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koča, ko bo zgrajena, proizvajala le tretjino današnjih emisij Co2, njena 
energijska bilanca bo ugodnejša. Stavba bo zaradi premišljenega upra-
vljanja energije dosegla približno 90-odstotno energijsko samozadostnost. 
Hišna čistilna naprava bo namenjena čiščenju odpadnih vod, siva voda se 
bo uporabljala za splakovanje stranišč. za gradbene materiale, procese 
gradnje in faze obratovanja je bila opravljena analiza življenjskega ciklusa, 
da bi tako dosegli kar najvišjo raven okoljskega standarda.

številni obiskovalci, ki jih pričakujejo po odprtju koče, bodo priče in gla-
sniki obenem. Lahko bodo videli in doživeli ter pripovedovali drugim, da 
inovativna arhitektura in energijsko učinkovita gradnja nista sočasno le 
možni, temveč jih je mogoče tudi povezati v čudovito sintezo. Nova pla-
ninska koča na pogorju Monte Rose bo kot uspel primer dokaz za to, 
kaj je v zvezi z energijsko učinkovitostjo mogoče doseči pri stavbah tudi 
v najtežjih razmerah. čeprav drag in zahteven, kot je ta paradni primer 
energijsko učinkovite gradnje v švicarskih Alpah, pa objekt ostaja prototip. 
Kot svetilnik žari koča na pogorju Monte Rose daleč prek državnih meja 
in spodbuja razvoja.

www.cipra.org/ccalpsresearch/berghutte-der-zukunft 

od skrpucala do celovite zasnove

Svetovalci za energijo praviloma sanjajo o tem, da bi sami zasnovali lastno 
energijsko učinkovito hišo. In kaj stori energetski svetovalec, ki se preseli 
v staro stavbo?

Loti se prenove, kot je to storil Christoph ospelt. Solastnik podjetja Lenum 
s sedežem v Vaduzu/FL, ki svetuje na področju varčevanja z energijo in 
okoljske tehnologije, se je soočil z nujnostjo prenove svoje stare, mrzle 
hiše, zgrajene v petdesetih letih. objekt sploh ni bil izoliran, okna niso 
bila še nikoli zamenjana, za zidno oblogo se je deloma pojavilo močno 
plesnenje.

A kmalu se je pokazalo, da je hiša »sod brez dna«: posameznim posegom 
v stavbo ni bilo videti konca. To je investitorja in vodjo projekta v eni osebi 
spodbudilo, da je opustil prvotni načrt, po katerem naj bi prenovil hišo le 
površinsko z nekaj energičnimi manjšimi ukrepi, in namesto tega zasnoval 
arhitektonsko in energijsko usklajeno celostno prenovo.

Največji izziv z gradbenotehničnega vidika je bila nedvomno kakovostna 
izolacija ovoja zgradbe, ki njenega prvotnega izgleda ni smela spreme-
niti. Potrebe po toploti za ogrevanje so se zmanjšale na tretjino in hiša 
Christopha ospelta danes porabi približno toliko energije kot kakovostno 
zgrajena novogradnja.

Da bi preprečili nastanek plesni v sanitarnih prostorih, je bila vgrajena 
odzračevalna naprava. ogrevanje na nafto je zamenjala toplotna črpalka 
zrak/voda. Namesto nežganih zidakov nosi streha velik fotovoltaični sis-
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tem in izkazalo se je, da je ta pri razpoložljivem proračunu energijsko učin-
kovitejša, kot bi bila prezračevalna naprava z rekuperatorjem toplote, in da 
omogoča celo pozitivno skupno energijsko bilanco. ospeltsova »stara in 
mrzla hiša« je danes plusenergijska hiša. To pravzaprav niti ni bilo načr-
tovano, a so prizadevanja, da bi na vsakem področju postorili kar največ, 
nazadnje pripeljala prav do tega.

Izvedbo projekta v tej obliki je omogočila velikodušna podpora lihten-
štajnske države, ki zagotavlja sredstva za izvajanje ukrepov za izboljšanje 
toplotne izolativnosti, hišne tehnike in fotovoltaičnih sistemov. »Brez teh 
sredstev bi bilo verjetno zelo težko in prenove v takem obsegu ne bi zmo-
gel izpeljati sam,« pravi ospelt.

Pa vendar njegova staro-nova hiša ni objekt visoke tehnologije. Vse teh-
nologije, ki jih je ospelts uporabil, so se izkazale za uspešne in so dosto-
pne na tržišču. Posebnost pri tem je celosten pristop. ospelt je prepričan, 
da lahko tak projekt v sodelovanju s sposobnim svetovalcem izpelje prav 
vsak investitor – pod pogojem, da je graditelj odprtega duha in si postavi 
sorazmerno visoke cilje.

Rezultat zadovoljuje ospeltsa kot svetovalca za energijo in kot investitorja 
v enaki meri. Stavba je zaradi vgrajenih strešnih oken svetlejša, prijaznejša 
in celo prostornejša. Ker ni več ogrevanja na olje, je nastal celo dodaten 
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prostor: nekdanji prostor, kjer je včasih stala cisterna, je sedaj investitorje-
va delovna soba. Svetovalec za energijo ospelt danes ve: prenova stare 
hiše daje ravno take možnosti kot novogradnja.

Kontaktna oseba: Christoph ospelt, Lenum Ag, Vaduz/FL 
ospelt@lenum.com

prenova stavb na zgornjem bavarskem 

Franz X. Heinritzi rad kolesari. S kolesom namreč lahko kot župan zgor-
njebavarske občine Bruckmühl/D prebivalcem enostavno in udobno 
predstavi gradbišča in projekte, kar tudi redno in z veseljem počne. eden 
od projektov je prenova stanovanjskega objekta za socialno šibkejše na-
jemnike, ki leži na robu kraja.

Pobuda za sanacijo je nastala na podlagi diplomskega dela študentov 
visoke strokovne šole v Rosenheimu/D, ki so nameravali izdelati zasnovo 
energijske posodobitve večnadstropnih stanovanjskih hiš in pri tem iskali 
primeren objekt. Projekt se je začel izvajati po zaslugi novega tehnika v 
gradbenem oddelku, ki se je z objektom intenzivno ukvarjal, pa tudi po 
zaslugi župana, ki je imel posluh za idejo arhitekta Martina Schauba. Ne 
le prenova obstoječe stavbe v pasivnem standardu, temveč tudi njena 
razširitev za tri stanovanjske enote je bilo natanko to, kar je imel arhitekt 
v mislih.

Kljub velikodušni finančni pomoči banke KfW Förderbank v okviru nem-
škega programa za ogljično nevtralno prenovo stavb in kljub obrestno 
ugodnemu posojilu zgornjebavarske vlade je bila prenova dražja, kot so 
najprej predvidevali. Predvsem zaradi slabe gradbene substance je bilo 
treba izvesti dodatne ukrepe ter v celoti obnoviti hišno tehniko in vse ko-
palnice, kar je bilo navsezadnje veliko zahtevnejše kot pa izvedba energet-
ske komponente projekta.
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slika 15: 

Dvojne točke za varstvo podnebja 

in varstvo tal: večstanovanjska 

hiša v Bruckmühlu na zgornjem 

Bavarskem/D je s prenovo postala 

pasivna hiša, obenem pa ti pomeni 

tudi zgostitev bivalnega prostora. 
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