
Pionér på miljøblokker for passivhus 
MH Arctic har som første norske aktør fått verifisering av det tyske passivhusinsti-
tuttet PHI. – Tidevannet har snudd, og flere boligbyggere ønsker miljøvennlige løs-
ninger. Vi er stolt over å sette Norge på kartet blant de beste i verden på passivhus, 
sier gründer Halldor Gunnar Halldorsson. 

– Vi har jobbet med dette i flere år, og bare ventet på at markedet skulle være modent. 
Målet var å være klare innen det skjedde, og nå er vi der. De siste fem-seks månedene, 
siden slutten av 2019, har vi opplevd at tidevannet har snudd i vår favør. Plutselig er folk 
flest mye mer bevisst, og ønsker å leve mindre C02-avhengige liv. Forespørslene ramler 
inn, sier Halldor Gunnar Halldorsson i MH Arctic. 

De siste årene har Agder-firmaet jobbet målrettet med prisgunstige løsninger for men-
nesker som ønsker å bygge for fremtiden. Som første norske leverandør, og én av seks på 
verdensbasis, har de nå utviklet et byggesystem godkjent for kaldt klima av det tyske pas-
sivhusinstituttet, PHI. Systemet består av veggmoduler, tak, vinduer og ytterdør, og ut-
merker seg helt på topp i sin klasse.  

PHI er et internasjonalt uavhengig forskningsinstitutt for passivhuskonstruksjoner, og står 
bak den eneste internasjonalt anerkjente, ytelsesbaserte energistandarden innen kon-
struksjon. Her vurderer man energisparende løsninger og verifiserer alt fra små kompo-
nenter til komplette byggsystemer.

Eliteklassen 

Passivhusinstituttet deler verdenskartet opp i sju klimasoner, fra arktisk til svært varmt kli-
ma. Skal man bygge passivhus i varme strøk er kriteriene naturlig nok noen andre enn i 
våre trakter.  

– Kaldt klima er de nest mest krevende forholdene et passivhus kan verifiseres for, med et 
klima tilsvarende Sør-Norge. Standarden er også den strengeste man finner. PHI er kjent 
for å stille svært strenge krav og å legge inn sikkerhetsmarginer i sine beregninger, noe 
man ikke gjør i norske vurderinger, sier Halldorsson. 

– Det finnes ikke strengere krav til miljøboliger enn deres, og for oss var det viktig å få an-
erkjennelse herfra. I tillegg til å være et kvalitetsstempel som gir troverdighet globalt, er 
dette god markedsføring. Med verifiseringen blir man oppført i instituttets verdensomspen-
nende database hvor designere, planleggere, arkitekter og byggefirmaer søker etter kom-
ponenter når de planlegger prosjekter, forteller Halldorsson.  

Av samme grunn var det viktig for MH Arctic å legge lista høyt og optimalisere produktene 
det ble søkt om godkjenning for. 

– Er man midt på treet, forsvinner man i mengden. Ambisjonene har hele tiden vært å 
skille oss ut på toppen. Vi trenger ikke å kunne si at vi er best, men skal kunne slå i bordet 
med at det ikke er noen som er bedre enn oss, sier Halldorsson. 

Og det fikk de til. Av de øvrige produsentene som innfrir passivhusinstituttets krav i samme 
klimasone, er det ingen som kan matche MH Arctics komponenter. Der deres 363mm 
tykke yttervegger oppnår en u-verdi på 0,11, leverer konkurrenten som er nærmest i 



tykkelse vegger på 486mm med u-verdi på 0,12, i følge PHIs beregninger, som er ibereg-
net sikkerhetsmargin. Legger man norsk regelverk til grunn, er u-verdiene hos begge 
leverandørene lavere. 

– For oss var det viktig med fornuftige, praktiske dimensjoner. Tykkere vegger gir færre 
kvadratmeter areal, krever mer ressurser og koster mer. Selv om stadig flere ønsker en 
energivennlig bolig, betyr ikke det at de vil betale mer. Kravene i norske byggeforskrifter er 
ikke så strenge som passivhusinstituttets kriterier. Man trenger ikke å bruke vårt system for 
å tilfredsstille TEK17. Men om det er prisen som avgjør, kan de like godt gjøre det, sier 
Halldorsson. 

Vil være først i arktisk klima 

Ifølge det tyske instituttet ligger størstedelen av Norge, alt nord for Trondheim i arktisk kli-
ma. Hittil er det ingen som har klart å få PHI-verifisert et komplett byggesystem for pas-
sivhus i denne kategorien.  

– Til sammenligning kan man bygge hus med vårt system på Svalbard, og innfri norske 
regler for et passivhus, sier Halldorsson.  

For MH Arctic er verifiseringen for kaldt klima første steg på veien. De har ingen planer om 
å gi seg før de har tyskernes godkjennelse også for arktisk klima. 

