
 
 

FAKTA OM POWERHOUSE KJØRBO 

1. Norges første Powerhouse plusshus: Powerhouse Kjørbo er Norges første Powerhouse 

plusshus. Et Powerhouse plusshus er et bygg som gjennom driftsfasen genererer mer 

fornybar energi enn hva det forbruker til produksjon av byggematerialer, konstruksjon, 

drift og avhending av bygget. Levetiden for bygget er satt lik 60 år.  

2. Verdens første rehabiliterte plusshus: Så langt Powerhouse-samarbeidet kjenner til er 

Powerhouse Kjørbo også det første kontorbygget i verden som har blitt rehabilitert til 

plusshus.  

3. Norges største solcelleanlegg: Powerhouse Kjørbo har Norges største solcelleanlegg 

med en årlig produksjon på ca. 220 000 kWh i et normalår når anlegget er nytt. 

4. BREEAM NOR «Outstanding»: I januar 2014 mottok Powerhouse Kjørbo BREEAM NOR 

«Outstanding»-sertifikat for designfasen. BREEAM NOR er Norges fremste metode for 

klassifisering av bærekraftige bygg. 

5. FutureBuilt: Powerhouse Kjørbo er et av forbildeprosjektene til FutureBuilt. 

6. Om kontorbyggene: Powerhouse Kjørbo består av to kontorbygg som ble oppført i 1980, 

og ligger i Kjørboparken i Sandvika i Bærum kommune. Til sammen er byggene på 5.180 

kvadratmeter oppvarmet areal, fordelt over tre og fire etasjer samt noe i kjeller. 

Rehabiliteringen startet i mars 2013, og byggene ble overlevert februar 2014. 

Powerhouse Kjørbo ble offisielt åpnet 25. april 2014.  

7. ZEB og Enova: ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) og Enova har vært 

sentrale samarbeidspartnere for realiseringen av prosjektet.  

8. Eiere og leietakere: Det er Entra som eier byggene på Kjørbo, og Asplan Viak er 

leietakere. Skanska har vært totalentreprenør på prosjektet, og Snøhetta har vært 

arkitekt.  

 

FAKTA OM SAMARBEIDET POWERHOUSE 

1. Powerhouse er et samarbeid for å utvikle, realisere og skape etterspørsel etter plusshus.  

2. Innovasjon: Å kombinere ekstrem energiytelse med godt innemiljø, lav miljøbelastning 

og robuste løsninger på kommersielle vilkår, krever en annen tilnærming enn i 

tradisjonelle byggeprosjekter. Nøkkelen til å lykkes ligger i integrerte, helhetlige 

løsninger, noe som krever samhandling, spisskompetanse og helhetstenking. ”Less is 

more” er et velkjent begrep, men for virkelig å oppnå ”mer” med ”mindre” kreves 

tverrfaglig kunnskap. Et viktig poeng med kunnskap om teknikk er ikke å bruke mer, men 

å bruke mindre – og ikke minst riktige - tekniske løsninger for å oppnå et enda bedre 

resultat. Det gjenspeiles i de teknologiske konseptvalgene som er gjort i Powerhouse 



 
Kjørbo.  Et viktig kriterium for å lykkes med et slikt ambisiøst prosjekt er tett samarbeid 

mellom alle involverte fagdisipliner allerede fra dag én. 

3. Powerhouse-samarbeidet består av Entra Eiendom, prosjektutvikleren og 

entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen ZERO, arkitektkontoret Snøhetta, 

rådgivingsselskapet Asplan Viak, aluminiumselskapet Hydro, og 

aluminiumsprofilselskapet Sapa 

4. ZERO-konferansen 2010: Samarbeidet Powerhouse ble initiert av ZERO og Hydro på 

Zerokonferansen i 2010.  

5. Brattørkaia i Trondheim: I tillegg til rehabiliteringsprosjektet på Kjørbo har Powerhouse-

samarbeidet designet løsninger (skisseprosjekt) for et Powerhouse plusshus på 

Brattørkaia i Trondheim. Prosjektet i Trondheim er et nybygg.  

 

FAKTA OM LØSNINGENE PÅ KJØRBO:  

De viktigste tiltakene for å oppnå lavt energibehov og lave klimagassutslipp på Powerhouse 

Kjørbo er:  

1. Energikonsept basert på integrerte og helhetlige løsninger 
2. God varmeisolasjon, lite luftlekkasjer og mye dagslys 
3. Utstrakt utnyttelse av eksponert betong for å redusere behovet for kjøling 
4. Effektiv solavskjerming  
5. Energieffektiv belysning med styring etter dagslys og tilstedeværelse 
6. Styring av brukerutstyr  
7. Energieffektiv og bygningsintegrert ventilasjonsløsning  
8. Termisk energiforsyning basert på energibrønner, varmepumper og spillvarme fra 

dataserveranlegg, optimalisert etter varme- og kjølebehov 
9. Stort solcelleanlegg 
10. Valg av materialer med lav bundet energi, som utvendig kledning av brent tre, gjenbruk 

av fasadeplater i glass, m.m.  
11. Omfattende funksjonstesting av tekniske anlegg 
12. Opplæring av driftspersonell, og nøye oppføling av energibruk i drift 
13. Tilrettelegging for sykling og el-biler 
 

 

 

 

 

 


