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Klimautfordringen 

“Warming of the climate system is 
unequivocal, human influence on the 
climate system is clear, and limiting 
climate change will require substantial 
and sustained reductions of 
greenhouse gas emissions.” 
Siste rapport fra FN’s miljøprogram 

 

 

 

 

 

Eksisterende bygninger: 

40% av verdens energiforbruk 

24% av globalt CO2 utslipp 



Lett tilgjengelige klimagassreduksjoner: 2 graders målet 

Lavthengende frukt:  Energieffektivitet er lønnsomt! 

McKinsey, ”Pathways to a Low Carbon Economy. Version 2 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve”, McKinsey & Company, 2009. 



Det blir krav om nesten nullenergibygg i 2020 

• Stortingsmeldinger 
– To stortingsmeldinger fra 2012 

understreker at alle nye bygg skal være 
nesten nullenergibygg fra 2020. Strengere 
krav vil også gjelde ved rehabilitering av 
eksisterende bygninger. 

 

 

• EU: The Energy Performance of 
Buildings Directive 2010/31/EU (EPBD) 
–  Member States shall ensure that by 31 

December 2020, all new buildings are 
nearly zero-energy buildings 
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Minimum for å bidra til 2 graders-målet 



Og så plutselig energieffektivisering av bygninger? 

• Passivhus, nullenergibygg og nullutslippsbygg er foreløpig siste ledd i 
en lengre tradisjon i Norge for utvikling av energieffektive bygninger, 
både i lovverket og innen forskningsmiljøene. 

 

• Ved arkitektmiljøet i Trondheim (NTH/NTNU) har man jobbet i 
hundre år med utvikling av bærekraftig arkitektur.   

 

• Tung forskningsaktivitet har i samarbeid med industrien opp 
gjennom tidene vært drivkraft for utvikling og  gjennombrudd for 
anvendelse av ny teknologi i norsk byggebransje. 

 

• Derfor en kort oppfriskning av norsk forskningshistorie innen 
bærekraftig arkitektur ved NTH/NTNU, etter hvert  i nært samarbeid 
med SINTEF 



Noen historiske drypp om bærekraftig arkitektur ved NTNU 

Andreas Bugge, professor i husbyggingslære, 1910-29 ved arkitektavdelingen NTH. 27 forsøkshus på NTH campus (1919-
1922) Energimåling for ulike veggoppbygginger.  Forsøksresultat: Trehus bedre og billigere enn murhus,  isolasjon med 
sagflis og koksgrus, doble vinduer 

Hans Granum, professor i husbyggingsteknikk 1955-82 ved arkitektavdelingen NTH. Seniorforsker ved SINTEF til 1994. 
Granums forskningsinnsats la grunnlaget for lette velisolerte trekonstruksjoner i 50-tallets boliger og industrielle prosesser i 
byggebransjen.  Innførte bygningsfysikk som fag for arkitekt og byggingeniør-studenter.   

Fra Trehusboka 1965 



Energibalansen ved fasaden 

Varmetap - Oslo: 

Transmisjon: 80 kWh/m2/år 

Infiltrasjon: 35 kWh/m2/år 

Soltilskudd - Oslo: 

Syd:        830 kWh/m2/år 

Nord:        250 kWh/m2/år 

Øst/Vest:    560 kWh/m2/år 

Konklusjon: Soltilskuddet er større enn varmetapet over året. Her åpner 

seg muligheter for utnyttelse av solenergi gjennom vinduer og i 

solenergianlegg 

Noen historiske drypp om bærekraftig arkitektur ved NTNU 

•  1977: Forsøkshus på Tyholt: sør- og nordvendte rom 

•  1978: Enebolig med dobbeltskall solvarme, Ås 

•  1981: Forsøkshus med solvarme på Gløshaugen 

•  1981: Heimdalsprosjektet: 14 lavenergi boliger 

•  1985: Enebolig med solrom og varmepumpe Malvik 

•  1987: Solrom på eksisterende enebolig, Trondheim 

•  1988: Barnehage med solrom i Alta 

•  1990: Enebolig, solvarme og varmepumpe, Stokkan 

•  1994: Rekkehus med mange energitiltak på Hamar 

•  1998: Barneskole, hybrid ventilasjon, dagslys, Grong 

•  2000: Solcellefasade eksisterende bygg, Gløshaugen 

•  2003: Ungdomsskole med energianlegg, Fredrikstad 

•  2005: Nærmiljøsenter med ungdomsskole, Asker 

 

