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Verksbyen, Fredrikstad
Norge

Klimasone:  Subarktisk

Verket Atrium og Panorama 
vil bestå av 56 boenheter i 
leilighetsbygg og er en del
av byutviklingsprosjektet 
Verksbyen. Boligutvikleren 
Arca Nova Bolig AS er eier
av prosjektet.

Det planlegges for et bærekraftig og effektivt energisystem som vil 
muliggjøre deling av fornybar solenergi mellom bygninger og 
framtidige nabolag i Verksbyen.

Nabolagsprofil 

Aktive systemer:

Bygningsintegrerte solceller på fasader og tak, balansert ventilasjon 
med varmegjenvinning og bergvarmepumpe.  

Passive systemer:

Alle bygg oppføres i passivhus standard som innebærer at kuldebro-
er elimineres, høykvalitets isolasjon i vegger, tak og gulv, 3-lags 
energiglass, og vindtett bygningskropp. 

Deling av energi i nabolaget, design for lavt klimagassutslipp, resirkul-
erte materialer i konstruksjoner, fornybare energikilder koblet mot 
SMART ICT baserte komponenter.

Innovasjoner:

SUBARKTISK

KONTINENTAL

MARITIM

MIDDELHAVS

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 marked-
er i Europa.
 
I fire og et halvt år (2020-2024) skal syn.ikia prosjektere, bygge 
og evaluere fire bærekraftige plussenergi-nabolag som skal 
fungere som et utstillingsvindu for resten av Europa. 
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Loopkanstraat, Uden
Nederland 

Klimasone: Maritim

Nybyggprosjektet 
omfatter 39 sosialboliger 
totalt – 24 eies og driftes 
av Area Wonen og 16 av 
Labyrint zorg & werk for 
beboere med spesielle 
behov. 

Area Wonen, Uden kommune, Labyrint og utvikler Hendriks 
Coppelmans samarbeider om sosial boligbygging gjennom konseptet 
‘social beautiful’. 

En gruppe leietakere som ble plukket ut i tidligfase organiserer 
felles aktiviteter for å skape et sosialt miljø. De fungerer som ambas-
sadører og veileder beboerne i SPEN-konseptet.  

Nabolagsprofil

Gneis District, Salzburg
Østerrike

Klimasone: Continental

Nybygg og renovering av 
250 sosialboliger og en 
barnehage i et eksisterende 
nabolag. Leilighetene bygges 
av Heimat Österreich. 40 
leiligheter leies ut til beboere 
med spesielle behov gjennom 
Caritas. 

Caritas, sammen med samfunnsgruppen “Wohngruppe Silber-
streif”, tilbyr rådgivning og veiledning om energibruk og boligren-
overing. De samarbeider med beboere for å etablere et selvforsynt 
energisamfunn. Lokalene vil også omfatte fasiliteter som barnehage, 
lege, kafé, co-working areal, fellesrom og rom for spesielle behov.

Nabolagsprofil

Fondo, Santa Coloma de Gramenet
Spania

Klimasone:  Middelhavs

En nybygd, fleretasjes 
boligblokk med 38 leiligheter. 
Leilighetene utvikles og driftes 
av den offentlige boligutbyg-
geren INCÀSOL.

Nabolagsprofil

Passive systemer:  

Varmeisolasjon i gulv, tak, yttervegger; trelags vinduer; og lufttett 
bygg.

 

Individuelle jordvarmepumper for oppvarming av rom and varmtvann; 
gulvvarme; mekanisk avtrekksventilasjon med CO2 -sensorer; og 190 
solcellepaneler på taket. 

Bruk av digital tvilling for å optimalisere bygningens ytelse; lastbal-
ansering på bygnings- og nabolagsnivå; og ytelsesgaranti i levetiden 
for energireduksjon og godt innemiljø.

Passive systemer: 

Velisolert bygningskropp, trelags vinduer og lufttett bygg.

Aktive systemer: 

Solceller, jordvarmepumpe og mekanisk ventilasjon med varmegjen-
vinning.

Aktive systemer: 

Sentralisert varmepumpe for varmtvann og oppvarming, strøm fra 
solcellepaneler på taket.

Energideling med andre offentlig bygg i nabolaget; redusert belast-
ning på nettet; data tilknyttet energiproduksjon og -forbruk vil bli delt 
med legesenteret; generering av fornybar energi utover kravene i 
byggeforskiften; innovative offentlige anskaffelser med bærekraftsk-
rav.

Passive systemer:

Velisolert bygningskropp; ekspontert termisk masse; effektiv solavsk-
jerming); lav-absorberende materialer; termisk soning.

Det regionale boligformidlingskontoret Agència de l’Habitatge de 
Catalunya distribuerer leilighetene og hjelper nye beboere å finne 
seg til rette. 

De holder oppsyn med byggearbeidet, vedlikehold og leie. Bygget 
deler energi med et nærliggende legesenter. En “energileder» vil ha 
ansvar for å overvåke og optimalisere energiproduksjonen i byggene. 

Innovasjoner:

Smarthusteknologi (produksjon, forbruk og innemiljø); vurdering og 
optimalisering av brukeratferd; behovsstyring av energi; grønne tak.

Innovasjoner:  

Innovasjoner:

Aktive systemer: 


