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Ipark ligger i Stavanger og er 
en del av kompetansemiljøet 
på Ullandhaug. Grunnideen 
bak parken er å bidra til at nye 
ideer gror og blir til vekstbe-
drifter på en trygg og hensikts-
messig måte.

– Gjennom å levere utvi-
klingskraft til innovative be-
drifter i tidlig vekstfase bidrar 
vi til entreprenørskap og ver-
diskaping med utgangspunkt 
i gode ideer, forskningsresul-
tater, avanserte produkter og 
tjenester, sier Cecilie W. Mel-
bye hos Ipark Eiendom som er 
ansvarlig for utleie og drift av 
selve eiendomsmassen. 

Egen, fornybar energiproduksjon
Anlegget leverer varme og 

kjøling til 9 bygg på Ulland-
haug. Energiforsyningene ba-
serer seg i all hovedsak på gjen-

vinning av overskuddsvarme 
fra dataromkjøling, moderne 
energibrønner og varmepum-
per. Det miljøvennlige anleg-
get leverer varme og kjøling 
til byggene i Innovasjonspark 
Stavanger, Oljedirektoratet, 
Petroleumstilsynet og IRIS. 
Fullt utbygd vil anlegget kunne 
forsyne 100 000 kvadratmeter 
bygningsmasse. Til sammen gir 
anlegget en energibesparelse på 
vanvittige 4 500 000 kWh/år.

– Bruk av fornybar energi 
og effektiv varmegjenvinning 
gir et positivt miljøregnskap, 
som sammen med andre ener-
gitiltak legger forutsetninger 
for god driftsøkonomi og en 
optimal karakter når det kom-
mer til de respektive bygge-
nes energimerke. Vi er veldig 
fornøyde med å samarbeide 
med et kunnskapsrikt og hel-
hetstenkende miljø som Smi. 
De har vært en meget positiv 
bidragsyter på veien mot en 
miljøprofil som er en innova-
sjonspark verdig, sier Melbye.

Borer energibrønner
I bunnen for satsningen ligger 
det en investering på i over-
kant av 40 millioner kroner. 

Målene for utbyggingen var å 
skape en kraftleveranse som 
var grønn, kortreist, konkur-
ransedyktig, sikker, fleksibel 
og framtidsrettet. Mål som alle 
har blitt innfridd.

– Ipark og Entra Eiendom har 
utvist et stort mot som nå blir 
belønnet med suksess. For det 
skal litt til for å våge å satse på 
et så stort, komplisert og sam-

mensatt prosjekt. Ikke minst 
fordi det ved igangsetting var 
en betydelig usikkerhet rundt 
energipriser og etterspørsel, 
avslutter daglig leder Jan Helge 
Strømnes i rådgivningsfirmaet 
Smi energi & miljø as, sel-
skapet som har ivaretatt den 
praktiske prosjektledelsen fra 
planlegging via bygging til den 
daglige driften.

Radon er et radioaktivt 
grunnstoff som dannes natur-
lig i berggrunnen og siver inn i 
boliger gjennom sprekker mel-
lom grunnen og bygningen. 
Boliger som tradisjonelt ikke 
ligger i radonholdige områder 
kan også være utsatt for radon 
da det ved oppføring av hus 
kan bli tilført fyllmasser fra ra-
donholdige områder.

– De samme grenseverdiene 
gjelder nå også allerede eksis-
terende bygg som er skoler, 
barnehager og utleieboliger, 

sier Mette Seyersted, senior-
rådgiver i Statens strålevern til 
bladet «Eiendomsmegleren».

Bør måles
Seniorrådgiveren anbefaler at 
radonmålinger skjer mellom 1. 
oktober og 30. april fordi man 
i sommerhalvåret gjerne lufter 
ut radon av boligen og at rad-
onkonsentrasjonen derfor mest 
stabilt og målbart i vinterhalv-
året. Og måle bør du. Dersom 
opplysninger om radonmålin-
ger i en bolig tilbakeholdes ved 
eierskifte, kan det være grunn-
lag for heving av kjøpet.

