
Framtidens Byer – Nytt fra 

Lavenergiprogrammets 

Guro Hauge – daglig leder i Lavenergiprogrammet 



 Det er ikke foretatt større systematiske undersøkelser av 

hvordan slike bygninger fungerer i praksis i Norge 

 

 Ønsker å øke kunnskap om boliger pa ̊ passivhus- og nesten 

nullenerginivå gjennom en omfattende evaluering av 

pilotprosjekter.  

 

 Mål å finne fram til løsninger som fungerer godt med hensyn til 

norsk klima og byggetradisjon, og som kan anbefales til 

byggenæringen for a ̊ sikre høy kvalitet pa ̊ framtidens boliger.  

 

 Viktig å få verifisert robuste løsninger i feltstudier i reelle boliger 

som er tatt i bruk 

 

Evaluering av Boliger med Lavt 

Energibehov - EBLE 



Overordnet mål: Bidra til økt kunnskap om 

funksjonalitet og robusthet til boliger både på 

passivhusnivå og  nesten 0-energihus 
 

Dette skal gjøres gjennom:  

- Reell formålsdelt energibruk sammenlignet med beregnet 

- Fukt- og andre bygningsfysiske målinger 

- Undersøkelse av overtemperatur, termisk komfort, innemiljø 

- Brukererfaringer og brukeropplevelser 

- Evaluering av byggeprosess 

- Evaluering  og beskrivelse av løsninger 

- Evaluering av kostnader og lønnsomhet 

Hva er EBLE 



  

 Lavenergiprogrammet, SINTEF Byggforsk, 

Boligprodusentenes forening, Mesterhus, 

Fjogstadhus, Block Watne, Jadarhus, 

Skanska, OBOS, Veidekke 

 

 Prosjektet støttes av Enova og Direktoratet for 

Byggkvalitet 

 

 

 

 

Partnere 





Offentlig tilgjengelig kunnskapsbase på 

www.lavenergiprogrammet.no 

 

Bygningsdetaljer 

Byggeprosess  

Kostnader 

Kravsspesifikasjoner 

  

 

Resultater og formidling: 

http://www.lavenergiprogrammet.no


Elever og studenter lærer om framtidens energikrav 

Byggfag er super attraktivt og hvor elever og studenter får 

kompetanse om klimaeffektive bygg. 

Bedrifter sloss om å få lærlinger og nyutdannede er attraktiv 

arbeidskraft. 

Elever og studenter får erfaring med å jobbe tverrfaglig og kan 

bidra til at hele byggenæringen jobber mer på tvers. 

Skolehverdagen er relevant og spennende så frafall er et lite 

problem. 

Elever og studenter er godt forberedt til arbeidshverdagen og 

bidrar til at bedriftene tenker nytt 

 

Drømmer om en utdanning: 



- Samarbeid mellom Froland kommune, 

arkitekt, Husbanken, og Blakstad vgs 

skole samt UiA 

 

- 50 elever fra Blakstad vgs har de siste 

to årene hatt passivhus på timeplanen 

 

- Får passivhuskompetanse på CVen 

 

- Samarbeid med lokalt næringsliv 

 

- Halvert dropout, motiverte elever og 

kompetanseløft hos lærere 

 

 

Blakstad-modellen 



• Samarbeid mellom AHO, Ingeniørutd 

ved HiOA, Fagskolen, Sogn vgs, 

Moelven, Temporent, Indus, UCO,  

Sintef og Lavenergiprogrammet. 

 

• Målet er å designe, beregne og bygge  

 moduler i passivhusutførelse 

 

• Tverrfaglig samarbeid 

 

• Modulen er tegnet, prosjektert og skal 

bygges denne våren. 

 

Oslo-prosjektet  



- De lærer mye om framtidas energiløsninger, 

- For første gang har arkitektstudenter ved AHO lært om 

passivhus i utdanningen 

- Praktisk erfaring med tverrfaglighet allerede i skolen 

- Blakstad - nå er det skolen som kan mest om passivhus og 

inviterer byggenæringen til seg for å dele kunnskap 

- Prosjektene har resultert i kompetanseløft for lærerne og økt 

motivasjon 

- Økt søkning til bygg og anlegg 

- Byggenæringen framstår som framtidsrettet 

- Byggenæringen får fullt oppdaterte kandidater på 

energiområdet – en unik kompetanse som vil bli etterspurt i 

BA-næringen  

Hva er erfaringene så langt? 



 

• Etablere 7 pilotprosjekter spredt rundt omkring i 

landet.  

  

• Materiell og erfaringer fra etableringen av 

Osloprosjektet/Blakstad gjøres tilgjengelig for 

pilotprosjektene.  

 

• Hvordan organisere dette sammen med 

Husbanken? 

 

Nasjonalt utdanningsprosjekt 



 EU-prosjekt for systematisk kompetanseheving blant 

håndverkere på energiområdet. 

 

• Status quo analyse 

• Tiltaksplan 

• Implementeringsplan 
  

 Lavenergiprogrammet (prosjektleder) , Direktoratet for Byggkvalitet 

(prosjektkoordinator),Byggenæringens landsforening (BNL), 

Byggmesterforbundet, Entreprenørforeningen for bygg og anlegg, 

Rørleggerbedriftenes landsforening og Norske murmestres 

landsforening, Enova 

Build Up Skills 



Kurs i energirehabilitering og 

fornybare varme 

 

Håndbok i energirehabilitering 

 

Spre kunnskap sammen med 

byggevarehandelen 

 

 

Energirehabilitering 

 

Foto: Hovedorganisasjonen Virke 



Det kommer en del byggeprosjekter, og vi må gi tilbud 

om kompetanseheving for å sikre kvalitet på 

prosjektene som blir gjennomført. 

 

Passivhuskursmoduler: Utførende, prosjekterende og 

byggherre. 

 

Passivhuskurs 



Hovedma ̊l å bidra til en kunnskapsbase for faktisk 

gjennomføring av nesten- nullenergibygg, gjennom 

fokus på:  

Statsbygg vil gjennomføre en byggeprosess av et 

nullenergibygg, virtuelt for å få erfaring med hva som 

vil kreves.  

Bygget skal gradvis framtre på nett –”bygget”, men 

virtuelt. 

 

 

 

Virtuelt nullenergibygg 



• Samarbeid og overføring av kunnskap.  

• Åpen, tilgjengelig info. gjennom hele prosjektet.  

• Lokalisering og arealbruk.  

• Fornybar energiforsyning.  

• Potensiell utveksling av energi mot nettet.  

• Energima ̊ling- og styring; finne gode verktøy for a ̊ engasjere 

brukerne av ‘bygget’.  

• Helhetlig fokus på miljø; ma ̊le ‘miljømessig fotavtrykk’.  

 

Igangsatt forprosjekt. Oppstart vår 2012. Mål om ferdigstilling 

innen 2014 

 

Virtuelt nullenergibygg (2) 







 

 

 

Meld dere på nyhetsbrev! 

Takk for meg 