Øyvind Aschehoug, professor emeritus i bygningsfysikk v/AB, NTNU, 
også tidligere forsker ved SINTEF, videreførte Granums arbeide 
Anne Grete Hestnes, professor i bygningsteknologi v/AB, NTNU fra 
1985, tidligere forsker ved SINTEF.  Primus motor for utvikling av ZEB. 
Begge bidrar vesentlig i forskningen på naturlig energitilførsel ved 
sol-lys. 

Dette leder frem til forløperen til ZEB: 
SmartBygg: NTNU tverrfaglig energisatsing, 2002-2007 
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ZEB Fakta 

• ZEB er ett av elleve nasjonale forskningssentere for miljøvennlig 
energi, FME. Det eneste knyttet direkte til bygninger.  

• Etablert i november 2009, finansiert i 8 år av NFR og 26 partnere 
med bred dekning av ulike aktører i byggebransjen.   

• Samlet budsjett ca 290 MNOK (+ forskningsinfrastruktur) 

• NTNU er vertsinstitusjon med SINTEF byggforsk og SINTEF energi 
som forskningspartnere. 



Å utvikle konkurransedyktige 
produkter og løsninger 
for eksisterende og nye 
bygninger  
som vil lede til 
markedsgjennombrudd for 
bygninger med  
nullutslipp av drivhusgasser  
knyttet til bygningenes 
produksjon, drift og riving. 
 
 
Dette gjelder boliger,  
næringsbygg og  
offentlige bygninger. 
 

ZEB’s mål: 

Illustration: Snøhetta/MIR 



ZEB forskningsaktiviteter 

• WP1 Avansert 
materialteknologi 

• WP2 Klimatilpasset 
lavenergi klimaskall-
teknologi 

• WP3 Energiforskynings-
systemer og -tjenester  

• WP4 Bruk, drift og 
implementering 

• WP5 Konsepter og 
strategier for 
nullutslippsbygg 

• WP6 Pilotbygg 
 

A world where buildings do not contribute with 

greenhouse gas emissions 

Illustrasjon:  SNØHETTA  / MIR 



ZEB – A National Team 
Skanska 
Caverion 
Weber 
Isola 
Glava 
Protan 
SAPA 
NorDan 
Velux 
DuPont 
Brødrene Dahl 
Multiconsult  
Snøhetta 
Byggenæringens landsforening  
Norsk Teknologi 
ByBo 
Entra Eiendom 
Forsvarsbygg 
Statsbygg 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
Enova 
Husbanken  
Direktoratet for byggkvalitet 
NTNU  
SINTEF, SINTEF Energiforskning 
Norges forskningsråd 

Users (the reference group) 

Contractors  

Producers of materials and products 
for the building industry 

Consultants, architects 

Trade organizations 

Property managers 
Public administration 

University and research institutions 

The Research Council 



Other Institutions Cooperating with ZEB 

International partners 
 

• VTT (Finland) 
• Chalmers (Sweden) 
• Fraunhofer (Germany) 
• TNO (The Netherlands) 
• LBNL (USA) 
• MIT (USA) 
• University of Strathclyde (Scotland)  
• Tsinghua University (China)  

 
Other new 
• Politecnico di Torino  
• Shanghai JiaoTong University  
• EMPA 

 

Reference group 
 

• Lavenergiprogrammet 
• NBBL 
• NVE 
• Forbrukerrådet 
• NAL 
• Driftsforum 
• Arkitektbedriftene 

 
International advisory 
committee 
 
 



ZEB Innovasjoner – noen eksempler 
• Utvikling av nytt isolasjonsmateriale – 

søkt om patent 
• Utvikling av nytt glassmateriale med 

forbedrede egenskaper 
• Weber har utviklet en ny Leca Isoblokk 

med vakuum-isolasjonselement –søkt 
om patent  

• NorDan har utviklet et solfanger system 
som lett kan intgreres  i fasader(med 
Aventa Solar) 

