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FAKTA OM KOMMUNEN:

Areal: 961,66 km² 
894,67 km² land, 66,99 km² vann

100.000 dekar dyrka mark, 760 000 dekar 

skog

Befolkning: 16.000

Avstand til Oslo: ca. 60 km

Kommunesenter: Bjørkelangen

Kommunen er den største i 

utstrekning i Oslo og Akershus.



BYGGEPROSJEKTER:

• Ny Bjørkelangen skole

• Nytt Aurskog-Høland Helsehus

• Ny svømmehallen (Bjørkebadet)

• Nytt Myrvang rehabiliterings- og 

aktivitetssenter



Miljømål – Aurskog-Høland skal

• oppfordre til å øke treandelen i alle typer nybygg

• ved planlegging av nye bygg legge til rette for energieffektive og 
klimavennlige løsninger

• vurdere innen 2010 å planlegge og bygge et signalbygg for 
energieffektive og klimavennlige løsninger

• ved nybygg og rehabilitering av kommunale bygninger over 
1000m2:
- bygges lavenergibygg

- bygges slik at fornybare energikilder kan tas i bruk. Dette innebærer bruk 
av vannbåren varme til all oppvarming, varmtvannsbereding og ettervarme
av ventilasjonsluft

• Det finnes flere mål om bruk av tre til bioenergi. Blant annet skal 
bioenergi vurderes brukt i alle offentlige nybygg



Ny Bjørkelangen 1-10 skole 



Aurskog-Høland kommune innfrir både nasjonale, 

regionale og lokale ambisjoner om trebruk og 

klima ved å kreve massivtre i de bærende 

konstruksjonene

• Noe vi ikke ville gjort ved å bygge et skolebygg i 

kun stål og betong, og deretter kle det med 

malmfuru fra Trysil.



➢ To-parallell barneskole, tre-parallell ungdomsskole, samt SFO

➢ Massivtre

➢ i bærende konstruksjoner, og ytterkledning i malmfuru 

➢ Bioenergisentral

➢ som hovedenergikilde til varme

➢ Solfangeranlegg

➢ som forvarmeanlegg

➢ Solcelleanlegg

➢ som tillegg til strøm fra nett

➢ Skoletomt totalt: 41450 m2

➢ 1 – 10 skole: 8300 m2

➢ Flerbrukshall: 2430 m2

➢ Kulturskole: 1240 m2

➢ Kultur sal: 1180 m2

➢ BTA (bruttoareal): ~13000 m2

➢ Elevkapasitet: 660 elever



Massivtre

• Massivtre-elementene er treplanker som er satt sammen 

til store tre-elementer

• Massivtre-elementene kan brukes i alle typer bygg

• Elementene monteres sammen som et pepperkakehus



• Varmeleveranse til Bjørkelangen 1 – 10 skole, 

Rådhuset, sykehjemmet, ny svømmehall, nytt 

helsehus og nye Myrvang omsorgsboliger og 

aktivitetssenter, samt Bjørkelangen 

Sportsforening sitt hallpåbygg

• Totalt varmebehov på ca. 3.260.000 kWh

• Aurskog-Høland Nærvarme er eid og drives av 

4 lokale gårdbrukere som vant anbudet

• 2 bioenergisentraler leverer varme på 

Bjørkelangen fra høsten 2017

• Begge energisentralene er basert på varme fra 

fliskjeler med backup og spisslast fra bio-

oljekjele

• Kommunen får fornybar, miljøvennlig og 

lokalprodusert energi til varme og varmt 

tappevann

Bioenergi



• Solfangerpanelene er fullverdige 

bygningselementer, og erstatter annen 

ytterkledning

• Panelene er integrert i en av sørfasadene

• Sammen med et flisfyringsanlegg, vil 

solfangeranlegget sørge for oppvarming av rom 

og tappevann

• Systemet er trykkløst og selvdrenerende, dvs. 

solfangerne tømmes automatisk når det er 

enten for varmt eller for kald. Vannet føres da 

tilbake til varmelageret

• Trykkløse systemer er enklere å installere enn 

trykksatte anlegg

• Varmesentralen lagrer varmen fra solfangerne 

og fordeler energien etter behov

• Styringssystemet som er koplet til sørger for 

automatisk drift av anlegget, og optimaliserer 

solvarmen som fanges, lagres og brukes

Solfangeranlegget – 100 m2 i resirkulerbart materiale



Solcelleanlegget – 35 kWp, 250 m2

Solcellepaneler, Holmen svømmehall i 

Asker (samme type paneler og 

montasje som Bjørkelangen skole) 

(foto: Solel AS)

På bygget:

- 128 stk. monokrystallinske solcellepaneler 

(svart bunn og ramme) 

- Veggmontert, sør

- Årlig strømproduksjon på ca. 30 000 kWh

Bygningsintegrerte solcellepaneler (BIPV):

- Rockwool Redair-isolasjon rett på 

massivtre

- Mørk duk utenpå Rockwool´n

- Solcellepanelene montert deretter på 

festeskinner i aluminium

I teknisk rom:

- 2 stk. vekselsrettere (invertere) type SMA, 

STP 15 000 TL-30 (3-fas 400V) med 

display

- Brannbrytere

- 2 stk. sikkerhetsbrytere



Klimagassutslipp - rapport

Aurskog-Høland kommune har fått laga et 

klimagassutslipp for nye Bjørkelangen skole:

- 42 % utslippsreduksjon sammenliknet med 

et tilsvarende standardbygg

Det er vi godt fornøyde med! ☺



En presentasjon av Bjørkelangen skole

Vi har tatt flere bilder, og laga diverse filmsnutter av Bjørkelangen skole. 

Her ser dere en omvisning sammen med rektor:

Ny Bjørkelangen skole (foto: Ole-Christian Østreng)

https://youtu.be/zQgeDDVXsuc


Takk for oppmerksomheten! 

Om dere vil, les mer om ny Bjørkelangen skole og andre byggeprosjekter her: 

http://www.ahk.no/om-kommunen/prosjekter/

Aurskog-Høland kommune

Ole-Christian Østreng

ole-christian.ostreng@ahk.no

http://www.ahk.no/om-kommunen/prosjekter/
mailto:ole-christian.ostreng@ahk.no

