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«Ingen kan utvikle et Powerhouse Paris Proof bygg alene –
men med de rette partnerne er det mulig»

Powerhouse-samarbeidet har som mål å være den 
mest klimaambisiøse aktøren i bransjen
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Powerhouse Paris Proof - definisjon  

Kurven angir en nødvendig CO2-reduksjon fra 
et 2010-referanse bygg. 

Bygget må designes og bygges utfra et maks 
klimagassutslipp over livsløpet inkl: 
- energibruk i drift i 60 år, inkl. krav om 

pluss-energi (-2 kWh/m2/år)
- utslipp fra produksjon av materialer, 
- utslipp fra byggefase og avhending.



Diskusjon | Powerhouse strategi

Innovasjon
For å nå våre mål vil det være et kontinuerlig behov for innovasjon, for å utvikle vår 
kompetanse og våre konsepter. Paris Proof-kurven gir oss et rammeverk og metode 
for hvordan vi skal måle våre resultater og prosjekter. Men det er gjennom utvikling 
av konsepter vi konkretiserer, aktualiserer og styrer vårt utviklingsarbeid. Det 
foreslås å definere tidsbestemte konseptperioder (2-4 år) med faktiske 
reduksjonsmål for å sikre progresjon. Konseptene vil være stegene og tiltakene vi 
må ta for å nå det overordne og langsiktige målet. 

Ansvarlig; Daglig leder
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Perioden 2020-2023 krever et innovasjonsbehov og 
karbonreduksjon på ca 12%. 

For inneværende periode vil ombruk, rehabilitering og 
design for ombruk ha størst fokus. 

Styrt innovasjon gjennom konseptperioder med 
reduksjonsmål



Eksempel på innovasjon i partnerskapet;                  
Smart by Powerhouse – veileder for smarte bygg

• Diskusjonsunderlag for utvikling 
av smarte bygg, på tvers av 
sentrale samarbeidspartnere

• Fokus på helhetlig design av 
bygg og verdi for alle 
interessenter

• Benytte design og teknologi i 
samspill, som virkemiddel for å 
skape de mest klimaeffektive 
kvadratmeterne

Lastes ned på; powerhouse.no/smart-by-powerhouse



Karbon må være et fullintegrert parameter i design 
og bygging for å nå målet

Kost

KvalitetTid

Kost

Tid

Kvalitet

Tradisjonell prosess

VS Karbon

Powerhouse-prosessen



Powerhouse Kjørbo



Powerhouse Montessori



Powerhouse Brattørkaia



Powerhouse Telemark
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Powerhouse-prosjektene
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Powerhouse Lade



Lokasjon i Trondheim

Powerhouse Lade



Powerhouse Lade - ambisjoner

• Powerhouse Paris Proof

• CO2 reduksjon iht Paris Proof-kurven

• Plusshus (-2 kWh/m2/år)

• BREEAM NOR - Very Good

• Ombruk og sirkukærøkonomi

• Null skader

• Fornøyde kunder - KTI 78



Powerhouse Lade - bygningsteknisk

• Redusert mengde og stor grad av resirkulerte stålkonstruksjoner

• Ombruk av tegl fra eksternt prosjekt eller leverandør

• Intern gjenbruk/ombruk av betong og belegningsstein

• Lavkarbon/hybridbetong I plasstøpt kjeller og hulldekker

• Balkonger og fasader i tre

• Industriparkett fremfor boligparkett – varmegjennomgang

• Saltak-/pulttakskonstruksjoner for solproduksjon



Powerhouse Lade - energiforsyning

To energianlegg som omtales som 
«Energisentralen» 

Denne består av:
1. Solcelleanlegget med PV paneler kombinert 
med PVT paneler

2. Varmesentral med GEO-brønner

Ny forretningsmodell med NTE (kraftselskap) 
som eier 



Powerhouse Lade
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https://skanska.canto.global/b/RO0HD

Hva er det som gjør et Powerhouse unikt?Powerhouse Brattørkaia bruker 80 prosent mindre
energi og har 50 prosent lavere CO2-ustlipp enn et 
standard nybygg

Takk for oppmerksomheten
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