Sunne Rekkehus
Aktivhus i Stjørdal

Aktivhus
Aktivhus er en visjon for bygninger som skaper sunnere og
mer komfortable liv for beboerne, uten å skade miljøet –
dette fører oss mot en renere, sunnere og tryggere verden.
Aktivhus foreslår en målramme for hvordan man skal utforme bygninger slik at man bidrar positivt til folks helse
og velvære, med fokus på inne- og uteklima og bruken av
fornybar energi.
Sunne Rekkehus er basert på erfaring. VELUX gruppen
har vært med på å bygge Aktivhus over hele Europa,
Canada og USA. Mange av husene ble utformet som sammensatte eksperimenter for å få kunnskap og innsikt som
kunne deles med bygningsbransjen.
Dagslys kan redusere utslipp med 15 OOO 000 tonn C02
årlig i Europa. Dagslys reduserer energiforbruket til belysning.

Så mye mer enn
et takvindu
Siden VELUX gruppen ble etablert i 1941 har betydningen
av dagslys i bygninger og for folks livskvalitet stått svært
sentralt i bedriftens strategi. I dag er bedriften fremdeles
svært opptatt av å skape design som bringer dagslys og
frisk luft inn i folks hverdag og som samtidig sparer energi
og reduserer belastningen på miljøet.

KOMFORT

MILJØ

ENERGI

Aktivhusets visjon definerer svært ambisiøse og langsiktige
målsettinger for framtidens bygningsmasse. Formålet
med visjonen er å samle interesserte aktører ut fra en
balansert og enhetlig tilnærming til bygningers utforming
og funksjon, samt legge til rette for samarbeid på bygningsprosjekter, produktutvikling, forskningsinitiativer og
funksjonsmål som kan bringe oss nærmere visjonen.
Et Aktivhus blir vurdert på grunnlag av samvirket mellom
energiforbruk, inneklimaforhold og påvirkningen på det
ytre miljøet.

Dagslys kan redusere
CO2-utslippene med 15.000.000
tonn hvert eneste år.
Dagslys reduserer energibehovet
for kunstig belysning.
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Rimelig
og fantastisk
Hjemmet utgjør en ramme for hverdagen. Den bør skape
optimale boforhold til en rimelig pris. Sunne Rekkehus
i Stjørdal ble utviklet og bygd som hus med et vakkert
design, sunt inneklima og minimalt energiforbruk.

Åpne øynene
og trekk pusten:
dagslys og frisk
luft skaper velvære
og god helse

Ved å kombinere Aktivhus-prinsippene med lokal ekspertise og erfaring kan man tilby Sunne boliger til en langt
rimeligere pris enn energieffektive bygninger flest:

“Det spesielle med disse rekkehusene er
alle de eksklusive detaljene og Aktivhusstandarden som fås til en kvadratmeterpris på linje med tradisjonelt nyoppførte
rekkehus i samme område”, sier eiendomsmegler Torstein Nordby fra Stjørdal.

I moderne samfunn tilbringer vi opptil 90 % av tiden
innendørs. Da sier det seg selv at bygningene der vi
arbeider og leker kan enten forbedre eller svekke helsen
vår og velværet vårt.
Aktivhus-løsninger har fokus på å skape et sunt og behagelig inneklima. Ved å benytte ny teknologi og velprøvde
løsninger klarer Aktivhus-bygninger å kombinere et lavt
energiforbruk med et behagelig og sunt inneklima.
Noen av de viktigste funksjonene i Sunne Rekkehus er
VELUX INTEGRA® takvinduer, som sikrer naturlig ventilasjon, mye dagslys og innebygd solskjerming. Takvinduene
kan programmeres til å åpne seg 2 til 4 ganger per dag for
å skifte ut inneluften og dermed sikre bedre luftkvalitet i
huset gjennom hele dagen.
For å forstå bedre hvilken betydning inneluften har for
helsen vår, må vi tenke på hvor mye luft vi puster inn hver
dag. En vanlig person inntar 2 kg mat og vann per dag,
mens luftinntaket er på 15 kg per dag. Det er helt klart en
stor helsemessig betydning (C. Nilsson, Air, Swegon Air
Academy, 2008).
Et sunt inneklima bidrar til å forebygge sykdommer som
astma og allergier, særlig blant barn. I Sunne Rekkehus blir
den gode luftkvaliteten sikret ved hjelp av et enkelt CO2 kontrollsystem, som sender et signal til VELUX INTEGRA®
takvinduene om at de skal åpne seg hvis CO2 -nivået i rommet overstiger 1 000 ppm. Uteluft inneholder ca. 400 ppm.
Et innstilt område for CO2 på 750 til 1 000 gir svært god
luftkvalitet, mens en CO2 -konsentrasjon over 1 200 ppm
indikerer dårlig luftkvalitet.

