdi på 0,12.
De er bygget som vanlig reisverk, men er betydelig tykkere
(8 " stendere) enn det som har vært vanlig. De består av:
Fra innsiden: 16 mm trepanel, 5 cm Glava Extrem, diffusjonssperre, 20 cm Glava Extrem, 2 cm asfaltplater, lag av
krysslekt lagt horisontalt, et nytt lag av 5 cm Glava Extrem,
lag av krysslekt lagt vertikalt, 5 cm Glava Extrem, vindtettingsduk og ytterkledning av trepanel.
Glava mineralull er et svært godt ikke-hygroskopisk isolasjonsmateriale som ikke tar opp vann gjennom kapillæraktivitet og som er dimensjonsstabilt. Mineralull er et av materialene med lavest radonutstråling.

Tak

Solskjerming for takvinduer - VELUX Norge AS

Takvinduene er utstyrt med utvendig screen - MML for å
unngå overoppheting på varme dager, og med innvendig
blendingsgardin - DML for å redusere varmetapet på kalde
dager.
På solfylte vår- og høstdager vil solvarmen komme inn gjennom takvinduene og varme opp huset. Når solen går ned om
ettermiddagen vil temperaturen i huset synke, og dette blir
registrert av sensorene. De innvendige blendingsgardinene
vil da automatisk gå ned for å redusere varmetapet. Screenen
er transparent slik at den slipper inn dagslyset.

Fasadevinduer, dører – NorDan

Fasadevinduer, balkongdør og inngangsdør er levert av NorDan (www.nordan.no): Alle er av passivhusstandard med en
U-verdi på 0,7. Ettersom vindusarealet er relativt stort for å
sikre godt dagslys, er vinduenes U-verdi svært viktig.

Screen for vertikale vinduer – Celcius

Vinduene som vender mot sør er utstyrt med screen fra Celsius (4 stk. ZIP SCREEN - TYPE Celsius 95 mm med motor,
aluminiumskassett og styreskinner, samt duk som går i glidelåssystem, som holder ute nesten 90 % av solvarmen på
varme dager. Dette er viktig for å unngå at huset blir overopphetet. Screenene er elektrisk drevet og automatisk
styrt, akkurat som takvinduene. Fordi U-verdien er så lav
som 0,7 er ikke vinduene utstyrt med innvendige blendingsgardiner for å hindre varmetap.
Systemet er designet for sterk vindstyrke. Automatisering
levert av SOMFY.

Takkonstruksjonen fremstår med en enestående pyramideform. Denne formen kombinert med takvinduer og full takhøyde innvendig gir en imponerende annenetasje, full av
dagslys og romfølelse. Pyramideformen er en uvanlig idé fra
arkitektene, som har kombinert tradisjonelle norske byggeteknikker med eksperimentell form.
Taket har en U-verdi på 0,10.
Det er godt isolert med 500 mm Glava Extrem, lagt i fire
forskjellige lag for å eliminere kuldebroer. Det er en vindsperre utvendig og en diffusjonssperre innvendig.

Huset har en dobbelgarasje med rulleport i begge ender,
samt to store glassdører i begge ender av vindfanget.

Taktekking – Rheinzink

Vedovn og peis – Jøtul

Taket er tekket med sinkplater levert av Rheinzink. Denne
løsningen er relativt kostbar, men trenger til gjengjeld ikke
vedlikehold på 60-70 år. Sink reflekterer lyset og omgivelsene. Dette spesielle taket ble valgt for å vise alternative løsninger og inspirere til nye ideer. Dette eksempelet viser at
du står fritt til å velge mellom ulike materialer hvis du vil
bygge et hus som skal bruker lite energi og være miljøvennlig.

