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Marit Grinaker Wright 
og Roar Ousland bygger 
bærekraftig bolighus  
i Biestøa. Det er første 
huset som bygges etter 
helhetlige miljø- og  
klimamessig bære- 
kraftige prinsipper her  
i distriktet.

– Vi gjør en del erfaringer, og huset 
skal brukes i forskning og undervis-
ning i samarbeid med UiA og ener-
gistudiet. Erfaringene deler vi 
gjerne med dem som er interessert 
i å lære mer om bærekraftig bolig-
bygging, sier Marit G. Wright til 
Adressa. 
 – En mest mulig helhetlig krets-
løpstankegang ligger bak både ut-
nytting av tomten, utforming av 
huset, materialvalg og valg av løs-
ninger. Vi har også lagt vekt på 
universell utforming, sier hun.

Passivt hus
Boligen i Biestøa er langt på vei et 
passivhus med isolasjonstykkelsen 
på 45 cm i vegg og 50 cm i tak, do-
ble vindsperrer og energiforsyning 
fra sol og bioenergi. Det er også 
lagt vekt på høy robusthet i over 
100 år. Hele tiden skal energitilta-
kene fungere fullt ut. Til isolasjon 
brukes trefiber som bedre takler 
fuktbelastninger. Vi unngår bruk av 
isopor mot grunnen, og benytter 
isteden løs Leca og noe steinull/cel-
leglass på grunn av risiko for mau-
rangrep. Alle skjøter i tettesjiktene 
skal klemmes. Elektriske føringer 
samles i egen kanal som er lett til-
gjengelig for oppgradering og end-
ringer.

Naturlig ventilasjon
– I passivhusstandarden stilles krav 
om balansert ventilasjon med var-
megjenvinning. Vi har i stedet valgt 
naturlig ven-
tilasjon, som 
drives av tem-
peraturfor-
skjeller og 
vind. Det har 
verken filter 
eller bevegelige deler som må skif-
tes ut og ingen støyende vifter som 
krever strøm, understreker 
Wright. 
 I stedet er det gjort flere tiltak 
for å redusere ventilasjonsbehovet. 
Dette oppnås blant annet ved valg 
av naturlige, temperatur- og fuktre-
gulerende materialer, samt ved 
varmeisolering av innvendige veg-
ger og separat ventilasjon av sove-

rom. Særlig det med bruk av rene 
og naturlige materialer uten gift-
stoffer legges det stor vekt på.  
 – Det er jo egentlig litt absurd å 

fylle et hus 
med materia-
ler som avgir 
gasser fra lim 
og andre kje-
miske tilsettin-
ger og deretter 

måtte inn med et dyrt og vedlike-
holdskrevende ventilasjonsanlegg, 
sier Wright, som selv er journalist 
innen økologisk landbruk og hage-
bruk og skriver for fagpressebladet 
Ren Mat.

Kunnskapsformidling
Huset settes opp av Hemato bygg, 
som har en del erfaring med pas-
sivhus, men har ikke bygget hus på 

denne måten før. Også byggfaglin-
jen ved Dahlske vgs. følger det nye 
og spennende bygget i Biestøa. UiA 
skal etter hvert sette opp måleut-
styr for å kunne gjøre målinger på 
energiforbruk og inneklima etter at 
huset blir tatt i bruk til våren.
 – Gjennom «Kompetanseutvi-
klingsprosjektet Økohuset i Bie-
støa» ønsker vi å formidle kunn-
skap til fagfolk i bransjen og til 
andre interesserte, legger Wright 
til. 
 – Her er Husbanken en god støt-
tespiller, sier hun.
 Onsdag denne uka holdt sivilar-
kitekt Dag Roaldkvam fra arkitekt-
firmaet GAIA Lista forelesning om 
naturlig ventilasjon ved UiA.
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Bærekraftig boligbygging
 n Bygger hus med ventilasjon uten vifter, men med tykk isolasjon i Biestøa

BærEKraftig hus.   Journalist Marit grinaker Wright og Roar Ousland bygger i Biestøa, men litt annerledes enn de fleste. Her blir 
isolasjonen tykk, mens ventilasjonen skal skje naturlig, uten vifter, gjennom luftekanaler og vinduer.   fOtO: Marit griNaKEr Wright

gODE DiMENsJONEr. Stenderne blir ganske brede og gir plass til 45 centimeter 
med isolasjon i veggene.   fOtO: Marit griNaKEr Wright

BygghErrEr. Roar Ousland er en av de to byggherrene.

«absurd med mate-
rialer som avgir gass»

Marit grinaker Wright, journalist
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