90%
10%
Vi oppholder oss inntil 90 % av
tiden innendørs – vi bor, jobber,
lærer og leker.

15%

Dagslyset er en viktig komponent i arkitekturen til Sunne
Rekkehus. Godt arbeidslys sikrer økt produktivitet og konsentrasjonsevne hos både barn og voksne. Naturlig lys har
en positiv effekt på humøret og velværet vårt. Når man
kan sanse solens bevegelser, knyttes en hektisk og moderne
livsstil til naturens egen rytme.

• Et sunt inneklima er spesielt viktig på barnas soverom.
Lek og søvn øker CO2 -nivået. Takvinduene sikrer rask
utlufting.
• Med VELUX takvinduer kan du styre dagslyset og den
friske luften inn i hjemmet slik at du og familien din får
et sunt inneklima.
• Tilstrekkelig dagslys på barnas rom bedrer læreevnen
og øker velværet.
• Godt lys på dagtid og mørke soverom om natten stabiliserer døgnrytmen, som igjen gir bedre søvnkvalitet.

Barns læreevne øker
med opptil 15 % når de har
et sunt inneklima.
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Om Sunne
Rekkehus
De seks rekkehusene er fordelt på to rader, og ligger
i boligfeltet til Stjørdal Aktivhus utenfor Trondheim.
Nybyggområdet omfatter også en enebolig, et såkalt
Fremtidens Aktivhus Norge, som ble bygd i 2012.
Sunne Rekkehus ligger i en atskilt sidegate fra hovedveien, og er dermed omgitt av trygge omgivelser.
Beboerne i området har utsikt over Trondheimsfjorden
og nærhet til fjellet. Hvert rekkehus har et boareal på
138 kvadratmeter fordelt på to etasjer. Alle er utstyrt
med terrasse.
Oversikt. Visualisering av boligfeltet med
Aktivhus i Stjørdal. Sunne Rekkehus og
Fremtidens Aktivhus Norge.

Med flere soverom, et praktisk vaskerom og en stor
terrasse inneholder rekkehusene en rekke bekvemmeligheter til hele familien, uansett størrelse og livsstil.
Husets naturlige midtpunkt er den romslige kjøkkenløsningen i annen etasje. Her slipper takvinduene inn dagslyset ovenfra, og fasadevinduene gir en fantastisk utsikt
til området rundt.
Hvert av de tre soverommene, to i første etasje og ett i
annen etasje, er utstyrt med vinduer som sikrer en enkel
og rask utlufting. God søvn er ingen tilfeldighet, og en
medvirkende faktor er tilstrekkelig frisk luft. I tillegg vil
jevnlig utlufting forhindre at det oppstår problemer med
inneklimaet, slik som mugg og fuktskader.
I stuen nede i første etasje kommer dagslyset inn ovenfra.
Ved hjelp av en lystunnel i taket ledes dagslyset inn i
rommet, og behovet for elektrisk belysning blir dermed
redusert.

Sunne Rekkehus ligger i
Hjelseng i Stjørdal.

Treverk er et mye brukt materiale i Sunne Rekkehus,
både på utsiden og innendørs. I tillegg til at det skaper
en vakker og lun konstruksjon, kan treverket hentes fra
lokalmiljøet og har vært brukt som byggemateriale i
Norge i århundrer. Erfaringen til lokale bygningssnekkere
og leverandører sikrer dermed arbeid av høy kvalitet.

Første etasje

Andre etasje

Designertips:
Takvinduer kombinert med
vertikale vinduer gjør at
rommet føles enda større.

