Boligbygging med helse i fokus
I samarbeid med NAAF bygger Veidekke Eiendom
boliger med særdeles godt og helsevennlig inneklima. Konfektfabrikken på Rodeløkka i Oslo er
ett av prosjektene som er under bygging.
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Det burde være en selvfølge at

inneklimaet i nye boliger er bedre enn
i gamle, men det er det ikke. Utbygger
Veidekke Eiendom har imidlertid tatt
grep og satt helsevennlig standard for
alle sine nybygg.
Et pilotprosjekt med helsevennlige
boliger bygd av Veidekke eiendom på
Årvollbrinken i Oslo sto ferdig i 2010,
og resultatene var så gode at ledelsen
i Veidekke besluttet at alle fremtidige
prosjekter skal bygges etter samme
standard. Det gjelder foreløpig for
prosjekter i Veidekkes egen regi – altså
der hvor Veidekke også er entreprenør.
Men håpet er at dette etterhvert også
skal utvikles til å gjelde for prosjekter

hvor Veidekke Eiendom samarbeider
med andre utbyggere.

Forebyggende helsearbeid

– Ledelsen i Veidekke har stor tro på
dette, dette er noe som bare blir mer
og mer aktuelt. Vi tror at kundene er
veldig opptatt av helse og inneklima, og
på denne måten kan vi bidra med noe
nyttig. Og det er jo spennende at byggebransjen driver med forebyggende
helsearbeid, sier Elin Hoff Johansen i
Veidekke Eiendom, som hadde ansvar
for pilotprosjektet og som nå er prosjektutvikler for Konfektfabrikken.
Veidekke eiendom har kjøpt de
gamle lokalene til Freia sjokoladefa-

Gårdstunet i Konfektfabrikken skal beplantes
med kun allergivennlig planter, til glede for
pollenallergikere og de som er sensitive for
sterk duft. På tegningen er det riktignok tegnet
inn både bjørker og plen,
men de vil ikke få plass i den virkelige hagen.

Slik er Konfektfabrikken blitt helse vennlig
Ved bevisste valg og
gjennomtenkte løsninger
tilrettelegger Veidekke
Bolig for en helsetrygg
bolig. Under finner du
de forskjellige tiltakene
Veidekke bruker
Konfektfabrikken:
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- Spesialutviklet baderom – baderommene har en tørkenisje med avtrekk.
Dette løser problemet i mange nye
boliger rundt tørking av klær. Nisjen
bidrar til lavere luftfuktighet og dermed mindre risiko for vekst av mikroorganismer som sopp, midd og bakterier.
- God ventilasjon – boligene leveres
med vedlikeholdsavtale på ventilasjonsanlegget som sikrer jevnlig skifte
av filter, rengjøring og nødvendig
vedlikehold. Alle boligene har balansert

ventilasjon med filtrering av inn-luften.
- Helsevennlige materialer – Veidekke bruker materialer og produkter
med minst mulig avgassing, som for
eksempel parkett, gulvflis, Sens maling
fra Jotun eller tilsvarende.
- Optimal oppvarmingsløsning – der
det er mulig velges fjernvarme som
oppvarmingskilde, og boligene får et
vannbasert varmeanlegg, som oftest
basert på radiatorer på vegg. Ved
elektrisk oppvarming velges lukkede

panelovner som ikke brenner støv.
- Enkel rengjøring – boligene leveres
med takhøy innredning for å unngå ansamling av støv på vanskelig tilgjengelige steder. Det gis også en veiledning
for riktig renhold med minimal bruk av
kjemikalier.
- Kontrollert produksjon – Veidekke
har ekstra fokus på at bygget skal være
rent og tørt når det overleveres, og har
utviklet gode rutiner for å ha kontroll
på fukt og støv i byggeprosessen.

