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Boligbygg søker penger av EU til nytt
pilotprosjekt
Oslos kommunale boligforetak vil fortsette det internasjonale samarbeidet,
og ønsker nå å utvikle plussenergibygg.
De siste årene har Boligbygg deltatt i EU-prosjektet 4RinEU, som er en del av
EUs største forskningsprogram, Horizon2020. Det har gitt mersmak, og nå vil
Boligbygg samarbeide med flere andre europeiske byggherrer,
forskningsmiljøer og næringsliv om å utvikle bygg som produserer mer energi
enn de bruker.

Hovedmålet med prosjektet er å vise at det er mulig å bygge plussenergibygg
som både fungerer i ulike klimasoner og for ulike målgrupper. Det betyr ikke
at løsningene vil være de samme i alle deler av Europa. Tvert imot, gjennom
å utforske ulike mulighetsrom vil prosjektet vise flere løsninger for å få til et
positivt energiregnskap.
Pilotprosjekt i Oslo
– Oslo kommune stiller krav om at alle kommunale nybygg som hovedregel
skal bygges som plusshus. Vi har fortsatt behov for å bygge kompetanse hos
oss, og i markedet, det håper vi at dette prosjektet kan bidra til. Vi krysser
fingrene for positiv tilbakemelding fra kommisjonen, sier administrerende
direktør i Boligbygg, Marit Leganger.
Hvis prosjektsøknaden vinner frem, vil det bety at Boligbygg får over 8
millioner kroner i tilskudd. Pengene skal gå til implementering av
plusshusløsninger i et pilotprosjekt i Oslo, og til samarbeid med næringslivet
og de andre europeiske partnerne. I prosjektet blir det 18 partnere fra 7
forskjellige land. Fra Norge er det Boligbygg og Sintef Byggforsk som søker
om å bli med.
Rehabiliterte med nye metoder
Boligbygg har god erfaring fra å jobbe med EU-prosjekter og har et pågående
prosjekt på Haugerud i Oslo, hvor man har utviklet fasademoduler med
integrerte ventilasjonskanaler og solceller. Slik har man kunnet gjennomføre
en fasaderehabilitering raskt og uten at beboerne måtte flytte ut. Prosjektet
er under evaluering og leverandørene jobber for tiden med å se på
mulighetene for å gjøre løsningen tilgjengelig i markedet.
– Vi har vært avhengig av både finansiering fra EU og kompetanse fra
forskningsmiljøene for å gjennomføre dette prosjektet. Vi jobber for å få til
flere slike prosjekter og er veldig glade for å se at Boligbygg er en attraktiv
samarbeidspartner for europeiske aktører, sier Leganger.

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut
Oslos kommunale boliger. Med ca. 11 500 boliger og en million kvadratmeter
er foretaket Norges største utleier av boliger. Vi skal sørge for trygge og gode
boliger for innbyggere som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig
livssituasjon. Våre boliger er fordelt på alle Oslos 15 bydeler og ligger i alt fra
verneverdige 1890-gårder til helt moderne nybygg. Som eiendomsforvalter

skal Boligbygg bidra til å nå Oslo kommunes ambisiøse mål innen klima og
miljø.
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