Dagsone

Utførelse
Formen på huset er optimalisert etter klimaet og forholdene i området. Forholdene for dagslys i husene er
dermed optimalt utnyttet. Ved å flytte stuen til annen
etasje ble det mulig å skape en jevnt belyst dagsone
med bedre utnyttelse av den smale tomten.
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Nattsone

Bruk både fasadevinduer og
takvinduer til å maksimere
kaminvirkningen. Plassering
av vinduer på hver side av
rommet gir bedre tverrventilasjon.
Lystunneler leder dagslyset
til første etasje, og til badet
i annen etasje, og reduserer
dermed strømforbruket.
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Aktivhus-radar
Komfort

Aktivhus-radaren gir raskt oversikt over i hvilken grad de
ulike kriteriene for komfort, energi og miljø er innfridd.
Figuren viser også hvordan grensene for de ulike kriteriene
henger sammen.

Dagslys
• Sunne Rekkehus har gode forhold for dagslys. Selv når
det er overskyet oppleves annen etasje som lys og jevnt
belyst.

KOMFORT

Varmeforhold
• Ved hjelp av takvinduenes utvendige og innvendige
solskjerming kan heten fra solen reduseres betydelig
sommerstid.
• Romtemperaturen kan holdes under 26°C i 97 % av tiden
om sommeren med programmert ventilasjon om natten
via strategisk plasserte vinduer (ventilerende kjøling).
• Oppvarmingen kan enkelt reguleres til en behagelig
romtemperatur.

1.2 Varmeforhold

1.3 Innendørs
luftkvalitet

1.1 Dagslys

1
1

2
2

3.3 Bærekraftig
bygging

3
3

2.1 Energibehov

4
4

Innendørs luftkvalitet
• Med både naturlig og mekanisk ventilasjon er Sunne
Rekkehus sikret en luftkvalitet med svært lav CO2 konsentrasjon. Innendørs luftkvalitet måles vanligvis i
ppm, parts (deler) per million, og der en konsentrasjon
på 1 000 regnes som god luftkvalitet. Sunne Rekkehus
har en ppm på under 1 000 – året rundt.

4

JØ
MIL

2.2 Energiforsyning
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3.2 Forbruk av
drikkevann

1

3.1 Miljømessig
belastning

2.3 Primær
energiytelse

Aktivhus-radaren viser bygningens
ytelse basert på beregnede data.
Beregning av ytelse

Nøkkelprinsipper for Aktivhus:
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 regulere for beboerne,
og som samtidig oppmuntrer til ansvarlig miljøatferd
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

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 med høyt
resirkulert innhold, og som legger til rette for egen
resirkulering eller gjenbruk
www.activehouse.info

Mekanisk ventilasjon på vinteren

Varmegjenvinningssystem

CO2

Kontroll på CO 2 -nivået

Energi
• Det totale energibehovet i Sunne Rekkehus er 51 kWh/m2
i året til oppvarming, oppvarming av vann, ventilasjon,
tekniske installasjoner og strøm til belysning. Det er 63 %
mindre enn en gjennomsnittlig enebolig i Norge.
• Målet er at energiforsyningen til et Aktivhus skal baseres
på fornybare og CO2 -nøytrale energikilder. I Stjørdal
kommer 100 % av all energi som leveres til husene fra
vannkraft.
• Solfangere som er montert på taket gir 11 kWh/m2 i året
til oppvarming av vann.
• Om vinteren sørger mekanisk ventilasjon for at det hentes
inn frisk uteluft som varmes opp i en varmeveksler, og
dermed reduseres energien som trengs til å varme opp
kald luft.
• Hvert rekkehus er utstyrt med vedovn som en miljøvennlig, alternativ varmekilde.

Solvarme gevinst

Solfangere

Vedovn
Vanntank
Elektrisk gulvvarme
100 % av all energien som leveres
til huset kommer fra vannkraft

Utnyttelse av dagslys

Miljø
• Den lette konstruksjonen er i sin helhet oppført med
lokalt trevirke, og det betyr at over 75 % av bygningen
kan resirkuleres etter endt levetid.
• Vannforbruket reduseres med spareanordninger montert
på dusj og vask.
• En detaljert analyse av husets levetid bekrefter at
bygningen er i svært god miljømessig likevekt.

