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I Norge finnes det få yrkesbygg med passivhus standard. Høsten 2012 åpnet Miljøhuset GK, 

Norges største passivhus kontorbygg til nå. Bygningen ligger i Oslo på Ryen med 

dimensjonerende vintertemperatur på -20 °C. 

 

Godt isolerte bygningskropper har svært lavt oppvarmingsbehov, som muliggjør en forenkling av 

dagens klimatiseringsløsninger med lavere investerings- og driftskostnad. Basert på løsninger 

utviklet i Miljøhuset GK er det startet et forskningsprosjekt med byggeiere, rådgivere, 

produktutviklere og forskere for å evaluere og forbedre tekniske løsninger for denne type bygg. 

 

Prosjektet med tittel "Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt 

oppvarmingsbehov" er et 3-åring forskningsprosjekt fra 2013-15 via Norges Forskningsråds 

program Renergi. Dokumentasjon av ulike driftssenarioer med tilhørende energiforbruk og 

inneklimaforhold i Norges første Passivhus yrkesbygg vil være en viktig del av arbeidet.  

 

Prosjektet skal etablere retningslinjer for prosjektering, kravspesifikasjon, bygging og drift av 

forenklede klimatiseringsløsninger der oppvarming av ventilasjonsluft dekker en betydelig del, 

eller alt av det lokale varmebehovet. De anbefalte løsningene skal gi godt inneklima, lavt 

energibehov, lave investeringskostnader og fornøyde brukere. 

 

Prosjektet skal etablere retningslinjer for prosjektering, kravspesifikasjon, bygging og drift av 

forenklede klimatiseringsløsninger der oppvarming av ventilasjonsluft dekker en betydelig del, 

eller alt av det lokale varmebehovet. De anbefalte løsningene skal gi godt inneklima, lavt 

energibehov, lave investeringskostnader og fornøyde brukere. 
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Målene oppnås gjennom flere trinn og starter med å se på utvalgte kontorbygg utformet som 

passivhus med svært lavt varmebehov. Basert på erfaringene herfra vil det bli utført teoretiske 

beregninger og CFD- simuleringer for optimalisering av designparametre. 

 

Ulike kombinasjoner av tilluftstemperatur, luftmengder og spredningsmønstre i forhold til 

oppvarmings- og kjølebehov vil bli evaluert ved hjelp av brukerundersøkelser og fysiske 

målinger i Miljøhuset GK. State-of-the-art rapporten vil foreligge høsten 2013. Feltstudier 

gjennomføres vinteren 2013/14, med mulighet for tilleggsstudier vinteren 2014/15.  

 


