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Er det marked for klimavennlige 
boliger?

Ellen Tveit Klingenberg

Konserndir. Heimdal Gruppen
Nestleder styret Trondheim Næringsforening
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LOKALE PARTNERE:
• Trondheim kommune
• TEV
• Heimdal Gruppen
• TOBB
• Svartlamoen boligstiftelse
• SINTEF
• COWI

VIKTIG:
Konkretisering – Evaluering – Nettverk
(men mye byråkrati!)
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MILJØVENNLIG 
ENERGIFORSYNING

bruk av kjent 
teknologi

REDUSERE
BEHOVET 
for energi

CO2
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Teknisk forskrift
1997
(gjeldende fram til 2009)

Teknisk forskrift
2007 
(gjeldende fra 2009)

Lavenergi

Passivhus

100 kWh/m2

65 kWh/m2

120 kWh/m2

150 kWh/m2

Visjon 

Concerto
Eco-city

I dag

115 kWh/m2
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• 300 passivhus
- eneboliger
- rekkehus
- leiligheter i blokk

• Boligene skal være for folk flest

• Flere miljøelementer
- nær bussforbindelser
- nærhet til store arbeidsplasser    
og utdanningsinstitusjoner, 
barnehage
- solrikt
- søppelsug
- nærhet til store 
rekreasjonsområder
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Marked
Med fokus på 

gjennomføring

Tomt Utvikling Bygging Salg til
beboer
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Tomt - Beliggenhet

• Store tomtearealer som gir rom for å 
tenke helhetlige løsninger

- Sosial / teknisk infrastruktur
- Gi muligheter for et optimalt 

plangrep 
- Gode kollektivtilbud
- Attraktive tomter; Avstanden til   

byen, omkringliggende funksjoner, 
folks preferanser

• Økonomiske insentiver
- Saksbehandlingstid
- Rekkefølgebestemmelser
- Rabatterte tomter
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Utvikling og prosjektering

• Stor interesse blant planleggere 
rådgivere og arkitekter

• Egne ansatte synes det er 
spennende

• De som er skeptiske er de som 
skal ta den økonomiske risikoen

• Er disse koblet inn i tilstrekkelig 
grad? Tidlig nok?

• Produsenter

• Finansiering
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Bygging

• Mange entreprenører er ikke klare 
/konkurransedyktig til å bygge med nye 
klimakrav

• Mange fag som skal løfte seg

• Krever mer at utbygger i forhold til 
oppfølging

• Finansiering
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Beboer

• Ulike forventninger
• Ulike økonomisk situasjon
• Primært opptatt av tradisjonelle kvaliteter
• Over tid se at det lønner seg
• Oppdragene? – få et bevist forhold til 

miljø
• Finansiering – bankene hevder at de 

hensyntar
• Påvirkning i forhold til øvrig adferd?
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Avslutning

• Pisk eller gulrot
- lovgivning gir likhet
- staker ut en kurs

• Mye usikkerhet kan reduseres ved
- tilskudd
- tidlig involvering

• Alternativet er ofte økt risiko som må 
prises

• Kanskje ikke løse alle utfordringer i 
samme prosjekt

• Unngå veldig mye nytt samtidig
• Tett samarbeid med det offentlige kan 

bidra til økt ambisjonsnivå og raskere 
gjennomføring
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Lykke til med

Framtidens Byer og 
Utbygging på Brøset!
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