Aktivhus er et initiativ som støttes av VELUX gruppen
10 SUNNE REKKEHUS

VELUX 11

Komfort – dagslys
Lys opp hverdagen
Det kan være vanskelig å skape gode forhold for dagslys i rekkehus
siden de ofte bare får inn lyset fra to sider. Men i Sunne Rekkehus
sikrer både fasadevinduer og takvinduer for godt dagslys til midten
av gulvplanet i andre etasje. Takvinduer gir ofte dobbelt så mye lys
som vertikale vinduer. Det ble benyttet et integrert designverktøy
til å optimalisere forholdene for dagslys i Sunne Rekkehus, slik at litt
av lyset fra de høyt plasserte takvinduene kunne nå første etasje
gjennom en åpen trapp. I tillegg kan vinduene brukes til å regulere
termisk komfort.
Analyse av dagslysfaktor
Dagslysfaktoren (DF) er en velkjent ytelsesindikator som brukes til å
evaluere mengden tilgjengelig dagslys i et rom. Den viser tilgjengelig
dagslys innendørs i prosent på en flate sammenliknet med mengden
tilgjengelig dagslys utenfor bygningen, uhindret og når det er overskyet. Jo høyere DF, desto mer dagslys slippes det inn i rommet. En
gjennomsnittlig DF på under 2 % gjør at rommet ofte vil se dunkelt
ut og det vil være behov for elektrisk belysning, mens det vil holde
med dagslys innendørs når gjennomsnittlig DF er på over 5 %.
Figurene til høyre viser nivåene på dagslysfaktoren i hver etasje og
betydningen av takvinduene som er installert. Høye dagslysnivåer
i oppholdsrommene i andre etasje, i tillegg til rikelig med utsyn,
bidrar til at beboerne sanser omgivelsenes skiftende rytme i løpet
av dagen.

Gjennomsnittlig
DF 3,8%

Gjennomsnittlig
DF 3,1%

Gjennomsnittlig
DF 2,4%

Oversikt over dagslysfaktor
i første etasje

Betydningen av takvinduer
Det ble utarbeidet gjengivelser av belysningsstyrke for å sammenlikne situasjonen med og uten takvinduer på belysningsnivåene innendørs. Figurene under med gjengivelsene viser forskjellene i målt
belysningsstyrke på kjøkkenet med og uten takvindu. Takvinduene
sikrer ikke bare rommet dobbelt så høye belysningsnivåer, men de gir
også en jevnere fordelt belysning i ansiktshøyde og langs gulvet.
Belysningsstyrke måles ut fra mengden lys som treffer flaten. Det
oppgis vanligvis i lux.

Gjennomsnittlig
DF 6,4%

Gjennomsnittlig
DF 4,9%

Oversikt over dagslysfaktor
i andre etasje
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Dagslysfaktor i %
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Simuleringer ble utført av
VELUX Daylight Visualizer 2, et
programvareverktøy som brukes
til utforming og analyse av
dagslysbelysning. Vil du vite mer
eller laste ned informasjon, kan du
gå til http://viz.velux.com.
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Thermal comfort
VELUX INTEGRA® Active klimakontroll
Skiftende årstider, konstant velvære
Et Aktivhus er konstruert slik at det skal sikre optimal
termisk komfort om både vinteren og sommeren.
Energibalanse-programmet gjør det mulig å senke eller
heve screens automatisk for å unngå overoppheting
om sommeren eller slippe inn passiv soloppvarming på
vinteren.

Intelligente systemer spiller en viktig rolle i moderne
hjem for å sikre et optimalt inneklima. VELUX INTEGRA®
Active klimakontroll er et sensorstyrt kontrollsystem
som tilpasser solskjermingen automatisk etter sollyset og
temperaturen utenfor huset.
Sunne Rekkehus er utstyrt med automatisk kontroll av
utvendige screens.
VELUX INTEGRA® Active klimakontroll sikrer
helautomatisk kontroll over utvendig solskjerming og
innvendige gardiner for å optimalisere innendørs termisk
komfort og energiytelse.

Termisk komfort avhenger ikke bare av romtemperaturen,
men av en lang rekke faktorer som aktivitet, klær og
hvordan beboerne selv vil ha det. Det er seks faktorer
som har stor innvirkning på følelsen av termisk komfort:
•
•
•
•
•
•

På sommerhalvåret sørger kontrollsystemet for at
solskjermingen kjøres ned når solstrålene ellers ville
skapt overoppheting. Dette reduserer kjølebehovet til et
minimum og sikrer en stabil og behagelig romtemperatur.
På vinterhalvåret passer den intelligente algoritmen på at
solskjermingen står oppe når den passive solvarmen kan
brukes til å varme opp bygningen slik at varmebehovet
reduseres. Om natten lukkes solskjermingen for å øke
vinduenes isoleringsevne og på den måten redusere
varmebehovet ytterligere.