• Utvikling av en prototype for 
membranbasert varmeveksler 

• Utviklet ZEB definisjonene og en 
konsistent metode for utslippsregnskap 
for materialer 

• Har bidratt I realiseringen de første 
nullutslippsbyggene 

• Har utviklet ny laboratorie-infrastruktur 
for utvikling, forskning, testing og 
demonstrasjon av nye 
bygningsteknologier 

Nano isolasjonsmateriale 

VIP Leca Isoblokk 

Membran varmeveksler 

Powerhouse Kjørbo 

ZEB Living Lab 



ZEB-Definisjoner brukt i prosjektering av bygninger 

ZEB-DEFINISJONER BASERES PÅ: 

1. Ambisjonsnivå 

2. Beregningsmetode 

3. System begrensninger 

4. CO2-faktorer 

5. Energi kvalitet 

6. Ikke samsvar mellom lokal 
energiproduksjon og 
behov 

7. Minimum krav til 
energieffektivitet 

8. Krav til inneklima og 
komfort 

9. Verifisering i bruk 0,0

2,0
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6,0

8,0
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12,0

EMISSION ZEB-O÷EQ ZEB-O ZEB-COM

CO2 
kg/m²y 

Produksjon og riving 

Bundne emisjoner 
i materialer 

Drift 

Fornybar  
Elektrisitets- 
produksjon  

Tar som utgangspunkt fullisolerte bygninger tilsvarende passiv-hus standard 
ZEB-O÷EQ: energiproduksjon på/ved bygget tilsvarende for drift av bygg minus energi til elektrisk brukerutstyr. 

ZEB-O: energiproduksjon på/ved bygget tilsvarende for drift av bygg  

ZEB-COM: energiproduksjon på/ved bygget tilsvarende for drift av bygg, bundne emisjoner relatert til materialer 

og bygg/rive-prosess. 



Pilotbygg i ZEB: nøkkelfaktor for innovasjon 

Pilot Building Type of Building ZEB-ambition Built area 

1. Skarpnes, Arendal 20 new apartments and 20 new 
detached houses 

ZEB-O 4 500 m2 

2. Powerhouse Kjørbo, Sandvika Renovation of two office buildings ZEB-COM÷EQ 5 000 m2 

3. Multicomfort, Larvik New detached demonstration house  ZEB-COM 200 m2 

4. Ådland, Bergen 720 new dwellings ZEB-O (område) 
ZEB-OM (bygg) 

80 000 m2 

5. Haakonsvern, Bergen New office building ZEB-O÷EQ 2 000 m2 

6. Powerhouse Brattøra, 
Trondheim 

New office building ZEB-O 14 000 m2 

7. ZEB Living Lab, Trondheim New research dwelling ZEB-O 100 m2 

8. Heimdal VGS, Trondheim New upper secondary school ZEB-OM 13 500 m2 

9. Campus Evenstad New office building ZEB-COM 1 100 m2 



8 steg mot nullenergi 



Nye (strenge) energikrav gir nye designprosesser, som 
gjør hver byggeprosess til en egen innovasjonsprosess. 
Nye løsninger utvikles. 

Andreas Tord Eggertsen, Stipendiat i ZEB 



Powerhouse Kjørbo Sandvika 

Illustrasjon:  SNØHETTA  / MIR 

PowerHouse Alliance: 

Skanska, Entra, Snøhetta, Zero, Asplan Viak, Hydro, SAPA  



Illustration SNØHETTA  / MIR 

Powerhouse Kjørbo Sandvika 

PowerHouse Alliance: 

Skanska, Entra, Snøhetta, Zero, Asplan Viak, Hydro, SAPA  



Diagrams  SNØHETTA /  
Andreas Eggertsen 

Energy supply system – energy wells 

Powerhouse Kjørbo 



Powerhouse Kjørbo 

Sandvika / Bærum   

Illustration SNØHETTA  / MIR 



Owner: Brødrene Dahl and Optimera, Architects: Snøhetta, Illustration: MIR 

 