– Alle som skal omsette ene-
boliger, småhus og leiligheter 
ned mot bakkenivå bør måle. 
Statens strålevern anbefaler at 
man minimum måler radon-
verdier i de tre nederste etasje-
ne. Boligblokker og borettslag 
burde ha dette som en naturlig 
del av driften, sier Vidar Gull-
iksen hos Byggmesterkontoret 

AS, en privat bedrift som har 
spesialisert seg som totalen-
treprenør innen radonproble-
matikken og som har en stadig 
pågang av eierskiftesaker med 
bakgrunn i radonsanering.

Dyrt, vanskelig og surt
I mange av tilfellene Byggmester-
kontoret opplever har ikke selger 
målt og kjøper blir oppmerksom 
på problemet etter å ha snakket 
med sine nye naboer.  Typisk for 
disse sakene er at de skadelidene 
får tilsagn om dekning innen en 
uke. Ifølge Gulliksen er det en 
mindre kostnad å måle boligen 
for radon, enn å sanerer.

– Alle burde investere i utstyr 
for å avkrefte om man har ra-
don. En 2-pakning med lang-
tidsmåling av typen sporfilmer 
koster eksempelvis noen lusne 
hundrelapper. En sanering kan 
koste hundretusener. Viser det 
seg at boligen du er i ferd med å 
omsette har for høye verdier kan 
et «radonsug» være en enkel og 

rimelig løsning som gir gode re-
sultater i form av optimalsenk-
ning av radonverdier.  Selve ra-
donsuget er stillegående, lite av 
format og har vært i produksjon 

i 10 år. Et radonsug kan benyttes 
i eksisterende boliger. I nybygg 
legger vi gjerne en radonsperre  
i form av en radonmembran. Er 
du usikker på eventuell radon-
forekomst lønner det seg garan-
tert å be om en målebefaring, 
avslutter Gulliksen.

Ifølge Statens stråle-
vern dør det hvert år 
rundt 300 mennesker 
av lungekreft på grunn 
av radonstråling i Nor-
ge. Med adekvate og 
effektive tiltak kunne 
mange av disse døds-
fallene vært unngått.

rADON KAN GI LUNGEKrEFt

Like farlig 
som røyking
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SUGEr Ut SVINErIEt:  radonsuget er stillegående, lite av format og har vært i produksjon i 10 år og kan benyttes i alle eksisterende boliger.

Norges aller første 
kunnskapspark så dag-
ens lys på Ullandhaug 
i Stavanger i 1993. Kan-
skje ikke så rart. Inno-
vasjon og nyskaping har 
jo aldri vært fremmed 
for Rogalendingene. For 
å bli maksimalt miljø-
vennlige sørger inno-
vasjonsparken for sin 
egen, fornybare energi.

NOrGES ELDStE NærINGSKLyNGE MED EGEN ENErGIPrODUKSJON

Energisparing  
i praksis

Alle bygninger bør ha så lave 
radonnivåer som mulig og 
innenfor anbefalte grensever-
dier:

1 tiltaksgrense på 100 Bq/m3

2 Så lave nivåer som mulig – 
tiltak kan også være aktuelt 
under tiltaksgrensen

3 Maksimumsgrenseverdi  
på 200 Bq/m3

Alle bygninger bør radonmåles 
regelmessig og alltid etter om-
bygninger. radonmålinger bør 
utføres som langtidsmålinger i 
vinterhalvåret medsporfilmme-
toden. radonreduserende tiltak 
i eksisterende bygninger bør 
være årsaksspesifikke, rettet mot 
identifiserte radonkilder og søke 
å oppnå så lave radonnivåer som 
mulig. For nybygg stiller byggtek-
nisk forskrift krav til forebyggen-
de radontiltak og grenseverdier.

Kilde: Statens Strålevern

STATENS STRÅLEVERNS  
ANBEFALINGER FOR RADON

Energi fra jorda: På Ullandhaug er de i disse dager i ferd med borre 54 nye energibrønner.

Alle som skal 
omsette eneboliger, 
småhus og 
leiligheter ned mot 
bakkenivå bør måle. 
Statens strålevern 
anbefaler at man 
minimum måler 
radonverdier i de 
tre nederste 
etasjene.