Aktiviteten til en person
Hva slags klær personen har på seg
Luftens bevegelse
Stråletemperaturen [°C]
Lufttemperaturen [°C] i rommet
Den relative luftfuktigheten i rommet.

Lufthastigheten og den relative luftfuktigheten
påvirkes av hvordan vinduene brukes til ventilasjon;
både ventilasjonsklaffen og vanlig åpning har betydning.
Lufttemperaturen og stråletemperaturen påvirkes av
varmeoverføringen og sollyset gjennom vinduene, og av
bruken av ekstrautstyr, slik som screens og skodder.

Effekten av solskjerming på termisk komfort
Resultatet av en undersøkelse om aktiv solskjerming i
huset (se figuren nedenfor) viser at den tiden på året
når opplevd temperatur er utenfor komfortområdet,
reduseres betydelig med intelligent solskjerming.
10,0%

8,0%
600
6,0%
400

4,0%

200

2,0%

Antall timer med temperatur over nivået

800
Tid på året med temperaturer over nivået

Utvendig og innvendig solskjerming
for å unngå overoppheting om
sommeren eller slippe inn passiv
soloppvarming på vinteren.

0

0,0%
Ingen solskjerming

>26°C

>27°C

Intelligent
solskjerming på
takvinduer
>28°C

Intelligent
solskjerming på alle
vinduer
>29°C

>30°C

Beregnet termisk inneklima i stuen, spisestuen og på
kjøkkenet; tre ulike alternativer for solskjerming i løpet
av 1 år. Resultatet i figuren over viser antall timer / tid på
året når opplevd temperatur er utenfor komfortområdet.
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Komfort – innendørs luftkvalitet

Frisk luft med minimalt energitap
Sunne Rekkehus har en hybrid ventilasjonsløsning
som sikrer god luftkvalitet innendørs året rundt. Frisk
luft tilføres med naturlig ventilasjon gjennom VELUX
INTEGRA® takvinduer. Takvinduene kan programmeres
til å utføre naturlig ventilasjon automatisk ved behov,
og styres med fjernkontroll. Den naturlige ventilasjonen
kombineres med et balansert mekanisk ventilasjonssystem med varmegjenvinning, som sparer både energi
og penger.

100%
3000
80%

2500
2000

60%

1500
40%
1000
20%

500

Måneder / tid på året med timer under 750 ppm

Ved å åpne vinduene skiftes inneklimaet øyeblikkelig, og
dette får en direkte innvirkning på lufttemperatur, lufthastighet og luftfaktor. Effektiv utlufting kan oppnås ved
å ha flere vinduer åpne som er plassert i ulike retninger
eller forskjellige høyder i hvert hovedrom. Det bør også
finnes gode muligheter for tverr- og oppdriftsventilasjon
mellom flere rom og gjennom bygningen.

Innendørs luftkvalitet i løpet av et år

Antall timer i året under 750 ppm

Frisk luft gjør at man straks føler seg lettere og mer opplagt. I tillegg har god luftkvalitet gunstig effekt på helse,
velvære og konsentrasjon. Men det kan være vanskelig å
oppnå. Luftforurensning kan skyldes elektroniske og flyktige organiske forbindelser eller leketøy og møbler. CO2
brukes som indikator på luftkvaliteten og hvor effektivt
ventilasjonssystemet fungerer. CO2 -konsentrasjoner fra
folk som puster er ofte høyere enn det som anbefales, og
dette viser at rommene ikke ventileres tilstrekkelig.

0

0%
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Feb
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Jun
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Sep Okt

Nov

Des

År

I (<750 ppm)

Figuren viser tiden på året med CO2 -nivå under 750 ppm i det
største soverommet. Dette oppnås i mer enn 95 % av året. Verdiene
vises også som prosentvis andel av bebodde timer, og brukes som
indikator på god luftkvalitet i rommet.
VELUX Energy and Indoor Climate Visualizer er brukt til å evaluere
ytelsen til enkeltfamilie-hus når det gjelder energi, ventilasjon og
inneklima.

2–4 utluftinger om dagen er alt
som trengs for å oppnå optimal
innendørs luftkvalitet.