Multikomfort Larvik - demonstration home 



Multikomfort Larvik - demonstration home 

Owner: Brødrene Dahl and Optimera 
Architects: Snøhetta 
Illustration: MIR 



Multikomfort Larvik - demonstration home 



Multikomfort Larvik - demonstration home 



Multikomfort Larvik - demonstration home 



Multikomfort Larvik - demonstration home 



Multikomfort Larvik - demonstration home 



Multikomfort Larvik - demonstration home 



Multikomfort Larvik - demonstration home 



Heimdal Videregående skole 

Heimdal VGS, Trondheim Sør-Trøndelag Fylkeskommune ZEB-OM 13 500 m2 



Storskala ZEB laboratorium - forprosjekt 

Fullskala laboratorium skal fasilitere test av innovative løsninger før implementering i pilotbygg. 

Bygningskroppen som laboratorium: utskiftbare fasade/taksystemer og komponeter 

Living LAB: brukeradferd vs teknologi. Testceller, mm 



TEST cell for utprøving av fasadeløsninger og produkter I reellt 
klima, samt  tekniske installasjoner.  Måling av teknisk ytelse og 
komfort. 
Samarbeid med Lawrence  Berkeley National Laboratory 
PhD og Master student-aktiviteter 

Videreutvikling av Konkurranseprosjekt til “Solar Decathlon”  

Enebolig på 100 m² for “Living Lab” 

Testing av sammenhengen mellom teknologi, komfort og adferd 

Integrerte fotovoltaiske element: 80 m2 

Solpanel I fasaden 

Jordvarme til vann varmepumpe 

Varmegjenvinning-system 

PhD og Master student-aktiviteter 



Unge ZEB-spesialister 
• De første 5 ZEB PhD kandidatene er ferdige, 13 flere underveis 

• Utdannet 20 mastere i Sustainable Architecture hittil 



2-årig master i “Sustainable Architecture” 



Innovasjon skjer i prosjektene 

• Verifisering av beregningsmetoder (inneklima, energi, emisjoner) 
– Alle pilot-bygninger blir instrumentert og målt:  Yter bygningene som planlagt? 

 
• Metoder for å beregne emisjoner knyttet til produksjon, drift og materialer. 

– Er på  vei mht på materialer, men mye usikre data, spesielt knyttet til transport 
– Livsløpsregnestykker med vedlikehold og robuste materialer begynner å bli brukbart 

 
• Utvikling og testing av nye innovative materialer, bygningskomponenter, 

fasadeløsninger 
 

• Verifisering av teknisk infrastruktur/installasjoner 
– Oppvarming, ventilasjon, belysning 
– Energi-tilførsel, f.eks. fotovoltaiske paneler 

 
• Demonstrering og testing av integrerte løsninger/komplette bygninger, inklusive 

brukeadferd koblet mot tekniske løsninger 
 

• Overføring av kunnskap til norsk byggeindustri 



Høye energiambisjoner gir også nye/spin-off 
prosjekter/produkter 

• Spesielt for denne forskningssenteret (FME’en) er at bransjen 
er direkte involvert i forskningsaktivitetene og drar i gang 
egne utviklingsprosjekt uavhengig av ZEB, men basert på 
kunnskapsgrunnlag fra ZEB. Dette illustreres særskilt godt ved 
Power-house alliansens suksess. 

 

 

 



ZEB-utbytte: innovasjon i byggebransjen 

Men kanskje det aller viktigste: 

 

• ZEB har trigget byggebransjen: inspirert, informert og vist i 
pilotbygg at risikobildet kan være håndterbart (om enn ikke uten 
anstrengelser) 

 

• Og: det er realistisk å tro på vi kan nå 2 graders-målet! 

 

• Vi må bare ikke slappe av, men heller øke innovasjonstempoet!!! 

 

 

 



Source: Crossing the Chasm, Geoffrey Moore, 1991/1999 

«The Chasm» 

ZEB? 

ZEB! 

ZEB 2.0 = ZEN? ZEB 3.0 = ZE-SC? 

ZEB? 
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zeb.no 
Senterleder ZEB: arild.gustavsen@ntnu.no and 

Kontaktpunkt ZEB: terje.jacobsen@sintef.no 