Takvinduer – solskjerming – VELUX Norge AS

Takvinduer sikrer godt dagslys og bidrar til naturlig ventilasjon. I huset ble det brukt GGU S06 elektrisk drevne takvinduer med 3-lags glass, og innvendige elektriske blendingsgardiner DML.
VELUX takvinduer har en U-verdi på 1,0. Takvinduer spiller en
veldig viktig rolle i et aktivhus. De sørger for godt dagslys i
huset samtidig som de er svært viktig for husets ventilasjon.
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Garasjeporter og vindfangsdører – Hörmann

Huset er utstyrt med to ildsteder. En frittstående vedovn i
første etasje, og en innebygd peisinnsats i andre etasje.
Begge ildstedene er levert av Jøtul.
Vedovner er et miljøvennlig alternativ som varmekilde
(utslipp CO2: 0,10 %, utslipp av støv: < 20mg/Nm3, varmeeffekt: 5 kW, energieffektivitet: 82 %)
En frittstående vedovn er liten, og det gjør den svært
plasseringsvennlig. Det enestående utseendet er skapt
av Hareide Design.
Vedovnens sidevinduer gir spesielt god opplevelse av flammene. Den er brukervennlig med bare én ventil som styrer
både opptenningsluft og primærluft.

Varmegjenvinningsenhet – Swegon

Varmegjenvinningen er levert av Swegon (CASA R120).
Luftbehandlingsenhet med roterende varmeveksler, luftstrømmer opp til 430 m³/t, maksimum luftstrøm er 120 l/s.
Den gjenvinner mer enn 80 % av varmen fra avtrekksluften.
Det er en separat avtrekkstilkobling for kjøkkenviften, og
avtrekksluft passerer ikke gjennom varmeveksleren. Den
styres fra et styringspanel, leverer balansert ventilasjon
med varmegjenvinning og leverer en god løsning for hybrid
ventilasjon i et aktivhus.

Varmtvannsbereder – Oso

Styresystem – Instell (KNX)

Med KNX kan beboerne styre alt lys, varme, ventilasjon osv.
fra alle rom i huset. KNX regulerer lysnivået, ventilasjonsnivået, romoppvarming, solskjerming, åpning/lukking av
vinduer og hjemme/ute/natt-funksjoner.

Prosjektering og elektriske installasjoner
– Vintervoll
Sentralstøvsuger – IPC Foma

Integrert støvsugersystem i huset.

Leverer varmtvannsbereder som dekker både tappevann og
vann til gulvvarme på bad og i entré.

Innvendige ferdigstillelser:

Elektrisk utstyr – Schneider Electric

All belysning i aktivhuset er basert på LED.

Det er installert et stort antall stikkontakter i huset. Det
gjør det mulig å bruke elektrisk utstyr uten skjøteledninger.

Innvendig og utvendig belysning – SG
Kjøkken- og baderomsinnredning – Sigdal
Steinplater til kjøkkenbenken – Gautvik
Innerdører / skyvedører – Scanflex
Badekar – Interform
Armaturer – Oras
Tregulv – Kjeldstad trelast/Gilstad gulv
Trepaneler på vegg

Alle innervegger er kledd med 14 x 70 mm granpanel,
beiset med hvite pigmenter

Fliser for vegger og gulv – Norfloor

Fliser for baderomvegger: Italian Appiani, Snow 10 x 40
Fliser for baderomgulv og gulv i entré: Italian Appiani,
Metallica – 04 Bronzo 2,5 x 2,5

Maling - Jotun

Tregulv og trapper: Oxan - 40 NCS-S 0804-Y30R.
Tak: Hvit Sens Jotun 02
Kjeller: Hvit Jotaproff 07 pva

Innvendige og utvendige trapper
– Tydal Trappefabrikk
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Konstruksjon

Fakta
Takhøyde 1. etasje
Takhøyde 2. etasje
Takvinkel
Areal
Boligareal 1. etasje
Boligareal 2. etasje
Areal terrasse
Hall og garasje
Tomt
Vegg system
Trykktest

Takkonstruksjon i tre er levert av Kjeldstad Trelast
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Foto av ferdig himling

2,70 m
2,20 - 4,8 m
27°
165 m2
68 m2
68 m
68 m2
12 m2 + 38 m2
408 m2
Rammekonstruksjon i tre
0,3

Mer informasjon og bilder fra byggeprosessen finnes på http://www.framtidensaktivhus.no
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Sunt inneklima: En avgjørende kvalitet

Interiør: Fleksibel enkelhet

Som innbyggere i et moderne samfunn
tilbringer vi det meste av tiden innendørs.
Luftkvaliteten i våre hjem og arbeidsplasser påvirker oss daglig, og mange mennesker betrakter et godt inneklima som en
svært viktig kvalitet ved et hjem. Et forhold
som produsenter av energieffektive hus
må være oppmerksom på, ifølge professor
Anne Grete Hestnes ved NTNU, Norges
Teknisk Naturvitenskapelige Universitet.

