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Et helt nytt borettslag av passivhus 
reiser seg i Oslo. Men er kjøperne klare for 
framtidens energivennlige standard?
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I FORKANT: Husene er spe-
sialkonstruert for å bruke 
minimalt med energi til opp-
varming, noe som snart vil 
bli standarden for nye boli-
ger i Norge. 

HØY KVALITET: Prosjektleder 
Egil Wahl er fornøyd med å 
kunne levere boliger med så 
høy kvalitet til OBOS-med-
lemmer. At boligene er kom-
mer med fantastisk utsikt 
mot Oslofjorden er heller 
ingen ulempe.

FANGER SOLA: Solfangerne på taket skal 
levere 70 prosent av gulvvarme og tappe-
vann, slik at beboernes energikostnader 
blir ytterligere redusert. Stenbråtlia er det 
første store boligfeltet i Norge hvor slike 
solfangere er montert. 
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�➺ARKITEKT EGIL WAHL viser stolt veien til byg-
geplassen på Stenbråten i Oslo. Som prosjektleder i 
OBOS kjører han ut hit flere ganger i uka for å fotfølge 
byggeprosessen til pionerprosjektet som nå reiser seg 
i den bratte skråningen: Et helt nytt borettslag bygget 
som passivhus – boliger som er spesialkonstruert for å 
bruke svært lite energi. 

VET IKKE HVA PASSIVHUS ER

I Oslo-målestokk er rekkehusene romslige. De byr 
på solfangere på taket, rause takterrasser, balkonger 
og utsikt mot fjorden og Nesoddlandet. I en by med 
boligmangel burde et slikt prosjekt gå unna, men det 
er ikke tilfelle for Stenbråtlia. Foreløpig er halvpar-
ten av boligene solgt, og det er bare er et halvt år til 
de er ferdige. 

�–Utfordringen er at kjøperne ikke vet hva passiv-
hus er, og derfor ikke etterspør det. Jeg tror egentlig 
at mange går rundt og tror at lavenergihus har bedre 
kvalitet enn passivhus, enda det er motsatt, sier Egil 
Wahl. Han er stolt av å lede et pionerprosjekt, men 
innrømmer at det er vanskelig. Dette er ikke et pro-
sjekt han kan levere knallgode tall på. Det er enkel ma-
tematikk: Boligene er litt dyrere å bygge, men prisen kan likevel ikke 
settes høyere enn markedet er villig til å gi. Boligene koster fra 4 710 
000 kroner.

VINDTETTE HUS 

Wahl synes det er fint å få jobbe med boliger som kan gi framtidi-
ge beboere så mye for pengene og som samtidig er miljøvennlige 
bygg. Det er heller ikke få krav som stilles til et passivhus, slik at det 
er mye å følge opp på den tekniske siden. Wahl har valgt å være tro 
mot miljøprofilen hele veien: 

–�Dette er norske trehus tvers igjennom. De er svært 
godt isolert og ikke minst ekstremt godt vindtettet, 
mye mer enn det som er normen i TEK 10, som er stan-
darden andre hus blir bygget etter. I tillegg har vi la-
get et parkeringsanlegg med lademulighet for elbil på 
hver plass. Det tror vi også at kjøperne vil sette pris på, 
forteller han. 

BEVISSTE BOLIGKJØPERE

Når vi besøker byggeplassen, består noen hus fore-
løpig bare av grunnmur, mens andre er i ferd med å 
få montert frokostplattinger og ytterdører. Men pro-
sjektet er i rute, og alt går etter planen. Hodepinen er 
bare at salget går langsomt. 

�–Men vi ser at de som kjøper, er ressurssterke og 
bevisste mennesker, ofte med høy utdannelse. De 
virker veldig fornøyde med kjøpet, og gleder seg til 
å flytte hit. Jeg tror at flere vil få øynene opp for pro-
sjektet nå når boligene snart er ferdige, sier Wahl. 

SUBSIDIERT – LIKEVEL LITT DYRERE

Boligene i Stenbråtlia er subsidiert av flere o�entli-
ge instanser. Hvert hus har fått 35 000 kroner i støtte 

fra blant annet Enova, men dette dekker langt fra de ekstra kostna-
dene som bygningsteknikken krever. Egil Wahl anslår merkostna-
den til å ligge på 300 000 til 400 000 kroner for hvert av husene. 
Det er pionerstatusen til prosjektet, samt den o�entlige støtten, 
som gjør at det er mulig å tillate byggingen av boliger der fortje-
nesten er så lav som på Stenbråtlia. Egil Wahl tror at kravene til for-
tjeneste på framtidige passivhusprosjekter vil være de samme som 
for andre prosjekter. 

