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Miljøbygg i verdensklasse 
– Miljøbygg som driver for nye løsninger 
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Powerhouse Kjørbo 



Innhold 
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• Vårt miljøansvar 

• Helhetlig miljøsatsing 

• Powerhouse er banebrytende 

• Miljøtiltak lønner seg 



Bærekraftige løsninger er nødvendige 
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• 33% befolkningsvekst frem til 2050 

• 56% vekst i energiforbruk frem til 2040 

• 80 % av energibehovet vil dekkes av fossile 

brennstoffer frem til 2040 

 

Verdens energiforbruk vokser... ...drevet av globale trender 

Demografi 

Miljø og bærekraft 

Teknologi 

Konsumentatferd Økonomi 
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Note: Total primary energy demand i Gtoe 
Kilde: EIA, International Energy Outlook 2013, WEC (Scenario "Jazz"); IEA World Energy Outlook 2013; New Policies Scenario; The Economist Intelligence Unit; BCG analysis, FN 



Bransjen og Entra har et stort ansvar 
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Bygg- og eiendomssektoren 

har gode muligheter til å 

redusere sitt energiforbruk 

 

• Bygg står for 40 % av 

energiforbruket 

• 10 % av dette er knyttet til 

kontorbygg 

 

Note: Primærenergi i vestlige land 

Kilde: IEA, NVE, Enova 



Grønne bygg er både nødvendig, etterspurt og lønnsomt 

Skogbruk 
Avfall 

Bygninger Transport 
Kraftindustri 

n 

Kostnad ved karbonreduksjon 

Høy 

Potensial for utslipps- 

reduksjon i sektoren 

 Kundebehov  Lønnsomhet 

Note: Kostnad for karbonreduksjon, $/tonn CO2e, 2030 

Kilde: McKinsey & Company, "Pathways to a Low-Carbon Economy" , TNS for Enova, Spørreundersøkelse om yrkesbygg, september 2013, Entra 

Entras fire miljøledende bygg gir 

alene ~80 MNOK i merverdi for Entra 

Hvor viktig er det at bygget dere 

leier er energieffektivt? 

Lav 
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 Miljøeffekt 

Fredrik Selmers vei, Helsfyr Powerhouse Kjørbo, Sandvika 

Papirbredden, Drammen Brattørkaia, Trondheim Veldig 

lite viktig 

Vet ikke 

1% 
5% 

Ikke så 

viktig 

18% 

Litt viktig 

50% 

Veldig 

viktig 

28% 



Miljø er et strategisk prioritert område for Entra 
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Kundeopplevd kvalitet Lønnsom vekst Miljøledende 
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• Vårt miljøansvar 

• Helhetlig miljøsatsing 

• Powerhouse er banebrytende 

• Miljøtiltak lønner seg 



Bruk og adferd 

Daglig drift 

Nybygg og rehabilitering 

Grønne oppgraderinger 

Vårt helhetlige miljøfokus 
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Miljøfyrtårnene gir ekstraordinære resultater 
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1. Plusshus som produserer 41 og forbruker 20  kWh/m2/år  2. Faktisk målt energiforbruk blant  382 kontorbygg i 2012, korrigert for klima og justert til Oslo-temperatur  3. Arealvektet snitt 
 
Kilde: Entra; Enova 

Powerhouse Kjørbo:          - 21 kWh/m2/år1 

Brattørkaia 15:         63 kWh/m2/år 

Papirbredden 2:         74 kWh/m2/år 

Fredrik Selmersv 4:        ~ 80 kWh/m2/år 

Bransjen 2012 

(Enova)2: 220 

Powerhouse som ett av fire miljøbygg Powerhouse sprenger grenser 

Mål 



Ikke tilstrekkelig å fokusere på nybygg og rehabilitering 
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Andel 

rehab.: 

1,5% 

Andel 

nybygg: 

1,5% 
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Ny teknologi og grønne samarbeidsavtaler gir effekt 

Belysning 

7 % 

Ventilasjon 

4 % 

Oppvarming 

1 % 

Varmekabler 

5 %2 

12-16 % 

reduksjon 

 

 
~190 MWh 

Note: Identifiserte besparelser etter gjennomføring av energy audit i Vahls gate 1-3 
1. Energiforbruk i 2013.  2. Potensielt store besparelser knyttet til styring av varmesystemer, besparelsesestimat avhengig av styringsregime 
Kilde: EOS-loggen; GBSolutions, energy audit 
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Betydelig potensial i driftsoptimering Tekniske miljøgrep gir resultater 

Statens hus. Kaigaten 9, Bergen 

• Ny varmegjenvinner og vifter 

• Energireduksjon 11% 

 

Posthuset. BG14, Oslo 

• Oppgradering SD anlegg 

• Behovsstyrt ventilasjon 

• Energireduksjon 7% 

 

NVE-bygget. Middeltunsgt. 29,  Oslo 

• Avtale med leietaker om 

temperaturvariasjon på 22 til 26 grader 

• +/- 1°C gir energireduksjon på 2% 

Vahls gate 1-3, 

Oslo 

 

Plan- og 

Bygningsetaten 

 



Grønne avtaler gir gevinst til leietaker, Entra og miljøet 
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Leietaker 

