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PAHUEN 01X 1)

- Kompakt og robust passivhus
Boligen bestilles som en 'pakkeløsning' som inkluderer alt av tegninger og oppfølging, som tilpasses noe i
forhold til tomt og ønsker, som inkluderer byggesøknad og byggetillatelser, og som inkluderer
prosjektgjennomføring med arkitekt-styrt bestilling / oppfølging av byggmester og underentreprenører.
Priser oppdateres.

Et første møte inkluderer utlevering av planløsninger og generelle tegninger med tilvalg, samt drøfting av
deres aktuelle behov og tomte-tilpasning, prosjektets potensielle fremdrift og annet.

Generelle fakta:
Vedlikeholdsfri enebolig over to etasjer med kjeller, sokkel og saltak. Enkel byggeskikk.
(andre versjoner uten kjeller, kun én etasje o.a er under utvikling)
Kjeller: med teknisk rom, stor bod og vaskerom.
Dersom deler av den aktuelle tomten skråner, så er det mulighet for 25m2 hybel med egen inngang og bad.
1 etg: car-port / garasje, sportsbod, drivhus, walk-in-closet, soverom, bad og entré.
2 etg: kjøkken, stue, wc m dusj, gjesterom og veranda.

Den kompakte bygningen gjør at hovedfunksjonene stue-kjøkken-bad-soverom-entré må fordeles over to plan.
Det betyr at boligen ikke får merkelappen tilgjengelig boenhet. (= tilrettelagt for rullestol)
Tilgjengelig boenhet se PAHUEN 02X. Boligen har allikevel tilrettelagt bad og trinnfri adkomst. Siste er løst
ved bruk av løfteplattform kamuflert-integrert i ståltrapp type TKS Flexstep.

Dette er 'fremtidens bolig' som har passivhus2) -prinsippene som standard. Huset skal ha den enkleste og mest
robuste kombinasjonen av passivhus-teknikk som 'passivt passer seg selv'. Solfangere på taket produserer
varmtvann som automatisk føres ned og overfører energi til stor varmtvanns-bereder. Varmepumpe overfører
også energi til berederen. Huset er så godt isolert at det kun er behov for vannbåren oppvarming på bad og
i entré. Solcellepaneler er tilknyttet generøs batteripakke som sørger for elektrisitet til lys og utstyr, samt drift
av energi-gjennvinnende ventilasjons-aggregat. I perioder om vinteren, med lite sol-lys, vil det være behov for
elektrisitet fra strømnettet.
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1)  X: hvert prosjekts individuelle tilpasning.
2) Passivhus er et begrep som betegner et hus som 'passivt' varmes opp av solen; at energi lagres i tunge materialer (betong, stein, tegl (eller drivhus/solfangere)) og frigis når det blir kjølig / om natten.
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Areal:
- Kjeller: 	52m2 BRA, 65m2 BTA (BRA= bruksareal (uten yttervegger) BTA=bruttoareal (med yttervegger))
- 1.  etg: 	 52m2 BRA, 65m2 BTA (130m2 BTA inkl car-port 36m2, drivhus 7m2, utebod 8m2 og treterrasse)
- 2. etg:	 75m2 BRA, 93m2 BTA (123m2 BTA inkl veranda)

Byggemetoder:
- Støpt såle over 300mm trykkfast isolajson.
- Kjeller og grunnmur i lettklinker isolerblokk 250mm + ytre lag av 125mm isolert lettklinker fasadeblokk.
- Tradisjonelle etasjeskillere som trebjelkelag 248mm.
- Øvrige etasjer i tradisjonelt bindingsverk 198+48mm + ytre lag av125mm isolert lettklinker fasadeblokk.
- Tradisjonelt isolert sperretak 300mm i-bjelker + ytre lag av 100mm trykkfast isolasjon før luftet taktekking.

Andre elementer:
- Elementer som sokkel-terrasse, integrerte blomsterbedd, stål-tre-konstruksjon av veranda/balkong, halvtak,

- Drivhus i sørfasaden.
- Car-port er åpen, men med mulighet for garasjeport som tilvalg.
- Sportsbod er også åpen (praktisk og nett, utstyr kan låses inn i skap), men gjøres gjerne med låst dør.

Overflater:
- Hovedfasader er pusset lettklinker hvit NCS 1502-Y som standard.
- Sokkel er enten pusset lettklinker grå NCS 2500-N, eller forskalet ytre lag av 50mm plass-støpt betong.
- Taktekket av tretak-produkter av f.eks møre royal / termofuru eller klassisk furu-kjerneved (malmfuru).
- Søyler og terrassebord mot sydsol: malmfuru eller trykkimprignert. Beiset eller grånende ubehandlet.
- Rekkverk veranda samt utebod mot nord (uten sol): gran 22x123mm malt NCS 7500-N / RAL 7016.
- Blikkenslager-beslag og takrenner: RAL 7016.

Alternativer:
- Jernvitrolbehandlet stående malmfuru i kombinasjon med skifertak, korrugerte stålplater, eller båndtekning.
- Dansk teglstein i kombinasjon med tretak.

Innredninger:
- Gulvoverflater, kjøkken, bad og innvendige overflater etter egne preferanser.
- Det er lagt opp til stort kjøkken med kjøkkenøy og mye skap-plass.
- Mulighet for normalt stort badekar på bad.
- Arkitekt-anbefalte overflater og farger som tilvalg.

Mengder:
- Huset skal kostnadsberegnes med veiledende priser for spesielt intresserte.

Teknikk:
- 6 m2 solfangere, f.eks vakuumrør fra Dynergi / Schott AG eller tilsvarende.
- 400 L varmtvannsbereder optima twincoil fra Oso eller tilsvarende.
- Luft til vann varmepumpe.
- ca 8 m2 (10stk x 0,8m2) solcellepanel som lader batteripakke.
- Batteripakke (f.eks el-bil-batteri) som sørger for boligens strømforbruk. 

Energiberegning:
- U-verdier og overordnet enerigberegning ihht NS 3700 er under utarbeidelse.

Byggeprosessen:
- Tegninger tilpasses - om mulig - tomt og tilvalg; det tar ca 2-4 uker.
- Tegninger og rammesøknad sendes Kommunen; etter ca 4-5 uker.
- Behandlingstid i Kommunen; ca 3-12 uker.
- Byggeperiode fra mars - oktober eller august - februar.
- KJELSRUD AS innehar prosjektleder-rolle. Engasjerer og koordinerer dyktig byggmester, graver, landmåler,

Med PAHUEN er det et mål at en arkitekt-tegnet enebolig skal kunne være lett å velge.

Med ønske om en naturlig pen og karbon-nøytral standard,
med ønske om et rolig liv ved de nære ting.

                                                                                                   Vebjørn Kjelsrud, sivilarkitekt mnal  vers 01_17.09.2019

tilhørende rekkverk, skorstein, den spesifikke sammensetningen av fasadematerialer er viktige elementer for
husets estetikk. Disse elementene følger oppsatte standarder for hvert hus.

elektriker, rørlegger, blikkenslager, murer og malemester. Byggemøter med wienerbrød og kaffe.