�–Det som er utfordringen, er at det bare er OBOS som har bygget 
passivhusboliger i Oslo. Konkurrentene våre gjør det ikke, og det er 

STENBRÅTLIA
• Boligprosjekt med 

34 rekkehusboli-
ger på Stenbråten 
sør i Oslo. Boligene 
er fra 106 til 132 
kvadratmeter sto-
re og leveres med 
solfangere til opp-
varming av varmt-
vann, samt p-plass 
med lademulighet 
for elbil til alle bo-
ligene. 

• Støttet av Enova 
og tilknyttet lave-
nergiprogrammet.

• 17 av 34 boliger er 
solgt per mai 2014

• Les mer på www.
obos.no/sten-
bratlia

«De som bygger passivhus i dag, er de som allerede  
er gode og vil bygge med høy kvalitet.»

SOLVEIG IRGENS, LAVENERGIPROGRAMMET

42-45_Passivhus.indd   45 21.05.14   15:00



46 OBOSBLADET

fordi de heller ikke klarer å hente ut noe særlig fortje-
neste på passivhus. Snarere tvert i mot, påpeker han. 

REKKEHUS SOM FORSKNINGSPROSJEKT

Stenbråtlia borettslag er en del av forskningsprosjek-
tet EBLE (Evaluering av Boliger med Lavt Energibe-
hov), som er finansiert av det statlige Lavenergipro-
grammet. Prosjektleder Solveig Irgens forteller at det 
har vært mange myter om passivhus. 

�–Forbrukerne skjønner ikke forskjellen på Porsche 
og Skoda når det gjelder bolig – de vet ikke hva et 
passivhus innebærer, og har kanskje hørt noen myter.  
Det er et stort behov for kunnskap, og nettopp derfor 
er disse husene gjenstand for grundige undersøkel-
ser, både under byggingen og etter innflyttingen. 
Forskningsprogrammet skal finne svaret på mange 
spørsmål: Hvor vanskelig er husene egentlig å byg-
ge, og hvordan er det å bo i dem? Bruker de egent-
lig så lite energi som vi tror? Både energibruk, fukt 
og inneklima skal måles gjennom flere år, og både bygningsarbei-
derne og beboerne skal intervjues. Resultatet skal sammenlignes 
med hus som bygges etter «vanlig» teknisk forskrift for å se om det 

er noen forskjell, forklarer hun. Myndighetene har 
varslet om at passivhus skal bli den nye standarden 
for boligbygging i Norge. 

Til nå har byggingen av passivhus stort sett vært 
begrenset til forbildeprosjekter, slik som dette pro-
sjektet i Stenbråtlia. 

�–OBOS mener fortsatt at det er for tidlig å inn-
føre passivhus som krav fra 2015. Men det positive 
er jo at hvis det blir et krav å bygge passivhus, må jo 
også konkurrentene våre gjøre det. Det ser jeg fak-
tisk fram til, sier prosjektleder Egil Wahl. 

Solveig Irgens tror at det er en stor fordel for 
OBOS å være tidlig ute med å bygge passivhus. For 
det er varslet at de nye og strengere energikravene 
til boliger er på vei. 

�–De som bygger passivhus i dag, er de som allere-
de er gode og vil bygge med høy kvalitet. Det er ut-
byggere som OBOS, som tør å forske på det de byg-
ger og stiller høye krav til seg selv. De som flytter inn 

i disse husene, er heldige, slik jeg ser det. I tillegg til at de får flytte 
inn i passivhus, får de gjennom forskningsprosjektet en ekstra kva-
litetssikring av huset sitt, påpeker hun. 

PASSIVHUS
• Et passivhus er et 

hus som er bygd 
for vesentlig lavere 
energiforbruk enn 
vanlige hus. 

• Et passivhus bruker 
cirka 75 prosent 
mindre energi til 
oppvarming enn en 
tradisjonell bolig.

• Energibehovet re-
duseres gjennom 
passive tiltak som 
blant annet ekstra 
varmeisolasjon, ek-
stra god tetthet og 
varmegjenvinning.

SNART FERDIG: –�Jeg tror 
at flere vil få øynene opp 
for prosjektet nå når bo-

ligene snart er ferdige, sier 
prosjektleder Egil Wahl.
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