Vinter

Sommer
er mengden fuktighet som dannes
av den daglige aktiviteten til en familie
på fire i hjemmet

Hybrid ventilasjon
Kombinert naturlig og mekanisk ventilasjon. Mekanisk ventilasjon
brukes om vinteren, og naturlig ventilasjon brukes resten av året.
Prinsippet sikrer god energiytelse for nyoppførte hus, og fungerer
godt sammen med VELUX INTEGRA® takvinduer.
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Energi

Miljø

Rundt om i hele verden jobbes det aktivt for å minimere
avhengigheten av fossilt brensel. Det å redusere energiforbruket i bygninger er noe av det viktigste vi kan gjøre
for å nå dette målet. Men energisparingstiltak medfører
altfor ofte en risiko for lite praktiske eller til og med
helseskadelige løsninger.
Aktivhus har fokus på det faktum at den mest bærekraftige energikilden er den energien vi ikke bruker. Hovedfokuset i konstruksjonsfasen av Sunne Rekkehus var
derfor et redusert energibehov, formen og retningen på
huset og aktiv bruk av dagslysbelysning for å redusere
behovet for energi til elektrisitet.

Sunne Rekkehus har flere ulike varmekilder. Gulvene er
utstyrt med ekstra isolasjon, og på badegulvet er det lagt
elektriske kabler. Varmtvannet varmes opp ved hjelp av
solfangere på taket, mens vanlig romoppvarming foregår
med elektriske panelovner samt en svært godt utprøvd
teknologi: vedovner. De gir en behagelig og effektiv oppvarming på kalde dager, og bærekraftig hentet treverk
er karbonnøytralt. I tillegg skaper vedovner en lun og
hyggelig atmosfære.

Miljø og materialer: lokale kilder, global påvirkning
I tråd med visjonen om at miljøvennlige hus skal tilpasses
regionale forhold, var det lokale byggherrer og leverandører som fikk i oppdrag å bygge Sunne Rekkehus.

Gjennomsnittlig energiforbruk er beregnet til rundt
51 kWh/m2 i året. Til sammenlikning bruker et gjennomsnittlig rekkehus i Norge ca. 140 kWh/m2 per år. Sunne
Rekkehus er bygd i henhold til norsk byggteknisk forskrift
TEK 10, som inneholder krav til visuell kvalitet, helse,
miljø, sikkerhet og energi.

Livsløpsanalyse (LCA) er et verktøy som brukes til å
avdekke og angi størrelsen av miljøpåvirkninger underveis
i forsyningskjeden til et produkt (utvinning og uttrekking
av råvarer, produksjon, distribusjon, bruk av produkter,
helt til slutten av levetiden). LCA-analysen av Sunne
Rekkehus viste blant annet at mer enn 75 % av bygningen
kan gjenvinnes.

Ifølge spesifikasjonene for Aktivhus skal bygningene
ha så liten miljøpåvirkning som mulig. Det ble utført en
detaljert livsløpsanalyse av bygningens levetid for å evaluere hvilken belastning Sunne Rekkehus har på miljøet.

Sommer

Alle materialer som brukes i Sunne Rekkehus overholder
REACH, som er EUs regelverk for kjemikalier. Bygningsrammen består av bjelker av laminert gran. Vegger og tak
er isolert med henholdsvis 25 og 35 cm med Glava mineralull. Over isolasjonen er husene kledd med farget furu.
Terrassene er bygd av behandlet furu og laminert gran.

Naturlig ventilasjon
Automatisk betjente VELUX INTEGRA® takvinduer
med utvendig og innvendig solskjerming
Avkjølende ventilasjon
om natten

Jevnt belyst interiør

Solfangere til oppvarming av vann

Det trenger ikke være vanskelig
eller dyrt å bo i et energieffektivt
hus. Du trenger heller ikke ofre
spennende arkitektur eller et
godt inneklima. Sunne Rekkehus i
Stjørdal er konstruert for å dekke
behovene til moderne familier.
Hvis du verdsetter fleksibilitet,
lønnsomhet og et sunt inneklima,
har du nå funnet ditt neste hjem.

Vanntank

Vinter
Vedovn
Utnyttelse av
solvarme

Ekstra isolasjon i gulvet

Mekanisk ventilasjon med
varmegjenvinningssystem
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Solfangere til oppvarming av vann

Elektrisk gulvvarme på
badet og i entreen

100 % av all energien som leveres
til huset kommer fra vannkraft

Solen gir 1 500 ganger så mye
energi som hele befolkningen
bruker per i dag.

