
»

Serien energihistorier omtaler 
ulike typer energiprosjekter,  
små og store, i ulike faser,  
med og uten støtte fra Enova.
 
Historiene finner du på  
www.enova.no  
under publikasjoner.

Ønsker du informasjon og råd, 
kontakt Enovas svartjeneste

energi historier

Løvåshagen Borettslag 

Banebrytende Energisparing

I løpet av fjerde kvartal 2008 starter over-
levering av 28 passivhus i Fyllingsdalen 
utenfor Bergen. Ca. 3 måneder senere 
ferdigstilles 52 lavenergiboliger. Prosjektet 
Løvåshagen Borettslag består av 80 leilig-
heter hvor man tar energisparing på alvor. 
Mulig energibesparelse pr år er beregnet av 
SINTEF Byggforsk til ca kWh 550.000, 
i forhold til normal bebyggelse.

Beskrivelse av prosjektet
ByBo AS bygger Løvåshagen i Fyllingsdalen, 
4 km fra Bergen sentrum. Løvåshagen består 
av fire hus med til sammen 80 leiligheter. 
Mens 52 av leilighetene er lavenergiboliger, 

blir energibesparelsene dradd enda et hakk 
lengre i de 28 enhetene som bygges som 
passivhus.

Alle husene ligger vest og syd-vest vendt, 
noe som gir mye lys, lite sjenanse fra 
nabolaget og god kontakt med naturen.

Leilighetene er fordelt på 3-, 4- og 5-roms 
og varierer i størrelse fra 50 m2 til 95 m2.  
Gjennomsnittlig leilighetsstørrelse er 80 m2. 
Det er lagt stor vekt på universell utforming 
og alle leilighetene har livsløpsstandard, heis 
til boligetasjen og innendørs parkerings-
anlegg. 

Løvåshagen Borettslag Foto: MIR AS

2006:9
forbilde prosjekter

2008:1Rapport

Enova SF  1-2008 

Forbildeprosjektene viser 
gode eksempler på boliger 
og bygninger med fremtids-
rettede løsninger for å oppnå 
lavt energibruk og for bruk av 
fornybare energikilder.  

For informasjon om støtte-
program for Energibruk i 
Bolig, bygg og anlegg, se: 
www.enova.no/?pageid=3003
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Også i utearealene er det tatt ekstra hensyn 
til dem som trenger enkel fremkommelighet. 
Det er blant annet lagt opp til ledelinjer 
langs fortau og på den åpne piazzaen, slik at 
alle skal kunne bruke utearealene.

Målsetting
Målsettingen med Løvåshagen har vært å 
vise at man kan bygge energibesparende 
boliger og at kravene til slike kan ivaretas 
i større prosjekter. For passivhusene er det 
krav om et maksimalt oppvarmingsbehov på 
15 kWh/m2år mens det for lavenergiboligene 
siktes mot ca. 25 kWh/m2år. 

Dette krever nøye utarbeidelser av bygnings-
messige detaljer, både for hovedkonstruksjoner 
og for den enkelte leilighet. Løsningene skal 
være funksjonsdyktige og ikke unødvendig 
kostnadsdrivende. Derfor er det brukt mye 
og nødvendig tid på utforming av detaljer.

Bygningskonstruksjon
Det er gjort tiltak i omtrent hele konstruk-
sjonen for å oppnå energimålene. Til tross for 
at noen hovedgrep er gjort, er det summen 
av alle tiltakene som bidrar til å nå målet. 

Kuldebroer er redusert ved å isolere inn 
betongkonstruksjonene og redusere gjen-
nomføringer til et minimum.

Vinduene er av typen NorDan N-tech 3 lags 
vindu med argongass, isolerende avstands-
lister og isolert karm. U-verdien er 0,7-0,8 
W/m2K. Ytterdører og balkongdører holder 
seg også under en U-verdi på ca 1,0 W/m2K.

Yttervegger/langvegger består av dobbelt-
vegg-konstruksjon med 350 mm isolasjon. 