Interiøret i Framtidens Aktivhus er designet for å være lett, enkelt og fleksibelt.
Rommene er store og veggene er enten
hvite eller kledd med trepaneler av lys gran.
Ifølge arkitekten til Framtidens Aktivhus,
Geir Brendeland, har trepanelene mange
gode egenskaper:
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– “Jeg tror mange huskjøpere bekymrer seg for luftkvaliteten,”
sier professor Hestnes.
Hun ser på Framtidens Aktivhus som et lovende prosjekt:
– “Jeg tror det er svært viktig å vise at kvaliteter som luft og lys
er kompatible med energieffektive bygninger”
sier professor Hestnes.

– Tre er et fornybart, naturlig materiale,
som skaper en god atmosfære. Det snakker
til mennesker på en svært emosjonell måte.
Når du tar på det kjennes det varmt, og det
har en tydelig duft, sier Geir Brendeland.

Et annet initiativ for å styrke husets atmosfære er ildstedene. De bidrar til å varme
opp huset, men har også andre fordeler:
– Beslutningen om å installere to ildsteder,
ett i hver etasje, handler ikke bare om
oppvarming. Åpen ild er koselig og bidrar til
å skape god stemning, sier Richard Ligård,
prosjektleder for Framtidens Aktivhus.
Geir Brendeland har også en forkjærlighet
for peiser. De er en del av hans visjon om et
hus som kombinerer det beste fra fortiden
og nåtiden:

– Det er viktig å integrere grunnleggende
menneskelige behov i et hus fylt av ny
teknologi. Ildstedenes kvaliteter er enkle å
forstå for alle, men kanskje enda mer når
du bor langt mot nord, sier arkitekt Geir
Brendeland.
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Utvendig: Svart og blankt
Tradisjon møter ambisjon på utsiden av
Framtidens Aktivhus. Tradisjon er synlig i
det svarte treverket som dekker de fleste
fasadene. Ambisjonene formelig stråler
gjennom solfangerne. De bidrar til å minimere behovet for elektrisk oppvarming av
vann.
– Trepanelet er mørkt, slik at det absorberer solenergien. Det fungerer veldig bra
visuelt, sier arkitekt Geir Brendeland. Han
synes trepanelet passer perfekt inn i strategiene for Framtidens Aktivhus om å gi
anerkjennelse til tradisjoner og gjøre bruk
av lokal ekspertise:
– Trepanelet som ble valgt er vanlig i
Norge. Vårt selskap bruker det mye. Det er
en referanse til eksisterende bygningsteknikker, det er billig og lokale tømmermestere har massevis av erfaring med dette
materialet, sier Geir Brendeland.
Innsiden av hagegjerdet er malt i svært
lyse, pastell-lignende farger, for å fremheve
dagslysets bevegelse i løpet av dagen.
Framtidens Aktivhus ligger i et spektakulært landskap. Huset og hagen er imidlertid
utformet for å passe i et tett befolket
bymiljø, forteller arkitekt Geir Brendeland:
– Når du er nede i første etasje eller i hagen
blir omgivelsene, naboen og trafikken usynlig. Men du kan likevel føle landskapet. Hvis
du flytter deg til terrassen i annen etasje,
er du igjen i kontakt med omgivelsene. Det
er to svært forskjellige rom, men på det
samme, relativt begrensede området, sier
arkitekten. Han peker på at eksteriøret
skaper mange muligheter for huseierne:
– Om sommeren kan beboerne bevege seg
rundt i hagen og på terrassen. Dørene mellom innkjørselen og hagen kan også åpnes.
Når de er lukket har barna en perfekt og
trygg lekeplass, sier Geir Brendeland.
Både arkitekten og prosjektleder Richard
Ligård poengterer at familien, som en
dag skal overta huset, kan gjøre sine egne
valg om hvordan de vil leve i Framtidens
Aktivhus:
– De kan bruke rommene og omgivelsene
akkurat slik de måtte ønske. Det er deres
eiendom, fastslår prosjektleder Ricard
Ligård.
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Environment:
Miljø: Lokale løsninger
local solutions
Ifølge spesifikasjonene for Aktivhus
skal bygningene ha så liten miljøpåvirkning
som mulig. Bruken av lokale materialer
reduserer behovet for transport og behandling på byggeplassen. Dessuten er
det en del av visjonen at det miljøvennlige
huset skal være enkelt å tilpasse regionale
forhold. Framtidens Aktivhus hadde derfor
fokus på lokalt næringsliv.