Elektriske panelovner

Utnyttelse av
dagslys

En vedovn gir effektiv oppvarming på kalde dager
og skaper dessuten en hyggelig atmosfære.

Helt gratis og uten
skadelige bivirkninger.
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VELUX
automatisk styring

Frisk luft og et bedre inneklima

En god natts søvn

Bruk mindre energi

Bekymringsløs sikkerhet i hjemmet

Frisk luft bidrar til å klarne hjernen, og en behagelig romtemperatur kan bedre komforten. Derfor har VELUX INTEGRA®
kontrollpad forhåndsinnstilte programmer som automatisk
åpner takvinduene for å slippe inn frisk luft og senker gardinene
for å stenge varmen ute. Dette øker
energinivået til alle i familien.

Skap perfekte forhold for en god natts søvn. VELUX INTEGRA®
lufter ut soverommet automatisk, senker gardinene slik at det
blir helt mørkt, og hever dem på kommando slik at du i fred og
ro kan våkne opp til dagslyset.

La VELUX INTEGRA® gardiner og skodder spille en aktiv
rolle når du skal spare energi i hjemmet. Reduser behovet for
klimaanlegg om sommeren, og steng varmen inne på vinteren.
Oppretthold den temperaturen du vil ha, uansett hvordan
klimaet er der du bor.

De fleste familier har det travelt om morgenen. Derfor fungerer
VELUX INTEGRA® kontrollpad slik at du kan låse alle takvinduer
og dører med et tastetrykk før du drar hjemmefra. Når du reiser
på ferie, aktiverer systemet et program som får det til å se ut
som du fremdeles er hjemme, med gardiner som kjøres opp og
ned i løpet av dagen.

Inneklima-program:
Åpner automatisk takvinduet fire ganger per dag i
15 minutter, og skifter dermed ut all luften i et rom på
16 m2. Regelen er å lufte ut minst tre ganger per dag for
å opprettholde et sunt inneklima.

God natt-program:
Lufter ut automatisk i 15 minutter rett før du går til sengs,
og deretter senkes skoddene eller gardinene slik at rommet
blir mørkt og uten innsyn.

Du kan enkelt tilpasse dette programmet etter dine
daglige rutiner.
Ventilasjon-program:
Åpner takvinduet 50 % i 15 minutter før det lukkes automatisk. Aktiver programmet etter et bad, når du lager mat
eller når du har behov for å lufte ut med én gang og du ikke
vil måtte huske på å lukke det igjen.
Energibalanse-program
Energibalanse-programmet bruker historiske værdata
fra 25 ulike steder rundt om i Europa for å gi deg optimal
komfort innendørs, når som helst på året.

God morgen-program:
Åpner opp skoddene eller gardinene en anelse for å slippe
inn litt av morgenlyset. 10 minutter senere åpnes vinduet.
Etter ytterligere 10 minutter rulles skoddene helt opp, og
5 minutter etterpå lukkes vinduet automatisk.
Du kan enkelt tilpasse dette programmet etter dine daglige
rutiner.

Værdataene brukes til å senke eller heve gardiner og skodder automatisk for å unngå overoppheting om sommeren,
og slippe inn passiv solvarme på vinteren for å skape et
best mulig inneklima og samtidig redusere energiutgiftene
i de forskjellige årstidene.
Solskjerming-program:
Senker automatisk gardiner eller skodder i de varmeste
timene på dagen for å opprettholde en behagelig romtemperatur og forhindre at møblene falmer. Automatisk
solskjerming reduserer dessuten behovet for elektrisk
kjøling. Du kan enkelt tilpasse dette programmet etter dine
daglige rutiner.
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Energibalanse-program:
Energibalanse-programmet bruker historiske værdata
fra 25 ulike steder rundt om i Europa for å gi deg optimal
komfort innendørs, når som helst på året.
Værdataene brukes til å senke eller heve gardiner og skodder automatisk for å unngå overoppheting om sommeren,
og slippe inn passiv solvarme på vinteren for å skape et
best mulig inneklima og samtidig redusere energiutgiftene
i de forskjellige årstidene.

Solskjerming-program:
Senker automatisk gardiner eller skodder i de varmeste
timene på dagen for å opprettholde en behagelig romtemperatur og forhindre at møblene falmer. Automatisk
solskjerming reduserer dessuten behovet for elektrisk
kjøling. Du kan enkelt tilpasse dette programmet etter
dine daglige rutiner.