- Allergivennlig beplantning – Veidekkes prosjekter har ikke trær og planter
på utomhusområder som kan gi allergiske reaksjoner som følge av pollen,
sterk duft eller giftige bær.
- Råd og veiledning til kjøper – Veidekkes boligkjøpere får råd og tips om
hvordan man kan sørge for et godt
inneklima i boligen også etter at man
har flyttet inn, for eksempel gjennom
valg av innredning og rengjøringsmetode. /

En spesialutviklet tørkenisje med avtrekk
gjør at du kan få tørket klær effektivt uten
tørketrommel, og uten at luftfuktigheten blir
for høy i leiligheten.
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Fra utsiden ser Konfektfabrikken ut som en
helt vanlig boligblokk,
men hele bygget er
prosjektert med tanke på
helsevennlige løsninger.

brikk på Rodeløkka i Oslo, og byggingen
av det fjerde og siste byggetrinnet er
nå igangsatt.
– Konfektfabrikken er ett av prosjektene vi bygger med helsevennlige
leiligheter. Vi har flere prosjekter under
oppføring i Oslo, og blant annet Trondheim, hvor vi også samarbeider med
NAAF, sier Hoff Johansen, som samtidig
understreker at helse og miljø går hånd
i hånd.
– Vi forteller våre kjøpere at de ikke
trenger massevis av kjemikalier for å
rengjøre boligene sine, de kommer
langt med en tørrmopp, mikrofiberkluter og litt vann. Og å redusere bruken
av kjemikalier i hverdagen er jo også
bra for miljøet. Dette er noe vi tror
kundene ønsker, sier hun.

Tørkenisje for klær

En av finessene i boligene i Konfektfabrikken er en liten tørkenisje på bare
60 x 60 centimeter.
– Der kan man tørke en hel maskin
med klær veldig effektivt, slik at man
ikke trenger tørketrommel. Det stilles
strenge krav til ventilasjon i dagens
byggeforskrifter, så jeg tenkte at siden
ventilasjonen likevel står på hele tiden,
så kan vi jo utnytte den til noe mer. Det
er ingen varme i tørkenisjen, avtrekket
sørger for at fuktige klær, vaskekluter
og andre ting tørker veldig effektivt.
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Og hvis man bruker en helsevennlig
rengjøringsmetode trenger man ikke så
mange vaskemidler, slik at det utstyret
man trenger også kan oppbevares i
tørkenisjen, forteller Hoff Johansen.
Dermed slipper du å tørke klær rundt
omkring i leiligheten, slik mange er
nødt til å gjøre andre steder. I tillegg
får alle leilighetene blant annet takhøye skap, slik at man unngår støvdeponier høyt oppe på skapene.
– Samarbeidet med NAAF har vært
veldig givende, det er synergieffekt
mellom deres og vårt arbeid som er en
veldig bra kombinasjon, og i dialog med
NAAF har vi kommet frem til mange
gode løsninger. Vi er opptatt av at dette
ikke er astma- og allergiboliger, men
boliger som er gode for alle å bo i, også
astmatikere og allergikere. Spesielt

Konfektfabrikken:
........................................................................

Veidekke Eiendom AS har kjøpt de
gamle produksjonslokalene til den
tradisjonsrike sjokoladefabrikken
til Freia på Rodeløkka. Her bygges
det boliger som er både sentrale og
helsevennlige, i samarbeid med NAAF.
Andre byggetrinn er under utbygging
og ferdigstilles i løpet av våren.

barnefamilier er opptatt av generell
forebyggende helse, og i Konfektfabrikken legger vi opp til å bygge barnevennlige leiligheter – halvparten er på
over 80 kvadratmeter, i tillegg til at
vi bygger en barnehage, sier Elin Hoff
Johansen.

Trygge materialer

Seniorrådgiver inneklima i NAAF, Nils
Otto Ledermann, forteller at NAAF og
Veidekke gjennomfører regelmessige
møter og befaringer på byggeplassen,
utveksler erfaringer og jobber frem
gode løsninger i forhold til å forhindre
fuktproblemer og håndtere støvproblematikken i hele byggefasen,
– Det er økt fokus på energieffektivisering i forhold til boligbygging, men
Astma- og Allergiforbundet er opptatt
av at helseaspektet også blir prioritert –
vi skal jo bo i disse boligene også. Både
valg av helsetrygge materialer og renholdsvennlig utforming, samt hvordan
man sikrer en ren og tørr byggeprosess,
er viktig for å oppnå et godt inneklima
for de som skal bruke bygningene,
forteller han.
Han understreker også at boliger med
godt inneklima gir en allmenn gevinst.
– Vi håper at flere skal følge etter Veidekke ved å kombinere energisparing
med godt inneklima, sier Ledermann. /
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