PRESSEMELDING
Europas mest energieffektive bilanlegg
Block Berge Bygg AS har nå fullført oppdraget med å bygge nytt bilanlegg
på Bryne i Energiklasse A. Bilanlegget er bygget for Brødrene Kverneland
Eiendom AS og leietaker blir Kverneland Bil Bryne AS.
Prosjektet som er på 4.500 m2 er det første bilanlegget i Europa vi kjenner
til som er bygget for å oppnå Energiklasse A
"Dette er den største satsningen på energieffektiv bygging Block Berge
Bygg har gjort til dags dato , og de erfaringer vi tar med oss herfra, vil
bidra i vår videre satsningen med å bygge energieffektive bygg" sier
administrerende direktør Yngvar Karlsen.
Bygget ble tidlig i utviklingsfasen besluttet å sprenge noen grenser og
betydelige ressurser fra byggeier, leietaker og entreprenør har blitt satt på
prosjektet for å oppnå målsetningen.
Foruten økte isolasjonstykkelser og vinduer med svært gode u-verdier, har
vår satsing på å bygge med prefabrikkerte betongelementer fra vår egen
fabrikk, bidratt sterkt til det gode resultatet. Kuldebroer og luftlekkasjer i
selve bygningskroppen er redusert til et minimum ved stadig å utvikle nye
tekniske løsninger. For eksempel er verdien for luftlekkasjer redusert til 1/5
del av den nye energiforskriftens grenseverdier.
Tekniske løsninger som varmepumpe og solfangeranlegg sammen med
byggets varme- og kuldemagasinerende konstruksjon, har også bidratt til å
gjøre dette mulig.
"Bygget har vært noe dyrere å bygge enn et standard bilanlegg ,men vi ser
på dette som en investering og jeg er sikker på at denne satsingen vil
bidra til at Block Berge Bygg kan se framtidens byggekrav lyst i møte” sier
Yngvar Karlsen.
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