Om syn.ikia
syn.ikia kommer fra det greske ordet συνοικία,
som betyr nabolag:

• Syn: betyr plus
• Ikia: betyr hus
Sammen blir dette «pluss-hus», et begrep med
todelt betydning: plussenergihus og – i utvidet
forstand – nabolag eller nærmiljøer (områder med
mer enn ett hus).
Vår oppgave i syn.ikia er å øke andelen bærekraftige nabolag med overskudd av fornybar energi,
robuste og rimelige boarealer og lokalsamfunn i
ulike kontekster, klima og markeder i Europa.
I fire og et halvt år fremover (2020–2024) skal syn.ikia
gjennomføre et pilotprosjekt i sanntid med fire
bærekraftige plussenergi-nabolag som skal fungere
som et utstillingsvindu for resten av Europa.
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Våre partnere

Fondo i Santa Coloma de Gramenet
Et utviklingsprosjekt med offentlige boliger som
representerer et typisk fortettingsprosjekt i et
tettbygget bymiljø ved Middelhavet i Spania.
Ammerud i Oslo
Et nyutviklet borettslag som vil representere det
subarktiske klimaet i Norge.
Loopkantsestraat i Uden
Dette prosjektet utvider et eksisterende
boligområde i et marint klima i en mellomstor
by i Nederland.
Gneis i Salzburg
Nybygg og renovering av boligblokker og en
barnehage i et eksisterende boligområde. Prosjektet
representerer det kontinentale klimaet i Østerrike.

Dette prosjektet har mottatt støtte fra
EUs forsknings- og innovasjonsprogram
Horisont 2020 under tilskuddsavtale
nr. 841850.

Bærekraftige
plussenerginabolag

Bærekraftige
plussenergi-nabolag

Strategi og
målsetninger

Syn.ikias konsept er tuftet på samspillet mellom
nye teknologier i en skala som omfatter hele
nabolag, bygninger med høy energieffektivitet
og fleksibilitet, gode arkitektoniske og romlige
kvaliteter, bærekraftig atferd og aktiv involvering
av beboere og lokalsamfunn.
Et Plusshus, eller plussenergihus, produserer
minst så mye fornybar energi som det bruker i
løpet av ett år.
I et Bærekraftig plussenergi-nabolag utvides
den geografiske grensen til å omfatte hele området
nabolaget befinner seg i, og inkluderer lokal energilagring (LE) og energiforsyningssystemer (EF).
Brukerne, bygningene og de tekniske systemene
kobles sammen gjennom nabolagets
digitale nettsky (HUB).

Fokusområder: De 5 D-ene
→ Desentralisering: nabolag som fleksibilitetsleverandører som gjør det mulig å benytte flere
fornybare energikilder i kraftnettet og styre
energibehov og generering på en fleksibel måte
→ Demokrati: aktivt deltagende, engasjerte og
bevisste brukere som har tilgang til boliger i
rimeligeboområder av høy standard.
→ Dekarbonisering: klimanøytrale, svært energieffektive nabolag med et overskudd av energi fra
fornybare kilder.
→ Digitalisering: bigdata-baserte nabolag og smarte
nettverk som tilrettelegger for veldrevne boligområder for beboere og lokalsamfunn
→ Design: integrasjon av energi, arkitektur og
stedskvaliteter som styrker attraktiviteten til energieffektive boliger og øker kjøpervilligheten i markedet.

Strategi: De 5 S-ene
↗ SAVE: (energisparing) redusere nabolagets netto
energiforbruk ved hjelp av løsninger basert på en
analyse av de totale livsløpskostnadene.
↗ SHAVE: (utjevne) tilrettelegge for utjevning av
topper i energiforbruket gjennom belastningsutjevning,
kontroller og energilagring, noe som reduserer
omfanget av energiforsyningssystemer, gir økt
egenforbruk av fornybar energi og reduserer
belastningen på kraftnettet.
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LE: Local energilagring / EF: Energiforsyningssystemer
HUB: Nabolagets digitale nettsky

↗ SHARE: (dele) naboene deler på ressurser som
energi, infrastruktur og fellesarealer
↗ SHINE: (imponere) sørge for arkitektur av høy
kvalitet, og skape gode inne- og utemiljøer samt
løsninger som gjør både beboerne og lokalsamfunnet
stolte av nabolaget sitt.
↗ SCALE: (skalere) dra nytte av ringvirkningene
fra prosjektet for å gjenskape løsningene på
europeisk nivå.