Gavlvegger har 400 mm isolasjon. Yttertak 
består av I-profil bjelker bygget som luftet 
åstak med 500 mm isolasjon. Gulv mot 
grunn har 350 mm isolasjon på kultlag med 
100 mm påstøp. Det er brukt dobbel vind-
tetting med tape i alle skjøter for å minimere 
luftlekkasjer. 

Tekniske system
• Alle leilighetene får balansert ventilasjon   
  med høyeffektiv roterende varmegjenvinner 
  fra Flexit. Virkningsgrad på ca. 80 % og spesi-
  fikk vifteeffekt: SFP < 2,0 kW/(m3/s). 

• Det er tilrettelagt for ”inne-ute” brytere som 
  setter boligen i ”hvilemodus” når man er ute. 
  Denne kobler ut unødvendige strømkretser 
  når det ikke er behov for disse.

• Alle passivhusleilighetene får to solfangere 
  hver på taket som primært gir varmtvann,
  men som også dekker noe av gulvvarme på   
  bad, og varme til en radiator i stuen. 

• Lavenergiboligene har elektrisk VV bereder, 
  varmekabler på bad og en panelovn i stuen 
  på ca. 1000 W.

Bygningene ligger godt solvendt som vil bidra 
til gode lys- og solforhold. Sammen med gode 
vinduer vil dette også bidra til deler av opp-
varmingen.
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Energiytelse
Totalt netto energibehov for passivhusene er 
beregnet til 91 kWh/m2år, og levert energi 
(elektrisitet) er beregnet til 74 kWh/m2år. 
Solvarme d ekker 17 kWh/m2år.

Netto energibehov for lavenergiboligene er 
beregnet til 101 kWh/m2år, og levert energi 
(elektrisitet) er beregnet til det samme, 
101 kWh/m2år. All energitilførsel er elektrisk.

Planleggingsverktøy
Energiberegninge er gjort med simulerings-
verktøyet SCIAQ 2.0 fra ProgramByggerne 
(www.programbyggerne.no). Det er brukt 
beregningsregler i den nye energiberegnings-
standard: NS 3031 Beregning av bygningers 
energiytelse. 

Kostnader og lønnsomhet
Dette er ikke analysert enda da nødvendig 
grunnlag p.t. ikke er kjent.

Finansiering
Løvåshagen er blitt en realitet gjennom et 
samarbeid mellom ByBo, Sintef Byggforsk 
og Husbanken. Boligene har også fått støtte 
som forbildeprosjekt fra Enova . 

Husbanken gir kjøpere av leilighet i 
Løvåshagen helt spesielle lånevilkår med 
en nedbetalingstid på 50 år, inkludert 8 års 
avdragsfrihet. I tillegg har Husbanken bidratt 
med støtte til utviklingen av boligene.

Fremdrift
Leilighetene vil være innflyttingsklare i andre 
halvdel av 2008.

Energiytelse

                      Passivhus   Lavenergihus

totalt netto energiforbruk:   91 kWh/m2år  101 kWh/m2år
oppvarming av rom og ventilasjon:  15 kWh/m2år  25 kWh/m2år
tappevannsoppvarming:   30 kWh/m2år  30 kWh/m2år
Vifter og pumper:    6 kWh/m2år  6 kWh/m2år
Belysning:    17 kWh/m2år  17 kWh/m2år
teknisk utstyr:   23 kWh/m2år  23 kWh/m2år
Kjøling:    0 kWh/m2år  0 kWh/m2år

Prosjektteam

• Byggherre:  ByBo AS, Bergen
• Arkitekt:  Arkitektkontoret ABo AS, os
• Prosjektledelse:  Jan Kavlie-Jørgensen AS, 
• Rådgivende ing. elektroteknikk: 
 trond Wickman AS, 
• Rådgivende ing. VVS: Ing. Geir Knudsen AS, 
• Rådgivende ing. byggteknikk:    
 NoDErådgivende ingeniører AS, Bergen
• Spesialrådgiver energi/FoU:    
 SINtEF Byggforsk, avd. Bygninger

Kontaktperson: 
ByBo AS
firmapost@bybo.no
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