Forlate hjemmet-program
Lukker alle vinduer med et tastetrykk. Dørlåser og porter
lukkes også automatisk hvis de er koblet til systemet.
Hvis det er andre VELUX INTEGRA®-programmer som
kjører, blir disse overstyrt slik at det er ingen vinduer,
dørlåser eller porter som blir åpnet automatisk når programmet aktiveres.

På ferie-program:
Senker og hever innvendige og utvendige gardiner og
skodder til forskjellige tider i løpet av dagen og uken for at
det skal se ut som du er hjemme. Og med KFD-adapteren
kan VELUX INTEGRA® også slå på elektriske apparater
(lys, radio osv.) til programmerte tider. På ferie-programmet kan tilpasses til å gjøre akkurat det du vil – og det
aktiveres med et tastetrykk.
Merk: På ferie-programmet kan styre VELUX INTEGRA®
gardiner, skodder, elektrisk belysning og på/av-brytere til
faste tider i løpet av dagen, vanligvis morgen og kveld.
Det kan være annerledes i ukedagene enn i helgen.
Alle tidsinnstillinger kan enkelt tilpasses dine behov.
Regnsensor-programmet:
Alle VELUX INTEGRA® takvinduer har påmontert regnsensor som lukker vinduet hvis det begynner å regne.
Hvis du prøver å åpne vinduet mens det regner, vil kontrollpadens skjerm informere deg om at det regner.

io-homecontrol ® er avansert og sikker radioteknologi som er enkel å innstallere.
Produkter som er merket io-homecontrol ® kommuniserer med hverandre. Dette gir økt
komfort, sikkerhet og energibesparelser.

Vil du likevel åpne vinduet, kan du overstyre kontrollen,
men bare inntil 50 % av maksimal åpningsposisjon.

www.io-homecontrol.com
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VELUX produkter
Om VELUX gruppen
VELUX gruppen skaper bedre bomiljøer med dagslys og frisk luft
via taket. VELUX produktprogrammet inneholder et bredt utvalg
av takvinduer og vinduskupler, samt løsninger til flate tak. Gruppen
tilbyr også ulike typer utsmykning og solskjerming, rulleskodder,
monteringsprodukter og produkter til fjernkontroll. VELUX gruppen har produksjonsselskaper i 11 land og forhandlere i nesten 40
land. Gruppen representerer et av de største varemerkene innen
byggematerialer på verdensbasis, og produktene selges i de fleste
deler av verden. VELUX gruppen har ca. 10 000 ansatte og eies av
VKR Holding A/S, et aksjeselskap som i sin helhet eies av fond og
familie. Du finner mer informasjon på www.velux.com. .

VELUX INTEGRA® takvinduer
Hvis du er ute etter den ultimate komfort,
er VELUX INTEGRA® løsningen. Med dette
innovative systemet med fjernstyrte vinduer,
gardiner og skodder kan du åpne og lukke
dem med et tastetrykk på kontrollpaden.
VELUX INTEGRA® er det ultimate alternativet for frisk luft og bedre komfort innendørs.

Utvendig VELUX INTEGRA® solskjerming
– MML-elektrisk styrt screen-modell.
En utvendig screen stenger ute solstrålene
før de treffer vindusruten og reduserer dermed passiv oppvarming. Den bidrar til en
behagelig romtemperatur på varme og
solrike dager. Screens er transparente slik
at du fremdeles kan se ut og få lyset inn.

Sunne Rekkehus bygges av Framtidens Aktivhus AS,
et selskap som er opprettet av grossistselskapet
Tore Ligaard AS og VELUX Norge AS.

Partnere

Innvendige VELUX INTEGRA®
elektrisk styrte gardiner.
Elegante gardiner for enkel kontroll
og mørklegging

VELUX lystunnel
Naturlig dagslys vil forvandle den ellers
så mørke gangen til noe helt spesielt.
En VELUX lystunnel bruker et høyreflekterende rør til å lede dynamisk dagslys
gjennom taket til steder du ikke trodde
var mulig. Du kan montere en lystunnel
overalt der det er 6 m eller mindre mellom
taket og takhimlingen.
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Produktpartnere

Støtteorganisasjon

Vil du ha mer informasjon, kan du kontakte
velux-no@velux.com Les mer på www.velux.no
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