• Kartlegger, foreslår og 

finansierer tiltak 

• Får et bygg oppgradert 

for fremtiden 

• Får et bedre, mer 

miljøvennlig bygg  

som leietaker 

• Ingen økning i 

bokostnader1  

• Lavere bokostnader  

når investering er 

tilbakebetalt 

Miljøeffekt 

• Energibesparelse 

• Reduserte CO2-utslipp 

ENTRA 

1. Nedbetaling av investering mindre enn besparelser i energikostnader 
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• Vårt miljøansvar 

• Helhetlig miljøsatsing 

• Powerhouse er banebrytende 

• Miljøtiltak lønner seg 



Et plusshus leverer et energioverskudd over byggets levetid 

 

 

 

Produksjon av 

 fornybar energi 

  

+ > 
Bundet 

energi 

 

Energi 

til drift 
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Nøye gjennomtenkte valg for positiv livsløpseffekt 
Eksempel på komponenter og løsninger benyttet i Powerhouse Kjørbo 

Oppføring 
Bundet energi 

• Lite bundet energi 

• Vedlikeholdsfritt 

over byggets levetid 

I drift 
Effekt på 

energibruk 

• Begrenset effekt 

Solcellepanel Bæresystem Kledning Ventilasjon 

• Høy bundet energi i 

materialer –  

bevisst avveining 

mot produksjon i 

driftsfasen 

• Genererer mer 

energi enn byggets 

behov  

• Vesentlig 

besparelse av 

bundet energi 

• Gjenbruk av 

bæresystem 

• Begrenset effekt 

• Lite bundet energi i 

materialer 

• Basert på byggets 

form og struktur 

• Lavtrykks-

ventilasjon utnytter 

inntaksluftens 

egenvekt 

• Mer energieffektiv 

enn standard 

Glassvegger 

• Vesentlig besparelse 

av bundet energi 

• Gjenbruk av 

fasadeglass til 

innvendige 

delevegger 

• Begrenset effekt 
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41 

21 

1. Totalt eksklusive serveranlegg og utstyr 2.  For produksjonskapasitet i første fase frem til utskifting 
Note: Strømproduksjon fra solceller er forventet å variere over byggets levetid mellom 38-56 kWh/m2 , avhengig av antakelse om primærenergifaktorer 
Kilde: Skanska 

Energiprofil i drift, Powerhouse Kjørbo 

En fremragende energiprofil er summen av mange tiltak 
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Powerhouse 

Kjørbo 

 

 

Energi- 

produksjon, 

solceller2  

kWh/m2/år 

Powerhouse 

Kjørbo, behov 

tilført energi1  

Ventilasjons-    

kjøling 

Vifter og 

pumper 

Energibrønner og varmepumpe 

Tetthet i fasade dobbelt så høy 

som passivhus 

Stikkontakter skrur seg av 

automatisk på nattestid 

Lav grunnbelysning og 

behovsstyrt belysning 

Fortrengningsventilasjon med 

veldig lavt trykkfall 

Lite behov for ventilasjon 



Vi bygger på vår erfaring for å bidra til å dra bransjen fremover 
Viktigste læring fra Powerhouse 

Bundet energi  

står for ~50 %  

av energiforbruket over 

livsløpet til Kjørbo 

Fremragende 

resultater er summen 

av mange tiltak og 

helhetlige løsninger 

Tverrfaglig samarbeid 

mot samme mål er 

nøkkelen til å finne nye 

løsninger 

Kilde: Energiregnskap, Powerhouse Kjørbo 
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Entra håper å bygge Powerhouse Brattørkaia 
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• Vårt miljøansvar 

• Helhetlig miljøsatsing 

• Powerhouse er banebrytende 

• Miljøtiltak lønner seg 



Flere kilder til verdi for leietakere... ...og positivt investeringscase for eier 

Fremtidig 

salgsverdi 

Lavere 

ledighet 

Gevinst Gevinst 

leie 

Profilerings-

verdi 

Enova-

støtte 

Ekstra- 

kostnader 

knyttet til 

miljø  

Gevinst Profilerings- 

verdi 

Ekstra-

husleie  

Lavere 

energi- 

kostnader 

Inneklima Ansatte- 

tilfredshet 
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Totale 

bokostnader 

Note: Illustrativ figur. Faktiske økonomiske forhold vil avhenge av egenskaper ved det enkelte miljøbygg 

Kilde: Entra 

Miljøtiltak er lønnsomt – både for leietaker og eier (I) 
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Ventilasjons- 

anlegg 

Tilbakebetalingstid for ulike typer tiltak 

Note: Gitt 0,80 NOK/kWh. Beregnet på grunnlag av erfaringer med effekt oppnådd på tiltak på bygg i region Midt/Nord 
Kilde: Entra 

Miljøtiltak er lønnsomt – både for leietaker og eier (II) 
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• Miljø er strategisk prioritet for Entra 

• Grønne bygg etterspørres og tilfører 

merverdi 

• Miljøfyrtårnene driver innovasjon... 

• ...som vi systematisk skal anvende 

for å utvikle porteføljen vår 

KUNDEOPPLEVD 

KVALITET 

LØNNSOM VEKST MILJØLEDENDE 

Når miljøengasjement støtter opp under forretningsinteresser oppnås de store gevinstene  

– på både bunnlinje og miljø, for Entra og kunder 

For Entra er miljø en integrert del av forretningsmodellen 



Takk for meg 


