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1. Huset er laget med solceller i tak og fasader.
Med 26 graders helling skal de gi mest mulig
strøm fra solenergien.
8. Dagslys slippes
inn i større grad
enn i tidligere
klimabygg.

3. Bygningen er
superisolert, og
slipper dermed ut
minimalt med varme.
6. Alt lys er
planlagt for å
bruke minst mulig
unødvendig energi.

10. Vannforbruket reduseres
gjennom blant
annet sparedusj.

12. Også tilgangen
til huset gjøres
miljøvennlig, med
blant annet ladestasjoner for elbil og
sykkelparkering.

9. Overskuddsvarme i huset
brukes på nytt. Varmeveksler med
minst 85 prosent effektiv virkningsgrad sørger for gjenvinningen.

NY ÅLESUND (VG)
Hvis Hydro-sjefen
får det som han vil
skal du i fremtiden
slippe å betale
strømregningen. Huset lager strømmen.
På Ny Ålesund-konferansen
på Svalbard i dag, forteller
Hydro-sjef Svein Richard
Brandtzæg om Hydro store
planer for å kutte kraftig i det
norske energiforbruket.
– 40 prosent av energiforbruket i Norge og verden

kommer fra byggene vi bor og
jobber i. Til sammenligning
står fly, båter, tog og
biler i verden for rundt
25 prosent, sier Hydrosjefen. I Norge står
transport for 16 prosent av forbruket.

Det betyr at du kan glemme
strømregningen:
Energien
kommer fra jordvarme,
nye smarte tekno-løsninger og solenergi:
Når du først har invester i et slikt hus, lager
du selv all energien huset trenger.

– Derfor har vi tatt
initiativ overfor Skan- Bjørn
Begynner med
ska, Entra, Zero og Haugan
forretningsbygg
Snøhetta for å utvikle på SVALBARD
Han sier at de begynner
bygg som skaper mer
med forretningsbygg,
energi enn de bruker.
Prosjektet er så lovende at vi men at ambisjonen er å overvil satse kraftig for at fremti- føre teknologien til boliger.
– Det er ingen grunn til at vi
dens bygg skal bli såkalte
energipositive
hus,
sier i fremtiden skal bo i bygg som
er avhengig av energi utenfra.
Brandtzæg.

2. Sjøvannsbasert varmepumpe produserer
varme til bygget. En kilowatt strøm som tilføres
pumpen gir fire kilowatt ut. Jordvarme kan være
alternativ der sjøvann ikke er tilgjengelig.

Slik vil Hydro-sjefen
bygge boliger som
produserer energi
Vi har i dag teknologi og løsninger som gjør at vi kan jobbe og bo i bygg og hus som er
selvdrevet. Fremtiden er ikke
foran oss, den er her allerede,
sier Hydro-sjefen.

Men et Pluss-bygg som ikke
trenger strøm eller kraft
utenfra, er avhengig av solen.
Og solcellepanel tar plass.
– Vi planlegger vårt første
store kontorbygg på Brattør-
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4. Ved å være lufttett slipper
bygningen inn meget lite kaldluft
vinterstid. Tettheten kompenseres
med lufting og vifter som gir god
ventilasjon og sparer energi.

5. Bygningsmaterialene kan gjenvinnes,
såkalt vugge til
vugge-materialer.

FAKTA KONSEPTET
11. I tillegg samles
regnvann opp og brukes
i toalettene.

7. Lysanleggene
styres av dagslyset
og av bevegelsessensorer plassert
rundt i bygget.

Her er konseptet for Energipositive hus/Power House
■ Hydro bidrar med fasadeløsninger i aluminium. Hydro er en
av verdens ledende selskaper
inne aluminium.
■ Entra står for eiendomsutviklingen. Entra er et av Norge ledende eiendomsselskaper og eier
over en million kvadratmeter
bygg.
■ Skanska bygger. Skanska er et
av verdens største entreprenørselskaper.
■ Prisbelønte Snøhetta er arkitekt.
■ I tillegg er miljøorganisasjonen
Zero med i prosjektet for å få full
fokus på miljøvennlige løsninger.

FAKTA

ENERGIFORBRUKET

Energiforbruket i Norge fordelt
på sektorer (eks olje):
Industri: 30 %
Transport: 16 %
Bygg: 41 %
(Næringsbygg og boliger)
Annet: 13 %
Kilde: SSB

kaia i Trondheim, bare et
steinkast fra Stordalens nye
hotell. Vi har de teknologiske
løsningene, men for at solcelletaket skal produsere nok
energi til hele bygget, må det
være noe høyere enn tomten
er regulert for.
Det har fått de lokale politikerne til å tvile:

Solen avgjørende
– Vi må se på våre planer,
men det er nok slik at landets
politikere også er nødt til å
gjennomgå sine reguleringsplaner, for at vi skal kunne ta
det klimaløftet slike energipositive hus vil bidra med.

– Hvorfor Trondheim?
– Fordi hvis vi klarer det så
langt nord hvor det er relativt
lite sol, vil vi kunne reise slike
bygg så godt som alle andre
steder. Selv om vi reduserer
energibruken gjennom en rekke andre teknologier og henter varme fra sjøvann, er solen en avgjørende faktor for å
lykkes.
Han fremholder at et bygg
de allerede har reist i Tyskland, produserer åtti prosent
mer strøm enn det som brukes.
I Sandvika planlegger de å
bli først i verden med å gjøre
to eksisterende 80-talls kontorbygg til plussbygg.

Ole Gustavsen i Snøhetta sier «endelig»:
– Vi har de siste årene vært
inne i en rekke slike prosjekter internasjonalt, men ingen
av disse har til nå blitt noe av.
Det samme har vi sett i Norge
og det er stort sett småskala
prosjekter som har blitt realisert, sier Gustavsen som er
partner i Snøhetta.

Ufortjent rykte
– En del prosjekter i Norge er
energinøytrale, men de fremstår
som veldig tette og lite hverdagsvennlige?
– Ja, energinøytrale hus i
Norge har vel – litt ufortjent –

måtte leve med et litt dårlig
rykte som dyrere boliger med
redusert komfort. Vi er selvsagt avhengig av å bygge moderne bygg som forbrukerne
ønsker å jobbe og bo i og det
tror jeg vi skal få til.
– Det blir vel ingen kommersiell
suksess før dere leverer slike
bygg til omtrent samme pris som
et vanlig hus?
– Disse byggene må være
veldig godt bygget for å oppnå
en høy energieffekt og derfor
vil nok de første byggene ha
en noe høyere pris enn konvensjonelle bygg. Det er en utfordring, men den skal vi løse,
sier Gustavsen.
Han tror markedet for kon-

vensjonelle hus om 10-15 år er
veldig dårlige, fordi folk vil ha
miljøhus. Brandtzæg er sikker:

– Vil ha miljøhus
– Når folk oppdager at de ikke
trenger å kjøpe strøm, vil de
se at investeringen lønner seg.
Vi leverte fasadeløsningene
til Vodafones nye hovedkontor
i Milano. Vår løsning var 18
prosent dyrere enn konkurrentene, men fordi vår løsning
ga lavere energibruk, ble tilleggsinvesteringen tilbakebetalt i løpet av to år.
E-post: Bjorn.Haugan@vg.no

