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– Vår måling i dag viser 
at huset er mer enn 11 
ganger tettere enn det 
som er kravet til en van-
lig enebolig i dag, sier en 
fornøyd daglig leder  
Johan Roland i firmaet 
Byggtermo i Kristian-
sand, etter mandagens 
trykktesting av økohuset 
som er under bygging  
i Biestøa i Grimstad. 

– En luftveksling pr time på 0,22 er 
helt unikt, så dette var skikkelig 
moro. På de snart syv årene vi har 

holdt på, har vi aldri før målt et hus 
som er så tett. Kravet til passivhus 
er 0,6 og til et vanlig hus 2,5, sier 
Johan Roland i en pressemelding 
fra byggherrene Roar Ousland og 
Marit Wright.
 Økohuset i Bi-
estøa er tegnet av 
siv. ark. Bjørn 
Berge i GAIA Lis-
ta. Det er han 
som har anvist 
metodene for tet-
ting av bygget, som er gjort uten 
bruk av de vanlige hjelpemidlene 
tape og tettemasser.   
Alle skjøter er i stedet klemt med 
lekter som er skrudd fast. Samtidig 
er konstruksjonen diffusjonsåpen 
og huset skal i størst mulig grad 

benytte naturnære, lavemitterende 
materialer som er miljømessig for-
svarlige og sikrer et godt inneklima, 

med bare natur-
lig ventilasjon. 
Det er Hemato 
eiendom som 
bygger huset, og 
godt håndverks-
messig arbeid er 

en forutsetning for å lykkes så godt 
med denne foreløpig uvanlige byg-
gemetoden. 
 – Vi har bra erfaring med pas-
sivhus fra før, men dette bygget, 
med sine miljømessig gjennom-
tenkte løsninger er en ny utfordring 

også for oss, sier daglig leder Tor 
Øystein Michalsen i Hemato eien-
dom. 
 – Både vi og andre fagfolk kan 
ha ting å lære på dette området. 
Det er klart at fremtiden vil kreve 
nye løsninger også for vår bransje.

Frokostmøter
Byggherrene Roar Ousland og Ma-
rit Wright inviterer underveis i byg-
gingen byggebransjen lokalt til 
frokostmøter på bygget. De har 
også inngått et samarbeid med fag-
miljøet på UiA, slik at både lokale 
fagfolk og dagens byggingeniør-stu-

denter kan følge med på byggear-
beidene. 
 – For våre studenter er det veldig 
interessant å ha et slikt unikt pro-
sjekt som dette å kunne følge med 
på og lære av, sier universitetslek-
tor Magne Våge ved Uia. 
 – Når huset er ferdig og tatt i 
bruk, skal vi også inn her med in-
strumenter for å måle energifor-
bruk og inneklima. Tanken er at 
man dermed skal få fagmessig do-
kumentasjon på denne byggemeto-
den, der en helhetlig miljøtanke-
gang ligger til grunn, står det i pres-
semeldingen fra byggherrene.

Økohuset: 11 ganger så tett
n Målinger av det nye økohuset i Biestøa i går

TETT. Økohuset i Biestøa bygges med naturnære materialer og uten tape og kjemiske tettemasser. 
Likevel blir det mer enn tett nok, også for passivhus-standarden.                        FoTo: MariT G. WriGhT

MålinG. Daglig leder Johan Roland i firmaet Byggtermo i Kristi-
ansand, som trykktestet økohuset i dag, har aldri før målt et tet-
tere hus. – Dette var skikkelig moro, sier han.  FoTo: MariT G. WriGhT

«luftvekslingen 
er helt unik»

Johan roland, Byggtermo

arendalsveien

Teknisk utvalg mener 
det er i orden at det 
omstridte bygget i 
Arendalsveien tas  
i bruk midlertidig.  
Det gjør ikke bygge-
myndigheten.

Arendalsveien 3, som delvis ligger 
på kommunal grunn på Kirke-
heia, har i lengre tid skapt hode-
bry for både utbygger, politikere 
og kommuneadministrasjon.

I september vedtok teknisk ut-
valg å gi midlertidig brukstilla-
telse for bygget, men nylig valgte 
bygg- og eiendomstjenesten i 
kommunen å påklage dette ved-
taket.

Det får advokat Rodvelt, som 
representerer utbyggeren, til å ut-
tale seg negativt og undrende.

– Grimstad kommune har som 
privat eiendomsbesitter reist 
søksmål mot Exo eiendom AS 
med krav om fjerning av disse 
bygningsdelene, skriver Rodvelt i 
sin uttalelse til klagen fra bygg- 
og eiendomstjenesten.

Vil ha klagen trukket
– Dersom Grimstad kommune 
får medhold, må disse deler av 
bygget fjernes. Dersom Exo eien-
dom får medhold, blir bygnings-
delene stående, skriver han. 

– Mot denne bakgrunn anser 
jeg klagen som overflødig.

– Klagen bør trekkes, så får vi 
en endelig avgjørelse når det av 
kommunen iverksatte søksmål er 
rettskraftig avgjort ved dom eller 
forlik, skriver Rodvelt.

Martin haugen
martin.haugen@gat.no

Klager på 
brukstillatelsen
n Uavklart på arendalsveien

klaGE. arendalsveien 3 ble gitt midlertidig brukstillatelse i teknisk utvalg, men dette vedtaket 
ble påklaget.     arkiVFoTo