– Av de seks som er verifisert i sør-norsk klimasone har vi den desidert slankeste kon-
struksjonen. Og vi har nok å gå på. Vi kan enkelt legge noen centimeter til konstruksjonen, 
oppnå enda bedre resultater, og fremdeles være den slankeste av disse seks. Dessuten 
designer vi våre egne vinduer, og er de eneste som kan tilby takvinduer godkjent for kaldt 
klima. Dette er bare begynnelsen, sier Halldorsson. 

Kortreist for miljøet 

MH Arctic vektlegger miljø i alle ledd, bruker bærekraftige materialer og så lite fossilbasert som 
overhodet mulig. Nå er de stolt over å ha satt Norge på kartet i internasjonal sammenheng. 

– De andre produsentene som oppfyller passivhuskravene til kaldt klima er fra Sverige, 
Tyskland, Polen og Canada. Noen av disse ligger i andre klimasoner selv, og lager løs-
ninger ment for andre, forteller Halldor. 

– Det er noe som skurrer når man skal bygge et energivennlig hus og får det fraktet på 
vogntog fra Øst-Europa. Fremtiden må være kortreist. Vi vet heller ikke om andre 
byggesystemer enn vårt som kan repetisjonsproduseres lokalt. Vi har laget en produksjon-
slinje, skreddersydd for oss, som ikke koster mye, får plass i en container og som kan 
settes opp hvor som helst. Bemanner man denne med tre personer kan man produsere 
yttervegger til et hus på 200 kvadratmeter i løpet av to-tre dager. Om man bemanner 
denne fullt, med åtte-ni personer, produserer man ytterveggene til tre slike hus på samme 
tid. Skal man bygge boliger i Kirkenes, da er det fint at man kan produsere veggene der 
også. Det gir gevinster både for lokalsamfunnet og miljøet, mener Halldorsson.  



Har flyttet dampsperren 

MH Arctics veggelementer er komplette med vindsperre, isolasjon, dampsperre og 
reisverk. Veggelementene grunnbredde er 30 og 60 cm, den største veier under 40 kilo og 
kan monteres for hånd. 

– Forskjellen på disse veggene og tradisjonelle vegger, er først og fremst tre ting: 
Plasseringen av dampsperren - på utsiden av reisverket, samt mengden tre og isolasjon i 
veggene, sier Halldorsson. 

– Hus som ikke er isolert kan stå i flere hundre år uten å råtne. Det vet vi jo av erfaring, fra 
gamle hus. Først i etterkrigstiden, da man tok til å isolere, begynte ting å gå galt. I dag er 
akseptert levetid på en ny reisverksbolig mellom 60 og 70 år. Etter den tid må man regne 
med alvorlige råteskader i den bærende konstruksjonen, fordi kondens og fukt setter seg 
fast i isolasjonen, hvor den blir stående og gjøre skade, sier han. 

– Når man i dag snakker om hus som er «for tette», handler det egentlig om manglende 
forståelse av hva som skjer når man opererer med to forskjellige fuktnivåer. Det hjelper lite 
med dampsperre når man kutter den ved vinduer og i etasjeskiller, mener Halldorsson. 

– En vindsperre fungerer som treningsklær. Den skal puste, men ikke slippe vinden gjen-
nom. En dampsperre som er brutt gjør at fukt som produseres innendørs slipper inn i den 
kalde delen av veggen når vinter. Dersom vindsperren er veldig tett, som den er i flere nye 
hus, blir fukten sperret inne i veggen, og bruker lang tid på å tørke opp. Fukten støtter ko-
lonialisering av mikroorganismer, forklarer han. 

– Problemet oppstår når materialet blir stående i to helt ulike klimaer; treverk som både blir 
utsatt for varme innenfra og kulde utenfra. I våre hus pakkes reisverket utenfra inn i 
dampsperren, og står i varmen. Bare i ett klima, like tørt som møblene i stua, forklarer 
Halldorsson. 

Kan settes opp av ufaglærte 

Han er islending, og utdannet «hussmed», En yrkesbetegnelse og en skolering vi ikke har 
i Norge. 

– Det er typisk på mer isolerte steder at man gjør en større del av jobben selv. Skal man 
bygge et hus, da kommer hussmeden - som er både forskalingssnekker, tømrer og trapp-
esnekker. Hussmedens jobb er ikke over før huset er ferdig og du får nøkkelen i hånda, 
sier Halldorsson. 

Fremtidens hus overlater han imidlertid til andre å sette opp. 

– Reisverket er tradisjonelt, slik enhver tømrer kjenner. Modulene kan tilpasses, eller man 
kan velge å bygge bare delvis med moduler. Det er et fleksibelt system som man kan 
bygge hva man måtte ønske med, sier Halldorsson.  

