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4Rin EU

• EU prosjekt i H2020 EE10 over fire år (2016-2019)

• Om rehabilitering av leilighetsbygg  med mål om 

• 60 % Redusert energibruk

• 15% lavere kostnader

• Liten innvirkning for beboerne

• Rask montasje – bruk av prefabrikkerte elementer

• God informasjonsflyt, effektiv produksjon, lav risiko 

• Bruk av BIM

• Tilpassing til ulike geo-cluster

www.4rineu.eu



3 demo cases – 6 geoclustere
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Haugerudsenteret, Norge Marienburg, Nederland Alsamore, Spania



• To etasjer leilighetsbygg fra 1971

• Totalt 8 leiligheter, ca 45 m2 hver

• Electrisk oppvarming

• Naturlig ventilasjon

• For vanskeligstilte

• Robuste løsninger

Norge: 
Haugerud senter 17-19



Teknologier
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Fan- kjøling ved luftbevegelse 
(EURAC) Fasadeelement (Gumpp& Maier)Energy hub (Thermics)

Virituel auditing app (IES)



Renovation pacages og Arcitypes
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Passivhus

Fornybar/plusshus

Vannbåren

PV/el
Kompakt
Godt isolert
God lufttetthet 
Solavskjerming

Balansert ventilasjon
Høy varmegjenvinning



Konseptvalg

• Tilpassing til eksisterende fasade

• Type konstruksjon – tre, tegelstein, betong

• Hvordan – henge utenpå eller fundamentert

• Ta vekk eksisterende vegg eller legge utenpå eksisterende

• Hvordan tilpasse til eksisterende og fylle hulrom

• Kledning og arkitektonisk utseende

• Integrering av vinduer

• Utvidelse av dagens bygg? (flere etasjer, ekstra areal)

7



Early design tool

Alternative 1 (co-planar modules, full building): 

  
Figure 1: 3d of the BIPV plant, the solar collectors are in blue: on the left the fully occupied 
combination on the right the optimized combination. 

8



9



Viktige faser for elementene

• Oppmåling og kartlegging av eksisterende tilstand

• Muligheter for oppheng/feste

• BIM modellering og prosjektering

• Prefabrikkering (produksjon)

• Transport og montering

• (demontering og resirkulering)  - sirkulær økonomi
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Transport og montering



Viktige detaljer
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Ventilasjon 
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Teknologi for et bedre samfunn


