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Planhus in One Tonne Life project
Klimaatvriendelijk houten huis, elektrische auto en geavanceerde energieoplossingen

Me t he t “ On e To n n e L if e”- pro jec t w i l l en d e
Zwe e d se h uizen b o uwer A- hus en pr od u c en t
van P lanhus , het en ergieb edrijf Vat t en fal l
en Volvo Ca rs laten zien wat het i n d e pr akti j k i nh oudt o m als gezin klimaat vr i en d el i j k
te le ve n. De techn o lo gie en de oplos s i n g en
di e i n d i t pro ject wo rden to egepast, z i j n n u
- of i n d e zeer n a b ije to eko mst - al bes c hi kb aar .
‘Ons doel is om houten huizen met een laag energieverbruik bereikbaar te maken voor een breed
publiek. Meer mensen zouden klimaatvriendelijk
moeten kunnen leven - zonder in te leveren op
comfort, functionaliteit of design. Met “One Tonne
Life” maken we dit mogelijk - allemaal onder hetzelfde, goed geïsoleerde dak. We starten binnenkort
met de verkoop van dit soort huizen’, legt Peter
Mossbrant, Managing Director van A-hus, uit. De
eerste woning wordt op dit moment in Stockholm
gerealiseerd.
Volvo C30 DRIVe Electric op de oprit
De Volvo C30 DRIVe Electric van het gezin doet
zijn werk in stilte en stoot geen CO2 uit doordat hij
wordt opgeladen met duurzame elektriciteit. Deze
auto biedt dezelfde mate van veiligheid, comfort
en ruimte als de ‘gewone’ uitvoering. Het verschil is
dat de Volvo C30 DRIVe Electric puur en alleen op
elektriciteit loopt. Deelname aan het “One Tonne
Life”-project geeft Volvo de mogelijkheid om te
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onderzoeken hoe de elektrische auto in het moderne gezinsleven past. ‘Bij de verdere ontwikkeling
van elektrisch aangedreven auto’s hebben we enorm
veel profijt van dit project. We krijgen nu duidelijke informatie over wat we moeten doen om een
elektrische auto aantrekkelijk te maken voor
kopers’, zegt Paul Gustavsson, Manager Electrification Strategy bij Volvo Cars.
Slimme energieoplossingen
Klimaatvriendelijke en energieproducerende huizen
zijn een belangrijk element in de ontwikkeling van
intelligente elektriciteitsnetten, die op hun beurt
weer belangrijk zijn in een duurzame samenleving.
Energiebedrijf Vattenfall werkt momenteel aan diverse projecten die draaien om de ontwikkeling van
slimme elektriciteitsnetten en energieoplossingen
voor huishoudens door middel van het monitoren
van het elektriciteitgebruik en het verhogen van
de energie-efficiency. Hiermee kunnen sommige
huiseigenaren zowel elektriciteitsconsumenten als
kleinschalige elektriciteitsproducenten zijn, bijvoorbeeld door het gebruik van zonneceltechnologie.
Planhus heeft diverse woningprojecten die energieneutraal zijn en waar deze kennis toegepast
wordt. Naast de projectmatige verkopen kunt u als
individuele opdrachtgever uw eigen ontwerp laten
realiseren. Bezoek onze site www.planhus.nl voor
meer informatie over het One Tonne Life Project of
bel 058-2157040.