– Noen har en oppfatning av at lavenergihus må være funkishus. Sånn er det ikke. Man 
kan bygge akkurat slik man vil. Utvendig og innvendig kledning blander vi oss heller ikke i. 
Da ville vi ikke kunne optimalisere, og om man skal holde kostnadene nede er det der 



nøkkelen ligger. For dem som ønsker større moduler kan våre elementer brukes som rå-
varer, og man vil fremdeles oppnå alle fordelene med systemet, sier han. 

Modulene kan sammenlignes med legoklosser. Hvert element er en forseglet og selvs-
tendig del av en komplett vegg. Ettersom de er forseglet, kan de dessuten stå ute på 
byggeplass og monteres i regnvær.  

– Og de er lettere enn å sette sammen en skuffekommode, sier styreformann Kjetil Sivert-
sen. 

– Man trenger verken spikerpistol eller drill, hullene er allerede boret og boltene følger 
med. Hvem som helst kan følge instruksjonene. Det minimerer selvstendige avgjørelser på 
byggeplassen, og dermed risikoen for feil. 

–  I en tid hvor stadig flere ufaglærte brukes som arbeidskraft i byggsektoren er det viktig 
at dem som sitter på kunnskapen sørger for å opprettholde kvalitet. Det vil alltid være be-
hov for faglærte håndverkere, men fakta er at de blir færre. Enten man liker det eller ei, går 
utviklingen i retning av å systematisere for å gjøre jobben lettere for dem som har mindre 
kunnskap og erfaring. 

Nær dobbelt så tett som kravet 

Daglig leder i Nestor Takst, Johan Roland, har trykktestet MH Arctics prototype, og går god 
for resultatene. Bygget som er testet er på størrelse med en campingvogn, og har et in-
nvendig volum på 31,24 kubikkmeter.  

– Huset er bygget med små moduler og mange skjøter, som er utfordringen for hus med 
dampsperre. Ved å trykkteste et lite hus med veldig mange skjøter, kan vi være sikre på 
resultatene vi oppnår for et større hus med færre skjøter, forklarer Halldorsson. 

I takt med økende fokus på energiøkonomisering, har myndighetene skjerpet både iso-
lasjons- og vindtettingskravet til nye boliger gjennom flere år. Luftlekkasjetallet (vindtet-
tingskravet) som gjelder i dag er maks 0,6 luftomskiftinger per time. Beregningsmetoden er 
slik at store bygg oppnår lavere lekkasjetall enn små bygg, ettersom disse har mindre 
veggflate i forhold til volum enn et mindre bygg. 

– MH Arctic har oppført et bittelite bygg, noe som matematisk skulle gi et høyt lekkasjetall. 
Likevel leverer de et resultat på 0,34 luftomskiftinger per time, nesten dobbelt så tett som 
kravet. Om vi skalerer dette opp til en vanlig enebolig, eller til et større bygg, vil lekkasje-
tallet bli nesten umerkelig, sier takstmann Roland. 

Har eliminert kuldebroer 

Også energirådgiver Geir Liknes i Rejlers har latt seg imponere over resultatene. 

– Her har man jobbet dag og natt med utvikling over flere år, og oppnådd topp resultater. 
En revolusjon innen husbygging, som tilfredsstiller de strenge kravene fra PHI, selv i et 
norsk klima, sier han. 

– Man har i praksis eliminert alt som heter kuldebroer. Dette, sammen med industriell kva-
litet på konstruksjonen, sikrer en mer holdbar konstruksjon hvor råtefaren er minimert 



sammenlignet med plassbygde, tradisjonelle boliger. Industrialiseringen gjør også syste-
met billigere enn de metodene man hittil har kunnet oppnå slike resultater på. Den ekstra 
kostnaden begrenser seg til noen få titusen, mens gevinsten er årlig besparelse på strøm-
regningen og en kvalitet som kan gi billigere boligforsikringer og lån, mener Liknes. 
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Portrettfoto krediteres Annie Day, de øvrige bildene krediteres Stian Foss. 

Forslag til bildetekster: 

Teknisk leder Halldor Gunnar Halldorsson i MH Arctic står bak miljøblokkene som nå er 
verifisert hos det tyske passivhusinstituttet.  

Produksjonslinjen får plass i en container, noe som gjør at man kan produsere modulene 
lokalt.  

Miljøblokkene kommer i grunnbredder på 30 og 60 cm. Den største veier under 40 kilo og 
kan håndteres manuelt. 

MH Arctic har utviklet det som sannsynligvis er verdens best isolerende vindu, og som nå 
utvikles for bruk i passivhus i arktiske strøk. 

Johan Roland i Nestor Takst har stått for trykktesting av pilotbygget, og forteller om 
nærmest umerkelige lekkasjetall.