sør-vest fasade

– Vi valgte med vilje lokale håndverkere
og leverandører for å involvere den lokale
byggebransjen i prosjektet, forklarer prosjektleder Richard Ligård, og legger til:
– Det har vært en takknemlig oppgave å
introdusere ideen om Framtidens Aktivhus
for bransjen. Mange har bidratt med mye
støtte og kreativitet.

Richard Ligård ser på Framtidens Aktivhus
som et nødvendig tiltak for å forberede
bygningsbransjen:
– Overalt er det en voksende politisk
bevissthet mot energispørsmålet. Jeg
er overbevist om at vi vil få se strengere
lovgivning i framtiden, sier prosjektleder
Richard Ligård.

nord-øst fasade

nord-vest fasade

sør-øst fasade

Framtidens aktivhus er et nødvendig tiltak for å forberede
byggebransjen på framtiden.

Ytelse: To år med oppfølging
For å evaluere effekten av Framtidens
Aktivhus og det installerte utstyret, vil det
bli samlet inn data for energiforbruk og
andre ytelsesmålinger gjennom husets to
første leveår.

Framtid: Erfaringer for bruk

i gamle og nye bygninger

Professor Anne Grete Hestnes, som bidro
med rådgivning i byggeprosessen, fremhever viktigheten av å evaluere ulike sider
ved Framtidens Aktivhus:
- Huset er forutsatt å være et energieffektivt hus, så vi må dokumentere at dette
virkelig er tilfelle. Og til slutt er det viktig
å spørre beboerne om deres erfaring med
styringssystemet, sier professor Hestnes.

Framtidens Aktivhus vil ikke mangle gode
naboer. Richard Ligård, daglig leder i Framtidens Aktivhus as, vil ta med seg erfaringene som innhentes fra den energieffektive
bygningen:
– Alle disse erfaringene vil bli tatt med når
vi planlegger det nye huset – en nabo til
Framtidens Aktivhus. I tillegg planlegger vi
å bygge rekkehus på tomten.
Erfaringene fra Framtidens Aktivhus vil
være til nytte når vi bygger de nye husene,
sier Ligård. Vi tror imidlertid at løsningene

30 FRAMTIDENS AKTIVHUS

som prøves ut i Framtidens Aktivhus, ikke
bare er anvendelige i de nye byggene:
– Solfangere og takvinduer kan også
forbedre inneklimaet i eksisterende bygninger. Det samme kan isolasjon og vinduer
med lavere U-verdi. Selv gamle og dårlig
vedlikeholdte bygninger kan bli mer energieffektive, hvis de riktige endringene og
løsningene blir tatt i bruk. Prosjektet vårt
er svært relevant også for eksisterende
bygninger, sier Richard Ligård.
En del av visjonen med Framtidens Aktiv-

hus er å vise publikum at energieffektive
bygninger ikke bare er eksperimentelle
konstruksjoner, men at de faktisk kan være
attraktive, moderne hjem. Den visjonen er
allerede delvis oppfylt, sier Richard Ligård:
– All oppmerksomheten vi får på dette prosjektet, viser at interessen for miljøvennlige
hus absolutt er til stede.
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